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PRAVIDLA HRY
Navigace v knize
Příběh začíná kapitolou 1. Na jejím konci je první „rozcestí“, tedy rozhodnutí,
které je třeba, abyste učinili. Podle toho, jak se rozhodnete, pokračujte
příslušnou kapitolou příběhu (stačí dotknout se / kliknout na odkaz). Každé
Vaše rozhodnutí zásadní měrou ovlivňuje, kudy se bude příběh ubírat.

Příklad:
Na konci kapitoly je napsáno:
Co hlavní hrdina udělá?
Půjde chodbou doprava: 21
Půjde chodbou doleva: 53
Stoupne si doprostřed a bude houkat jako sova: 54

Pokud se rozhodnete, že to nejlepší, co v danou situaci udělat, je stát uprostřed a
houkat jako sova, přejdete na kapitolu 54.
Když se ocitnete v kapitole, která již nikam nevede, znamená to, že příběh
skončil.

Hlavní hrdina
Hlavní hrdina, poručík policie Targ Naelon, má některé základní vlastnosti,
které využívá v příběhu. Tyto vlastnosti si můžete na začátku do jisté míry
upravit.
Základ je:
Pěstní souboj: 4
Střelba: 4 (+ síla zbraně, Targova standartní útočná puška dává bonus +2)
Obezřetnost: 2
Zdraví: 6
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K tomu máte k dispozici 6 bodů, které můžete libovolně rozdělit mezi
vlastnosti.

Příklad:
Pokud se rozhodnete, že chcete mít hrdinu, který je mlátička a má dobré zdraví,
můžete například dát 4 body k Pěstnímu souboji a 2 body ke Zdraví.
V takovém případě budou výsledné hodnoty následující:
Pěstní souboj: 8
Střelba: 6 (4 základ, 2 za zbraň)
Obezřetnost: 2
Zdraví: 8
To ovšem znamená, že pokud budete potřebovat někam se plížit nebo svést
střelecký souboj, budete mít poměrně nízkou pravděpodobnost úspěchu.

Zkoušky
Na různých místech příběhu narazíte na zkoušky některé ze schopností
hlavního hrdiny. Zkouška má stanovenu obtížnost. Jestliže máte uspět, je
třeba, aby Vaše příslušná schopnost společně s náhodně vybraným číslem
z přiložené tabulky byla dohromady stejná nebo vyšší, než obtížnost.

Tabulka čísel

U každé zkoušky je přiložena podobná tabulka. Náhodné číslo vyberete tak, že
zavřete oči a namátkou položíte prst na tabulku. Pro větší přesnost a v případě
dotykových displejů je lepší použít tužku či jiný úzký (nevodivý) předmět.

Příklad:
V textu je napsáno:
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Targ musí zvládnout test.
Použitá vlastnost: Obezřetnost
Obtížnost: 5

Řekněme, že Targ má pouze základní Obezřetnost (tedy 2), protože jste
investoval/a body do jiných schopností. Zavřete oči, ukážete na číslo v tabulce, a
když oči otevřete, Váš prst se dotýká čísla 4.
Výsledek je tedy 2+4=6 (Obezřetnost + vybrané číslo)
6 je vyšší, než 5 (Obtížnost testu), test byl tedy úspěšný.

Boj
Boj se řídí podobnými pravidly jako Zkouška, jen s tím rozdílem, že vybíráte
náhodné číslo nejen pro sebe, ale i pro soupeře.
Ten, kdo má výsledný koeficient nižší, ztrácí jeden bod Zdraví. Tento postup se
opakuje, dokud jeden ze soupeřů nemá Zdraví na nule.
Pokud jsou obě výsledné hodnoty stejné, kolo skončilo remízou a pokračuje
kolo další.
Ten, kdo má jako první Zdraví na nule, souboj prohrává.

Příklad:
Targ má Střelbu 6 a Zdraví 4.
V textu je napsáno:
Šílený střelec
Střelba: 5
Zdraví: 2

V prvním kole hráč/ka vybere pro Targa číslo 3 a pro Střelce 2.
6+3 je větší než 5+2.
Soupeř ztrácí jeden bod Zdraví. Zbývá mu tedy jen 1.

V druhém kole hráč/ka vybere pro Targa číslo 2 a pro Střelce 7.
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6+2 je menší než 5+7.
Targ ztrácí jeden bod Zdraví. Zbývají mu tedy 3.

