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Když tvrdím, že mozek je stroj, není to myšleno jako urážka lidské

mysli, nýbrž jako uznání schopností stroje. Nedomnívám se, že lidská mysl

dokáže méně, než si představujeme, ale spíše že stroj může dokázat mno−

hem, mnohem více.

W. Daniel Hillis, Ornament na kameni





SLOVNÍČEK POJMŮ

Bot: (od slova robot): Softwarový program, který funguje samo−

statně a pomáhá uživatelům nebo jiným programům. Viz také

agent.

Bug: Softwarová chyba, která brání nebo narušuje fungování

programu.

Civilisté: Jedinci, kteří se neangažují v oblasti počítačů.

Crackovat, cracknout: Nezákonně se vloupat do počítače,

obvykle za účelem zcizení či zničení dat, případně zamezení přís−

tupu k systému ostatním uživatelům.

Čipžokej: Počítačový pracovník, který se specializuje na vývoj

nebo prodej hardwaru.

Démon: Nenápadný a často skrytý softwarový program, který 

se neaktivuje na příkaz uživatele, ale funguje autonomně. Obvykle

se aktivuje v okamžiku, kdy uvnitř hostitelského počítače nastanou

určité předem definované podmínky.

Drtič kódu: Nenápaditý programátor, který provádí jednodu−

ché nebo přízemní programátorské úkony.

Firewall: Počítačový bezpečnostní systém, který brání nežá−

doucím datům ve vstupu do hlídaného počítače.

Freeware:: Software, který autoři bezplatně zpřístupnili uživa−

telům.

Guru: Geniální počítačový expert, viz také WIZARD.

Hackovat, hackování: Původně tento pojem znamenal

rychlé napsání počítačového programu k určitému omezenému

účelu, avšak jeho význam se postupem času vyvíjel a dnes znamená

studium a psaní novátorských softwarových programů. CIVILISTÉ

tímto pojmem stále častěji označují vloupávání se do počítačových

systémů s nekalými úmysly – této činnosti lépe odpovídají pojmy

CRACKOVAT, CRACKOVÁNÍ. Rovněž znamená bystrou programá−

torskou činnost.

ICQ: (I seek you): Dílčí síť internetu. Podobá se IRC, ale slouží 

k soukromým rozhovorům. Pracuje na principu okamžitého zasí−

lání vzkazů.
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IRC: (Internet Relay Chat): Populární dílčí síť internetu, na níž

může velký počet účastníků vést v reálném čase rozhovory v onli−

nových „chatovacích místnostech“ rozdělených podle zájmových

skupin.

.jpg: (nebo .jpeg čili „joint photographers experts group“): 

Formát pro digitalizaci, kompresi a archivaci obrázků v počítači.

Snímky v tomto formátu se označují příponou .jpg za názvem

souboru.

Kludge: Rychle napsaný a mnohdy improvizovaný softwarový

program, který slouží určitému účelu – často má za cíl odstranit 

BUGy nebo jiné závady v počítačových operacích.

Kód: Software.

Metač kódu: Talentovaný programátor, jehož práce je poklá−

dána za novátorskou. Též samuraj.

MUD: (Multiuser Domain, Multiuser Dimension nebo Multi−

user Dungeons): Dílčí síť IRC, jejíž účastníci hrají v reálném čase hry

nebo provádějí simulované činnosti.

MUDhead: Účastník MUDů.

Paket: Malý řetězec digitalizovaných dat. Veškeré informace

přenášené přes internet – e−maily, text, hudba, obrázky, grafika,

zvuky – se rozdělují do paketů, které se u příjemce následně sklá−

dají do použitelného tvaru.

Packet−sniffer: Program zavedený do počítačového SMĚ−

ROVAČE, SERVERU nebo koncového počítače za účelem přesmě−

rovávání PAKETŮ do počítače třetí strany, obvykle s cílem ne−

zákonně číst uživatelovy vzkazy nebo zjišťovat přístupové kódy a

další informace.

Phishing: Prohledávání internetu za účelem získání informací

o určité osobě.

Phreak: Osoba provádějící PHREAKOVÁNÍ

Phreakování: Vloupávání se do telefonních systémů, pře−

vážně za účelem vedení bezplatných rozhovorů, odposlouchávání

nebo narušování telefonních služeb.

Root: V operačním systému UNIX se tento výraz používá pro

SYSADMINa nebo jiného jednotlivce, který má na starosti správu

počítače nebo sítě. Může jít také o označení samotné této správy –

výraz „dobýt root“ znamená zmocnit se kořenového adresáře, a tím

i celého počítače.
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Server: Velký a výkonný počítač na určité síti – například na

internetu –, na němž jsou uložena data, webové stránky i soubory 

a k němuž mají uživatelé přístup.

Shareware: Software propůjčovaný tvůrcem za jednorázový

poplatek nebo k omezenému použití.

Skript: Software

Směrovač: Počítač, který nasměrovává PAKETY po internetu 

k žádanému místu určení.

Stanice: Počítač

Sysadmin: (neboli systémový administrátor): Osoba, která

spravuje počítačové operace nebo počítačovou síť pro určitou orga−

nizaci. Též správce sítě.

Unix: Důmyslný počítačový operační systém, obdoba Win−

dows. Tento operační systém využívá většina počítačů provozo−

vaných na internetu.

Warez: Nezákonně okopírovaný komerční software.

.wav: (neboli waveform): Formát pro digitalizaci a archivaci

zvuků v počítači. Zvuky v tomto formátu se označují příponou .wav

za názvem souboru.

Wizard: Geniální počítačový expert, viz také GURU.

Zdrojový kód: Soubor písmen, číslic a typografických sym−

bolů, který programátor využívá k psaní softwaru v jednom nebo

několika programovacích jazycích. Zdrojový kód se následně kon−

vertuje ve strojový kód, s nímž počítač skutečně pracuje. Zdrojový

kód je obvykle tajný a jeho tvůrce nebo vlastník ho bedlivě střeží.
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DDÍÍLL  II

WWIIZZAARRDD
Za pomoci počítače je možné spáchat téměř jakýkoliv
zločin. S počítačem můžete dokonce i zabít člověka.

důstojník losangeleské policie





00000001 / 1
Ta otlučená bílá dodávka v ní vzbuzovala neklid.

Lara Gibsonová seděla v baru Vesta’s Grill na De Anza v kali−

fornském Cupertinu, křečovitě svírala chladnou stopku sklenice

martini a snažila se nevěnovat pozornost dvěma mladým čipžoke−

jům, kteří stáli opodál a vrhali po ní vyzývavé pohledy.

Znovu vykoukla z okna do mrholivého dne, ale dodávka tam již

nestála. Lara byla přesvědčena, že ji bílá dodávka Econoline se za−

třenými zadními okny sledovala z jejího domu až do této restaurace

vzdálené několik kilometrů od něj. Sklouzla z barové stoličky, pře−

šla k oknu a podívala se pořádně. Dodávka již na parkovišti před

restaurací nestála a nebyla ani na druhé straně ulice – na parkovišti

firmy Apple Computer nebo na vedlejším parkovišti Sun Microsys−

tems. Pokud ji řidič skutečně sledoval, pak by bylo logické, aby na

ni čekal právě zde.

Kdepak, byla to jen shoda okolností, usoudila Lara. Shoda okol−

ností okořeněná špetkou stihomamu.

Vrátila se k baru a pohlédla na dvojici mladíků, kteří si jí stří−

davě nevšímali a střídavě jí věnovali mlsné úsměvy.

Stejně jako téměř všichni mladí muži, kteří se sem slétli na „zlev−

něnou hodinku“, měli i tito dva na sobě pohodlné kalhoty a košile

bez kravaty a na krku jim visely nepostradatelné symboly Silicon

Valley – firemní průkazy na tenké látkové tkanici. Oba se honosili

modrými kartičkami firmy Sun Microsystems, zatímco ostatní hosté

v restauraci kopali za Compaq, Hewlett−Packard nebo Apple, ne−

mluvě o hromadě čerstvých nadějí ze začínajících internetových

společností, na které ostřílení mazáci z Valley pohlíželi s neskrýva−

ným despektem.

Dvaatřicetiletá Lara Gibsonová mohla být o dobrých pět let

starší než její dva obdivovatelé. A jako podnikatelka na volné noze,

která nepracuje pro počítačovou společnost, vydělávala nejméně

pětkrát méně. Těmto dvěma mužům to však nevadilo – uchvaco−

vala je její náruživě exotická tvář, husté prameny havraních vlasů,
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kotníčkové boty, červenooranžová cikánská sukně a černá halenka

bez rukávů, která odhalovala tvrdě vydřené bicepsy.

Lara odhadovala, že potrvá maximálně dvě minuty, než ji ně−

který z těch kluků osloví, a ve svém odhadu se spletla o pouhých

deset vteřin.

Mladší z nich k ní přistoupil a vychrlil na ni jednu z mnoha va−

riant kouzelné formulky, kterou slyšela už tisíckrát předtím: Pro−

miňte nerad vás vyrušuji ale nechcete abych zlomil vašemu příteli nohu

za to že nechá tak nádhernou ženu jako vy čekat samotnou v baru a než

se rozhodnete do kterého kolena ho mám trefit co kdybych vás zatím po−

zval na skleničku?

Jiná žena by se možná zbláznila radostí, jiná žena by možná za−

čala koktat, zčervenala by, zneklidněla nebo by možná mužův flirt

opětovala a nechala si objednat nevyžádaný drink, protože by ne−

měla prostředky, jak podobnou situaci zvládnout. Všechny tyto

ženy by však byly slabší než Lara Gibsonová, „královna městské se−

bezáchovy“, jak ji kdysi označili v San Francisco Chronicle. Upřela na

muže oči, věnovala mu strojený úsměv a řekla: „Momentálně ne−

mám o společnost zájem.“

Jednoduché jako facka. Konec konverzace.

