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Pro Zacharyho a Alexe,

příští generaci





PODĚKOVÁNÍ

Gině Centrellové, Libby McQuireové, Kim Hoveyové, Cindy 
Murrayové, Carole Lowensteinové, Quinne Rogersové, Mattu 
Schwartzovi a všem v oddělení propagace a odbytu – máte mé 
srdečné a vřelé díky.

Mé agentce a přítelkyni Pam Ahearnové – před níž se opětov-
ně skláním v hlubokém obdivu.

Marku Tavanimu, že ze mě dokáže vyždímat to nejlepší.
A Simonu Lipskarovi za jeho moudrost a vedení.
Zvláštní zmínku si zasluhuje několik lidí: Skvělá spisovatelka 

a přítelkyně Katherine Nevilleová za to, že mi otevřela dveře do 
Monticella; báječní a nanejvýš nápomocní lidičkové v Monticellu; 
špičkoví profesionálové ve Virginské knihovně, kteří mi pomáha-
li s rešeršemi ohledně Andrewa Jacksona; Meryl Mossová a její 
skvělý tým zajišťující propagaci; Esther Garverová a Jessica John-
sová, které udržují v chodu Steve Berry Enterprises; Simon Gard-
ner z hotelu Grand Hyatt za fascinující vhled do života hotelu 
i New Yorku; dr. Joe Murad, jenž nám byl šoférem a průvodcem 
v Bathu; Kim Hoveyová, jíž vděčíme za skvělé postřehy a foto-
grafie ze zátoky Mahone Bay. A stejně jako jindy bych toho moc 
nedokázal bez Elizabeth – manželky, matky, přítelkyně, redaktor-
ky a kritičky. Je absolutní jednička. 

Tuto knihu věnuji našim vnukům Zacharymu a Alexovi.
Já jsem pro ně děda Steve.
Oni jsou pro mě hotový poklad.





V pravomoci Kongresu je… udílet povolení k zajímání lodí  
a odvetným opatřením na moři, stanovit předpisy o kořisti a zajetí  

na zemi i na vodě…

Ústava spojených států amerických,
   článek I, oddíl 8

Korzáři jsou líhní pirátů.

kapitán charles johnson (1724)
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PROLOG
WashinGtOn, D. C.

30. LeDna 1835
11:00

Prezident Andrew Jackson hleděl do ústí zbraně namířené na 
jeho hruď. Zvláštní pohled, ačkoli ne úplně nový pro muže, který 
strávil skoro celý svůj život ve válkách. Právě odcházel z Rotun-
dy na Kapitolu a mířil k východnímu portiku. Jeho chmurná ná-
lada si nezadala s počasím. Z jedné strany ho podepíral ministr 
financí Levi Woodbury, na druhé se spoléhal na svou osvědče-
nou vycházkovou hůl. Zima byla letos krutá, zvlášť pro křehké 
sedmašedesátileté tělo – svaly měl nezvykle ztuhlé a plíce se mu 
svíraly.

Odhodlal se vytáhnout paty z Bílého domu jedině proto, aby 
se rozloučil s někdejším přítelem – Warrenem Davisem z Jižní 
Karolíny, který byl dvakrát zvolen do Kongresu, jednou jako 
jeho spojenec, jacksonovský demokrat, podruhé za Nulifikační 
stranu. Byla to strana, kterou narychlo ustavil Jacksonův nepří-
tel, bývalý viceprezident John C. Calhoun. Její příslušníci byli 
přesvědčeni, že státy si mohou podle vlastního uvážení vybí-
rat, kterými federálními zákony se chtějí řídit. Dílo ďáblovo, tak 
Jackson tu bláhovost popisoval. Kdyby bylo po jejich, Spojené 
státy by se rozpadly – a Jackson věřil, že přesně o to jim ve sku-
tečnosti jde. Naštěstí ústava hovořila o jednotné vládě, a nikoli 
o volném svazku, kde si každý může dělat, co se mu zlíbí. 

Nadřazen je lid, ne jednotlivé státy.
Původně se pohřbu zúčastnit nechtěl, ale včera změnil roz-

hodnutí. Bez ohledu na politické rozpory měl Warrena Davise 
rád, a tak přetrpěl kaplanovo skličující kázání – život je nejistý, 
zvlášť pro lidi v letech –, obřadně prošel v zástupu smutečních 
hostů kolem otevřené rakve, šeptem se pomodlil a sestoupil 
do Rotundy.
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Udělalo na něj dojem, kolik se tu shromáždilo diváků.
Přišly stovky lidí, jen aby ho zahlédly. Po pozornosti se mu 

stýskalo. Uprostřed davu se cítil jako otec obklopený svými dět-
mi, který se raduje z jejich lásky a jakožto správný rodič jim sám 
oplácí vřelým citem. A měl nač být hrdý. Právě se mu povedlo 
nemožné – splatil národní dluh, zaplatil ho do posledního centu. 
Dosáhl toho v 58. roce existence republiky a v 6. roce svého prezi-
dentství a jásavé výkřiky ze zástupu vyjadřovaly uznání. Nahoře 
nad schody ho jeden vládní tajemník ujišťoval, že se přihlížející 
vydali do mrazu hlavně proto, aby ho spatřili – aby se podívali 
na svého prezidenta, kterému přezdívají Starý ořechovec.

Při té narážce na svou neústupnost se Jackson usmál, ale sta-
věl se ke komplimentu spíš podezíravě.

Věděl, že se mnozí lidé bojí, aby neprolomil precedens a ne-
ucházel se o úřad potřetí. Patřili k nim i členové jeho vlastní 
strany, protože někteří sami chovali prezidentské ambice. Připa-
dalo mu, že se nepřátelé rojí všude, zvlášť tady v Kapitolu, kde 
si jižanští zastupitelé troufali čím dál víc a legislativci ze Severu 
byli čím dál arogantnější. 

Udržovat aspoň zdání pořádku bylo náročné dokonce i pro 
jeho silnou ruku.

A co hůř – přistihl se, že poslední dobou ztrácí o politiku zá-
jem.

Jak to tak vypadalo, všechny velké bitvy už měl za sebou.
Zbývaly mu poslední dva roky ve funkci a pak jeho kariéra 

skončí. Proto mlžil kolem případné třetí kandidatury. Kdyby nic 
jiného, udržoval tím své nepřátele v nejistotě. 

Popravdě řečeno, na třetí funkční období vůbec nepomýšlel. 
Uchýlí se na odpočinek do Nashvillu. Domů do Tennessee a své-
ho milovaného sídla Hermitage.

Ale napřed musí vyřešit tu věc se zbraní.
Ten dobře oblečený neznámý, který na něj jednorannou mo-

saznou pistolí mířil, se vynořil z davu. Tvář měl zarostlou čer-
ným plnovousem. Jackson za své generálské éry porazil vojska 
Britů, Španělů a indiánů. Jednou zabíjel i v čestném souboji. Ne-
měl strach z nikoho. A už vůbec ne z tohohle ťulpase, kterému se 
třásly pobledlé rty i ruka s pistolí.
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Mladík stiskl spoušť.
Kohoutek udeřil do zápalníku.
Zápalka detonovala. 
Třesk se odrazil od kamenných zdí Rotundy. Ale prach 

v hlavni čekal na jiskru marně.
Zbraň selhala.
Atentátník zkoprněl.
Jacksonovi bylo jasné, k čemu došlo. To ten studený vlhký 

vzduch. Vybojoval v dešti nejednu bitvu a dobře věděl, jak je 
důležité uchovat prach v suchu.

Projel jím vztek.
Oběma rukama popadl vycházkovou hůl jako oštěp a vyrazil 

proti útočníkovi.
Mladík odhodil pistoli.
Vzápětí se mu v ruce objevila další, také mosazná; hlaveň se 

skoro dotýkala Jacksonova hrudníku.
Zmáčkl spoušť.
Další ostré prásknutí zápalky, ale žádná jiskra.
Druhé selhání.
Než Jackson stačil vrazit atentátníkovi hůl do břicha, zadržel 

ho za jednu paži Woodbury a za druhou ministr námořnictva. 
Na pistolníka se vrhl muž v uniformě a houf kongresmanů, mezi 
nimi Davy Crockett z Tennessee.

