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„Něco se tu děje...“

– Stephen Stills, Buffalo Springfield / For What It’s Worth

V
 
pondělí večer se na Washington, D. C., snášely proudy deště. Když 

opouštěl své krycí zaměstnání v  budově Johna Adamse, druhé nej-
starší součásti Knihovny Kongresu, přetáhl si přes hlavu kapuci a vy-
šel mosaznými zadními dveřmi, pověsil se na něj sledovací tým.

Bílé auto.
První známka toho, že ho lidé v bílém autě sledují: tónovaná skla.
Druhá známka: Sotva se první kapky deště nad jeho prošedivě-

lými vlasy dotkly kapuce modré horolezecké bundy, zaslechl zvuk 
startujícího motoru. Všiml si bílého vozu, zaparkovaného na zákazu 
zastavení na rohu Třetí a Jihovýchodní třídy A, řadovými domy lemo-
vané ulice, která se táhla od Kongresu přes rezidenční čtvrť Capitol 
Hillu.

Třetí známka: V chladném vzduchu spatřil šedé cáry výfukových 
plynů právě za tím bílým autem. Nerozjelo se. Nehnutě stálo na místě, 
ani stěrače se nehýbaly, a  po  tónovaném čelním skle stékaly kapky 
deště.

Čtvrtá známka: Nikdo z domu se k autu nehrnul. A nikdo z auta 
nevystoupil, aby po  dlouhém dni v  práci přeběhl těch pár metrů 
a padl do náručí čekající manželky.

Pátá známka: Cítil, že ho sledují. Odborníci na  čínská bojová 
umění mluví o tíži pohledu slídila a o tom, že jej sledovaný může vní-
mat jako tlak na svém čchi. Kevin Powell – ten, kterému kdosi podře-
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zal krk v jednom amsterdamském bordelu toho roku, co v Íránu padl 
šáh podporovaný CIA a Sovětský svaz vtrhl do Afghánistánu – trval 
na tom, že člověk musí dát na své instinkty. Kdo nebude naslouchat 
svému instinktu, toho prý jednoho krásného dne oddělají přímo 
na ulici anebo se s křikem probudí v pancéřované cele bez oken. Pro-
to onoho pondělního večera šedovlasý muž, který právě vyšel do stu-
deného jarního deště, dobře věděl, co znamená to mravenčení v břiše.

První, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Pět znaků jako na dlani. Dalo se 
spočítat na prstech jedné ruky, proč dospěl k přesvědčení, že ho lidé 
v tom bílém autě sledují.

Zadíval se doleva, na  chodník táhnoucí se podél Adamsovy bu-
dovy, šestipatrové stěny z bílého kamene plné vědomostí a tajemství. 
Mosazné dveře za  jeho zády by ustály náraz rozjetého automobilu 
stejně snadno jako útok obří gorily.

Po Třetí ulici se blížil chodec. Běloch, tmavé vlasy, věk ke čtyřicít-
ce, klasický úřednický oblek a kravata, opálený, hnědé boty nevhodné 
pro běh. V jedné ruce v hnědé rukavici držel černý deštník, v druhé 
mobilní telefon, který si tiskl k uchu. „Jaká je vaše pozice?“ zeptal se 
zrovna.

Klidně to mohl být komunikační trik sledovacího týmu.
Podávat hlášení v rámci předstíraného telefonátu.
Ale šedovlasý muž si to nemyslel. Příliš zbytečné.
Muž v obleku přišel blíž, teď už byl skoro na jeho úrovni a hnědé 

boty krok za krokem čeřily tenkou vrstvičku vody na chodníku.
Přidal se k němu celý proud cizích lidí. Všichni vypadali jako úpl-

ně nevinní Američané, kteří si v pondělí večer po práci chtějí trochu 
povyrazit.

Pokud se na vás někdo pověsí, protože se chystá na špinavou práci, 
nebývá někdy nejlepší řešení dát se na útěk. Někdy je lepší zkompli-
kovat jim svou vlastní likvidaci zvýšením rizika prozrazení.

Šedovlasý muž v modré bundě s kapucí strčil ruce do kapes a vy-
razil od  Adamsovy budovy. Šel rychle, ale neutíkal. Vmísil se mezi 
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osm chodců, z nichž pět mělo nad hlavou deštníky. Jako modrý tuč-
ňák se po klikaté trase propletl až do středu deštníkové skupinky. Jed-
ním z nejspolehlivějších způsobů, jak zvýšit riziko prozrazení, bylo 
vytvořit potenciální ztráty na životech mezi civilisty.

Byl to chytrý tah.
Leda by skupinka chodců, mezi které se vmísil, byla součástí sle-

dovacího týmu.
Izraelci v  roce 2010 při atentátu na  vysokého představitele Ha-

másu v jednom dubajském hotelu použili tým o devětadvaceti lidech.
Ale mít na krku sledovací tým samozřejmě nemuselo znamenat 

rovnou pokus o  fyzickou likvidaci. Mohlo jít jen o  sledování. Ane-
bo by ti cizí lidé pod deštníky, mezi které se na chodníku na Capitol 
Hillu v centru Washingtonu dobrovolně vmísil, mohli mít za úkol ho 
unést.

Cestou k  řadě restaurací na  Pennsylvania Avenue, ležící přímo 
naproti třem administrativním budovám Sněmovny reprezentantů, si 
prohlížel kolemjdoucí, ale ani jeden z nich mu nepřipadal jako lovec. 
Vzpomněl si na šestou třídu a na to, jak se s ostatními dětmi sjížděli 
do školy. Vybavila se mu vůně bicyklů.

Všichni jsme jako malé děti na bicyklech, pomyslel si. Anebo jako 
hejno ptáků.

Chvíli uvažoval, jestli je možné, aby jeho hejno chodců s deštníky 
najednou vycítilo nějakou změnu ve vesmíru a nečekaně se rozletělo 
jiným směrem. Ne, nepřidal by se k  nim, ačkoli si ještě vzpomínal 
na radost, kterou mu přinášel běh na dlouhou trať. Ale to bylo před 
tím, než se proti němu spikla jeho vlastní kolena, záda a zbytky kulky 
v levém rameni.

Kondičně běhat přestal někdy v době, kdy se ve Washingtonu síly, 
jež ovládaly tuhle vodíkovými bombami obdařenou zemi, dohadovaly 
o orálním sexu v Bílém domě. Tehdy mu cestou do práce vlastní tělo 
začalo dávat najevo, že běhat pro zdraví je v jeho případě už zbytečné 
a na běhání pro radost může nadobro zapomenout. Smířil se s tím.
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Ale stejně jako si vybavil ty dávné spory o  orálním sexu, vzpo-
mněl si i  na  to, že když běžíte hodně rychle a  někde vedle vás se 
pohybují malé děti, máte lepší šanci uniknout, protože snajpři v Bej-
rútu přikládají největší prioritu poranění těch nejmenších dětí, pro-
tože ty pak přitahují zachránce. Utíkej, možná se dostaneš k  těm 
dveřím – až na to, že to nejsou dveře, ale křižovatka Třetí ulice a In-
dependence Avenue. Dnes večer nemáš kolo, nečekají tě žádné dveře 
a nezakryje tě clona černého dýmu z hořících pneumatik na poulič-
ních barikádách.

Soustřeď se. Mysli na to, co je tady a teď. Washington, D. C. Deš-
tivý pondělní večer.

Toho se drž.
Toho se musíš držet.
Jasně.
Sledují tě.
Když nic jiného, aspoň neztrácej důstojnost. Nedávej jim to za-

darmo. Ať už to je cokoli.
Třetí ulice je jednosměrka vedoucí z  rušné Pennsylvania Ave-

nue, která přetíná Independence Avenue a míří ven z města, jako by 
člověku chtěla dát iluzi možného úniku. Na  Třetí ulici parkují auta 
po  obou stranách, jak u  Adamsovy budovy, tak i  naproti, před řa-
dovými domy, v nichž povětšinou sídlí politické štáby kongresmanů. 
Jejich veřejné kanceláře se nacházejí o dva bloky dál. Díky tomuhle 
mimořádně praktickému uspořádání neodděluje politiky při výko-
nu jejich ofi ciálních funkcí od  soukromých prostor, odkud mohou 
legálně telefonovat a  škemrat o peníze na své znovuzvolení, nic víc 
než příjemná pětiminutová procházka. Každý vůz – třeba bílé auto 
sledovacího týmu – stojící na  třídě A čelem k Adamsově budově by 
musel zahnout doprava, nic jiného mu dopravní značení neumožňo-
valo. Parkovat tam, kde parkovali oni, znamenalo, že by se nemohli 
rozjet a dát se na Třetí opačným směrem, než jim přikazovaly značky – 
tím směrem, kterým obvykle chodil domů. 
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To znamenalo, že sledovací tým zná jeho předpokládanou trasu. 
Takže to asi není jen tak někdo. Určitě budou informovaní, proškolení. 
Vědí, že by kolem nich neprošel, že prostě nikdy nepřejde na chodník 
třídy A, kde by se k nim mohl dostat nebezpečně blízko. A jakmile se 
dal do pohybu a zamířil k Independence Avenue, už se klidně mohli 
zařadit do  provozu a  vydat se na  opačnou stranu – jako kdyby ho 
vůbec nesledovali.

Pak jedno kolečko kolem bloku. Vzhledem k tomu, že dopravní 
špička už odezněla a nevlídné počasí ulice dost vyprázdnilo, bylo cel-
kem pravděpodobné, že se dostanou na křižovatku Pennsylvania Ave-
nue a Třetí ulice právě včas, aby viděli, jestli odbočil mezi restaurace 
a  bary na  Pennsylvania, anebo jestli pokračoval po  své pravidelné 
trase na Independence. Dalo se předpokládat, že se bude pohybovat 
stejným směrem jako vozy mířící z města, mohli ho tedy nenápadně 
sledovat dál, popojíždět a pokaždé po pár desítkách metrů zaparko-
vat u chodníku, aby ho udrželi před sebou. Mohli ho sledovat celou 
cestu domů.

Neohlížel se – pro případ, že by na něj nasadili i pěší.
Místo toho se zadíval do  jasně osvětlených restaurací a  řetězců 

kaváren a  barů, které obsluhovaly jak státní zaměstnance holdující 
pivu za přijatelné ceny, tak i  lobbisty, pro které tu šampaňské teklo 
proudem. Zaklonil hlavu, jak to jen šlo, aby se zadíval na obrovskou 
žlutou značku, která se tu objevila po  11. září a  jejíž nesmlouvavá 
šipka přikazovala veškeré nákladní dopravě, aby uhnula z trasy mezi 
Sněmovnou reprezentantů a ikonickou budovou Kapitolu.

Zahlédl kongresového policistu, jak stojí v dešti vedle hlídkového 
vozu, zaparkovaného za  blikajícími značkami objížďky. Kdyby snad 
nějaká dodávka nebo náklaďák nerespektovaly předpisy a porušily zá-
kaz vjezdu, policista by neměl moc času na rozmýšlení, jestli jde o vo-
zidlo plné stavebního dříví, za jehož volantem sedí unavený a trochu 
zmatený řidič, anebo o auto z půjčovny, naložené až po strop výbuš-
ninou schopnou srovnat se zemí několik bloků domů. Musel by držet 
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pozici přímo v zóně smrti a pokusit se prostřílet takovému autu pneu-
matiky dřív, než roztrhá na cucky samotné srdce amerického státu.

Šedovlasý muž pohlédl za  policistu, jeho vůz i  žlutou šipku ob-
jížďky. V duchu si namlouval, že skrz koruny stromů bez listí na dál-
ku dvou bloků vidí roh budovy Kapitolu. Představoval si jeho kopuli, 
v neustávajícím dešti bílou a lesklou.

Na samotném začátku Pennsylvania Avenue, hned v prvním blo-
ku soukromých komerčních budov, které odsud krásně viděl, udržo-
vala FBI před aférou Watergate a ještě nějakou dobu po ní tajné ope-
rační středisko. Bývalé doupě federálů bylo v nenápadné šedé budově 
s podzemní garáží, která bývala permanentně zavřená. O tom všem 
se dozvěděl, když začal žít tímhle životem. Že prý šedivá třípatrová 
budova patří FBI, to si na Capitol Hillu šuškal kde kdo, dokonce i čle-
nové a zaměstnanci Kongresu. Ale kdyby někdo z nich měl dost pra-
vomocí a odvahy k tomu, aby se na budovu stojící mezi Kongresem 
a zbytkem světa zeptal přímo Úřadu, ofi ciální odpověď by zněla, že 
jde o „překladatelské středisko“.

Jasně, pomyslel si. A to v překladu znamená…?
Stál na rohu bloku, kde v současnosti pracoval, čekal na zelenou 

na  semaforu a hleděl na  Independence Avenue s hlavou natočenou 
pod modrou kapucí právě dost na to, aby periferním viděním zaregis-
troval, kdyby se v proudu automobilů objevil například bílý osobák.

Vedle červeného panáčka a nápisu STŮJ se na semaforu rozsvítil 
digitální displej, na kterém začal odpočet:

30... 29... 28...
Roku 1998 jeden šílený střelec z Montany, který zabil dva přísluš-

níky kongresové policie ve snaze prostřílet se do Kapitolu Spojených 
států, krátce před začátkem své trestné výpravy navštívil dům právě 
přes ulici od místa, kde teď šedovlasý muž stál. Bylo to po dlouhá de-
setiletí sídlo jedné okrajové politické skupiny; co po nich střelec s di-
agnostikovanou paranoidní schizofrenií chtěl, nikdo neví, ale něco ho 
k nim přitahovalo. Milovaný, leč už dávno mrtvý zakladatel politické-
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ho uskupení, které od té doby přesídlilo na jinou adresu, míval údaj-
ně v ložnici černou kovovou sochu Adolfa Hitlera v životní velikosti, 
a  členové této skupiny veřejně, leč nezákonně prodávali stejný pod-
vodný lék na rakovinu, který zradil fi lmovou hvězdu Steva McQueena.

... 3... 2... 1... Na semaforu se rozsvítil zelený panáček.
Doufám, že dojdeš, kam máš namířeno, oslovil ho v duchu šedo-

vlasý muž a sám vyrazil přes silnici. Měl před sebou ještě osm bloků.
Nehnul ani brvou, když periferním viděním zahlédl na  leskle 

mokrém asfaltu odraz červeného světla semaforu na  kapotě bílého 
osobního auta.

Na další křižovatce, na rohu Čtvrté, se na zelenou pustil, kam ho 
vedla – doprava přes ulici. Neohlížel se za sebe k místu, kde se to tehdy 
stalo. Nedíval se do strany a nehledal bílé auto, které, jak doufal, uvíz-
lo o několik vozů dál, takže teď nemohlo vytúrovat motor, vystřelit 
na kluzkém asfaltu vpřed, nabrat chodce v modré bundě na kapotu 
a strhnout jej pod smrtící kola.

Přejet někoho autem, to nikdy není na jistotu.
Kolik si toho asi tenhle sledovací tým může dovolit?
Dostal se na  chodník. Neohlížel se a  zabočil doleva, po  své ob-

vyklé trase.
Nesmějí na sobě pocítit tíhu mého pohledu.
O dva bloky dál, když míjel dlouhou nízkou budovu Eastern Marke-

tu, kde J. Edgar Hoover zamlada pracoval jako poslíček, přestalo pršet.
Kolem něj svištěla auta mířící ven z centra. Lidé pospíchali z prá-

ce domů.
O čtyři bloky dál, když už se blížil ke svému nároží Jedenácté uli-

ce, zahlédl bílou čepici a  tmavomodrý svetr námořního důstojníka. 
Právě vycházel z čistírny, kde bývali častými návštěvníky vojáci slou-
žící na nedalekém velitelství námořní pěchoty.