Muž vytřeštil oči nad její otevřeností, vyhnul se jejímu pevnému

pohledu a vrátil se k příteli.

Síla… Je to všechno v síle.

Lara usrkla martini.

Ta zatracená bílá dodávka ji donutila zopakovat si všechna

pravidla, která kdysi sama vymyslela, když učila ženy, jak se mají 

v dnešní společnosti chránit. Cestou do restaurace několikrát mrkla

do zpětného zrcátka a všimla si, že se dodávka drží deset až patnáct

metrů za ní. Řídil ji nějaký kluk. Byl to běloch, ale vlasy měl spletené

do špinavých hnědých dredů. Měl na sobě maskáče, a i když bylo

zataženo a jemně mrholilo, neodpustil si sluneční brýle. Koneckon−

ců se Lara pohybovala v Silicon Valley, domově hackerů a povale−

čů, kde nebylo nic neobvyklého, že ji ve Starbucks u kávy s mlékem

zdvořile oslovil teenager s desítkou piercingů, vyholenou hlavou a

ohozem na způsob velkoměstských gangů. Řidič dodávky jako by

však na ni civěl s podivným nepřátelstvím.

Lara se přistihla, že si nepřítomně pohrává se slzným plynem ve

spreji, který nosila v kabelce.
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Další pohled z okna. Dodávka nikde. Pouze luxusní auta poříze−

ná za příjmy z internetu.

Pohled do místnosti. Samí neškodní čipžokejové.

Uklidni se, řekla si Lara v duchu a upila doušek silného martini.

Podívala se na hodiny na stěně. Čtvrt na osm. Sandy měla už

čtvrt hodiny zpoždění. To nebyl její styl. Lara vytáhla mobilní tele−

fon, ale na displeji svítilo hlášení MIMO SIGNÁL.

Právě když zvedla hlavu, aby někde našla automat, vešel do

baru mladý muž a zamával na ni. Lara ho odněkud znala, ale ne−

dokázala ho okamžitě zařadit. Jeho dlouhé, ale upravené světlé

vlasy i jeho kozí bradka jí někoho připomínaly. Měl na sobě bílé

džínsy a zmačkanou modrou košili. Jeho přináležitost k americké

firemní kultuře prozrazovala kravata, ale jak se na byznysmena ze

Silicon Valley slušelo, neměl na ní proužky ani květinky à la Jerry

Garcia, nýbrž komiksovou postavičku Tweety Birda.

„Ahoj, Laro.“ Mladý muž přistoupil k Laře, podal jí ruku a opřel

se o bar. „Vzpomínáš si na mě? Jsem Will Randolph. Sandyin brat−

ranec. Já a Cheryl jsme se s tebou seznámili na Nantucket – na svat−

bě Freda a Mary.“

Jasně, takže odtud ho znám, pomyslela si Lara. Seděl se svou

těhotnou manželkou u stejného stolu jako ona s přítelem Hankem.

„Jasně. Jak se máš?“

„Dobře. Mám moc práce. Ale kdo ji tady nemá?“

Na jeho plastikové kartičce stál nápis Xerox Corporation, VCPA.

Lara užasla. Dokonce i počítačoví civilisté znali legendární výzkum−

né centrum firmy Xerox v Palo Altu, osm až deset kilometrů odtud.

Will mávl na číšníka a objednal si nealkoholické pivo. „Jak se má

Hank?“ zeptal se. „Sandy říkala, že se snaží získat práci ve Wells

Fargo.“

„Jo, jo, už se mu to povedlo. Momentálně je na zaškolení v L. A.“

Číšník přinesl pivo a Will z něj upil. „Tak blahopřeji.“

Na parkovišti se zablesklo cosi bílého.

Lara se zděšeně ohlédla. Naštěstí se ukázalo, že je to bílý ford

Explorer s mladým párem uvnitř.

Zaostřila pohled za ford, znovu prohlédla celou ulici i přilehlá

parkoviště a vzpomněla si, že když odbočovala na parkoviště před

restaurací, bílá dodávka projela kolem ní a ona si všimla čehosi na

jejím boku. Byla to tmavě červená rozmazaná šmouha. Nejspíš blá−

to, ale Lara si v tu chvíli pomyslela, že to vypadá skoro jako krev.
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„Není ti nic?“ zeptal se Will.

„Ne. Promiň.“ Lara se otočila zpátky k Willovi a byla ráda, že

má vedle sebe spojence. Toto bylo další z jejích sebezáchovných

pravidel: Dva lidé jsou na tom vždy lépe než jeden. Lara nyní ke

svému pravidlu v duchu přidala dovětek: Byť by byl jeden z nich

vyzáblý počítačový suchar, který neměří víc než metr sedmdesát

pět a má na sobě kravatu s komiksovou postavičkou.

„Cestou domů mi volala Sandy,“ pokračoval Will, „a požádala

mě, jestli bych se tady nestavil a nevyřídil ti vzkaz. Nemohla se ti

dovolat na mobil, i když se o to několikrát pokoušela. Trochu se

zdržela, a tak tě prosí, jestli bys na ni nepočkala v restauraci vedle

její práce, kde jste spolu byly minulý měsíc. Ciro’s. V Mountain

View. Objednala tam na osm stůl.“

„Kvůli tomu ses sem nemusel obtěžovat. Mohla zavolat barma−

novi.“

„Chtěla, abych ti předal fotky, které jsem pořídil na svatbě.

Můžete si je večer prohlídnout a říct mi, jestli budete chtít nějaké

přidělat.“

Will si na druhé straně baru všiml nějakého přítele a zamával na

něj – Silicon Valley se sice rozkládá na ploše stovek čtverečních kilo−

metrů, ale ve skutečnosti je to pouhé maloměsto. „Původně jsme

chtěli s Cheryl přinést ty fotky o víkendu k Sandy do Santa Barba−

ry,“ pokračoval.

„Jo, v pátek se tam chystáme.“

Will se odmlčel a usmál se, jako by chtěl Laře sdělit ohromné

tajemství. Nakonec vytáhl peněženku, otevřel ji a ukázal na jednu

fotografii. Byl na ní on, jeho manželka a mrňavé červené dítě. „Na−

rodila se minulý týden,“ řekl pyšně. „Jmenuje se Claire.“

„Ó, ta je rozkošná,“ zašeptala Lara.

„Takže teď budeme nějakou dobu trávit hodně času doma.“

„A jak se má vůbec Cheryl?“

„Dobře. A malá taky. Tomuhle pocitu se nic nevyrovná… Ale

řeknu ti, že otcovství člověku totálně změní život.“

„To určitě jo.“

Lara znovu pohlédla na hodinky. Půl osmé. Cesta do Ciro’s tr−

vala v tuhle denní dobu dobrou půlhodinu. „Radši už pojedu.“

Ale pak si v návalu hrůzy opět vzpomněla na dodávku a jejího

řidiče.

Na dredy.
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Na zarudlou šmouhu na oprýskaných dveřích…

Will mávl na číšníka a zaplatil účet.

„To nemusíš,“ řekla Lara. „Já to zatáhnu.“

Will se zasmál. „Už se stalo.“

„Cože?“

„Ten podílový fond, o kterém jsi mi říkala na svatbě. Ten, do

kterého jsi těsně předtím investovala…“

Lara si vzpomněla, jak se na svatbě nestydatě vychloubala náku−

pem akcií jednoho biotechnologického fondu, který se za poslední

rok zhodnotil o 60 procent.

„Když jsem se vrátil z Nantucket, nakoupil jsem mraky jeho 

akcií… Takže… dík.“ Kývl pivem směrem k Laře a postavil se.

„Můžeme?“

„Jasně.“ Zamířili ke dveřím a Lara se na ně nejistě zadívala.

Byl to jenom stihomam, utvrzovala se v duchu. Na okamžik ji

napadlo – tak jako v poslední době několikrát –, že by si měla sehnat

normální práci jako všichni ostatní lidé v baru. Neměla by se tolik

zaobírat světem násilí.

Jasně, pouhý stihomam…

Jenže jestli to byl stihomam, proč ten kluk s dredy přidal tak

rychle plyn, když odbočila na parkoviště a podívala se mu do obli−

čeje?

Will vyšel ven, rozevřel deštník a přidržel ho tak, aby se pod něj

vešli oba.

Lara si vzpomněla na další pravidlo sebezáchovy ve městě: Ni−

kdy se nerozpakujte požádat o pomoc.

Avšak právě když se Lara chystala požádat Willa Randolpha,

aby ji po předání fotek doprovodil k autu, napadlo ji, že jestli ten

kluk v dodávce skutečně představuje nějakou hrozbu, pak by od ní

možná bylo sobecké žádat Willa, aby vystavoval riziku i sebe. Ko−

neckonců je to manžel a novopečený otec, na něhož jsou odkázáni

další lidé. Bylo by nefér ho…

„Děje se něco?“ zeptal se Will.

„Vůbec ne.“

„Opravdu?“ naléhal Will.

„Vlastně ano. Myslím, že mě cestou do restaurace někdo sle−

doval. Nějaký kluk.“

Will se rozhlédl kolem sebe. „Vidíš ho tady někde?“

„Teď ne.“
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„Ty máš webovou stránku, viď? O tom, jak se ženy mohou ve

městech chránit.“

„To jo.“

„Třeba o ní ten kluk ví. Třeba se tě jen snaží obtěžovat.“

„To je možné. Nevěřil bys, kolik mi chodí nenávistných mailů.“

Will se natáhl pro telefon. „Nemám zavolat policii?“

Lara to zvažovala.