Ve třetím kole hráč/ka vybere pro Targa číslo 5 a pro Střelce také 5.
6+5 je větší, než 5+5.
Soupeř ztrácí 1 bod Zdraví. Protože mu zbývá 0 bodů, souboj prohrává.

Zdraví
Targ má v krvi nanoboty, kteří dokáží v rekordním čase opravovat jeho
zranění. Pokud Targ přijde o nějaké body Zdraví, doplňují se následovně:
-V případě Pěstního souboje se doplní vždy 1 bod Zdraví s každou jednou
kapitolou, kterou po souboji projdete.
-Pokud bylo zranění způsobeno jiným způsobem, než pěstním soubojem, 1
bod Zdraví se doplní s každými dvěma kapitolami, které projdete.

To je vše, nyní už se můžete ponořit do příběhu.
__________________________________
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1
Poručík Targ byl ukázkový policista. Vždy zcela oddán svojí práci. Ostatně,
policii vděčil za všechny ty implantáty, které vylepšily jeho fyzické dovednosti,
a především nanoboty, kteří kolovali v jeho krevním řečišti, připraveni
okamžitě opravit jakoukoliv chybu v jeho těle, od zranění až po chemickou
disbalanci.
Vším, čím byl, byl díky policii, k níž se v mládí přidal a v jejíchž řadách zatknul
nejednoho drogového dealera, zastřelil nejednoho násilníka a chytil při činu
nejednoho hackera. Vše se sebejistotou a oddaností zákonu a pořádku.

Případ, k němuž byl povolán toho dne, však rozklepal kolena i takovému
drsňákovi, jakým byl on. Obětí vraždy nebyl nikdo jiný, než jeho kolega P’Un,
velitel Limbarského okrsku, s nímž Targ na začátku kariéry spolupracoval jako
parťák, když oba začínali svoji kariéru na pozici pochůzkáře v Udarském
sektoru.

Když dorazil do P’Unova bytu, ocenil, že tělo již bylo přikryto anti-degradabilní
fólií, takže se nemusel dívat do kolegova ztuhlého obličeje.
„Poručíku!“ zavolal na něj desátník Genth, policejní ohledávač mrtvol, „tak už
jste tady!“
Ke dvojici se přitočil další muž, inspektor Kogos, s nímž Targa vázalo jediné
pouto, a to pouto vzájemné averze, hraničící až s nenávistí.
„Poručíku.“
„Inspektore.“
„Tak povídejte,“ snažil se Targ uchovat pevnou tvář, zatímco si dával pozor,
aby stál k mrtvole zády a nemusel se na ni dívat.
„Smrt nastala v 13:30,“ začal Genth, „střelná ráda do hrudníku, následovaná
selháním plic a poté celého oběhového systému. Na těle byly patrny známky
předchozího boje, zdá se tedy, že vrah majora nepřekvapil a strhla se bitka,
než se vrahovi podařilo jej zastřelit. Ráže kulky je větší, než je policejní
standart. Ostatně, majorova pistole zůstala v pouzdře, z ní se nestřílelo.“
„Nějaký podezřelí?“ otočil se Targ na Kogose.
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„Zatím jsou to jen vlažný stopy,“ odpověděl inspektor, „zdá se, že oběť vraha
znala a pustila ho dovnitř. Na stole byly dvě skleničky s nedopitým vínem,
takže si spolu zřejmě připili. Pak se asi kvůli něčemu nepohodli a poprali se.
No, a zbytek znáte.“
„Takže vy osobně byste vyloučil nájemnou vraždu?“
„Tak není na mně, abych něco vylučoval,“ usmál se na něj jízlivě Kogos, „tohle
je teď vaše práce.“
„Tak to každopádně,“ odvětil mu Targ, „ale bývá zvykem, že se vyšetřovatel
zeptá podřízených...“ na to slovo dal Targ zvýšený důraz, „na jejich názor. Teda
když jsou schopný nějakej si udělat.“
Inspektor se přesunul do defenzivnějšího přístupu: „Osobně si myslím, že je
nájemná vražda nepravděpodobná.“
„Dobře. A ti podezřelí?“
„V diáři měl napsáno, že se dnes má sejít se svou bývalou ženou. Tak to máme
asi podezřelou číslo jedna.“
„Jakože myslíte, že se pohádali a poprali?“
„Přijde mi to pravděpodobné.“
„No jo, ale zas by to znamenalo, že by u sebe tahle ženská musela nosit jen tak
pistoli. Co pistoli, pořádnej kanón!“
„To asi jo. Možná je ujetá. No, pak tady ještě máme jednoho podezřelého.
Týpek, co mu sem chodil pravidelně uklízet.“
„Měl domluvenýho uklízeče, když tu měl mít svojí bejvalou?“
„Ten chodil pravidelně. A řek bych, že by jim nelezl zrovna do ložnice, kdyby se
něco odehrálo.“
„No dobrý, tak díky. Jdu se na to vrhnout.“

