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Věnování:
Věnuji synům Danovi a Michaelovi a manželce Radce.
Dalibor Slivinský

Kapitola 1
Prolog v Londýně
Londýn, pátek 3. července, 10:53h, teplota
vzduchu 37°C
Takhle se musí cítit gazela posledních pár vteřin
před tím, než ji smečka lvů podtrhne nohy, povalí ji
na zem a v gejzíru zvířeného prachu a krve ji zbaví
poslední naděje na přežití. Teodoru Krispenovi se
poněkolikáté podlomila kolena nesnesitelnou
únavou, nemohl popadnout dech a neustále se
rozhlížel, jestli se k němu odněkud neřítí jeho
pronásledovatelé. Jsou o tolik rychlejší než já a zřejmě
netuší, co je únava. Pot se mu řinul po zrudlém
obličeji a bušení srdce přehlušilo i vřavu páteční
londýnské dopravní špičky.
Milosrdný stín stromořadí v Hyde Parku
bránil tomu, aby mu červencové slunce svým
mimořádným žárem vysálo zbývající kapky energie.
Londýňané takové vedro nezažili posledních
padesát let a záměrně se na ulicích pohybovali
lehkým krokem, velmi pozvolna, aby své zdraví ve
spalujícím přívalu paprsků neohrozili přehřátím
organizmu z důvodu rychlých pohybů. Teodor
Krispen, mladý český vědec, muž atletické postavy

a zdatný sportovec, však jejich želví tempo nemohl
kopírovat, protože na rozdíl od lidí kolem, kteří
se báli o své zdraví jen v důsledku horkého
počasí, jemu hořela země pod nohama nejen
díky klimatickým podmínkám, ale i v důsledku
frontálního útoku amerických pronásledovatelů.
Musím před Američany ochránit to, co patří do Evropy.
A co navždy změní poměry na Zemi.
A bohužel si byl jist, že tři pronásledovatelé
ho dříve či později polapí, pokud se už konečně
nerozjede záchranná akce, o které ho Armando
Guterez, ten sebejistý bezpečnostní expert
zajišťující ochranu nejvyšším vůdcům evropského
byznysu a politiky, ujišťoval už v americkém
Portlandu při jejich několika setkáních. Pokud prý
bude vůbec potřeba!!! Vůbec potřeba – teď je to tady,
teď je ho potřeba, ale nikdo na pomoc nepřispěchal.
Ví o téhle situaci vůbec někdo z těch, co mě do toho
namočili?
Teodoru Krispenovi táhlo hlavou stádo
neodbytných otázek. Od kdy ho vlastně mohli mít
v hledáčku? Už z Portlandu? Nebo po mezipřistání
v New Yorku? Jsou to Britové ve službách
CIA, nebo sami američtí agenti? Vědí už, jakou
cennost má u sebe a co naopak jim logicky chybí?
Nebo pátrají po uprchlíkovi, aniž by tušili, jaký

kolosální poklad jim vyfoukl? Celý pětihodinový
let z Portlandu do New Yorku se Teodor Krispen
rozhlížel při procházení letadlem několikrát
tam a zpět, kdy záměrně chodil na ta k němu
nejvzdálenější WC a skutečně si nevšiml nikoho,
kdo by vypadal jako jeho pronásledovatel. Ale jak
bych ho vlastně poznal?
Jeho obavy z odhalení a dopadení byly největší
na začátku útěku z laboratoře v Portlandu ve státě
Oregon, ale jak se blížil k cíli, což byla poštovní
úřadovna Royal Mail v blízkosti londýnského
obchodního domu Harrod´s na Brompton Road,
obavy se začaly vytrácet, protože pomyslná
finální páska tohoto maratonu přes půl planety
byla na dosah – pár kroků přes ulici. Doslova co
by kamenem dohodil, a to by ani moc nemusel
napřahovat.
Ale pak to přišlo jako blesk z čistého nebe. Když
už obavy téměř vymizely a vystřídala je úlevná
radost po téměř 20 hodinách, kdy v Portlandu
zahájil svůj výlet do Londýna. Falešná, příliš brzká
radost. Neříkej hop, dokud nepřeskočíš, blesklo mu
hlavou. Při letmém pohledu do výlohy obchodního
domu Harrod´s v jejím odrazu spatřil na protějším
chodníku vysokého muže, jež na něj upřeně
koukal a to několik vteřin, čímž mu dal mimoděk