Vybavil si, jak v Afghánistánu držel v náručí postřeleného desát-
níka od mariňáků, toho kluka, který mu zachránil život, a poslouchal 
ho, jak sténá a jak mu v hrdle bublá krev, až nakonec umřel, aniž by se 
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dozvěděl pravdu o člověku, za kterého položil život, aniž by to mohl 
vyprávět své rodině doma v Oklahomě.

Důstojník z  čistírny nasedl za  volant rodinného kombi s  prázd-
nou dětskou sedačkou na zadním sedadle.

Šedovlasý muž si všiml červeného neonového nápisu ve  výloze 
čistírny:

KREJČOVSKÉ ÚPRAVY
Kdyby to bylo tak snadné.
Znovu se zaměřil na budovu hned za rohem – číslo 309, dvoupa-

trový cihlový dům s modrou fasádou, k jehož tyrkysovým vstupním 
dveřím vedly čtyři černé kovové schůdky. Vystoupal po  nich, krok 
za krokem, až konečně zasunul klíč do zámku. Pak se ohlédl a zkont-
roloval prostor za sebou.

Bílé auto projelo kolem, ladně zatočilo do protisměru a zaparko-
valo na jednom z volných míst u protějšího chodníku, takže zůstalo 
stát tónovaným čelním sklem natočeným směrem k němu.

Motor bílého auta ztichl.
Nikdo nevystoupil. Tónovaná okénka zůstala zavřená.
Zasunul klíč do zámku tyrkysových dveří, odemkl a stiskl kliku. 

Koutkem oka zahlédl nenápadné třepotání u svého stehna – tak níz-
ko, jak jen dosáhl, aniž by bylo vidět, co dělá, když každý den při 
odchodu z domu vkládal do škvíry ve dveřích utržený list. Loni v létě 
už se bál, že by si sousedi mohli všimnout, jak z keře na jejich předza-
hrádce mizí listí, ačkoli do téhle části D. C. ještě nepronikla srnčí zvěř, 
která se přemnožila v Rock Creek Parku.

Ale nikdo si zřejmě ničeho nevšiml. Dokonce ani ta rozcucha-
ná čarodějnice odvedle, která často postávala za nízkým černým ko-
vovým plůtkem, kde se jí pod nohama motal uštěkaný, špinavě bílý 
podvraťák, a pokřikovala: Kam se to tady hrabe na Severní Karolinu! 
Neměla pravdu, ale ani on, ani nikdo jiný ze sousedů se neodvážil s ní 
polemizovat.

I dnes jako obvykle lístek vypadl ze spáry ve dveřích.
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Ale mohl ho tam někdo nastražit.
Někdo mohl ty dveře otevřít. A čekat uvnitř.
Do háje.
Pak už byl v domě a tiskl se zády ke dveřím, které za sebou zavřel. 

Byt jeho domácí dostal ve večerních červáncích růžový nádech. Skoro 
všechen nábytek tady nechala, protože se musela narychlo odstěhovat 
do Bostonu, aby jí přiklepli místo pod penzí ve federální správě. Plochá 
televizní obrazovka, u které jeho adaptační specialistka trvala na tom, 
že ji do bytu dodá, visela nad krbem, v němž pálil papíry a borovicové 
třísky. Kupoval je od podnikavců, kteří během chladných měsíců roz-
váželi po  městě palivové dříví ze Západní Virginie. Zelená pohovka 
patřila paní domácí, a její byla i mosazná postel nahoře v ložnici, kde 
spával. Zbytek nábytku – pár křesel, nějaké drobnosti, obrázky na stě-
nách, satelitní rádio s reproduktory –, to všechno patřilo jemu.

Nikdo na něj v růžovým světlem zalitém obývacím pokoji neza-
útočil.

Zatím.
Řadový domek měřil šest kroků na  šířku a  jedenadvacet kroků 

na délku. Cesta od vstupních dveří dozadu do kuchyně vedla kolem 
koupelny a kolem schodiště, stoupajícího nahoru k  ložnici. Když je 
míjel, zadíval se na hnědý dřevěný schod ve výši očí, aby se ujistil, že 
zubní nit, kterou tam natáhl, ničí bota nestrhla.

Ale samozřejmě bylo možné, že dotyčný nit upevnil zpátky 
na místo.

Pokud to byli opravdoví profíci, kdo na  něj číhal nahoře v  lož-
nici nebo někde vzadu v domě, třeba v komoře plné harampádí, tak 
do háje s tím vším; v takovém případě už byl mrtvý.

Nahlédl do  dolní koupelny. Záchodové prkénko bylo zvednuté. 
V zrcadle nad umyvadlem neviděl nic víc než odraz vlastní tváře. Stá-
hl si z šedivé hlavy modrou čepici.

Ani v  kuchyni na  něj nikdo nečekal. Zadní dveře byly zavřené 
a také kovová mříž, která je zvenčí kryla, se zdála být na místě. Venku 
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za  dveřmi byla malá oplocená zahrádka, na  které stál prostý dřevě-
ný stůl a  z  jediného čtvercového otvoru v  dlažbě rostl japonský ja-
vůrek, který mu sahal sotva do pasu. Západka i zámek na omšelé šedé 
brance, kterou se ze zahrady dalo dostat do  boční uličky, vypadaly 
neporušeně, ačkoli každý, kdo by se jednou prošel kolem chatrného 
dřevěného plotu, by hned poznal, že z bezpečnostního hlediska je to 
obojí spíš špatný vtip.

Nechali mu nože.
Na vaření.
Adaptační specialistka se o nich zmínila jen tak mezi řečí, když 

se spolu procházeli po zásobovacím skladišti ve Fort Meade, na půli 
cesty mezi Washingtonem a  Baltimorem, kde ofi ciálně sídlí Ná-
rodní bezpečnostní agentura, a  ona plnila jeho nákupní vozík. Měl 
sadu steakových nožů a na kuchyňské lince dřevěný stojan s ocílkou, 
dlouhým a pružným fi letovacím nožem, zubatým nožem na chleba, 
monstrózním a  très français nožem na  maso ve  tvaru rovnoramen-
ného trojúhelníku a řeznickým sekáčkem, který mu připomínal Jima 
Bowieho a Alamo.

Nesáhl po  žádném z  nožů, pořád vyčkával jako blázen, který 
na svůj konec čeká na pohovce v obýváku.

Modrou horolezeckou bundu měl promočenou. Třásl se zimou. 
Svlékl si ji a vyrazil zpátky k obývacímu pokoji...

Zastavil se v koupelně, aby se vymočil. Říkal si, že to není z nervů.
Když u vstupních dveří věšel mokrou bundu na věšák, slyšel, jak 

přestala téct voda do rezervoáru.
Byli tam venku. Samozřejmě tam byli.
Ale možná nepřijdou dnes v noci.
Možná nepřijdou nikdy.
Možná ho sledovací tým má za úkol opravdu jenom sledovat, anebo...
Vtom na tyrkysové dveře někdo zaklepal.
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„...a ti neznámí jsou ti, které neznáme.“

– Donald Rumsfeld, ministr obrany USA

Faye Dozierová za  sebou tiše zaklapla dvířka spolujezdce ve  voze, 
který parkoval na Jedenácté ulici, rozepjala si černý kabát a upřela oči 
na cihlový dům s modrou fasádou a tyrkysovými dveřmi. Protáhla si 
ruce a ujistila se, že na pravém boku cítí uklidňující váhu zbraně.

Její partner Peter zabouchl dveře u řidiče s hlasitým prásknutím, 
jako by mu bylo úplně jedno, kdo ho v posledních paprscích zapada-
jícího slunce uvidí nebo uslyší. Měl na sobě béžový svrchník, jehož 
náprsní kapsu na  jedné straně vydouvalo něco většího než knížka, 
a v ruce nesl stříbrný kufřík.

„Nezapomeň,“ řekl své partnerce, zatímco obcházela vůz, aby se 
k němu připojila, „na tohohle musíš udělat dojem.“

„Proč zrovna na něj?“ zeptala se, když se znovu zadívala na dům 
a  prověřovala přístupové úhly. „A  proč teď? Dneska ho nemáme 
na seznamu.“

„Po tom, co jsme právě podnikli v Marylandu s tím tálibáncem, co 
se strachoval, aby se jeho kluk dostal na vysokou, je tenhle chlápek 
na  třetí metě a chystá se nám vymlátit chrup, takže... Prostě máme 
příležitost,“ řekl Peter. „Proč ji nevyužít?“

Jako dva jestřábi snášející se ze stejné větve vyrazili přes ulici smě-
rem k cihlovému domu s modrou fasádou.

„Stejně bys na dnešek večer neměla lepší program, že ne?“ ušklíbl se.
Pak se zasmál.
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Jako kdybys o tom něco věděl, pomyslela si Faye. Bylo jí jasné, že 
neví. Nikdo o tom nic nevěděl, ani vědět nemohl.

„Tak hlavu vzhůru, zelenáči,“ ozval se znovu.
„Odkdy jsem zelenáč?“
„Když jsi se mnou v terénu, tak jsi zelenáč. A u tohohle chlápka 

se snaž, aby na tebe zabral, protože to říkám já. Protože už je načase, 
abys přišla o věneček.“

„Ty jsi ale lichotník.“
„To slýchám často.“
Přešli na chodník přiléhající k domu s tyrkysovými dveřmi.

„Poslouchej,“ řekl Peter své – no dobře, nebyla tak docela zelenáč – 
partnerce, o kterou se nikoho neprosil a vůbec o ni nestál. „Neuspěchej 
to. Udělej to chytře, udělej to důkladně, udělej to dobře.

„A pak,“ dodal, když stanuli pod čtyřmi kovovými schody, které 
vedly ke vchodovým dveřím úzkého řadového domku na samotném 
okraji Capitol Hillu, „pak o tom úplně stejně sepiš hlášení.“

„Počkat. A co budeš dělat ty, když já budu psát hlášení?“
„Budu psát vlastní hlášení, pak hlášení o tom, jak sis vedla ty, a na-

konec si budu užívat volna, protože – jak jsi sama řekla – ty nemáš 
dnes večer nic lepšího na práci,“ usmál se.

„To jsem neřekla.“ Levou ruku spustila podél těla a rozevřela dlaň 
tak nenápadně, že by to jedině profesionál jako on pochopil jako zna-
mení, aby se držel trochu zpátky.

Peter ustoupil od  kovových schůdků. Postavil se tak, aby mohl 
naráz přehlédnout dění za okny jak v přízemí, tak i v prvním patře, 
a aby neztrácel z očí svou partnerku, stojící u tyrkysových dveří.

Faye na ně energicky zaklepala.
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„...splašený americký sen.“

– Bruce Springsteen / Born to Run

Takhle se rozhoduje o životě a smrti.
Jdeš otevřít dveře.
Tyrkysová dřevěná deska se dala do pohybu a on se zadíval na ně.
Žena na posledním schodu.
Muž na  miniaturní vydlážděné předzahrádce obehnané černým 

kovovým plůtkem.
Jestli ho přišli zabít, bude střílet ona.
Ale ona jen stojí a pozoruje jej zelenýma očima.
Možná je jí třicet, možná je o něco starší. Rozepnutý černý kabát. 

Pěkná, ale ne tak výjimečná, že by vyčnívala z davu. Hnědé vlasy dost 
dlouhé na to, aby byly načesané, ale tak krátké, aby se za ně nedala snad-
no chytit. Oválná tvář, jejíž rysy byly důkazem pestrosti etnické směsice 
současné Ameriky. Nos vypadal, jako by jí ho někdo rovnal, ústa měla 
nenalíčená. Ramena vypínala jako voják. Ruce visely volně podél těla, 
on se soustředil hlavně na tu pravou. Žádné prsteny. Černé volné kalho-
ty. Střídmé boty vhodné i pro běh nebo dobře mířený kopanec.

Stála v paprscích zapadajícího slunce a vzduch voněl po dešti.
Tohle bylo to nejhorší.
Čekání.
Na správný okamžik. Na ten pravý pohyb. Na to, až se ukáže cíl.
Muž, který ji kryl, si odkašlal. Tváří se žoviálně... Byl starší než 

ta žena, kolem padesáti, holohlavý běloch. Pod béžovým pláštěm ra-
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menatá postava. V  levé ruce stříbrný kufřík, pravá volně podél těla. 
Podle pozice byl v záloze, měl dobrý výhled na ni, na dveře i na okna 
domu, ale podle toho, jak si odkašlal, to zřejmě měl na povel on. Ane-
bo...

„Jak se vede?“ ozvala se žena na schodech.
Řekni pravdu. „Těžko říct.“

„Můžeme dál?“
„Neříkej ne,“ dodal muž za jejími zády.
„Mohl bych to říct, ale k čemu by mi to bylo?“ Zacouval do obý-

vacího pokoje.
Následovali ho. Muž v béžovém plášti zavřel dveře a zbytek světa 

je nechal o samotě.
Její úsměv byl jen hraný. „Sakra, doufám, že máme toho pravého! 

Jak se jmenujete?“
„Svoje vlastní jméno jsem nikdy neměl rád. Ronald. Chvíli jsem, 

myslím, byl Joe. Někdy mám pocit, že se jmenuju jinak, třeba Raul, 
Nick, Jacques a výjimečně taky Xin Shou.“

Holohlavý muž řekl: „Říkej mu…“
Peter! Ten holohlavý se jmenuje Peter!

„…Kondor.“
A je to tady.
„To je ale náhoda,“ řekl šedovlasý muž.
„Proč?“ zeptala se.
„Protože agentura krycí jména mění. Kdysi dávno byl Kondor 

Frank Sturgis, lupič z Watergate. Pak já. Tehdy to s krycím jménem 
bylo, jako byste byli dva lidi zároveň. Jeden z nich jsem byl normálně 
já, druhý ta fi lmová verze mého života, co líp vypadá, je chytřejší 
a žádná žena jí neodolá. Zatímco jsem byl pod zámkem, to krycí jmé-
no se točilo dál. Tomu člověku se něco stalo, ale nikdo mi nechtěl říct 
co. A pak jsem zase byl Kondor já.“

„Právě tady a teď,“ zeptala se, „jak zní vaše pracovní jméno?“
„Vin.“
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„Proč Vin?“
„Sedm statečných. Hrál ho Steve McQueen. Když už je to vymyšle-

ný jméno, tak ať aspoň za něco stojí.“
„Moje jméno je Faye Dozierová. Jak chcete, abych vám říkala? 

Kondor, nebo Vin?“
„To nechám na vás.“
Holohlavý Peter postavil stříbrný kufřík na  podlahu a  z  kapsy 

svrchníku vytáhl iPad. „Vzpomínáš si, jak to chodí?“
„První domácí kontrolu po přesídlení jste u mě dělal vy.“
„A to už tehdy býval takový lichotník?“ zeptala se Faye.
„Míval víc vlasů.“
„Už tehdy jsem byl plešatej jako... To je jedno.“
Faye si všimla, že Kondorovi/Vinovi zacukalo v koutcích.
Peter mu přikázal: „Zout boty a  zády a  patami ke  zdi – támhle 

vedle toho parádního rádia.“
Černé ponožky se šouraly po parketách. Nesmějí si všimnout, že 

se krčí nebo hrbí, ale může se pokusit předstírat, že je o něco menší. 
Temenem hlavy se dotýkal cihlové stěny.