Co Targ udělá?
Vyslechne majorovu bývalou manželku: 2
Vyslechne uklízeče: 3
Přemůže se a ohledá mrtvolu: 10
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2
Targovi podřízení nelenili a manželku zastřeleného hned po nalezení těla
zatkli a přivedli na stanici. Targ z toho nebyl úplně nadšený. Osobně nevěřil
tomu, že byla za vraždu zodpovědná opravdu ona. Přece nezastřelíte někoho,
s kým máte dopředu naplánovanou schůzku a může o ní tedy vědět kdokoliv. A
když už to uděláte, nebudete se vracet domů. Kdyby opravdu bývalého
manžela v afektu zastřelila, touhle dobou už by byla dávno v půlce cesty na
některý ostrov daleko v oceánu.
Podezřelá byla dobře vypadající žena ve středních letech, ačkoliv poněkud
ledabyle oblečená, což ovšem mohlo způsobit nenadálé zatčení. Seděla ve
výslechové cele a tvářila se velmi, velmi naštvaně.
„Dobrý den,“ řekl Targ, když vstoupil dovnitř.
Žena neodpověděla.
„Předpokládám, že už víte, proč jste tady?“
Opět žádná odpověď.
Targ si sednul naproti ní. „Podívejte, máte na krku vraždu. Navíc vraždu
policejního důstojníka. Takže bych vám doporučoval, abyste začala mluvit.“
„A k čemu to bude?“ vyštěkla na něj, „už mě zatkli a dovedli mě sem jak zvíře
na vodítku. Máte jasno! Co ještě můžu říct, abyste mě nechali být?“
„Tak v první řadě je nasnadě otázka: Zabila jste svýho bývalýho manžela?“
„Ne.“
„Fajn. Posunuli jsme se trochu dál. Máte nějaký alibi?“
„Ne.“
„Byla jste na plánovaný schůzce s ním?“
„Ne.“
Targ zavrtěl hlavou: „Tohle ale taky nestačí. Jestli chcete mít nějakou šanci se
z toho dostat, tak budete muset svý odpovědi trochu víc rozvýst.“
„Jasně,“ ironicky se zasmála žena, „a vy jste vlastně můj kamarád, co se mi
snaží pomoct, je to tak?“

