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Pro AMBER EDWARDSOVOU

Bob oceňoval krásu, pracovitost, lásku a nadání.

Připadala byste mu naprosto úžasná.
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Prolog

ZáchRANA

Před třemI Lety
41°13’ S. š., 111°57’ Z. d.
oGdeN, Stát utAh, uSA

„Ogden je super město, pokud máš rád turistiku, jízdu na 
horském kole a lyžování.“ Doug Case sevřel polámané opěrky 
svého bazarového invalidního vozíku, jako by to byly lyžařské 
hůlky. „A právě proto jsem tady, když se ptáš. Jak jsi mě vy
čmuchal? Z počítačových seznamů válečných veteránů jsem svo
je jméno vymazal.“

„Když jde všechno do kytek, člověk se vrací domů,“ odpově
děl Paul Janson.

„Aby ho tam dotlačili na vozíčku? Děkuju pěkně. Já se o nic 
neprosím.“

Case bydlel v ústí opuštěného železničního tunelu s výhle
dem na prázdnou parcelu posetou odpadky, vypálenou restaura
ci KFC a zasněžený Wasatchský hřeben. Hrbil se ve svém křesle 
s děravým batohem na klíně, měl umolousané vlasy dlouhé po 
ramena a na tváři týdenní strniště. Tupým pohledem občas za
bloudil ke čtyřem svalnatým výrostkům, kteří na ně civěli z hon
dy zaparkované vedle KFC.

Paul Janson seděl na převráceném nákupním vozíku. Měl na 
sobě vlněné kalhoty, svetr, černou lyžařskou bundu s volným 
střihem a na nohou lehké kanady.

„Oddělej mě a ukonči to trápení,“ řekl mu Case. „Nemám 
náladu na blbosti.“

„Já tě přece nepřišel zabít.“
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„Jen do toho! Neboj, bránit se nebudu.“ Posunul si batoh na 
klíně.

„Myslíš, že pořád dělám pro Konzulární operace?“
„Konzulární operace nikoho jen tak nepustí.“
„Uzavřeli jsme dohodu. Odešel jsem na volnou nohu a živím 

se jako privátní bezpečnostní poradce. Konzulární operace mi 
občas zavolají. A já jim to někdy vezmu.“

„Nikdy jsi nebyl typ, co za sebou pálí mosty,“ připustil Case. 
„Pracuješ na vlastní pěst?“

„Když potřebuju odstřelovače, vím, komu mám zavolat.“
„Umí to dobře?“
„Špičkově.“
„Kdes ho vzal?“ otázal se Case a přemýšlel, koho tak Janson 

asi mohl naverbovat.
„Sáhl jsem do skupiny talentů.“ Víc mu toho Janson nepro

zradil.
„Proč jsi odešel od Konzulárních operací?“
„Jednou ráno jsem se probudil a vzpomněl si, kolik lidí jsem 

z pochybných důvodů zabil.“
Case se zasmál. „Proboha, Paule! Ministerstvo zahraničí pře

ce nepotřebuje agenty, kteří budou sami rozhodovat, koho mají 
zabít. Když dostaneš za úkol někoho zlikvidovat, tak to prostě 
uděláš. Proto se tomu taky odborně říká povolené usmrcení.“

„Pravdě by odpovídalo spíš povolené vraždění ve velkém. 
Zkrátka jsem ležel v posteli a počítal je. Všechny. Ty, které jsem 
zabít měl. I ty druhé.“

„Kolik jich dohromady bylo?“
„Čtyřicet šest.“
„Nekecej. Tak to jsem o chlup lepší.“
„Čtyřicet šest potvrzených,“ odsekl Janson.
Case se usmál. „Koukám, že testosteronu máš pořád na roz

dávání.“ Změřil si Jansona od hlavy k patě. Ten mizera vůbec ne
zestárl. Člověk by těžko uhodl jeho věk. Mohlo mu být něco přes 
třicet, čtyřicet nebo klidně i padesát. Podle krátce střižených, 
jemně prošedivělých vlasů se to nedalo poznat. A navíc působil 
naprosto tuctově. Druhý pohled by mu věnoval snad jedině jiný 
profesionál, a to ještě opravdu, opravdu dobrý. Takový člověk 
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by si všiml širokých ramen pod bundou či ostřížích očí, ale to už 
by bylo pozdě.

„Máme společnost,“ prohodil Janson.
Mladíci z místního gangu vystoupili z auta a línou chůzí 

k nim mířili.
„Já to vyřídím,“ řekl Case. „Tys přinesl oběd.“ Prázdné sáčky 

od hamburgerů ležely úhledně složené pod jedním z kol jeho 
invalidního vozíku. Doug Case nechal výrostky přijít na deset 
metrů a pak je klidným hlasem oslovil: „Pánové, nabízím vám 
zdarma jednu lekci přežití. Pokud nechceš zařvat, nikdy se ne
pouštěj do předem prohraného boje. Takže si dejte čelem vzad 
a odchod.“

Tři mládenci se ušklíbli, ale jejich vůdce, ten nejmenší mladík, 
sjel Case zkoumavým pohledem, totéž pak zopakoval s Janso
nem a rozhodl: „Padáme odsud.“

„Ty vole, dyť ten dědek je na vozejčku.“
Šéf party praštil neposlušného kolegu pěstí do ucha a znovu 

zavelel k odchodu. „Hej, mladej!“ křikl za ním Case. „Máš nadá
ní. Dej se k armádě. Tam tě naučí, jak ho rozvinout.“ Zazubil se 
na Jansona. „Ty nemáš rád přirozené talenty?“

„Naopak,“ odtušil Janson a hlasem, jenž nestrpěl odpor, na 
výrostka houkl: „Pojď sem!“ Kluk poslechl a lehkým krokem se 
k nim vrátil, ostražitý jako zatoulané zvíře.

Janson mu dal svou vizitku. „Staň se vojákem. A až získáš 
hodnost četaře, zavolej mi.“

„Proč právě četaře?“
„To bude znamenat, že bys to u armády mohl někam dotáh

nout.“
Janson počkal, až honda s kvílením spálených pneumatik 

zmizí z dohledu. „Jak jsem tak uvažoval o životě, došlo mi ještě 
něco. Uvědomil jsem si, kolik jsem zavrhl myšlenek, kterým jsem 
dřív věřil.“

„Neuškodila by ti menší ztráta paměti, kamaráde.“
„To štěstí bohužel nemám.“
Case se znovu zasmál. „Vzpomínáš na toho agenta, kterému 

se to stalo? Úplně všechno zapomněl. Probral se, zrovna když 
někoho mlátil. Vůbec si nepamatoval, jak se to naučil. Jak jen se 
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jmenoval…? Nemůžu si vzpomenout. Vidíš, jsem trochu jako on. 
Na rozdíl od tebe, ty si pamatuješ všechno… No tak fajn, Paule, 
jestli jsi mě nepřišel zabít, tak proč ses tady v Ogdenu sakra ob
jevil?“

„Vyprávět o tom, co jsem kdysi prováděl, nebude k ničemu, 
pokud to neodčiním.“

„Co, proboha? Chceš se jako vyléčený alkoholik omlouvat li
dem, kterým jsi v opilosti ublížil?“

„To, co jsem udělal, už nezměním. Ale můžu pomoct dalšímu 
v řadě.“

„Proč si rovnou nekoupíš odpustek od papeže?“
Jízlivost však na Jansona nezabírala. „Když použiješ pozoro

vací schopnosti, které jsme si vypěstovali, a zaměříš se sám na 
sebe, neuvidíš nic hezkého, to mi věř.“