Holohlavý Peter zvedl iPad a vyfotil si ho, jak se zády tiskne ke zdi.
„Nehýbat,“ zavelel přísně. „Kalkulace biometrických údajů a...“
Blesk!, dodal iPad.

„Vpravo hleď!“ pokračoval Peter. „Směrem k tomu rádiu.“
„Posloucháte ho často?“ zeptala se Faye. „NPR, zpravodajské kanály?“
Blesk!

„Mám štěstí. Můžu si dovolit rádio, které toho ze satelitů pochytá víc.“
„Jen jí řekni o  těch zprávách, které chytáš,“ pobídl ho holohla-

vý muž pohrdavě. „Klongy. Poselství z vesmíru. A otoč se na druhou 
stranu.“

„To by ji nezajímalo.“
„Třeba jo.“
„Ale určitě to sama znáte. Může se to stát kdekoli. Prostě něco 

děláte nebo na něco myslíte, třeba když jedete autem, a najednou za-
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čnou hrát písničku, která úplně přesně sedí na to, co se zrovna děje, 
kým v  tu chvíli jste. Vesmír se vám trefí do nálady dokonale vybra-
ným soundtrackem a vy máte najednou pocit, že to je přesně ono!“

Blesk!
„Tak to je klong. Nemám rád rozhlasové zpravodajství. To mi nevi-

ditelní říkají, co je. Žádné klongy. Písničky pocházející z vesmíru mi 
něco ukazují, předvádějí mi, co by mohlo být, něco o mně, o nás. Jako 
poezie. Jako fi lm nebo román.“

„Ale jeden druh vysílání je o vašem skutečném životě,“ namítla.
„Jo.“
„Místo hlasů v hlavě má klongy,“ zamumlal Peter.
Kondor se zeptal: „Jak vy to děláte, aby vám všechno dávalo smysl?“

„Já?“ Peter zvedl svůj iPad. „Já se držím programu.“
„Nějaké problémy v práci?“ zeptala se Faye Vina.
„Chodím tam. Dělám, co mám. Pak jdu domů.“
„Nikdo si na vás nestěžoval,“ řekla mu. „To jen kdyby vás to zají-

malo.“
„Ale stejně jste tady,“ usmál se. „Jak se vám líbí vaše práce?“
„Mohlo by to být horší.“
„Mohla by se vám práce, co máte, líbit míň, anebo byste mohla mít 

jinou práci, která by se vám tolik nelíbila?“
„Tak nějak,“ řekla a vyrazila do kuchyně.
Holohlavý Peter se zadíval na stěnu pokrytou vylepenými novino-

vými výstřižky, fotografi emi, barevnými obrázky vytrženými z časo-
pisů, básněmi a odstavci textu z knih určených do stoupy, rozstříha-
nými obaly gramofonových desek a sešitky s texty, které se k tomuto 
dávno mrtvému médiu přikládaly. Pozvedl iPad.

Blesk! Metodicky postupoval podél stěny. Blesk!
Fajn! Je to v pohodě, je to jen rutina. Šílencova koláž na zdi. Naho-

dilá ulítlost. Učebnicově předvídatelná. Nic zajímavého. Nic k analýze.
Nazuj si boty a jdi za ní!
Faye se zadívala do ledničky.
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„Mléko. Doufám, že čerstvé. Pomerančový džus, to je dobré. Poly-
styrenové krabičky se zbytky jídel, máslo. Vanilkový jogurt – k cere-
áliím? Borůvky. Ten chleba bude asi plesnivý. Nevadilo by vám, kdy-
bych vyhodila ty krabičky s rýží? Asi si často dáváte čínu.“

„A kdo ne?“
Vykoukla zamřížovaným sklem v zadních dveřích na zahradu.
„Vypadáte, že jste v dobré kondici,“ řekla.
Vidíš, jak se ti podlaha blíží k obličeji, tak zabereš, aby ses od ní 

zase dostal dál. Paže máš v jednom ohni. Ve vězení se nedá dělat nic 
moc rozumnějšího než kliky.

A potom ve společenské místnosti, kde pořád čekáš, kdo po tobě sko-
čí, přijde Victor a řekne ti: „Jde o to, jaký máš kořínek, ne o to, jaké máš 
svaly. Jde o vnitřek, ne o pěsti.“

Faye, pokud to ovšem není jen její pracovní jméno, naklonila hlavu 
a s upřímným zájmem si prohlížela stolek a dřevěný plot. „Tak tady 
cvičíte tchaj-ťi?“

„Tady cvičím jen formu. Tchaj-ťi dělám všude, kde to jde.“
„Třeba i teď?“
Nech ji vychutnat si ten pocit, že neodpovíš.

„Pojďme se podívat nahoru,“ řekla. „Ne, až po vás.“
Cestou se v chodbě minuli s Peterem, který mířil do kuchyně udě-

lat ještě párkrát Blesk!
„Vždycky si stelete postel?“ zeptala se poté, co nakoukla do míst-

nosti plné harampádí a  přesunula se do  pokoje, kde stála mosazná 
postel, na níž vyrážel do říše snů.

„Kdo by to za mě dělal?“ Pokrčil rameny. „V lapáku je to povinné. 
Člověk si odtamtud něco odnese.“

Zadívala se na oblečení zavěšené ve skříni. Věděla, že Peter je také 
vyfotografuje. 

Pak ho zavedla do  koupelny. Na  věšáku visel modrý ručník. Pr-
kénko na  záchodě zvednuté. Otevřela zrcadlová dvířka na  toaletní 
skříňce nad umyvadlem. 
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„Do prdele!“
Na obou poličkách – vyrovnané v řadách jako vojáci – stály lah-

vičky s jeho léky. Většina názvů končila na „-zin“ nebo „-min“ a byla 
v nich spousta „x“. Pilulky známé tím, že čistí cholesterolem zanesené 
cévy. Modré pilulky. Bílé pilulky. Pilulky ve tvaru fotbalových míčů. 
Gelové tobolky. Tvrdé žluté kulaté tabletky. Zelené kuličky.

Ukázala na jednu lahvičku s léky na předpis. „Podle reklamy v te-
levizi tohle užívají muž a žena, co sedí nazí ve vaně a společně sledují 
západ slunce.“

„Ale užívají to taky muži, co mají určité problémy s častým chozením.“
„Vážně?“ Upřela na něj podezíravý pohled. „Jak se jmenuje?“
„Kdo? Myslíte, že mám ženskou?“
„Nebo chlapa, to je mi...“
„S láskou je to o něco složitější než se zobáním pilulek.“
„To mi povídejte.“ Její pohled zjihl. „Jestli teď nikoho nemáte, tak 

jak je to dlouho, kdy jste naposledy někoho měl?“
Rubínové rty se špulí: „Ššš...“
„Těžko říct.“
„Existuje spousta jiných léků, které doktoři předepisují mužům, 

co často chodí na záchod,“ poznamenala Faye. „Váš doktor pro vás 
určitě chce jenom to nejlepší.“

„Jasně, tím to bude.“
Zadívala se na něj. Pak znovu na zásoby léků. A na seznam přile-

pený na vnitřní straně dvířek. „Třináct léků denně?“
„Každej se musí něčím sjet.“ Díval se na ni a zdálo se mu, že přes to, 

jak je mladá, i ona poznala, že to je z písně Boba Dylana.
„Je vůbec něco, s čím se neléčíte?“
„Rakovina a podobní zabijáci.“
„Na zabijáky myslíte často?“
„Vážně? To se ptáte vy?“
Na schodišti zaduněly Peterovy těžké kroky.

„Jakou máte diagnózu?“ zeptala se.



POSLEDNÍ DNY KONDORA

25

„Posttraumatická stresová porucha. Paranoidní schizofrenie. Po-
rucha s bludy. Odcizení. Úzkostné stavy. Deprese. Epileptické stavy. 
Poruchy identity.“

„To znamená...?“
„Někdy si připadám, jako kdybych se díval na  fi lm. Ztrácím se 

v čase. Nedokážu si vzpomenout na spoustu věcí. Tyhle pilulky, ten 
program, vy – to všechno mi pomáhá zapomínat a jít dál.“

„A jak to funguje?“
„Mívám záblesky vzpomínek. Sny. Vidiny. Ale jsem funkční. Do-

kážu jít s proudem.“
Slyšeli, jak Peter vstoupil do zadní místnosti plné harampádí a za-

čal si její obsah fotografovat. 
„Jména se mi pletou,“ řekl jí Kondor, anebo možná Vin. „Třeba Ke-

vin Powell. Můžu vám přesně říct, jak umřel, ale kdo to byl... To prostě 
nemám zdání. Vzpomínám si na  Viktora a  na  další čtyři kamarády, 
co jsme společně seděli v  tom tajném blázinci CIA, ale svého první-
ho šéfa v agentuře si nevybavuju. Vzpomínám si, že jsem četl knížky 
v nějaké sekci 9, oddělení 17, kde se stalo něco, na co bych si neměl 
pamatovat a nechci si na to pamatovat, tak mě k tomu nenuťte. Všech-
no je to rozmazané až do minulého roku, kdy mě pustili. Co bylo před 
tím... Vzpomínám si na první ženskou, kterou jsem viděl nahou, ale ne 
na to, koho jsem zabil. Někdy, když přemýšlím o tom, že jsem zabíjel 
lidi, se mi vybaví pach veřejných záchodů. Anebo ulička v Bejrútu. Bar 
v Amsterdamu. Letiště uprostřed džungle. Bistro v Brooklynu. Dálni-
ce u Los Angeles. Jak mě postřelili. Jak jsem střílel po nich. Jak člověku 
zlomit vaz. Jak funguje Deweyova knihovnická soustava. Jak se z Da-
shiella Hammetta stal levičák. Jak jsem se smál a  jak mi běhal mráz 
po  zádech, když jsem šel po  ulici v  nějakém městě, jehož jméno si 
nepamatuju, a že nejradši mám pětačtyřicítku Colt 1911.“

„V poslední době nic nového?“
Lži. „Všechno pořád stejné. Dokud jsem na drogách, jsem v pohodě.“

„Jsou to léky,“ opravila ho.
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„Nejsou léky od toho, aby člověku bylo líp?“ zasmál se.
Pokrčila rameny. Ale taky se trochu pousmála.

„Podle diagnózy je pro mě úplně nejlepší nevědět, co nevím, že 
nevím.“

„Ale víte, co je skutečné a co ne.“
„Když myslíte. Vím, že jsem ve  skutečnosti tady, anebo někdy 

v práci, ale pak taky někdy... Někdy sedím na lavičce v parku. Modré 
nebe, stromy, zelená tráva. Ticho – anebo možná šelestění listí. Cítím 
něco jako lidský pot. Na klíně mi leží iPad. A na něm vidím to, co vidí 
nějaký dron. Je to přímý přenos. Chomáče mraků. Pak čistý vzduch. 
Pohled se pomalu snáší k zemi. Začínají se rýsovat budovy, jdou po-
řád jasnější a  větší, ale ubíhají pryč k  okrajům obrazovky, zatímco 
uprostřed se objeví park se stromy a trávníkem a já si uvědomím, že 
když zůstanu sedět tam, kde jsem, během pár vteřin uvidím na dis-
pleji sebe sama, jak mě z výšky vidí dron.“

Zírá na tebe, pusu dokořán.
Holohlavý Peter v chodbě před koupelnou odložil svůj hliníkový 

kufřík. „Mohli byste jít ven, abych to tam mohl nafotit?“
Když vyšli na chodbu, Faye ukázala rukou k ložnici a k místnosti 

plné haraburdí. „Nikde jsem neviděla počítač. Máte nějaký? Note-
book? Tablet? Deník nebo zápisník snů nebo…?“

„Ne, dodržuju pravidla. A  jak víte, můj telefon je sotva tak chyt-
rý, aby se z něj dalo zavolat na linku pro agenty v nouzi. Navíc máte 
všechny záznamy.“

Z koupelny se ozvalo tlumené Blesk!
„Hej, Kondore,“ zahalekal Peter. „Víš, že to stejně poznáme z roz-

boru moči, tak mi řekni: Pořád kupuješ trávu od toho antropologa ze 
Smithsonova institutu?“

Blesk!
„Jah mě zásobuje.“
Když Peter vyšel ven, v  jeho šklebu nebyla ani špetka soucitu. 

„Jestli tě zavřou, tak tě zavřou a bude po legraci.“
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„Tak to abychom si všichni dávali pozor.“
„Co z té trávy vlastně máte?“ zeptala se Faye.
„Zduním se. Podle svého. Tedy aspoň podle toho, jak si usmyslí 

moje drogy. Taky si jednou za čas dám pár skleniček červeného vína, 
ale to je skoro na  pokyn ošetřujícího lékaře. Prý to čistí moje ryze 
americké srdce a cévy.“

„No a co,“ odbyl ho Peter a otevřel na zemi svůj nablýskaný kufřík. 
„Rozepni si kalhoty, ať mám jistotu, že je to skutečně tvoje vlastní, 
a načepuj mi tady do toho plastového kelímku.“

Černým fi xem napsal na připravený bílý štítek „KONDOR“ a na-
lepil ho na nádobku.

„Nezlobte se, ale došel jsem si zrovna před tím, než jsem vám šel 
otevřít.“

„Parchant jeden!“ utrousil Peter.
„To mluvíte se mnou?“
Faye se nepatrně pousmála.
Že by ten fi lm znala? Anebo jsi ji tak pobavil ty sám? Anebo to 

jenom hraje?
Peter podržel prázdnou nádobku před nosem muži, kterého při-

šel zkontrolovat. „V kuchyni je skleněná konvička se studenou kávou, 
tipuju, že od snídaně. Já teď půjdu a jeden šálek dám ohřát do mikro-
vlnky, ty ho pak pronto vypiješ, a je mi úplně jedno, jestli bude horká, 
a potom nám naplníš tenhle kelímek, abychom mohli zas jít.“

„Mléko.“
„Co?“ hlesl Peter.
„Dávám si do kávy mléko. Nebude se ohřívat o nic dýl.“
„Parchant jeden!“ Peter nevrle vyrazil zpátky do přízemí.
„Parchant jsi sám,“ zašeptal za ním Vin. „To by mě zajímalo, jestli 

se někdy dočkám dětí.“
Pak zamrkal. Zadíval se na ni. „Vy byste klidně mohla být má dcera.“

„Nejste jako můj otec.“
„Proč ne?“
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„Jste tady,“ odpověděla. Pak až příliš rychle uhnula pohledem. 
„Měli bychom jít za Peterem.“

„Kdybych se zeptal, odkud jste, řekla byste mi to samé co on?“
„Co myslíte?“ zeptala se.
„On je z Vnitřní bezpečnosti, dělal tam snad celý život. Vy... Vy jste 

z Firmy. Z mé staré Firmy. Ze CIA.“
„Oba pracujeme v Operační divizi národních zdrojů na Minister-

stvu vnitřní bezpečnosti.“
„Dobrovolně?“
„Pojďme dolů,“ rozhodla Faye.
„A mimochodem,“ poznamenala, když se za ní vydal dolů po scho-

dech, „kde vlastně máte auto?“
„Víte, že podle podmínek propuštění auto mít nesmím,“ řekl unave-

ně. „Řidičák mám jen proto, abych po kapsách mohl nosit věrohodné 
doklady. Ale na řízení si vzpomínám. Na smyk auta na černém ledu.“

„To znám.“
Společně sešli do přízemí.

