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Před mnoha desetiletími pronesl Winston Churchill slavnou větu: „V noci
spíme bezpečně ve svých postelích, protože drsní muži stojí připraveni, aby
silou odrazili ty, kteří by nám chtěli ublížit.“ V nedávnější době, ve filmu
Pár správných chlapů z roku 1992, odpovídá plukovník Nathan Jessup
(Jack Nicholson) na agresivní výslech ze strany poručíka Daniela Kaffeeho
(Tom Cruise) slovy: „Žijeme ve světě, který má zdi. A ty zdi musejí hlídat
muži se zbraněmi… protože hluboko v sobě – a o tom na večírcích nemlu-
víte – chcete, abych byl u té zdi. Potřebujete mě u té zdi.“

Tato kniha je věnována mužům a ženám – jak v armádě, tak mimo ni –,
kteří anonymně dřou a obětují se, abychom v noci mohli bezpečně spát.
Nedostane se jim medailí ani veřejného uznání a jen málokdo ví, jaká 
rizika podstupují a jak oddaně přispívají k naší bezpečnosti. Vyrážejí na
dlouhé – a opakované – mise daleko od svých rodin. Avšak i přesto na
„zdech“ pro nás všechny stojí dál, tiše, profesionálně a bez poct.
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Poděkování

V roce 1996 napsala tehdejší první dáma Hillary Clintonová knihu It
Takes a Village (Je na to třeba celá vesnice). Oživit sérii Operační centrum
od Toma Clancyho byl náročný počin a byla k němu potřeba celá vesnice
tvořená rodinami, přáteli, kolegy a dalšími lidmi, které jsme prosili
o pomoc, aby kniha Z popela dostála našim očekáváním – a obzvláště
očekáváním čtenářů předchozích dvanácti knih – a také očekáváním
těch, již se s Operačním centrem teprve seznámí. Mnohokrát díky ná-
sledujícím lidem, kteří tak nesobecky přispěli svým časem a nadáním:
Bill Bleich, Anne Cliffordová, Ken Curtis, Melinda Dayová, Jeff 
Edwards, Herb Gilliland, Kate Greenová, Kevin Green, Krystee Kottová,
Robert Masello, Laurie McCordová, Scott McCord, Rick „Ozzie“ Nelson,
Bob O’Donnell, Jerry O’Donnell, Norman Polmar, Curtis Shaub, Scott
Truver, Sandy Wetzel-Smith a Ed Whitman.

Mimo to by tato kniha nemohla vzniknout – natožpak tak profesio-
nálně zpracovaná – nebýt odborných znalostí a houževnatosti našeho
agenta Johna Silbersacka, redaktora Charlieho Spicera a  také Mela 
Bergera, Roberta Gottlieba, Madeleine Morrelové, April Osbornové,
Matthewa Sheara a Anny Wuové.
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Úvod

Muslimský Východ a křesťanský Západ spolu válčí už přes tisíc let. Válka
mezi nimi zuří i dnes a pravděpodobně se to v brzké budoucnosti ne-
změní. Jak by řekl Samuel Huffington1: tyto dvě kultury se budou dál
střetávat. V minulosti proti sobě podnikaly i velké vpády, jako v osmém
století, kdy Maurové vytáhli na severozápad do Evropy, a během křížo-
vých výprav, kdy křesťanský Západ podnikl invazi do Levanty. Středo-
věké říše vznikaly a  zanikaly, a  třebaže pak přišla renesance, která
západnímu světu přinesla hmotný a kulturní pokrok, morové rány a zko-
rumpované monarchie působily jak Východu, tak Západu větší újmy,
než jaké si obě strany dokázaly přivodit navzájem.

Časem, když Evropu zachvátila stoletá válka a když se zmíněné národy
pustily do agresivnějšího kolonialismu, ustoupil souboj Východu a Západu
do pozadí. Vzestup nacionalismu a moderního zbrojířství na Západě vy-
ústil v devatenáctém století v téměř celosvětovou hegemonii, zatímco Vý-
chod zůstal uzamčen ve středověku a topil se ve vnitřních potyčkách.
Dvacáté století a rostoucí hlad po ropě to všechno rychle změnily.

Semínka dnešního konfliktu mezi Východem a Západem byla zaseta,
když se západní národy po první světové válce rozhodly samy narýsovat
hranice mezi blízkovýchodními státy. Nechvalně proslulá Sykesova-Pi-
cotova dohoda, která neohrabaně rozdělila Blízký východ na britskou
a francouzskou sféru vlivu, vytvořila slabé státečky jako Sýrii, Irák a Li-
banon a postarala se tím o nekonečný chaos. Toto pnutí mezi Východem
a Západem ještě vystupňovaly události po druhé světové válce – pan -
arabský nacionalismus, založení Izraele, suezská krize, občanská válka

9

1 Americký politolog, autor bestselleru Střet civilizací. (pozn. red.)
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v Libanonu a  íránská revoluce. Hlavním stimulem sice zůstával boj
o ropu a o ropné rezervy, ale byly to právě dlouholeté neshody mezi
muslimy a křesťany, co přispívalo k rychlé eskalaci konfliktů, a vzájemná
nevraživost nikdy nezůstala dřímat příliš hluboko pod povrchem. A pak
přišel útok na Světové obchodní centrum.

Události jedenáctého září 2001 a následné odvetné invaze tento vleklý
konflikt znovu vymezily a určily mu nová pravidla. Východ poprvé za
celá staletí udeřil a uštědřil Západu těžkou ránu. Nepříjemný, neutucha-
jící konflikt se postupně z Afghánistánu přes Irák, Jemen, severní Afriku
a Indonésii, Thajsko, Filipíny a další země rozlil do celého světa.

Průzkumy uskutečněné bezprostředně po jedenáctém září prozra-
dily, že nějakých patnáct procent z něco přes 1,5 miliardy muslimů na
celém světě útoky schvaluje. Bylo načase, abychom těm arogantním 
bezvěrcům dali co proto, tvrdili. Značné procento nijak nesoucítilo
s Američany, již při útoku zahynuli. Téměř všichni tleskali odvaze a ne-
bojácnosti útočníků. Mnoho mladých Arabů chtělo být jako ti, kteří Zá-
padu uštědřili tak smělý úder.

Jak řekla největší světová kapacita na tuto oblast, Bernard Lewis: „Vý-
sledek bojů na Blízkém východě2 není ještě zdaleka jasný.“ Z tohoto dů-
vodu jsme si Blízký východ zvolili za dějiště našeho příběhu, v němž se
znovu setkáte s Operačním centrem.

Dick Couch, Ketchum, Idaho
George Galdorisi, Coronado, Kalifornie
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2 Pro oblast, jíž se to týká, se v češtině tradičně používal výraz Blízký východ (z něm -
činy – Naher Osten – či francouzštiny – Proche-Orient), dnes se ale poměrně často po -
užívá i označení Střední východ (z angličtiny – Middle East). Výrazy jsou do značné
míry zaměnitelné, proto se někdy užívá i kombinované označení Blízký a Střední vý-
chod. V této knize je důsledně užíván Slovníkem spisovného jazyka českého doporučený
výraz Blízký východ. (pozn. red.)

ZPOPELA_sazba  5/18/15  9:45 AM  Stránka 10



Prolog

Amerika se pod palbou temných sil terorismu ocitala už dlouho před
událostmi 11. září 2001, dokonce ještě před prvním útokem na Světové
obchodní centrum3. Radikální islám, moderní technologie a represivní
režimy států bohatých na ropu – to vše povzbuzovalo utlačované, aby
hledali nové a vražednější způsoby, jak našemu národu uškodit. Útoky
z jedenáctého září světu demonstrovaly, že je Amerika zranitelná. Ro-
zezlení Američané ovšem svou odpovědí na tyto útoky dokázali, že
umějí podobné údery vracet.

Přišly invaze do Iráku a Afghánistánu. Sice příliš nepřispěly ke sta-
bilizaci obou států, ale zato si vyžádaly daň na nejvyšších vůdcích 
al-Kájdy a na jejích odnožích po celém světě. Nejhrozivější teroristická
skupina na světě byla zdecimována do té míry, že Američané začali na
útok na New York a na Pentagon pohlížet jako na ojedinělou událost.
Takový útok se na naší půdě neodehrál nikdy předtím ani potom. Možná
ty biliony dolarů vydané na válku proti terorismu nakonec nepřišly
úplně nazmar. Americká armáda a výzvědné služby si sice mohou po
právu připisovat zásluhu za to, že zatlačily teroristy zpět do stínů, ale
pomáhala jim ještě jedna síla – ta, která rovněž pracovala ve stínech.

Před jedenáctým zářím a několik let poté chránila naši zemi tichá síla
známá jako Národní krizové středisko, běžněji Operační centrum. Tento
tajný štít chránil Američany a zmařil množství hrozeb vůči jejich bez-
pečnosti. Stanovy Operačního centra byly jedinečné v celé historii Spo-
jených států a jeho ředitel Paul Hood se zpovídal přímo prezidentovi.

11

3 Dne 26. února 1993 byl pákistánskými extrémisty proveden bombový útok, při němž
zahynulo šest lidí. Druhý útok ze září 2001 je samozřejmě mnohem známější. (pozn.
red.)
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Operační centrum řešilo krize jak na domácí, tak na mezinárodní
půdě. To, co začínalo jako výzvědná služba doplněná o zásahovou jed-
notku, se vyvinulo v nezávislou organizaci s jedinečnou schopností mo-
nitorovat, iniciovat a  řídit operace po celém světě. Byli dobří. Ve
skutečnosti až příliš. Rozpočty byly napjaté a muselo se škrtat. S teroristy
si mohlo poradit i vychvalované Velitelství zvláštních operací. Proto bylo
Operační centrum rozpuštěno.

Pro Ameriku druhého desetiletí jedenadvacátého století se Operační
centrum stalo pouhou čím dál matnější vzpomínkou a i ti, kteří varovali
před jeho zrušením, se se vzniklou situací smířili. Národ se měl ale brzy
dozvědět, jak nebezpečné je bez tohoto cenného útvaru fungovat a jak
příšernou cenu za to zaplatí.

Brzy se dočká názorné ukázky, jak moc bylo Operační centrum uži-
tečné…

12
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ČÁST I

KOSTKY JSOU VRŽENY
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Kapitola první

New York City
6.  zář í ,  22 .30

Z toho, že je v Americe, neměl žádnou zvláštní radost, a obzvlášť ne
z toho, že je zrovna v New Yorku. Abdul-Muktadir Kašíf byl ale přede-
vším obchodník, a když šlo o obchod, muselo jít všechno stranou.

Kašíf byl Arab. Byl bohatý a na první pohled bylo jasné, že na Západě
strávil hodně času. Bylo mu něco přes padesát, byl štíhlý, v dobré kon-
dici, vzdělaný a kultivovaný. Měl ostražitý, ale ne dravý pohled a odzbro-
jující úsměv. Nosil módně upravené, dlouhé, ale dobře pěstěné vlasy,
pečlivě střiženou bradku a knír. Byl občanem Kuvajtu, kde se také na-
rodil. V jeho hlavním městě měl stálou rezidenci, ale vlastnil také ele-
gantní, ba přímo okázalé domy v Paříži, v Londýně a v Bombaji. Měl jen
jedinou ženu a s ní tři děti, všechno dívky, které nestoudně rozmazloval.
Často si četl v koránu a Prorokovo učení mu přišlo jako ideální průvodce
dobrým a produktivním životem, i když odmítal jeho doslovné inter-
pretace. Abdul-Muktadir Kašíf byl tím typem člověka, kterého jeho 
londýnští a pařížští známí nejspíš nikdy nepovažovali za Araba ani za
muslima. A pokud ano, neopomněli rychle dodat: „Ten Abdul, to je ale
bezva chlapík. Proč všichni Arabové nemůžou být jako on?“

Byl to jen krátký, třídenní obchodní výlet, a tak si dopřál ten luxus,
vzít si s sebou svou ženu Džumanu. Nebyl to jeho nápad. Nakupovat

15
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v New Yorku ji z nějakého důvodu lákalo, dokonce víc než v Londýně.
Však neuškodí, když jí udělá radost a nechá ji, ať se baví prohlížením
špičkových butiků na Páté avenue, zatímco on bude dojednávat obchody.
Šofér a doprovod na ni dohlédnou.

Tentýž šofér je před pár hodinami dovezl od hotelu Intercontinental
New York Barclay až k domu, v jehož luxusní střešní nástavbě bydlel
Kašífův nový obchodní partner. Pozval je na večeři a uspořádal na jejich
počest malý večírek. Teď už se s domácími rozloučili a sjížděli rychlým
výtahem do přízemí, když se Džumana ke Kašífovi otočila.

„Muži, je nádherný večer a k hotelu to máme jen kousek. Nechceš
toho šoféra odvolat? Můžeme si udělat hezkou procházku.“

Kašíf si to v duchu rychle spočítal. Na Východní čtyřicátou osmou
ulici k hotelu Intercontinental to měli jen osm bloků. Proč by jí tu radost
neměl dopřát? Jako vždy se jí povedlo úplně okouzlit jeho nové ob-
chodní partnery. Byl to jejich poslední večer v New Yorku, bylo krásně,
svítil letní úplněk a z obchodu, který domluvil, měl výjimečně dobrý
pocit. Možná to v Americe nakonec není tak hrozné.

„Samozřejmě, drahá. Je nádherný večer.“
Když vyšli z budovy, poslal Kašíf řidiče pryč a oba se vydali pěšky na

jih na Sedmou avenue. Džumana si těsněji utáhla hidžáb, cítila, že si v uli-
cích amerického města musí zachovat více cudnosti než kde jinde. Abdul-
Muktadir Kašíf byl rád, že z večírku odešli o trochu dřív. Ti neotesaní
Američané nemluvili skoro o ničem jiném než o nové sezoně amerického
fotbalu, která ten víkend zrovna začínala. Dokonce byli tak neomalení,
že si ustavičně kontrolovali telefony, aby věděli, jak si vede jeden z jejich
domácích týmů, „Obři“, který ten večer zjevně musel napravovat čest ce-
lého města. Druhý tým, „Tryskáči“, totiž odpoledne utrpěl těžký debakl.

Když se blížili ke Čtyřicáté osmé ulici a chystali se, že odbočí na vý-
chod a dojdou k Intercontinentalu, uviděl před sebou Kašíf nějaký shon.

T O M  C L A N C Y  O P E R A Č N Í  C E N T R U M   Z  P O P E L A
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Ze sportovního baru se na ulici vyvalila skupina mužů. Na vývěsním
štítu hospody stálo: POSILNĚTE SE. Výstižné, pomyslel si a přitáhl si
Džumanu blíž. Přidali do kroku.

Pak je uslyšel.
„Měli je na lopatě a posrali se z toho. A on si to nechá chytit. Takovej

sráč. Doufám, že mu dají padáka.“
„Je totálně levej. Bože, tohle bude dlouhá sezona.“
„Hajzl jeden!“
„Obři hrajou pěkný hovno!“
Z baru se vypotáceli další muži, všichni viditelně „posilnění“ a vidi-

telně naštvaní, že jejich tým prohrál.
Kašíf si Džumanu přitáhl ještě blíž a ještě zrychlil, měl v plánu se

rostoucímu hloučku mužů obloukem vyhnout. Mluvili čím dál sprostěji
a teď se ještě začali navzájem pošťuchovat. Jako malé děti. Amerika je
vážně tak dekadentní, jak se to u nás tvrdí.