Nikdy se nerozpakujte požádat o pomoc.

„Ne, ne. Jen… nevadilo by ti, kdybys mi předal ty fotky a pak

mě doprovodil k autu?“

Will se usmál. „Jasně že ne. Karatista zrovna nejsem, ale ve řvaní

o pomoc se mi nikdo nevyrovná.“

Lara se zasmála. „Dík.“

Kráčeli po chodníku před restaurací a Lara si prohlížela jed−

notlivá auta. Stejně jako na každém parkovišti v Silicon Valley stály

i tady desítky saabů, BMW a lexusů. Ovšem žádné dodávky. Žádní

kluci. Žádné krvavé šmouhy.

Will kývl k zadnímu parkovišti, kde stálo jeho auto. „Vidíš ho tu

někde?“ zeptal se.

„Ne.“

Prošli kolem květináče s jalovcem až k jeho autu – nablýskané−

mu stříbrnému jaguáru.

Prokrista, copak mají v Silicon Valley prachy všichni kromě mě?

Will vytáhl z kapsy klíčky a společně přešli ke kufru. „Nafotil

jsem na svatbě jen dva filmy. Ale některé fotky se vážně povedly.“

Otevřel kufr, na chvíli se zarazil a rozhlédl se po parkovišti. Lara ho

následovala. Parkovací plocha byla naprosto opuštěná. Stálo zde jen

Willovo auto.

Will na ni pohlédl. „Zřejmě teď přemýšlíš o těch dredech.“

„O dredech?“

„Jo,“ řekl Will. „O tom klukovi s dredy.“ Jeho hlas zněl nyní ji−

nak, podbízivě a rozrušeně. Will se stále usmíval, ale obličej se mu

proměnil. Vypadal hladově.

„Jak to myslíš?“ zeptala se Lara klidně, ale uvnitř jí vybuchovaly

záblesky strachu. Všimla si, že vjezd na zadní parkoviště blokuje

řetěz, a dovtípila se, že ho za sebou po příjezdu na parkoviště za−

hákl Will – aby měl jistotu, že zde nikdo další nezaparkuje.

„Byla to jen paruka.“
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Ježíši, můj Pane, pomyslela si Lara Gibsonová, která se na−

posledy modlila před dvaceti lety.

Will jí pohlédl do očí a spatřil v nich strach. „Před nějakou do−

bou jsem tady zaparkoval jaguára, pak jsem ukradl dodávku a sle−

doval tě při cestě z domu. Ve vojenské kombinéze a s parukou na

hlavě. Prostě proto, abys začala být nervózní a paranoidní a chtěla,

abych se držel u tebe… Znám všechna tvoje pravidla – o sebezá−

chově ve městech. Nikdy nechoďte s mužem na opuštěné parko−

viště. Ženatí muži s dětmi představují menší riziko než svobodní. 

A můj rodinný portrét v peněžence? Ten jsem uhackoval z jedné

fotky v časopise Parents.“

„Takže ty nejsi…?“ zašeptala Lara odevzdaně.

„Sandyin bratranec? Toho vůbec neznám. Vybral jsem si Willa

Randolpha, protože je to člověk, kterého trochu znáš a který trochu

vypadá jako já. Kdybys mě neznala – nebo si to aspoň nemyslela –,

nikdy v životě bych tě nedokázal vylákat samotnou na parkoviště.

Jo, a tu ruku můžeš klidně zas vytáhnout z kabelky.“ Will zvedl

sprej se slzným plynem. „Vytáhl jsem ti ho, když jsme vycházeli

ven.“

„Ale…“ Lara se rozvzlykala a ramena se jí svěsila beznadějí.

„Kdo vlastně jsi? Vždyť mě vůbec neznáš…“

„Mýlíš se, Laro,“ zašeptal Will a zadíval se na její úzkost, jako

když si pánovitý šachový velmistr prohlíží obličej poraženého sou−

peře. „Vím o tobě všechno. Všechno na světě.“
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00000010 / 2
Pomalu, pomalu…

Neznič je, nezlom je.

Drobné šroubky se jeden po druhém vysouvaly z černého plas−

tikového krytu malého rádia a padaly do dlouhých a nadměrně

svalnatých prstů tohoto mladého muže. V jednom okamžiku se mu

málem podařilo strhnout miniaturní závit šroubku a musel na chvíli

přestat – opřel se o židli a díval se z malého okénka na zatažené

nebe nad okresem Santa Clara tak dlouho, až se trochu uvolnil. By−

lo osm hodin ráno a on se svému pracnému úkolu věnoval již více

než dvě hodiny.

Wyatt Gillette nakonec vyšrouboval všech dvanáct šroubků, kte−

ré chránily kryt rádia, a položil je na lepkavou stranu žlutého lís−

tečku na poznámky. Odstranil kryt a začal zkoumat útroby rozhla−

sového přijímače Samsung.

Jeho zvědavost se jako vždy drala kupředu jako závodní kůň.

Přemýšlel, proč konstruktéři zvolili právě tuto vzdálenost mezi ob−

vodovými deskami, proč je v tuneru použit právě takto široký drá−

tek, jaké je zastoupení kovů v pájedlu.

Možná je toto optimální konstrukce, a možná ne.

Možná byli konstruktéři líní nebo rozptýlení.

Existuje nějaký lepší způsob, jak postavit rádio?

Wyatt Gillette pokračoval v rozebírání přístroje a po chvíli začal

vyšroubovávat samotné obvodové desky.

Pomalu, pomalu…

Devětadvacetiletý Wyatt Gillette měl propadlou tvář člověka,

který při více než stoosmdesáticentimetrové výšce váží šedesát de−

vět kilogramů. Člověka, o němž si všichni lidé myslí, že by měl při−

brat. Vlasy měl tmavé, téměř černé a v poslední době si je nestříhal

ani nemyl. Na pravé paži se mu vyjímal kostrbatě vytetovaný racek,

jak přelétá nad palmou. Seprané modré džínsy a šedá pracovní

košile na něm volně plandaly.
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Zachvěl se v chladném jarním vzduchu. Zimou se mu roztřásly

ruce, a tak strhl zářez v hlavičce jednoho drobného šroubku. Zkla−

maně si povzdechl. Ani tak mechanicky zručný člověk, jako byl

Gillette, nedokázal bez pořádného nářadí zázraky a právě nyní po−

užíval šroubovák vyrobený z kancelářské sponky. Kromě ní a svých

rukou neměl žádné jiné pomůcky. Dokonce i žiletka by byla na tom−

to místě vhodnější, ovšem žiletky se zde jednoduše nevyskytovaly.

Dočasným domovem Wyatta Gillettea bylo totiž federální nápravné

zařízení druhého stupně v kalifornském San Jose.

Pomalu, pomalu…

Když byla obvodová deska konečně rozebrána, objevil Gillette

svatý grál, po kterém celou dobu prahl – malý šedý tranzistor –, 

a ohýbal jeho tenké drátky tak dlouho, až se únavou zlomily. Nato

připevnil tranzistor k malé obvodové desce, na níž pracoval už celé

měsíce, a pečlivě propletl přívodní drátky.

Právě když svou práci dokončoval, bouchly opodál dveře a na

chodbě se rozlehly kroky. Gillette zděšeně vzhlédl.

Někdo jde k němu do cely. Panebože ne, pomyslel si.

Kroky se nyní ozývaly asi ze šesti metrů. Gillette zastrčil draho−

cennou obvodovou desku do časopisu Wired, rozebrané součástky

vrátil do krytu rádia a postavil přístroj proti zdi.

Lehl si na palandu a začal listovat hackerským časopisem 2600.

Modlil se přitom k všeobecně použitelnému Bohu, se kterým zač−

nou po příchodu do vězení dříve či později rozmlouvat i nevěřící

vězni. Prosím, nedopusť, aby mě vytáhli z postele. A když, nedo−

pusť, aby našli tu obvodovou desku.

Dozorce nakoukl přes průzor a řekl: „Do pozoru, Gillette.“

Gillette vstal, položil si ruce na hlavu a postavil se do zadní části

místnosti.

Dozorce vešel do malé a tmavé cely. Nebyl zde však proto, aby

Gillettea buzeroval. Dokonce se ani nerozhlížel po cele; pouze

Gilletteovi nasadil pouta a vyvedl ho ze dveří.

Na styku dvou chodeb, kde se křídlo s izolovanými celami spo−

jovalo s normálním vězeňským křídlem, dozorce odbočil a zamířil

na chodbu, kterou Gillette neznal. Hudba a křik ozývající se z vě−

zeňského dvora postupně utichly a po několika minutách se Gillette

ocitl v malé místnosti vybavené stolem a dvěma lavicemi, oběma

přišroubovanými k podlaze. Na stole byly připevněny kroužky pro

pouta, ale dozorce do nich Gillettea nezamkl.
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„Sedni si.“

Gillette poslechl.

Dozorce odešel a zabouchl za sebou dveře. Gillette tak zůstal

sám se svou zvědavostí a neodbytnou touhou vrátit se zpátky k dra−

hocenné obvodové desce. Seděl a třásl se zimou v místnosti bez

oken, která vypadala spíše jako scéna z nějaké počítačové hry za−

sazené do středověku než jako místo v reálném světě. Právě v ta−

kových kobkách, pomyslel si, očekávali kacíři s těly zlomenými na

skřipci poslední dopadnutí sekery mistra popravčího.

