
1 .  k a p i t o l a

ZBRANE VPLYVU
NÁSTROJE (MOCI) V RUKÁCH OBCHODNÍKOV

„Civilizácia napreduje zvyšovaním počtu úkonov, ktoré 
môžeme vykonávať bez toho, aby sme o nich premýšľali.“ 

— ALFRED NORTH WHITEHEAD

„Jednoduchosť je tá najvyššia sofistikovanosť.“
— LEONARDO DA VINCI

V tejto knihe nájdete početné výsledky výskumov, ktoré sa na prvý pohľad zda-
jú byť mätúce, ale dajú sa vysvetliť, ak pochopíme prirodzené ľudské tenden-
cie. Pred nejakým časom som sa s takým zistením stretol, keď som čítal štúdiu, 
pri ktorej dávali dobrovoľníkom energetický nápoj, ktorý mal zvýšiť ich men-
tálne schopnosti. Niektorí dobrovoľníci zaplatili za nápoj maloobchodnú cenu 
(1,89 dolára); iným povedali, že organizátor výskumu dostal zľavu za hromadný 
nákup, preto stačí, ak zaplatia 0,89 dolára. Obe skupiny dostali za úlohu vyriešiť 
za tridsať minút čo najviac mentálnych rébusov. Očakával som, že druhá skupi-
na bude mať dobrý pocit z cenového rozdielu, bude sa viac usilovať a vyrieši viac 
problémov. Omyl, stal sa presný opak.1

Tento výsledok mi pripomenul jeden telefonát, ktorý som mal pred pár rok-
mi. Jedného dňa mi zatelefonovala kamarátka, ktorá si v Arizone nedávno otvo-
rila klenotníctvo s indiánskymi šperkami. Bola úplne nadšená istou zvláštnou 
udalosťou. Stalo sa jej niečo nezvyčajné, a keďže som psychológ, prišlo jej na 
um, že jej to budem schopný vysvetliť. Jej historka sa týkala sady, ktorú nevedela 
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predať. Vrcholila práve turistická sezóna a obchod býval nezvyčajne plný zá-
kazníkov. Šperky z tyrkysu mali v pomere k cene veľmi dobrú kvalitu, no aj tak 
ich nevedela predať. Aby ich predaj podporila, vyskúšala moja kamarátka už 
niekoľko bežných trikov predajcov. Pokúsila sa na ne upriamiť pozornosť tým, 
že ich premiestnila do vitríny v strede predajne. Šťastie však nemala. Personálu 
dokonca nakázala, aby sa pokúsil šperky viac „pretlačiť“. Ani to jej však úspech 
neprinieslo. 

Nakoniec, večer predtým ako sa vybrala nakupovať tovar mimo mesto, na-
čmárala vedúcej predajne takýto odkaz: „Všetko v tejto vitríne predávajte 
za x 1/2.“ Dúfala, že sa problematických šperkov zbaví za polovičnú cenu. Keď 
sa teda o niekoľko dní neskôr vrátila, vôbec nebola prekvapená, že sa všetky 
kusy predali. Šokovalo ju však, keď zistila, že predavačka jej nedbalo naškrabaný 
odkaz „x 1/2“ pochopila ako „krát 2“. Celá sada šperkov sa nakoniec predala za 
dvojnásobok svojej pôvodnej ceny!

No a práve preto mi zavolala. Pomyslel som si, že asi viem, čo sa stalo, ale 
povedal som jej, že ak chce, aby som jej všetko vysvetlil, bude si musieť vypočuť 
môj príbeh. Vlastne... nie je to môj príbeh. V skutočnosti to je rozprávanie o ma-
terinskom správaní moriek a patrí do relatívne novej vednej disciplíny, etológie, 
čo je štúdium zvierat v ich prirodzenom prostredí. Morky sú veľmi dobré mat-
ky. Sú milujúce, všímavé a starostlivé. Veľa času trávia opaterou, zohrievaním, 
čistením a kŕmením mladých, ktoré majú ukryté pod svojím vlastným telom. 
Avšak v ich metóde je niečo zvláštne. V podstate všetky tieto prejavy materin-
ského správania spúšťa jediná vec: zvuk „pí-pí“, ktorý vydávajú malé morky. Zdá 
sa, že ďalšie identifikačné črty moriek, ako ich vôňa, dotyková charakteristika 
a vzhľad, zohrávajú v procese materinského správania len minimálnu úlohu. Ak 
malá morka zapiští pí-pí, matka sa o ňu postará. Ak nie, tak ju bude ignorovať, 
a niekedy ju dokonca aj usmrtí. 