Kašífa napadlo, že přejde na druhou stranu Sedmé, aby se těm od-
porným chlapům vyhnul úplně, ale provoz byl i  takhle pozdě večer
pořád ještě příliš hustý. Otočit se a jít zpátky na sever ho ani nenapadlo.
Nehodlal před tou lůzou utíkat.

Když procházeli po obrubníku, aby se zástupu podrážděných fanoušků
vyhnuli, vrazil jeden zavalitý chlap na okraji hloučku do Džumany.

„Au,“ řekla instinktivně, když se snažila neztratit rovnováhu a dál si
rukou přidržovala hidžáb.

Kašíf reflexivně natáhl levou ruku, aby muže odrazil, a přitom se pra-
vou snažil zachytit manželku, aby neupadla.

Chlap ve své opilecké otupělosti upadl na zem. „Do hajzlu,“ vykřikl.
To upoutalo pozornost několika dalších mužů, kteří se ho pokusili

zvednout. Kašíf se dav instinktivně pokusil obejít, ale místo toho narazil
do dalšího muže.

K O S T K Y  J S O U  V R Ž E N Y
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Muž do něj strčil, podíval se na Džumanu a zařval: „Hej, dávejte si
bacha, vy zasraní Arabáči.“

„Ty si dávej bacha na hubu,“ zaprotestoval Kašíf.
Teď už rozruch přilákal i další chlapy, kteří Kašífa a Džumanu ob-

klopili.
„Táhni. Seš v naší zemi, ty smradlavej Arabáči! Tahleta patří k tvýmu

harému?“
„Kliďte se nám z cesty, nebo zavolám policii,“ zařval Kašíf, jednou

rukou pevně objal Džumanu a pokusil se prorazit si cestu houfem vy-
burcovaných opilců.

„Tak to hodně štěstí, ty slimáku ručníkářská,“ zařval další chlap.
Jeden chlap skočil za Džumanu a chytil ji za hidžáb. „Tak se podí-

váme, co pod tím máš. Co tam schováváš, ty děvko?“
Kašíf se otočil, zasadil mu pravý hák a chlap se zapotácel.
A bylo vymalováno. Další chlap Kašífa jediným úderem srazil na

zem a Džumana upadla spolu s ním. Rozzuřený dav začal po obou Ku-
vajťanech šlapat. Kašíf byl fyzicky zdatný a mrštný, takže většinu úderů
dokázal rukama odrazit. Džumana takové štěstí neměla. Muži do obou
bezmocných lidí dál kopali, kleli a nadávali.

Najednou zaječely brzdy a u chodníku zastavil jeden z neodmysli-
telných newyorských žlutých taxíků. Řidič začal troubit a hulákat: „Hej,
nechte toho. Vypadněte vod nich.“

„Starej se o sebe,“ odsekl jeden z mužů.
„Řekl jsem, nechte toho!“ odpověděl taxíkář a  vynořil se z  auta.

V pravé ruce držel pistoli a v levé mobilní telefon. To, že to byl běloch
a měl na sobě mikinu Tryskáčů, nic neznamenalo, všichni měli oči jen pro
velký poloautomat. Ten stačil k tomu, aby se muži otočili a dali na útěk.

Zachránce přispěchal a pomohl Kašífovi na nohy. Džumana zůstala
bezvládně ležet na zemi, pod hlavou se jí rozlévala kaluž krve.
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* * *
Pro Abdula-Muktadira Kašífa se vše proměnilo v  jednu velkou
šmouhu. Pár minut poté, co taxíkář zavolal na devět set jedenáct, se
objevil hlídkový vůz newyorské policie. Krátce po něm přijela sanitka. 
Sanitáři Džumanu položili na nosítka, píchli jí kapačku a naložili ji do
vozu. Za blikání světel a houkání sirén odsvištěli na jih po Sedmé ave-
nue a na východ po Jednatřicáté, až dojeli k úrazové nemocnici na
První avenue.

Doktoři ho ani přes protesty nepustili na operační sál. Posadili ho
do čekárny určené pro doprovod vážně raněných pacientů. Tam seděl
přes tři hodiny, nejhorší tři hodiny svého života, ale následujících pár
minut mělo být ještě mnohem odpornějších.

„Pan Kašíf?“ zeptal se tiše muž v zeleném operačním oděvu. Měl
uhlově černé hlasy, měkké hnědé oči, hladkou olivovou kůži a široký
pohledný obličej, který prozrazoval příslušnost k lepší společnosti. Bylo
půl páté a Kašíf v něm při svém rozpoložení viděl jen dalšího felčara.

„Ano, ano, doktore?“
„Pane, vaše žena bude za okamžik převezena na jednotku intenzivní

péče, ale může nějaký čas trvat, než vás za ní pustíme. Měla nějaká dříve
vyslovená přání?“

„Dříve vyslovená přání?“
„Ano, dříve vyslovená přání. Pane, vaše žena utrpěla vážná vnitřní

zranění a těžký úraz hlavy. Už jsme jí odebrali slezinu a má přinejmen-
ším čtyři zlomená žebra. Je mi líto, pane, ale musíte se připravit na nej-
horší.“

Abdul-Muktadir Kašíf jen zalapal po dechu, ale to, co mělo následo-
vat, bylo ještě horší.

„Pane, neposadíte se, prosím?“ zeptal se doktor, jemně uchopil Kašífa
za ruku a pomohl mu do křesla.

K O S T K Y  J S O U  V R Ž E N Y
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„Pane Kašífe, s lítostí vám musím říct, že vaše žena utrpěla těžký úraz
hlavy a je v hlubokém kómatu. Udělali jsme jí vstupní vyšetření magne-
tickou rezonancí a na základě výsledků jsme vzbudili našeho hlavního
neurologa. Ten přijede za necelou hodinu. Pak toho budeme vědět víc,
ale nemůžu vám s jistotou říct, jestli se vaše žena vůbec někdy probudí.
Proto jsem se vás ptal, jestli neměla nějaká dříve vyslovená přání – v pří-
padě, že by se její zranění ukázala jako nevyléčitelná.“

„Chci ji vidět.“
„Pane, nemůžeme vás k ní pustit. Stejně by nevěděla, že jste u ní. Je

teď v plné péči doktorů a sester. Je na přístrojích.“
„Prosím, chci ji vidět,“ naléhal Kašíf.
Něco v jeho prosebném pohledu doktorem pohnulo. „Ale jen přes

sklo, dobře?“
„Ano.“
Kašíf si později ani nevzpomínal, že ho doktor podepíral jako klo-

pýtajícího starce. Popošli pár desítek metrů na jednotku intenzivní péče,
kde ležela jeho žena, kdysi plná života.

Při pohledu na Džumanu se mu oči doširoka otevřely hrůzou. Vytrhl
se doktorovi a běžel zpátky, odkud přišli, a usedavě plakal. Doktor šel
hned za ním.

Kašíf se zhroutil do křesla v čekárně a dál hlasitě vzlykal. Doktor si
sedl vedle něj a položil mu ruku na rameno. „Pane, nechcete, abychom
někomu zavolali?“

„Ne.“
„Jste tu někde poblíž ubytovaný?“
„Ano.“
„Pane, nechcete něco přinést… třeba něco na uklidnění?“
„Ne. Ne. Jen bych chtěl zavolat pár lidem. Byl jste ke mně moc las-

kavý. Budu v pořádku.“
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Doktor neochotně nechal Kašífa v čekárně samotného. Uplynula ho-
dina a Kašíf seděl a jen přemýšlel. Věděl, že by měl zavolat nejstarší dceři,
šestnáctileté, která zůstala v Kuvajtu, říct jí, co se stalo, a nechat ji, ať to
poví ostatním sestrám. Ale co se vlastně stalo? Že jejich matka možná
bude po zbytek života na přístrojích? Nedokázal najít správná slova,
takže hovor bude muset počkat.

Kašíf cítil, jak se mu svírají vnitřnosti a začíná v něm vřít vztek. Žil
dobrým a počestným životem a řídil se učením Proroka – tedy do určité
míry. To, co se jim právě stalo, bylo neomluvitelné. Měli tak požehnaný
život. A najednou bylo po všem a mohli za to opilí Američané, které po-
pudilo jen to, že jejich sportovní tým prohrál. Tohle bylo ještě horší než
Evropa s tou svou pitomou kopanou! Za tohle mu všichni zaplatí a za-
platí tak draze, jako on platí teď.

Většina Američanů trpí mylnou představou, že všichni bohatí Ara-
bové jsou vzdálenými bratranci nějakého blízkovýchodního panovníka.
Abdul Kašíf byl ale víc než jen nějaký bohatý Arab, byť těch pár lidí, kteří
ho znali lépe, ho za nic víc nepovažovalo. Byl příliš tichý, příliš zdržen-
livý a ne tak nápadný jako většina majetných Arabů. Kašíf zkombinoval
skromné rodinné prostředky, titul z finančnictví z londýnské Vysoké
školy ekonomických a politických věd, pracovní etiku, kterou by schva-
loval i Warren Buffett, od jednoho odporného strýce z manželčiny strany
rodiny získal kontakty s podsvětím a s pomocí toho všeho nashromáždil
značné jmění. Nyní činilo několik milionů dolarů. Byl bohatý a teď, po-
prvé v jeho životě, ho sžíral vztek – vztek a touha po pomstě.

Někteří Arabové, kteří mají k dispozici takové finanční zdroje jako
Abdul-Muktadir Kašíf, finančně podporují radikální arabská hnutí. Ti,
kteří to tak dělají, posílají peníze arabským charitativním organizacím,
z nichž si velký díl najde cestu na zahraniční konta, jež tyto charitativní
organizace spravují. Ty obnosy, jež si najdou cestu k  teroristickým 
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organizacím jako al-Kájda na Arabském poloostrově4, jsou využívány
Araby spojenými s touto organizací na zabíjení dalších Arabů.

Kašíf ovšem neměl v úmyslu utrácet své těžce vydělané peníze takhle.
I když se užíral hněvem a touhou po odplatě, neoslepovala ho. Jestli

má být Amerika potrestána za to, co se mu a jeho milované Džumaně
právě stalo, tak je potřeba udělat to profesionálně a s určitou precizností.
Takový úder, jaký uskutečnili Usáma bin Ládin a  Muhammad Atta 
jedenáctého září, už proveditelný nebyl. Američané jsou příliš dobře 
připraveni, než aby opakování takové události dopustili. Ovšem nějak to
jít musí, pomyslel si Kašíf. Byl obchodník a věděl, že vždycky všechno
nějak jde.

Zvedl telefon a zavolal jednomu obzvláště schopnému a diskrétnímu
Libanonci, který občas pracoval pro strýce jeho ženy, a řekl mu, ať za
ním přiletí do New Yorku. Tím jedním telefonátem uvedl do chodu udá-
losti, které Ameriku opět srazí na kolena.
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Kapitola druhá

Na palubě Eva Air,  Let  BR0017
9.  l i s topadu,  13.30

Azka Perkasa si užíval přiměřeného komfortu obchodní třídy. Když le-
tuška přivezla nápojový vozík, poprosil o čaj. Letuška byla zdvořilá a pla-
chá a on jí kývnutím poděkoval za pozornost a za obsluhu. V neděli brzy
ráno nasedl na Dullesově letišti ve Washingtonu na přímý spoj do San
Franciska a tam přestoupil do Boeingu 747-400 Eva Air, který ho vezme
do Tchaj-peje a pak do Kuala Lumpuru. Byl rád, že letí tchajwanským
letadlem, a ještě raději byl, že už je pryč z amerického vzdušného pro-
storu. Skoro vždycky létal turistickou třídou, protože si jeho povolání
žádalo, aby na sebe nepoutal moc pozornosti, ale po tom, co se mu právě
povedlo, měl pocit, že by si alespoň protentokrát mohl dopřát malé po-
těšení.

Perkasa se narodil v Indonésii, etnicky byl Číňan, ale dostalo se mu
křesťanské výchovy a vzdělání. Jeho dědeček z otcovy strany si v Hong-
-kongu uřízl jakousi ostudu, o které jeho rodiče odmítali mluvit, a odstě -
hoval se. Nejprve se usadili v Jakartě, ale po dalším obchodním neúspě-
chu se všichni přestěhovali do Bandungu na západě Jávy. Jeho rodina byla
k uzoufání chudá a Perkasa a jeho tři sestry měli v dospívání sotva co do
úst. To, že byli chudí a zároveň Číňané, znamenalo, že se jejich rodině
vyhýbaly jak malá, avšak zámožná čínská menšina, tak javánská většina.
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V misijní škole se projevil jako mimořádně bystrý student. Pilně se
učil, stranil se ostatních a zapřísáhl se, že jednou nebude chudý a hladový.
Když jim domov zničil tajfun, beze slova odešel a zamířil zpět do Jakarty.
Tam si našel práci hlídače v americké inženýrské konzultační firmě na-
vrhující mrakodrapy, které začaly po celém hlavním městě růst jako houby
po dešti. Tam si ho všimli, zaměstnali ho jako pomocníka v kanceláři a pak
jako technického kreslíře. Nakonec si jeden z jeho nadřízených řekl: Ten
Azka je ale šikovný kluk. Pošleme ho na polytechniku. Možná si tím ještě
uděláme dobré oko u místních, až přijde na domlouvání smluv.

Ve škole opět exceloval, ale dál pro zaměstnavatele zůstával jen jed-
ním z nich, domorodcem. Nikdy pro ně nebyl partnerem a nikdy neviděl
luxusní zasedací místnost zevnitř. Chtěl víc, mnohem víc. Jednoho dne
ho oslovila konkurenční firma z vedlejší budovy a nabídla mu peníze za
informace o nabídce, kterou se jeho zaměstnavatel chystal podat na vý-
stavbu dalšího věžáku, přesněji řečeno chtěli vědět, jak velký úplatek
jeho firma nabídla stavebnímu úřadu. Bez váhání jim tu informaci po-
skytl a shrábl peníze.

Krátce poté za ním ta konkurenční firma přišla znovu a žádala další
informace. Tentokrát, místo toho, aby mu nabídli peníze, mu pohrozili,
že ho prásknou, když jim nevyhoví. Azka neochotně souhlasil, ale ještě
než přišlo na to, aby udělal, co po něm chtěli, byla jejich kancelář v pra-
covní době rozmetána obrovským výbuchem, který si vyžádal velké
ztráty na životech. Když se ozvala rána, seděl Azka zrovna ve své kóji
a počítal zatížení nosníků v rámci projektu své firmy. Když projela tla-
ková vlna, ucítil jemné zhoupnutí, usmál se a pokračoval ve výpočtech.
Později toho měsíce dal u americké stavební firmy výpověď. 

