(U stolu sedí Správce, datluje do počítače.
Přichází Vědec, naráží do imaginární zdi kanceláře, oklepe se a vtrhne dovnitř.)
Vědec: (napjatě) Pane Správče! Pane Správče!
Správce: Pane doktore! Copak vás neučili klepat?
Vědec: Promiňte, ale jde o stav nouze!
Správce: Co se stalo?
Vědec: Přestal fungovat vodní čip!
Správce: Um… Vodní čip?
Vědec: Řídící jednotka čističky vody. Bez čipu je nefunkční.
Správce: Nemáme náhradní?
Vědec: Právě že ne! Každý bunkr jich měl mít aspoň pár, ale nám zjevně dodali jen jeden.
Správce: A opravit ho nelze?
Vědec: Ne. Jedná se o velmi sofistikovanou součástku. Kvůli patentům ani nikde nemáme
schéma. Nevíme ani jak pořádně funguje, jenom, že teď fungovat přestala!
Správce: (pauza) To zní špatně. (zamyšleně se zahledí kupředu) Jak dlouho vydrží zásoby
vody?
Vědec: Týden, maximálně dva.
Správce: Co ostatní bunkry?
Vědec: Ostatní bunkry?
Správce: Jistě, v okolí je jich aspoň tucet. Sice jsme ztratili kontakt, ale jestli v nich mají mít
čipy navíc, mohli bychom vyslat malou výpravu, aby nějaký našla.
Vědec: (s obavami) Ale… na povrchu jsme nikdy nebyli…
Správce: Řekl jste to sám  jedná se o stav nouze. (tleskne) Dobře. Jděte ještě zkusit, jestli
ten čip nedokážete vzkřísit.
Vědec: Pokusím se.
(Vědec odchází, zavírá za sebou dveře.)
Správce: (do rozhlasu) Kapitáne Kryštůfku, dostavte se prosím do mé kanceláře. Kapitán
Kryštůfek do kanceláře Správce.

(Správce se zahledí dopředu, přemýšlí. Za chvíli přijde Kapitán, zaklepe na dveře.)
Správce: Dále.
(Kapitán vchází)
Kapitán: Přál jste si mě vidět?
Správce: Ano. Potřebujeme vyslat výpravu k okolním bunkrům.
Kapitán: To nedoporučuji. Z poslední rekogniskace vychází, že v lesích kolem bunkru se
usadilo několik tlup banditů.
Správce: Nemůžeme se přes ně probít?
Kapitán: Těžko. Mají početní převahu, a i když máme lepší zbraně, v lese jsou ve značné
výhodě.
Správce: (zamyslí se) Co kdybyste měl víc lidí?
Kapitán: Zelenáči by se nám leda pletli pod nohy.
Správce: To je pravda, ale mohli bychom je vyslat v první vlně. Vaše jednotka by pak jen
dočistila okolí.
Kapitán: To by šlo, ale… (pauza) Nemělo by to negativní dopad na morálku?
Správce: To nechte na mě. Odchod.
(Kapitán zasalutuje a odcházi skrze imaginární dveře.)
Správce: (do rozhlasu) Drazí obyvatelé! Došlo k poruše filtrační jednotky vody našeho
bunkru. Naše zásoby vody vydřží přinejlepším týden, nemáme přístup k součástkám nutným
k opravě a naši jedinou nadějí je najít je na povrchu. Naše analytická jednotka právě pracuje
na sestavení nejvhodnějších týmů pro rekogniskaci terénu. Tito vybraní jedinci se stanou
hrdiny, kteří zachrání náš bunkr!
(Správce vypne rozhlas a začne datlovat do počítače.)
Správce: Tak koho si můžeme dovolit postrádat…?