Takéto krajné spoliehanie sa dospelých moriek na jeden konkrétny zvuk dra-
maticky predviedol M. W. Fox vo svojom experimente, ktorého účastníkmi boli 
matka morka a vypchatý tchor. Pre matku malých moriek je tchor prirodzeným 
nepriateľom. Keď sa priblíži k morke, tá ho privíta zúrivým gáganím, ďobaním 
a driapaním. Experiment ukázal, že morka okamžite a zúrivo napadla aj vy-
pchatého tchora, ktorého k nej pritiahli na povrázku. Ak mal ale ten istý model 
v sebe zabudovaný malý magnetofón, ktorý prehrával typické volanie malých 
moriek pí-pí, matka morka nielenže akceptovala približujúceho sa tchora, ale 
ho ešte aj prikryla vlastným telom. Keď sa magnetofón vypol, matka na atrapu 
opäť divoko zaútočila.
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K lik...  a  program be ží

Aké absurdné sa za týchto podmienok zdá byť správanie matiek moriek. Ak-
ceptujú prirodzeného nepriateľa len preto, že vydáva pí-pí. Ale ak ten istý zvuk 
nevydajú ich vlastné mláďatá, budú ich zanedbávať, prípadne ich zabijú. Na 
prvý pohľad preto pôsobia ako stroje, ktorých materské inštinkty sú pod auto-
matickou kontrolou tohto jediného zvuku. Etológovia zistili, že takéto správanie 
nie je jedinečnou doménou moriek. Rovnaké slepé, mechanické vzorce konania 
spozorovali aj pri veľkom množstve rôznych iných zvieracích druhov. 

Tieto vzorce, známe aj ako fixované vzorce správania – vzorce inštinktívneho 
správania, v sebe zahŕňajú komplexnú následnosť spôsobov, napríklad celý akt 
dvorenia či páriace rituály. Základná charakteristika týchto vzorcov hovorí, že 
správanie, ktoré ich utvára, sa vždy vyskytuje v rovnakej podobe a poradí. Vy-
voláva to dojem, že tieto vzorce boli uložené v samotných zvieratách vo forme 
určitých programov. Ak si situácia vyžaduje dvorenie, spustí sa program s dvo-
rením. V prípade, že je potrebná starostlivosť o mladé, spustí sa program mater-
ského správania. Klik – a aktivuje sa vhodný program. Program beží – a nasle-
duje štandardný spôsob správania v danej situácii.

Najzaujímavejší na tom všetkom je spôsob, akým sa tieto programy spúšťajú. 
Ak napríklad začne samec konať v záujme ochrany svojho teritória, signálom na 
spustenie programu – zahŕňajúceho bdelú ostražitosť a výhražné (ba až bojové) 
správanie – bude nevítaná návšteva ďalšieho samca rovnakého druhu. V tomto 
systéme sa však objavuje istá zvláštnosť. Spúšťačom tohto správania nie je sú-
periaci samec ako taký. Je ním niektorá jeho črta, istý špecifický spúšťací me-
chanizmus, ktorý je často len nepatrným aspektom celku, ktorý približujúci sa 
súper predstavuje. Niekedy môže byť takýmto spúšťacím mechanizmom určitý 
farebný odtieň. Pokusy etológov ukázali, že slávik červienka sa bude za istých 
okolností správať tak, ako keby do jeho teritória vstúpil skutočný rival a ener-
gicky zaútočí aj na nastražený chumáč červeného slávičieho peria. Zároveň však 
odignoruje dokonale vypchatú repliku samčeka červienky bez červeného peria 
na hrudi. Podobné výsledky sa objavili aj pri ďalšom vtáčom druhu, a síce u slá-
vika modráka. Zdá sa, že v jeho prípade je spúšťačom teritoriálnej obrany špeci-
fický odtieň modrého peria na hrudi.2