Thomas Frederick Anderson byl mužem mnoha jmen.

Na základní škole mu říkali Tom nebo Tommy.

Na střední škole v kalifornském Menlo Parku si vysloužil dob−

rých dvanáct přezdívek, například Stealth nebo CryptO – v té době

provozoval diskusní stránky a hackoval na trash−80kách, com−

modorech a applech.

Později se mu říkalo „T. F.“ To když pracoval pro bezpečnostní

oddělení firem AT&T, Sprint a Cellular One, kde stopoval hackery,

telefonní phreaky a nejrůznější vykrádače. Přezdívka sice vznikla 

z jeho iniciál, ale podle kolegů znamenala spíše „Totální fanatik“ –

vzhledem k Andersonově devadesátisedmiprocentní úspěšnosti při

chytání pachatelů ve spolupráci s policií.

Jako policejní detektiv v San Jose pak dostal řadu dalších pří−

zvisek – pod jmény Courtney 334, Lonelygirl nebo BrittanyT ho

znali v chatovacích místnostech, kde se vydával za čtrnáctileté dív−

ky a psal neohrabané vzkazy pedofilům, kteří pak těmto fiktivním

vysněným láskám zasílali e−mailem svůdné návrhy a jezdili za nimi

do předměstských nákupních center na romantické schůzky, aby ke

své hrůze zjistili, že jejich protějškem je ve skutečnosti půltucet poli−

cistů vyzbrojených pistolemi a zatykačem.

V současné době se Andersonovi říkalo buďto dr. Anderson – to

když byl představován na počítačových konferencích –, anebo

prostě Andy. V jeho oficiálních záznamech však stálo: „poručík

Thomas F. Anderson, ředitel oddělení počítačové kriminality kali−

fornské státní policie“.

Vychrtlý pětačtyřicetiletý muž s řídnoucími hnědými vlnitými

vlasy nyní kráčel po chladné a vlhké chodbě vedle zavalitého ředi−

tele nápravného zařízení v San Jose – San Ho, jak mu svorně říkali

padouši i policisté. Doprovázel je statný hispánský dozorce.

22



Trojice mužů se zastavila u jedněch dveří. Ředitel kývl, dozorce

otevřel dveře, Anderson vešel dovnitř a začal si prohlížet odsou−

zeného.

Wyatt Gillette byl nesmírně bledý – měl „hackerský bronz“, jak

se sinalé pleti žertem říkalo – a docela vyzáblý. Vlasy i nehty měl

značně zanedbané. Očividně se několik dní nesprchoval a neholil.

Policista si všiml, že se v Gilletteových tmavě hnědých očích

zablesklo poznání. „Vy jste…,“ začal, „vy jste Andy Anderson?“

„Detektiv Anderson,“ opravil ho ředitel věznice a hlas mu zněl

jako práskání bičem.

„Vy šéfujete oddělení počítačové kriminality na státním,“ po−

kračoval Gillette.

„Vy mě znáte?“

„Předloni jsem poslouchal vaši přednášku na Comsecu.“

Na konferenci „Comsec“ o bezpečnosti počítačů a počítačových

sítí měli přístup pouze profesionální pracovníci tohoto oboru a pří−

slušníci bezpečnostních složek; pro veřejnost byla konference uza−

vřena. Anderson ovšem věděl, že pro mladé hackery z celé Ameriky

se stalo oblíbenou kratochvílí pokusit se vloupat do registračního

počítače a vystavit si vlastní pozvánku. V historii konference se to

nicméně povedlo pouhým dvěma či třem jedincům.

„Jak jste se na ni dostal?“

Gillette pokrčil rameny. „Našel jsem pozvánku, kterou někdo

ztratil.“

Anderson skepticky přikývl. „A co si myslíte o mé přednášce?“

„Souhlasím s vámi: křemíkové čipy začnou být zastaralé dříve,

než si většina lidí myslí. Počítače budou v budoucnu pracovat na

bázi molekulární elektroniky. Což znamená, že uživatelé budou

muset začít hledat úplně nový způsob, jak se chránit proti hac−

kerům.“

„Na té konferenci si to nikdo jiný nemyslel.“

„Skákali vám do řeči,“ připomněl Gillette.

„A vy ne?“

„Ne. Já si dělal poznámky.“

Ředitel věznice se opřel o zeď, zatímco policista se posadil

naproti Gilletteovi a řekl: „Z tříletého trestu za počítačové podvody

a zneužívání informací vám zbývá ještě jeden rok. Vloupal jste se do

počítačů Western Software a ukradl zdrojové kódy k většině jejich

programů, říkám to správně?“
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Gillette přikývl.
Zdrojový kód je mozkem i srdcem softwaru a jeho majitel se ho

snaží za každou cenu ochránit. Pokud ho zloděj odcizí, dokáže
snadno překonat identifikační a bezpečnostní kódy, opatřit software
novým hávem a prodávat ho pod vlastním jménem. Zdrojové kódy
pro počítačové hry, kancelářské aplikace a uživatelské programy
představovaly hlavní majetek společnosti Western Software. Pokud
by nějaký bezskrupulózní hacker tyto kódy ukradl, mohl by vyřadit
firmu s miliardovým obratem z trhu.

„Já s těmi kódy nic neprovedl,“ poznamenal Gillette. „Když jsem
si je stáhl, jednoduše jsem je zase smazal.“

„Tak proč jste se do jejich systémů nabourával?“
Hacker pokrčil rameny. „Viděl jsem šéfa jejich společnosti na

CNN nebo někde. Říkal, že do jejich sítě nikdo nepronikne. Že jsou
jejich bezpečnostní systémy absolutně neprůstřelné. Chtěl jsem vy−
zkoušet, jestli je to pravda.“

„A byla?“
„Vlastně jo, byly neprůstřelné. Problém je v tom, že byly

chráněny jen před lidmi, kteří je chtěli prostřelit. Ne před lidmi jako
já, kteří je jednoduše obešli.“

„Ale když už jste se do nich naboural, proč jste společnost ne−
upozornil, že má v bezpečnostních systémech mezery? Proč jste
nechtěl být bílým kloboukem?“

Bílí klobouci byli hackeři, kteří se vloupávali do počítačových
systémů a pak své oběti upozorňovali na mezery v bezpečnostním
zajištění. Někdy to dělali pro slávu, jindy pro peníze. A někdy do−
konce proto, že to pokládali za správné.

Gillette pokrčil rameny. „Tohle je jejich problém. Ten chlap říkal,
že je to nemožné. Chtěl jsem jen vědět, jestli se neplete.“

„Ale proč?“
Další pokrčení ramenou. „Prostě jsem byl zvědavý.“
„A proč se na vás federálové tak zběsile vrhli?“ zeptal se An−

derson. Pokud hacker nenaruší chod společnosti nebo se nepokusí
svou kořist prodat, FBI podobné případy zřídkakdy vůbec vyšetřu−
je, natož aby je předávala státnímu zastupitelství.

Místo Gillettea však odpověděl ředitel věznice: „Důvodem je
MO.“

„Ministerstvo obrany?“ zeptal se Anderson a zadíval se na ne−
vkusné tetování na Gilletteově paži. Je to letadlo? Ne, spíš nějaký
pták.

24



„Je to všechno bouda,“ zamumlal Gillette. „Absolutní nesmysl.“

Policista pohlédl na ředitele, který mu vše vysvětlil: „Pentagon

se domnívá, že Gillette napsal nějaký program nebo něco takového,

který prolomil nejnovější šifrovací software ministerstva obrany.“

„Jejich Standard 12?“ Anderson se zasmál. „K rozluštění jedi−

ného jejich e−mailu by bylo zapotřebí dvanáct superpočítačů, které

by nepřetržitě běžely plných šest měsíců.“

Standard 12 v nedávné době nahradil DES – Obranný šifrovací

standard. Jednalo se o nejmodernější šifrovací software pro ame−

rickou vládu, který se používal k šifrování tajných dat a hlášení. Pro

národní bezpečnost byl natolik důležitý, že měl podle exportního

zákona stejný status jako střelivo a jeho vývoz byl povolen pouze se

souhlasem armády.

„A i kdyby někdo skutečně rozluštil data šifrovaná ve Standardu

12, tak co má být?“ pokračoval Anderson. „Každý se snaží rozkó−

dovat šifry.“

Na této činnosti nebylo samo o sobě nic nezákonného, pokud

nebyl šifrovaný dokument tajný nebo odcizený. Mnoho výrobců

softwaru dokonce vybízelo lidi, aby se pokusili rozluštit dokumen−

ty šifrované pomocí jejich programů, a nabízelo odměnu každému,

kdo to dokáže.

„Ne,“ vysvětlil Gillette. „MO tvrdí, že jsem cracknul jejich počí−

tač, našel informace o tom, jak Standard 12 funguje, a pak napsal

skript, který ten dokument rozšifrovává. Dokáže to prý za pár

vteřin.“

„To není možné,“ řekl Anderson a rozesmál se. „To prostě ne−

jde.“

„Taky jsem jim to říkal,“ přidal se Gillette. „Nevěřili mi.“

Když se však Anderson zadíval do vězňových vyhýbavých

prázdných očí pod tmavým obočím a prohlédl si jeho ruce, které se

bez ustání neklidně ošívaly, napadlo ho, že tento hacker by možná

skutečně dokázal napsat podobně kouzelný program. Anderson sám

by to nikdy nedokázal a neznal ani nikoho, kdo by to svedl. Avšak

ne nadarmo tady teď stál s kloboukem v ruce – Gillette byl oprav−

dový wizard, jak hackeři označují ty ze svého středu, kteří dosáhli

nejvyšší úrovně znalostí a dovedností v opojném světě počítačů.