„Saul se na cestě do Damašku dal na pokání a přejmenoval se 
na Pavla. Ale ty už Pavel jsi. Co chceš změnit? Svět?“

„Budu se ze všech sil snažit zachránit všechny tajné agenty, 
kterým služba státu zničila život. Lidi jako jsme my dva.“

„Z toho mě vynech.“
„To nepůjde.“
„Jak to myslíš?“
„Ty jsi totiž můj první projekt.“
„Prověrku na stupeň přísně tajné má v USA milion lidí. Jestli 

jeden ze sta pracuje v utajení, tak máš na zachraňování deset tisíc 
agentů. Proč zrovna já?“

„Zlé jazyky tvrdí, že jsi byl ten nejhorší.“
Case s trpkým úsměvem odpověděl: „A jiní mě zase pokláda

li za nejlepšího.“
„Byli jsme ti nejhorší, přiznej si to.“
„Já od nikoho nic nepotřebuju.“
„Podívej se, jak žiješ. Nemáš střechu nad hlavou. Blíží se 

zima. Bez prášků proti bolesti nedáš ani ránu, ale doktoři ti za
vřeli kohout. Až ti dojde příděl na tenhle měsíc, budeš je hledat 
leda tak na ulici.“

„Vyhlášené pátrací schopnosti Paula Jansona v praxi?“
„Nedožiješ se Valentýna.“
„A Jansonův slavný analytický úsudek?“
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 „Ty pomoc potřebuješ.“
„O nic se neprosím. Zmiz odsud a nech mě na pokoji.“
„Mám tady dodávku s nájezdovou rampou.“
Popelavé tváře Douga Case najednou zlostně vzplály. „Jo tak 

ty máš dodávku s rampou? No to snad není pravda! A máš v tom 
autě taky zabijáky, kteří ti se mnou na tu zasranou rampu po
můžou?“

Jansonův obličej se stáhl do rozpačitého úsměvu. Poprvé od 
chvíle, kdy se objevil u Caseova železničního tunelu, se zatvářil 
nejistě. Muž, kterému kdysi přezdívali Stroj, byl náhle zranitelný 
a Doug Case pokračoval v útoku.

„Trochu jsi nezvládl plánovací fázi, kámo. V tom autě žádné 
posily nemáš. Nenacvičil sis to předem. V záloze nečeká žádná 
úderná jednotka. V podstatě vaříš z vody a snažíš se improvi
zovat. Měl jsi to pojmout tak, jako kdybys plánoval běžnou akci 
Konzulárních operací. Jsi na dně a toužíš po odčinění svých hří
chů. A to chceš napravovat mě?“

„Nejen to. My tě vrátíme do normálního života.“
„Do normálního života? Takže mi nejdřív vysadíš prášky? 

Pak mi psychiatři spraví hlavu? A až budou páni doktoři hotoví, 
najdeš mi práci, kde budu moct využít svoje zvláštní schopnosti? 
Jdi s tím někam.“

„Dáme tě celkově do pořádku.“
„A nechceš mi dokonce najít holku?“
„Až se uzdravíš, budeš mít dost sil na to, aby sis ji našel sám.“
„Ježíši, Paule, ty jsi snad stejně mimo jako já. Copak ti vážně 

přeskočilo? Kdo celou tuhle tvoji fantasmagorii asi zaplatí?“
„Při poslední akci mi na moje zahraniční konta někdo uložil 

hromadu peněz, aby to vypadalo, že jsem se zaprodal. Ten člo
věk už nežije. Peníze nebudou problém.“

„Jestli pro tu svoji nesplnitelnou vizi vážně nějakého chudáka 
seženeš, budeš potřebovat víc než jen peníze. Budeš potřebovat 
lidi. Hodně lidí. Sakra, vždyť by to chtělo celou firmu!“

Janson se znovu zatvářil nejistě. „To nevím. Firmy jsou pro 
mě minulost. Institucím už nevěřím. Když jsou v místnosti víc 
než dva lidé, už s tím mám problém.“
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„Ty bys mě rozbrečel, Paule. Chceš všechno napravit tím, že 
vlastníma rukama zachráníš nejhoršího chlapa, co znáš? A jak 
tomu budeš říkat? Ústav Paula Jansona pro tahání zkrachova
lých agentů ze sraček? Ne, lepší bude něco jednoduššího. Co 
takhle Nadace Fénix?“

Janson vstal. „Tak pojď, kamaráde.“
„Já se odsud ani nehnu. A tvůj kámoš nejsem.“
„Možná že ne,“ připustil Janson. „Ale dělali jsme spolu a já 

jsem teď mohl sedět na tvém místě, takže jsme bratři.“
„Bratři? Nemáš už svatozář?“ Doug Case zavrtěl hlavou, po

škrábal se v podpaží a špinavýma rukama si zakryl obličej. Po 
chvíli levou svěsil a mezi prsty pravé procedil: „Říkali ti Stroj. 
Vzpomínáš? Některým agentům přezdívají Zvíře, jiným Stroj. 
Stroj obvykle Zvíře porazí. Ale ne vždycky.“

Vtom se Caseova levá ruka tisíckrát nacvičeným pohybem 
vymrštila z batohu, mihla se vzduchem jako rozmazaná šmou
ha, a když se ustálila, svírala mezi palcem a ukazovákem hla
veň automatické pistole Glock 34 ráže devět milimetrů. V příští 
chvíli Case uchopil pažbu pravou rukou, ukazovákem zamířil ke  
spoušti, zatímco levou bleskově stáhl závěr dozadu a zasunul 
náboj do komory. Janson mu však zbraň duchapřítomně vykopl.

„Do prdele!“
Doug Case si mnul zápěstí, kam ho Janson tvrdě zasáhl botou. 

Měl si pamatovat, že instruktoři Konzulárních operací, ti nejlepší 
na světě, si upravili přirovnání rychlý jako blesk na rychlý jako 
Janson.

Janson shrábl zbraň a rozesmál se od ucha k uchu. Předchozí 
chvíle ho naplnily nadějí a přesvědčením, že Caseovi dokáže po
moci. „Vidím, že nejsi úplně ztracený případ.“

„Proč?“
Janson poklepal na pistoli. „Nahradil jsi ten šmejd z továrny 

pořádným hledím.“
Odpojil zásobník, zastrčil si jej do kapsy a vyjmul náboj z ko

mory. Pak vzal Caseovi batoh z klína, z boční kapsy vyndal 
dva náhradní zásobníky, třetí mu vytáhl zpoza opasku kalhot 
a prázdnou zbraň mu vrátil.