„Máte štěstí,“ řekla, když spolu stáli v obývacím pokoji. „Máte to 
odsud kousek na metro.“

„Na modrou linku.“
„To ano, ale můžete z ní přestoupit na...“
„Nerad jezdím modrou linkou.“
Cink! Mikrovlnka v kuchyni.

„Tak...“
„Modrá linka je modrá. Mám radši červenou.“
Zavřela oči. Pak si dvěma prsty promnula kořen nosu. Neměla nala-

kované nehty. Ani z ní nebyl cítit parfém. Nakonec otevřela oči dokořán.
„Pálí vás oči?“
Pokrčila rameny.

„To vás odlesky toho vašeho bílého auta oslňují i  přes tónovaná 
skla?“ zeptal se Kondor.

„Nemáme bílé auto,“ odpověděla Faye.
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„Zombie Jamboree“

– Lord Invader & The Twelve Penetrators / The Kingston Trio

Faye otevřela tyrkysové dveře a vystoupila do soumračné cílové zóny. 
Nejbezpečnější scénář spočíval v  tom, že půjde po  téhle straně 

ulice, kde ji řada aut zaparkovaných podél chodníku poskytne aspoň 
nějaké krytí před bílým autem s tónovanými skly, které stálo o kousek 
dál a na opačné straně silnice.

Sešla po černých kovových schůdcích... a pak vklouzla mezi dvě 
zaparkovaná auta.

Zdálo se jí, že za sebou slyší Petera, jak tiše nadává. Kryl ji schova-
ný za studeným sklem okna ložnice v prvním patře cihlového domu 
s modrou fasádou. Zdálo se jí, že jeho obavy byly trochu přehnané. 
Rozhlédla se po Jedenácté ulici a zamířila po diagonále přímo k bílé-
mu autu, které stálo 11... 10... 9 aut od ní.

Ozvalo se startování motoru.
Drž obě ruce podél těla! poručila si.
Motor zaburácel. Kola zakvílela na mokrém asfaltu.
Bílé auto rozsvítilo žluté dračí oči.
Strnula jako laň hypnotizovaná světlem refl ektorů.
Bílé auto se odlepilo od chodníku, vyseklo prudkou otočku o 180 

stupňů a na plný plyn uhánělo pryč. Za pár vteřin zmizela i rudá ob-
rysová světla na jeho zádi.

Faye stiskla STOP na iPhonu, který držela namířený směrem k bí-
lému autu v ruce svěšené podél těla.
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„Takže nemáme vůbec nic,“ oznámil jí Peter o pět minut později, 
když si v kuchyni, která voněla po horké kávě, přehrávali záznam:

Chodník, pohupující se na záběru od boku sem a tam...
Zaparkovaná auta, mezi kterými se protáhla...
Dlouhá řada vozů zaparkovaných na protější straně ulice...
Dvě vteřiny roztřeseného záběru na holé větve stromů, pak zase 

zaparkované vozy...
Najednou oslepující záře refl ektorů, bílá šmouha a vzdalující se 

obrysová světla.
Kondor poznamenal: „Takže v tom bílém autě byl někdo, kdo nás 

sledoval. A nechtěl se nechat chytit.“
„Bůh ví, co to bylo,“ odfrkl si Peter. „Tvrdíš, že tě domů sledovalo 

bílé auto. O tom my nic nevíme. A pak – světe, div se! – na ulici kou-
sek od tvého domu opravdu parkuje bílé auto, jenže zrovna odjede.“

Kondor se zadíval na ni. „Co myslíte?“
„Já nevím,“ odpověděla upřímně.
„Sledovali mě.“
„No jasně,“ odbyl ho Peter. „Možná cestou zpátky na základnu za-

chytíme nějaký klong, ze kterého se dozvíme víc. Jestli chceš slyšet 
můj názor, tak bych řekl, že sis, než jsme přišli, dopřál trochu léčivé 
marjánky. Tak si teď vezmi ten kelímek, rozepni kalhoty a dej nám 
vzorek, ať můžeme jít.“

„A  jenom do  záznamu,“ dodal, když si od  něj Kondor vzal kelí-
mek, „je něco, co bychom pro vás jako reprezentanti vděčného náro-
da mohli udělat?“

„Pro mě už jste toho udělali až dost,“ řekl Kondor.
Pak se otočil k Faye: „Je mi to fuk, ale jestli se nechcete koukat, 

nemusíte.“
Rozepnul si kalhoty a nechal je sklouznout ke kotníkům.
Opustila oba muže a vrátila se do obýváku ke stěně polepené 

výstřižky z  novin, vytrženými stránkami z  knih a  dalšími tret-
kami.
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Možná proto, že věděla, co bude muset udělat později, až se k ní 
ti dva zase připojí, teď v duchu dovolila Kondorovi, aby se proměnil 
ve Vina. Viděla v něm šedovlasého muže s modrýma očima, se který-
ma ho nejspíš agentura poslala na laserovou operaci, aby zvýšila jeho 
operační index. Silné lícní kosti, pevná čelist. V  dobré kondici, ale 
přece jen po šesti desítkách let už trochu opotřebovaný. Přesto jako by 
z něj sršel elektrický náboj. Že by na něm bylo víc než jen ty diagnózy?

„Vine,“ řekla, „dala jsem vám tady na krbovou římsu svou vizitku 
z Ministerstva vnitřní bezpečnosti.“

Peter si balil stříbrný kufřík. „Ten má víc čísel na nouzové linky, 
než může potřebovat. A k tomu psychouše. Pojďme.“

„Kdybyste zas viděl to bílé auto,“ řekla Faye, když holohlavý Peter 
netrpělivě vyrazil ke  dveřím, „anebo kdyby se stalo cokoli jiného... 
zavolejte.“

Opouštěla Vina s upřímným úsměvem, který se z její tváře vytra-
til, sotva se za ní zabouchly tyrkysové vstupní dveře a ona upřela zrak 
na Peterova záda v béžovém svrchníku.

„Co ti sakra udělal?!“ uhodila na svého partnera. „Proč jsi na něj 
musel být tak hnusný?“

Peter se zastavil uprostřed ulice. Pak se prudce otočil a zadíval se 
jí do očí. Jeho stříbřitý kufřík se při tom pohybu zablýskal ve světle 
pouličních lamp. „Víš, jsou jenom dva druhy lidí...“

„Prdlajs! Nejsou žádné druhy lidí, každý je jiný. Nevykládej mi 
tady žádné nesmysly, aby sis zdůvodnil, proč se k tomu chlapovi cho-
váš jako debil!“

„Nech mě domluvit! Chtěl jsem říct, že jsou jenom dva druhy lidí, 
kteří skončí u naší práce: agenti, kteří to posrali, a agenti, kteří na to 
serou. Podívej se, jak jsme nepostradatelní pro národní bezpečnost! 
Kontrolujeme staříky, kteří přeběhli ze Sovětského svazu, až na to, že 
ten se rozpadl už v době, když ty jsi ještě možná nebyla na světě. Kon-
trolujeme, aby chlápek z al-Kajdy, který k nám před šesti lety přešel 
v Maroku, dostával své šeky, i když sedí na prdeli, přestože nám teď už 
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nemůže říct nic, co bychom nevěděli i bez něj. A podle toho, co jsem 
viděl, když jsme teď byli za Kondorem, tak ti to není úplně jedno.“

Peter potřásl svou holou hlavou. „Takže mi dali za  parťáka žen-
skou, která to posrala. A  jestli jsi to posrala jednou, tak to můžeš 
kdykoliv posrat znova. Co já jsem komu udělal?“

„Tak co jsi udělala?“ zeptal se po chvíli, když na to Faye nic neříka-
la. „Vyskakovala sis kvůli věcem, na které ses měla vysrat?“

„Možná jsem zastřelila nadřízeného.“
„No a co?“ odfrkl si. „Myslíš, že mě to zajímá? Jenom mě štve, že 

tady plýtváš časem na někoho jako Kondor, který už dávno naskočil 
na rychlík do Pošukova.“

„Viděl jsi, co má v koupelně za léky. Spíš bych řekla, že z něj někdo 
dělá feťáka.“

„Tak to má štěstí. Má ruce, nohy a péro. Je dost při smyslech na to, 
aby si vydělával v práci, a k tomu dostává peníze od vlády. A ještě ho 
chodíme pravidelně kontrolovat, jestli mu nic neschází.“

Zvedl ukazováček a výhružně ho na ni namířil. „Kdo myslíš, že 
bude chodit kontrolovat nás?“

„Možná si to zaslouží. Má to za to, že na nějaké misi málem přišel 
o život.“

„Možná,“ řekl holohlavý Peter, „anebo ho možná hlídáme jen pro-
to, že se někdo bojí, aby Kondor něco neřekl nahlas. Ale mně je to 
u prdele, tak mě nech na pokoji. Nedělám tuhle práci proto, abych si 
našel kamarády.“

Znovu se k ní otočil zády a vyrazil k autu. Klíčky měl v kapse.
„Jsou tři druhy lidí,“ zavolala za ním Faye. „Živí, mrtví a ti na půl 

cesty. A víš, do které kategorie patříš ty? Tohle je veliký trend dnešní 
doby. Filmy, televize, politické metafory, módní přehlídky v New Yor-
ku. Jsi zombie, a je ti všechno u prdele.“

„Jo,“ řekl holohlavý Peter. „A je nás víc. Teď si nastup do auta.“
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„Šašek ve všech barvách duhy, kterému říkají písečný muž…“

– Roy Orbison / In Dreams

Kondor zíral na svůj odraz na obrazovce velké ploché televize, kte-
rá visela nad krbem. Na temné obrazovce plné přízraků.

Pak se zadíval na vizitku, kterou mu nechala ta agentka. Faye Do-
zierová. Je vůbec něco z toho pravda?

Ona i její partner si prohlíželi jeho stěny. Dělali si fotografi e.
Najednou si vybavil velké skladiště kdesi uprostřed amerického 

ničeho.
Skladiště, ve kterém byla místnost s propocenou zápasnickou ží-

něnkou.
Skladiště, kde podle rozpisu chodíval do střeleckého tunelu střílet 

na terče.
Skladiště, kde v zatuchlé kanceláři v patře, mezi zaprášenými psa-

cími stoly a ztichlými psacími stroji, stál rozmazaný muž s  jizvami ze 
Saigonu v srdci a bílým polystyrenovým kelímkem horké kávy v ruce, 
když mladému Kondorovi radil: „Nauč se prožívat všechna svá tajemství 
za bílého dne, aby až si tě někdo bude chtít podat, na tobě nebylo co najít.“

Pak tu horkou kávu chrstnul Kondorovi do obličeje.
Té deštivé noci roku 2013 ve  Washingtonu se Kondor ve  svém 

pronajatém domě celý třásl.
Prohlížel si, co ukryl mezi nesmysly přilepené na stěnu – fotogra-

fi e z novin, výstřižky z časopisů a z knih. Aby na nic nezapomněl, vy-
řezal do důležitých „zpravodajských informací“ trojice malých dírek. 
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V ostatních výstřižcích na stěně byly taky díry, ale jen ty, které byly 
označené trojúhelníčky malých otvorů, obsahovaly skutečně podstat-
né informace ukryté všem na očích v jeho zdánlivě šílené koláži.

Kdyby jen věděl, co ty informace znamenají.
Byl tam snímek z  New York Times, zachycující černý dron Pre-

dator, jak se vznáší na modré obloze nad titulkem „Stejně jako naše 
méně smrtící high-tech hračky živí i bezpilotní letouny naši závislost 
na okamžitém uspokojení.“

Výstřižek z knížky, fotografi e člena britského komanda SAS v čer-
né kapuci, jak vykukuje na střeše íránské ambasády v Londýně během 
teroristického útoku v roce 1980. 

Mračno černého dýmu obklopující věže Světového obchodního 
centra 11. září 2001.

Fotka z novin z  roku 2013, na které Číňané v bílých lékařských 
rouškách cvičí tchaj-ťi v  pekingském smogu tak hustém, že jeden 
na druhého sotva viděli.

Recenze na fi lm s černobílou fotografi í, která zobrazovala hrdinu 
v koženém plášti uprostřed sci-fi  karate souboje.

Portrét Bruce Springsteena z  článku ve  Washington Post, podle 
kterého „Brucovo Tao“ transcenduje veškerou hořkost bojů mezi dvě-
ma nejsilnějšími politickými stranami.

Zpravodajské momentky běžícího muže lemovaného oranžovými 
plameny z benzinu, kterým se sám polil během demonstrací zvaných 
Arabské jaro.

Novinové reprodukce obrazů: odlehlá čerpací stanice kdesi 
v Americe od Edwarda Hoppera a čísi portrét ženy, které na ramena 
padají kadeře černých vlasů, ale její tvář je jen růžovou šmouhou.

A pak jediný jasný spouštěcí obraz – fotografi e kondora kroužící-
ho vzduchem.

Kéž by.
Byl to spíš Vin, když si v mikrovlnce ohříval zbytky číny a pak je 

spořádal, ačkoli chutnaly jako starý papír přelitý sójovou omáčkou.
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Vzal si sklenici vody a břitvu a odnesl si je nahoru.
Na poslední schod napnul kus průhledné zubní niti – chabá obra-

na, ale mohlo by to zabijáka zaskočit a donutit ho, aby na sebe cestou 
nahoru upozornil.

Břitvou Vin oškrábal povrch tabletek, které měl ten večer spoly-
kat. Sázel na to, že nízká, ale přesná dávka léčiv ve vzorku moči, který 
budou na vnitřní bezpečnosti zkoumat, projde testem bez problémů, 
maximálně s  podezřením na  užívání marihuany, ale v  rámci limitů. 
Spolykal oškrábané pilulky a  zbytek spláchl do  záchodu, ačkoli mu 
bylo trochu líto ryb, které žijí v řece Potomac u ústí městské kanalizace.

Kondor zvedl zrak od umyvadla.
Skrz mlžný závoj medikamentů, které právě začínaly účinkovat, 

viděl v  zrcadle tvář, která nějak patřila k  němu. Viděl své oči: ne-
proniknutelná bělma obklopující zjizvené modré duhovky a v jejich 
středu pomalu se rozšiřující černé zorničky. 



36

6

„Obchodujeme s olovem.“ 

– Steve McQueen / Sedm statečných

Faye se proplétala bludištěm kójí a v sevřené pěsti schovávala fl ash-
disk. 

Procházela se po  poschodí, ve  kterém sídlilo Situační centrum 
Operační skupiny Umbrella při Úřadu ředitele národního zpravo-
dajství, zkráceně SC OSU ÚŘNZ, obrovská továrna na špiony, která 
zabírala celé čtvrté poschodí budovy Zed v komplexu ÚŘNZ ve Wa-
shingtonu, D. C., nedaleko Wisconsin Avenue, lemované obchody 
světových značek a soukromou střední školou, kde roční školné pře-
sahovalo dvouleté poplatky za  studium na  státní univerzitě, kterou 
absolvovala Faye.