Ozvalo se zaklepání na dveře a dozorce vpustil dovnitř další dva

muže. První z nich byl čtyřicátník se štíhlým obličejem, špinavě

blonďatými vlasy vyčesanými dozadu a vyztuženými sprejem 
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a s nefalšovanými kotletami. Muž měl na sobě laciný šedý oblek a

jeho sepraná bílá košile byla příliš veliká a napůl vykasaná z kalhot.

Pohlédl na Gillettea beze stopy zájmu. „Pane,“ řekl řediteli věznice

suše, „jsem detektiv Frank Bishop z oddělení vražd kalifornské poli−

cie.“ Bezkrevně kývl na Andersona a zmlkl.

Druhý muž byl o něco mladší a podstatně těžší. Nejprve si

potřásl rukou s ředitelem a pak i s Andersonem. „Detektiv Bob

Shelton.“ Obličej měl poďobaný dětským akné.

O Sheltonovi nevěděl Anderson zhola nic, ale s Bishopem měl tu

čest již dříve hovořit a jeho účast na případu, kvůli kterému sem

Anderson přijel, přivítal se smíšenými pocity. Také Bishop byl ve

svém oboru wizardem, ovšem jeho sférou zájmu bylo lapání vrahů

a násilníků v chudinských čtvrtích, mezi něž patřilo oaklandské ná−

břeží, Haight−Ashbury nebo nechvalně proslulý sanfranciský Ten−

derloin. Oddělení počítačové kriminality nemělo oprávnění – ani

vybavení – vyšetřovat podobnou vraždu bez přítomnosti policisty 

z oddělení násilné trestné činnosti, ovšem po několika stručných te−

lefonních rozhovorech s Bishopem si Anderson nedělal žádné iluze.

Nejenže byl tenhle odborník na vraždy roztržitý a podle všeho zcela

postrádal smysl pro humor, ale hlavně a především neměl téměř

žádné znalosti o počítačích.

Anderson se rovněž doslechl, že ani Bishop nechtěl pracovat 

s lidmi z počítačového. V zákulisí usilovně lobboval za případ

MARINKILL, který lidé z FBI pojmenovali podle místa činu: Před

několika dny zavraždili tři bankovní lupiči před pobočkou Bank of

America v Sausalitu v okrese Marin dva náhodné kolemjdoucí a jed−

noho policistu, načež podle očitých svědectví zamířili na východ,

takže mohli s velkou pravděpodobností skončit v Bishopově sou−

časném rajonu, jímž byla oblast San Jose.

Také nyní se Bishop ze všeho nejdříve podíval na displej svého

mobilního telefonu – zřejmě aby zjistil, jestli mu někdo neposlal

zprávu o přeřazení k jinému případu.

„Nechcete se posadit, pánové?“ řekl Anderson detektivům a

ukázal na lavice kolem kovového stolku.

Bishop zavrtěl hlavou a zůstal stát. Zastrčil si košili a zkřížil ruce

na prsou. Shelton se nejprve posadil vedle Gillettea, ale pak se na

něj znechuceně podíval, vstal a posadil se na opačnou stranu stolu.

„Taky byste se mohl někdy umýt,“ zamumlal směrem k Gillet−

teovi.
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„A vy byste se mohl zeptat ředitele, proč mám sprchu jen jednou

týdně,“ opáčil odsouzenec.

„Protože jste porušil vězeňský řád, Wyatte,“ řekl ředitel trpělivě.

„A za to jste byl umístěn na izolaci.“

Anderson neměl čas ani trpělivost na hašteření. Otočil se k Gil−

letteovi a řekl: „Máme určitý problém a doufáme, že nám s ním

pomůžete.“ Pohlédl na Bishopa. „Chcete ho vyslechnout?“

Podle protokolu státní policie byl oficiálním vrchním vyšetřo−

vatelem případu Frank Bishop. Detektiv ovšem zavrtěl hlavou. „Ne,

pane, můžete pokračovat.“

„Včera večer někdo unesl z restaurace v Cupertinu ženu. Za−

vraždil ji a její tělo pohodil v Portola Valley. Byla ubodána k smrti.

Nebyla pohlavně zneužita a vražda neměla žádný zjevný motiv.

Oběť se jmenovala Lara Gibsonová a provozovala webovou

stránku s informacemi, jak se ženy mohou chránit, a pořádala na to−

to téma přednášky po celé zemi. Hodně se o ní psalo v tisku, 

a dokonce se objevila i v pořadu Larryho Kinga. A pak včera seděla

v jednom baru, když ji oslovil chlápek, který ji podle všeho znal. 

Podle barmana se představil jako Will Randolph. Tak se jmenuje

bratranec ženy, s níž měla jít oběť včera večer na večeři. Skuteč−

ný Randolph o ničem nevěděl – byl právě na týden v New Yorku –,

ale v počítači oběti jsme našli jeho digitální fotografii a pachatel se

mu podobá. Domníváme se, že právě proto se vydával zrovna 

za něj.

Ten člověk měl o oběti kompletní informace. Znal její přátele,

věděl, kam cestovala, čím se živí, jaké akcie vlastní, s kým chodí.

Dokonce se zdálo, že přímo v baru na někoho mával, ale lidi z od−

dělení vražd vyslechli většinu hostů, kteří tam včera večer byli, 

a nenašli nikoho, kdo by pachatele znal. Takže si myslíme, že prostě

blafoval – aby ji uklidnil a aby to vypadalo, že do toho podniku

chodí pravidelně.“

„Provedl na ní sociální inženýrství,“ nadhodil Gillette.

„Cože?“ zeptal se Shelton.

Anderson ten výraz znal, ale přenechal odpověď Gilletteovi,

který řekl: „To znamená naučit se nějakého člověka nazpaměť a pak

se za něj vydávat. Hackeři tak získávají přístup k databázím, tele−

fonním linkám a přístupovým kódům. Čím více skutečností o něja−

kém člověku uvedete, tím více vám ostatní uvěří a tím spíše pak

udělají, co po nich chcete.“
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Anderson pokračoval: „Sandra Hardwicková – to je ta dívka, se

kterou se měla Lara setkat –, uvedla, že jí volal někdo, kdo se vy−

dával za Lařina přítele, a tu schůzku zrušil. Sandra se pak po−

koušela Laře zavolat, ale nefungoval jí telefon.“

Gillette přikývl. „Vyřadil jí mobil.“ Po chvíli se zamračil. „Ba ne,

nejspíš celou buňku.“

Anderson přitakal. „Společnost Mobile America zaznamenala

výpadek buňky 850 na přesně pětačtyřicet minut. Někdo jí zadal

kód, který vypnul spínač, a pak ho opět zapnul.“

Gillette přimhouřil oči. Detektiv viděl, že ho případ stále více za−

jímá.

„Takže,“ řekl hacker zadumaně, „se vydával za někoho, komu

věřila, a pak ji zabil. Přičemž využil informací, které získal z jejího

počítače.“

„Přesně tak.“

„Měla onlinové připojení?“

„Horizon On−Line.“

Gillette se rozesmál. „Ježíšikriste, víte, jak je tenhle provider ne−

zajištěný? Pachatel se prostě navěsil na jejich směrovač a četl její 

e−maily.“ Gillette se zarazil, zavrtěl hlavou a zkoumavě se podíval

do Andersonova obličeje. „Jenže to je úkol pro mateřskou školku.

To mohl udělat kdokoliv. Je v tom něco dalšího, viďte?“

„Přesně tak,“ souhlasil Anderson a pokračoval: „Mluvili jsme 

s jejím přítelem a prohlédli její počítač. Polovina informací, které

barman zaslechl pachatele říkat, nepocházela z jejích e−mailů. Byly

přímo na harddisku.“

„Možná se jí pachatel potápěl v koši a sehnal ty informace tak−

hle.“

Anderson to Bishopovi s Sheltonem vysvětlil: „Chce říct, že

pachatel probíral obsah jejích odpadkových košů, aby získal infor−

mace, které mu mohly pomoci při hackování – odhozené firemní

příručky, sjetiny z tiskárny, účtenky, stvrzenky a podobné věci.“

Otočil se však k Gilletteovi a řekl: „O tom pochybuji – všechno, co

věděl, bylo uloženo v jejím počítači.“

„A co tvrdý přístup?“ zeptal se Gillette. Tvrdý přístup znamená,

že se hacker vloupá oběti do domu nebo do kanceláře a fyzicky

prohledá její počítač. Naopak měkkým přístupem se rozumí vlou−

pání do počítače po síti ze vzdálené stanice.
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„Musel to být měkký přístup,“ odpověděl Anderson. „Mluvil

jsem s přítelkyní, se kterou se měla Lara setkat – se Sandrou. Pro−

hlásila, že si spolu tu schůzku domlouvaly až včera odpoledne přes

e−mail a Lara byla celý den doma. Vrah se musel nacházet na jiném

místě.“

„To je zajímavé,“ zašeptal Gillette.

„Taky si myslím,“ přitakal Anderson. „V podstatě se domní−

váme, že pachatel použil nějaký nový virus, aby jí pronikl do počí−

tače. Problém je, že ho naše počítačové oddělení nedokáže odhalit.

Doufali jsme, že byste se na to mrkl vy.“

Gillette přikývl, přimhouřil oči a zadíval se na špinavý strop.

Anderson si všiml, že se jeho prsty nepatrně a rychle pohybují. Nej−

prve se domníval, že Wyatta chytila třesavka nebo nějaký nervový

tik. Pak si ovšem uvědomil, co hacker dělá. Podvědomě cosi psal na

neviditelné klávesnici – zdálo se, že je to jeho zlozvyk.