Predtým, než sa začneme samoľúbo zabávať na tom, ako ľahko sa dajú zvie-
ratá oklamať spúšťacími mechanizmami, a aké jednoduché je vyvolať u nich 
reakcie, ktoré sú v danej situácii úplne neadekvátne, mali by sme si uvedomiť 
dve veci. Po prvé, automatické, fixované vzorce správania týchto zvierat fun-
gujú vo väčšine prípadov veľmi dobre. Napríklad, charakteristické volanie pí-pí 
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vydávajú len zdravé, normálne vyvinuté malé morky. Dáva teda zmysel, že ich 
matky reagujú na tento konkrétny zvuk materinským správaním. Čiže, ak bude 
priemerná matka morka reagovať na tento jeden podnet, takmer zakaždým za-
reaguje správne. Na to, aby jej spôsoby vyzerali hlúpo, alebo ako dopredu na-
programované, je potrebné, aby sa na scéne ukázal nejaký podvodník, najlepšie 
vedec. Po druhé, je dôležité pochopiť, že aj my máme svoje vopred nastavené 
programy. Hoci zvyčajne fungujú v náš prospech, spúšťacie mechanizmy, ktoré 
ich aktivujú, je možné využiť na to, aby nás niekto obalamutil a spustil ich v ne-
vhodnom okamihu. 

Túto paralelnú formu automatického správania u ľudí vo svojom experimente 
veľmi výstižne demonštrovala sociálna psychologička Ellen Langer z Harvardo-
vej univerzity a jej spolupracovníci. Dobre známy princíp ľudského správania 
hovorí, že ak niekoho požiadame o láskavosť, budeme úspešnejší, ak uvedieme 
dôvod. Ľudia sú jednoducho radi, ak vedia, prečo robia to, čo robia. Aby psycho-
logička Langer demonštrovala tento nie veľmi prekvapujúci fakt, požiadala sku-
pinu ľudí čakajúcich v rade na použitie kopírky v knižnici o menšiu láskavosť: 
„Prosím vás, mám iba päť strán. Môžem použiť kopírku pred vami? Pretože sa 
ponáhľam.“ Efektívnosť tejto požiadavky doplnenej dôvodom bola takmer abso-
lútna. Deväťdesiatštyri percent oslovených jednotlivcov jej dovolilo predbehnúť 
ich v rade. Porovnajte si teraz túto mieru úspešnosti s prípadom, keď predostre-
la len samotnú požiadavku: „Prosím vás, mám päť strán. Môžem použiť kopírku 
pred vami?“ Za týchto okolností jej vyhovelo len šesťdesiat percent ľudí. Na prvý 
pohľad by sa zdalo, že zásadný rozdiel spočíva v dodatočnej informácii, ktorá je 
obsiahnutá v slovách pretože sa ponáhľam. 

Avšak tretí typ požiadavky, ktorý psychologička vyskúšala, ukázal, že to tak 
nie je. Zdá sa, že nebola kľúčová celá séria slov, ale len prvé „pretože“. Namiesto 
toho, aby Langer v treťom type prosby uviedla skutočnú príčinu, ktorá by zdô-
vodnila, prečo vyhovieť jej požiadavke, použila najprv slovo „pretože“ a násled-
ne, bez toho, aby povedala niečo nové, len zopakovala očividný fakt: „Prosím 
vás, mám iba päť strán. Môžem použiť kopírku pred vami, pretože musím urobiť 
niekoľko kópií?“ Výsledkom bolo, že hoci psychologička neposkytla žiaden sku-
točný dôvod ani novú informáciu na odôvodnenie svojej požiadavky, opäť jej 
takmer všetci vyhoveli (deväťdesiattri percent). Rovnako, ako pí-pí malých mo-
riek spustilo automatické materinské správanie matky morky (dokonca aj keď 
vychádzalo z vypchatého tchora), aj slovo pretože aktivovalo automatickú reak-
ciu vyhovenia u ľudí, ktorých Langer pozorovala. Stalo sa tak napriek tomu, že 
im následne neposkytla žiaden pádny dôvod, pre ktorý by jej mali vyjsť v ústrety. 
Klik... a program beží! 3
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Niektoré ďalšie zistenia, ku ktorým sa Langer dopracovala, ukazujú, že exis-
tuje veľa situácií, kedy ľudské správanie nefunguje automatickým, predprogra-
movaným spôsobom. Ellen Langer a mnohí iní výskumníci sú však presvedčení, 
že väčšinou funguje práve tak. Zamyslime sa napríklad nad zvláštnym správa-
ním zákazníkov klenotníctva, ktorí sa vrhli na sadu tyrkysových šperkov až po-
tom, keď ich omylom začali predávať za dvojnásobnú cenu. Pokiaľ sa na ich 
správanie nepozrieme z pohľadu pravidla Klik... a program beží, nebude nám 
dávať zmysel.