„Nechte mě,“ křikl Jackson. „Pusťte mě na něj! Vím, co je zač.“
Oba ministři ho svírali dál. 
Nad mořem hlav se kmitly atentátníkovy paže, pak ho strhli 

k zemi.
„Nechte mě,“ naléhal Jackson. „Ubráním se sám.“
Dorazila policie. Atentátníka vytáhli za límec na nohy a Croc-

kett ho předal policistům. „Vždycky jsem si přál spatřit nejod-
pornějšího zločince na světě a teď ho vidím.“

Střelec blábolil cosi o tom, že je anglický král a že si po Jackso-
nově smrti pomůže k penězům.

„Musíme odtud,“ zašeptal Jacksonovi Woodbury. „Ten chlap 
je šílenec.“

Jacksona to popudilo. „Kdepak šílenec! Je to spiknutí a ten 
člověk jim posloužil jako nástroj.“
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„Pojďte, pane,“ řekl ministr financí a popostrkoval ho do ml-
havého rána k čekajícímu kočáru.

Jackson se podvolil.
Hlavou mu ale vířily myšlenky jedna přes druhou.
Richard Wilde, kongresman z Georgie, mu kdysi řekl: Šep-

tanda má stovku jazyků a zplodí přinejmenším stejně mýtů. Jackson 
s tím souhlasil a doufal, že tomu tak bude. Postavil se atentát-
níkovi beze známky strachu. Nelekl se ani dvou pistolí. Všich-
ni přítomní dosvědčí jeho odvahu.

A díky Bohu Všemohoucímu ho prozřetelnost ochránila.  
Nejspíš je opravdu předurčen k tomu, aby pozdvihl zemi ke 

slávě a hájil věc národa.
Nastoupil do kočáru, Woodbury si přisedl k němu a koně se 

rozklusali deštivým ránem. Už si nepřipadal promrzlý, starý ani 
unavený. Proudila jím síla. Stejně jako posledně – přede dvěma 
lety, při vyjížďce parníkem do Fredericksburgu. Tenkrát se na 
něj vrhl bývalý důstojník rozlícený propuštěním z námořnictva 
a udeřil ho do obličeje, až se Jacksonovi spustila krev. Byl to vů-
bec první fyzický útok na amerického prezidenta. Jackson odmítl 
vznést obvinění a vetoval návrhy pobočníků, aby se nechal všu-
de doprovázet vojenskou gardou. Novináři o něm beztak prohla-
šovali, že se chová jako vladař a z Bílého domu dělá královský 
dvůr. Nemínil jim k takovým řečem poskytovat další munici. 

Teď se ho někdo pokusil doopravdy zabít.
Další prezidentské „poprvé“. 
Atentát.
Takový čin se hodí spíš k Evropě nebo k antickému Římu, 

pomyslel si. Býval namířen proti despotům, monarchům a aris-
tokratům – ne proti vůdcům, které si zvolil sám lid.

Zamračeně pohlédl na Woodburyho. „Já dobře vím, kdo to 
zorganizoval. Nemají odvahu postavit se mi čelem. Místo sebe 
pošlou šílence, který splní jejich rozkaz.“

„Kdo? O kom to mluvíte?“
„O zrádcích,“ utrousil Jackson a nic víc nedodal.
Za tohle mu zaplatí, a draze.



ČÁST
PRVNÍ
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1. kapitola
neW YORk CitY

sObOta 8. září, sOučasnOst
18:13

Jedna chyba Cottonu Maloneovi nestačila.
Udělal hned dvě.
Omylem číslo jedna bylo nacházet se v patnáctém poschodí 

hotelu Grand Hyatt. Přede dvěma dny ho o to e-mailem požáda-
la jeho bývalá nadřízená, Stephanie Nelleová. Prý se s ním musí 
v sobotu v New Yorku sejít. O důvodu si budou moci promluvit 
až osobně. A je to prý důležité. Přesto se jí pokusil zavolat do 
ústředí Magellan Billetu v Atlantě, jenže od její asistentky si vy-
slechl: „Je už šest dní mimo kancelář – v režimu N.“

Věděl, že nemá smysl dál se vyptávat.
Režim N. Nekontaktovat.
To znamenalo „nevolej mi, já zavolám tobě“.
Sám to také dělával – jako agent v terénu si rád vybíral nej-

vhodnější chvíli, kdy se ohlásit. U náčelnice Magellan Billetu to 
ale běžné nebylo. Stephanie odpovídala za všech dvanáct tajných 
operativců v oddělení. Měla na ně dohlížet. Pokud se uchýlila 
k režimu N, znamenalo to, že narazila na něco mimořádného.

Malone a Cassiopeia Vittová se rozhodli spojit cestu do New 
Yorku s oddechovým víkendem a zajít si po schůzce se Stephanií 
na večeři a do divadla. Včera přiletěli z Kodaně a ubytovali se 
v hotelu St. Regis pár bloků severně od místa, kde se teď Malone 
nacházel. Ubytování vybrala Cassiopeia, a protože platila ona, 
Malone neprotestoval. Ostatně těžko by mohl něco namítat proti 
noblesnímu prostředí, úchvatné vyhlídce a apartmá většímu než 
jeho byt v Dánsku.

Odpověděl Stephanii na e-mail a oznámil jí, kde bude bydlet. 
Dnes ráno po snídani na ně v recepci St. Regis čekal kartový klíč 
z hotelu Grand Hyatt spolu s číslem pokoje a vzkazem.
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PROSÍM O SCHůZKU DNES VEčER PŘESNě V 18:15

Pozastavil se nad slovem přesně, ale pak si připomněl, že jeho 
bývalá šéfová trpí nevyléčitelnou pedantérií, která sice kdekoho 
štve, ale dělá z ní skvělou organizátorku. Věděl také, že by ho 
nekontaktovala, kdyby nešlo o něco opravdu důležitého.

Ignoroval visačku NERUŠIT a zasunul do štěrbiny na dveřích 
klíčovou kartu.

Kontrolka na elektronickém zámku přeblikla na zelenou a zá-
padka odskočila.

Pokoj byl prostorný, s ohromnou postelí s polštáři z vínové-
ho plyše. Pracovní kout se honosil ergonomickou židlí a stolem 
s dubovou deskou. Díky rohovému umístění vedla dvě okna na 
Východní dvaačtyřicátou ulici, zatímco další skýtalo vyhlídku 
západním směrem k Páté Avenue. Ostatní vybavení přesně od-
povídalo tomu, co se dá čekat od luxusního hotelu v manhattan-
ském Midtownu. 

Až na dvě věci.
Malone utkvěl pohledem na té první. Byl to podivný krám 

usazený na čemsi, co připomínalo hliníkové podpěry z dět-
ských stavebnic pro malé konstruktéry sešroubované k sobě. Stál 
u předního okna nalevo od postele, natočený směrem ven. Na 
robustním kovovém stojanu trůnila obdélníková bedýnka asi še-
desát krát devadesát centimetrů, také z matového hliníku. Boky 
měla přišroubované a předkem mířila do okna. Zepředu i zeza-
du od ní vedly ke stěnám další sady podpěr, jedna u podlahy 
a další asi o metr výš. Očividně sloužily k tomu, aby tu věc pevně 
ukotvily.

Tohle měla Stephanie na mysli slovem důležité?
Z předku bedýnky trčela krátká hlaveň. Dovnitř se podívat 

nedalo, musely by se odšroubovat postranice. K bedýnce i rámu 
byla připevněna ozubená soukolí a podél podpěr se táhly řetězy, 
jako by celé to zařízení bylo zkonstruováno k pohybu.

Malone sáhl po druhé anomálii.
Po obálce. Zalepené. Stálo na ní jeho jméno.
Podíval se na hodinky. 18:17.
Kde vězí Stephanie?
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Zvenčí zaslechl jekot sirén.
S obálkou v ruce popošel k oknu a shlédl o čtrnáct pater níž. 