Zaměstnanci tomu poschodí přezdívali Předpeklí.
I ona mu tak říkávala, dokud byla u CIA.
Teď jsem tu zase, pomyslela si, když ve velké hale bez oken vyhlíže-

la svůj cíl. Na horních okrajích zelených kójí se křižovaly modré blesky. 
Namodralé výboje elektrické energie vystřelovaly nahoru jako Eliášův 
oheň, ale na rozdíl od něj neměly za úkol probouzet intelektuální zví-
davost v hormony zmítaných puberťácích, nýbrž odstínit nepřátelské 
paprsky, které by mohly snímat data z počítačů. V Předpeklí to hučelo 
a praskalo jako v laboratoři dr. Frankensteina. Elektřinou nabitý ozon 
se vznášel nad desítkami v kójích uvězněných zaměstnanců.

V  tomto Předpeklí sídlily jednotky, které vypadly ze schématu 
šestnácti ofi ciálně přiznávaných zpravodajských služeb USA. Sou-
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středily se tu týmy, jejichž úkoly přesahovaly byrokratické hranice. 
Asi tucet pracovních stolů byl označen zkratkou ZNPP – zaměstnanci 
na  přechodných pozicích. Někdy tu sedávali agenti, analytici nebo 
řídící pracovníci, kteří zrovna stoupali po nějakém tajném žebříčku, 
jindy zas tahle místa sloužila jako odkladiště lidí před důchodem, 
kteří vyhořeli, něco podělali anebo měli pravdu, ale říkali ji příliš na-
hlas a zapomněli si krýt záda.

Aspoň tomuhle jsem se zatím vyhnula, pomyslela si Faye.
Zatím.
Flashdisk v sevřené pěsti jako by ji pálil do dlaně.
Operační divize národních zdrojů, do které byla vykázána, zabíra-

la jeden kout velkého poschodí a vypadala jako dioráma ze Smithso-
nova muzea: plastové stěny tu obklopovaly repliku služebny policej-
ních detektivů, kde se u 12 pracovních stolů střídali Faye a dalších 19 
terénních agentů, a potom tu byla „vnitřní kancelář“ pro vedení, kde 
sídlili dva řídící pracovníci, dohlížející na přeběhlíky, OVBD (osoby 
vyžadující bezpečnostní dozor) jako Kondor a různé další, podobně 
nezáživné úkoly národní bezpečnosti, které CIA, ÚŘNZ, FBI, NSA, 
tajná služba, DIA a DEA přehrávaly na molocha zrozeného ze zkázy 
11. září, který dostal název Vnitřní bezpečnost.

Zadívala se na  hodiny na  monitoru jednoho z  počítačů. Venku 
ve skutečném světě bylo 19:22 – ještě 98 minut do jednadvacáté hodiny.

To zvládneš. Jestli najdeš Alexe, ještě pořád můžeš...
Zahlédla ho v jedné kóji, ve které byly modré výboje vypnuté.

„Máš chvilku?“ zeptala se, když si dřepla vedle štíhlého zrzka 
v bílé košili s pruhovanou kravatou a khaki kalhotách.

„To těžko,“ řekl Alex a rychle si balil nářadí, s jehož pomocí právě 
nainstaloval do počítače v kóji nový harddisk. „Odvolali mě odsud.“

„Tak to máš štěstí. Hele, já...“
„Chceš mi říct, co jsi udělala, že jsi skončila tady?“
„Ne. Ale můžu ti říct, že potřebuju krýt svému partnerovi zadek, 

abych se odsud dostala.“
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Podala fl ashdisk Alexovi, svému instruktorovi ze školení Technic-
kých služeb CIA, kterého si v Předpeklí všimla už před několika týdny. 

„Je to video z  mobilu. Neznámé bílé auto se točí do  protisměru 
a odjíždí, je to natočené za soumraku. Proti světlu předních světlome-
tů není nic vidět, ale říkala jsem si, že když odjíždí, možná by se dala 
přečíst registrační značka...“

Alexovi to trvalo čtyři minuty, z čehož většina času padla na sta-
hování soft waru z přísně tajné sítě národní bezpečnosti na nový hard-
disk počítače v téhle kóji.

„Registračka je z Virginie,“ řekl, když se na obrazovce objevil elek-
tronicky vyčištěný záběr z  jejího videa. „Já žiju ve  Virginii. Co ty? 
Můžeš mi to klidně říct, to není, jako kdybys mi prozradila své pravé 
jméno nebo tak...“

Na  obrazovce počítače se otevřelo nové okno s  vyplněným for-
mulářem.

„To je zvláštní,“ řekl Alex. „Podle databáze motorových vozidel 
patří tahle značka na zelený Jeep Cherokee, ale zdá se, že s ní teď jezdí 
bílý Nissan.“

Faye překonala nutkání hned vytáhnout mobil a volat.
Ti lidé z toho bílého auta vědí, že jsme tam byli. Možná nevědí, kdo 

jsme, ale každopádně před námi ujeli. Jestli se ještě vrátí, určitě budou 
čekat, dokud si nebudou jistí, že je vzduch čistý. Takže mám – máme – 
Kondor má ještě čas.

Je to starý vyhořelý chlap, o kterého se už nikdo nezajímá, připo-
mněla si v duchu.

A jestli poruším protokol, jestli obejdu svého nadřízeného agenta 
Petera a ofi ciálně podám hlášení jeho jménem, spustím poplach kvůli 
autu s registračkou, která neodpovídá modelu... Za prvé, s ohledem 
na moje vlastní postavení s  tím nikdo nic neudělá, jenom si budou 
krýt vlastní záda. Za  druhé, ještě jeden průšvih a  budu ráda, když 
tady skončím jako ZNPP.

Navíc zbývaly jen 84 minuty.
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Třiadvacet minut jí trvalo, než vyplnila F409 EZODS – evaluač-
ní zprávu o  domácnosti subjektu. Použila počítač, u  kterého často 
pracoval její partner Peter, jeho přihlašovací údaje i  jeho prozaický 
styl. Zmínila Kondorovu příležitostnou iracionalitu, ale také to, že 
je příčetný a v zásadě funkční. Zmínila dokonce i rozhovor o užívání 
marihuany a  do  kolonky „Doporučení“ popsala Kondorovu „mož-
nou paranoiu“ ohledně toho bílého auta a nesrovnalosti s registrační 
značkou. Pak připsala: „Moje partnerka, agentka Faye Dozierová, dů-
razně doporučuje okamžité posílení ostrahy a další vyšetřování možné-
ho nepřátelského sledování subjektu včetně pozorování a  identifi kace 
podezřelého vozidla.“ Klinutím myši připojila ke  zprávě fotografi e 
z iPadu, které zachycovaly Kondora i jeho dům, ale hlavně vyčištěné 
snímky z videa, na kterém bylo vidět to bílé auto, a formulář z data-
báze motorových vozidel.

Pak si elektronickou zprávu ještě jednou přečetla.
Neviděla v ní nic, co by ji mohlo dostat do větších potíží, než by 

byla schopná zvládnout.
Zadala adresy příslušných nadřízených, kopie si poslala do svých 

vlastních e-mailových schránek v ODNZ a v CIA a další kopii adre-
sovala svému legendárnímu nadřízenému v CIA, který se po té noční 
můře, do níž se dostala, postaral o to, aby ji jenom přeložili z agentury 
do vnitřní bezpečnosti, byť do ODNZ a do jeho Předpeklí. Další kopii 
poslala na  agentský účet holohlavého Petera, protože si byla téměř 
jistá, že právě teď vysedává na  stoličce v  nějakém baru a  nejspíš se 
ani nepodívá na mobil, až mu tam pípne e-mail se zprávou, kterou 
ofi ciálně napsal on sám. Až se to dozví a naštve se na ni, vyříkají si 
to mezi čtyřma očima. Leda by se jí chtěl pomstít. Jestli ano, tak ji to 
nejspíš potká jako nešťastná náhoda, bez jeho otisků prstů, a jen oni 
dva budou vědět, za co to bylo.

Zadívala se na text zářící na počítačové obrazovce.
Ještě jednou zkontrolovala, že její F409 EZODS je označený kó-

dem KONDOR.
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Pak ho odeslala.
Zpráva vystřelila do kyber-éteru jako kulka do tmy.
Dalších pět minut jí trvalo, než se odhlásila ze služby, opustila Před-

peklí a sjela výtahem do přízemí, prošla bezpečnostní kontrolou a os-
tentativně nepospíchala ven otočnými dveřmi mezi plexisklovými stě-
nami, které oddělovaly budovu Zed od dlážděného náměstíčka zalitého 
ostrým světlem refl ektorů a lemovaného betonovými zátarasy, které by 
měly v případě nouze zastavit dodávku naloženou výbušninami.

Cestou z budovy k autu, které měla zaparkované v nejnižším po-
schodí zaměstnanecké garáže, ji pochopitelně sledovaly bezpečnostní 
kamery. Ona se jim v  tom ani nepokoušela bránit. Sedla do  svého 
středostavovského vínového forda a vyjela z garáže.

Devětačtyřicet minut. Už mám jen 49 minut.
Faye bydlela v bytovém komplexu na okraji čtvrti plné cukráren, 

klubových kin a  jógových center, známé jako Bethesda-landia. Ta 
slangová přípona –landia se začala používat krátce po přelomu století, 
když se usedlé marylandské předměstí Bethesda proměnilo v  jednu 
z nejnoblesnějších čtvrtí uvnitř dálničního obchvatu, protože v Geor-
getownu a v severozápadním D. C. už nebylo místo pro další právníky, 
lobbisty, manažery a mediální hvězdy, co z hlavního města Spojených 
států, kdysi poskvrněného bouřlivými demonstracemi po  atentátu 
na Martina Luthera Kinga, udělali baštu pro velké peníze už v dobách 
Ronalda Reagana, který na rozdíl od Kinga pokus o atentát přežil.

Cestou se mnohokrát zadívala do zpětných zrcátek.
Projela křižovatkou na  červenou. Prudce zatočila doleva, ačko-

li to vůbec nebylo nutné, a  pak zase doprava a  ještě jednou doleva, 
prosvištěla alejí a jen o fous se vyhnula zelenému kontejneru, navlas 
podobnému tomu, do kterého její guru přes elektroniku Alex jednou 
nacouval služebním autem. Tehdy trochu přebral v thajské restauraci, 
kde seděl se dvěma thajskými armádními důstojníky, které měl pro-
školit a  které jeho nadřízený, maskovaný za  jeho asistenta, zkoušel 
získat pro práci v agentuře.
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Ve zpětných zrcátkách neviděla žádná žlutá světla pronásledovatelů.
Když bezpečnostní kamery zaznamenaly její příjezd na podzem-

ní parkoviště bytového komplexu, zbývalo ještě 38 minut. Zacouvala 
fordem na své místo ve druhém poschodí, vyskočila z něj a zamkla 
vůz tlačítkem na  klíčích. Svižnou chůzí přešla po  olejem a  benzi-
nem nasáklé betonové podlaze k  výtahu a  vyjela do  vstupní haly. 
Ve schránce sice nic neměla, ale stejně se do ní podívala, protože by 
vypadalo podezřele, kdyby to neudělala.

Její odhad se ukázal jako správný: za  pultem vrátného nikdo ne-
seděl. Noční hlídač pan Abdullah se nejspíš tajně posadil ke správco-
vu počítači a  hledal novinky o  své rodině v  Somálsku, sužované ka-
tastrofi ckým suchem, piráty, protipirátskou armádou sponzorovanou 
Spojenými arabskými emiráty, která si přímo ve Washingtonu platila 
právní zastoupení, fundamentalistickými muslimskými revolucionáři 
a 12 000 modrými přilbami mírových sborů Africké unie, které cvičili 
externisté placení CIA, operující v ostnatým drátem obehnaném kom-
plexu poblíž letiště v Mogadišu, kterému Somálci říkali „růžový dům“.

V  hale nebyla kromě ní ani noha. Jen bezpečnostní kamery 
u vstupních dveří a u zadního východu zaregistrovaly, jak prochází 
kolem výtahu a míří ke  schodišti. Rutinní analýza by to vyhodnoti-
la jako snahu administrativní pracovnice dopřát si trochu zdravého 
pohybu.

Na  schodišti sledovaly bezpečnostní kamery jen přízemí, první 
patro a východ na střechu v posledním podlaží. Vyběhla do druhého 
patra a srdce jí bušilo, ale nebylo to námahou; každý den ráno si do-
přávala výsadkářskou rozcvičku – šestimílový běh v parku a potom, 
cestou domů, devět pater nahoru a dolů po tomhle schodišti.

Faye se zastavila v mezipatře mezi čtvrtým a pátým poschodím, 
ve  kterém bydlela. Přes telefon se připojila do  svého domácího po-
čítače a zkontrolovala si záznam bezpečnostní kamery, kterou měla 
napojenou na  detektory pohybu u  vstupních dveří a  u  posuvných 
dveří na balkon: ŽÁDNÁ AKTIVITA. Na displeji mobilního telefo-
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nu viděla svůj zešeřelý obývací pokoj, ve kterém nebylo ani památky 
po nějakém nevítaném návštěvníkovi.

Došla ke dveřím. Vklouzla dovnitř. Všude bylo ticho. Skoro tma.
Faye se zadívala zavřenými balkonovými dveřmi do nachové tmy 

protknuté záblesky světel z města. Představovala si, že kdesi v dálce 
mezi nimi září Lincolnův památník, Bílý dům a Kapitol, které dnes 
míjela; místo, kde kdysi unikla vlastnímu zániku.

Rozsvítila lampičku. Pohovka, křesla, konferenční stolek, poří-
zený kdysi ve výprodeji. Ve dveřích do ložnice měla namontovanou 
hrazdu na shyby.

Na hodinách bylo 20:31 – ještě 29 minut.
Riskni sprchu.
Přehodila černý kabát přes opěradlo křesla, vešla do  koupelny, 

rozsvítila a rychle si zula boty. Čtyřicítku Glock, který nosila na pra-
vém boku, odložila i s pouzdrem na rezervoár zavřené toalety, ruko-
jetí směrem ke sprchovému koutu. Mobil a doklady nechala na umy-
vadle. Rozepjala si blůzu.

V  zrcadle nad umyvadlem spatřila svůj vlastní odraz. Měla 
na sobě černou podprsenku. Tlustá růžová jizva se táhla od klíční 
kosti až k pravému boku. Kalhoty jí téměř padaly, ale ani rok po po-
slední operaci se s nimi nechtěla rozloučit. Nechala je sklouznout 
na zem. Zasmála se při představě, že by někomu ze svých nadříze-
ných měla vysvětlovat, že černá tanga jsou skutečně profesionálním 
oděvem vhodným pro kancelářskou práci, ale především pro případ, 
že člověk potřebuje někoho nakopnout. Svlékla si je a  narovnala se 
před zrcadlem. Černá podprsenka, bílé štíhlé paže, ploché břicho. 
A ta jizva.

Rozepnula si podprsenku. Nechala ji spadnout na zem.
Tohle jsem já.
Krátké vlasy. Zelené oči, výjimečné spíš tím, co vidí, než tím, jak 

vypadají. Ústa výjimečná hlavně tím, co nikdy nebudou smět vyslo-
vit nahlas. Žádné vrásky na krku, jako mívala máma, zatím ještě ne, 



POSLEDNÍ DNY KONDORA

43

ale jednou tohle „zatím“ skončí... Ňadra, která jsou podle některých 
mužů příliš malá, ale vždycky až ráno. Cítila, jak jí bradavky tuhnou 
chladem.