Našel nové poslání.
Život etnického Číňana v Jakartě byl bez rodiny izolovaný a plný osa-

mění. Ale Azkovi to nevadilo. Měl svou práci, i když ta práce zabírala

T O M  C L A N C Y  O P E R A Č N Í  C E N T R U M   Z  P O P E L A

24

ZPOPELA_sazba  5/18/15  9:46 AM  Stránka 24



jen jeden nebo dva víkendy každých pár měsíců. Tajně zkontaktoval
buňku singapurské triády, která v Jakartě operovala. Stačila jen jediná
poštovní přihrádka, sloužící zájmům všech zúčastněných, a Azka měl
nového štědrého zaměstnavatele.

Azka byl po fyzické stránce křehký, částečně po svých předcích a čás-
tečně kvůli nedostatku řádné stravy v dětství. Měl tuctové rysy, výrazný
předkus a šilhal na levé oko – následek neléčené spály. Už brzy, říkal si
Azka, budu dost bohatý, abych odtud odešel a koupil si lepší život. Kromě
intelektu a vzdělání měl další výhodu, která mu v jeho novém povolání
pomáhala. Byl to člověk naprosto prostý soucitu a svědomí. Teď konečně
nadešel jeho den, a on bude bohatý.

Když Azka na nabídku kývl, slíbil mu Abdul-Muktadir Kašíf přes
svého libanonského prostředníka deset tisíc dolarů za každého Ameri-
čana, kterého připraví o život. Doufal, že mu tato akce vydělá skoro dva-
cet milionů dolarů. Nebylo to tolik, kolik Američané platili svým
„ovečkám“ jako Blackwater nebo Triple Canopy5, ale suma to byla i tak
pořádná. Najímání žoldáků se Spojeným státům osvědčilo. Nemá snad
on také nárok na svůj podíl v odvětví nájemného zabíjení?

Azka se podíval na hodinky. Už to nebude dlouho trvat, možná jen
minuty.
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Kapitola třetí

Lincoln Financia l  Fie ld,  Fi ladel f ie ,  Pensy lvánie
9.  l i s topadu,  14.15

Meagan Phillipsová fotbal vlastně ráda neměla, ale otec už vzal na zá-
pasy Orlů oba její starší bratry, takže teď byla na řadě ona. Byla tu
s tátou! Charlie Phillips si coby učitel dějepisu na střední škole ne-
mohl lístky na Orly dovolit moc často, ale když už je koupil, vždycky
bral některého z kluků. Teď s sebou konečně vzal i Meagan. Byla v ex-
tázi.

„Meagan, vidíš tamtu velkou tabuli nahoře, jak tam svítí ta světla?“
„Hm.“
„To je výsledková tabule. Ta říká, kolik to je, jak dlouho už se hraje,

kdo má míč a takové věci.“
„Je tam taky napsané, kdo vyhraje, tati?“
„Ne, Meagan, to není. Nevíme, kdo vyhraje. Proto tak nahlas fan-

díme Orlům, protože chceme, aby vyhráli oni.“
„Aha.“
Oba Charlieho synové hráli dětský fotbal a vysvětlovali jí, kolik le-

grace si na zápase s tátou užije. Díky Charliemu to zábava byla. Teprve
začínala druhá čtvrtina, a už byli dvakrát u stánku s občerstvením, ke
kterému to měli patnáct metrů, a jednou na záchodě a od pojízdného
prodejce jí koupil růžovou cukrovou vatu. Charliemu nevadilo, že Mea-
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gan tráví většinu času tím, že se hrbí v sedadle, hraje videohru a dlabe
dobroty. Koneckonců je jí jen pět.

„Hele, Meagan, když všichni vstanou a začnou fandit, tak zamávej
tady tím prstem, co jsem ti koupil.“

„Takhle, tati?“ zeptala se Meagan a zamávala velkým molitanovým
modrozeleným prstem s logem Orlů ze strany na stranu.

„Přesně tak, Meagan! Teď už Orlové určitě vyhrajou,“ odpověděl
Charlie a zachechtal se.

Každý pak upřel pozornost k něčemu jinému, stejně jako předtím –
Charlie k Orlům, kteří prohrávali o touchdown, ale tlačili se ke koncové
zóně, a Meagan ke své videohře.

O pár okamžiků později Charlie Phillips vyskočil na nohy, když
krajní hráč lapil přihrávku do rohu koncové zóny. „Touchdown, 
Meagan!“

Meagan vstala a začala mávat molitanovým prstem, ale pak ho upus-
tila a přitiskla si ručičky k uším. „Tati, je tu hrozný rámus. Proč všichni
řvou?“

„To je v pořádku, Meagan,“ odpověděl Charlie, sklonil se a objal ji.
„Všichni mají hroznou radost, to je celé. Víš co? Další touchdown od
Orlů oslavíme a nakoupíme další cukrovou vatu.“

„Tentokrát chci modrou, tati.“
„Tak dostaneš modrou.“
Meagan se vrátila k videohře a tyčince Twix, zatímco rozehrávač

Orlů prokopl míč brankou a vybojoval další bod. Charlie Phillips se
opřel do sedačky a pogratuloval si k rozhodnutí, vzít s sebou Meagan na
zápas. A to se bál, že ji to nebude bavit.

„Tati?“
Meagan ucítila, jak se sedačka pod ní rozvibrovala, pak se rozdrnčela

a potom uslyšela ránu. Všechny smysly měla zbystřené. Něco bylo jinak,
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něco se dělo, něco zlého. Ten zvuk byl hlasitější, mnohem hlasitější, než
když lidé před pár okamžiky jásali, a najednou se třásl celý stadion.

„Tati?“
Ten rámus byl ohlušující, spíš jako bouřka než jako výbuch, spíš jako

metro, když vjíždí do stanice, než jako bomba, a rozčísl vzduch nad hla-
vami šedesáti pěti tisíc jásajících fanoušků.

„Tati!“
Smysly Meagan konečně donutily vzhlédnout. Otočila hlavu a podí-

vala se za sebe stejně jako všichni okolo ní. Nad sebou uviděla kouř, pla-
meny a suť. Viděla, jak se celá tribuna hroutí a z nebe na ně padají kusy
betonu, sedačky, další suť a lidé!

„Tati!“ vykřikla Meagan a natáhla ruku po tatínkově paži. Netušila,
co se děje, mozek měla přetížený vjemy, štiplavý zápach kouře a chemi-
kálií ji úplně paralyzoval.

O zlomek sekundy později se Meagan zhroutil celý svět.
Velký kus betonu dopadl Charliemu Phillipsovi na temeno hlavy

a rozdrtil mu lebku. Meagan se nad hlavou rozstříkla tatínkova krev
a mozková hmota. Pak na ni dopadlo jeho tělo.

„Tati! Tati! Tati!“ vřeštěla Meagan a cloumala otcovým nehybným
tělem. Jeho váha ji drtila a ona se zpod něj snažila vykroutit.

Vzduch se naplnil dalšími zvuky, ječením a vřískáním raněných. Za-
čínaly růst na síle. Pak se ozvalo dupání, fanoušci se v davu hrnuli k vý-
chodovým tunelům a jejich zběsilý dusot byl čím dál hlasitější.

Diváci kolem nich do sebe strkali, vráželi a šlapali po sobě a pa-
nika narůstala. Ještě se ani nestihl usadit prach ze zborcené horní tri-
buny, která spadla na tu dolní. Stalo se to těsně za místem, kde
Meagan Phillipsová nyní ležela uvězněná pod mrtvým tělem svého
otce, zoufale vzlykala, ochromená pachem smrti, potřísněná krví
vlast ního otce.
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„Pojď, holčičko, není tu bezpečno, musíme jít!“ řekla mladá žena,
zvedla bezvládné tělo Charlieho Phillipse a Meagan vysvobodila. Za-
chránkyně chytila dívenku za levé předloktí a snažila se ji odvést pryč.

„NE! Tati, tati!“ brečela Meagan a snažila se postavit otce na nohy.
Její snaha byla marná, kaluž krve se zvětšovala a život už z něj dávno
vyprchal.

Žena se nemohla rozhodnout, její dva kamarádi se tlačili směrem
k východům, překračovali spousty mrtvých lidí, kteří byli podobně jako
Charlie Phillips zabiti padajícími úlomky. Byla nepředstavitelně vy -
děšená, ale zároveň se děsila toho, že by tuhle malou holčičku mohli 
ušlapat.

„Prosím, pojď, pak se pro něj vrátíme,“ řekla a klekla si k Meagan
a snažila se ji přemluvit, ať jde s ní.

„Můj tatínek, můj tatínek,“ naříkala Meagan.
Najednou se z opačné strany stadionu ozval ohlušující rachot. Mladá

žena se ohlédla a spatřila, jak část horní tribuny padá na tu spodní
a spolu s ní letí vzduchem i úlomky betonu, sedačky a lidé, spousty lidí.

„Došlo k teroristickému útoku. Mohou přijít další. Prosíme, okamžitě
evakuujte stadion. Hrozí další útoky. Prosíme, opusťte prostory stadionu.
Došlo k teroristickému útoku. Mohou přijít další. Prosíme, okamžitě eva-
kuujte stadion. Hrozí další útoky. Prosíme, opusťte prostory stadionu…“

Hlášení se opakovalo pořád dokola a spolu s ním začali k východům
prchat další diváci.

Tlustý chlap, který se hrnul k  východům, mladou ženu porazil
a Meagan spolu s ní. Když se Meagan podívala pod sebe, spatřila utrže-
nou ruku, zalitou krví, jako kdyby patřila nějaké zmrzačené figuríně
z obchodu. Začala neovladatelně ječet a chytila se ženy stojící vedle ní.

„Došlo k teroristickému útoku. Mohou přijít další. Prosíme, okamžitě
evakuujte stadion. Hrozí další útoky. Prosíme, opusťte prostory stadionu.
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Došlo k teroristickému útoku. Mohou přijít další. Prosíme, okamžitě eva-
kuujte stadion. Hrozí další útoky. Prosíme, opusťte prostory stadionu…“

Žena popadla Meagan do náruče a připojila se k tisícovkám diváků,
kteří dál zděšeně prchali z Lincoln Financial Field. Utíkali o život, běželi
směrem k autům, anebo kamkoli jinam, hlavně co nejdál od toho, co se
právě stalo.

* * *
Tento krvavý výjev se toho nedělního odpoledne neodehrál jen v aréně
filadelfských Eagles, ale téměř současně propukl i na třech dalších fot-
balových stadionech. Poslední útok, ten, který se podle plánu uskutečnil
asi deset minut po všech ostatních, se odehrál na FedEx Field v ma -
rylandském předměstí Landover, na domácím stadionu Washington
Redskins.

Přestože většina fanoušků v panice prchala k východům a nemyslela
na nic jiného než na sebe, došlo i k několika hrdinským činům. Jeden
motorkář, celý potetovaný, v koženém oblečení, vynesl ze stadionu Mea-
dowlands krvácející ženu, i když se s takovým těžkým břemenem mohl
pohybovat jen pomalu. Na M&T Bank Stadium zase jedna fanynka Ra-
vens použila místo škrtidla vlastní šálu a díky ní zastavila krvácení jed-
nomu fanouškovi se zraněnou nohou. Na FedEx Field si jeden fanoušek
Redskins v plné výzbroji hodil přes rameno mladého chlapce a pomalu
ho odnesl k východu.

Výbuchy se sice omezily jen na tyto čtyři stadiony, ale panika ne. Na
ostatních pěti stadionech po celých Spojených státech vlastně propukla
jenom panika. Jakmile se lidé ze stadionů, kde se výbuchy odehrály, do-
stali do bezpečí, poslali na twitter vzkazy o útocích a fanoušci na ostat-
ních stadionech si je přečetli. Pak začala i na těchto stadionech znít
hlášení: „Na několika stadionech NFL došlo k teroristickým útokům. Hrozí
útok i na tento stadion. Prosíme, okamžitě evakuujte prostory stadionu.
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Na několika stadionech NFL došlo k teroristickým útokům. Hrozí útok i na
tento stadion. Prosíme, okamžitě evakuujte prostory stadionu.“ Diváci se
okamžitě vrhli směrem k východům a mnoho jich při tom bylo ušlapáno.

Došlo ke značným ztrátám na životech, a přestože se nepřiblížily čís-
lům z jedenáctého září, vyvolala ta skutečnost, že byli Američané napa-
deni dokonce v  několika městech najednou, novou a  v  některých
ohledech hlubší úzkost. Národ byl šokován a sevřen strachem.

* * *
Agenti po celých Státech, ale obzvláště v oblasti hlavního města, v Bílém
domě, v Národním protiteroristickém centru, v Pentagonu, na minis-
terstvu vnitřní bezpečnosti, v různých třípísmenných agenturách i jinde
se snažili pochopit, co ty útoky mají znamenat, a poradit si s nastalým
chaosem. Všichni by se nejraději vrhli do akce. Ale pro tuto chvíli se ne-
dalo dělat nic.

* * *
Trevor Harward, poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti,
stál před klubem Cosmos na Massachusetts Avenue v severovýchodním
Washingtonu a netrpělivě čekal na obsluhu, až mu přiveze auto. Zrovna
byl na obědě ve zdejší restauraci se svojí ženou a několika přáteli, když
mu zavolal agent z krizového sálu Bílého domu. Rozhovor netrval ani
třicet vteřin, ale stačilo to, aby zbledl jako stěna a vstal ze židle. „Musím
běžet. Prosím, omluvte nás.“ Víc neřekl a zamířil ke dveřím a manželku
táhl za sebou.

„Musím okamžitě do krizového sálu,“ vysvětlil ženě. Díval se přitom
doprava směrem k Severovýchodní dvacáté druhé ulici a natahoval krk,
kdy už se objeví jeho černý Mercedes E550 4Matic. „Budu řídit, pak vy-
skočím a ty odvezeš auto domů. Nějakou chvíli tam pobudu.“

Harward zabral za kliku u dveří řidiče a otevřel je, ještě než to stihl
udělat chlapec, který s autem předjel. „Naskoč!“ houkl na manželku. Se-
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šlápl plynový pedál až k podlaze, pneumatiky zaječely a auto se vyřítilo
na ulici a namířilo si to na jihovýchod směrem k DuPontovu okruhu.
Když projížděli kolem hotelu Embassy Row, pouhou jednu ulici od
klubu Cosmos, byla už ručička tachometru na sto dvaceti kilometrech
v hodině.

„Zpomal, zabiješ nás!“ ječela žena a držela se palubní desky.
„Kéž bych mohl! Právě na nás zaútočili, prezident je na západním

pobřeží a zkurvenej viceprezident je na golfu někde v prdeli, v Poto-
maku. Teď je to na mně!“

Harward se s autem závratnou rychlostí vrhl do vnitřního proudu
DuPontova okruhu, zároveň šlapal na plyn a tiskl brzdu. Pištící pneu-
matiky mercedesu vyděsily hloučky mužů, kteří v nedělním podzimním
odpoledni hráli ve stínu fontány dámu. Najednou si Harward uvědomil,
že je ve vnitřním proudu, takže nemůže odbočit na Connecticut Avenue.
„Drž se,“ zařval na manželku, která začínala panikařit, trhl volantem
a překodrcal obrubník, jenž dělí vnitřní smyčku kruhového objezdu od
té vnější.