Z Východní dvaačtyřicáté zmizela všechna auta. Policejní kordó-
ny odkláněly dopravu jinam. Policisty venku zahlédl, už když 
před chvílí přicházel.

Dole se něco děje.
Znal pověst společenského centra Cipriani v protější budově 

– kdysi tam byl a pamatoval si mramorové sloupy, vykládané 
podlahy a křišťálové lustry. Bývalou banku vystavěnou ve stylu 
italské renesance pronajímají na elitní společenské akce. Nějaká 
taková se patrně koná i dnes v podvečer a je natolik důležitá, že 
kvůli ní zastavili dopravu a vyklidili chodníky. Před elegantním 
vchodem postával hlouček příslušníků newyorské smetánky. 

Od západu se přiřítila dvě policejní auta s rozsvícenými re-
flektory a v závěsu za nimi obří černý Cadillac DTS. Průvod uza-
víralo další policejní auto. Z kapoty cadillaku po obou stranách 
trčely vlaječky. Jedna americká, druhá s prezidentskou standar-
tou. 

Takovým autem jezdí jen jeden člověk.
Prezident Danny Daniels.
Kolona zajela k chodníku před centrem Cipriani. Dveře se 

otevřely. Z auta vyskákali tři agenti Tajné služby, prozkouma-
li okolí a dali znamení. Vzápětí z cadillaku se vynořila vysoká 
ramenatá postava Dannyho Danielse v tmavém obleku, s bílou 
košilí a šedomodrou vázankou.

Vtom Malone zaslechl bzukot.
Ohlédl se po zvuku.
Podivná konstrukce se probrala k životu.
Zaduněly dvě rány, vedlejší okno pokoje se roztříštilo a střepy 

se vysypaly na chodník hluboko dole. Dovnitř se vevalil studený 
vzduch a s ním halas rušného velkoměsta. Ozubené převody se 
roztočily a konstrukce se vysunula teď už prázdným okenním 
rámem ven.

Malone se podíval dolů.
Rozbité okno přitáhlo pozornost agentů Tajné služby. Se 

zvednutou hlavou zírali na Grand Hyatt.
Všechno se to odehrálo v několika vteřinách.
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Okenní sklo zmizelo. Pojízdná bedna se vysunula. A pak… 
Ra-ta-ta.
Prezident Spojených států se stal terčem palby.
Agenti strhli Danielse na chodník.
Malone si vrazil obálku do kapsy, vrhl se přes místnost, po-

padl hliníkovou konstrukci a pokusil se ji odtáhnout od okna. 
Ani se nehnula.
Hledal přívod elektřiny, ale žádný nenašel. Zřejmě to byla 

dálkově ovládaná zbraň s velkou průrazností a střílela jako zbě-
silá. Venku se agenti snažili vmanévrovat svého chráněnce zpát-
ky do auta. Malone věděl, že jakmile se Daniels dostane dovnitř, 
pancéřování mu zajistí bezpečí.

Zařízení pálilo dál.
Vyklonil se co nejdál přes parapet a v té vratké poloze popadl 

hliníkovou krabici oběma rukama. Kdyby jí dokázal pohnout ze 
strany na stranu nebo nahoru a dolů, aspoň by ji odklonil od cíle.

Povedlo se mu stočit hlaveň kousek doleva, ale skryté motor-
ky změnu směru promptně vyrovnaly.

Tři agenti dole využili okamžiku, kdy palba změnila směr, 
a nacpali Danielse do auta. Vůz se bleskově rozjel pryč. Na ulici 
zůstali jen ti tři a policisté, kteří stáli na stráži u centra Cipriani.

Tasili pistole.
A vtom vyšla najevo druhá Maloneova chyba.
Začali střílet.
Po něm. 
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2. kapitola
u PObřeží seveRní kaROLínY

18:25

Quentina Halea nenapadalo moc věcí, které by byly lepší než 
brázdit pod vzdutými plachtami bíle zpěněné hřebeny vln. Po-
kud platí, že mořská voda může někomu přejít do krve, byl to 
docela určitě jeho případ.

V 17. a 18. století představovaly malé jednostěžňové šalu-
py cosi jako pracovní koně oceánů. Díky rozpětí plachet byly 
rychlé a snadno ovladatelné. Hbitost jim dodávala malá hloubka 
ponoru a ostrá příď. Většinou mívaly posádku sedmdesáti pěti 
mužů a nesly čtrnáct děl. Jejich novodobá následovnice byla vět-
ší, pětaosmdesátimetrová. Už nebyla ze dřeva, ale z nejmoder-
nějších kompozitních materiálů, a tudíž lehká a štíhlá. Její krásu 
nehyzdila žádná děla. Potěcha pro oko a pohlazení po duši – pla-
chetnice pro plavbu na volném moři postavená tak, aby skýtala 
maximální pohodlí a různé druhy zábavy. Luxusu v kabinách 
si mohlo naráz užívat dvanáct hostů, o které pečovalo šestnáct 
mužů posádky. Hodně jich bylo potomky námořníků, kteří Ha-
leům sloužili už od časů americké revoluce.

„Proč to děláš?“ zakvílela Haleova oběť. „Proč, Quentine?“
Hale hleděl na muže ležícího na palubě, spoutaného těžkými 

řetězy a uzavřeného v kovové kleci z plochých, sedm centimetrů 
širokých železných pásů. Horní zaoblená část mu těsně obemy-
kala hlavu a hruď. Od stehen níž se dělila na dvě samostatné, pro 
každou nohu zvlášť. Před staletími se takové klece dělaly obětem 
na míru. Tahle byla konfekčnější, ale muž uvnitř stejně nemohl 
pohnout ani svalem – pouze hlavou a čelistí. Schválně mu nedali 
roubík.

„Zbláznil ses?“ rozkřičel se. „To, co děláš, je vražda.“
Halea se to obvinění dotklo. „Zabít zrádce není vražda.“
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Muž v řetězech, stejně jako před ním jeho otec a děd, vedl 
Haleově rodině účetnictví. Žil v honosném panském sídle na po-
břeží Virginie. Firma Hale Enterprises s. r. o. postupně rozšířila 
svoje aktivity na celý svět a vyžadovala služby přinejmenším tří 
set zaměstnanců. Na výplatní listině se nacházela pěkná řádka 
účetních, ale tenhle stál mimo a byl podřízen přímo Haleovi.

„Přísahám, Quentine,“ zaječel. „Dal jsem jim jenom ty nejzá-
kladnější informace.“

„Na tom, jestli nelžeš, závisí tvůj život.“ Hale nechal do svých 
slov prosáknout stopu naděje. Chtěl účetního přimět k řeči. Po-
třeboval jistotu.  

„Přišli ke mně se soudní obsílkou. Předem znali odpovědi na 
všechny otázky. Řekli mi, že jestli nebudu spolupracovat, skon-
čím za mřížemi a přijdu o všechno, co mám.“

Účetní se rozplakal.
Už zase.
Ti, o kterých mluvil, byli kontroloři z amerického daňového 

úřadu. Pracovníci trestněprávního oddělení, kteří se jednoho 
rána sesypali na Hale Enterprises. Zároveň narukovali do osmi 
amerických bank v různých koutech země a vyžádali si informa-
ce o Haleových firemních i soukromých účtech. Všechny banky 
jim vyhověly. Nebylo divu. Amerika neoplývá zákony na ochra-
nu bankovního tajemství, takže ke všem účtům vedou přehledné 
papírové cestičky. U zahraničních bank je to jiné, zvlášť ve Švý-
carsku, kde je bankovní tajemství odedávna národní posedlostí.

„Věděli o kontech v UBS,“ překřikoval účetní hukot větru 
a moře. „Probíral jsem s nimi jenom ta. Žádná jiná. Přísahám. 
Jenom ta jediná.“

Hale se zadíval přes zábradlí na převalující se vlny. Jeho oběť 
ležela na záďové palubě poblíž vířivky a bazénu, mimo dohled 
lodí, které by snad proplouvaly kolem. Ostatně byli na moři už 
skoro celé odpoledne a ještě žádnou nezahlédli.