Zákazníci, zväčša zámožní dovolenkári bez hlbších vedomostí o tyrkysoch, 
použili štandardný princíp – zaužívaný stereotyp –, ktorý ich pri nakupovaní 
viedol: drahé = dobré. Preto tí dovolenkári, ktorí chceli „dobré“ šperky, automa-
ticky považovali tyrkysové ozdoby za cennejšie a žiaducejšie, hoci to jediné, čo 
sa na nich zmenilo, bola ich cena. Práve tá sa stala spúšťacím mechanizmom pre 
posúdenie kvality. Dramatický nárast ceny teda následne viedol k dramatické-
mu nárastu dopytu zo strany zákazníkov, ktorí túžia po kvalite.

SPRÁVY OD ČITATEĽOV 1.1
Od doktoranda obchodného manažmentu

Človek, ktorý u nás v meste vlastní obchod so starožitnými šperkami, mi 
vyrozprával príbeh, ako sa naučil lekciu sociálneho vplyvu drahé = dob-
ré. Jeden jeho priateľ chcel pre svoju snúbenicu špeciálny darček k na-
rodeninám. Tak mu klenotník vybral náhrdelník, ktorý by vo svojom 
obchode predal za 500 dolárov, ale svojmu priateľovi ho bol ochotný 
predať za 250 dolárov. Jeho priateľa šperk nadchol hneď, ako ho uvidel. 
Ale, keď klenotník uviedol cenu 250 dolárov, na tvári sa mu objavil ná-
znak sklamania, a začal od dohody cúvať, pretože chcel pre svoju nastá-
vajúcu nevestu niečo „skutočne pekné“.

Keď o deň neskôr klenotníkovi došlo, čo sa stalo, zavolal svojmu 
priateľovi a požiadal ho, aby sa vrátil do obchodu, pretože má ešte iný 
náhrdelník, ktorý mu chce ukázať. Tentoraz mu priniesol nový kus za 
jeho bežnú cenu 500 dolárov. Priateľovi sa zapáčil natoľko, že ho chcel 
hneď kúpiť. Ale kým došlo k plateniu, klenotník mu povedal, že ako 
svadobný dar by mu rád znížil cenu na polovicu. Muž bol nadšený. Te-
raz mu predajná cena 250 dolárov nepripadala pohoršujúca, mal veľkú 
radosť a bol vďačný, že ho môže kúpiť.

Poznámka autora: Všimnite si, že podobne ako v prípade kupca šperku 
s tyrkysom, aj tu sa niekto chcel uistiť, že získa dobrý tovar, a opovrhoval 
položkou za nízku cenu. 

Z B R A N E  V P L Y V U
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Som presvedčený, že okrem pravidla „drahý = dobrý“, to má aj odvrá-
tenú stranu: „lacný = zlý“, a tá tiež vplýva na naše myslenie. Nakoniec, veď 
slovo lacný neznamená iba nenákladný, ale aj nekvalitný, podradný. 

Zjednodušu júce skra tk y stávkou „na istotu“

Bolo by jednoduché viniť turistov z ich bláznivého rozhodovania sa pri náku-
poch. Aby sme získali o celej záležitosti ucelenejší obraz, pozrime sa na ňu teraz 
trochu bližšie. V našom prípade ide o ľudí, ktorí boli vychovaní podľa pravidla 
„dostaneš to, za čo si zaplatíš“. Videli, ako toto pravidlo v ich životoch opakova-
ne funguje. Netrvalo dlho a začali si ho interpretovať v zmysle „drahé = dobré“. 
Keďže v mnohých prípadoch sa naozaj cena výrobku zvyšuje s rastúcou kvalitou, 
a teda vyššia cena odráža vyššiu hodnotu, fungoval tento stereotyp k ich prospe-
chu veľmi dobre. Preto, keď sa ocitli v pozícii zákazníkov, ktorí majú možnosť 
získať kvalitné tyrkysové šperky bez toho, aby o tyrkysoch veľa vedeli, pochopi-
teľne sa spoľahli pri určovaní ich hodnoty na starý, osvedčený znak – ich cenu. 

