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Vyhráme? 

Je ráno ako vždy. Vstala som, vyšla z izby a moje prvé kroky smerovali do kúpeľne, kde som si 
chcela dať sprchu, ale v tom mi do izby vtrhol Alex so správou z veliteľstva. Začala som čítať: 
„Kvôli mimoriadnej situácii sa tím 7, prosím, čo najskôr dostavte na veliteľstvo. Podrobnosti 
Vám vysvetlíme tam." Zostala som celkom zaskočená, pretože takú správu sme nedostali už 
nejaký ten piatok, teda od našej poslednej misie. Som zvedavá, čo je to tentokrát.  
 
*** 
„Kto?" Nechápala som. Jane, ktorá je mimochodom naša nadriadená, nám zadala novú 
úlohu, a to chytiť niekoho, kto je celosvetovo známy ako Covid. Nevieme, kto to je, čo to je, 
ani ako zabíja a prečo. Vieme len, že zabíja a aktuálne má na svedomí už tisícky ľudí po celom 
svete a toto číslo ešte pôjde hore. „Chcem od vás, aby ste ho dostali za mreže." Stručne nám 
vysvetlila a zabuchla nám dvere od kancelárie priamo pred nosom. „A kde ho máme nájsť?!" 
Začal Gray naštvane  klopať na Janeine dvere a s Alexom sme ho museli od nich odtiahnuť, 
aby ich nevylomil. ,,Gray, kľud! Niečo vymyslíme." povedala som, aj keď som si tiež nebola 
istá našimi ďalšími krokmi. Vlastne, nikdy som si nebola istá, aký bude náš ďalší pohyb, 
pretože vždy dáva plány dokopy Gray. Je z nás najsilnejší a zároveň je najlepší v plánovaní. 
Alex je vlastne taký "poslíček", ktorý nosí správy z veliteľstva a ja, ja dávam návrhy a hľadám 
dôkazy, a podľa toho, čo sme zatiaľ o našom nepriateľovi zistili, naňho žiadne obyčajné 
zbrane pôsobiť nebudú, preto som začala testovať iný druh zbraní, napustený mnou 
vyrobeným jedom a popritom rozmýšľala, ako ochránime nič netušiacich ľudí. 
 
*** 
,,Takže, čo s tým?" spýtal sa ma Alex, ktorý nechápal, prečo zverujem tak dôležitú vec 
Grayovi. Pozrela som sa naňho pohľadom á la "máš s tým problém?" a radšej zmĺkol, pretože 
ma nechcel naštvať. ,,Takže, ako prvé, ujasnime si, že Covid-a nebude možné zajať živého. 
Musíme ho eliminovať, ale k tomu musíme mať dôkaz, ktorým môžeme usvedčiť len jednu 
osobu. Ďalej musíme zistiť, akým spôsobom zabíja a podľa toho určiť, akým spôsobom 
získame dôkaz. Ten horší scenár bude, ak ani nepotrebuje byť v dobe smrti pri obeti, čiže 
môže zabíjať na diaľku. Tak bude získanie dôkazu o jeho vine ešte ťažšie, ak nie nemožné. V 
oboch prípadoch, či Covid zabíja na diaľku, alebo nie, musí existovať spôsob, podľa ktorého si 
vyberá svoje obete. Napríklad, to môže brať ako spôsob odplaty alebo má nejakú víziu, ktorú 
sa snaží naplniť, ale vzhľadom na to, že v druhom prípade by nedávalo zmysel, akým 
spôsobom si vyberá svoje obete, sa musí snažiť o nejaký druh pomsty." skončila som svoj 
extrémne dlhý monológ o mojom pohľade na situáciu. ,,V prípade, že nezabíja na diaľku, by 
sa dalo zistiť, kto to je, pretože ak sú obete po celom svete, nie je možné, aby sa za jednu noc 
presunul z Japonska do Ameriky a ak by sa dal spraviť celosvetový zákaz vychádzania na 
určitú dobu, tak by sa možno dali vysledovať ľudia, ktorí sa neustále presúvajú a tak by nám 
to zúžilo okruh podozrivých z niekoľkých miliárd na niekoľko miliónov, aj keď stále musíme 
počítať aj s tým, že Covid môže svoje schopnosti prepožičiavať alebo je týchto ľudí dokonca 
viac, čo by pre nás znamenalo katastrofu." Gray začal prichádzať s celkom zaujímavými 
myšlienkami a musím uznať, že v tomto má pravdu. 
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