informaci, že předpoklad sledování se naplnil.
Agenti, jsou-li to Američané, ho zřejmě nechtěli
chytit na začátku jeho pouti, ale zajímalo je, kam
směřuje a komu chce předat svůj lup. Takže o mně
vědí už dávno a já si jich nevšiml. Dovedl jsem je až
k cíli.
Stejně jako Teodor Krispen však ani jeho
pronásledovatel neopomněl zaregistrovat, že si ho
lovená zvěř všimla v zrcadlovém odrazu vyleštěné
výlohy. Když agent zjistil, že ho sledovaný objekt
zaregistroval a prudce se na něj otočil, vydal se na
opačnou stranu a pokračoval pomalou chůzí. Na
Teodora Krispena se v tu chvíli pověsil další agent,
o němž sledovaný český vědec dosud neměl ponětí.
Teodor Krispen v paměti zmobilizoval instrukce,
které měl od svých chlebodárců pro případ
odhalení. Zmizet v davu, krok číslo jedna. Potom
vytočit číslo na svém mobilu a dát zprávu. Ale stačím
to ještě?
Ohlédl se po svém pronásledovateli, ale
už ho nespatřil. Zato těsně před vchodem do
Harrod´s uviděl jiného chlapíka v bílé kšiltovce,
který zpomalil chůzi tak, aby byl Teodorovi stále
nablízku na vzdálenost 5 metrů. To musí být určitě
další agent. Sledování se pomalu blížilo do fáze
osobní konfrontace. Ale na to je obchodní dům

Harrod´s velmi nevhodné místo a tak tam Teodor
Krispen instinktivně zaběhl. Muž v bílé kšiltovce za
ním.
V obchodním domě Harrod´s Teodora Krispena
ovanula síla klimatizace, která působila blahodárně
jako živá voda v červencové sluneční výhni.
Mnohý návštěvník tam určitě zabrousil nejen kvůli
nákupům, ale hlavně pro ledovou vzduchovou lázeň.
Krispen nejprve procházel pomalejším tempem,
ale i to stačilo na to, aby v tlačenici nakupujících
postupně mizel a krátce jako ryba na hladině
rybníka se zjevoval svým pronásledovatelům o kus
dál, takže si před nimi vytvořil určitý náskok.
Náhle narazil do figuríny oblečené do sportovní
soupravy, čehož využil a sundal figuríně modrou
kšiltovku s látkovým krytem krku. Do pouště
anebo do dnešního Londýna zcela ideální přídavek
na kšiltovce, pomyslel si. O dvacet metrů dále si
nasadil khaki bundu ležící na pultu u zkušebních
kabinek a postupně vyběhl po jezdících schodech
až do nejvyššího patra a odtud se vydal výtahem
dolů. Byl si jist, že ho pronásledovatel ztratil
v patře nahoře, ale jakmile začal běžet směrem
od obchodního domu, zpozorovali ho další dva
agenti, kteří hlídali na ulici. Teodor Krispen je
periferním zrakem zmerčil, oba vypadali velmi

agresivně, našlápnutě do akce a fyzicky zdatní.
Krispen ale pocítil v nohou novou sílu a v duši
odhodlání utéci i těm nejvytrénovanějším
zabijákům, protože jeho poslání stálo za víc než za
bolest z fyzické únavy.
Od obchodního domu Harrod´s do Hyde Parku
to bylo sprintem ne déle než 10 minut, ale dnes
to všechno připadalo Teodoru Krispenovi jako
putování kolem světa trvající celou věčnost. Teodor
v Hyde Parku po minutě hysterické snahy nadýchat
všechen dostupný kyslík z místní zeleně už opět
mohl vyluzovat zvuky mezi rychlými nádechy, takže
vyndal telefon a vytočil poslední volané číslo:
„Malcolme … uf, he, uf, stalo se, uf … co jste
předpokládali … uf, hééé. Chtějí mě chytit … uf, uf
… je jich několik, uf, fí, hééé … jsem v Hyde Parku.
Utekl jsem jim … uf, he, he … na chvíli, ale určitě
mě zase najdou ... fííí.“
Teodor Krispen párkrát zalapal po dechu
a pokračoval přerušovaným vydáváním slov,
připomínající vzdechy astmatika v pokročilé fázi
těžkého záchvatu: „Sice kličkuju … uf, uf, fííí …
ale směřuju na Oxford Street … hééé, fí … a pak
do metra. Pokud mě … uf, uf, fíííí … nechytnou
tak dorazím do metra na smluvenou stanici…
Potřebuju rychle pomoc uf, héééé, uf … spusťte