Mercedes žuchl z obrubníku dolů a tvrdě dosedl na tlumiče. Ozvalo
se troubení klaksonů a Harward se taktak vyhnul malé dodávce.

„Zpomal, Trevore, pro Kristovy rány, zpomal.“
Harward ji ignoroval, zíral rovnou před sebe a letěl po Connecticut

Avenue. Potil se a nadával na auta, že je musí objíždět. Uháněl skoro sto
padesát kilometrů v  hodině. Na křižovatce zpomalil, ale nezastavil,
a proletěl ji na červenou.

„Trevore, ty nás zabiješ. Sakra!“
Dál hleděl rovnou před sebe. Šedesátiletý Harward vypadal stejně

jako většina velkých zvířat ve Washingtonu, umlácených ke lhostejnosti
desítkami let, po které na ně doléhala přemíra zodpovědnosti a nedo -
statek kontroly jak nad politikou, tak nad vlastním životem. Byl tlustý,
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při sto sedmdesáti třech centimetrech vážil sto pět kilo. Jeho módní vkus
zamrzl před několika desetiletími – byl navlečený do modrého sportov-
ního kabátu od Brooks Brothers, světle hnědých kalhot s ohrnutými 
nohavicemi, běloskvoucí polokošile a modré kravaty s odznakem svého
klubu.

„Vytáhni iPhone a zkus něco najít, cokoli!“ zakřičel na manželku.
Žena dál křečovitě svírala palubní desku a odmítala se pustit a po-

dívat se do klína, protože si byla jistá, že je Harward oba zabije.
Když Harward projížděl kolem stanice metra Farragut North, jen

lehce zpomalil a odbočil doprava na Sedmnáctou, takže nyní ujížděl
přímo na jih. Už tam skoro byl, k Bílému domu a jeho Západnímu křídlu
to bylo jen pár ulic.

Když se vpravo vynořila Corcoranova galerie, Harward zpomalil
a zabočil ostře doleva na Severozápadní E ulici. Se zapištěním brzd za-
stavil na vrátnici. Uniformovaní hlídači Tajné služby dostali hlášku, že
ho mají čekat. Mávl na ně doklady.

„Pane Harwarde.“
„Patří ke mně,“ štěkl na vrátného a trhl hlavou k zesinalé manželce.

„Vyhodí mě tu a pak s tímhle autem odjede.“
„Ano, pane.“
Vrátný nechal zajet sloupky do vozovky a pustil Harwarda do kom-

plexu Bílého domu. Harward odbočil u dalších závor doleva, kde mu
uniformovaný strážce tajných služeb otevřel vysokou železnou bránu
a mávl na něj, že může projet. Když byl uvnitř, dupl na brzdu a vydal se
přímou čarou ke vstupu do Západního křídla. Ženu nechal sedět na
místě spolujezdce. Ani se za ní neohlédl a se sípáním a kašláním běžel
pryč.

Jeho žena seděla na sedadle spolujezdce, třásla se a ztěžka dýchala.
Vypadala jako voják, když utrpí šok po přestálé palbě. Po několika mi-
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nutách se jí do tváře znovu vrátila barva a dokázala ovládnout třes. Pak,
s maximem důstojnosti, již v sobě dokázala najít, obešla mercedes, sedla
si na místo řidiče a pomalu odjela.

* * *
Prezident Wyatt Midkiff na palubě Air Force One zavěsil telefon a dou -
fal, že si náčelník štábu nevšimne, jak strašně se mu třese ruka. Ale všiml
si toho a Midkiff to poznal. Dobrá. Nadechni se. Klid. Tohle zvládneš.
Dýchej, teď jenom dýchej. Fyzicky impozantní, uhlazený a rozvážný Mid-
kiff měl pocit, že mu začínají ujíždět nervy. Bože na nebesích, jak já tohle
přečkám?

Wyatt Midkiff ještě nebyl v úřadu ani rok, předtím měl za sebou
čtyři volební období jako mladší senátor z Floridy. Za tu dobu získal
zaslouženou pověst člověka, který všechno zvládá jako po másle a ele-
ganci si dokáže zachovat i pod tlakem. Ale teď už mu ujížděly nervy.
„Jediné, co chci, jsou informace, jakékoli. Mluvil jsem s lidmi z ná-
rodní bezpečnosti6 a s půlkou vlády, a všichni vědí kulový! Kde jsme
teď?“

„Pane prezidente, jsme nad Nebraskou a za necelé dvě hodiny by-
chom měli přistávat na Andrewsu,“ řekl náčelník štábu. „Tedy jestli platí,
že letíme do Washingtonu –“

„‚Jestli‘? Co myslíte tím ‚jestli‘?“ skočil mu prezident do řeči.
„Pane prezidente, jeden z útoků se odehrál na FedEx Field. Může

tam být pořád nebezpečno.“
„Proboha, jste náčelník štábu! To vážně chcete, abych si vymyslel ně-

jakou výmluvu, proč se bojím vrátit do Bílého domu? Jako George
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W. Bush po jedenáctém září? To nemělo moc velký úspěch, že ne?“ Ná-
čelník štábu věděl, že je to řečnická otázka, takže na ni nemá smysl od-
povídat. „Poslední zpráva, co mám, je, že zemřelo skoro tisíc lidí.
Neslyšel jste něco dalšího?“

„Ne, pane prezidente. Ale předpokládá se, že to číslo poroste. Poho-
tovostní složky ve všech napadených městech dál rozvážejí raněné do
zdravotnických středisek.“

„A taky mi řekli, že další spousty lidí zemřely na stadionech, kde
k žádným útokům nedošlo, jen kvůli hlášením, aby lidé opustili stadion.“

„Ano, pane prezidente, v  následných tlačenicích byly ušlapány
a těžce raněny další stovky lidí. Údajně tam propukla davová hysterie.“

„V každém případě jsem prezidentem Spojených států a okamžitě
letím do Washingtonu, abych tu hysterii ukončil a zjistil, kdo za tím
stojí.“

„Ano, pane prezidente, rozumím. Mimochodem, tady je koncept va-
šeho prohlášení k národu, až vystoupíte na Andrewsově základně. Řekl
jsem vašemu tiskovému mluvčímu, ať vám načrtne –“

„Na tohle ještě nejsem připravený. Zavolejte bezpečnostnímu po-
radci a dejte mi ho na zabezpečenou linku.“

O pár okamžiků později se z telefonu ozval Trevor Harward. „Tre-
vore, jaké jsou nejnovější zprávy?“ Prezident už se stihl trochu uklidnit
a vrhl se do práce.

„Pane prezidente. Jsem v krizovém sálu. Viceprezident právě dorazil
do své rezidence a měl by tu zakrátko být. Zatím víme tohle,“ odpověděl
poradce a neřekl toho prezidentovi o moc víc, než co už věděl.

Midkiff jen zavrtěl hlavou. „Za necelé dvě hodiny budeme na An-
drewsu. Chci se s vámi setkat a chci, aby u toho byl někdo od FBI, od
vnitřní bezpečnosti a kdokoli další, koho seženete, aby mi to pomohl
rozplést. Setkáme se v krizovém sálu.“
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„Ano, pane prezidente.“
„Ať je to malá skupinka vybraných lidí. Nemusím vidět každého, kdo

bude chtít videohovor.“
Následně zavolal viceprezidentovi, který se nechal ochrankou odvézt

z country klubu do svých ubikací v areálu Americké námořní observa-
toře na jihovýchodním nároží Massachusetts Avenue a Třicáté čtvrté
ulice. Protože byl pečlivý až běda, trval na tom, že než vyrazí do krizo-
vého sálu, musí se převléct z golfového oblečení. Midkiff mu nařídil, aby
učinil stručné prohlášení a vybídl všechny ke klidu, dokud se prezident
nevrátí do Washingtonu a nepromluví k národu.

A to před pouhými pár týdny viceprezidentovi řekl, že ta cvičení kri-
zového managementu, na kterých jeho štáb trval, jsou jen ztráta času.
Teď byl rád, že je nevypustili.

* * *
Když Azka Perkasa pomalu procitl z hlubokého spánku, měli za sebou
už polovinu letu ze San Franciska do Tchaj-peje. Vycítil, že je něco jinak.
Najednou se mu zbystřily všechny smysly, ale pak se uvolnil. V kabině
panovalo všeobecné pozdvižení. Lidé si zapínali notebooky, chytré tele-
fony nebo seděli jako přikovaní u monitorů na zadních stranách opěra-
del, kde namísto předpřipraveného letového programu běžely zprávy.

„Nemůžu tomu uvěřit,“ řekl člověk sedící vedle něj zřetelným au-
stralským přízvukem, „co ti zkurvení čmoudi zase provedli!“ O okamžik
později se otočil k Azkovi. „Sorry, kámo, nic ve zlým.“

„Nic se neděje,“ řekl Azka téměř bezchybnou angličtinou. Zapnul
obrazovku před sebou. Sledoval, jak scény přecházejí od hlasatelů přes
pracující záchranáře až ke zborceným betonovým konstrukcím několika
fotbalových stadionů. Když viceprezident Spojených států sliboval, že ti,
kteří jsou za útok zodpovědní, budou čelit spravedlnosti, zasmušile se
pousmál.
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Azka Perkasa si dokázal představit, jak všechny složky amerických
bezpečnostních služeb a jejich spojenců pátrají po snědých opálených
mužích se sivými bradkami nebo po těch, kdo na sobě nemají západní
oblečení. Muži mezi dvaceti a čtyřiceti lety z Mexika, Argentiny nebo
Indie si v příštích pár dnech užijí svoje. Zadrží a budou vyslýchat kaž-
dého cestujícího, který jim bude připadat aspoň trošku nervózní, ať už
to bude kvůli strachu z létání nebo protože nebude mít zelenou kartu.
Věděl, že americké bezpečnostní složky a výzvědné služby si při svých
schopnostech brzy domyslí, co se stalo, ale zároveň si věřil, že nezjistí,
kdo za to může.

Základ jeho plánu byl prostý a jeho provedení nebylo pro člověka se
správnými schopnostmi a kontakty příliš složité. Zajistil si náklaďák
a polepil ho logem pivovaru, který měl smlouvu na dodávku piva všem
třiceti dvěma týmům NFL. V průběhu týdne doručil do vytipovaných
stánků, do těch, které stály přímo pod horními tribunami, pivní sudy
nacpané trhavinou C4 a osazené důmyslným časovačem. Pak se nabou-
ral do rozhlasových systémů na vybraných stadionech a načasoval hlá-
šení tak, aby na čtyřech stadionech zaznělo bezprostředně po výbuších
a později i na dalších pěti, kde k žádným výbuchům dojít nemělo. Stu-
dium polytechniky a také všechny ty roky, kdy otročil za almužnu, v po-
rovnání s  tím, co brali bílí přistěhovalci po jeho boku, se konečně
vyplatily.

Australan vedle Azky se na svého souseda podíval. Svět se řítí do
pekla a tenhle žluťásek si jde klidně spát.

Co nevěděl a ani nemohl vědět, bylo, že se dívá na novou tvář tero-
rismu.

K O S T K Y  J S O U  V R Ž E N Y
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Kapitola čtvrtá

O válná pracovna Bí lého domu,  Washington,  D.C.
10.  l i s topadu,  9 .30

Prezident sám musel uznat, že prohlášení k národu, které včera večer
po přistání na Andrewsově základně přednesl, nebylo z nejoduševně-
lejších. Po pouhých třech hodinách přerušovaného spánku se v jedné
ze zabezpečených zasedacích místností v krizovém sálu pod Bílým
domem setkal s vybranou skupinkou šéfů národní bezpečnosti. Hojné
zastoupení tu měly i trojpísmenné agentury. Po čtyřiceti minutách bo-
hatých na rozpačité pohledy a chudých na informace je prezident náhle
všechny poslal pryč – což by jinak zdvořilý Midkiff jindy sotva udělal.
Jako kdyby si to dodatečně uvědomil, požádal Trevora Harwarda, ať
zůstane.

„Trevore, nejsem na ně moc tvrdý?“
„Ne, pane prezidente. Nechali jsme národ ve štychu. Musíme napra-

vit, co jsme zpackali.“
„Ale podle toho, co jsem slyšel, máme jen útržky a drobky informací,

které nejdou nijak složit dohromady, abychom mohli vůbec něco udělat.
V zásadě jsme byli příliš pomalí. To je náš systém tak nefunkční?“

Trevor Harward se ve sféře národní bezpečnosti pohyboval celý
život. Věděl, že prezident na jeho rady spoléhá. Tentokrát nebyl čas cho-
dit kolem horké kaše.
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„Pane prezidente, systém funguje, jen nepracuje dost rychle. Roz-
vědné složky pracují celkem dobře, vzhledem k tomu, kolik zaměstnávají
lidí. Ale ještě mnohem víc by se toho dalo dokázat za pomoci automa-
tizace, vysoce výkonných počítačů, programů šňupajících v internetové
síti a algoritmů na podporu rozhodování. Zároveň potřebujeme nějaký
prvek rychlé reakce, který zasáhne rychleji, bude mít přehled o tom, co
dělají ostatní, a nebude sešněrován konvencemi. Taková instituce by
měla být schopná zasáhnout na domácí i zahraniční půdě, a bude-li to
třeba, tak i mimo právní mantinely.“

„Takže nemá smysl za každým chodit a jenom říkat: ‚pracujte usi-
lovněji‘ nebo ‚víc se snažte‘, že?“

„Obávám se, že nemá, pane prezidente.“
„Dobrá, Trevore. O téhle věci už jste se mi zmínil, když jsme společně

začínali. Nemyslel jsem si, že k tomu kdy dojde, ale došlo. Doneste mi
spis Operačního centra.“

„Dobrá, pane prezidente. Uvědomujete si ale, co to může mít za ná-
sledky a kam nás to může zavést?“

„Uvědomuji, ale máme snad podle vás nějakou alternativu?“
„Nemáme, pane prezidente. Do hodiny ho budete mít na stole.“

* * *
Abdul-Muktadir Kašíf ve své kuvajtské rezidenci na opačné straně ze-
měkoule netrpělivě čekal. Dal Libanonci instrukci, že chce, aby se mu
Azka Perkasa ozval, jakmile v pořádku dorazí domů. Měl mu zavolat
mobilem na jedno použití. S Perkasou se nikdy nesetkal a ani to neměl
v úmyslu. Libanonec ho našel a dojednal cenu, ale Kašíf chtěl potvrzení
z první ruky, tedy kromě uspokojení, že byl čin vykonán. Také si chtěl
být jistý, že je Perkasa hodně daleko od Ameriky a amerických úřadů.
Jak bylo dohodnuto, vyměnili si jen několik slov.

„Jsem doma,“ řekl Perkasa.

K O S T K Y  J S O U  V R Ž E N Y
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„Výborně,“ odpověděl hlas na druhé straně.
„Už jste poslali prostředky?“
„Nařídil jsem svému agentovi, ať to udělá, jak bylo dohodnuto,“ za-

vrčel Kašíf, ani se nepokusil skrýt podráždění ve svém hlase. Co je
tenhle… tenhle… žoldák zač, že zpochybňuje jeho důvěryhodnost?