Zapnula sprchu naplno, tak horkou, jak si jen troufala, a pokusila 
se tou horkou vodou spláchnout, co musela udělat, a jednoho starého 
muže jménem Kondor nebo Vin. Pak otočila baterii a pustila na sebe 
ledovou. To aby se soustředila.

Osušila se bílým ručníkem, pak ho přehodila přes zástěnu spr-
chového koutu a vystoupila ven. Natáhla si kalhoty, navlékla si blůzu 
a zapnula si všechny čtyři knofl íčky. Až ke krku ne, napomenula se 
a ten poslední zase rozepnula.

Černou podprsenku a kalhotky hodila do koše na prádlo.
Odhodila boty do ložnice a slyšela, jak zaklapaly o podlahu.
Zadívala se do zrcadla.
Buď sama sebou.
Ale trochu lesku na rty nemůže uškodit.
Zrcadlo mlčky přihlíželo, jak si na rty nanáší lesk z tuby.
Pak zhasla světlo a z odrazu se stala jen černá silueta.
Vzala si doklady a zbraň s sebou do ložnice, tam je uložila do zá-

suvky v nočním stolku. A tu pak zavřela. Až na doraz.
Nemysli na  tu černou pistolovou brokovnici ve  skříni. Ani 

na Glocka schovaného pod opačnou stranou postele. Ani na osmatři-
cítku s krátkou hlavní, kterou měla ukrytou v kuchyni tak, aby ji kdy-
koli mohla snadno vytáhnout. Ani na  devítimilimetrovou Berettu 
připevněnou pod pohovkou. Ani na vrhací nože.

Tohle musíš udělat vlastníma rukama.
Do devíti zbývalo devět minut.
Co jestli přijde pozdě? Co ti to o něm poví? Co to bude znamenat?
Co jestli to nebudeš schopná dotáhnout do konce?
K tomuhle nikdy nemělo dojít.
Položila levou ruku na kliku dveří do ložnice, jako kdyby to bylo 

zábradlí na zrcadle v tanečním studiu, a narovnala si páteř, protáh-
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la se do  plné výšky ve  třetí pozici a  pomalu zvedala pravou ruku 
do  elegantního obloučku nad hlavou. Pak ji prudce nechala spad-
nout dolů, poklesla v  kolenou a  odlepila paty od  koberce v  grand 
plié. Zůstala v podřepu a cítila, jak se svaly na vnitřní straně jejích 
stehen napínají a  namáhají. Nakonec se znovu začala zdvihat, ale 
elegantní baletní gesta rukou přešla v nacvičený pohyb, kterým by 
zpracovala sílu úderu protivníka a hranou dlaně jej udeřila do na-
pjatého loketního kloubu.

Digitální budík na nočním stolku ukazoval 20:53.
Sedm minut.
Lampa v obýváku víc vrhala stíny, než svítila. Další tlumené svět-

lo vydávala zářivka nad sporákem.
Faye odemkla své dveře do světa. 
Postavila se tak daleko, aby ji příchozí nemohl zaskočit.
Zahleděla se do indigové tmy za skleněnými panely.
Pak už jen zírala na odemčené dřevěné dveře. Na vyháknutý bez-

pečnostní řetízek.
Celý život čekáš na někoho, kdo projde tvými dveřmi.
Jak tam tak stála, svět jako by se zastavil. Přinutila se zhluboka 

dýchat. A nedívat se na hodiny. Prostě jen čekat.
Pak se ozvalo zaklepání – raz, dva, tři, jemně, ale zřetelně.
Propnula ruce od šlach na ramenou až po konečky prstů, svěše-

ných podél těla.
„Dále,“ řekla.
Dveře se otevřely. Stál tam, zezadu osvětlován nažloutlým světlem 

z chodby.
„Jdu na čas?“ zeptal se.
„Hlavně že jsi tady,“ řekla Faye.
Muž, běloch, něco po  třicítce, bezmála metr devadesát na  něja-

kých osmdesát kilo. Vlasy blond, předčasně řídnoucí, tvář pohledná, 
ale trochu připomínající dravce, modré oči za brýlemi, které mu pro-
půjčovaly vzhled učence, ačkoli na to byl až příliš svalnatý.
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Pokusila se o uvolněný tón. „Zavři za sebou. A zamkni.“
Dokonce zaháknul i řetízek.
Černé boty, které měl na nohou, připomínaly obuv právníka ze 

státní správy, ale nejspíš to nebyl ani týden, co si je naposledy nechal 
naleštit. Tmavomodrý oblek ladil s klasickou modrou košilí a příjem-
ně kontrastoval s rudou kravatou, kterou měl uvázanou kolem krku 
tak trochu jako psí vodítko.

Nejlepší způsob, jak se vypořádat s mužem s kravatou, je vloudit 
se k němu na dosah, nejlépe na půl natažené paže. Usmívat se. Pak 
kravatu zlehka vzít do obou rukou, zvednout ji z jeho hrudi a předstí-
rat, že ji obdivujete...

Potom stačí kravatu pevně sevřít, otočit se k muži zády, skrčit se 
a  zároveň vytrčit zadek dozadu, zkrátka kravatou trhnout dopředu 
a dolů. Je celkem pravděpodobné, že vám přeletí přes ramena jako při 
džudistickém chvatu morote-seoi-nage a zůstane vám ležet u nohou, 
zatímco vy pouhou setrvačností dopadnete koleny přímo na  jeho 
hruď. I kdyby se vám nepodařilo mu tím úderem rozdrtit srdce, jeho 
šok z  toho otřesu, závrať a vyražený dech vám dají dost času na  to, 
abyste jednou rukou uchopila uzel na kravatě, zatlačila vahou vlast-
ního těla na jeho hrdlo a druhou rukou při tom tahala za delší konec 
kravaty. Tvář mu zfi aloví, a  pokud kravata přiškrtí ty správné cévy, 
nejpozději do 17 vteřin ztratí vědomí.

Další možností je zvonička, jednoduché a  rychlé uchopení kra-
vaty, kterou mu hlavu strhnete dopředu a dolů, ale při tomhle chvatu 
je snadné minout vykopnutým kolenem jeho tvář a nezasadit mu tak 
omračující úder. Technika zezadu nasazené garoty je náchylnější k se-
lhání a dostává vás do dosahu jeho rukou. To už je lepší jít na jistotu.

Ale tak jako tak, jak chlapa chytnete za  kravatu, máte už napůl 
vyhráno.

S očima upřenýma do těch jejích se zeptal: „Jak bylo v práci?“
„Jako vždycky.“
„Budeme předstírat, že to znamená fajn?“
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Díval se na ni, jak k němu bosá pomalu přichází. Byla od něj devět 
kroků. Osm.

„Ale vidět tě,“ řekl, když ji od něj dělilo šest kroků, pět, „to není 
jen fajn, to je to nejlepší.“

Faye mu vklouzla rukama pod sako, přejela mu po prázdném pás-
ku a  sepnula je za  páteří. Přitiskla k  němu tvář. Hlavu měla přímo 
u uzlu jeho kravaty, té rudé kravaty, která voněla jako vlna, cítila ho, 
jeho teplo, jeho kůži.

Sevřel ji v náručí silným, dychtivým stiskem.
„Viděl tě někdo cestou sem?“ zeptala se.
„Tajně doufám, že jo.“
Když nic neříkala, dodal: „Neviděl jsem nikoho, kdo by věděl, že 

viděl mě.“
„Řekl jsi o tom někomu?“ 
„Znám tvoje podmínky,“ řekl.
Tvoje. Jediné zájmeno, aby vyjádřil celý svůj názor.
„A odpověď zní...?“ zeptala se Faye hlasem moderátorů vědomost-

ních soutěží.
Pohnul s ní právě dost na to, aby si viděli do očí.

„Máme svoje tajemství,“ řekl tiše.
Pak ji políbil. Cítila jeho překvapení – radost – když rozevřel rty 

a  pronikl jazykem do  jejích úst. O  celou věčnost později, když se 
od něj odtrhla, ruce pořád položené na jeho bocích, oba lapali po de-
chu. Pohladil ji pravou rukou po tváři a zašeptal: „Říkala jsi, že ten 
dnešní večer má být výjimečný?“

Pozoroval ji, jak přikyvuje a říká: „Jedinečný.“
„Jedinečný?“ zopakoval. „Tak to abychom...“
Našpulila rty. „Ššš...“
Rozpojila ruce za jeho zády, proklouzla s nimi pod sakem, vzhůru 

po modré košili.
„Musím zjistit jednu věc,“ zašeptala pak.
„Co?“
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Faye nahmatala jeho kravatu. Podržela ji mezi prsty. Uhladila ji.
„Jestli ti můžu věřit.“
„Já přece...“
Sevřela prsty na kravatě a zlehka za ni škubla, aby upoutala jeho 

pozornost.
„Nejde o tebe,“ řekla. „Musím se ujistit, jestli sama sobě dovolím 

ti věřit.“
„Co víc...?“
Přitiskla mu prst na rty, aby ho umlčela. Pak sklouzla dlaní na líme-

ček jeho košile. Dívala se mu do modrých očí, tančících za minimalis-
tickými brýlemi, které by vypadaly nevkusně na komkoli kromě něj...

Přesně takhle.
Zamrkal, když ucítil, jak mu rozvazuje uzel kravaty.
Strhla mu ji z krku, až to prásklo.
Otočila se a odcházela od něj, bosá, s jeho rudou kravatou v ruce. 
Jak se blížila k  otevřeným dveřím do  ložnice, ve  které už byl, 

ve které už byli spolu, ano, ano, a dokonce i ano, ale teď...
Cítila, jak ho za  sebou táhne jako na  neviditelném poutu. Cíti-

la žhavý pohled jeho očí, když si rozepínala blůzu a když ji nechala 
sklouznout na zem. Stáhla si z boků kalhoty, vystoupila z nich a ne-
chala je za sebou. Věděla, že je těsně za ní, že zírá na její holou zadnici, 
která je pro něj jako celý svět, jak jí jednou řekl, když ležela na břiše 
a skrývala svůj úsměv, zatímco on ji hladil a líbal.

Lampička na nočním stolku svítila.
Nahá si klekla na postel a pomalu se plazila k černé kovové pelesti. 

Slyšela, jak odkopl stranou boty a  jak si rozepíná kalhoty. Sama za-
tím přivázala širší konec kravaty ke kovové trubce. Zůstávala k němu 
otočená zády, posadila se čelem ke  stěně, na  kterou si pověsila vel-
kou zarámovanou uměleckou fotografi i – divokého koně řítícího se 
sněhovou bouří. Tenkým koncem kravaty si omotala vlastní zápěstí 
do smyčky, kterou se naučila na kurzu obrany a úniku. Poslední uzel 
utáhla zuby.
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Teď, když byla spoutaná, neschopná rozvázat kravatu vlastními 
silami, se otočila k němu a převalila se na záda. Ležela před ním nahá.

Svlékl se. Někam odložil brýle. Užasle na ni zíral.
Pak řekl: „Co...?“

„Teď buď tím, kým jsi,“ řekla. „Dělej, co chceš, ne to, co si myslíš, 
že mi nebude vadit nebo se mi bude líbit. Zapomeň na mě – sakra, 
udělej mi to. Jsem svázaná, protože musím mít jistotu, že tě nemůžu 
navádět ani zastavit. Musím si být jistá, že pořád dokážu někomu dů-
věřovat. Odevzdat se někomu, vzdát se možnosti úniku.“

Lehl si na postel vedle ní, natáhl se po jejím pravém boku. Čekala, 
nahá, ruce svázané za hlavou.

Políbil ji a ona mu to oplatila.
Její touha rozhodně nic nenamítala proti tomu, aby si cestou 

k tomu, co se musí dozvědět, urvala, co pobere.
Dlouze, vášnivě se líbali, navzájem zkoumali svá ústa, tváře, hrdla, 

líbá mě na krk a níž, ano, ó ano, stisk, ó! Vzal její bradavku do úst, 
přejížděl po ní jazykem, horkým a vlhkým, a pak se pustil níž, mezi 
jejími ňadry až k jizvě, nezarazil se u ní, ale ani se jí nevyhýbal, ano, 
líbal ji pořád níž, viděla jeho blond vlasy a roztáhla stehna od sebe…

Strhnul ji jako poryv větru a Faye cítila, jak ji táhne k okraji poste-
le, jak napíná její spoutané ruce, natahuje ji, aby ležela rovně, spouští 
jí nohy na zem a pokleká mezi ně a pak ano, ano, jeho jazyk a pak 
i ruce na mně, jako tekutý oheň laskající má ňadra, srdce mi puká, jeho 
ruce neustávají, nechtějí...

Slyšela svůj vlastní křik, neartikulovaný křik zvířete, jak znovu 
a znovu...

Pak se vyhoupl na postel.
Tlačil ji.
Převaloval ji.
Byla na břiše, ruce stále spoutané, tvář zabořenou do postele.
Pak ji otočil na pravý bok, přitiskl se k ní, líbal ji, ochutnej nás, 

ano, zvedl jí levou nohu a přehodil ji přes svou, pak jeho ruka sklouz-



POSLEDNÍ DNY KONDORA

49

la níž, zvedala jí nohu, aby do ní mohl proniknout, svírala její zadnici 
a přitahovala ji blíž k němu a...

Levou rukou jí zakryl ústa.
Aby nemohla křičet.
Spoutaná na posteli, jsem blázen, nemůžu nic, je ve mně, je hluboko 

ve mně, tiskne se ke mně, tiskne můj zadek k sobě, nemůžu proti tomu...
„Miluju tě,“ zašeptal.
Svět se s ní zatočil. Cítila tlak jeho dlaně na ústech, držel jí hlavu 

tak, aby nemohla ani uhnout pohledem, druhou rukou k sobě tiskl 
její zadnici, takže se nemohla uvolnit, nemohla použít nohy...

Nemohla se ani přestat dívat do těch jeho modrých očí. „Miluju 
tě. Nemůžeš mi na to nic říct, ani kdybys chtěla nebo měla pocit, že 
musíš. Ani kdyby ses bála nebo nevěděla, co na to říct. Protože jsi mi 
důvěřovala natolik, že ses toho vzdala. Důvěřovala jsi mi v  tom, že 
udělám něco, o čem se bojím, že bys to odmítla. Ale teď nemůžeš nic 
odmítnout, protože tě nikdo neuslyší.

Ať už bys chtěla říct cokoli, nejsi na to připravená. Je to moc brzy. 
Je to moc velké. Je to moc... teď ne.

Takže až sundám ruku z tvých úst, neřekneš vůbec nic. Já to budu 
říkat, kdy se mi zachce, kdykoli to ze mě jen tak vyletí, protože jsem 
do tebe zamilovaný jako blázen. Ale ty mi nemůžeš říct, jestli mě mi-
luješ nebo ne. Teď ne. Jednoho dne to přijde, ale teď už aspoň víš, že 
někomu můžeš věřit – můžeš věřit mně, protože tě miluju. Miluju tě!“

Jednou rukou jí pořád zakrýval ústa, druhou si přitahoval její 
boky a  zřejmě cítil, jak jejím tělem několikrát projíždí vlna orgas-
mu, protože pořád dokola vykřikoval miluju tě, křičel to jako nějakou 
mantru, rychleji a rychleji, až se jednotlivá slova slila a on už jen kři-
čel, ústa téměř opřená o hřbet ruky, kterou ji umlčel.