„A zbytek dostanu kdy?“
„Až složíš závěrečnou zkoušku.“



Část první

KRáLovNA  
všech NALeZIšť

SoučASNoSt
1°19’ S. š., 7°43’ v. d.
GuinejSký záliv,  

420 kilometrů jižně od niGérie,  
290 kilometrů západně od Gabonu
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„Přísahej, že ani necekneš,“ řekla Janet Hatfieldová, kapitán
ka Amber Dawn. Její pobřežní loď o váze tří tisíc tun si za černé 
noci razila cestu mořskými vlnami uprostřed Guinejského záli
vu. Kapitánčin hlas, z něhož vyzařovala klidná autorita, se tiše 
rozléhal potemnělou kormidelnou. „Co jsi viděl na palubě Am
ber Dawn, to tam taky zůstane.“

„Už jsem ti to přece slíbil, když jsme vypluli z Nigérie.“
„Já to myslím vážně, Terry. Jestli firma zjistí, že jsem tě propa

šovala na loď, kopnou mě do zadku.“
„A že ho máš k nakousnutí,“ prohodil doktor Terrence 

Flannigan, podnikový lékař, protřelý světoběžník a vyhlášený 
sukničkář. Zvedl pravou ruku na svou obranu a ospale se na  
Janet Hatfieldovou usmál. „No dobře. Znovu ti přísahám, že 
budu o Amber Dawn, o ropě obecně a podmořském ropném prů
zkumu zvlášť mlčet jako hrob, ať se propadnu, jestli lžu.“

Kapitánka, solidně stavěná blonďatá pětatřicátnice, se k tomu 
úlisnému hadovi otočila zády a neklidně se zadívala na radar. 
Během několika posledních minut totiž na jeho obrazovce blikal 
jakýsi záhadný světlý bod, který podivně mizel a zase se zje
voval. Na jinou loď byl příliš nejasný, ale dostatečně výrazný 
na to, aby Janet vrtalo hlavou, co to tedy k čertu je. Na radar se 
mohla spolehnout, byl to moderní typ značky Furuno. Měla však 
zodpovědnost za dvanáct lidí: pětičlennou filipínskou posádku, 
šest amerických naftařů a jednoho černého pasažéra. Dokonce 
za třináct, pokud by k tomu přičetla sebe, na vlastní osobě však 
tolik nelpěla.

Vyznačovala ta podezřelá tečka jen mořský odpad? Nebo 
prázdný ropný barel poskakující na rozbouřené hladině, který 
se vyhoupne na hřeben vlny a v příštím okamžiku se zase ukry
je v prohlubni? Nebo šlo o něco většího, například nehlášený,  
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napůl potopený vrak lodi, do kterého by v rychlosti patnácti 
uzlů nechtěl nikdo narazit? Ten zvláštní předmět se znovu obje
vil, tentokrát o dost blíž, jako by se nenechal jen tak unášet mo
řem, ale aktivně se pohyboval jejich směrem. Janet Hatfieldová si 
pohrála s dosahem a rozlišením radaru. Až na pár velkých rop
ných tankerů v bezpečné vzdálenosti třiceti kilometrů na západ 
bylo moře prázdné. Osamocený bod na pevnině v horní části 
monitoru symbolizoval vrchol Pico Clarence, sopečné hory vyso
ké 1830 metrů, která se nacházela uprostřed ostrova Forea, kam 
měli dnešního večera namířeno.

Podívala se na další přístroje. Kompas, automatické řízení 
i široký panel ukazatelů sledujících činnost naftových generáto
rů, jež poháněly dvě elektrické jednotky Zdrive o výkonu tří 
tisíc koňských sil, udávaly normální hodnoty. Upřeně se zadíva
la do temných oken můstku. Vzala teleskop s možností nočního 
vidění, opřela se ramenem do těžkých vodotěsných dveří a vy
kročila po masivní lávce do rovníkového horka vlhkého tak, že 
by se dalo krájet. Vzduchem se neslo otupující vrčení generátorů. 
Zezadu vanul jihozápadní monzun, který vířil kouř z naftových 
motorů kolem kormidelny. Moře se těžkopádně valilo po směru 
plavby od Kapského Města podél afrického pobřeží dlouhého 
téměř pět tisíc kilometrů. Záď lodi se zvedala na vlnách a příď 
se naopak nořila do vody až téměř po přední palubu. Kapitánka  
se v dusném horku během několika vteřin začala potit.

Teleskop vybavený pro pozorování ve tmě si z rozmaru kou
pila za osmnáct set dolarů k narozeninám, aby jí při plavbě po
mohl rozpoznávat navigační bóje a menší lodě. O klasický dale
kohled nešlo, protože nezvětšoval, zato dokonale pronikal tmou. 
Zahleděla se na moře před lodí. Zesilovač jasu druhé generace 
zobrazoval všechno zeleně. Neukazoval nic než bílé hřebínky vln 
vířící jako pěna z vaječných bílků. Nejspíš to byl jen barel. Vrátila 
se tedy do klimatizovaného ticha můstku. Načervenalý svit pří
strojů ozařoval Flanniganovu tvář, jež se roztáhla do svůdného 
úsměvu.

„Na to zapomeň,“ varovala ho.
„Jen bych ti rád vyjádřil svou vděčnost.“



 17

„Za čtyři hodiny můžeš vyjádřit vděčnost dámám z masáž
ních salonů v Porto Clarence.“

Levné východoevropské a čínské výletní lodě už hlavní měs
to ostrovního státečku objevily. Díky směsici chudoby, zoufalé 
touhy zdejšího diktátora po penězích a pověstné kráse západoaf
rických žen s kapkou portugalské krve sexuální turistika v tomto 
starém koloniálním přístavu jen vzkvétala.

Terry začal přecházet po kormidelně. „Jako lékař už jsem dě
lal pro řadu ropných společností, takže jsem se naučil držet jazyk 
za zuby. Ale tajnější výpravu jsem ještě nezažil.“

„Tohle neříkej.“
„Celý týden jste za sebou tahali hydrofony a vzduchová děla. 

Kdy jste tu tvoji bárku použili jako výzkumnou loď naposledy?“
„Před měsícem.“ Janet Hatfieldová by se za to přiznání oka

mžitě nakopla.
Terry se zasmál. „Prokletí kapitánů. Tolik svoji loď milujete, 

že nedokážete udržet tajemství. Takže tohle není poprvé? Děláš 
si legraci? Je to přece pobřežní obslužné plavidlo, ne loď pro prů
zkum ropných nalezišť. Co se to tady děje?“

„Zapomeň, že jsem to řekla. Lituju toho. No tak je to trochu 
zvláštní. A co mám dělat? Až ze mě firma udělá šéfku námořní 
plavby, pak budu klást otázky. Do té doby budu prostě řídit loď. 
A už o tom nemluv. Ježíšikriste, měla jsem tě nechat v Nigérii.“

„To bych nepřežil.“
„Taky si myslím,“ přitakala Janet Hatfieldová. V deltě Nigeru 

nasáklé ropou mohl člověk velice snadno přijít k úhoně. Ozbro
jenci unášeli těžaře přímo z ropných plošin, opilí vojáci ostřelo
vali svá vlastní stanoviště a fanatici řádili ve jménu Ježíše i Mo
hameda. Doktor se slabostí pro něžné pohlaví Terry Flannigan 
však málem zemřel tím nejbanálnějším způsobem: rukou žárli
vého manžela s mačetou. Dotyčný měl navíc peníze i politický 
vliv, takže by mu rozčtvrcení manželčina milence zřejmě prošlo.

„Janet, řekni mi, kde jsme udělali chybu,“ zeptal se Terry 
s dalším cituplným úsměvem.

„Náš vztah se zhroutil, protože jsme ho nebrali vážně.“
Terry byl lepší kamarád než partner. Jako milenec byl nespo

lehlivý a zahleděný sám do sebe. Jako přítel však měl kdesi hlu
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boko v nitru něco pevného a neváhal by za druhého dát ruku do 
ohně. Proto také Janet Hatfieldová nečekala, až ho rozzuřený pa
roháč zabije, a bez váhání Terryho propašovala na palubu. Deset 
dní ho ukrývala před posádkou ve své kajutě, a když na ni přišla 
řada se službou, tak ho „venčila“.

