O MNE

S

om agent Banany. Ale nikomu to nehovor! Vieš to len ty a ja. Opakujem, len ty
a ja. Pre istotu sa poobzeraj okolo seba, či náhodou nie je nablízku nejaký podozrivý človek, ktorý by sa mohol dostať k tejto knižke. Tak ako? Vzduch čistý? Ak áno,
čítaj ďalej.
Túto knižku som napísal pre teba. Nájdeš v nej dôverné informácie o tajomnom
prípade, ktorý dôkladne preveril moje detektívne schopnosti. Preto vždy, keď dočítaš,
starostlivo knižku odlož na bezpečné miesto. Nech ti ani len nenapadne zabudnúť ju
v školskej lavici, na stole v izbe, či na záchode!
A teraz ti prezradím niečo o sebe. Mám tridsať rokov, čo je pre banán rovnaký vek
ako pre človeka. Žijem v krajine Ovozéland. Krajšiu krajinu som v živote nevidel,
i keď je pravda, že doposiaľ som žiadnu inú nenavštívil. Načo aj? V Ovozélande mi
nič nechýba: je tu pekná príroda, futbalové štadióny, stánky s hotdogmi i fabrika na
výrobu karamelových lízaniek, ktoré doslova zbožňujem. Áno, uhádol si – je to môj
zlozvyk, ale tak čo už... Každý máme voľajaký. Aj ty, však?
Aby som bol presný, bývam v meste Džem. Nachádza sa severne od mesta
Kompótovce, ktoré sú hlavným mestom našej krajiny. Mesto Džem je dosť rušné
a život v ňom plynie veľmi rýchlo. Ale mne to vyhovuje.
Mám šéfa, ktorého meno nie je podstatné. Proste šéf. Vždy mi zadá náročnú úlohu, ktorú ja, agent Banany, musím doviesť až do úspešného konca. Na svojom konte
mám už poriadnu kopu vyriešených prípadov.
Moje skvelé výsledky v práci nezostali bez povšimnutia, a preto som dostal super
ponuku od šéfa môjho šéfa, ktorý má pod palcom tajnú skupinu Š.T.E.K.A.J., čiže
Špeciálny tajný elitný klub agentov jedinečných. Len si to predstav: môžem sa stať
členom Š.T.E.K.A.J-u a riešiť tie najtajnejšie a najnebezpečnejšie prípady!
Spočiatku som váhal, či mám opustiť svoju útulnú kanceláriu, ale môj šéf ma
uisťoval, že ostanem v tej istej budove, len budem sedieť o dve poschodia vyššie. Jedinou nevýhodou bude len to, že keď sa pokazí výťah, vyšliapem si o štyridsať schodov
viac ako teraz.
Ponuku som sa rozhodol prijať, no malo to jeden háčik: šéf Š.T.E.K.A.J-u si ma
musí najprv preveriť. Musím zvládnuť prijímacie testy. Ak ich nespravím, môžem
zabudnúť na postup.
Zisťoval som, čo také prijímacie testy obsahujú a či sa dá pri nich opisovať. Nakoniec som sa dopátral k tomu, že šanca na opisovanie neexistuje a že budem musieť
splniť rôzne logické úlohy, vypracovať IQ test a odpovedať na tisíc rozličných otázok.
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Čaká ma aj skúška mojej kondičky a šikovnosti vo výcvikovom centre. Toho som sa
nebál, i keď ktovie, aké nástrahy tam na mňa budú číhať. Bojím sa výšok, ale hádam
to prežijem, aj keby som mal za úlohu prejsť po vratkom moste vo výške dvoch kilometrov, pod ktorým budú ostré skaly. Potešilo ma, že matematické príklady v testoch
nebudú. Ak by tam bola matematika, tak je po kariére.
Aby si ma lepšie spoznal, prezradím ti o sebe niekoľko dôležitých informácií:
- vyštudoval som Gymnázium Jahoda Kokosovského (známky z vysvedčení tu
radšej nebudem zverejňovať),
- získal som diplom na univerzite pre detektívov a tajných agentov, ktorá sídli
hlboko v horách a nevie o nej skoro nik, ani ja si už cestu k nej nepamätám (občas
zablúdim aj s košíkom v obchode medzi regálmi),
- ovládam džudo,
- pred rokmi som vyhral olympiádu v morzeovke (zatiaľ mi je nanič, ale raz sa mi
určite zíde),
- som dobrý v pexese (nesmej sa!), čiže mám parádnu pamäť a postreh, čo je
v mojej práci neoceniteľné,
- viem plávať,
- mám pravú a ľavú ruku a rovnako aj pravú a ľavú nohu (i keď občas mám pocit,
že všetky moje končatiny sú ľavé),
- keď som bol menší, hrával som z donútenia na gitare (teraz už len občas na
nervy kolegom a okoliu),
- vo voľnom čase sa venujem športom: futbal, hokej, vrh tieňom, hod obalov od
sladkostí do koša, či šprint o polnoci k chladničke,
- mám šiesty zmysel (aj keď zatiaľ neviem aký),
- keby si mi chcel spraviť na narodeniny radosť, určite ma poteší dobrý vyprážaný
rezeň (ale pozor - musí byť v strúhanke a nie v cestíčku!).
Viac mi už nenapadá. Prišiel čas rozpovedať ti môj príbeh. A ozaj... Nezabudol si?
Nikomu o tom ani muk!
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