Kašíf vypnul telefon a ukončil hovor. Vystoupal po schodech a po-
díval se na svou ženu, nyní v péči jedné z ošetřovatelek, které se u ní
dnem i nocí střídaly.

„Jak je jí?“
„Beze změny, v klidu odpočívá,“ sklonila žena hlavu a dál se věnovala

nehybné Džumaně na nemocničním lůžku.
Abdul-Muktadir Kašíf sešel zpátky po schodech dolů a  naladil

zprávy. Ty byly na všech zpravodajských kanálech stejné – útok na Ame-
riku. Necítil žádnou radost, jen smutek z toho, co se stalo jeho ženě a co
se stalo těm, jež musel nechat potrestat a kteří se teď budou muset vy-
rovnat se ztrátou svých nejmilejších, jako to musel udělat on. A cítil také
smutek z toho, co se stalo s ním.

Cítil smutek, ale žádné výčitky svědomí…

T O M  C L A N C Y  O P E R A Č N Í  C E N T R U M   Z  P O P E L A
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Kapitola pátá

Národní protiteroristické centrum, Liberty Crossing, Virginie
11.  l i s topadu 08.30

Americké invaze do Afghánistánu a Iráku a následující arabské jaro se
na Blízkém východě těžce podepsaly. Zatímco ve dvacátém století pa-
novala v této oblasti jakás takás stabilita, v jedenadvacátém století se vše
dramaticky změnilo. Člověk by si byl býval myslel, že sesazení Saddáma
Husajna, Muammara Kaddáfího a Husního Mubaraka přispěje ke sta-
bilitě regionu. Ale nepřispělo. Přicházeli noví vůdcové s novými cíli, ale
touha po pomstě, náboženské neshody a chamtivost zůstávaly dál. Jedi-
nými skutečnými vítězi v tomto novém uspořádání byly mezinárodní
teroristické skupiny, které nyní operovaly nepokrytě a často téměř bez-
trestně. Federace zpravodajských agentur Spojených států7 měla zabránit
tomu, aby některá z těchto skupin podnikla útok na Ameriku.

Nepovedlo se jí to.
Adam Putnam, ředitel Národního zpravodajství, vkráčel do své za-

sedací místnosti v prvním patře Národního protiteroristického centra
v Liberty Crossing ve virginském McLeanu. Konala se tu schůzka šéfů
zpravodajských služeb. Jeho úkolem bylo koordinovat úsilí všech těchto

41

7 United States Intelligence Community, federace sedmnácti zpravodajských agentur USA.
Sdružuje vojenskou i civilní rozvědku, koordinuje jejich činnost, vytvořená byla výno-
sem prezidenta Reagana roku 1981. V jejím čele stojí ředitel Národního zpravodajství
(viz dále), který se zodpovídá přímo prezidentovi. (pozn. red.)
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šestnácti subjektů. Prezident se v krizovém sálu vyjádřil sice zdrženlivě
a relativně taktně, ale Putnam věděl své.

Selhal.
„Dámy a pánové, všichni víte, proč tu jsme. Opět jsme byli napadeni.

Svolal jsem vás sem, protože chci slyšet zprávy přímo od každého z vás.
Útoky z jedenáctého září byly zcela jistě výjimečné a jejich brzké opa-
kování bylo nepravděpodobné. To tentokrát neplatí, náš národ je svírán
strachem a nebojí se, jestli, ale kdy přijdou další útoky.“

Muži a ženy sešikovaní kolem stolu byli vyčerpaní, hledali odpovědi
na otázky, ale žádné nenacházeli. Putnam poslouchal a jeho netrpělivost
rostla. Vyslechl všechny. Přesto pořád nevěděl nic, jen to, že tohle pre-
zidentovi určitě stačit nebude.

„Koukejte, vážení! Naši spoluobčané každoročně vynaloží dobrých
osmdesát miliard na zpravodajské služby. Právě jsme museli přetrpět úto -
ky v několika amerických městech, po kterých zemřelo hodně přes tisíc
těchto občanů. Národ je doslova schoulený do klubíčka a kryje si hlavu
před dalším útokem. Žádný další útok nebude. Je vám to všem jasné?“

* * *
Ani ne osmdesát kilometrů východně od Národního protiteroristického
centra se u rohového stolu kavárny Miss Shirley v marylandském An-
napolisu sešli na snídani Paul Hood, bývalý ředitel Operačního centra,
a generál Mike Rodgers, jeho bývalý zástupce. Hood žil v domě na břehu
nedaleké zátoky Weems Creek a dělal poradce nejvyšším zástupcům 
několika amerických zpravodajských služeb. Rodgers bydlel ve čtvrti
Capitol Hill a byl viceprezidentem úspěšné mezinárodní obchodně po-
radenské firmy.

Ti dva muži byli názornou ukázkou kontrastu. Paul Hood měl na
sobě pěkný, ale nepříliš drahý modrý blejzr, světlehnědé kalhoty, mo-
drou košili, vázanku klubu Talbot a mokasíny s třásněmi. Jeho oděvu se

T O M  C L A N C Y  O P E R A Č N Í  C E N T R U M   Z  P O P E L A
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v typicky anonymním světě zpravodajských služeb často žertem říkalo
„uniforma“. Rodgers byl oproti tomu vyšňořen do drahého modrého
obleku, nažehlené bílé košile, tkané hedvábné kravaty od Ermenegilda
Zegny a černých špičatých polobotek od Tanina Crisciho. V zasedacích
místnostech velkých společností byl Rodgers jako doma.

Oba muži měli ve zpravodajských službách a na obraně dost kon-
taktů na to, aby věděli, s čím se prezident a jeho poradci potýkají. Nebylo
potřeba žádné velké přemýšlení, aby jim bylo jasné, proč těm útokům
nikdo nezabránil.

„To je peklo, ty útoky,“ začal Hood.
„Jo, mírně řečeno.“
„Ty znáš osobně někoho, kdo zemřel na FedEx Field?“
„Jo, vlastně dva lidi,“ odpověděl Rodgers. „Dobří kamarádi. Oba bý-

valí generálové. Jeden pracoval pro General Dynamics a druhý pro Nor-
throp Grumman. Tragédie. Ty taky?“

„Ne, díkybohu nikoho.“
„Dobře.“
„Díky, že jsi sem vážil cestu, Mikeu. Potřeboval jsem si s tebou pro-

mluvit osobně. Daří se ti ještě v poradenství?“
„Jo, ale znamená to spoustu zasranýho cestování. Ať je to, jak je to, noč -

ní lety stojí za hovno i v obchodní třídě. Jsem na tyhle věci moc starej.“
„Ne, Mikeu, ty jsi válečník. Zvládl bys to i v nákladovým prostoru

cé sto třicítky8.“
Rodgers jen zavrtěl hlavou a usmál se. Byly to roky, co spolu napo-

sledy pracovali ve vedení Operačního centra. Oba muži byli ve skrytu
duše hrdí na to, čeho se jim podařilo dosáhnout. Oba zachraňovali 
životy. Hrome, možná dokonce zachránili celý národ!

K O S T K Y  J S O U  V R Ž E N Y
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„Mikeu, včera večer mi zavolal prezidentův bezpečnostní poradce.
Nebyli jsme na zabezpečené lince, takže vážil každé slovo, ale chce, abych
si přijel promluvit s prezidentem. Naznačil, že přemýšlejí o tom, že by
znovu vzkřísili Operační centrum.“

„Páni,“ vydechl Rodgers. „Cos mu řekl?“
„Pověděl jsem mu totéž, co bys řekl ty. Jestli se mnou chce mluvit

prezident, s radostí splním svou povinnost.“
„My už jsme svou povinnost splnili, Paule, ale oni se nás zbavili.“
„To ano. Ale přišly jiné časy a jiná nebezpečí. Chci si s ním aspoň

promluvit, ale chtěl jsem tě předtím požádat o radu.“
Oba věděli, že když budou kritizovat předešlé vedení státu za to, že

Operační centrum zrušilo, ničemu tím neprospějí. Pro oba, stejně jako
pro jejich věrné zaměstnance, představovalo zrušení Operačního centra
kataklyzmatickou událost. Pro Hooda to byla profesní rána pod pás, na
kterou nebyl připravený.

Hood i Rodgers zahořkli vůči řediteli národní zpravodajské služby
a ministru obrany, kteří svým pletichařením dotlačili minulého prezi-
denta k tomu, aby Operační centrum zrušil. A zároveň chápali, že po
dlouhém desetiletí bez jakéhokoli útoku na domácí půdě se v nastalé
ekonomické krizi stal z Operačního centra rozpočtový balvan. To ale
byla minulost.

Rodgersovi chvíli trvalo, než své myšlenky dokázal zformulovat.
Věděl, že mluvit o znovuzaložení Operačního centra není žádná trivia-
lita, a znal svého bývalého šéfa dost na to, aby toho hodně vyčetl z jeho
řeči těla – věděl, že svádí vnitřní boj.

„Jasně, šéfe. Promluvil bych si s prezidentem, ale předestřel bych všech -
na fakta, proč a jak nás tehdy zrušili, a pak bych žádal záruku, že to on
ani jeho následovníci už nikdy nedopustí. Nechal bych je, ať ti nadbíhají.“

„To je dobrá rada, Mikeu, a odpovídá mojí představě.“

T O M  C L A N C Y  O P E R A Č N Í  C E N T R U M   Z  P O P E L A
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„Kdy tam pojedeš?“
„Zítra nebo pozítří.“
Oba si pak dál povídali a Mike Rodgers při tom pomáhal Paulu Hoo-

dovi zvážit všechny problémy, kterou by s sebou obnovení Operačního
centra přineslo. Co mu ale Hood neřekl a nechtěl říct, bylo, že jestli
vznikne nějaké nové Operační centrum, on už je vést nemůže.

* * *
Trevor Harward později toho dne zasedl ke svému pracovnímu stolu
v Západním křídle. Za poslední dvě noci naspal sotva čtyři hodiny. Ko-
šili měl pomuchlanou a jeho na míru šité oblekové kalhoty připomínaly
tepláky. Bylo pár minut před polednem a většinu posledních sedmi
hodin strávil na schůzkách – a všechny byly k ničemu. Sešel se se všemi
členy vedení svého štábu a nejvyššími představiteli státu, CIA, FBI a Ná-
rodního protiteroristického centra. Tihle byli ze všech nejlepší. Všichni
měli spoustu teorií, ale nikdo neměl jediný útržek důkazu, kdo to provedl
nebo proč. Nevíme teď nic víc, musel připustit Harward, než jsme věděli
těsně po tom útoku. Poradce pro národní bezpečnost byl otrávený.

Všechny schůzky byly nahrávány a v některých případech monito-
rovány vybranými vojenskými a civilními úředníky, kteří nemohli být
přítomni. Tento šifrovaný videokanál si našel cestu i do jedné pracovny
v malé, ale vkusné pískovcové budově v Georgetownu. Byla to pracovna
Gamála Házika. Házik tu informaci dostat směl. Ve skutečnosti měl pří -
stup k tolika tajným informacím, jak jen bylo pro amerického občana
narozeného v Egyptě, který měl doktorát z arabistiky na washingtonské
Americké univerzitě, a praktikujícího muslima možné. Nadto to byl ten
nejinformovanější jedinec, kterého Harward jak mezi státními zamě-
stnanci, tak mimo ně znal – a také nejchytřejší.

Harwardův polospánek-polobdění byl přerušen bzučením inter-
komu.

K O S T K Y  J S O U  V R Ž E N Y
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Byl to jeden z jeho starších asistentů. „Pane, volá doktor Házik a chtěl
by videokonferenci na dvanáctou hodinu.“

„Díky,“ odpověděl do mluvítka ve stole. „Řekněte mu, že za okamžik
budu připraven.“

Harward se podíval na digitálky, které ukazovaly přesně poledne.
Monitor srdečního tepu na druhém zápěstí říkal sto třicet. To je tím stre-
sem. Upravil si kravatu, uhladil vlasy a klepl do obrazovky na stole. Ote-
vřel se zabezpečený telekonferenční kanál a na obrazovce se objevil
Házik.

„Dobré ráno, Gamále, nebo spíš dobré odpoledne. Díky, že jste se mi
ozval.“

„Dobré odpoledne, Trevore,“ odpověděl Házik s jen nepatrným pří-
zvukem. Egypťan nyní kontrastoval s neupraveným Harwardem, byl do-
slova příkladem ukázkového kultivovaného Araba. Měl výrazné tmavé
rysy, plné rty a husté, dobře střižené stříbrné vlasy. „Odpusťte mi tu po-
známku, příteli, ale vypadáte strašně. I v takovýchto časech je třeba o sebe
dbát.“

Na Harwarda udělala jeho starostlivost dojem. „Díky, Gamále.
Možná pro mě nejlepší lék bude, když mi řeknete něco užitečného –
něco, co můžu předat prezidentovi. Předpokládám, že jste dnešní od-
polední setkání sledoval přes videokonference, že?“

„Ano. Ten váš vynikající štáb a ti ostatní, všechno jsou to dobří lidé,
ale jak sám víte, nemají vůbec tušení, kdo to udělal nebo proč.“

Harward unaveně přikývl. „Jsem na tom stejně. Proto doufám, že
nám dokážete pomoci, protože jsme nejspíš ve slepé uličce.“

Gamál Házik měl po celém Blízkém východě širokou síť kontaktů.
Býval hlasitým kritikem politiky Spojených států, současně ale i těch
muslimů, kteří se zdráhali odsuzovat teroristické činy a extrémisty, již
je páchali. Obě strany, jak tvrdil, jsou zodpovědné za bludný kruh ne-
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důvěry a násilí. Přesto byl americký občan a patriot. Harward ho začal
mít čím dál tím radši a důvěřoval mu. Pokud existuje skupina odpo-
vědná za bomby na stadionech, Házikovy kontakty by tu informaci
mohly mít.

„Je mi líto, že vám s tím nepomůžu, Trevore, ale nemůžu vám říct
vůbec nic. Kéž bych mohl. Mluvil jsem s lidmi, kteří by věděli, kdyby za to
byla zodpovědná nějaká organizace nebo odštěpenecká frakce. Nic mi ne-
řekli a já jim věřím, že nic nevědí.“

Harward si povzdechl a viditelně se sesunul do křesla. „Takže mi nic
neřeknete?“

„Jen to, že tentokrát nejde o nic podobného jedenáctému září. Tohle je
velmi odlišné a podle mého názoru to nemá co do činění s al-Kájdou ani
s žádnou z jejích odnoží. Vzhledem k tomu, jak byl tenhle útok propraco-
vaný a že o něm nemáte žádné informace, si myslím, že se potýkáte s ně-
jakou velmi malou skupinou nebo dokonce jen s  jedním nebo dvěma
jedinci. Také si myslím, že ať to udělal kdokoli, tak má velmi bohaté zdroje.
Doporučuji, abyste sledovali tok peněz, který po tom činu následoval,
a abyste jako motiv hledali pomstu.“

Pomsta, zahloubal se Harward. Poděkoval Házikovi a ukončil spo-
jení.
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Kapitola šestá

Syrská poušť
12.  l i s topadu,  16.30

I když se Blízký východ potýkal s doznívajícími dopady sil rozpoutaných
arabským jarem, jedna věc se tu nezměnila – neutuchající a narůstající
hlad po ropě. Hluboko v rozlehlé Syrské poušti se od obřích vozidel
všeho druhu, která popojížděla po ploché a kameny poseté pláni, valila
tsunami písku a prachu. Pod dohledem malého týmu saúdských tech-
niků tu pracovala armáda dělníků všemožných národností.