Můstek i přilehlá kajuta stály příhodně osamocené na vrcho
lu čtyřpodlažního palubního přístřešku u přídě lodi. Pod nimi 
se nacházely kajuty posádky, jídelna s kuchyňkou a společenská 
místnost, v níž si odborníci na ropu zřídili počítačový a spojo
vací koutek, do kterého posádce zakázali vstup. Dokonce řekli 
kapitánce, že i ona musí o svolení ke vstupu požádat. Janet Hat
fieldová jim sdělila, že nemá v plánu tam chodit, pokud ovšem 
nezačne hořet, a v takovém případě rozhodně klepat nebude.

„Ty víš, co tady teď ti naftaři dělají?“
Terry se díval z černých oken shlížejících na třicet metrů dlou

hou nákladovou palubu, dnes v noci prázdnou až na velký navi
ják, palubní jeřáb a vratidlo.

„Běž od okna, uvidí tě.“
„Svrhují něco do vody.“
„To je jejich věc.“
„Jeden z nich se tam plíží s baterkou – a teď něco upustil.“
„Co vyhazují?“ zeptala se bezděčně.
„Počítače.“

Rozjaření naftaři svlékli propocené košile a předváděli vítěz
ný tanec v počítačové místnosti bez počítačů. Deset dní dřeli do 
úmoru zavření na lodi, kde alkohol, natož drogy nepřicházely 
v úvahu. Kdyby u člověka našli jedinou láhev piva, dostal by 
okamžitou výpověď a žádná ropná společnost už by ho nikdy 
nezaměstnala. Teď za sebou měli úspěšné odeslání mnoha tera
bytů těch nejtřaskavějších seizmických dat na celé planetě v 3D 
kvalitě a mohli se těšit na zaslouženou oslavu v nevěstincích Por
to Clarence.

Potřebná data získali a klientův seizmický model vybrousili 
k dokonalosti. Byl to vpravdě kapitální úlovek. Zákazník násled
ně potvrdil, že mu šifrované informace prostřednictvím satelitu 
došly, a nařídil jim svrhnout techniku do moře. Všechny note
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booky, stolní počítače, a dokonce i drahý přístroj na podpovrcho
vé modelování za padesát tisíc dolarů, který museli zvedat přes 
bok lodi dva muži. Monitory letěly do vody také, aby je nikdo 
neviděl a neptal se, k čemu tady jsou. Stejný osud stihl hydro
fony, vzduchová děla i speciální vojenský satelit. Ještě několik 
hodin a muži budou zaslouženě slavit objev „královny všech na
lezišť“ – nespočetných miliard barelů ropy a krychlových metrů 
zemního plynu, které změní Foreu z bezvýznamného plantáž
ního ostrova s děravým potrubím na Saúdskou Arábii západní 
Afriky.

„Poslyš, Janet, kolik dinosaurů muselo zemřít, aby vzniklo 
jedno ropné pole?“

„To byly řasy, ne dinosauři, ty troubo.“
Terry Flannigan zíral do tmy před lodí. To velké tajemství se 

mohlo týkat jedině ropy. Voda zde dosahovala hloubky několika 
kilometrů, ale pokud se na to člověk podíval z dlouhodobého 
hlediska, v érách a epochách, místní mořské dno bylo v podstatě 
jen pokračováním mělkého afrického pobřeží. Sedimenty z řeky 
Niger se ukládaly do Atlantského oceánu tak dlouho, jako na 
nebi svítí hvězdy. Řídká směsice bláta, písku, odumřelých rostlin 
i živočichů naplňovala brázdy, trhliny a rýhy na dně Atlantiku, 
stékala po kontinentálním svahu do hlubin a putovala směrem 
do moře, kde se postupně hromadila. Jedna odbornice přes ropu 
mu kdysi řekla, že zhutněná vrstva těchto usazenin je hluboká 
třináct kilometrů.

„A co vzniklo z dinosaurů? Uhlí?“
„To je zas ze stromů,“ odtušila Janet Hatfieldová roztržitě 

a ulpěla pohledem na radaru. Zapnula výkonné reflektory, jimiž 
jasně ozářila stometrový kruh kolem lodi.

„A sakra.“
„Co je?“
Z temnoty se náhle vynořil pět metrů dlouhý nafukovací člun 

poháněný obřími přívěsnými motory Mercury. Trčely z něj sa
mopaly a raketomety. Janet Hatfieldová duchapřítomně popadla 
kormidlo a přešla z automatického na ruční ovládání. Člun za
tím bojoval s rozbouřeným mořem. Třeba jim ujedeme, napadlo 
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kapitánku. Obrátila záď k nepříteli, nastavila nový kurz, rozjela 
se plnou parou vpřed a přitom vytrhla ze stropu mikrofon vysí
lačky. „Mayday, Mayday, Mayday. Tady Amber Dawn, Amber 
Dawn, Amber Dawn. Jeden stupeň, devatenáct minut severní 
šířky. Sedm stupňů, čtyřicet tři minut východní délky. Jedna, de
vatenáct sever. Sedm, čtyřicet tři východ,“ zopakovala polohu. 
„Jedna, devatenáct sever. Sedm, čtyřicet tři východ.“ Aby jim ně
kdo mohl pomoci, musel je nejdřív najít.

„Přepadli nás piráti. Přepadli nás piráti. Jedna, devatenáct se
ver. Sedm, čtyřicet tři východ.“

Člověk nemá nikdy záruku, že ho někdo uslyší. Satelitní vy
sílač EPIRB pracující na frekvenci 406 MHz, který se nacházel 
venku u kapitánského můstku, by ovšem i v případě potope
ní nepřetržitě vysílal údaje o jejich pozici. Hatfieldová se znovu 
protáhla dveřmi a ručně jej zapnula.

Člun byl už tak blízko, že uviděla osm vojáků oblečených 
v maskáčích. Maskování do džungle na lodi?

Asi budou z ostrova Forea, to je jediná pevnina v dosahu pla
vidla, napadlo kapitánku. O běžné vojáky však jít nemohlo, ti by 
nepřipluli v tak malém člunu. Že by vzbouřenci z hnutí Svobod
ná Forea? Ale ať už to jsou piráti, či povstalci, co vlastně chtějí? 
Jedinou cennou věcí na lodi Amber Dawn byla její posádka. Tu 
by útočníci mohli zajmout jako rukojmí a požadovat výkupné. 
Hatfieldová proto usoudila, že její podřízené nezabijí. Alespoň 
prozatím.

Náhle se člun rozzářil záblesky od hlavní jako vánoční stro
meček a všechna okna u lodního můstku se naráz roztříštila.  
Janet Hatfieldová ucítila v břiše prudký záškub. Podlomily se jí 
nohy, zhroutila se dozadu Terrymu přímo do náruče a přitom se 
skoro zasmála: „Ty si nedáš nikdy pokoj, že ne?“ Nemohla však 
mluvit a najednou ji zachvátil strach.

Nad nízký bok hlavní paluby Amber Dawn vylétla nákladní 
síť lemovaná kotvicemi, zazvonila na ocelovém kování a pevně 
se zakousla. Sedm povstalců z hnutí Svobodná Forea vylezlo na 
palubu se samopaly v rukou, raketomety nechali spolu s jedním 
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mužem ve člunu. Byli štíhlí a fyzicky zdatní: partyzáni s ostrými 
rysy a kávovým odstínem pleti typickým pro obyvatele ostrova 
Forea. Dostávali však rozkazy od urostlého jihoafrického žoldá
ka Hadriana Van Pelta.

Van Pelt měl soupis pasažérů lodi. Vyslal dva vojáky do stro
jovny. Vzápětí se zespodu ozvala přerušovaná střelba a generá
tory utichly, až na ten, který napájel osvětlení. Muži zůstali dole 
a začali otevírat ventily. Dovnitř vtrhla mořská voda.