Co Targ odpoví?
„Jsem poctivý policista, co chce najít pravdu“: 11
„Ne, ale jak já to vidím, buď budete mluvit, nebo vás popraví“: 17
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3
Uklízeče, který k majorovi chodil každý týden uklízet, našel Targ díky rozpisu
agentury při práci v domě jednoho bohatého zákazníka.
Sluha, který otevřel, se tvářil velmi distingovaně a jeho přístup se nijak
nezměnil, ani poté, co mu Targ ukázal placku a oznámil, že se to týká jejich
najaté pracovní síly. Sluha jej k uklízeči dovedl a bez hnutí brvou odešel.
Targovi bylo ale jasné, že jeho zaměstnavatel si bude velmi brzy stěžovat
v agentuře, co že za lidi mu posílají, když si je musí chodit vyzvedávat policie.
„Dobrý den,“ oznámil Targ, když vešel do místnosti, kde muž čistil koberec.
„Už to bude, už to bude,“ odvětil ten, aniž by se otočil.
„Co bude?“
Tahle otázka uklízeče zmátla. Otočil se. „No, ten koberec,“ odpověděl nejistě,
„promiňte, já myslel, že jste... vy nejste od pana majitele?“
„Ne, já jsem od policie.“
„Od policie? Ale já mám všechny papíry v pořádku. Dělám to legálně!“
„Nejdu za váma kvůli papírům. Jdu za váma kvůli vraždě.“
„Cože? Vraždě?“
„Jo. Byl jste včera uklízet u policejního majora P’Una?“
„No... jo.“
„V kolik hodin?“
„Měl jsem tam službu od devíti do jedný.“
„A pak?“
„Pak jsem odešel. Pan major za mnou přišel v jednu, i když jsem neměl
všechno dokončený, dal mi peníze a poslal mě pryč. Překvapilo mě to, obvykle
jsem tam dělal pěknej kus přesčas. Víte co, oni mi sice přesčasy nezaplatěj, ale
já zas vím, že když udělám něco navíc, příště si mě vyžádaj.“
„Neříkal, proč vás posílal pryč přesně na čas?“
„To ne. Co se stalo? Koho zavraždili?“
„Jeho. O půl druhý.“
„Proboha! Jenom půl hodiny nato? To je strašný! Ale neobviňujete mě, že ne?“
„Tak samozřejmě jste jedním z podezřelejch, takže vás požádám, abyste
neodjížděl z města.“
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Uklízeč se klepal strachy. Začal koktat: „Ale... ale to, to je...“
„Ještě nejste odsouzenej,“ pokusil se jej Targ uklidnit, „a nejste ani hlavní
podezřelej. Ale teď mi řekněte, viděl jste nějaký lidi, který k majorovi chodili?“
„No, jenom občas. Ale já je neznám. Několikrát jsem tam viděl pana Kogose.“
„Inspektora Kogose?“
„Přesně tak.“
„Odkud víte, o koho se jedná?“
„On mě přece panu majorovi doporučil. Taky si mě předtím najímal na úterní
dopoledne. Když už moje služby nepotřeboval, byl ke mně hodnej a dal na mě
reference panu majorovi.“
„Ale nepovídejte, to je zajímavý.“
„Pan Kogos je přece místní inspektor, vy jste s ním o tom nemluvil?“
„Ale jo, mluvil.“
„A on se nezmínil, že mě zná?“
„Ne,“ usmál se Targ, „nezmínil.“

Targ půjde vyslechnout Kogose: 12

4
Tohle byla hračka. Targ odpojil třetí obvod a světýlko indikující aktivní alarm
ztichlo. Potichu otevřel dveře a vydal se do patra.
Kogos přece jen doma byl. Postával v kuchyni a prozpěvoval si, zatímco si
ohříval jídlo. Najednou ležel na zemi a přes hlavu měl pytel.
„Co je? Co se děje?“ huhlal Kogos, zatímco jej vetřelec přivazoval k židli. Pak
mu sundal pytel z hlavy.
„Vy?“ zíral nechápavě na Targa, „co? Proč?“
„Protože nesnáším, když ze mě někdo dělá debila,“ odpověděl mu Targ, „a ty,
chlapče, ses o to pokusil.“
„Cože? Já vám nerozumím.“
„Ale rozumíš. Moc dobře mi rozumíš. Dal sis velkou práci, abys informoval
vraha, kdy má přijít, aby podezření padlo na někoho jinýho! Takže jestli se
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nechceš dostat do ještě většího průseru, než v jakým seš, tak mi vyklopíš
všechno, co víš o té vraždě!“
„Ale vždyť jsem vám řekl všechno, co vím!“
Dostal ránu do obličeje. „Koho kryješ?!“ zakřičel na něj Targ.
V Kogosových očích se objevily slzy: „Já to nemůžu říct, oni by mě zabili!“

Jak bude Mergh pokračovat?
Přitvrdí: 13
Kogose odváže a dál bude postupovat přátelsky: 19

5
Zdálo se, že všechno bylo přesně tak, jak říkal desátník Kogos. Žádné nové
stopy Targ nenašel.

Koho Targ vyslechne?
Majorovu bývalou manželku: 2
Uklízeče: 3
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6
Stráže neměly šanci. Mozek jednoho se rozmáznul po uniformě druhého. Ten
zpanikařil, rozeběhl se pryč a z kapsy vytáhl nějaký předmět. Dostal dávku
také. Nastalo naprosté ticho. Targ došel k němu a vzal předmět do ruky. Bylo
to cosi, co vypadalo jako dálkové ovládání. Jestli to bylo ono poslední stéblo,
jehož se tonoucí chytal, bude dobré jej podrobit bližšímu zkoumání. Targ proto
strčil předmět do kapsy.

Targ získává Dálkové ovládání.