Hotovo, vzrušení pomalu opadává, svaly se uvolňují, do nohy, kte-
rou si přes sebe přehodil, se pomalu vrací cit a  jeho levačka ji teď 
hladí po tváři. Palcem jí přejíždí po nateklých rtech.

S rozvazováním uzlů mu musela radit.
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Oba se u toho rozesmáli a ten smích pro ně byl vším, objímali se, 
sklouzli společně z postele, ona ležela na jeho hrudi a tiskla pravou 
tvář na místo, kde – když přitiskla ucho na jeho kůži – slyšela tlukot 
jeho srdce.

Políbil ji do vlasů a cítil vůni kokosového šamponu.
Pořád se drželi. Jako by se tak měli držet celou věčnost.
Jmenuje se Chris Harvie.
„Neboj se,“ řekl, „láska není smrtelná.“
„Ale ano,“ řekla Faye. „To tedy je.“
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„To tedy je.“

– Faye Dozierová

„Teď !  Už je to tady!“  křičeli duchové na Kondora, když se druhý den 
ráno probouzel.

Vyskočil z postele.
Rozhrnul bílé závěsy na okně.
Úsvit ve Washingtonu. Vozy, které míjely jeho dům, jezdily ještě 

s rozsvícenými světly. Po sluncem zalitých fasádách řadových domů 
na protější straně ulice se mihl stín racka. Pes za plotem u sousedů 
štěkal na ranního běžce. Někde zatroubilo auto.

Vin měl pocit, že zaslechl vojenskou trubku, jak troubí nástup. 
O tři bloky dál byly kasárny a velitelství námořní pěchoty. V létě tam 
mariňáci každý pátek pořádali slavnostní přehlídky; hrávala tam řízná 
pochodová hudba a mladí a stateční muži a ženy ve šviháckých bílých 
kloboučcích, světle hnědých košilích a bledě modrých kalhotách po-
chodovali sem a tam, jak jim to diktovali politici. To oni rozhodovali, 
kdy se do Nebrasky a Nového Mexika a Montany zas začnou posílat 
rakve zabalené do velkých vlajek.

Za studeným sklem okna, z něhož vyhlédl do ulice, nebylo po bí-
lém autě ani stopy.

To, že nejsou vidět, zn amená jed iné :  j sou opr avdu dobř í .
Anebo tam nejsou, pomyslel si Kondor. Anebo se stalo něco jiného.
Dnes . Ur č itě se to stane dnes .
Kondor nechal záclonu sklouznout zpátky.
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Když šel na záchod, nedíval se do zrcadla na skřínce plné drogové 
příčetnosti.

Ať už se bude dít cokoli, když je čas jít, je čas jít.
Ani když si myl ruce, se do zrcadla nepodíval.
Opustil toaletu za zvuků splachování.
Jako mariňák na hlídce sestupoval po schodech. Tyrkysové dveře 

byly stále zavřené. V obýváku se nekrčil žádný ninja. Na stěně záhad 
nebylo znát, že by se jí kdokoli dotknul. V dolní koupelně nečíhali 
upíři. Nedívej se do zrcadla! Pohledem skrz zamřížované zadní dveře 
se ujistil, že ani na zahrádce mezi domem a chatrným dřevěným plo-
tem se neskrývá žádný atentátník, jen osamělý japonský javůrek.

Stiskl vypínač a stal se zázrak: Najednou bylo světlo. Napustil vodu 
do konvice, postavil ji na sporák a s tichým zahučením pod ní zapálil 
modravý plamen. Pak si začal mlít kávu. Vylil zbytky ze včerejška 
a vyčistil konvičku, aby do ní mohl připravit novou. Bosý se vyšoural 
zpátky nahoru, aby se oblékl. To už se voda vařila.

V  nátělníku a  sepraném černém triku, šedých teplákách, bílých 
ponožkách a  černých plátěných teniskách s  pevnou podrážkou se 
opatrně vydal dolů po schodech, aby hvízdající konvici vysvobodil.

Hrnek si přinese později.
Pokud nemůžeš mít ruce strategicky vzato plné, tak jsou provozně 

vzato prázdné.
Odemkl zámky a otevřel tyrkysové dveře.
Nikdo ho nezastřelil.
Na první pohled nezaregistroval ani žádné pozorovatele – v autech 

zaparkovaných podél chodníku, v oknech okolních domů ani na stře-
chách. Kolem projel autobus. Lidé, kteří jedou do práce. Civilové.

Na  schodech ležely v  tenkých plastových kapsách zabalené vý-
tisky Washington Post a  New York Times. Zvedl je, vrátil se dovnitř 
a zamkl za sebou tyrkysové dveře. Noviny položil na snídaňový bar 
v kuchyni. Když si z ledničky vzal krabici mléka od krav napěchova-
ných antibiotiky, kupodivu nevybuchla. Nalil si mléko do hrnku, dolil 
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ho kávou a postavil na snídaňový bar. Vyklepal Post a Times z  fólií. 
Zapnul si satelitní rádio a Warren Zevon spustil Lawyers, Guns and 
Money. A pak...

Major od průzkumníků námořní pě c hoty stoj í  v místno st i kdes i 
v D. C. a drží v ruce noviny . V Nika r a gu i prob íhá ne až tak ta jná 
vá lka .  V Lo s An ge les zavr ažd i li  ta jného a genta .  Ten mar iňák an i nev í , 
že ex istuješ , j s i  jeho st ín , jeho zá ložník , a pro č ,  pro č s i  v novinác h 
čteme zrovna horo skop?

Ahoj! přivítal Vin své nové duchy. Kdo jste?
Ale jen tak, doslova jako pára nad jeho šálkem kávy... byli pryč.
Nejspíš už ty léky nezabírají, jak by měly.
No jasně!
Začetl se do novin. Hrůza. Hledal své jméno v seznamu toho, co 

by mělo být skutečné a kdo by měl být mrtvý, ale nenašel je tam. Vy-
pil dva šálky kávy. Věděl, že mu komiksy na poslední stránce budou 
chybět, až je přestanou tisknout. Ještě dvakrát si došel na záchod (ob-
vyklé). Ale nikdy se nepodíval do zrcadla. Ani jednou.

Venku, na  zadní zahrádce, si zacvičil tchaj-ťi. Chladný vzduch, 
který ho obklopoval, páchl jako boční ulička ve velkoměstě, ale na-
štěstí Washington ještě nesužoval takový smog jako Peking – o tom se 
psalo v jednom článku, který označil třemi dírkami a vylepil na svou 
cihlovou stěnu. Tchaj-ťi, které vycházelo z jeho středu, zvedlo Kondo-
rovy paže vzhůru vstříc ji, do polohy tlaku.

Viktor mu v ústavu říkal: „Síla vychází z boků.“
Boky rytmicky se pohybuj í c í  n ahé Wendy – on lež í  n a zádec h 

a Wendy ř í k á :  „Lha li  t i .  Stře li li  mě  do h l avy . “  Zavírá o č i  a  šeptá : 
„Výborně !  Vý…“

Pryč. Tady, teď nebo kdekoli jinde: opravdu byla pryč.
Ale je příjemné ji zas vidět. Ať už byla kdokoli.
Vzpomínka přepadla Kondora ve sprše: W. Ten major od mariňá-

ků se jmenoval Wes. Wendy a Wes. Wendy už byla dávno mrtvá, když 
Wes... když Wes...
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Mlhavé vzpomínky se rozplynuly ve vodní páře, ve které se rád 
mydlil a holil svou vlastní břitvou. Bylo to o hodně lepší než holit se 
jednorázovou žiletkou u zrcadla nad jedním z umyvadel ve společné 
umývárně, na kterou dohlíželi dva zřízenci, co nebyli tak drsní, jak se 
tvářili. Kondor uvažoval o tom, že by svou ranní dávku antipsychotik 
a  antidepresiv – jestli to tedy byla antipsychotika a  antidepresiva – 
oškrabal o něco míň.

Ne. Teď už je příliš pozdě hodit zpátečku.
Ořezal ze své ranní dávky dobré dvě třetiny.
Oblékl si čisté termoprádlo a přes něj modrou košili. Kalhoty měl 

jen černé, což mu šetřilo čas při vybírání a bránilo mu to dopustit se 
jakéhokoli módního prohřešku. Šedé ponožky. Černé boty, vhodné 
pro běhání nebo kopání.

Sejdi dolů. Poslouchej rádio. Zírej na stěnu záhad.
Nic. Ani šepot. Ani klong.

„Tak to je na prd,“ řekl svému prázdnému domu.
Včera hlásili v předpovědi počasí slunečno, a pršelo. Dneska říka-

li, že bude pršet, a svítilo slunce. Napadlo ho, že by si vzal tu černou 
koženou sportovní bundu, která byla jeho adaptační specialistce proti 
srsti, protože prý vybočovala ze směrnic pro práci v přestrojení, byla 
příliš nápadná a on v ní vypadal jako někdo.

„No jasně,“ ušklíbl se tehdy.
Zřejmě usoudila, že nemá smysl se s ním dohadovat.
Ale stejně se toho rána rozhodl vzít si raději šedou vlněnou bundu. 

Co kdyby na tom přece jen něco bylo?
Kondor za sebou zamkl dveře a vyrazil do práce. Bylo úterý, 7:42 

ráno.
Pes jeho šílené sousedky na něj štěkal celou cestu na roh Jedenác-

té a Independence Avenue, kde zatočil doleva a vracel se ve svých sto-
pách ze včerejšího večera po chodnících, po kterých šel už stokrát...

Pař íž ,  Ha rtwe ll  j e  dvacet metrů  za  tebou n a o smé hod ině , 
n a protě j š í  str aně  d l ážděné uli c e .  Objevi l  s e ta m zrovn a v tu nej-
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horš í  c hv í li .  J e ště  ště st í ,  že to j e  trot l ,  hned s i s  ho vš iml .  Je s ám? 
Kdo j e  tu s n ím? A n a a mer i cké a mbasádě ,  n a kterou nemůžeš 
j í t ,  n a kterou n ikdy nesmíš j í t ,  ta m by tě  neukry li ,  c e l á  budova j e 
n azdob ená v ba rvác h tr iko l óry .  Ale ty mus í š  pry č ,  zryc h luj e š  ve v íru 
fr ancouzského impres i on ismu a za tebou ,  s  každým h l adovým kro-
kem, s f an at i ckým ohněm pl anouc ím v o č í c h ,  Ha rtwe ll  kř i č í :  „ J á 
v ím, kdo j s i ,  ty pa rc hante ! “

Ale tady a teď, v obrovském vstupu Adamsovy budovy, která celá 
připomínala spíš hrad, tě pozoruje policajt z  Knihovny Kongresu 
v bílé košili s mosaznou jmenovkou – Scott Bradley.

U pasu má devítku, kterou bys mu mohl vyškubnout z pouzdra.
Ale neuděláš to.
„Ahoj, Vine,“ říká strážník Scott Bradley.
Kondor se na něj jako každý den usmál, vyprázdnil kapsy a pro-

šel rámovým detektorem kovů a výbušnin, aniž by se ozvalo pípnu-
tí. Posbíral si své osobní věci a přešel k výtahům, kde stiskl osamělý 
mosazný knofl ík označený DOLŮ. Teprve pak se ohlédl k otevřené-
mu vchodu, kde strážník Scott Bradley představoval první viditelnou 
linii obrany. Žádné duchy tam neviděl.

Jako kdyby je placka na Bradleyho uniformě dokázala zastavit.
Kondor i Vin nastoupili do výtahu. Byl v něm sám.
Jeho podzemní kancelář se nacházela za hnědými ocelovými pro-

tipožárními vraty. Otevřel je vyťukáním kódu na  číselníku napoje-
ném na centrální bezpečnostní okruh Knihovny Kongresu, jenž byl 
zas napojený na počítače vnitřní bezpečnosti, kde si ho denně mohli 
kontrolovat holohlavý Peter a Faye, která nebyla jeho dcerou.

Na hodinkách měl 7:58. Zbývaly víceméně dvě hodiny.
Jestli budu mít štěstí.
Kondor zůstal stát v  otevřených dveřích své kanceláře. Sáhl do-

vnitř do police pro gumový klín, který si vyprosil na jednom truhláři. 
Otevřel dveře dokořán, aby dobře viděl na chodbu, a zajistil je. Pak si 
ve svém království rozsvítil.
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Většina běžných zaměstnanců Knihovny Kongresu tomu místu 
říkala Hrobka.

S  pomocí údržbářů přestěhoval svůj poškrábaný šedivý kovový 
stůl tak, aby seděl s počítačem bez přístupu na internet po levé ruce 
a dvěma vozíky po pravé ruce čelem ke dveřím – to všechno proto, 
aby viděl na kohokoli, kdo by procházel kolem. Anebo kdo by se po-
kusil do jeho kanceláře vtrhnout, když bude uvnitř.

Komu záleželo na  tom, že dveřmi otevřenými dokořán by ho 
útočník mohl už z chodby střelit přímo do srdce?

Některé možnosti, jak se nechat zastřelit, jsou příliš lákavé, než 
abychom se jim bránili.

Osm hodin ráno. Podzemí, Hrobka. Ještě dvě hodiny.
Stěny jeho kanceláře byly až do  výše prsou obložené prostými 

dřevěnými krabicemi. Každý den jich tu měl minimálně padesát. Lí-
bilo se mu, jak voní. Vůně smrkového dřeva naštěstí zdatně soupeřila 
s prachem a zatuchlinou starého papíru.

Knihy.
Jeho dřevěné krabice byly plné knih.
Byly to knihy vyřazené z  leteckých základen. Knihy z nemocnic 

a  ústavů pro válečné veterány. Knihy ze základen v  Německu, ne-
daleko od míst, kde se dříve rozpínal Sovětský svaz. Knihy z deakti-
vovaných sil s  mezikontinentálními balistickými raketami, kterých 
bylo po severních prériích plno. Knihy z černošských věznic, kde se 
vstřebávání informací o vnějším světě považovalo spíš za přijatelnou 
formu mučení než za nabízený únik. Knihy z tajných služeben a školi-
cích středisek CIA. Knihy z Obamova funkčního období, které už teď 
vyřazovali v  dosud nedostavěném, supertajném datovém středisku 
NSA za tři miliardy dolarů, vznikajícím v horách v Utahu, kde mimo 
jiné žilo na devět tisíc členů polygamní sekty Mormonů. Knihy po-
sbírané po raziích v doupatech teroristů. Knihy, které likvidátoři CIA 
nacházeli v majetku mrtvých špionů.

Ale nebyly to jen tak ledajaké knihy.
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Romány. Sbírky povídek. Scénáře. Sotva dotčené sbírky básní.
Svazky o věcech, které nebyly skutečné – ale možná, jen možná by 

na nich mohlo být něco pravdy. 
Knihy o dějinách, technické manuály, životopisy, sbírky praktic-

kých rad, knihy vzpomínek celebrit, které se proslavily díky televizi, 
sebemotivační knihy od  nesmysly papouškujících chytrolínů, tuny 
víry nebo geniálních postřehů, zkrátka všechno, co spadalo do  ka-
tegorie „literatura faktu“, pokračovalo někam dál do útrob oddělení 
Revize a rozkladu.