Další dva vykopli dveře do improvizované počítačové míst
nosti. Van Pelt za nimi vykročil se seznamem cestujících. „Ke zdi. 
Tamhle!“

Vyděšení muži svlečení do půli těla zacouvali ke stěně a vy
měňovali si nevěřícné pohledy.

Van Pelt je přepočítal. „Pět!“ křikl. „Kdo chybí?“
Oči všech se stočily ke skříni. Van Pelt kývl na jednoho ze 

svých mužů, jenž vypálil krátkou dávku a rozcupoval dveře. Loď 
se zhoupla a tělo vědce, který se tam schovával, vypadlo ven. 
Van Pelt znovu kývl a jeho podřízení popravili i ostatní. Dávka 
palby shora prozradila smutný konec filipínské posádky. Cel
kem jedenáct mrtvých. Zbývala už jen kapitánka. Van Pelt vy
tasil pistoli a vyšel po schodech na můstek. Ocelové dveře byly 
zamčené. Pokynul vojákovi a ten k nim páskou přilepil balíček 
plastické trhaviny C4. Pak sešli do půlky schodiště a zakryli si 
uši. Výbušnina s ohlušujícím třeskem vyrazila dveře a Van Pelt 
skočil dovnitř.

K žoldákovu překvapení nebyla kapitánka sama. Pohledná 
blondýna ležela na podlaze, kalhoty i blůza byly nasáklé krví. 
Klečel nad ní jakýsi muž a nacvičenými, úspornými pohyby vo
jenského lékaře ji ošetřoval.

Van Pelt pozvedl pistoli. „Vy jste doktor?“ 
Terry Flannigan držel v rukou smrt, a když vzhlédl od Jane

tina prostříleného hrudníku k ozbrojenci stojícímu ve dveřích, 
pohlédl jí i do tváře.

„Specializace?“ zajímal se bandita.
„Traumatolog, vole. Jak to vypadá?“
„Půjdete se mnou.“
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„Nemůžu ji opustit. Umírá.“
Van Pelt přistoupil blíž a střelil Janet Hatfieldovou do hlavy.
„Už ne. Nastupte do člunu.“
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2
ZáPAdNí 46. uLIce 221

New yoRK 

Paul Janson sešel po strmém schodišti do Sophiina klubu 
Skrýš v suterénu hotelu Edison. Krásná kudrnatá brunetka, kte
rá od něj s okouzlujícím úsměvem vyhrazeným pro nové hosty 
přijala patnáctidolarové vstupné, ho viděla přesně tak, jak chtěl: 
jako provinčního obchodníka, jenž doufá, že mu Vince Giordano 
a jeho slavní jazzoví Nighthawks zpříjemní osamělý pondělní 
večer. Jansonův tmavomodrý oblek se střihem, který šikovně 
zakrýval jeho urostlou postavu, vypadal jako klasický volný 
úbor od Brooks Brothers, levný a nepříliš elegantní. Krejčí tohoto 
efektu dosáhl vynecháním manžetových knoflíčků a obšívaných 
knoflíkových dírek. Rýhy na Jansonově čele odpovídaly věku 
kolem čtyřiceti, drobné jizvičky na tváři zřejmě svědčily o jeho 
sportovní minulosti. Janson si vzal zpátky drobné a s nanicova
tým úsměvem pronesl totéž, co polovina lidí, kteří sešli po scho
dech: „Tady to ale žije.“

Na druhé straně širokého sálu s nízkým stropem vyhrávala 
známou píseň Shake That Thing jedenáctičlenná kapela ve smo
kinzích: saxofony, klarinety, trumpety, trombon, banjo, piano, bicí 
a hliníkový kontrabas. U stolů jedla a popíjela zhruba stovka lidí. 
Na parketu tančilo asi deset párů, mnohé velice plavně. Tanečníci 
starší třiceti let na sobě měli šaty a obleky odpovídající slavné éře 
jazzu. Mladší dávali přednost tričkům a volným kalhotám.

Jedna z mladších dam, půvabná žena s výraznými, pravidel
nými rysy, vysedlými lícními kostmi, plnými rty a hnědým „roz
cuchem“ na hlavě, tančila rychlý onestep z dvacátých let dvacá
tého století s přesností i řízností laserového soustruhu. Janson 
potlačil obdivný úsměv. Jessica Kincaidová na sebe byla velice 
náročná. Její heslo znělo: „Makej až do úmoru, pak ještě přidej 
a zkus to znovu a líp.“
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Kincaidová šlehla po Jansonovi pohledem, v němž se mísil 
úžas se závistí. Paul Janson byl opravdový Pan Nenápadný, 
a to ji doslova vytáčelo. I ona se snažila hrát si na chameleona, 
ale měla to tvrdě vydřené. Díky změně oblečení, účesu, šperků 
i líčení mohla vypadat na pětadvacet nebo pětatřicet a vydávat 
se za umělkyni z Brooklynu, barmanku z nějakého vykřičeného 
podniku nebo upjatou bankovní úřednici. Nikdy se jí však nepo
dařilo působit tak tuctově jako Janson, a když se o to pokoušela, 
posmíval se jí, že slova nenápadný a zajímavý nejdou dohromady.

Zkrátka a dobře, Paul Janson dokázal někde být a zároveň 
vlastně nebýt. Uměl se skrývat i na místě, kde ho všichni dob
ře viděli. Když chtěl, dokázal vyplnit celý sál, pravděpodobnější 
však bylo, že vstoupí zcela nepozorovaně – jak učinil právě nyní 
– a stejným způsobem také odejde. Dokonce se naučil nahrbit 
ramena tak, aby nevypadal vysoký. Znovu se po něm podívala. 
Tentokrát její pohled opětoval a vykročil ke schodům.

„Musím jít,“ řekla svému tanečnímu instruktorovi. Povinnost 
volá.

Limuzína Lincoln Town Car vypadala stejně jako snad tisíc 
černých taxíků v centru New Yorku. Jisté rozdíly by se ovšem 
přece jen našly: mladík za volantem dřív řídil obrněná vozidla 
střežící kolony s cisternami ropy v Iráku, a když Kincaidová ote
vřela dveře, v kabině se nerozsvítilo.

„Kam pojedeme?“ zeptala se Jansona, jehož statná postava se 
rýsovala v hlubokém stínu.

„První zastávka je Houston v Texasu. Sídlo American Syner
gy Corporation neboli ASC.“

ASC. Největší ropná firma v zemi. Po katastrofě společnos
ti BP v Mexickém zálivu převzala nejtučnější těžařské kšefty. 
„A pak?“

„Vidím to na západní Afriku. Pokud tu práci vezmeme. Jestli 
ne, pojedeme domů. To je pravděpodobná varianta.“

„Tak proč se tam vůbec máme trmácet?“
„Bezpečnostní šéf ASC je můj starý přítel.“
Kincaidová v temnotě jen pokývala hlavou. Janson měl sta

rých přátel spoustu, a když mu zavolali, mohl se přetrhnout. Po
dal jí tlustý ručník. „Abys nenastydla.“ Při tančení v ďábelsky 
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rychlém tempu se zpotila a v klimatizované limuzíně se začínala 
třást zimou.

„To jako že smrdim?“ Přestože plynně ovládala několik jazy
ků a měla vzácný talent na napodobování přízvuků, nikdy ne
dokázala úplně vymazat ze své mluvy horský nádech rodného 
státu Kentucky, zvlášť když byla s Jansonem o samotě.