„Co jsem měl dělat?“ doprošoval se účetní. „Banka se podří-
dila.“

UBS, United Bank of Switzerland, skutečně podlehla americ-
kému tlaku a nakonec – poprvé v historii – zpřístupnila zahra-
ničním úřadům data o více než padesáti tisících bankovních kon-
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tech. Pravda, rozhodování jí ulehčila pohrůžka, že ředitelé její 
americké pobočky budou podrobeni trestnímu stíhání. A účet-
ní nelhal. Hale si to ověřil. Zabavili jedině záznamy UBS. Účtů 
v dalších sedmi zemích se ani nedotkli. 

„Neměl jsem na vybranou. Proboha, Quentine! Co bys po 
mně býval chtěl?“

„Abys dodržoval stanovy.“
Byly to právě stanovy, které je všechny navzájem pojily – po-

sádku šalupy, jeho domácí personál, zaměstnance panství i jeho 
samotného.

„Složil jsi přísahu a dal svoje slovo,“ křikl od zábradlí. „Po-
depsals je.“

Souhlas se stanovami měl zajišťovat loajalitu. Tu a tam ji  
ovšem někdo porušil a podle toho se s ním nakládalo. Jako třeba 
dnes.

Hale se znovu zadíval na modrošedou vodu. Do plachet jach-
ty pojmenované Dobrodružství se opíral vytrvalý severovýchodní 
vítr. Byli osmdesát kilometrů od pobřeží a mířili na jih, vraceli 
se z Virginie. Systém řízení DynaRig fungoval skvěle. Patnáct 
čtverhranných plachet představovalo moderní obdobu někdejší 
takeláže, ale na rozdíl od ní se ráhna neotáčela kolem pevných 
stěžňů. Byla přidělána napevno a s větrem rotovaly přímo stěž-
ně. Lodníci nemuseli kvůli povolování ráhen šplhat do výšek. 
Plachty se pomocí elektromotoru samy rozvinuly v necelých šes-
ti minutách. Správné nastavení kontrolovaly počítače, aby loď 
maximálně využívala větru.

Hale zálibně nasával slaný vzduch. Měl pocit, že mu pročiš-
ťuje mozek.

„Pověz mi jedno,“ křikl.
„Cokoli, Quentine. Jen mě vyndej z té klece.“
„Hlavní účetní kniha. Zmínil ses jim o ní?“
Účetní zavrtěl hlavou. „Ne. Ani jsem nepípnul. Zabavili do-

kumenty k UBS a na hlavní účetní knihu se neptali.“ 
„Je v bezpečí?“
„Tam, co vždycky. Odjakživa. Víme o ní jen ty a já. Jedině my 

dva.“
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Hale mu věřil. O hlavní účetní knize prozatím nepadlo ani 
slovo. Trochu se mu ulevilo.

Ale ne úplně.
Bude muset čelit bouřím daleko horším než je ta, k níž se prá-

vě sbírají mraky na východě. Stahovaly se kolem něj spojené síly 
amerických zpravodajských služeb, daňového úřadu a minister-
stva spravedlnosti. Něco podobného zakoušeli jeho předkové, 
když na ně králové, královny a prezidenti poštvali celé flotily, 
aby naháněly jejich lodě a přivedly kapitány na šibenici.

Obrátil se a popošel k tomu ubožákovi v železné kleci.
„Prosím, Quentine. Prosím tě, nedělej to!“ Účetní se zalykal 

pláčem. „Nikdy jsem se tě nevyptával na tvoje obchody. Neza-
jímal jsem se o ně. Jenom jsem vedl účetnictví. Jako můj otec. 
A předtím jeho otec. Nikdy jsme tě neobrali o jediný cent. Ani 
jeden z nás.“

Ne, nikdo z jeho rodiny opravdu ne.
Jenže článek 6 stanov mluvil jasnou řečí.
Uškodí-li kterýkoli muž Společenstvu jakožto celku, bude zastřelen.
Za celou svou existenci Společenstvo nikdy nestálo před ta-

kovouhle hrozbou. Kéž by našel klíč k té šifře! Rázem by bylo po 
starostech a nemusel by udělat to, k čemu se chystá. Jenže k po-
vinnostem kapitána bohužel patří i vydávat nepříjemné rozkazy.

Na jeho pokyn tři muži zvedli klec a vlekli ji k zábradlí.
Spoutaný muž zaječel. „Nedělej to, prosím! Myslel jsem si, že 

tě znám. Myslel jsem, že jsme přátelé. Proč se chováš jako nějaký 
mizerný pirát?“

Tři lodníci se zarazili a čekali na znamení.
Přikývl.
Klec přelétla přes zábradlí a moře pohltilo obětinu.
Posádka se vrátila na svá místa.
Hale na palubě osaměl, nastavoval tvář větru a přemítal o té 

urážce.
Chováš se jako nějaký mizerný pirát.
Mořské zrůdy, pekelní psi, lupiči, bukanýři, narušitelé všech 

zákonů lidských i božských, vtělení ďábla, děti zla.
Všech těch nálepek se pirátům dostávalo.
Je jedním z nich?
„Když si to o mně lidé myslí,“ zašeptal, „tak proč ne?“
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3. kapitola
neW YORk CitY

Jonathan Wyatt sledoval scénu, která se mu odvíjela před oči-
ma. Seděl u okna restaurace New York Central v hotelu Grand 
Hyatt, v prosklené atriové jídelně skýtající ničím nerušenou vy-
hlídku na Východní dvaačtyřicátou o dvě patra níž. Pozoroval, 
jak policisté odklánějí dopravu a vyklízejí chodníky a jak k cen-
tru Cipriani míří prezidentská kolona. Uslyšel shora rány a poté 
třesk skla dole na chodníku. Když zarachotila střelba, věděl, že 
se zařízení dalo do práce.

Svůj stolek si pečlivě vybral a neuniklo mu, že totéž udělali 
i dva muži opodál. Agenti Tajné služby. Zabrali si pro sebe druhý 
konec restaurace, zaujali pozice u oken a výhled na scénu dole 
měli stejně perfektní jako on. Oba měli vysílačky a obsluha úmy-
slně neusazovala k okolním stolům žádné jiné hosty.

Jejich operační postup znal.
Prezidentská ochranka obvykle spoléhá na kontrolu perimet-

ru, která mívá tři linie: začíná odstřelovači na okolních střechách 
a končí skupinkou agentů v těsné blízkosti svěřence. Dopravit 
prezidenta na tak přelidněné místo, jakým je centrum New Yor-
ku, představuje mimořádně problematický úkol. Všude kolem 
budovy, v každé spousta oken, nahoře otevřené střechy. Grand 
Hyatt byl dokonalá ukázka. Přes dvacet pater, se dvěma skleně-
nými věžemi. 

Agenti na ulici zareagovali na střelbu, přiskočili k Dannymu 
Danielsovi a uplatnili další osvědčenou taktiku – „krýt a evakuo-
vat“. Automatická zbraň byla ovšem umístěna natolik vysoko, 
že jí vozidla nepřekážela, a tak Wyatt sledoval, jak se policisté 
a zbylí agenti rozprchávají na všechny strany a snaží se zmizet 
z dostřelu.

Byl Daniels zasažen? Těžko říci.
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Sledoval, jak na incident reagují ti dva agenti v restauraci: Dál 
plnili svůj úkol být očima a ušima, ale čišela z nich frustrace, 
že jsou tak daleko od místa činu. Wyatt věděl, že ti dole mají 
sluchátka a vysílačky. Všichni prošli výcvikem. Jenže skutečnost 
bohužel málokdy připomíná scénáře probírané ve výcvikovém 
středisku. Tohle byl perfektní příklad. Automatická, dálkově 
ovládaná zbraň zaměřovaná pomocí uzavřeného kamerového 
okruhu? Vsadil by se, že nic takového jakživi neviděli.

Do restaurace se vecpalo dalších třicet hostů a všechny zají-
malo dění na ulici.