záchrannou akci.“ Teodor poslední slova už jen
chrlil mezi polknutími. Hrdlo chtělo svlažit, hodně
vody by pomohlo.
Malcolm, řídící technik v operačním středisku
bezpečnostní agentury, připomínající svou budovou
spíše obří logistické centrum v průmyslové zóně
na okraji Bruselu, přepnul přijatý hovor na hlasitý
odposlech, aby vše nezprostředkovaně mohl
vyslechnout i jeho přímý nadřízený, generální
ředitel a majitel agentury v jedné osobě, Armando
Guterez: „Dobře, žádnou paniku Teo. Na monitoru
jsem postřehl pohyb tvojeho GPS modulu od
obchoďáku Harrod´s a podle trajektorie tvého běhu
už jsem přesunul na trasu naše lidi. Střílet po tobě ti
pronásledovatelé nebudou, a jestli vydržíš ještě pár
minut tak tě z toho dostaneme. Vidím tvojí GPS na
souřadnici vedle Speaker´s Corner, takže pokračuj
do Oxford Street a tam tě jich postupně zbavíme.“
Malcolm se podíval na svého šéfa, a když
zmerčil jeho souhlasné kývnutí, přesunul pohled na
prostřední, největší ze tří svých monitorů, na němž
se promítala mapa Londýna s částí kolem Hyde
Parku, a v okolí problikávaly tečky s umístěním
Malcolmových agentů. Malcolm zkontroloval
mobilitu svých lidí přepočtenou na vteřiny a uviděl,
že nejbližší k Teodorovi byl necelých 100 metrů,

tedy patnáct vteřin. Zaostřil na místo a označil jej
jako sledovanou zónu, takže věděl, že jakmile se
do něj dostanou běžící osoby, sledující Teodora,
označí je počítač automaticky a od té doby bude
satelit jejich pohyb nadále sledovat. Teď už jenom
záleželo na tom, aby Teodor poslechl a běžel
určenou trasou. Aby mu vystačily zbytky sil. Sprint
v tetelícím se vražedně žhavém vzduchu není pro
civilistu komfortní zónou s předvídatelnou reakcí
organizmu.
Teodor Krispen nebyl žádná sušinka s kondicí
kancelářského úředníčka. Ač vědec, udržoval si
skvělou fyzičku. Ve věku 33 let se cítil jako hoch.
S výškou 186 centimetrů a váhou 89 kilogramů
si udržoval dokonale konfekční postavu. Velmi
pohledný mladý muž s ostře řezanými rysy
a vlnitými blond vlasy, jehož přátele přirovnávali
k jistému hollywoodskému herci – a nebylo to
srovnání nijak přehnané.
Teodor Krispen ještě chvíli plnými doušky hltal
kyslík v polosedě, ale pak je uviděl - u vchodu do
Hyde Parku poblíž Speaker´s Corner se objevilo
trio pronásledovatelů. Vběhli nebo spíše vlétli
do parku tempem útočícího geparda a očima
skenovali terén, jestli tam zoufalou oběť svého
lovu neuvidí. Přiběhli jako sehraná smečka šelem,

pronásledujících uštvanou gazelu, která už za pár
minut skončí svůj život v jejich spárech a jejíž krev
záhy zkropí vyprahlou půdu. Pronásledovatelé měli
přepnuto do režimu ulovit a znehybnit. Ani jeden
z nich nevypadal udýchaně a unaveně. Jsou to stroje,
co mají na lov lidí trénink.
Teodor na nic nečekal a vysprintoval z Hyde
Parku na Oxford Street a chtěl se rychle dostat na
druhou stranu ulice, aby svým pronásledovatelům
unikl v husté londýnské dopravě, ale u telefonní
budky málem vrazil do bezdomovce, který se
pomalu soukal z podřepu do vzpřímeného postoje
a zároveň si nahazoval černý igelitový pytel se
vším svým majetkem na záda. Bezdomovec si
nevšiml přibíhajícího Krispena, který do ulice vběhl
rychlostí hurikánu. Teodor Krispen stačil v poslední
setině vteřiny uskočit, ale podobné štěstí nepřišlo
naproti přiběhnuvšímu agentovi CIA, který
nedokázal uhnout rozhoupanému bezdomovci,
který do něj vrazil tak nešťastně, že se agent
odrazil k telefonní budce a hlavou narazil o její
železnou konstrukci. Vteřinu po střetu s červenou
telefonní budkou se americký pronásledovatel
propadl do spánku a ani nevnímal, jak ho rychlým
pohybem paže zachytil okolojdoucí černošský
mladík a zabránil tak jeho bezvládnému vpádu do