Po chvíli Gillette sklopil oči k Andersonovi. „Čím jste jí pro−

hlíželi disk?“

„Měli jsme Norton Commander, Vi−Scan 5.0, forenzní detekční

package FBI, Restore8, partition od ministerstva obrany a File Allo−

cation Analyzer 6.2. Dokonce jsme zkoušeli i Surface−Scour.“

Gillette se zmateně zasmál. „Tohle všechno a vůbec nic jste ne−

našli?“

„Ne.“

„A jak mám já najít něco, co jste vy nenašli?“

„Prohlížel jsem si nějaký software, který jste napsal – existují jen

tři nebo čtyři lidé na světě, kteří by dokázali napsat podobný skript.

Určitě máte kód, který je lepší než náš – nebo ho dokážete nahac−

kovat.“

„A co z toho budu mít?“ zeptal se Gillette Andersona.

„Cože?“ řekl Bob Shelton, zakabonil poďobané čelo a upřeně se

zadíval na hackera.

„Jestli vám pomůžu, co mi za to dáte?“

„Ty malý sráči!“ obořil se na něj Shelton. „Tady zavraždili ženu.

Tobě je to úplně fuk?“

„Je mi jí líto,“ odsekl Gillette. „Ale dohoda zní, že když vám

pomůžu, budu za to něco chtít.“

„Co třeba?“ zeptal se Anderson.

„Chci stanici.“
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„Žádné počítače,“ prohlásil rezolutně ředitel. „Ani nápad.“ Oto−

čil se k Andersonovi a řekl: „Právě proto je na izolaci. Přistihli jsme

ho u počítače v knihovně – byl na internetu. Součástí jeho rozsudku

byl přitom soudní příkaz, že se nesmí připojovat na síť.“

„Nebudu se připojovat na síť,“ řekl Gillette. „Klidně zůstanu 

v křídle E, kde jsem teď. Nebudu mít přístup k telefonní lince.“

Ředitel se zašklebil. „Vy byste raději zůstal na administrativní

izolaci…“

„V samovazbě,“ opravil ho Gillette.

„…jen abyste mohl mít počítač?“

„Ano.“

„A kdyby zůstal na izolaci,“ zeptal se Anderson, „takže by ne−

měl možnost připojit se na síť, dalo by se jeho požadavku vyhovět?“

„Snad ano,“ odpověděl ředitel.

Policista se otočil k Gilletteovi. „Tak platí. Opatříme vám note−

book.“

„Vy s ním hodláte vyjednávat?“ zeptal se Shelton Andersona

nevěřícně. Pohlédl na Bishopa, aby u něj našel zastání, ale štíhlý de−

tektiv si pouze hladil staromódní kotlety a znovu si prohlížel mo−

bilní telefon v naději, že bude brzy vysvobozen.

Anderson Sheltonovi neodpověděl. Otočil se k Gilletteovi a do−

dal: „Ovšem ten přístroj dostanete až poté, co analyzujete počítač

Lary Gibsonové a předložíte nám úplnou zprávu.“

„Samozřejmě,“ odpověděl vězeň a oči mu zažhnuly vzrušením.

„Používala klon IBM, řadové zboží. Za hodinu vám ho sem

dovezeme. Máme všechny její diskety i software a…“

„Ne, ne, ne,“ řekl Gillette rozhodně. „Tady to dělat nemůžu.“

„Proč ne?“

„Budu potřebovat přístup k serveru – a možná i k superpočítači.

Budu potřebovat technické manuály a software.“

Anderson pohlédl na Bishopa, který jako by tohle všechno

neposlouchal.

„Ani náhodou, kurva,“ prohlásil Shelton, který byl z obou de−

tektivů hovornější, přestože měl poněkud omezenou slovní zásobu.

Anderson chvíli přemýšlel a pak se ředitel věznice zeptal: „Moh−

li byste jít na chvilku na chodbu, pánové?“
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00000011 / 3
Byl to docela zábavný hack.

I když ne tak náročný, jak by bylo záhodno.

Phate – tento elektronický přídomek se podle nejlepších hacker−

ských tradic psal s ph, a nikoliv s f – nyní mířil ke svému domu 

v Los Altos v samotném srdci Silicon Valley.

Dnes ráno měl pěkně napilno: Nejprve se zbavil bílé dodávky 

s krvavými šmouhami, pomocí níž včera vyvolal v Laře Gibsonové

návaly panické hrůzy. A pak odhodil i ostatní rekvizity – nejen pa−

ruku s dredy, vojenskou kombinézu a sluneční brýle, ale i křiklavě

čisťounký čipžokejský ohoz Willa Randolpha, úslužného bratrance

Sandy Hardwickové.

Nyní byl někým úplně jiným. Pochopitelně nevystupoval pod

svým pravým jménem či totožností – jako Jon Patrick Holloway,

který se narodil před sedmadvaceti lety v Upper Saddle River ve

státě New Jersey. Kdepak, momentálně představoval pouze jednu

ze šesti či sedmi fiktivních osob, které v poslední době vytvořil. By−

ly pro něj něčím jako skupinkou přátel a všechny byly vybaveny

řidičskými průkazy, zaměstnaneckými průkazy, kartičkami se so−

ciálním pojištěním a veškerými udavačskými doklady, které jsou 

v dnešní době tak nepostradatelné. Phate svůj ansámbl dokonce ob−

dařil i rozmanitými přízvuky a manýry, které si nacvičil s až obřad−

nou pečlivostí.

Kým bys chtěl být?

Na tuto otázku měl Phate jedinou odpověď: úplně kýmkoliv na

světě.

Když nyní přemýšlel o hackování Lary Gibsonové, dospěl k ná−

zoru, že dostat se na kobylku ženě, která se honosila titulem krá−

lovny městské sebezáchovy, bylo až příliš snadné.

Nastal čas zvednout laťku o stupínek výše.

Phateův jaguár se pomalu sunul ranní špičkou po mezistátní

dálnici 280. Na západě se pohoří Santa Cruz nořilo do chuchvalců

mlhy, která se majestátně převalovala směrem k Sanfranciskému
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zálivu. V posledních letech sužovala celé údolí sucha, ale velká část

letošního jara – včetně dneška – byla deštivá, takže všude rostla buj−

ná vegetace. Phate ovšem nevěnoval divukrásné krajině pozornost.

Poslouchal právě na CD přehrávači hru – Smrt obchodního cestujícího.

Byla to jedna z jeho oblíbených. Čas od času se jeho rty pohybovaly

přesně podle pronášených dialogů, neboť Phate znal celou hru naz−

paměť.

O deset minut později, v 8.45, již jaguár vjížděl do garáže vel−

kého osamělého domu ve stonecrestské zástavbě u silnice El Monte

Road v Los Altos.

Phate v garáži zaparkoval a zavřel dveře. Na jinak neposkvrně−

né podlaze si všiml kapky Lařiny krve ve tvaru rozmazané čárky.

Jak mi mohla předtím uniknout? vyplísnil se v duchu. Otřel skvrnu,

vešel dovnitř a zamkl za sebou dveře.

Dům byl pouhých šest měsíců starý a voněl kobercovým lepid−

lem a sladkým malířským nátěrem.

Pokud by přišli na uvítací návštěvu sousedé, postavili se do

chodby a nakoukli do obývacího pokoje, spatřili by veškeré známky

přítomnosti rodiny vyšší střední třídy, která žije pohodlným ži−

votem, jež počítačové peníze umožňují vést zde v Silicon Valley to−

lika různým lidem.

Ahoj, rád vás poznávám… Jo, přesně tak, přestěhoval jsem se teprve

minulý měsíc… Pracuju pro jednu začínající dotcomovou firmu tady 

v Palo Altu. Přijel jsem napřed s polovinou nábytku z Austinu – Kathy

s dětmi se sem nastěhuje v červnu, až skončí škola… To jsou oni. Tuhle

fotku jsem pořídil v lednu na dovolené na Floridě. Troy a Brittany. Jemu

je sedm a jí bude příští měsíc pět.

Na římse krbu a na drahých konferenčních a odkládacích stol−

cích stály desítky fotografií, na nichž Phate pózoval se světlovlasou

ženou na pláži, jel s ní na koni, objímal se s ní na svahu lyžařského

střediska, tančil s ní na svatbě. Další snímky zachycovaly manželský

pár se dvěma dětmi. Dovolené, fotbalový trénink, Vánoce, Veli−

konoce.

Víte, pozval bych vás na večeři nebo tak něco, ale ta nová firma mi

dává pěkně zabrat… Asi bude lepší počkat, až dorazí i zbytek rodiny. 

U nás je stejně hlavou rodiny Kathy… A navíc umí mnohem lépe vařit.

Prima, vy se taky mějte.

A sousedé mu předají víno, cukroví nebo begonie na uvítanou a

vrátí se domů, aniž by je byť jen ve snu napadlo, že jejich soused je
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dokonalým výplodem tvůrčího sociálního inženýrství a celý dům je

stejně falešný jako filmová kulisa.

Podobně jako snímky, které ukazoval Laře Gibsonové, byly i ty−

to momentky vytvořeny na Phateově počítači. Jeho tvář nahradila

obličej mužského manekýna a jeho manželku Kathy představovala

tuctová ženská vytvarovaná podle jedné modelky v časopise Self.