Budovami otřásla další salva.
Prezidenta vmáčkla ochranka zpátky do jeho limuzíny.
Cadillac One – neboli Bestie, jak mu přezdívá Tajná služ-

ba – se pyšní dvanácticentimetrovým pancéřováním na úrovni  
armádních vozidel a koly schopnými jízdy i na úplně splasklých 
pneumatikách. Geniální výrobek firmy General Motors v ceně tří 
set tisíc dolarů. Wyatt věděl, že od atentátu v Dallasu roku 1963 
putuje auto s prezidentem všude, kde se hlava státu rozhodne 
pro pozemní dopravu. Před třemi hodinami dorazilo vojenským 
transportním letounem na Kennedyho letiště a čekalo na přistá-
vací ploše na přílet prezidentského Air Force One. V rozporu 
s obvyklým postupem sem nedopravili žádná další podpůrná 
vozidla. Obyčejně jich bývá několik.

Zalétl pohledem k těm dvěma rozmrzelým agentům. Zůstá-
vali na svých místech.

Jen se nebojte, pomyslel si. Brzy si té mely taky užijete. 
Znovu se pustil do svojí večeře, výtečného salátu Cobb. Žalu-

dek se mu nervózně svíral. Na tohle čekal už dlouho. Utáboř se 
u řeky. Té rady se mu dostalo před lety – a jako vždycky se osvěd-
čila. Když čekáte u řeky dost dlouho, dočkáte se chvíle, kdy vaši 
nepřátelé poplují kolem.

Spolkl další šťavnaté sousto a spláchl ho sladkým červeným 
vínem. Na patře mu ulpěla příjemná dochuť ovoce a dřeva. Usou-
dil, že by asi měl projevit zájem o ten poprask dole, ale ostatní 
hosté mu nevěnovali sebemenší pozornost. A proč by také měli? 
Dole se střílí po prezidentovi Spojených států a oni mají sedadla 
v první řadě. Někteří se co nevidět objeví v CNN a Fox News 
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a na převzácný okamžik se povznesou mezi celebrity. Vlastně by 
mu měli za tu příležitost poděkovat.

Oba agenti zvýšili hlas.
Vyhlédl z okna, právě když Cadillac One se řvoucím moto-

rem vyrazil od chodníku.
Obránci před centrem Cipriani vyskočili na nohy a ukazovali 

někam nahoru, ke Grand Hyattu.
Vytáhli pistole.
Zamířili.
Třeskly výstřely.
Usmál se.
Cotton Malone zřejmě udělal přesně to, co od něj Wyatt oče-

kával.
A naneštěstí pro něj bude brzy ještě hůř.

Malone slyšel, jak o skleněné panely nalevo i napravo od něj 
zazvonily kulky. Aluminiový divočák, se kterým zápasil, pořád 
střílel ostošest. Znovu se mu ho povedlo strhnout stranou, ale 
vnitřní mechanismus stočil hlaveň zpátky k cíli.

Měl by couvnout od okna.
Daniels už byl v autě a odváželi ho pryč. Křičet na ty venku 

nemělo cenu. Přes palbu a disharmonické kvílení newyorské po-
uliční symfonie by ho stejně neslyšeli. 

Vtom se roztříštilo další okno, tentokrát na protějším rohu 
Grand Hyattu, třicet metrů od místa, kde balancoval vykloněný 
přes parapet.

Do podvečerního vzduchu se vysunula další aluminiová kra-
bice.

Malone si okamžitě všiml, že z ní trčí širší hlaveň než z té 
první, kterou se právě pokoušel zkrotit. Tohle nebyla puška. Spíš 
nějaký druh minometu nebo raketometu.

Agenti a policisté, kteří po něm stříleli, si nového prvku na 
scéně také všimli a přesunuli k němu pozornost. Maloneovi rá-
zem došlo, že ať už obě palebná zařízení nainstaloval kdokoli, 
počítal s tím, že ochranka Danielse naloží zpátky do auta a pove-
ze ho pryč. Dosud si lámal hlavu, jak přesné může být dálkové 
ovládání automatické pušky – je skutečně tak dobré? – a teprve 
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teď mu svitlo, že na zásahu nezáleželo. Účelem bylo nahnat cíl 
do něčeho většího, co se dá snáz trefit. 

Třeba do ohromného černého cadillaku.
Věděl, že prezidentská limuzína je pancéřovaná. Ale vydrží 

raketový útok ze stometrové vzdálenosti? A jakým typem hlavi-
ce je ten mechanismus vybaven?

Agenti a policisté pelášili po chodníku, aby našli lepší stře-
lecký úhel.

Danielsova limuzína se blížila ke křižovatce Východní dva a-
čtyřicáté a Lexington Avenue. 

Raketomet se stočil.
Malone musel něco udělat.
Puška, s níž zápolil, nepřestávala pálit v pětivteřinových in-

tervalech ránu za ranou. Kulky se zarývaly do protějších budov 
a do vozovky. Malone se ještě víc vyklonil kolem aluminiové 
nosné konstrukce, zahákoval krabici paží a škubl celým zaříze-
ním do strany. Převody se zasekly a ovládání konečně vysadilo. 
Malone stočil hlaveň souběžně s fasádou hotelu.

Kulky teď svištěly směrem k raketometu.
Manipuloval zařízením, hledal správnou trajektorii.
Konečně jedna střela našla cíl – odrazila se od hliníkového 

krytu.
Krabice, kterou Malone svíral, byla na omak tenká, hliník se 

prohýbal. Doufal, že ta druhá je ze stejného materiálu.
Cíl zasáhly další dvě střely.
Třetí prorazila skrz.
Zasršel gejzír modrých jisker. 
Do vzduchu vyšlehly plameny a z hlavně vylétla raketa.

Zatímco Cadillac One ujížděl ke křižovatce, Wyatt dojedl svůj 
salát. Slyšel, jak se rozbilo druhé okno. Muži dole se hnali po 
chodníku a v běhu pálili směrem nahoru. Ale Sig Sauery P229 
Tajné služby jim byly k ničemu a samopaly, kterými obvykle 
bývá vybavena osádka doprovodných vozidel, zůstaly ve Wa-
shingtonu. Stejně jako odstřelovači.

Chyba na chybu.
Uslyšel detonaci.
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Raketa už letí.
Otřel si rty ubrouskem a podíval se dolů. Danielsův vůz pro-

jel křižovatkou a mířil k budově Organizace Spojených národů 
a k East River. Nejspíš zahne na Roosevelt Drive a pojede buď do 
nemocnice, nebo na letiště. Z dřívějška si pamatoval, že na vy-
hrazené koleji poblíž hotelu Waldorf Astoria čekával v pohoto-
vosti vlak podzemní dráhy, aby prezidenta bleskurychle vyvezl 
z Manhattanu.

Dnes už ne.
Považuje se to za zbytečnost.
Oba agenti v restauraci se vyřítili k přilehlému schodišti, kte-

ré vedlo dolů k hlavnímu vchodu do Hyattu.
Odložil ubrousek a vstal.
Všichni číšníci, hosteska a dokonce i kuchyňský personál se 

tísnili u oken. Pochyboval, že mu někdo donese účet. Vzpomněl 
si, kolik stál salát, připočítal víno a třicet procent spropitného – 
byl hrdý na svou velkorysost – a položil na stolek padesátidola-
rovku. Asi to bylo až moc, ale neměl čas hledat drobné.

Raketa nezasáhla cíl a druhá a třetí vůbec neopustily hlaveň. 
Hrdina očividně splnil svou misi.

Nadešel čas podívat se, jak dá štěstěna Cottonu Maloneovi 
sbohem.
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4. kapitola
Clifford Knox přerušil rádiové spojení a zavřel laptop. Rake-

tomet vypálil jenom jednou a projektil prezidentskou limuzínu 
nezasáhl. Záběry z uzavřeného televizního okruhu – dáreček ka-
mer instalovaných v obou automatizovaných jednotkách – po-
skytovaly trhaný obraz poskakující ze strany na stranu. Marně 
se snažil udržet hlaveň zacílenou dolů, neposlouchala ho. A to 
schválně nechal předem upravit výmetnou náplň i výbušninu, 
aby měl jistotu, že ty tři rakety zničí i opancéřované vozidlo.