„Proto máme v letadle sprchu.“
Na Madisonské třídě chytilo auto na semaforu zelenou, vjelo 

na rychlostní silnici pojmenovanou po majoru Deeganovi a po
kračovalo po Hutchinsonské dálnici. Na předměstí byla jen mír
ná večerní doprava. Čtyřicet minut poté, co opustili hotel Edison, 
vjeli na letiště Westchester, minuli odletovou halu a pokračovali 
dál až k oplocené části s kovovou branou. Hlas v interkomu se 
zeptal na jejich totožnost.

„Registrační číslo osm dva dva romeo echo,“ odpověděl ři
dič, a když se elektrická brána rozestoupila, projel dovnitř. Jakýsi 
zřízenec otevřel druhou bránu, jež vedla na vlastní letiště, širo
kou tmavou plochu posetou modrými, žlutými a zelenými světly 
vyznačujícími pojížděcí dráhy a hranice ranvejí. Vůz zaparkoval 
vedle stříbrného tryskáče Embraer Legacy 650 s dvěma ohrom
nými motory RollsRoyce AE 3007 v zadní části. Piloti právě vy
plňovali kontrolní seznamy. Janson s Kincaidovou vystoupili na 
palubu a zatáhli výsuvné schůdky, jež umožňovaly rychlé opuš
tění stroje bez ohledu na vybavení letiště, a zamkli dveře.

Soukromé dálkové letadlo původně zamýšlené pro čtrnáct 
cestujících nabízelo dvěma lidem mimořádný komfort. Embraer 
přestavěli podle Jansonových požadavků tak, aby dopravil dva 
nebo tři agenty odpočaté, nakrmené, náležitě oblečené a důklad
ně informované za jakoukoli prací kamkoli po světě. Kuchyňka 
přímo za kokpitem byla vylepšená a z toalety a nejzazšího ze tří 
prostorů k sezení vznikla šatna a kompletně vybavená koupelna. 
Přední místa k sezení ustoupila pracovně s jídelnou. Ve střední 
části se nacházely sklápěcí postele pro zaoceánské lety.

Letadlo vystoupalo do 12 500 metrů a pilot ohlásil: „New 
Yorku, Embraer dva dva romeo dosáhl letové hladiny.“ Kincai
dová právě vyšla ve froté županu ze sprchy. Janson vzhlédl ze 
zeleného koženého křesla, kde studoval složku označenou ASC –  
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American Synergy Corporation. Na odkládacím stolku ležel ote
vřený notebook a vedle něj sklenice vody. Stejný spis a počítač 
čekaly i vedle červeného křesla určeného Kincaidové spolu s vo
dou a válečkem šumivých tablet Camelbak Elixir s citrusovou 
příchutí.

Janson zvedl oči nad kovovou obroučku svých brýlí na čtení, 
v nichž podle Kincaidové vypadal jako „normální páprda“, a po
znamenal: „Kdybychom dokázali vůni vysprchované ženy stáčet 
do lahví, mohli jsme být za vodou.“

„Řada mých známých by řekla, že se tak špatně nemáme.“ 
Dotkla se čtečky otisků prstů, odemkla stropní přihrádku na za
vazadla a vytáhla z ní poloautomatickou odstřelovačskou pušku 
M110 od firmy Knight’s. Zbraň byla jako ze škatulky, ona ji však 
přesto rozebrala, rozprostřela její součástky na sklopném stole 
v kuchyňce, všechny důkladně vyčistila a naolejovala, zkontro
lovala a pak je znovu složila dohromady. Janson tento její rituál 
přirovnával k počínání čisté kočky, která se před lovem stejně 
pokaždé znovu olíže.

Před uložením zbraně by Kincaidová nejradši ještě otevřela 
pouzdro s příslušenstvím a podrobila podrobné inspekci denní 
i noční puškohled, dvojnožku a laserové hledí. Spis ležící vedle 
jejího křesla si však naléhavě říkal o přečtení.

„Můžu ti sáhnout mezi košile?“
„Jasně,“ odpověděl, aniž by k ní zvedl oči.
Z vestavěného prádelníku vytáhla čerstvě vyžehlenou světle

modrou oblekovou košili značky Burberry, opatrně z ní vyjmula 
kartonovou výztuhu z prádelny a zase košili vrátila na místo. 
Pak se uvelebila v koženém křesle, pro lepší soustředění si na 
uši nasadila ochranná sluchátka proti hluku a otevřela materiál 
o společnosti ASC. Přiložila kartonovou čtvrtku k vrcholu první 
stránky a začala s ní klouzat dolů: když přečetla řádek textu, 
okamžitě jej zakryla. Kdyby to nedělala, nutilo by ji to vracet se 
zpátky a znovu si číst už přečtené v obavě, že se dopustila nějaké 
chyby.

„Já nemám dyslexii,“ vysvětlila Jansonovi, když na to poprvé 
přišla řeč. „Aspoň u nás doma v Red Creeku se tomu tak neří
kalo. Všichni si mysleli, že jsem trochu natvrdlá. A mně to ani 
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moc nevadilo,“ dodala rychle. „Střílela jsem líp než kluci a uměla 
jsem spravit každý auto na tátově benzince.“

Trik se čtvrtkou se naučila během studií nutných pro přijetí 
k FBI – což byl její první krok na žebříčku Konzulárních operací.

Prošla si zprávu ASC od začátku do konce. Kdykoli si ověřila 
nějaký údaj ve svém notebooku, sjela v textu směrem dolů a za
kryla to, co si už přečetla. Když se písmenko b otočilo vzhůru 
nohama a stalo se z něj p, uvědomila si, že únava jí už nedovolí 
pokračovat. Založila tedy do počítače Bluray disk s reklamním 
videem nesoucím titul American Synergy Corporation – Nová ener
gie pro nové zítřky.

Paul sklopil opěradlo křesla a usnul. Jessica stiskla tlačítko, 
jímž uvedla i své křeslo do vodorovné polohy, a vleže se zapo
slouchala do slov Kingsmana Helmse, prezidenta ropné divize 
ASC, z projevu k akcionářům. Tento pohledný muž a zdatný řeč
ník jí připomněl evangelické kněze u nich doma.

„Nejde o to vyprávět náš příběh lépe. My musíme napsat lep
ší příběh. Dlouhodobý růst znamená dlouhodobé přežití. Ropa je 
jen jedním druhem energie, který rozvíjíme společně s větrnou, 
solární a jadernou energií, biomasou i uhlím. Naším posláním je 
dodávat bezpečnou, čistou a levnou energii – nejen dnes, ale i za 
dvacet let… V poslední době se odehrálo mnoho nepříznivých 
událostí.“ Helms se odmlčel a zadíval se přímo do kamery s vý
razem, z něhož bylo každému jasné, že myslí průšvihy na Wall 
Street, vládní zásahy a úniky ropy vinou špatně řízených kon
kurenčních firem. „Američané na nás spoléhají víc než kdy dřív. 
ASC je nezklame, protože my nikdy nezapomínáme, že umění 
hrát vůdčí roli není o současnosti, není o dnešku. Ne. Je to otázka 
budoucnosti, tedy zítřka.“

Experti Jansonovy společnosti CatsPaw připojili k DVD mlu
vený dodatek: „Z větru, slunce, biomasy, jádra a uhlí se tato nad
národní společnost vyhýbá biomase, kterou tajná zpráva firmy 
označila za ‚kolosální šprým zemědělských států vůči Kongre
su‘. Do nových solárních projektů a podniků vyrábějících větrné 
turbíny investovala jen tolik, aby navenek vypadala ekologicky, 
a nedávno shromáždila ohromné podíly v apalačských uhelných 
společnostech.“ Kincaidové se zježily vlasy na hlavě: to zname