Aj keď si to, pravdepodobne, neuvedomovali, svojou výlučnou reakciou na 
cenu tyrkysov si vlastne zahrali zjednodušenú verziu stávky na pravdepodob-
nosť výsledku. Namiesto toho, aby sa krvopotne snažili naučiť, čo všetko určuje 
hodnotu tyrkysu, pokúsili sa zabezpečiť, aby všetko hralo v ich prospech tým, 
že sa spoľahli na jediný znak, ktorý podľa ich skúseností zvyčajne určoval kva-
litu akéhokoľvek tovaru. Stavili na to, že samotná cena im prezradí všetko, čo 
potrebujú vedieť. Keďže si však v tomto prípade niekto pomýlil 1/2 s 2, aj oni 
sa prerátali. Z dlhodobého hľadiska, z pohľadu všetkých minulých a budúcich 
životných situácií však môže byť využitie takejto skratky tým najracionálnejším 
možným prístupom. 

Teraz dokážeme vysvetliť mätúci výsledok úvodnej štúdie v tejto kapitole – 
tej, ktorá ukázala, že ľudia, ktorí dostali nápoj údajne zvyšujúci schopnosť riešiť 
problémy, vyriešili viac problémov, keď za tento nápoj zaplatili viac. Výskumníci 
toto zistenie vysvetlili stereotypom „drahý = dobrý“: ľudia očakávali, že nápoj 
bude fungovať lepšie, keď stojí 1,89 dolára, ako keď stojí 0,89 dolára; a čo je po-
zoruhodné, toto očakávanie sa naozaj naplnilo. Podobný jav sa vyskytol v inom 
výskume, v ktorom účastníci dostali tabletku proti bolesti a potom im dávali 
malé elektrické šoky. Polovici účastníkov povedali, že tabletka stála 10 centov 
a druhej polovici, že stála 2,5 dolára. Hoci v skutočnosti všetci dostali ten istý 
liek proti bolesti, tí, ktorí si mysleli, že je drahší, ho hodnotili ako oveľa účinnejší 
pri tlmení bolesti spôsobenej elektrickými šokmi.4
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Automatické, stereotypné spôsoby v skutočnosti prevládajú vo väčšine ľud-
ského konania. V mnohých prípadoch ide totiž o tú najefektívnejšiu formu sprá-
vania. Inokedy je to jednoducho nevyhnutné. 

Obrázok 1.1: Kaviár a remeselná kvalita

Odkaz, ktorý nám má sprostredkovať táto reklama firmy Dansk, 
samozrejme, znie,  že drahé znamená dobré.

Zd r o j :  D a n s k  I n t e r n a t i o n a l  D e s i g n s

Všetci žijeme v nesmierne komplikovanom prostredí, ktoré je plné podnetov. 
Pravdepodobne najrýchlejšie sa vyvíjajúce a najkomplexnejšie prostredie, aké 
kedy existovalo na tejto planéte. Aby sme dokázali prežiť a mohli sa ľahšie 
rozhodovať, potrebujeme niečo ako „skratky“. Nedá sa totiž od nás očakávať, 
že dokážeme rozpoznať, a ešte budeme aj schopní analyzovať, všetky aspekty 
každého človeka, udalosti a situácie, s ktorými sa stretneme, hoci len počas je-
diného dňa. Nemáme na to čas, energiu ani kapacitu. Namiesto toho musíme 
na klasifikáciu vecí často používať naše stereotypy, alebo približné miery podľa 
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niekoľkých základných čŕt. Keď sa potom niektorý zo spúšťacích mechanizmov 
objaví, môžeme jednoducho bezmyšlienkovite reagovať. 

Správanie, ktoré sa niekedy spustí, nie je však vždy adekvátne danej situácii. 
Ani najlepšie stereotypy a spúšťacie mechanizmy totiž nefungujú stále. Ich ne-
dokonalosť ale akceptujeme. Nemáme totiž na výber. Bez nich by sme ustrnuli. 
Svoje správanie by sme škatuľkovali, hodnotili, nastavovali a drahocenný čas, 
určený na konanie, by nám pretiekol pomedzi prsty. Navyše, ako sa zdá, v bu-
dúcnosti sa na takéto mechanizmy budeme musieť spoliehať ešte viac. Podnety, 
ktoré napĺňajú naše životy, sú čoraz komplikovanejšie a premenlivejšie. Ak ich 
budeme chcieť všetky zvládať, nezostane nám nič iné, iba využívať tieto skratky 
čoraz viac. 