Děti pak měly původ v magazínu Vogue Bambini. Rovněž samotný

dům nebyl ničím jiným než pouhou fasádou: jedinými plně zaří−

zenými místnostmi byly obývací pokoj a vstupní hala, a i to pouze

za účelem zmatení lidí, kteří by se objevili přede dveřmi. V ložnici

se nenacházelo nic jiného než postel a lampa. Jídelna, která zároveň

sloužila jako Phateova pracovna, pak byla vybavena stolem, lam−

pou, dvěma notebooky a kancelářskou židlí. A ve sklepě…, inu, ve

sklepě se nacházelo pár dalších věciček, ale ty rozhodně nebyly

určeny pro oko sousedů.

V případě potřeby – a Phate věděl, že i to je možné – mohl

okamžitě opustit dům a zanechat všechno zde. Všechny jeho dů−

ležité osobní věci – opravdový hardware, počítačové starožitnosti,

které sbíral, stroj na výrobu identifikačních průkazů, součástky do

superpočítačů, jejichž nákupem a prodejem si vydělával na živoby−

tí –, to všechno leželo v jednom skladu několik kilometrů odtud. 

A neexistovalo nic, co by mohlo přivést policisty na tuto stopu.

Phate vešel do jídelny, posadil se za stůl a zapnul notebook.

Obrazovka se probudila k životu, na příkazovém řádku se ob−

jevilo hlášení C: a spolu s blikáním kurzoru vedle něj povstal Phate

znovu z mrtvých.

Kým bys chtěl být?

V tomto okamžiku již Phate nebyl Jonem Patrickem Hollo−

wayem ani Willem Randolphem ani Warrenem Greggem ani Jame−

sem L. Seymourem ani žádnou z dalších několika postav, které vy−

tvořil. Nyní byl prostě a jednoduše Phatem. Nikoliv světlovlasou

stopětasedmdesáticentimetrovou figurkou křehké konstituce, která

bezcílně bloumá mezi trojrozměrnými domy, kancelářskými budo−

vami, prodejnami, letadly, betonovými svodidly dálnic, hnědými

trávníky drátěnými ploty továrnami na polovodiče nákupními cen−

try zvířaty lidmi lidmi lidmi lidmi stejně početnými jako hejno

much…

Toto byla jeho realita – svět uvnitř monitoru.
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Zadal několik povelů a se vzrušeným chvěním ve slabinách se

zaposlouchal do kolísajícího pískotu, kterým mu jeho modem elek−

tronicky podával ruku. (Většina skutečných hackerů by tak zoufale

pomalé modemy a telefonní linky nikdy nepoužila a raději se připo−

jovala na síť pomocí přímé linky, ovšem Phate musel volit kompro−

mis. Rychlost byla nyní mnohem méně důležitá než schopnost

udržet si mobilitu a skrývat své stopy ve změti milionů kilometrů

běžných telefonních linek po celém světě.)

Jakmile se připojil na síť, zkontroloval si e−maily. Vzkazy od

Shawna by si přečetl ihned, ale žádné zde neměl; ostatní si může

přečíst později. Opustil čtečku elektronické pošty a zadal další po−

vel. Na obrazovce vyskočila nabídka.

Když spolu s Shawnem psali loni software pro Trapdoor, roz−

hodl se, že přestože tento program nebude používat nikdo jiný, dá

si záležet, aby byla hlavní nabídka uživatelsky příjemná – jedno−

duše proto, že tak se to prostě dělá, když je člověk geniální metač

kódu, když je člověk wizard.

Trapdoor

Hlavní nabídka
1. Chcete pokračovat v předchozí činnosti?
2. Chcete vytvořit/otevřít/editovat pozaďový 

soubor?
3. Chcete vyhledat nový cíl?
4. Chcete dekódovat/dešifrovat heslo nebo 

text?
5. Chcete opustit systém?

Phate sjel kurzorem na nabídku 3 a stiskl klávesu ENTER.

O chvíli později jej program Trapdoor zdvořile požádal:

Prosím, zadejte e−mailovou adresu cíle.

Phate zpaměti vyťukal adresu a stiskl ENTER. Za deset vteřin již

byl napojen na stanici někoho jiného – v podstatě se díval nic ne−

tušícímu uživateli přes rameno. Chvíli si pročítal obsah obrazovky

a pak si začal zapisovat poznámky.

Lara Gibsonová byla zábavný hack, ale tenhle bude ještě lepší.
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„Vyrobil si toto,“ oznámil jim ředitel věznice.

Policisté stáli ve skladu nápravného zařízení v San Ho. Na re−

gálech podél stěn ležely nejrůznější narkomanské pomůcky, nacis−

tické ozdoby, vlaječky hnutí Islámský národ a podomácku vyrobené

zbraně – klacky, nože, boxery a dokonce i několik střelných zbraní.

Policisté se nacházeli ve skladu zabavených předmětů a všechny ty−

to zlověstné položky byly v průběhu let konfiskovány problémo−

vým chovancům káznice.

Předmět, na který nyní ředitel ukazoval, však nebyl pobuřující

ani vražedný. Jednalo se o dřevěnou bedýnku o rozměrech asi še−

desát krát devadesát centimetrů, vyplněnou stovkami drátků, které

propojovaly desítky elektronických součástek.

„Co to je?“ dotázal se Bob Shelton chraplavým hlasem.

Andy Anderson se rozesmál a zašeptal: „Prokrista, vždyť je to

počítač. Podomácku vyrobený počítač.“ Předklonil se a začal zkou−

mat jednoduchost propojení, dokonale navázané nepájené spoje a

efektivní využití prostoru. Výtvor byl primitivní, a přesto úžasně 

elegantní.

„Nevěděl jsem, že si člověk může vyrobit počítač,“ nadhodil

Shelton. Frank Bishop neříkal nic.

„Gillette je nejhorší oběť závislosti, jakou jsem kdy viděl,“

prohlásil ředitel, „a to nám sem chodí chlapi, kteří berou už celá lé−

ta. Jenže on je závislý na tomhle – na počítačích. Zaručuji vám, že

udělá všechno možné, aby se mohl připojit na síť. Je schopen jít přes

mrtvoly, aby toho dosáhl. Je schopen ublížit lidem. Tohle si postavil

jen proto, aby se dostal na internet.“

„Má to vestavěný modem?“ zeptal se Anderson a stále žasl nad

dokonalostí výtvoru. „Počkejte, tady je, jo.“

„Takže bych si dobře rozmyslel, jestli ho odtud pustím.“

„Však my ho zvládneme,“ řekl Anderson a neochotně odhlédl

od Gilletteova díla.

„To si myslíte vy,“ opáčil ředitel a pokrčil rameny. „Lidé jako on

vám naslibují cokoliv, aby se dostali na síť. Jsou stejní jako alkoholi−

ci. Slyšel jste o jeho ženě?“

„On je ženatý?“ zeptal se Anderson.

„Byl. Když se oženil, zkoušel s hackováním přestat, ale nemohl.

Pak ho zatkli a oba přišli o veškerý majetek, aby mohli zaplatit 
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advokáta a soudní výlohy. Předloni se s ním rozvedla. Byl jsem 

u toho, když mu ty papíry přišly. Vůbec jim nevěnoval pozor−

nost.“

Otevřely se dveře a do skladu vstoupil dozorce se zmačkanou

obálkou z hnědého recyklovaného papíru. Podal obálku řediteli,

který ji obratem předal Andersonovi. „Tady je jeho spis. Možná

vám pomůže rozhodnout, jestli ho opravdu chcete, nebo ne.“

Anderson začal listovat spisem. První záznam do rejstříku dostal

vězeň již před mnoha lety. Pobyt v nápravném zařízení pro mla−

distvé se však netýkal ničeho vážného: Gillette tehdy zavolal na 

centrálu společnosti Pacific Bell z telefonního automatu – kterým

hackeři říkají pevnostní telefony – a naprogramoval ho tak, aby

poskytoval bezplatné dálkové hovory. Pevnostní telefony jsou po−

kládány za základní školu pro mladé hackery, kteří je využívají 

k pronikání do telefonních ústředen, jež nejsou ničím jiným než

obrovskými počítačovými systémy. Pro umění vlamovat se do

ústředen telefonních společností za účelem bezplatných hovorů ne−

bo jen tak pro zábavu se vžil název phreakování. Záznamy ve spise

naznačovaly, že Gillette zdarma telefonoval na čísla s přesným

časem a meteorologickou předpovědí v Paříži, Aténách, Frankfurtu,

Tokiu a Ankaře. Což naznačovalo, že se naboural do systému pouze

proto, že byl zvědav, zda něco takového dokáže. Nešlo mu o peníze.

Anderson dál listoval stránkami hackerova spisu. Ředitel věz−

nice měl pravdu – Gilletteovo chování bylo projevem závislosti. Za

posledních osm let ho vyšetřovali v souvislosti se dvanácti velkými

hackerskými incidenty. Během závěrečné řeči při soudním procesu

v případu Western Software si státní zástupce vypůjčil výrok soud−

ce, který odsoudil slavného hackera Kevina Mitnicka, a prohlásil, že

Gillette je „nebezpečný, kdykoliv je vyzbrojen klávesnicí“.