28 

nalo povrchovou těžbu a odstřelení vrcholků hor. Experti pod
trhli i největší problém ASC: přímý souboj o přístup k novým 
pozemním zdrojům s čínskou státní ropnou společností. „Zkrát
ka a dobře, jakkoli je ASC velká a mocná globální společnost, na 
mezinárodním poli je pod tlakem Číny. Aby se udržela u vesla 
i za dvacet let, bude muset postupovat s ještě větší bezohledností 
než dosud.“

Tryskáč Embraer přistál na Hobbyho letišti v Houstonu ve 
tři hodiny ráno. Jansonovi letci po přistání dojeli k soukromému 
terminálu společnosti Million Air a své šéfy probudili až v šest 
hodin na snídani, kterou připravil první pilot. „Víš, z čeho mám 
největší strach, Miku?“ prohodil Janson, když si vázal kravatu 
s drobným vzorkem. „Že necháš létání a otevřeš si restauraci.“

„Za dvě minuty je tady auto,“ oznámila Kincaidová, když 
v proužkované sukni a sáčku vyšla ze šatny. Vlasy, předtím roz
cuchané, měla nyní úhledně stažené dozadu jako sekretářka, tak
že jí byly vidět uši i vysoké čelo. Chovala se rázně.

Služební vůz Million Air je odvezl k hotelu Hilton Americas
Houston. Prošli mramorovým vstupem, vykročili halou a přida
li se k davu obchodníků spěchajících ze snídaně do sousedního 
Brownova konferenčního centra. Když Janson s Kincaidovou vy
šli ze spojovací chodby, protáhli se kolem recepce a zamířili ven 
k taxíkům.

Sídlo ASC našli v oblé třicetipatrové budově, která se tyči
la nedaleko silnice Sama Houstona jako ohromné bronzové silo. 
Příjezdovou cestu, hlavní vchod i vstupní halu bedlivě sledovaly 
bezpečnostní kamery. Strážní u detektorů kovů ve vestibulu měli 
zbraně u pasu. Recepční je nosili diskrétně ukryté.

„Paul Janson a Jessica Kincaidová za Douglasem Casem.“
Vytištěné jmenovky už na ně čekaly.
Vyjeli soukromým výtahem ke kancelářím vedení ve dvacá

tém devátém podlaží. Z předsálí se otevíral výhled na nízko visí
cí smog, který žhavé slunce barvilo do oranžova. Téměř neslyšné 
vrčení elektrického pásového křesla přerušil radostný výkřik: 
„Paule!“ Janson předstoupil před šestikolový vozík vyrobený na 
zakázku a natáhl ruku. „Ahoj, Dougu. Jak se vede?“
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„Skvěle. Skvěle. Výborně.“
Potřásli si pravicemi a na hodnou chvíli se jeden druhému po

zorně zadívali do tváře. Dva solidně oblečení, stárnoucí chlápci, 
pomyslela si Jessica Kincaidová. Doug Case vypadal stejně muž
ně jako Paul. Byl hladce oholený, měl elegantní vojenský sestřih, 
oblek za čtyři tisíce dolarů, bělostnou košili a křiklavě žlutou 
kravatu.

„Díky, žes přijel tak rychle.“
„Rádo se stalo. Tohle je moje kolegyně Jessica Kincaidová.“
Ruka Douga Case byla pevná jako kámen, ale současně  

pružná.
Chvíli si Jessiku zblízka měřil, pak houkl přes rameno na Jan

sona: „Kolik toho ví?“
„O nás dvou?“ zeptal se Janson a rozhlížel se po prázdných 

veřejných prostorách. „Sloužili jsme u speciálních jednotek. Tebe 
postřelili, já vyvázl.“

„A vy, Jessiko? Co jste dělala?“
„Co dělala, do toho ti nic není,“ odpověděl za ni Janson sice 

přátelským, ale jednoznačným tónem.
„Víte, Jessiko, že můj bývalý a váš současný kolega kdysi 

od ostatních tajných agentů dostal přezdívku Stroj?“ zeptal se  
Case.

„Zbytečně se namáháte,“ odsekla Kincaidová. Po Jansonově 
vzoru tak učinila s úsměvem.

„Stroj byl ten nejlepší z nejlepších. Slyšela jste o tom?“
„Nech toho, Dougu. Tohle je tabu,“ varoval ho Janson.
„Stejně jsme všichni ušli kus cesty, co říkáte? Moje hrdin

ské kousky se dneska omezují na oblast ohrožených systémů  
SCADA.“ Case se vyzývavě podíval na Kincaidovou, která se 
nepřestávala usmívat. „Dispečerské řízení a sběr dat, které ozna
čuje zkratka SCADA, se dnes stále častěji stává cílem kybernetic
kých útoků, protože podniky kvůli šetření přecházejí z bezpeč
ných privátních sítí na internet.“

„Ale kvůli nějakým dispečerským nesmyslům sis nás sem asi 
nezavolal, viď, Dougu?“ řekl Janson.

„Máš pravdu. Pojďte ke mně do kanceláře.“



30 

Vydali se za invalidním vozíkem Douga Case širokou chod
bou lemovanou zavřenými dveřmi.

„Jaký jste měli let?“ zeptal se Case přes rameno.
„Bez zpoždění.“
V přijímací kanceláři seděla elegantně oděná žena středního 

věku, kterou Case představil jako Kate, a s ní dvě mladší kole
gyně se zářivými úsměvy začínajících sekretářek. Jeho soukromá 
kancelář byla obrácená na jih.

„Když je jasno, je odsud vidět Mexický záliv.“
„Ty bys ale v tuhle chvíli radši viděl Guinejský záliv,“ zaúto

čil Janson. 
„Jak jsi na to přišel?“
„V jaké je ASC kondici?“
„Ve vynikající. Dodržujeme ty nejpřísnější bezpečnostní stan

dardy. V terénu nemáme žádné problémy a jsme maximálně 
efektivní, takže z jednoho barelu ropy umíme vytěžit větší zisk 
než ostatní. Naše firma navíc neztratila hlavu, když se všichni 
zbláznili do alternativních zdrojů energie a hloubili suché vrty.“

„Ani vy jste ale nebyli zas tak úspěšní, a jestli je právě teď na 
světě nějaké místo, kde ASC může posílit své skomírající zásoby 
ropy, je to západní Afrika. Cullen udělal terno u Pobřeží slonovi
ny a vy nejspíš doufáte v totéž, než to schramstnou Číňani. Takže 
váš problém leží v Guinejském zálivu.“

„Připravil ses dobře, Paule. Jako obvykle. Ale bohužel na jiný 
úkol. Tenhle totiž se zásobami ropy vůbec nesouvisí.“

„Tak o co jde?“
„Možná už jsi slyšel, že jsme minulý týden ztratili jednu po

břežní loď.“
„Viděl jsem zprávu, že se nějaká potopila se všemi lidmi 

v Guinejském zálivu. Netušil jsem, že patřila vaší firmě. Byla re
gistrovaná na nějakou holandskou společnost.“

„Zjistili jsme, že na tu loď zaútočili povstalci z hnutí Svobod
ná Forea.“

„Proč?“
„Pobili posádku.“
„Proč?“
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„Kdo to má sakra vědět? Problém je, že ti vraždící šílenci za
jali jednoho z našich lidí. Musíme ho zachránit. Proto jsem tě 
oslovil.“

„Jestli vzbouřenci odvedli vašeho člověka na svou horskou 
základnu na Pico Clarence, bude to pěkná fuška,“ poznamenal 
Janson.