Psychológovia odhalili niekoľko mentálnych skratiek, ktoré používame pri 
každodennom posudzovaní. Tieto skratky sa označujú ako heuristiky úsudku, 
fungujú podobne ako pravidlo drahé = dobré, pričom umožňujú zjednodušené 
myslenie, ktoré väčšinou funguje dobre, ale občas sa dopúšťame chýb, ktoré nás 
prídu draho. Pre túto knihu sú obzvlášť dôležité tie heuristiky, ktoré nám ho-
voria, kedy máme niečomu veriť alebo urobiť to, čo sa od nás žiada. Vezmime 
si napríklad pravidlo, ktoré je skratkou: „Ak to povedal odborník, musí to byť 
pravda.“ Ako uvidíme v 5. kapitole, v našej spoločnosti existuje znepokojujúca 
tendencia prijímať bezmyšlienkovite výroky a pokyny osôb, ktoré sa zdajú byť 
v danej oblasti autoritami. To znamená, že namiesto toho, aby sme sa zamysleli 
nad argumentmi odborníka a nechali sa presvedčiť (alebo nie), často argumenty 
ignorujeme a necháme sa presvedčiť iba tým, že má niekto status „odborníka“. 
Túto tendenciu reagovať na informáciu v nejakej situácii mechanicky nazývame 
automatickou reakciou alebo klik... a program beží. Tendenciu reagovať na zá-
klade dôkladnej analýzy všetkých informácií môžeme označiť ako kontrolovanú 
reakciu.

Pomerne veľa laboratórnych výskumov ukázalo, že ľudia majú sklon pracovať 
s informáciami kontrolovane vtedy, ak chcú a zároveň sú schopní ich dôklad-
ne analyzovať; v opačnom prípade pravdepodobne použijú jednoduchší prístup 
klik... a program beží. V jednej štúdii študenti univerzity počúvali nahrávku pre-
javu, ktorý podporoval myšlienku, že než im umožnia ukončiť štúdium, všetci 
študenti vyšších ročníkov by mali zložiť komplexné skúšky. Niektorých z nich 
sa táto záležitosť dotkla osobne, pretože im bolo povedané, že povinnosť skúšky 
by mohla začať platiť už od nasledujúceho ročníka – ešte pred ich promócia-
mi. Samozrejme, táto správa ich prinútila dôkladne analyzovať argumenty. Pre 
ostatných účastníkov štúdie však táto záležitosť nemala veľký osobný význam, 
pretože im povedali, že skúšky začnú platiť až dlho potom, ako ukončia školu; 
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títo študenti preto nemali silnú potrebu dôkladne zvážiť opodstatnenosť po-
núkaných argumentov. Výsledky tejto štúdie boli jednoznačné: tí študenti, kto-
rých sa to osobne nedotýkalo, presvedčila hlavne odbornosť rečníka v oblasti 
vzdelávania; využili pravidlo „ak to povedal odborník, musí to byť pravda“. Sile 
argumentov rečníka nevenovali veľkú pozornosť. Na druhej strane, tí študenti, 
ktorým na tom záležalo osobne, ignorovali odbornosť rečníka a presvedčila ich 
hlavne kvalita jeho argumentov.

Obrázok 1.2: Katastrofické následky fenoménu captainitis 
(automatický súhlas s kapitánom)

Pár minút pred tým, ako sa toto l ietadlo zrútilo do rieky Potomac 
blízko Národného letiska vo Washingtone, došlo medzi pilotom 
a druhým pilotom k nasledujúcemu rozhovoru, ktorý sa týkal toho, či 
je rozumné štartovať s ľadom na krídlach. Ich rozhovor zaznamenala 
čierna skrinka l ietadla.

Druhý pilot: Tie údaje sa nezdajú byť správne.
Kapitán: Ale áno.. .  sú.
Druhý pilot:  Nie,  myslím, že nie sú. [sedem sekúnd pauza] 
Okej,  možno sú správne.
Druhý pilot:  Larry,  ideme dole.
Kapitán:  Viem.

[Zvuk nárazu, ktorý zabil  kapitána, druhého pilota a šesťdesiatsedem 
cestujúcich.]

Zd r o j :  ©  C o h e n / L i a i s o n  Ag e n c y

Z B R A N E  V P L Y V U


