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Tohle není příjemná práce. Ráno dostanu seznam dlužníků a večer musím šéfovi donést pořádnej obnos. Jedno, jak to 

zařídím. Dneska najdu všechny “klienty” v místním hotelu. Vstupuju do hlavní budovy. Vstup se nachází vpravo ze dvora 

komplexu budov a je docela honosný. V americkejch hotelech se s tím tolik nemažou, tam jsem teda viděl menší vstupy. 

Vlevo od vstupu se nachází recepce, kde se pravidelně střídá ranní, odpolední a večerní směna, a vpravo se nachází zadní 

prostor hotelu. Do recepce nepůjdu a vydám se raději jednou z chodeb, kde najdu pokoje hostů. Seznam dlužníků je 

dlouhej a každýho budu muset pořádně zmáčknout. 

 
Ze vstupu vedou dvě rovnoběžné chodby a já se vydám tou více vlevo. První tři pokoje jsou přeplněné k prasknutí. Asi 

levná pracovní síla z ciziny. Z těch bych nic nevytřískal, stejně nic nedluží. Čtvrtý pokoj už je normální, ale tam taky 

nejdu. Hledám až další pokoj. Chlapík se vymlouvá, ale jeden úder a už solí. Prej víc nemá, ale alespoň něco. Jdu dál 

rovně. Minu dalších pět pokojů. U pátého zabočím doprava. Tenhle hotel je divnej. Pokoje jsou sice v jednom patře, ale 

občas má člověk pocit, jako by chodil po schodech. Hned první pokoj po odbočení mě zajímá. Snad nejtypičtější dlužník. 

Zatlačím na něj a prachy mi naštěstí dá.  
 
V hotelu se nachází hodně prostorný bar a začínám mít pocit, že si po prvních klientech zasloužím malou odměnu. Cestu 

ani nebudu popisovat. Až se v hotelu trochu rozkoukáte, bude vám to jasné. Sedím na baru a čekání na obsluhu trávím 

pozorováním místní výzdoby. Samé planety a hvězdy. Ale už mi dochází trpělivost. Mám žízeň, ale také práci. Naštěstí 

stačí pořádně bouchnout do stolu a pivo se už nese. Dám ho na ex.  

 
V tom mi to dojde. Ten první mě pěkně lakoval. Jak by si mohl dovolit tu bydlet, kdyby víc neměl. Rychle se vracím do 

pokoje svého prvního klienta. Prásk, další rána a dává i zbytek. Otočím se tak, abych byl ke vstupu do hotelu zády, projdu 

kolem dalšího pokoje a hned doprava. Tam bydlí další dlužník, který po mírné strkanici platí svůj dluh. Opět se otočím na 

druhou stranu a dojdu k pokoji, který jsem cestou k předchozímu dlužníkovi minul. Chci se otočit doprava, ale nakonec 

mi to nedá, zabočím doleva k prvnímu dlužníkovi a napálím ji tomu hajzlovi do třetice. Nemám rád okázalá gesta, ale 

tentokrát se před ním otočím na podpatku a pomalu odcházím hotelovou chodbou opět směrem od hlavního vstupu. Na 

konci chodby narazím na skříňku s čepicema. Největší skříňka na čepice, co jsem kdy viděl. Bože. Hned u ní je ale další 

klient. Prásk a hned navalí love. Další zastávka se nachází na kraji budovy. Musím se od posledního dlužníka vydat 

zpátky ke vstupu. Minu jeden pokoj a u druhého zatočím doleva. U dalšího pokoje se vydám lehce doprava. Tady si 

musím dát majzla. Bydlí tu víc lidí a já si nemůžu dovolit žádnej přehmat. Naštěstí je tu teď sám. Dostává ránu a já 

peníze. Chvilku se koukám z jeho pokoje ven na hotelová parkovací stání. Hned na prvním, vedle výjezdu, je ultimátní 

sporťák. Jo, ještě někdo mi tu bude tvrdit, že místní nemaj prachy? Otočím se a projdu rovně kolem dvou pokojů, kolem 

kterých jsem prošel cestou sem. Na konci jdu mírně doleva. V pokoji je další dlužník. Vypadá jako brácha toho 

předcházejícího. Zmáčknu ho a peníze se sypou. V seznamu dlužníků mám dalšího klienta podruhé. Jak jinak než toho 

nejtypičtějšího. Cestu už znám. Trochu přitlačím a prachy dá i tentokrát. Nejsem ještě u konce, ale vím, že potřebuju 

oddych, a tak zajdu do baru ještě na jedno. To mi neublíží.  
 
Už zase čekám na obsluhu. Tentokrát si čas krátím poslechem dvou zpěvaček, které zpívají vedle baru. Jsou to dvojčata, 

jen jedna je víc zmalovaná. Zase musím praštit do barové desky, aby se vůbec něco dělo. Dopíjím pivo, koukám na jednu 

ze zpěvaček. Pohled z okna, které se nachází vedle ní, mi bohužel připomíná, že jsem ještě neskončil. 

 
Musím se rozhodnout. Poslední tři klienty můžu vyřídit i v této hlavní budově, ale obávám se, že bych potřeboval pomoc 

recepčního. Ten tu ale není. Musím ven z hlavní budovy a vydat se do vzdálené budovy naproti hlavnímu vchodu. Vstup 

je ale z druhé strany. Vedle vstupu se nachází takový pozitivní pokoj. Tam bohužel nepůjdu. Je pozdě a chci to mít rychle 

za sebou. Pravou chodbou ze vstupu se vydám až na konec budovy. Bum, klient cáluje. Pak se otočím na druhou stranu a 

ob jeden pokoj najdu dalšího. Prásk. Ten dostal. Opět se otočím zpět, vydám se rovně a odbočím doleva. V největším 

pokoji, který si můžete v hotelu koupit, sedí vystrašenej chlapík, sotva se ho dotknu, tak mi dá úplně všechno. Takovej 

totální lůzr. Ten byl naštěstí poslední a já mám konečně padla. 
 

Hledejte u velké vrby cca 70 metrů severně. 

Přepravku jsem otevřel a moje očekávání jsou veliká. Pět superhrdinů se nachází na volném prostoru, hned vedle kusu 

papíru hustě pokrytého podivným textem. Nemůžu se dočkat, až předvedou svoje schopnosti a uká... ale… CO SE TO 

SAKRA DĚJE?!? 
 


