Ve známém hotelu vypukl požár a na střeše uvěznil několik osob. Vy jste velitelé
zásahového týmu a vaším cílem je zachránit zmíněné osoby. K dispozici máte jeden vrtulník,
který uveze pouze dvě osoby. Přibližně za čtyřicet minut se oheň rozšíří i do vrchních pater a
již nebude možné nikoho zachránit. Je tedy možné, že se nepodaří dopravit do bezpečí
všechny osoby dřív, než se k nim dostane oheň.
Vaším úkolem je rozhodnout, v jakém pořadí budete osoby evakuovat. K dispozici pro
vaše rozhodnutí máte hrubé popisy jednotlivých osob.
1) Jack Deer – 42 let, podnikatel v tabákovém průmyslu
Už mnoho let podniká v tabákovém průmyslu a v posledních letech má problémy
kvůli vládnímu nařízení o regulaci tabákových výrobků. Nyní se soudí s vládou ve třech
různých případech porušení zákonů. Ve volných chvílích se věnuje péči o svá zvířata, která
povětšinou adoptoval z místních útulků, a tím jim zajistil důstojný život. Také každoročně
věnuje část výdělku charitativní organizacím na ochranu zvířat.
V současné době je rozvedený, o dvě děti z tohoto manželství se stará jeho bývalá
žena.
2) Samuel White – 28 let, administrativní pracovník ve vládě
Po dokončení studia oboru Státní správa začal pracovat na úřadu vlády. Je zatvrzelý
introvert, proto mezi jeho hobby nepatří skupinové aktivity. Rád si přečte v klidu dobrou
knihu nebo tráví čas se ženou a jejich malou dcerkou.
Všichni tři žijí spokojně v malém bytě v panelovém domě.
3) Amy Newman – 12 let, žákyně základní školy
Holčička, která byla ubytovaná v hotelu se sborem, se kterým se účastnila státní
pěvecké soutěže. Bohužel onemocněla chřipkou, a tak zůstala na hotelovém pokoji. Kromě
zpěvu se věnuje i baletu.
Žije s matkou, otcem a starším bratrem v malém rodinném domku na předměstí.
4) Jane Way – 22 let, studentka vysoké školy
Studentka z Velké Británie, která získala stipendium na prestižní americké univerzitě.
Studuje obor Mezinárodní politika a diplomacie. Její projekty již vyhrály několik soutěží a její
mentoři jí předpovídají slibnou budoucnost. Ve volném čase čte zprávy ze světa nebo se
opaluje buď na pláži, na zahradě nebo v soláriu.
Je jedináček, a pokud zrovna není škola, tráví čas s rodiči v prázdninovém domě kdesi
na Bali.
5) Mark Lewis – 58 let, pracovník neziskové organizace, která pomáhá dětem
s rakovinou
Před deseti lety založil neziskovou organizaci, která se zaměřuje na pomoc dětem
s onkologickým onemocněním. Podporují rodiny postižených, a to jak finančně, tak
psychicky. Než se začal věnovat této bohulibé činnosti, byl tři roky za mřížemi, protože
v opilosti autem srazil ženu, která na následky zranění zemřela.
Je svobodný a bezdětný.
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6) Fernando Emmanuel Serrano Baronna – 68 let, v důchodu
Pochází z Venezuely a do Ameriky přijel na dovolenou. Vlastní ve Venezuele několik
set hektarů plantáží, kde se pěstují banány, manga a tabák. Ve volných chvílích kouří
doutníky a popíjí rum.
Jeho žena zemřela před několika lety, nyní žije sám. Stále je ale v kontaktu se synem,
který je předsedou venezuelské vlády.
7) Marquaret LeBlanc – 36 let, na mateřské dovolené
S manželem a ročním synem si udělali výlet z Francie, oni dva šli do bazénu, ona
zůstala sama na pokoji. Před narozením syna pracovala jako učitelka na základní škole, jejími
oblíbenými předměty jsou matematika a fyzika. Pokud zrovna netráví čas se synem, ráda
zapne počítač a zahraje si nějakou hru.
Ve Francii žije spolu se svou rodinou a manželovými rodiči ve dvougeneračním
domku.
8) Wese Li Lo – 39 let, nezaměstnaný
Do Ameriky přijel před více než patnácti lety. Dlouhá léta pak provozoval stánek na
místní čínské tržnici. Bohužel tržnici před nějakým časem zavřeli, a tak se ocitl bez práce.
Kvůli tomu má teď čas věnovat se místním dětem a učit je hrát americký fotbal.
Žije se svou ženou Ma Tu Lin a jejich třemi děti v podkrovním bytě v Čínské čtvrti.
9) Ma Tu Lin – 34 let, servírka v rychlém občerstvení
Z Číny odjela do Ameriky v osmnácti letech, chtěla ještě studovat na univerzitě, ale
bohužel se jí nepodařilo sehnat dostatek financí. Proto začala pracovat v pouličních stáncích,
kde se také seznámila s Wese Li Lo. Když zavřeli jejich stánek, podařilo se jí najít práci
v místním rychlém občerstvení. Teď tedy živí celou rodinu sama. Pokud má volnou chvíli,
věnuje se hře na různé hudební nástroje a snaží se ke hře přivést i své děti.
Žije se svým mužem Wese Li Lo a jejich třemi děti v podkrovním bytě v Čínské čtvrti.
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