Byl to téměř neorganizovaný chaos, protože směsice cizinců v kabi-
nách náklaďáků, jeřábů, buldozerů a dalších obřích strojů neovládala
žádný společný jazyk, takže se navzájem objížděli, jak to šlo, a přitom
na sebe neustále troubili a blikali. Nedá se říct, že pracovali rychlým
tempem, bylo to totiž tempo horečné, ba přímo zběsilé.

Saúdský dílovedoucí, jehož pracovní skupina montovala obří po-
trubí, svoje svěřence pobízel: „Dokážete to! Předevčírem tu byl princ
a slíbil, že když postavíme jenom dva kilometry nad plán, dostaneme
přidáno. Jestli tohle tempo udržíme ještě čtyři nebo pět hodin, tak to
zítra ráno máme!“

Unavení muži se sklonili k práci. Už několik měsíců téměř bez od-
dychu dřeli na pekelně dlouhé směny. Ale zase dostávali dobře zapla-
ceno. Indové, Pákistánci, Filipínci a Indonésané, kteří tvořili většinu
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týmu, ty peníze potřebovali, takže nic neříkali, pracovali dál a dál a vět-
šinu výdělku posílali domů. Vůbec nevěděli, proč Saúdové ten ropovod
budují nebo proč tolik tlačí na to, aby byl hotový tak rychle. A bylo jim
to jedno. Ale elita Saúdské Arábie to věděla.

Saúdská Arábie dlouho bývala na šachovnici ropného světa nejsil-
nější figurou, ale to se začínalo měnit. Spojené státy pomáhaly postavit
Irák na nohy, a ten byl nyní velkým producentem ropy stejně jako Írán,
Kuvajt a Rusko. Saúdská Arábie už nebyla nejsilnějším hráčem, jen jed-
ním z mnoha. Dokonce i Spojené státy by se podle některých odhadů
měly díky břidlicovému plynu stát už v roce 2020 čistým vývozcem ropy.

Saúdská Arábie měla hrozivou nevýhodu v tom, že veškerá její ropa
směřovala do přístavů buď v Rudém moři, nebo v Arabském zálivu. Ob-
časné půtky v průběhu let a zejména nejistota, kterou rozpoutala lidová
povstání roku 2011, způsobily, že spoléhat pouze na její ropu, kterou
bylo nutno dopravit přes kritická místa v podobě Hormuzského průlivu,
jižního konce Rudého moře a Suezského průplavu, by bylo příliš ris-
kantní. Kromě toho si Saúdové uvědomovali, že kdyby Íránci někdy do-
stáli svým výhrůžkám a nechali Hormuzský průliv zaminovat, pak na
to jejich ekonomika těžce doplatí.

Proto se Saúdové rozhodli investovat mnoho miliard dolarů do
stavby ropovodu, který by jejich ropu přes Jordánsko a Sýrii dopravil až
do Středomoří a nasytil tak energetickou poptávku v Evropě, obzvláště
u zotavujících se ekonomik východní Evropy. Saúdská Arábie zaplatila
Jordánsku a Sýrii hotové jmění, aby s vybudováním potrubí a s tran-
sportem ropy souhlasily.

Saúdové nyní v rámci jednoho z největších energetických projektů
v historii lidstva stavěli obří potrubí vedoucí z nejbohatších ropných polí
ve východní části své země napříč celou zemí, přes Jordánsko a Sýrii až
ke Středozemnímu moři. Na všechny stránky výstavby ropovodu osobně
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dohlížel náměstek ministra ropy a minerálních zdrojů, saúdský princ
Ali al-Wandi. Po celé délce stavby byla pravidelně k vidění jeho luxusní
helikoptéra a manažerům, předákům a dělníkům dával jasně najevo, že
on je ten, kdo uděluje odměny za plnění plánu.

„Jakmile dokončíme tuhle sekci, začneme pokládat potrubí tamhle,“
řekl dílovedoucí filipínskému předákovi jedné z  pracovních skupin
a ukázal směrem ke skalní římse.

Jen co dílovedoucí domluvil, vyrazil na skalní římsu obří tahač s ná-
věsem. Vezl veliké díly potrubí svázané k  sobě. Když se řidič blížil
vrcholku římsy, podřadil, ale zároveň lehounce pootočil volantem do-
leva. Obrovská kola postupně ztrácela oporu a začala se protáčet. Dílo-
vedoucí, který to sledoval zdola z kamenité pláně, si toho všiml jako
první a zařval do vysílačky:

„Toč doprava, toč doprava, nebo se převrátíš!“
Řidič za volantem náklaďáku zpanikařil a rychle se snažil splnit pří-

kaz. Trhl volantem doprava a ještě jednou podřadil, ale tím se kola jen
začala točit rychleji. Nakonec zvítězila gravitace a přetížený náklaďák
ztratil rovnováhu.

„Kliďte se z cesty! Okamžitě,“ zakřičel dílovedoucí na dělníky, kteří
pod převracejícím se náklaďákem právě montovali potrubí.

Kamion se nejprve pomalu a pak rychleji, jako nějaká smrtelně poško-
zená loď, jež klouže do hlubin, převalil na levý bok. V tom okamžiku po-
volily popruhy, držící trubky na korbě, a ty se začaly kutálet dolů z kopce.

Dole zavládla panika a desítky dělníků se daly na útěk. Nebylo to
k ničemu. Obří trubky skákaly jedna po druhé dolů z kopce na kameni-
tou pláň a drtily jednoho muže za druhým.

Když nakonec veškerý pohyb ustal, ležel tu půltucet mrtvých a mnoho
dalších mužů sténalo v bolestech. V celém pracovním táboře byl vyhlá-
šen poplach a ostatní spěchali pomoci raněným.
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Dílovedoucí, který se stihl ukrýt za malou dunu a přečkal tu kata-
strofu bez úhony, sáhl do kapsy, vytáhl satelitní telefon Thuraya XT-
Dual, aby zavolal princi Alimu al-Wandimu.

* * *
Paul Hood seděl na verandě před svým domem a kochal se pohledem
na zátoku Weems Creek. Na sobě měl flísovou vestu North Face, která
ho chránila před listopadovou zimou. Přemítal nad blížícím se setkáním
s prezidentem. Věděl, že on sám nové Operační centrum vést nemůže,
a také věděl, že je kvůli spletitým obchodním vztahům nemůže vést ani
Mike Rodgers.

Hood byl dost velký patriot na to, aby věděl, že musí udělat víc než
jen dát za pravdu tomu, co naznačil Trevor Harward, když řekl, že pre-
zident soudí, že je třeba vzkřísit Operační centrum. Věděl, že musí přijít
s nějakým vůdcem, kterého prezidentovi doporučí. Jak se tak v duchu
probíral svými pomyslnými vizitkami, vytanulo mu na mysli jedno
jméno.

* * *
O pět dní později, v pondělí ráno, svolal komisař NFL do své prostorné
pracovny v centrále fotbalové ligy na Park Avenue v New Yorku nejužší
vedení soutěže. Připravovali se na dopady toho, že den předtím zrušili
všechny zápasy NFL. Komisař očekával zlostnou odezvu od zklamaných
fanoušků. Když mu ale jeho štáb předal nejnovější informace, s překva-
pením zjistil, že se žádný odpor nekoná a fanoušci že píší na adresu NFL
maily a tweety a děkují za to, že se nedělní zápasy ligy zrušily. Ještě větší
šok ho ale čekal po tom, co mu za chvíli měl říct jeho provozní ředitel.

„… pane komisaři.“
„Co se děje, provozní?“
„Začalo to v pondělí, ale v průběhu týdne se to rozmohlo. Naši ak-

cionáři hlásí, že se držitelé permanentek snaží svoje lístky co nejrychleji
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prodat na stránkách jako eBay a StubHub. A nejen to, ale nabízejí je pod
cenou, často hluboko pod cenou.“

„A lidé je kupují?“ zeptal se.
„No, vlastně ne. Právník vám řekne víc.“
„Prosím,“ obrátil se ke svému nejzkušenějšímu advokátovi.
„Nejsem si tím vším ještě úplně jistý, ale vyčmuchali jsme přinej-

menším dvě, možná tři hromadné žaloby, které sbírají podpisy od lidí,
co nejrychleji můžou. Mají nás v plánu žalovat za to, že jsme stadiony
nebyli schopní adekvátně zabezpečit.“

„To si děláte srandu!“
„Kéž by.“
Pak se ozval i jeho náměstek. „Podívejte, tohle všechno se zhoršilo

ve středu večer, hned po tom prezidentově projevu. Všichni byli už tak
dost vyděšení, ale po tom jeho prohlášení celá země čeká jen na další
ránu a další bombový útok. Musíme si promluvit o eventualitě zrušení
zbytku sezony.“

„Já vím, já vím… ale ještě počkejme. Jo, uznávám, že mluvil divně.
Co ho to sakra popadlo? Prej že si nejsme jistí, kdo za těmi útoky stojí?
Tohle by zvládl líp i kterejkoli z našich zaměstnanců!“

„To všichni víme, pane komisaři, ale co s tím?“
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Kapitola sedmá

Komplex Bí lého domu
19.  l i s topadu,  09.30

Paul Hood vystoupil z prezidentské limuzíny, která ho dovezla z domu
v Annapolisu. Byly to roky, co se naposledy procházel po zahradě Bílého
domu, a zalila ho vlna vzpomínek. Asistent poradce pro národní bez-
pečnost Hooda a  také jednoho dalšího návštěvníka uvedl do areálu 
Bílého domu. Ten návštěvník nyní čekal v malé kanceláři v Eisenhowe-
rově vládní budově9.

Byl na schůzku připraven tak důkladně, jak to jen šlo. Na poslední
chvíli se dozvěděl, že schůzce bude přítomný i poradce pro národní bez-
pečnost.

„Děkuji, že jste přišel, Paule,“ pozdravil ho Wyatt Midkiff, když se-
kretářka uvedla Hooda do Oválné pracovny.

„Pane prezidente, děkuji za pozvání.“
„Nemohl jsem se téhle schůzky dočkat, Paule. Určitě znáte mého

bezpečnostního poradce, Trevora Harwarda.“
„Ano, už je to hodně let, ale rád vás zase vidím.“
Zdvořilostní fráze byly odbyty a všichni tři si sedli do křesel ke konfe-

renčnímu stolku uprostřed Oválné pracovny. První promluvil prezident.
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„Paule, všichni víme, proč tu jsme. Utrpěli jsme strašnou národní
tragédii. Trevorův štáb mi předal tlustý spis o Operačním centru, ale
musím vám říct, že jsem se ještě nerozhodl, co dělat. Chtěl jsem si po-
slechnout vás osobně a možná bychom mohli potom všichni tři zvážit,
jak postupovat dál.“ Prezident se zamyslel a hledal správná slova.

„Všechny naše informační a národní bezpečnostní agentury se, jak
se zdá, shodnou na jediném: Žádná z nich za nic nemůže. Na základě
toho tvrzení jsem tedy došel k názoru, že je to chyba všech. Tyto útoky
daleko přesahují jakékoli selhání nějakého jedince nebo instituce. A jde
o mnohem víc, než že by si nikdo z nich nedokázal dát dohromady dvě
a dvě.“ Midkiff udělal dramatickou odmlku. „A bůh dosvědčí, že Kon-
gres na mně a mém vedení národní bezpečnosti kvůli těm útokům ne-
nechal nit suchou. A možná mají pravdu. Jestli všichni odváděli svou
práci dobře a jestli to, co nefunguje, je systém, pak jsem na vině já. Já
jsem prezident a tak je na mně, abych to napravil. Vypadá to, že nám
prostě scházela… scházela… jak tomu říkáte, Trevore?“

„Scházela nám prediktivní rozvědka a fúze zpravodajství a zásaho-
vých jednotek, pane prezidente.“

„Děkuji. Ano, termíny, se kterými jsem se v posledních několika týd-
nech postupně seznamoval. Souhlasíte se mnou, Paule?“

„Naprosto, pane prezidente.“
„A já si myslím, jak nadnesli Trevor a můj ředitel národní zpravo-

dajské služby, že i když naše systémy v minulosti možná fungovaly, tak
tentokrát nepracovaly dost rychle, aby ty útoky zastavily. Máme velké
a schopné organizace plné tvrdě pracujících profesionálů, kteří se snaží
ze všech sil, aby zajistili naši národní bezpečnost. Ale přesto narážejí na
určité limity, o statutárních a právních mantinelech nemluvě. Říkám to
správně, Trevore?“

„Ano, pane prezidente.“
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„Takže si myslím, že se všeobecně shodneme na tom, že potřebujeme
něco nového a někoho, komu mohu zavolat, když normální nástroje
k zajištění národní bezpečnosti nedokáží jednat dostatečně rychle nebo
ve správných právních mantinelech, aby odvedly svou práci. Nejspíše
potřebujeme ostražitější, anticipační a prediktivní systém, který bude
dopředu vědět, že se k něčemu schyluje, abychom měli čas podniknout
správné kroky. Myslím, že tady přicházíte na scénu vy, Paule.“

„Jsem vám k službám, pane prezidente.“
„Děkuji. Můj bezpečnostní poradce a já jsme si pročetli spis k Ope-

račnímu centru a probrali možnost, že bychom je nebo něco jemu po-
dobného znovu založili. Myslím, že jsme toho názoru, že kdyby
Operační centrum nebylo bývalo zrušeno, možná se těm útokům dalo
předejít. Samozřejmě to nikdy nebudeme vědět jistě a po bitvě je každý
generál, ale máme pocit, že bychom měli zvážit založení nějaké organi-
zace podobné Operačnímu centru.“

Midkiff chvíli mlčel a pečlivě si Hooda změřil. „Kromě toho, že jsme
si pročetli ten spis, nechal jsem svůj štáb, ať mě v rychlosti poučí o historii
Operačního centra a obzvláště o jeho minulých úspěších. Jak nejspíše
víte, za svého působení v Senátu jsem se otázkám národní bezpečnosti
nijak podrobně nevěnoval, takže jsem skutečně v úplnosti nevěděl, čeho
jste vy a vaše organizace za ta léta dosáhli. Teď už nemám pocit, že bych
byl úplně neinformovaný. Pokud dojdeme k tomu, že by bylo záhodno or-
ganizaci jako Operační centrum vytvořit, jak bychom měli postupovat?“

Všichni tři počali vážně diskutovat o založení centra, které by se po-
týkalo právě s tím druhem těžko podchytitelných problémů a informač-
ních deficitů, kvůli kterým se nepodařilo předpovědět útoky na stadiony
NFL a zabránit jim. Všichni se shodli na tom, že je to správná věc.