Ještě dnes ráno všechno vzorně fungovalo.
Tak co se zvrtlo?
Selhání mu objasnil záběr na televizní obrazovce, který na něj 

přímo křičel z protější stěny hotelového pokoje. 
Majitelé mobilů pořídili zezdola z ulice fotografie a videa a už 

je stihli e-mailem rozeslat televizním stanicím. Obrazové zázna-
my zachycovaly muže nebezpečně vykloněného přes parapet 
rozbitého okna Grand Hyattu vysoko nad Východní dvaačtyři-
cátou ulicí. Potýkal se s kovovou konstrukcí, škubal zařízením ze 
strany na stranu a nakonec strhl palbu z pušky směrem k rake-
tometu. Zničil elektroniku, sotva z hlavně vyletěla první raketa.

Povel k jejímu odpálení vyslal Knox. Měly být celkem tři, 
v těsném sledu. Ale došlo k jedinému výstřelu a projektil mířil 
pánubohu do oken. 

V pokoji zazvonil telefon.
Zvedl ho a drsný hlas na druhém konci linky prohlásil: „To 

je pohroma.“
Knox utkvěl pohledem na televizní obrazovce. Další videozá-

znamy ukazovaly oba mechanismy trčící z tmavých obdélníků 
ve skleněné stěně Grand Hyattu. Běžící pás na dolním okraji di-
váky informoval, že zatím nedorazily žádné informace o prezi-
dentově zdravotním stavu.

„Kdo je ten chlap, co se do toho připletl?“ ozval se mu u ucha 
nový hlas.
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Knox si představil výjev u druhého telefonního aparátu. Tři 
muži, všichni něco málo přes padesát, neformálně oblečení, usa-
zení v elegantním salónu kolem přístroje s hlasitým odposle-
chem.

Společenstvo.
Až na jednoho.
„Nemám potuchy,“ odpověděl. „Žádný zásah jsem samozřej-

mě nečekal.“
O tom vetřelci zatím zjistil všehovšudy to, že to byl běloch 

s vlasy pískové barvy, v tmavém saku a světlých kalhotách. Jeho 
obličej se rozeznat nedal, protože mobilní telefony měly nízké 
rozlišení a záběry byly rozkomíhané. Běžící pás na obrazovce di-
vákům oznamoval, že se ten muž objevil v okně, střílelo se po 
něm, pak odklonil jednu zbraň směrem k druhé a zmizel zpátky 
uvnitř.

„Jak se o té akci mohl dozvědět?“ zaduněla mu u ucha otáz-
ka. „A ocitnout se v pozici, kdy ji dokáže zarazit?“

„Očividně došlo k úniku tajných informací.“
Ticho v telefonu potvrzovalo souhlas.
„Kormidelníku,“ oslovil ho jeden z mužů jeho oficiální funk-

cí, „byl jste pověřen provedením operace. Nesete odpovědnost 
za její neúspěch.“

To si Knox uvědomoval.
Podobně jako lodní kapitán, býval kdysi i kormidelník vo-

len posádkou. Měl za úkol střežit její zájmy. Zatímco kapitán 
představoval nejvyšší autoritu během ozbrojených střetů, na 
kormidelníkových bedrech spočíval každodenní chod lodi. Ob-
hospodařoval zásoby, rozděloval kořist, rozhodoval spory a udr-
žoval kázeň. Kapitán se většinou bez jeho souhlasu neobešel. 
Ten systém přetrval dodnes, jen s tou dodatečnou komplikací, že 
Společenstvu veleli čtyři kapitáni. Knox byl podřízen jim všem, 
každému jednotlivě i jako celku. Zároveň dohlížel na posádku – 
na všechny, kdo pracovali přímo pro Společenstvo.

„Musíme mezi sebou mít špeha,“ zopakoval.
„Uvědomujete si, co z toho vzejde? Dopady budou obrov-

ské.“
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Knox se zhluboka nadechl. „A nejhorší kvůli tomu, že jste 
z rozhodování vyloučili kapitána Halea.“

Mohl si tu poznámku dovolit, aniž se dopustil porušení ká-
zně. Správný kormidelník se vyjadřuje od plic a beze strachu, 
protože jeho moc pochází z posádky, ne od kapitána. Už před 
týdnem je varoval, že jejich plán je neuvážený. Nechal si pro sebe 
další postřeh, že podle jeho mínění hraničí se zoufalstvím. Ale 
když tři ze čtyř velitelů vydali příkaz, bylo jeho povinností po-
slechnout.

„Vaši radu i námitky jsme vzali na vědomí,“ řekl jeden 
z mužů. „Rozhodnutí jsme učinili my.“

Jenže to možná nebude stačit, až se Quentin Hale dozví, co 
udělali. Podobný kurz sice Společenstvo zvolilo i v minulosti, ale 
to bylo před mnoha desítkami let. Posledním kormidelníkem, 
který se o ten odvážný čin pokusil, byl Knoxův otec. A uspěl. 
Tehdy ovšem byla jiná doba a platila jiná pravidla.

„Asi bychom to měli kapitánu Haleovi říct,“ nadhodil.
„Copak myslíte, že o tom ještě neví?“ opáčil jeden. „Každou 

chvíli se nám ozve. Mezitím – co podniknete?“
Knox už o tom uvažoval. Nehrozilo nebezpečí, že někdo vy-

stopuje odpalovací mechanismy, které zůstaly v těch dvou hote-
lových pokojích. Tajně je zhotovili členové posádky a zametli za 
sebou všechny stopy. Počítali s tím, že bez ohledu na výsledek se 
obě zařízení tak jako tak najdou, a přijali potřebná opatření. Oba 
hotelové pokoje v Grand Hyattu najali jménem fiktivních osob: 
přišli do recepce v přestrojení a zaplatili kreditními kartami s fa-
lešnou identifikací. Součástky si přinesli v kufrech a on během 
noci obě zařízení kus po kuse osobně smontoval. Cedule nerušit 
na dveřích mu zajistily klid na celý další den. Obě zbraně ovládal 
pomocí vysílačky tady odtud – ze vzdálenosti několika bloků – 
a spojení už ukončil.

Všechno měl pečlivě promyšleno.
Před staletími kormidelníkům svěřovali kormidlo i navigaci. 

Společenstvo mu teď také předalo kormidelní kolo.
„Postarám se o všechno, co je potřeba.“

n n n
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Malone se rozhodoval. Zahlédl agenty utíkat ke vchodu do 
Grand Hyattu. Tajná služba si počíná důkladně, takže určitě na-
sadila nějaké svoje lidi do hotelu předem, někam, odkud je vidět 
na ulici. Jistě jim už dala echo a poslala je do obou pokojů. Má 
vypadnout? Anebo na ně prostě počkat?

Pak si vzpomněl na obálku v kapse.
Odtrhl chlopeň a spatřil lístek psaný na stroji.

Potřebovala jsem, abys je viděl. Zneškodni je, než 
přijede prezident. Dřív se to udělat nedalo. Proč, to ti 
vysvětlím později. Nikomu nevěř, zvlášť ne Tajné  
službě. Tenhle komplot sahá vysoko. Odejdi z hotelu 
a já ti ještě před půlnocí zavolám.

Stephanie

Rozhodnuto.
Musí zmizet.
Stephanie zřejmě narazila na cosi ohromného. Měl by se řídit 

jejími instrukcemi.
Prozatím.
Uvědomoval si, že mobilní telefony jsou vybaveny fotoapará-

ty a kamerami a že se dole na chodnících hemžili lidé. Jeho ob-
rázek brzy zaplaví všechna média. Vystavil se pohledům krátce, 
a tak jen doufal, že kvalita záběrů nebude stát za moc.

Otevřel dveře a nestaral se o důkazy, které za sebou nechá. 
Mechanismus v okně byl tak jako tak posetý jeho otisky.

Klidně kráčel opuštěnou chodbou k výtahům. Zatuchlý pach 
nikotinu mu připomněl, že je v kuřáckém patře. Z pokojů po 
obou stranách nikdo nevycházel.

Zahnul za roh.
Hotel obsluhovalo deset výtahů. Žádná kontrolka nehlásila, 

kde se kabiny momentálně nacházejí. Malone usoudil, že vlézt 
do některého by nebylo nejmoudřejší. Rozhlédl se na obě strany 
a spatřil nouzový východ.