Co se dostávalo ke Kondorovi, do jednopokojové Hrobky v pod-
zemí Knihovny Kongresu, to byly příběhy, které z čirého éteru spřá-
daly duše, jež nemohly přestat naříkat.

Samozřejmě občas došlo k nějaké chybě.
Nebylo nic nevídaného, že páčidlem otevřel bednu a našel uvnitř 

stohy toho, čemu se v minulém století říkalo gramofonové desky, stohy 
plochých, černých, na bázi ropných produktů vyráběných disků v pa-
pírových obalech, na nichž byly uloženy zvukové nahrávky, k jejichž 
přehrání však už ve většině amerických domácností chyběla potřebná 
technologie. Někdy ho roztrpčovalo, že našel něco, o čem věděl, že to 
zná, ale nevěděl odkud. Klongy přicházely ze všech stran. Vystřihl si 
z obalu desky třeba fotku zpěváka anebo scény, která upoutala jeho 
pozornost. Schovával si takové obrázky v  zadní kapse kalhot a obe-
zřetně je pronášel bezpečnostním rámem domů. Tam si je vylepoval 
na stěnu záhad vedle novinových výstřižků a úryvků prózy či poezie, 
uloupených pomocí nůžek z beden určených pro jeho oddělení.

Zatímco knihy odsud mířily přímo na skartaci, časopisy tomuto 
osudu občas unikaly. Kondor si například schoval vydání satirického 
měsíčníku Cvok z roku 1968, ve kterém revoluce zachvátily ulice Pa-
říže, Prahy, Mexico City i Memphisu ve státě Tennessee. Dva měsíce 
poté, co se dostal z utajovaného ústavu a nastoupil do svého nového 
zaměstnání, narazil na  stoh starších čísel Playboye, v nichž ústřední 
roli zaujímala dívka na rozkládací prostřední straně, focená nahá a se 
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spoustou make-upu a  pudru. V  mnoha sešitech už tahle prostřední 
stránka chyběla, ale přesto v jednom čísle objevil fotografi i, která ho 
zaujala: byl to čtvrtstránkový snímek jedné krásky ze sedmdesátých 
let, která se po deseti letech „znovuzrodila“ a zapózovala na kovové 
posteli před zrcadlem, jež odráželo vodopád medově hnědých vlasů. 
Černý podvazkový pás dával vyniknout oblinám jejích hýždí, černé 
punčochy dlouhým nohám tanečnice, obutým v přehnaně zdobených 
černých jehlových střevících. Prsa měla těžká a pokleslá a na tváři širo-
ký úsměv, jako by vyhlížela toho, kdo se na ni bude dívat.

Kondor si tu fotografi i ženy v  podvazcích vylepil na  své stěně 
do úctyhodné vzdálenosti od uměleckého portrétu ženy, které dlouhé 
tmavé vlasy padají na ramena prosté modré blůzy bez rukávů a jejíž 
tvář je jen surrealistickým vírem růžových tónů.

Jeden odhaluje až příliš, druhý zas až příliš tají. A vzdálenost mezi 
nimi je dost velká na to, aby člověka připravila o rozum.

Ale i tak si oba obrázky tajně propašoval z práce domů a oba ozna-
čil tajnou značkou složenou ze tří otvorů: Pozor, důležité!

To však nebyl Kondorův úkol.
Oni mu nařídili, aby se na každou knihu – na každou vyřazenou, 

nepotřebnou knihu – podíval a co nejrychleji, bez dlouhého zdržová-
ní rozhodl, do kterého vozíku patří.

Vozík A mířil do dlouhodobého uskladnění.
Vozík B přepravoval své oběti rovnou do stoupy.
Kondor jednou přemluvil členy převozního týmu, aby ho vzali 

s  sebou, když odváželi vozík B. Po  sedmatřicetiminutové cestě ná-
klaďákem, kde seděl vmáčknutý mezi řidiče a závozníka a poslouchal 
jejich dohady o fotbale a o tom, jak během základní služby u námoř-
nictva dostávali do těla, ale stejně to bylo nejlepší období jejich života, 
dorazili na skládku, nad kterou neustále kroužili racci. Uprostřed té 
nehostinné krajiny plné zmaru stála recyklační linka na papír – Kon-
dor usoudil, že tady nemůže vadit ani zapřisáhlým ekologům. Pozo-
roval knížky, které sám uložil do vozíku B, jak padají mezi zelené oce-
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lové čelisti, slyšel, jak se v obrovských nádobách mísí s chemikáliemi 
a jak je pak masivní soukolí přežvykuje, až se z nich nakonec stane 
mazlavá hmota, která se stáčí do sudů a na korbách jiných nákladních 
vozů odjíždí, aby se někde jinde proměnila v... co vlastně?

Interní předpisy Kondorovi nařizovaly, že naplněný vozík A může 
odevzdat maximálně jednou za týden.

Trýznilo ho, že musí knihy odsuzovat k zániku ve vozíku B. Podle 
rozkazu každý svazek poctivě prolistoval. Hledal jakýkoli náznak, že 
právě tahle publikace byla použita k  zašifrování tajného poselství. 
Zkoumal, jestli mezi řádky nejsou skryté informace zpravodajců 
nebo jestli do textu neproniklo něco z utajovaných dokumentů. Zva-
žoval kvocient bezpečnostního rizika u románů o dospívání, příběhů 
o  rafi novaných podvodnících, noirových ság, duši odhalující knižní 
klasiky, brakových detektivek, fantastických příběhů o alternativních 
dějinách, science-fi ction i  příběhů z  červené knihovny zasazených 
do prostředí vysoké politiky. Záchranu v podobě vozíku A si kniha 
mohla vysloužit tím, že to autor správně trefi l, že odhalil nebo sám 
vymyslel zápletku prokazující špionskou zručnost a talent.

Každý pracovní den pro Kondora znamenal otevírat nové krabice.
„Jste přece vášnivý čtenář,“ poznamenala tehdy jeho adaptační 

specialistka. „Tohle se podobá vašemu původnímu zaměstnání.“
„Chcete říct, že to není fl ek, který si CIA vymyslela jen proto, aby 

věděla, kde mě hledat?“
Usmála se.
A pak mu pomohla sepsat do karty zaměstnance lži, které měly 

v Knihovně Kongresu fungovat jako jeho krytí.
Ale teď je teď !
Nekecejte, řekl novým duchům toho středečního rána, když seděl 

u svého stolu v Hrobce, naproti dokořán otevřeným dveřím. V 9:51 
hodil román o  pistolníkovi, který se vrací do  rodného městečka, 
do vozíku B a zadíval se otevřenými dveřmi na chodbu.

Čekal.
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Zleva, ze strany, na které měl srdce, se ozval klapot podpatků. Byl 
stále hlasitější, jak se kroky blížily do jeho zorného pole.

A už je tady.
Tohle už js i  zaži l .
Probudil se v tobě špion a celé hodiny sis o ní zjišťoval všechno 

možné. Čím víc toho víš, tím víc toho potřebuješ vědět. Je jí třiapa-
desát. Narozená v roce draka. Nikdy se nevdala, bez závazků. To ne-
dává smysl. V Knihovně Kongresu pracuje osmnáct let, na tři roky 
ji instituce „zapůjčila“ do Smithsonova institutu. První zaměstnání 
podle jejího životopisu: pět let v  administrativě Senátu Spojených 
států. To byla mladá, chytrá a  vzdělaná a  vykračovala si po  chod-
nících s hlavou vztyčenou, zatímco cestující v taxících na ni mlsně 
zírali. Bydlí v pronajatém bytě ve čtvrti, která se ještě nepřerodila 
z omšelé v nově trendy. Za dobu, co pracovala tady v Knihovně, se 
dočkala dvou povýšení.

A právě teď doklapala na podpatcích přímo do tvých otevřených 
dveří.

Kudrnaté blond vlasy s prošedivělými kořínky jí padají až na ra-
mena a pod přiléhavými černými šaty se rýsují ňadra. Modrý kabát 
má provlečený ramenním popruhem kabelky. Kolem boků je trochu 
širší, než by dokázala zamaskovat, zato nohy v černých punčochách 
má vysportované z jógy. Její tvář je laskavá, trochu hranatá a dozlato-
va opálená. Silné, nenalíčené rty lemují jemné vrásky od smíchu. Dívá 
se přímo před sebe, ne na tebe.

Prochází kolem otevřených dveří. A mizí.
Klapot podpatků se vzdaluje. Dveře výtahu se otevírají.
A ty pořád sedíš u stolu.
Zase.
Pořád.
Zjisti to, anebo se navždy smiř s tím, že jsi selhal.
Vin odstrčil svou židli od  stolu. Vyběhl z  Hrobky na  chodbu prá-

vě včas, aby viděl, jak se dveře výtahu zavírají. Prsty mu zabubnovaly 
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na přivolávacím tlačítku. Neviditelný magnet přitáhl jeho pohled nad 
dveře výtahu ke světelné signalizaci poschodí. Rozsvítilo se písmeno „P“.

V tu chvíli se otevřely dveře sousedního výtahu. 
Vin skočil dovnitř a stiskl tlačítko „P“. Snad...
Támhle je! Prochází bezpečnostním rámem. Obléká si modrý 

plášť.
Jednou Vin dohnal ji a  její kolegyně; zrovna říkala: „Nenávidím 

zimu.“
Vychází ven vysokými zadními dveřmi.
Kondor vyběhl do  chladného jarního vzduchu a  zahlédl ji, jak 

na konci příjezdové cesty k Adamsově budově zatáčí doprava.
Na ulici nebylo žádné bílé auto.
Jest li  je nevid í š ,  možná to je t ím, že jsou opr avdu dobř í .
Míří na Pennsylvania Avenue, někam do kavárny nebo do baru.
Vin se hlídal, aby se nerozběhl. Věděl, že se do tohohle prostě na-

rodil, bez ohledu na to, kolik si toho pamatuje.
Dostaň se k ní blíž. Na semaforu jí padá zelená, panáček na pro-

tější straně ulice se na chvilku dostává na svobodu, ale tobě už zase 
zhasíná a rozsvěcí se jeho rudý soused. Srát na to! Přebíháš ulici. Jsi 
možná dvacet, možná patnáct kroků za hřívou kudrnatých blond vla-
sů a modrým kabátem, když přechází Pennsylvania Avenue a otevírá 
dveře kavárny Starbucks.

Kafe, pomyslel si Vin. Ona jde na kafe.
Svět kolem něj plynul. Šedovlasý muž stál nehnutě na chodníku, 

zatímco davy turistů a zaměstnanců proudily kolem něj. Představoval 
dokonalý cíl.

Otevřel dveře a vešel do kavárny.
Deset hodin, čas na kávu, ale u pultu stojí jen ona.
Safírově modré oči se na něj zadívaly.

„Někdy má člověk pocit, že by se zbláznil, kdyby tam měl být za-
vřený celý den,“ řekla.

„A křičet moc nepomáhá,“ přikývl Vin.
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„Sledujete mě pět měsíců a na nic lepšího jste za tu dobu nepřišel?“
Stroj na espresso zasyčel.

„Dávám, co můžu,“ řekl Vin.
„A dostanete, co dostanete.“ Její úsměv působil smutně. „To není 

špatné.“
„Co vidíte v těch starých fi lmech, které pro Knihovnu katalogizu-

jete?“
„Jde o to, co nevidím,“ zašeptaly její plné rty.
Podél opačné strany pultu se k nim blížila mladá číšnice v zelené 

zástěře a bílé blůze, jejíž rodiče uprchli z El Salvadoru před popravčí-
mi komandy pravicových extremistů. Jejich dcera teď žila ve strachu 
z  mezinárodního gangu MS13, jehož členové se rekrutovali převáž-
ně z  řad uprchlíků a  v  současnosti ovládali předměstskou čtvrť pět 
mil od Capitol Hillu, kde bydlela. Gang si pomocí webu a Facebooku 
vyhledával své oběti a  dobrovolníky, a  když se na  někoho zaměřili, 
dozvěděl se to většinou až ve chvíli, kdy už bylo příliš pozdě. „Vaše 
kapučíno, madam,“ řekla té gringa, která utrácela peníze v drogérii, 
aby zůstala blondýnou.

Slovo madam vyvolalo na tváři té ženy jiný úsměv. Vzala si od číš-
nice papírový kelímek a přešla ke dveřím kavárny.

Tam se zastavila a ohlédla se na muže, který z ní nespouštěl oči. 
„Tak kdo vlastně jste?“

„Co třeba Vin?“
„Co třeba Vin.“
Pokrčil rameny. „Nebyla to... tak docela pravda, co jsem vám prve 

řekl.“
„Zpovědi už na mě dojem neudělají,“ řekla mu.
„Nejde o to, udělat na vás dojem. Jde o to, říkat pravdu.“
Odolával jejímu safírovému pohledu.
Pak řekl: „Křičet někdy pomáhá. Aspoň víte, že žijete.“
Safírové oči zamrkaly.

„Vin,“ řekla. „Cha...“



POSLEDNÍ DNY KONDORA

63

Otočila se a odešla z kavárny. Zvonek nade dveřmi zacinkal.
„Co si dáte, pane?“ Číšnice zůstala klidná a profesionální.
„Dám si to samé co ona.“ Vin nepronásledoval blondýnu, která 

prohlíží fi lmy.
Nějaký instinkt mu říkal, že příliš odvážné teď by se snadno moh-

lo přehoupnout v nikdy.
A navíc by na ni namaloval veliký terč, pokud ho pořád sledují.
Stoj í  před vý lohou Sta rbucks , zaha lená v černé Gise lle ,  t iskne ruce 

a tvář ke sk lu a kř i č í .
Záplava nevím co ani proč, ale omlouvám se! přivedla Vina zpátky 

k práci.
Číšnice přistoupila k  pultu s  papírovým kelímkem, z  něhož se 

kouřilo, ale vtom si uvědomila, že už tam ten šedovlasý muž není. 
„Vaše káva, pane!“

Jediné, co o tom i o všem, co se dělo pak, věděla, bylo to, že ten 
zvláštní chlap zmizel.

Všechny prázdné chodníky ho vedly od Starbucks zpátky do Hrob-
ky. Naobědval se v jídelně Knihovny; doufal, že ji tam uvidí u stolu, 
u kterého obvykle sedávala, ale tušil, že dnes nepřijde, a nemýlil se. 
Pak seděl ve  své kanceláři a  zíral otevřenými dveřmi ven. Úderem 
páté hodiny vyšel na schodiště před Adamsovu budovou.

Nikde žádné bílé auto.
Nikde žádní noví duchové.
Šedá vlněná sportovní bunda ho chránila před lezavým chladem 

jarního večera. Jeho nohy se po asfaltovém chodníku blížily k domo-
vu, který mu dovolili mít. Na Independence Avenue ho míjela auta 
a  jejich světa před ním prořezávala šero. Ve  vzduchu vonělo jaro. 
Žádný sledovací tým, žádní špehové, žádní odstřelovači na střechách, 
žádné bílé auto, dnes za ním nejelo žádné bílé auto, ale včera ho jedno 
sledovalo.

Jasně že ano .  Ur č itě .
Když odemykal tyrkysové dveře, ze spáry vypadl zelený lístek.
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