Náhle Targ uslyšel nedaleký tichý zvuk. Obyčejný člověk by si ho nevšiml,
jenže všechny Targovy smysly byly upraveny pomocí biomechanických
implantátů a sluch nebyl výjimkou. Odněkud zpoza domu zachytil téměř
neznatelný zvuk startujícího vznášedla. Motor zřejmě nechtěl chytnout.
Targ se rozeběhl tím směrem. U zadní brány se hacker Mergh snažil
nastartovat svůj stroj. Nejspíš se v reakci na zvuk střelby pokoušel rychle
zmizet. To se mu ovšem nepovedlo, motor jej zradil v nejdůležitější chvíli. Targ
hackera vytáhl ven a několika ranami ho poslal k zemi. Když se mafián zvedl,
Targ jej chytil za nohy a táhl ho k lesu, co u brány začínal.
„Co je? Kdo jste?“ ptal se zmateně Mergh, s hlavou poskakující po drnech.
„Moc dobře víš, kdo jsem,“ odpověděl Targ, aniž se otočil.
„Ne, to nevím.“
Dostal kopanec do obličeje.
„Nehraj si se mnou, Merghu! Víš, že jsem od policie, a víš, že vyšetřuju vraždu
policejního majora! A ty seš nejenom podezřelej, ale taky známá firma!“
„Podezřelej z vraždy? Já?“
„Jo, ty! Neříkej, že o tom nic nevíš! Do konce života budeš v Udaru, jestli tě
nepopraví rovnou!“
„Ale já ho nezabil. Šlo to úplně mimo mě.“
„Seš šéf místní buňky Syndikátu! A nesnaž se to popírat, nebo dostaneš další
ránu! Jestli to nebylo na tvůj rozkaz, tak na čí?“
„To šlo odněkud svrchu, měl konflikty s nejvyšším vedením. Já to zjistil, až
když byl mrtvej. Volal jsem Kmotrovi, co se to u mě v Limbaru děje. Řekl mi, že
se nemám zajímat, že jim překážel. Já nejsem žádnej vrah! Možná nějaký ty
drogy a občas zbít někoho, kdo neplatí výpalný, ale vraždy, to ne! Určitě víte,

14

že od tý doby, co jsem ve vedení buňky, se tady stalo minimum vražd. A žádný
jsem nenařídil já!“
„Nehraj si tady na neviňátko!“
„Já nejsem neviňátko. Vždyť říkám, drogy, vydírání, nějaký to hackování, ale
vraždy, to ne!“
„Takže kdo dal rozkaz? Kmotr?“
„Přesně tak. Musíte mi věřit.“
„Víš co, uvěřím ti, když mi pomůžeš Kmotra dostat.“
„Samozřejmě, pane poručíku, pomůžu.“
„A prej že nevíš, kdo jsem,“ zašklebil se Targ.

Targ pokračuje ve výslechu: 30

7
Druhá část jednotky ještě stále bojovala s jedním strážným, který stál u brány,
nyní zcela odhalen vůči útoku ze strany, kde Targ stál.
Targ neváhal, namířil a vystřelil. Strážný se sesul k zemi.
Zavládlo ticho.
A pak se střelba zase rozezněla. Tři zbývající členové jednotky, kteří útočili na
bránu, právě vběhli do zahrady, přímo na mušku střelců ve strážnici. Jeden
padl mrtev k zemi, další dva se skryli za stromy.

Dva členové jednotky jsou mrtví (jeden padl v předchozím boji u brány).

Z druhé strany přiběhli na protější roh zbývající členové jednotky, co lezla přes
zeď.
Targ vytáhl zpoza opasku granát a hodil jej ke dveřím. Jakmile explodoval,
všichni vyrazili dovnitř a přímo na strážnici.
Strážní byli výborně ozbrojení a měli za co se krýt. Na druhou stranu, útočníci
na ně doráželi ze dvou stran a byli v přesile.
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Targova jednotka musí bojovat.

Strážní
Střelba: 15
Zdraví: 5

Jak boj dopadl?
Targ vyhrál a zůstal mu někdo z jednotky: 48
Targ vyhrál, ale je sám: 71
Targa i celou jeho jednotku sejmuli: 56

8
Všechen výcvik, kybernetické implantáty i nanoboti v krvi byl Targovi
k ničemu. Když dostanete kulku přímo doprostřed čela, ani ten nejrychlejší
nanobot vás nezachrání.
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„Strategie je jednoduchá,“ pokračoval Targ, „vezmeme to vznášedlama přes
zeď. Kulometčíci se za letu postaraj o stráže u hlavní brány, aby nám nevpadly
do zad. Seržante, máte granáty?“
„Ano, pane,“ odpověděl oslovený.
„Výborně, tak až budeme v zahradě, pomocí granátu vyhodíte do povětří
dveře. Sednem až u vchodu do baráku, rozumíte, abychom byli co nejdřív
uvnitř a nevystavovali se nějakejm snajprům. Jeden granát musí na strážnici,
co je nalevo ode dveří. Budou na nás čumět přímo ze strážnice, takže jak ten
granát bouchne, vtrhnem dovnitř. Pak už to bude rutina. Zajistit místnost po
místnosti, však to znáte.“

