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„Chtějí se nás zbavit, Vincente?“ zeptal se Jules, zatímco vý-
tah stále stoupal. „Proto si nás sem pozvali? Určitě ti už něco 
naznačili.“

„Dostal jsem stejně strohou pozvánku na poradu jako vy 
všichni,“ odpověděl Vincent. „Teprve když jsem dorazil, přišla 
mi textovka s instrukcemi, že vás mám všechny odvést do osm-
desátého patra, kde je pro nás připravená úniková hra. Její vý-
sledek – aspoň podle toho, co stálo v té zprávě – bude využit při  
,interních konzultacích ohledně budoucího řešení personál- 
ních otázek‘. Přeberte si to, jak chcete.“

„To vypadá, jako by si nás dneska chtěli proklepnout a podle 
toho se rozhodnout, co s námi,“ řekla Sylvie. „Já nikdy na žádné 
únikovce nebyla. Jak přesně to probíhá?“

„Je to celkem jednoduchý,“ řekl Sam. „Zamknou tě v místnosti 
a ty musíš vyřešit nějaký logický úlohy, aby ses dostala ven.“

„A na základě toho se budou rozhodovat, koho z nás vyhodit?“ 
zeptal se Jules v tíživé tmě Vincenta.

„Pochybuju,“ řekl Vincent. „Takhle se firma nechová.“
„Vincent má pravdu,“ prohlásil Jules s náznakem ironie. „Mu-

síme to brát optimisticky. Možná si chtějí vyhodnotit náš výkon 
v únikový hře, aby se rozhodli, koho z nás povýšej na místo 
po Eriku Milesovi.“ Erik dal před Vánoci za trochu nejasných 
okolností výpověď a poslední dobou se proslýchalo, že vedení 
se chystá do jeho funkce povýšit někoho ze současných za-
městnanců. O takovou příležitost by samozřejmě stál kdekdo. 
V okamžiku, kdy se pod každým tak trochu viklala židle, by to 
pro jednoho z nich znamenalo jistou budoucnost.

Na zeleném displeji nad dveřmi se objevila číslice 67. Už jenom 
tři poschodí, než výtah dokončí expresní část cesty. Kabina 
začala zpomalovat a na 70. poschodí zastavila úplně. Jules si 
s úlevou vydechl. Přistoupil ke dveřím a čekal, že se otevřou. 
Ale to se nestalo.

Stiskl tlačítko na ovládacím panelu. Zase nic. Zatlačil na něj 
a pár vteřin ho podržel stisknuté. Dveře se ani nepohnuly. Stla- 

čil ho třikrát po sobě. Nic. Nakonec ze zoufalství stiskl rudé tís- 
ňové tlačítko. I tentokrát bez reakce.

„Nefunguje,“ řekl prostě.
Všichni se zahleděli na digitální ukazatel, který zobrazoval 

číslo poschodí. Na displeji svítilo písmeno E. Error.
V tu chvíli se rozsvítila malá obrazovka nad ovládacím pa-

nelem. Zpočátku jí nikdo z nich nevěnoval pozornost. Čekali, 
že tam poběží zprávy nebo aktuální informace z burzy, jak to 
v kancelářských budovách bývá běžné.

Chvilku jim trvalo, než jejich na tmu přivyklé oči zaostřily 
na bíle zářící obrazovku. Za pár vteřin se na ní objevila velká 
tiskací písmena s prostým sdělením.

VÍTEJTE V ÚNIKOVÉ HŘE.
VÁŠ CÍL JE PROSTÝ. DOSTAŇTE SE VEN ŽIVÍ.