Otevřel kovové dveře, zaposlouchal se, a když nic neslyšel, 
vklouzl na schodiště.

Vystoupal o dvě patra výš a v sedmnáctém se zastavil. Všu-
de vládlo ticho. Vyšel do jiné chodby u výtahů, prakticky stejné 
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jako ta dole. Podobný stolek s květinovým aranžmá a zrcadlo na 
stěně.

Zadíval se na svůj odraz.
Co se to prokristapána děje?
Někdo se právě pokusil zabít prezidenta Spojených států 

a z něj se stal hlavní podezřelý.
Svlékl si sako a zůstal jen ve světlemodré košili. Budou hledat 

blonďáka v tmavém. Mezi dvěma výtahovými dveřmi uviděl od-
padkový koš, na kterém stála další umělecká květinová instalace, 
a zašoupl sako do něj.

Zleva přicházela chodbou jakási rodinka. Matka, otec a tři 
děti. Sálalo z nich nadšení a bavili se o Times Square a jednom 
z tamních neónových nápisů. Otec zmáčkl tlačítko nahoru a při-
volal výtah. Malone trpělivě čekal s nimi, až kabina dorazí. Bůh-
víjak se jim povedlo celý ten virvál prošvihnout, pomyslel si. 
Žasl, jak si někdo může nevšimnout rakety vypálené k nebi, za 
kterou zůstává kouřová stopa. Turisté ho nepřestávali udivovat. 
Doma v Kodani na Højbro Plads, kde měl svoje knihkupectví, 
jich taky bývalo každý den plno.

Výtah přijel a Malone pustil rodinku před sebe. Otec vložil 
elektronickou kartu do štěrbiny, která otevírala přístup k jedena-
třicátému podlaží. Zřejmě bylo rezervováno pro zvláštní hosty 
a fungovalo jako uzavřený klub. Malone usoudil, že by to nemu-
selo být k zahození.

„Ušetřil jste mi práci,“ prohodil.
Mlčky vyjeli čtrnáct pater a všichni společně vystoupili. Přes-

ně jak Malone čekal, za chodbou se nacházela klubovní společen-
ská místnost určená pouze těm, kdo si za to privilegium zaplatili. 
Pustil otce dopředu a ten pomocí karty otevřel skleněné posuvné 
dveře.

Malone spolu s rodinkou vešel dovnitř.
Klubovna ve tvaru L byla plná lidí, kteří si užívali bufetového 

stolu se studeným masem, sýrem a ovocem. Obhlédl ji a oka-
mžitě si všiml dvou mužů v oblecích. Od uší jim vedla šňůrka 
sluchátek, měli klopové mikrofony a stáli nalepeni k oknům shlí-
žejícím na Východní dvaačtyřicátou.

Tajná služba.
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Sebral z dřevěné mísy na stole jablko a výtisk New York Times. 
Odkráčel na opačný konec, usadil se do křesla, ukusoval jablko 
a od rozložených novin poočku sledoval agenty.

Doufal, že právě neudělal třetí chybu.
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5. kapitola
LaGuna PamLiCO, seveRní kaROLína

Hale ve svém křesle v hlavním salónu Dobrodružství zaregis-
troval, že se loď obloukem stočila k západu, nechala otevřené 
moře za sebou a poté nabrala jižní směr. Modrošedá voda po-
stupně změnila barvu v kávově hnědou, způsobenou vytrva-
lým přísunem usazenin, které přináší meandrující řeka Pamlico. 
Zdejší vody kdysi brázdily kánoe vytesané z kmenů, pramice 
a parníky s mělkým ponorem, ale také šalupy, pirátské škune-
ry a fregaty dobrodruhů, kteří nazývali lesnaté pobřeží izolova-
né kolonie Karolína svým domovem. Oblast kolem ústí Pamli-
ca patří k nejspletitějším vodním cestám na zeměkouli. Tvoří ji 
ohromné území plné skalnatých ostrůvků oplývajících ústřicemi, 
přílivových bažin, vyvýšenin a močálů. Její nejzazší výspou jsou 
nebezpečné mysy, jejichž jména – Pozorovatelna a mys Strachu 
– varují před pohromami, protože otevřené moře za nimi je tak 
zrádné, že si vysloužilo přezdívku Pohřebiště Atlantiku.

Hale se tu narodil a vyrůstal, stejně jako všichni příslušní-
ci jeho rodu od počátku osmnáctého století. Námořnické umění 
si osvojil už jako kluk a naučil se čelit nebezpečným proudům 
a vyhýbat se věčně proměnlivým písečným mělčinám. V zátoce 
Ocracoke, kterou právě křižovali, dostihla v listopadu 1718 smrt 
samotného černovouse. Místní si o něm a jeho ztraceném pokla-
du dodnes vyprávějí s hlubokou úctou.

Hale pohlédl na stůl, na kterém ležely dva dokumenty.
Přinesl si je s sebou. Věděl, že jakmile vyřídí tu záležitost 

s účetním, bude se muset znovu věnovat chybě, které se dopustil 
jeho prapraděd Abner Hale, když se 30. ledna 1835 pokusil za-
vraždit prezidenta Andrewa Jacksona.   

Poprvé v dějinách byl ohrožen život úřadujícího amerického 
prezidenta.
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A Jacksonova reakce na ten pokus – jeho vlastnoruční dopis 
Abnerovi, nyní pečlivě zalaminovaný – od té doby působila rodu 
Haleů pravá muka.

Takže jste konečně podlehl zrádcovským impulsům. 
Už vám došla trpělivost. Dobrá, já to přijímám. To-
hle bude válka stejně drsná, jako když se bojechtiví 
nepřátelé tohoto národa shromáždili na bitevním poli. 
Řekl jste si o boj, a když teď padl první výstřel, 
já se nemíním krčit v koutě. Jen proto, že se vám 
nepodvoluji, neustupuji vašim požadavkům a nepa-
dám před vámi na kolena, je můj život zbytečný? 
Troufl jste si poslat na mě vraha? Couvnout před 
tak hrubou urážkou by bylo ostudné. Probudily se 
ve mně emoce, srší životem a ujišťuji vás, že já také. 
Váš zabiják celé dny jen nesmyslně blekotá. Vybral 
jste si služebníka dobře. Shledají ho nesvéprávným, 
v tichosti ho odklidí a nikdo nikdy neuvěří jedinému 
jeho slovu. O vašem komplotu neexistuje žádný dů-
kaz, ale oba víme, že jste to byl vy, kdo onoho muže 
jménem Richard Lawrence přemluvil, aby pozvedl 
pistole. Když se teď moje emoce tak bouřlivě probraly 
k životu, hrubě bych je urazil, kdybych neuspíšil váš 
pád. Přesto jsem váhal, jak se zachovat. Nakonec 
jsem se obrátil s prosbou o radu k moudřejším, než 
jsem sám, a zvolili jsme vhodný způsob. Tento dopis 
píši, abych vám dal na vědomí, že dosud existující 
zákonná pravomoc, jež zaštiťovala vaše zlodějny, je 
pryč. Vytrhl jsem z oficiálních záznamů o jednáních 
Kongresu všechny odkazy na váš korzárský patent. 
Až půjdete žádat dalšího prezidenta, aby váš pa-
tent uznal, nebude již vázán právním aktem, jako 
jsem byl já. Abych znásobil vaše muka a prodloužil 
utrpení z bezmoci, nesprovodil jsem ony dokumenty 
ze světa úplně. Přiznávám, že já osobně bych to byl 
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udělal, ale ostatní mě přesvědčili, že beznadějná si-
tuace by vás zahnala do kouta a ponoukla k dalším 
zoufalým činům. Takže jelikož zbožňujete tajemství 
a kráčíte na své životní pouti pokoutními stezkami, 
předkládám vám výzvu, která by vám měla vyhovo-
vat. List přiložený k tomuto dopisu je sepsán pomocí 
šifry, kterou vytvořil vážený Thomas Jefferson. Jak 
mi bylo řečeno, považoval ji za dokonalou. Když ji 
rozluštíte, dozvíte se, kam jsem schoval dokumenty, 
po nichž prahnete. Když selžete, zůstanete politová-
níhodným zrádcem, jímž jste dnes. Připouštím, že to 
druhé by se mi zamlouvalo mnohem víc. Brzy odejdu 
na odpočinek domů do Tennessee a strávím poslední 
roky svého života čekáním na den, kdy spočinu vedle 
své milované Rachel. Z celého srdce doufám, že 
onen nemužný skutek, jenž vám připisuji, se jednoho 
dne stane vaší zkázou a že se toho dne dožiji, abych 
se z ní radoval.