Prezident byl toho názoru, a Paul Hood s ním těžko mohl nesouhla-
sit, že nové Operační centrum bude muset vypadat a fungovat jinak než
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to staré. Cíle jeho chodu zůstanou ovšem stejné. Mělo se potýkat s prob-
lémy a výzvami, na které jsou všechny ostatní agentury krátké, ale oproti
minulosti tu bude mnoho rozdílů. Tyto rozdíly měly co do činění s rych-
lostí a s konáním. Cíl byl tentýž: chránit americké občany doma stejně
jako americké zájmy ve světě. Společně probrali hromadu detailů a po
téměř hodině intenzivního debatování vyřešili většinu nejtvrdších oříšků
a v principu si domluvili plán.

„Takže, Paule, další otázka je, kdo Operační centrum povede? Jak je
vám asi jasné, jeho vybudování bude ohromně náročný úkol a to, jestli
post ředitele zastane správný člověk, může našim snahám výrazně po-
moci, nebo je naopak zhatit. Dopodrobna jsme to tu probírali a já si mys-
lím – my si myslíme – že tím správným člověkem na tuhle pozici jste vy.“

Následovalo dlouhé ticho a prezident pochopil, že Paul Hood zápasí
s tím, co za chvíli řekne.

„Pane prezidente, v první řadě jsem poctěn vaším příslibem znovu
ustavit Operační centrum a za druhé tím, že jste mi ten post nabídl.“
Hood se na několik okamžiků odmlčel. Nakonec ze sebe trochu úsečně
vyrazil: „Pane, mohli bychom zůstat na chvíli sami?“

Trevor Harward byl ostřílený diplomat a viděl, že Wyatt Midkiff neví,
jak na to reagovat. Nabídl mu pomocnou ruku. „Pane prezidente, trochu
jsme přetáhli, takže půjdu na chvíli ven a požádám vaši sekretářku, aby
vám upravila časový rozvrh.“

„Ano, Trevore, děkuji.“
Když se zavřely dveře, prezident zůstal hledět na Paula Hooda.
„Paule?“
„Pane prezidente, jak říkám, jsem poctěn tím, jakou ke mně chováte

důvěru. Ale toho úkolu se chopit nemůžu.“
„Paule, nenabízím vám to proto, abych vám udělal radost. Věřte mi,

před vaším příjezdem jsme o tom obšírně mluvili. S bezpečnostním po-
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radcem jsme prověřovali několik možných kandidátů a ujišťuji vás, že
jsme se na vás jednoznačně shodli. Potřebujeme vás, Paule.“

Opět následovalo dlouhé ticho, až nakonec Hood řekl: „Pane prezi-
dente, moc rád bych do toho šel, věřte mi. Naneštěstí mi před nedávnem
diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu.“

Teď bylo zase na Midkiffovi, aby mlčky strávil, co mu Hood právě
řekl. ALS, tedy Lou Gehrigova choroba je nevyléčitelná a zdravotní stav
lidí s tímto onemocněním se rychle a často poměrně dramaticky zhor-
šuje. „Ach, Paule, to je mi moc líto!“

„Děkuji, pane prezidente. V tuto chvíli to vypadá, že se mi daří dobře,
ale kdybych zítra, příští týden nebo za měsíc nebyl stoprocentní, bylo
by v sázce příliš mnoho. Protože, jak asi víte – a věřte mi, pane prezi-
dente, o téhle nemoci toho teď vím mnohem víc, než jsem kdy vědět
chtěl –, problémy nastávají v okamžiku, kdy začnou degradovat fyzické
schopnosti. Potíž je v tom, že degradují rychle a často nepředvídatelně.
Obávám se, že té nemoci budu muset věnovat veškerou svou pozornost.“

Prezident se pokoušel přijít na něco povzbudivého. „Paule, možná
byste mohl jenom uvést věci do chodu, shromáždit kolem sebe silný tým
a později předat otěže někomu jinému.“

„Děkuji, pane prezidente, ale jak jsem řekl, je toho příliš mnoho
v sázce a právě teď se chci co nejusilovněji soustředit na boj se svým
onemocněním.“

Prezident se znovu zamyslel. „Paule, vím, že jste patriot, to těžké roz-
hodnutí, které jste právě učinil, to jen potvrzuje. Kdyby podle vás exis-
tovala nějaká možnost, jak byste se do toho mohl pustit, vím, že byste
to udělal. Takže vaše rozhodnutí respektuji.“

„Děkuji, pane prezidente.“
„Ale abych k vám byl upřímný, počítali jsme s tím, že se toho úkolu

chopíte vy. Když ne vy, tak kdo?“
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„Pane prezidente, doufám, že to ode mě nebudete považovat za pří-
lišnou smělost, ale možná vím, kdo by pro tu pozici byl ten pravý.
A právě je na opačné straně ulice a čeká v Eisenhowerově vládní budově.
Měl byste čas se s ním teď sejít?“

Wyatt Midkiff se opřel do křesla a dlouhou chvíli bral v úvahu nut-
nost jednat a jednat rychle, zvážil i zdravotní stav Paula Hooda a slabiny
své země. Pak vstal, přešel ke stolu a stiskl tlačítko na telefonu, které ho
spojovalo se sekretářkou.

„Alice, udělejte mi v kalendáři na zbytek odpoledne volno a řekněte
panu Harwardovi, ať se sem vrátí.“

Prezident se otočil zpět k Hoodovi. „Dobrá tedy, Paule, tak se na toho
vašeho člověka podíváme.“

„Zavolám ho a za okamžik tu bude, pane prezidente.“
* * *

Trevor Harward si opět přisedl k prezidentovi a Paulu Hoodovi. Midkiff
se pokoušel otázce Hoodova zdravotního stavu vyhýbat, ale ten o tom teď
již nepotřeboval mlčet. Sám zopakoval důvody, proč to dělat nemůže,
a stočil hovor na svého kandidáta na pozici ředitele Operačního centra.
Hood oba ujistil, že jedinec, kterého vyhledal, má pro vedení znovuvy-
tvořeného Operačního centra mimořádnou a  jedinečnou kvalifikaci.
Kromě toho prezidentu a Harwardovi podal stručný nástin jeho životo-
pisu. Bavili se o tom, nakolik to odpovídá potřebné kvalifikaci tvůrce Ope-
račního centra, a ani prezident, ani jeho bezpečnostní poradce nedokázali
najít v Hoodově logice ani v kvalifikaci jeho kandidáta žádnou skulinu.

Prezident si na toho člověka, třebaže dosti mlhavě, vzpomínal ze
svého působení v Senátu. Čtyřhvězdičkový námořní admirál, který vedl
nejprve Tichomořské velitelství a následně Střední velitelství, těžko mohl
operovat úplně mimo pozornost amerického senátora, dokonce i tako-
vého, který se nesoustředil přímo na zahraniční politiku nebo na ob-
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ranu. A to zejména proto, že Střední velitelství – United States Central
Command – CENTCOM – mělo na starosti tak nevypočitatelné a vzá-
jemně znesvářené země, jako jsou Afghánistán, Bahrajn, Egypt, Irák,
Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Omán, Pákistán,
Katar, Saúdská Arábie, Tádžikistán, Turkmenistán, Spojené arabské emi-
ráty, Uzbekistán a Jemen. Tedy země, jejichž názvy zhusta končí na 
–stán, nebo v názvu obsahují slovo „arabský“.

„Pamatuji si, že ten admirál měl impozantní renomé a vždycky se
o něm mluvilo dobře. Myslím, že si vzpomínám, že ho dokonce zmiňo-
vali jako kandidáta na předsedu sboru náčelníků štábů,“ prohlásil Mid-
kiff.

„To zmiňovali,“ přikývl Hood, „ale váš předchůdce si vybral někoho
jiného.“

„To je všechno? Nic víc za tím nebylo?“ zeptal se prezident.
„Byl tu jeden problém, když byl velitelem Středního velitelství,“

dodal Trevor Harward.
„Pan Harward má pravdu, pane prezidente,“ ušklíbl se Hood. „Došlo

tu k jednomu incidentu, který nebyl příliš publikován, kdy mu bylo roz-
kázáno, aby provedl úder na jedno městečko v Afghánistánu, protože
panoval názor, že se ho zmocnily jednotky al-Kájdy. Prezidentovi a mi-
nistru obrany řekl, že by úder způsobil těžké ztráty na životech civilistů,
ale přesto dostal rozkaz k útoku. Odmítl to.“

„Vsadím se, že ho za to můj předchůdce nijak netrestal,“ pokrčil ra-
meny prezident.

„Nikdy jsem ho nepožádal, aby mi popsal, jak to celé proběhlo, pane
prezidente, ale podle toho, co jsem slyšel, prezident nakonec pochopil,
že admirálovo doporučení bylo moudré, a nikdy nenašel důvod zprostit
ho povinností. Ale ministr obrany se s tím nikdy nesmířil a dělal, co
mohl, aby admirálovu kandidaturu na předsednictví potopil. Jeho pů-
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sobení na Středním velitelství bylo ukončeno o pět měsíců dřív a do vý-
služby šel jako jeden z nejskvělejších a nejuznávanějších velících důstoj-
níků námořnictva nebo generálů, které jsem za svůj život poznal.“ Hood
si odkašlal a pak pokračoval dál: „Věřím mu, pane prezidente. Když po-
mineme jeho vůdcovské a manažerské schopnosti, je to také nesmírně
zásadový člověk. Tohle je, myslím, pro člověka, kterému svěříte takhle
velkou moc, důležitá vlastnost.“

„To je cenná přímluva, Paule,“ odpověděl prezident, „a střízlivá. Ale
řekněte mi ještě, proč si myslíte, že je pro vedení Operačního centra
zrovna on ten pravý?“

„Můj kandidát, pane prezidente, klade službu i nad sebe samotného.
Udělá, co je správné pro národ, a nikdy nebude lpět na moci. Vztah mezi
vámi a vaším novým ředitelem Operačního centra musí být postaven
na důvěře. Často bude muset jednat rychle, dělat, co podle něj bude po-
třeba, a vás s panem Harwardem informuje, až bude po všem. Aby to
tak mohlo fungovat, budete mu muset věřit.“

* * *
Chase Williams stál u pultu sekretářky a čekal, že se každým okamžikem
otevřou dveře do Oválné pracovny. Mobilního telefonu se vzdal u vstupu
do Západního křídla a v rukou držel jen tenkou černou koženou složku
značky Bosca.

„Pane admirále, prezident vás nyní přijme,“ řekla prezidentova se-
kretářka. „Můžete jít dovnitř.“

Williams otevřel dveře do Oválné pracovny a kráčel k prezidentovu
stolu. Wyatt Midkiff už stál před ním a vítal ho.

Midkiff si Williamse okamžitě ohodnotil jako člověka, kterému se
při vstupu do Oválné pracovny kolena rozhodně neroztřesou. Sto osm-
desát centimetrů vysoký a osmdesát kilogramů vážící Williams byl oděn
do modrého obleku od Brooks Brothers a červenobílé vázanky s odzna-
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kem klubu. Módní, ale ne trendové, říkal si v duchu Midkiff a všiml si,
že se Williams nenese tím strnulým způsobem, jak to mají ve zvyku ně-
kteří bývalí důstojníci.

Prezident se pyšnil schopností rychle a přesně odhadnout lidi. Jeho
prvotní ohodnocení bylo: sebevědomý, sebejistý, ale ne namyšlený.

„Vítejte, admirále,“ spustil Midkiff. „Vím, že se s Paulem znáte, ale mys-
lím, že ještě neznáte mého bezpečnostního poradce, Trevora Harwarda.“

„Je mi potěšením, pane Harwarde.“
„Nápodobně, admirále.“
„No, tak se do toho pustíme, ne?“ řekl prezident a pokynul ostatním

třem, aby si posedali kolem konferenčního stolku uprostřed Oválné pra-
covny. „Admirále, upřímně, musím vám říct, že je to pro mě docela pře-
kvapení. Kromě stručného nástinu vašeho životopisu, který nám poskytl
pan Hood, toho o vás mnoho nevíme. Můžeme předpokládat, že tu jste,
protože by vás mohla zajímat práce ředitele Operačního centra?“

„Práce?“ opakoval Williams zamyšleně. „Myslím, že se všichni shod-
neme, že to, o čem tu mluvíme, je trochu víc než jen práce. Pokud exis-
tuje nějaký způsob, jakým bych mohl dál sloužit své zemi, tak se o tom
rád dozvím víc. Vím, jaký je Paulův pohled na tuto záležitost. A teď jsem
tu, abych si vyslechl, co si o tom myslíte vy.“

Midkiff se zamyslel. Ten muž to řekl bez zbytečných kudrlinek.
„Dobře, pane admirále, jak nejspíše víte, naše analýza nedávných udá-
lostí mě přesvědčila o tom, že nám v aparátu národní bezpečnosti chybí
jedna součástka. Jsme přesvědčeni, že bychom měli znovu vytvořit něco
jako Operační centrum, které v minulosti vedl tady Paul.“

„Souhlasím, pane prezidente,“ odpověděl Williams.
„Paul mi řekl, že není tím pravým člověkem, který by tento nový

subjekt měl vést, ale doporučil nám, abychom na tu, ehm, pozici, zvážili
vás. Jste s tím zatím zajedno?“
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„Jistě, pane prezidente.“
„Dobře. Jak víte, byl jsem trochu překvapený, když Paul tu práci od-

mítl a pak řekl, že tady čekáte a jste ochotný se se mnou sejít. Jak bychom
měli podle vás postupovat?“

„Pro začátek si myslím, pane prezidente, že byste mi měl říct, jaká
máte očekávání,“ odvětil Williams. „V armádě se vždy začíná tím, že
je potřeba jasně pochopit úmysl velitele, a já bych měl vědět, jaký je.“

Wyatt Midkiff už byl v politice víc než tři desetiletí. Aniž by si to uvě-
domoval, dál Williamse analyzoval. Navenek byl admirál odzbrojujícím
způsobem průměrný a ve skupině ostřílených byrokratů nebo vládních
činitelů by nijak nevyčníval. Přesto bylo nemožné nevšimnout si jeho
soustředěnosti a síly. Prezidenta nade vše ostatní okamžitě uchvátila jeho
tichá ostrost a obzvláště jeho schopnost naslouchat. Midkiff měl ke
svému překvapení a rozčarování pocit, že Williams dokáže málem číst
jeho myšlenky – jeho obavy, porozumění a dokonce i jeho výhrady. Mid-
kiff v každém případě cítil, že jde o respekt vzbuzujícího jedince, tako-
vého, kterého není radno podceňovat a jistě ne ho uvádět v omyl nebo
si s ním zahrávat.