„Právě na té hoře ho zadržují, někde hluboko ve skalách.“
„Vraťme se k předchozí otázce. Proč? Proč by povstalci z hnu

tí Svobodná Forea zabíjeli posádku vaší lodi? To přece nedává 
smysl. Vzbouřenci válku proti vládě vyhrávají. ‚Doživotního pre
zidenta‘ Ibogy už mají všichni plné zuby.“

„Pojídání varlat a mozků politických soupeřů obvykle lidi na
štve,“ souhlasil Case. „Dokonce i v Africe.“

„Iboga prohrává,“ pokračoval Janson. „Houpe se pod ním 
křeslo.“

Doživotní prezident Iboga zdevastoval hospodářství ostrova 
Forea, který se za pomoci nigerijské armády odtrhl od Rovníko
vé Guiney. Iboga bojoval v angolských válkách a stal se vůdcem 
forejské parlamentní opozice. K moci se dostal díky puči. Samo
zvaný diktátor si dal jméno Iboga podle jednoho halucinogenu 
z deštného pralesa, kávové a kakaové plantáže přihrál svým 
zkorumpovaným kamarádům a chabou, zastaralou ropnou in
frastrukturu ostrovního státečku nechal úplně zchátrat.

„Jestli tomu dobře rozumím, vzbouřenci nakupují munici od 
angolských a jihoafrických pašeráků zbraní. Už se jim podařilo 
vyčistit nebe kolem Pico Clarence od Ibogových helikoptér. A ne
dávno dokonce vysvobodili svého vůdce z věznice Černý písek, 
což je další důvod, proč zabití vašich lidí nemá žádnou logiku. 
Ferdinand Poe je zosobněním demokratických nadějí. Proč by 
jeho bojovníci ohrozili pověst své spravedlivé vzpoury vraždě
ním nevinných? Nemůže si dovolit poštvat proti sobě země, kte
ré mají uznat jeho novou vládu.“

„Dobrá otázka,“ připustil Case. „Ale opakuji: kdo to má vě
dět? Vedly k tomu válečné zmatky? Chyba v komunikaci? Po
msta? Forea prožívá dlouhé a bolestné boje a na obou stranách 
se dějí zvěrstva.“

„Požadují výkupné?“ zeptala se Jessica Kincaidová.
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„Ne. Ten náš člověk je lékař. Zdá se, že potřebovali doktora 
pro Ferdinanda Poea. Určitě si umíte představit, jak ho asi bacha
ři ve vězení zřídili.“

„Ale jestli se ta loď potopila,“ řekla Kincaidová, „posádka 
byla povražděna a rebelové nežádají výkupné, jak jste se dozvě
děli, že Svobodná Forea zajala jednoho z vašich lidí?“

„Odhad,“ odpověděl Douglas Case.
„Odhad?“ zopakovala Jessica a loupla po Jansonovi pohle

dem ve stylu „co je tohle za vola?“.
Jansonovi neušlo, že si Jessica s Dougem nepadli do oka, a tak 

se ji snažil uklidnit: „Jelikož má společnost ASC jisté postavení 
v několika zónách společného rozvoje v Guinejském zálivu, viděl 
bych to tak, že si Doug občas odskočí od svých nudných bezpeč
nostních systémů a udržuje kontakt s africkými obchodníky se 
zbraněmi, aby měl přehled o událostech v táboře vzbouřenců.  
Je to tak, Dougu?“

Douglas Case na něho mrkl. „Stroj si připsal další bod.“ Obrá
til se na Kincaidovou a řekl: „Hoši, kteří dodávají vzbouřencům 
těžké zbraně, získali dojem, že mě bude dění na Pico Clarence 
zajímat.“

„Proč teda k záchraně doktora nenajmete ty pašeráky?“
Case se zasmál a znovu mrkl na Jansona. „Takhle se může 

zeptat jen ženská.“
„Cože?“ štěkla Kincaidová.
„Jsou to pašeráci zbraní. Tajně pašují věci dovnitř, ne ven. 

A navíc neudělají nic, čím by si pokazili příští obchod. Pokud teď 
vzbouřenci mají navrch, jak si myslí Paul, pašeráci budou jed
nat velice opatrně a doufat, že až začnou prodávat dražší zbraně 
svým vítězným přátelům v nové vládě, postoupí v hierarchii od 
pašeráků k obchodníkům.“

Vtom zazvonil mobilní telefon. Case ho vytrhl z tvarovaného 
lůžka mezi knoflíky a ovládači v loketní opěrce svého kolečko
vého křesla. „Říkal jsem žádné hovory… Dobře, děkuji.“ Zavěsil 
a oznámil: „Seznámíte se s Kingsmanem Helmsem, prezidentem 
ropné divize naší společnosti.“

„Viděli jsme to video,“ řekla Kincaidová.
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Case se ušklíbl. „Ztělesnění arogance nadnárodních firem,“ 
přitakal a napodobil Helmsovu řeč. „‚Nejde o to vyprávět náš 
příběh lépe. My musíme napsat lepší příběh.‘ A co třeba tenhle: 
Velký důraz na ropu a uhlí zmrazil produkci amerického zem
ního plynu na dvacet let. Jenže akcionáři si bůhvíproč myslí, že 
s tím kreténem vychází i zapadá slunce.“

„Zdá se, že máš problém se svým zaměstnavatelem.“ Janson 
se usmál.

„Helms je ten největší had z Buddhova zmijího hnízda.“
„Kdo je Buddha?“ otázala se Jessica Kincaidová.
„Tak říkáme starému pánovi.“
„Tím myslíš generálního ředitele Bruce Danfortha?“
„Přesně tak. Kingsman Helms je jedním ze čtyř mužů a dvou 

žen, kteří by klidně vykuchali vlastní matku, kdyby jim to po
mohlo dostat se do čela firmy místo Buddhy.“

„Vy k nim taky patříte?“ zeptala se Kincaidová.
Case jí oplatil chladným úsměvem. „Bezpečnostní složky jsou 

na jiné koleji.“
„Bezpečnostní složky,“ odpálila ho Kincaidová, „vám právě 

daly echo, že se Helms blíží. Udržujete si přehled o dění.“
„Bezpečnostní šéfové – i konzultanti – jsou jen sluhové,  

Jessiko. Pokud zůstanete v našem oboru, sama to pochopíte. My 
chráníme, ale nerozhodujeme.“

Dveře se rozlétly. Vysoký osmatřicetiletý blondýn Kingsman 
Helms vpadl dovnitř bez zaklepání. „Dougu, slyšel jsem, žes po
volal mariňáky.“

Helmsovy pronikavé modré oči spočinuly na Kincaidové. 
„Zdravím, mariňáci.“

Pak se zaměřil na Paula Jansona. „Kingsman Helms,“ řekl 
a vymrštil ruku. „A kdo jste vy?“

Kincaidová s potutelným úsměvem sledovala, jak Janson 
vkročil do prostoru, kam měl namířeno Helms, zastoupil mu 
cestu a přinutil ho zastavit se. „Paul Janson ze společnosti Cats
Paw.“

„CatsPaw? Kočičí tlapka? A která? Keatsova hbitá kočičí prac
ka, která zabije tlustého loudu? Nebo kočičí tlapa, s jejíž pomocí 