Andrew Jackson 

Hale upíral zrak na druhý list papíru, také zalitý v plastu.
Jeho rodina se snažila rozluštit Jeffersonovu šifru už 175 let. 

Najala si odborníky. Utratila za to hotové jmění.
Jenže klíč k šifře jim pořád unikal.
Hale zaslechl, jak se od lodní přídě blíží kroky, a do salónu 

vešel jeho osobní tajemník.
„Pusťte si televizi.“
Neunikl mu tajemníkův ustaraný výraz.
„Je to zlé.“
Hale našel dálkové ovládání a obrazovka se rozzářila.

Malone dojedl jablko a dál se schovával za rozevřenými no-
vinami. Nikde se v nich nepsalo o prezidentově cestě do New 
Yorku. Zvláštní. Prezidentům se při příjezdu obvykle dostává 
mohutných fanfár. Bylo mu jasné, že by měl co nejdřív vypad-
nout z hotelu. Každou vteřinou to bude těžší. Věděl, že Grand 
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Hyatt nosí své jméno právem, protože je skutečně grandiózní 
– obří mnohaposchoďový komplex, jímž čtyřiadvacet hodin den-
ně proudí tisíce lidí sem a tam. Pochyboval, že policie nebo Taj-
ná služba dokáží neprodyšně uzavřít všechny přístupové cesty, 
tím spíš takhle nahonem. V klubovní místnosti hrály dvě televi-
ze a skutečně v nich běžely záběry pořízené z mobilů – naštěstí 
většinou rozmazané k nepoznání. Prozatím nepadlo ani slovo 
o Danielsově stavu. Na obrazovce se střídali lidé popisující útok 
a zdůrazňovali, že se jim odehrál přímo před očima. Několik 
jich zaslechlo rány a vidělo raketu. Dva agenti se sluchátky na 
druhém konci klubovny dál sledovali dění dole a hovořili do 
vysílaček.

Malone se zdvihl k odchodu.
Agenti nechali okno oknem a vyrazili přímo k němu. Připra-

vil se na střet. Napadlo ho, že jim strčí do cesty těžký dřevěný 
stůl s jablky a novinami, aby je zpomalil. 

Na rozdíl od něj mají ovšem zbraně, takže stůl toho moc ne-
vyřeší.

Agenti proběhli kolem, vyřítili se ze dveří k výtahům a na-
skočili do kabiny, která právě přijela.

Od plic si oddechl a vyšel ven. Stiskl tlačítko Dolů, protože se 
rozhodl jít do toho čelem.

Vykráčet ven hlavním vchodem.
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6. kapitola
Wyatt čekal v kolotající lobby Grand Hyattu přeplněné turis-

ty, jimž víkendový výlet do New Yorku nabídl nečekanou porci 
vzrušení v podobě atentátu na prezidenta. Z útržků rozhovorů 
pochytil, že nikdo netuší, jestli Daniels utrpěl zranění; vědělo se 
jen, že ho vůz tryskem odvezl pryč. Kdosi připomněl atentát na 
Reagana z roku 1981, kdy oficiální prohlášení vydali až poté, co 
prezidenta odvezli do nemocnice.

Prostorem dvoupodlažní lobby se prohnal houf přinejmenším 
dvanácti příslušníků newyorské policie a půltucet agentů Tajné 
služby. Pokřikovali na sebe a rozestavěli se k eskalátorům a vý-
chodům. Wyatt netušil, co Malone podnikne, ale únikové cesty 
se omezovaly na hlavní vchod vedoucí na Východní dvaačtyři-
cátou ulici, který se nacházel v nižším podlaží mírně vlevo, a na 
dvoje prosklené dveře – jedny do spojovacího tunelu k nádraží 
Grand Central, ty byly kousek od hlavního vchodu, a druhé ve 
vyšším podlaží, na které viděl ze svého pozorovacího stanoviště. 
Jestli zná svého protivníka tak dobře, jak si myslí, vyjde Malone 
prostě a jednoduše hlavním vchodem. A proč by ne? Do obličeje 
mu nikdo neviděl a nejspolehlivější úkryt je odjakživa všem na 
očích.

Wyatt si uvědomoval, že úřady by určitě hotel nejradši kom-
pletně vyklidily, ale že to nepůjde. V těch více než dvaceti pat-
rech bylo prostě příliš mnoho lidí. Kdyby měla Tajná služba na 
přípravu prezidentské návštěvy obvyklých šest měsíců, zvládla 
by to. Při těch ubohých osmi týdnech jí nezbylo než se spoleh-
nout na utajení, protože o cestě se nevědělo až do dnešního rána, 
kdy Bílý dům stručně oznámil, že Daniels zavítá do New Yorku 
na osobní návštěvu. Tenhle precedens zavedl předchozí prezi-
dent, když se s manželkou bez ohlášení vypravil do divadla na 
Broadwayi. Tehdy jim to prošlo hladce, ale Danny Daniels se mo-
mentálně určitě tluče do hlavy – tedy pokud zrovna nezápolí se 
selhávajími orgány a nehrčí z něj potoky krve.
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Wyatt úlety druhých přímo miloval.
Usnadňovalo to život.  
Malone se nejspíš zdekoval nahoru, aspoň v první chvíli. Tak-

že vystoupí z některého z těch deseti výtahů, které má Wyatt 
pod dohledem. Po schodech se nevydá, protože ty policie nepro-
dyšně uzavře ze všeho nejdřív. Vzkaz, který mu Wyatt nechal 
v pokoji, by ho měl popohnat. Bude si hrát na Osamělého jezdce, 
stejně jako vždycky. Věrně oddaný rytíř své milované Stephanie 
Nelleové.

Wyattovi se zamlouvalo být zpátky ve hře.
Od jeho posledního kontraktu už uteklo hodně vody. V po-

sledních letech mu nenabízeli práci tak často jako dřív a stýskalo 
se mu po zaměstnání agenta na plný úvazek. Už to bylo osm let, 
co ho vykopli. A přesto si dál vydělával na živobytí tím, že jim 
jako podomní obchodník nabízel svoje služby. Skoro se zdálo, že 
takhle nějak vypadá budoucnost zpravodajské branže. čím dál 
míň agentů na výplatní listině, čím dál víc lidí najímaných na je-
den konkrétní úkol – nezávislých smluvních partnerů, k nimž se 
zpravodajské služby nemusejí hlásit a kteří se nedožadují penze. 
Jenomže jemu bylo padesát a touhle dobou by už býval povýšil 
na zástupce vedoucího, ne-li rovnou na náčelníka. Považovali ho 
za jednoho z nejlepších operativců všech dob.

Dokud…
„Co chceš dělat?“ zeptal se ho Cotton Malone.
Uvízli v pasti. Dva střelci je drželi na mušce shora a dva další se 

schovávali v tmavých výklencích vepředu. Wyatt léčku očekával a teď 
se jeho obavy potvrdily. Naštěstí přišli s Malonem připraveni. 

Sáhl po vysílačce.
Malone mu zadržel ruku. „To nedělej.“
„Proč ne?“
„My víme, co čekat. Oni ne.“
Oni byli tři agenti, kteří měli hlídat perimetr.
„Nemáme ponětí, kolik střelců tam číhá,“ připomněl Malone. 

„Víme o čtyřech, ale může jich být mnohem víc.“
Wyattův ukazováček se přesunul na tlačítko Odeslat. „Nemáme 

na vybranou.“
Malone mu vyškubl vysílačku z ruky. „Kdybych tě nechal, udělali 

bysme pitomost oba. Zmáknem to.“