Jak se však Anderson dočetl, hackerovo chování ve vztahu k po−

čítačům nebylo bezvýhradně zločinné. Gillette pracoval pro celou

řadu společností ze Silicon Valley a za své programátorské schop−

nosti sklízel pouze uznání – tedy až do doby, než dostal výpověď za

neomluvené absence nebo usínání v práci, když předtím strávil

celou noc hackováním. Kromě toho napsal rovněž řadu geniálního

freewaru a sharewaru – softwarových programů poskytovaných

každému, kdo o ně má zájem – a přednášel na konferencích o no−

vých trendech v počítačových programovacích jazycích a bezpeč−

nosti.
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U jedné informace se Anderson zarazil a pak se překvapeně za−

smál. Díval se na kopii článku, který Wyatt Gillette napsal před ně−

kolika lety do časopisu On−Line. Článek vzbudil ve své době velkou

pozornost a Anderson si vzpomínal, že ho četl, ale nezabýval se

tehdy otázkou, kdo je jeho autorem. Titulek zněl: „Život v modré

sféře“ a autor v článku nastiňoval tezi, že počítače jsou prvním tech−

nickým vynálezem v dějinách, který se dotýká všech aspektů lid−

ského života, od psychologie přes zábavu, zpravodajskou činnost,

materiální blahobyt až po zlo, a že vzhledem k této skutečnosti se

budou lidé a počítače v budoucnu ještě více sbližovat. Tento proces

přitom skýtá mnoho výhod, ale také řadu nástrah. Pojem „modrá

sféra“, který měl nahradit výraz „kybernetický prostor“, podle 

autora lépe vystihuje svět počítačů. Slovo „modrá“ vyjadřovalo 

v Gilletteově nově zavedeném pojmu elektřinu, díky níž počítače

fungují. Slovo „sféra“ pak symbolizovalo jejich neuchopitelnou

podstatu.

Andy Anderson rovněž nalezl několik fotokopií dokumentů 

z Gilletteova posledního soudního procesu. Všiml si desítek dopisů,

které lidé zaslali soudci a v nichž ho žádali o shovívavost při sta−

novení výše trestu. Hackerova matka již zemřela – krátce po pa−

desátce ji postihl nenadálý infarkt –, ale zdálo se, že Gilletteův 

vztah s otcem je přímo záviděníhodný. Otec Wyatta Gillettea, 

americký inženýr pracující v Saúdské Arábii, zaslal e−mailem soud−

ci několik srdceryvných proseb o mírný trest pro syna. Také hac−

kerův bratr Rick, který pracoval jako státní zaměstnanec v Montaně,

přispěchal svému sourozenci na pomoc ve formě několika faxo−

vaných dopisů k soudu, v nichž rovněž žádal o shovívavost. Rick

Gillette dokonce dojemně navrhl, že by bratr mohl žít s ním a jeho

ženou „v drsném a panenském hornatém prostředí“, jako by čistý

vzduch a fyzická práce mohly vyléčit mladého hackera ze zločin−

ného chování.

Andersona toto úsilí dojalo, ale také překvapilo – většina hac−

kerů, které kdy zatýkal, pocházela z rozvrácených rodin.

Zavřel spis a podal ho Bishopovi, který si ho nepřítomně pročetl

a očividně byl zmaten z nejrůznějších technických odkazů a zkratek.

„Modrá sféra?“ zamumlal. Po chvíli to vzdal a předal spis kolegovi.

„Jaký je časový plán propuštění?“ zeptal se Shelton a listoval

přitom spisem.
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„Momentálně jsou příslušné papíry u soudu,“ odpověděl An−

derson. „Jakmile je federální smírčí soudce podepíše, je Gillette

náš.“

„Ještě jednou vás varuji,“ řekl ředitel věznice zlověstně a kývl na

podomácku vyrobený počítač. „Jestli na tom propuštění trváte, klid−

ně si poslužte. Akorát ho musíte pokládat za feťáka, který si už dva

týdny nešlehl.“

„Myslím, že bychom měli zavolat na FBI,“ prohlásil Shelton.

„Stejně by se nám v tomhle případu pár federálů šiklo. A aspoň by

ho hlídalo víc lidí.“

Anderson ovšem zavrtěl hlavou. „Pokud jim to řekneme, do−

slechnou se o tom na ministerstvu obrany a dostanou psotník, že

jsme propustili člověka, který prolomil jejich Standard 12. A Gillette

bude do půl hodiny zpátky ve vězení. Ne, musíme to držet v tajnos−

ti. Příkaz k propuštění bude znít na cizí jméno.“

Anderson se podíval Bishopovým směrem a opět detektiva při−

stihl při prohlížení zoufale tichého mobilního telefonu. „Co myslíte

vy, Franku?“

Štíhlý detektiv si znovu zastrčil košili a nakonec se mu podařilo

vypravit ze sebe několik souvislých vět. „No, pane, myslím, že

bysme ho měli dostat ven a čím dřív, tím líp. Vrah nejspíš nesedí 

a nemele hubou tak jako my.“
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00000100 / 4
Wyatt Gillette strávil příšerných třicet minut ve studené stře−

dověké kobce a odmítal spekulovat, jestli se to opravdu stane – jestli

ho odtud pustí. Nepřipouštěl si ani sebemenší špetku naděje; 

ve vězení umírá naděje jako první.

A pak se s tichým cvaknutím otevřely dveře a policisté se vrátili.

Gillette zvedl hlavu a náhodou zahlédl v Andersonově levém

lalůčku drobnou hnědou tečku – dírku pro náušnici, která už dávno

zarostla. „Smírčí soudce podepsal příkaz k dočasnému propuštění,“

oznámil mu policista.

Gillette si uvědomil, že až dosud seděl se zaťatými zuby a rame−

ny zkroucenými do napjatého uzlu. Při Andersonově zprávě si od−

dechl úlevou. „Děkuji vám, děkuji vám…“

„A teď si můžete vybrat. Buďto budete celou dobu spoután, nebo

vám nasadíme elektronický sledovací nákotník.“

Hacker chvíli uvažoval. „Nákotník.“

„Je to nový model,“ dodal Anderson. „Z titanu. Nasazuje se a

sundává pomocí speciálního klíče. Ještě nikdo z něj nikdy nevy−

klouzl.“

„No, jeden chlap ano,“ namítl Bob Shelton zvesela. „Ale musel

si uříznout nohu. Urazil kilometr a půl a potom vykrvácel.“

Gilletteovi byl tělnatý Shelton již nyní nesympatický a cítil k ně−

mu stejnou zášť jako on očividně k němu.

„Dokážeme vás vystopovat do okruhu sta kilometrů a signál

prochází i přes kov,“ pokračoval Anderson.

„Beru na vědomí,“ řekl Gillette, obrátil se k řediteli a řekl: „Po−

třebuju pár věcí z cely.“

„Jakých věcí?“ zamumlal ředitel. „Tak dlouho zas venku nebu−

dete, Gillette. Nemusíte se balit.“

Gillette se otočil k Andersonovi. „Potřebuju nějaké knížky a po−

známky. A taky mám spoustu vytištěných věcí, které by nám mohly

pomoct – z magazínů Wired a 2600.“

„To je v pořádku,“ řekl Anderson řediteli.
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Opodál se ozvalo hlasité elektronické cvrlikání. Gillette při zvu−
ku vyskočil. Chvíli mu trvalo, než ho dokázal lokalizovat, neboť ho
za zdmi San Ho ještě nikdy neslyšel. Frank Bishop zvedl mobilní te−
lefon, chvíli poslouchal, podrbal se na kotletě a řekl: „Ano, kapitá−
ne… A…?“ Nastala dlouhá pauza, během níž mu nepatrně ztuhl
koutek. „Nemůžete nic dělat…? Dobře, pane.“

Ukončil hovor.
Anderson na něj povytáhl obočí. „To byl kapitán Bernstein,“ řekl

klidně detektiv. „Přišla další zpráva o případu MARINKILL. Pacha−
tele někdo zahlédl nedaleko Walnut Creek. Pravděpodobně měli
namířeno tímto směrem.“ Rychle pohlédl na Gillettea, jako by to by−
la jen skvrna na lavici, a řekl Andersonovi: „Asi bych vám to měl
říct – požádal jsem o odvolání z tohoto případu a přidělení na tam−
ten. Odmítli mě. Kapitán Bernstein si myslí, že budu užitečnější
tady.“

„Díky, že jste mi to řekl,“ odpověděl Anderson. Gilletteovi však
připadalo, že policista z oddělení počítačové kriminality není příliš
nadšen z utvrzení, že jeho kolega přistupuje k případu poněkud
vlažně. Anderson se obrátil k Sheltonovi. „Vy jste taky chtěl dělat
MARINKILL?“

„Ne. Já chtěl tenhle případ. Tu holku zavraždili prakticky u mě
na dvorku. Chci se postarat, aby se to už nikdy nestalo.“

Anderson se podíval na hodinky. Čtvrt na deset. „Měli bychom
se vrátit k nám na oddělení.“

Ředitel si zavolal urostlého dozorce a vydal mu příslušné poky−
ny. Dozorce pak odvedl Gillettea chodbou do jeho cely. Během ná−
sledujících pěti minut si Gillette sbalil vše potřebné, použil toaletu a
oblékl si sako. V doprovodu dozorce poté zamířil do hlavního kříd−
la věznice San Ho.

Vyšli ze dveří, pak ze druhých, minuli návštěvní místnost, kde
se Gillette zhruba jedenkrát za měsíc setkával s jedním přítelem, a
prošli kolem místností pro styk s advokáty, kde strávil mnoho ho−
din sepisováním bezvýsledné odvolací žádosti s mužem, který si
vzal do posledního centu vše, co Gillette a Ellie měli.

Nakonec vešel Gillette – zadýchaný vzrušením, jež se mu rychle
vlévalo do těla – do předposledních dveří a ocitl se v sektoru kan−
celáří a převlékáren dozorců. Policisté tam na něj již čekali.

Anderson kývl na dozorce, který Gilletteovi odemkl pouta. Po−
prvé po dvou letech neúpěl Gillette pod fyzickou nadvládou vězeň−
ského systému. Dostalo se mu jakés takés svobody.
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