„Tak tedy dobře,“ přikývl Midkiff. „Myslím, že se shodneme, že naše
současné organizace nejsou schopné předvídat útoky podobné tomu,
jaký se odehrál tento měsíc, a co je ještě důležitější, předejít jim. A tady
Trevor a jeho štáb navrhli, že znovu ustavíme něco jako Operační cen-
trum, které bude fungovat v těch oblastech, kam naše současné organi-
zace často nedosáhnou nebo kde nedokážou účinně působit. Chcete
k tomu něco dodat, Trevore?“

„Děkuji, pane prezidente,“ odpověděl Harward. Bezpečnostní po-
radce se otočil k Williamsovi a promluvil stejně přímočaře. „Admirále,
pan Hood a já jsme si říkali, že by bylo nejlepší, kdybychom vás a pana
prezidenta v určitou chvíli opustili, abyste mohli tento důležitý rozhovor
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vést mezi čtyřma očima, ale nejprve bych k tomu chtěl něco říct z pozice
vašeho poradce pro národní bezpečnost.“

„Ano, pane Harwarde, poslouchám.“
„Všichni dobře víme, jakých záviděníhodných úspěchů Operační

centrum pod Paulovým vedením dosáhlo. Avšak každá instituce má za
sebou nejen úspěchy, ale i různá selhání. Myslím, že bychom všichni byli
naivní, kdybychom si mysleli, že si zúčastněné organizace navzájem ne-
polezou do zelí. K podobným neshodám už mezi zpravodajskými služ-
bami, obranou a starým Operačním centrem docházelo. Souhlasíte se
mnou, Paule?“

Hood nevěděl, kam tím Harward míří.
„Do určité míry máte pravdu, samozřejmě, i když, jak si vzpomínám,

jste nebyl zasvěcen do všeho, co se dělo, když bylo Operační centrum
povoláno do akce,“ namítl Hood.

„Dobrá, možná jsem nebyl, ale jde mi o to, pánové, že jako preziden-
tův bezpečnostní poradce mám se svým štábem hlavní odpovědnost
radit prezidentovi ve všech záležitostech týkajících se bezpečnosti našeho
národa. Třebaže konečné slovo bude mít vždy prezident, doufám, že vy-
užijeme Operačního centra jen v takových zvláštních případech, kdy to
bude nejvhodnější. Doufám, že neočekáváte, že Operační centrum bude
prvním nástrojem, ke kterému sáhneme pokaždé, když dojde k nějaké
celonárodní krizi.“

Prezidentovi nevadilo, že si jeho poradce pro národní bezpečnost
brání pozice, ale nechtěl, aby z toho začal vznikat konflikt.

„Trevore,“ uklidnil ho Midkiff, „samozřejmě na to budeme pamato-
vat. Jsem si jistý, že admirál po pětatřiceti letech vojenské služby dokáže
rozlišit jemné nuance toho, na co stačí běžné páky, a kdy se v rozhodu-
jícím okamžiku budeme muset obrátit na Operační centrum. Admi-
rále?“
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„Oba máte pravdu, pane prezidente. Myslím, že všichni uznáváme
a respektujeme post pana Harwarda jako vašeho hlavního poradce ve
všech otázkách národní bezpečnosti. Souhlasím s ním a jsem přesvěd-
čený, že všichni nahlížíme na znovu vytvořené Operační centrum jako
na nástroj, který použijete, jen když si to vyžádá situace.“ Williams se
na dlouhou chvíli odmlčel a pak pokračoval. „Takže se vyjádřím co nej-
srozumitelněji, pane prezidente, a odpusťte mi, že to říkám tak bez
obalu, ale pokud se této úlohy zhostím, pracuji pro vás, tečka. Pane Har-
warde, respektuji váš post poradce pro národní bezpečnost, ale pokud
si budu myslet, že je nějaký problém, kterému by prezident, a pouze pre-
zident měl věnovat svou pozornost, uvědomím o tom jeho – přímo
a pouze jeho.“

Trevor Harward, který normálně celkem uměl skrývat své emoce,
byl viditelně zaskočen. Tohle nečekal. Předklonil se na křesle a bylo
vidět, že s tím, co navrhl Williams, nesouhlasí.

„Pane prezidente,“ pokračoval Williams, „pokud si přejete, aby byl
poradce pro národní bezpečnost v obraze, budu to akceptovat, ale chci,
aby bylo nad slunce jasné, že nebudu pracovat pod panem Harwardem.
Nemám vůbec žádný problém pracovat s ním, ale pouze na základě va-
šich pokynů.“

Následovalo nepříjemné ticho a Wyatt Midkiff věděl, že je na něm,
aby je prolomil.

„Myslím, že jste to vystihl, pane admirále. Budu očekávat, že budete
chodit přímo za mnou, a já rozhodnu, zda je třeba, aby do toho byl za-
pojen i pan Harward se svým štábem.“ Prezident věděl, že z toho jeho
poradce pro národní bezpečnost vyjde se sraženým hřebínkem, ale Wil-
liams mu zároveň začínal být čím dál sympatičtější. „Pánové, jak už jste
uvedli, je nutné, abychom si s admirálem Williamsem promluvili mezi
čtyřma očima, abych mohl rozhodnout, zda mu ten úkol svěřím. Téma
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vztahů této a ostatních služeb prozatím odložme, až dokud si my dva
pořádně nepromluvíme.“

„Ano, pane prezidente,“ řekli Harward a Hood téměř současně, vstali
a opustili Oválnou pracovnu.

* * *
Poté co se dveře do Oválné pracovny zavřely, prezident ještě pár okam-
žiků vyčkával. Jeho první dojem z Chase Williamse byl pozitivní. Teď
bylo načase hrábnout hlouběji.

„Admirále, tak jsme konečně sami. S touhle schůzkou jsem nepočí-
tal, ale vy jistě ano. Musím se přiznat, že mám pocit, že jsem vůči vám
v nevýhodě.“

„Ujišťuji vás, pane prezidente, že jsem sem nepřišel s podrobným
rozpisem důvodů, proč byste do vedení Operačního centra měl vybrat
mě. Přišel jsem si vás vyslechnout. Jsem si jistý, že máte dlouhý seznam
výjimečně dobře kvalifikovaných kandidátů, kteří by k takové službě
byli způsobilí.“

„To možná mám, ale žádný z  nich nemá doporučení od Paula
Hooda. Paul není politik, je to patriot. Totéž říká i on o vás. Řekněte mi,
admirále, vy se s Paulem na profesní úrovni vzájemně znáte?“

„Ne, pane prezidente. Vím o tom, že pan Hood dělal před lety ředi-
tele Operačního centra, když jsem sloužil jako námořní důstojník pro
Národní krizový štáb. Ale tehdy jsem byl pěkně hluboko v potravním
řetězci, takže jsme spolu nijak přímo nekomunikovali.“

„Chápu. Vzhledem k tomu, že jste sloužil v Národním krizovém štábu,
určitě dokážete ocenit práci, kterou na svém postu odvádí pan Harward.“

„To ano, pane prezidente. Dal bych krk za to, že zastává jeden z nej-
těžších vládních úřadů, obzvláště za takovýchto těžkých časů.“

Konverzace čtyřicet pět minut pokračovala, ti dva muži se navzájem
měřili, řešili otázky národní bezpečnosti, podělili se o představy ohledně
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toho, jak by mělo Operační centrum vypadat a kdy by mělo a kdy ne-
mělo být povoláno do akce. Mluvili o různých problémech, od velikosti
týmu, přes možné umístění velitelství Operačního centra až ke vztahům
s ostatními orgány výkonné moci. Rovněž se obecně shodli na tom, že
Operační centrum by se z počátku mělo zaměřit na řešení mezinárod-
ních krizí a zadusit potenciální útoky na Spojené státy už v zárodku,
dlouho předtím, než dospějí k americkým břehům.

Prezident toho chtěl vědět více o Williamsově původu a hodně toho
o něm zjistil. Byl to syn vojáka z povolání, důstojníka námořní pěchoty,
a učitelky. Byl prostřední dítě, měl staršího bratra a mladší sestru. Vy-
bral si Námořní akademii a byl třetím nejlepším absolventem ve své
třídě. Tento výsledek mu okamžitě otevřel možnosti dalšího studia, 
ale on je odmítl. Místo toho se rozhodl jít rovnou sloužit na moře
a z můstku torpédoborce velet mužstvu, což pro Williamse představo-
valo tu nejčistší podobu námořní služby. Co víc, námořní službu chápal
jako privilegium, právě tady měl pocit, že poslouží nejlépe. Choval
lásku ke svému národu, námořnictvu a ke svým svěřencům. Těmito 
prioritami se řídil jako mladý podporučík i jako čtyřhvězdičkový ad-
mirál.

Jejich debata sahala od profesionální až k osobní. Třebaže byl Willi-
ams vdovec, byl stejně jako Midkiff zastánce tradiční rodiny, oba měli
odrostlé děti a těšili se z vyhlídek na vnoučata. Ani jeden z nich nehrál
golf a oba nenasytně hltali historické životopisy.

Čím déle rozhovor trval, tím více Wyatt Midkiff oceňoval schop-
nosti, které Chase Williams přednesl a které mohl vložit do Operačního
centra. Avšak třebaže byl rozhovor přívětivý a profesionální, ani jeden
z nich zatím neotevřel žádné ožehavé nebo nepříjemné téma.

„Admirále, pochopil jsem, že jste se za svého působení na Středním
velitelství pustil do křížku s mým předchůdcem,“ odhodlal se konečně
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prezident. „Znám jen ty nejzákladnější obrysy. Co byste k tomu chtěl
dodat?“

„To, co se stalo, je zdokumentováno, pane prezidente. Dostal jsem
dle mého soudu protizákonný rozkaz. Odmítl jsem ho provést. To je
součástí mé důstojnické přísahy.“

„Důstojnické přísahy?“
„Ano, pane prezidente. Jak si nejspíš pamatujete z vlastní námořní

služby, když nováčci narukují do naší armády, znovu do ní nastupují,
nebo jsou povýšeni, tak skládají přísahu, v jejíž jedné části stojí ‚a po-
slouchat rozkazy prezidenta Spojených států a nadřízených důstojníků‘.“

„Ano, vzpomínám si,“ odpověděl Midkiff ve snaze být dobrým po-
sluchačem.

„Jak si rovněž nejspíše vzpomínáte, důstojnická přísaha žádná taková
slova neobsahuje, jen ta, že důstojník bude ‚hájit a bránit ústavu Spoje-
ných států‘.“

„Co tím chcete říct, admirále?“
„Pár slov, pane prezidente. My Lai. Vietnam, rok 1968. Vojáci roty

Charlie zavraždili přes tři sta vietnamských vesničanů. Velitelem byl ka-
pitán William Calley. Když ho soudili, Calley se hájil tím, že jen poslou-
chal rozkazy.“

„Ano, admirále, o tomhle vím. A proto jste odmítl splnit rozkazy
prezidenta?“

„Ano.“
„Myslíte, že jste mohl celou tu situaci zmírnit? Neptám se ze zvěda-

vosti, ale jen abych si byl jistý, že do našeho vztahu vkročíme správnou
nohou.“

Williams chvíli mlčel a pečlivě vážil slova. „Pane, některé věci se dají
předvídat, jiné ne. Všechno rozhodne až praxe. Stejně jako seržant ně-
které z čet Williama Calleyho jsem dostal rozkaz zabíjet civilisty – velké
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množství civilistů. Po důkladném uvážení jsem dospěl k názoru, že je
ten rozkaz nezákonný. Udělal jsem, co se po mně v takových situacích
žádá. Nejprve jsem s veškerou úctou poukázal na to, že je ten rozkaz ve
skutečnosti nezákonný. Pak jsem se snažil, aby byl rozkaz anulován.
Když moje snaha neskončila úspěšně, zbyla mi jen jediná možnost: ote-
vřeně jsem ten rozkaz odmítl vykonat.“

„A proto tu přede mnou mluvíte takhle bez obalu? Se mnou a s mým
poradcem pro národní bezpečnost?“

„Nemám v úmyslu mluvit bez obalu, pane prezidente. Chovám úctu
jak k vašemu úřadu, tak i k těžké práci, kterou vykonává váš poradce
pro národní bezpečnost. Ale pane prezidente, mohu-li to říct přímo…“

„V každém případě.“
„Navzdory tomu, co se stalo mně, americká armáda má staletou tra-

dici. Rovněž má obrovské množství směrnic, které definují jednotlivé
role a povinnosti, vztahy mezi veleními, statutární a regulační předpisy
a kompetence, které jsou vypsány v kodexu americké armády a vojen-
ských směrnicích. Když pomineme samotné bojiště, je vše jasně dáno.“

„Ano, rozumím vám, admirále. Jako vrchní velitel jsem se toho o ar-
mádě hodně dozvěděl.“

Chaseovi Williamsovi nemohlo uniknout, že prezident teď zní tro-
chu dotčeně. Pokračoval méně pedantským tónem. „Ano, tím jsem si
jist, pane prezidente. A jako člověku, který na to nahlíží zvenčí, mi při-
padá, že máte silný a profesionální pracovní vztah s vojenským velením.
A troufám si tvrdit, že tohle všechno funguje především díky jasně sta-
noveným rolím a povinnostem, o nichž jsem před chvílí mluvil. Takže
jediné, co říkám, pane prezidente, je, že než se spolu pustíme do vytvo-
ření nového Operačního centra, je nejdůležitější, abychom si vzájemný
vztah vyjasnili, dokonce i do toho bodu, kdy třeba zjistíme, že spolu ne-
souhlasíme.
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Na ochranu našeho národa možná budeme muset zabíjet lidi. Může
dojít k neúmyslným civilním ztrátám a k jiným nechtěným následkům
našich činů. Vždy budeme zvažovat tři kritéria. Tím prvním je bezpeč-
nost Ameriky – tedy samotná mise. Tím druhým jsou životy nevinných
a těch, které poškodíme, až a pokud zasáhneme. A konečně životy těch,
kteří se v našich službách vydají v nebezpečí. Pokud jde o roli Operač-
ního centra, vy a já, pane prezidente, budeme zodpovědní za to, aby-
chom tyto tři věci vyvážili, co jen naše povinnosti, náš úsudek a omezení
daná ústavou dovolí.“

V  tom okamžiku si prezident Midkiff uvědomil, co Paul Hood
věděl už od začátku. Tohle je pro tu práci ten pravý člověk. William-
sova slova „pokud zasáhneme“ a „naše povinnosti“ mu zněla důvěrně
známě. Spolu s Chasem Williamsem vstupovali do partnerství a spouš-
těli řadu událostí, které byly nebezpečné, nejisté a nezbytné zároveň.
Prezident také už věděl, co měl Paul Hood na mysli, když prve mluvil
o důvěře.

Midkiff ztěžka vydechl. „Admirále, rozumím a souhlasím. Skutečně
bychom neměli mít ohledně toho, co od vás čekám, co vy čekáte ode mě
a co oba čekáme od Operačního centra, žádné nejasnosti. Vím, že tohle
budeme ještě muset probrat, ale pokud můžeme pokračovat s tímto vě-
domím, pak si myslím, že oba dokážeme dostát svým povinnostem.“

Oba muži skoro bezděčně natáhli paže. Jejich pohledy se setkaly
a oni si pevně stiskli ruce.

Po chvíli příjemného ticha promluvil Williams jako první. „Děkuji
vám, pane prezidente. Cením si toho, že mi rozumíte a  důvěřujete.
S vaším svolením, zbývá ještě jedna věc, kterou je třeba vyřešit.“

„Ano?“
„Nepotřebuji nic písemně, třebaže čekám, že někdo jiný bude. Takže

to nechám na vás. Co bych od vás chtěl, je prosté vyjádření toho, co po
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