Jednotka nasedla do obou bitevních vznášedel, kterými přilétli, a Targ do
svého policejního. Stroje se odlepily od země a vydaly se vstříc bitvě. Palác už
byl na dohled. Targ se bavil představou, jak nepřítele zaskočí.
Jenže nezaskočili.
Když byli asi deset metrů od zdi objektu, ozvaly se dvě rány a od domu
přiletěly dva dělostřelecké náboje. Jeden je minul, ale druhý přesně zasáhl
jedno z bitevních vznášedel. To explodovalo a trosky se v oslnivé záplavě
plamenů zřítily k zemi.
„Oni mají protiletadlový děla!“ nevěřícně vykřikl Targ a zakřičel do vysílačky:
„Zpátky! Okamžitě zp...“
Větu však už nedořekl. Další dva dělostřelecké náboje zasáhly svůj cíl. Obě
zbývající vznášedla vybuchla a pohřbila celou jednotku ve svých útrobách.
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Targ odhrnul folii a chvíli měl pocit, že omdlí. Ztuhlý výraz jeho bývalého
parťáka byl ještě horší, než čekal. Také pach, který se po odhrnutí pokrývky
uvolnil, nebyl zrovna příjemný.
Nicméně, překonal své pocity a začal ohledávat tělo.

Mergh musí podstoupit test pozornosti.
Použitá schopnost: Obezřetnost
Obtížnost: 10

Jak test dopadl?
Úspěšně: 14
Neúspěšně: 5
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„Nejsem ničí kámoš,“ odpověděl Targ, „jsem poctivej policajt a snažím se dělat
svou práci správně. Jestli jste to udělala, tak vás ochotně předám popravčí četě
a ještě se budu dívat. Ale jestli jste ho nezabila, chci toho, kdo to udělal.
Udělám všechno proto, abych našel pravdu.“
„Jo tak hledač pravdy,“ zasmála se žena, „no tak jo, hledejte pravdu. Zkuste
zjistit, kdo mě do toho navlíkl.“
„Dobře, ale nejdřív mi řekněte, proč jste nebyla na tý domluvený návštěvě.“
„Bejvalej to zrušil,“ odpověděla, tentokrát beze známky ironie v hlase, ačkoliv
naštvanost z něj nevymizela ani trochu, „zavolal mi ten den, že něco má.“
„A to je všechno? Nedal vám nějaký další informace? Neřekl, s kým se měl
sejít?“
„Ne.“
„Hm, tak vám teda pěkně děkuju,“ zabručel Targ a vstal od stolu, „odvedou vás
do cely, kde zůstanete, než se to vyřeší. Kdybyste si náhodou vzpomněla na
nějaký nový skutečnosti, vyžádejte si mě.“
„Neřekl jste mi jméno.“
„Poručík Targ Naelon.“

Targ jde vyslechnout uklízeče: 3
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Když vyslechnout Kogose, tak pěkně se vší parádou. Vniknout do domu,
zatknout překvapeného inspektora, přivázat jej k židli a pořádně jej grilovat.
Než se zatčený vzpamatuje z šoku, řekne i to, co neví. Tahle představa byla pro
Targa až příliš lákavá na to, aby ji jen tak opustil. Léta čekal na tuhle chvíli. Na
chvíli, kdy bude moct toho drzouna pořádně podusit.
Vyrazil ke Kogosovu domu, schoval se v zahradě a chvíli dům sledoval. Zdálo
se, že majitel uvnitř není. Nevadí, ono je jedno, jestli překvapíte oběť rychlým
vpádem, nebo na ni počkáte uvnitř.
Dveře byly zamčené a chráněné alarmem. Jenže Targ byl zkušený inženýr a
s takovými věcmi si uměl poradit.

Byl to klasický tříobvodový model. Stačí všechny tři obvody odpojit od zdroje
ve správném pořadí.

V jakém pořadí Targ obvody odpojí?
C, B, A: 4
A, C, B: 16
B, C, A: 42
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