silnice, kde se právě od krajnice do pohybu vydal
dvoupatrový červený autobus směrem na Park Lane.
Bezdomovec se kývavě sehnul k omráčenému
agentovi, funěl mu česnekovo-rybím dechem do
obličeje a na důkaz soucitu ho jednou rukou hladil
po hlavě, jejíž vlasy se barvily čúrkem rudé krve,
přičemž druhou rukou mu z náprsní kapsy vytáhl
identifikační průkaz a z kapsy kalhot mobilní
telefon. Takový telefon jsem ještě neviděl. Nikdo si
jeho počínání nevšiml a tak se odsunul o pár metrů
stranou. Chvíli si agentův telefon prohlížel a pak si
ho strčil do levé kapsy ošuntěného baloňáku, načež
z pravé kapsy vyndal rukou s rukavicí s ustřiženými
konečky prstů vlastní mobilní telefon BlackBerry,
rozhlédl se, jestli jej nikdo nesleduje, poté zmáčkl
jednu klávesu a na druhém konci se ozvalo:
„Vše v pořádku, Jime?“
„Ano Malcolme, úkol splněn, pan CIA spí jako
dudek. Snad to nemá napořád, snažil jsem se ho
na tu telefonní budku bodyčkem nastřelit jen tak
zlehka, aby se zastavil, bohužel je to nešika.“
„Díky Jime, jsi hvězda. Chci Tvojí fotku v tom
bezdomoveckým mundůru. Ale teď končím,
musíme Teodora zbavit těch dalších 2 vetřelců.
Přesuň se na cílovou stanici metra. Za rohem

na tebe čeká naše auto – bílá dodávka s nápisem
FREE FOOD. Rychle.“
Teodor Krispen v následujících několika
vteřinách dokázal znovu nabrat rychlost, ale 2
pronásledovatelé mu už byly v patách a scházelo
jim sotva 30 metrů, aby jej dostihli. Teodor běžel
jako o život více než 20 minut, slyšel už téměř jen
bušení vlastního srdce, pumpujícího rychlostí 200
tepů za minutu, krev se mu hnala všemi tepnami,
žílami i nejmenšími cévami jako ve vysokotlakém
hydraulickém systému. Hlasy pronásledovatelů se
však ani trochu nevzdalovaly a naděje na útěk se
s narůstající únavou pomalu ztrácela. Ale ať už jen
na pár vteřin či na další desítky let, naděje tu pořád
byla a Teodor věděl, že to za nic na světě nevzdá.
Nezahodím 3 roky života, tisíce hodin vědecké dřiny,
nezahodím objev, díky němuž jsme rozluštili hádanku
lidského života. Sen všech generací od počátku zrození
lidského rodu jsme naplnili my. A já ten zázrak
přináším do Evropy, kam patří.
O sto metrů dál v Teodorově směru vyšel
z prodejny Beauty & Rose párek slovenských
třicátníků homosexuálů, kteří si přijeli do Londýna
nakoupit oblíbené značkové košile a kalhoty, aby
tohle léto byli na rodném Východním Slovensku
dokonale šik. Když kolem nich Teodor Krispen

probíhal směrem k Regent Street, uslyšel, jak jeden
z nich zvyšuje na přítele hlas a nepříliš vybíravými
slovy ho za něco plísní. Teodor se málem zastavil,
protože ho překvapilo, že tito hoši hovoří jemu
blízkým jazykem. Ale běžel dál a ještě z povzdálí
vnímal narůstající napětí mezi hádajícími se hochy.
Proto nebylo žádným překvapením, když o pár
vteřin později kolem mladíků probíhal druhý
Krispenův pronásledovatel, strčil jeden mladík do
druhého velmi prudce, takže ten odlétl 2 metry
daleko a vrazil do agenta CIA, který následkem
toho vlétl mezi provizorní pyramidu kovových
odpadkových košů, jejichž část se na něj sesypala
a se zasténáním zůstal ležet na zemi. Hned se
pokusil postavit, ale levá noha nad kotníkem se
ozvala pronikavou bolestí právě zlomené kosti,
takže se opět sesunul k zemi. Před obchodem,
kde agent ležel na chodníku, pokuřovala mladá
prodavačka v nátělníku bez rukávů s pažemi téměř
kompletně potetovanými japonským písmem,
a když viděla nehodu, která se běžícímu člověku
stala, zakřičela dovnitř do prodejny na kolegyni, ať
zavolá sanitku.
Dvojice slovenských homosexuálů Karol
a Fero se starala nadále o svoji hádku a naprosto
si nevšímali úrazu spadnuvšího agenta, kterému už

pomáhali jiní. Dva Slováci se v hádce dostrkali za
roh, igelitové tašky s nákupem jim vypadli z rukou
a bitka nabírala obrátky. Jeden druhého vláčeli za
flígr a soukali s sebou až do boční ulice, ale jakmile
ostatním zmizeli z očí, jako když utne, přestali do
sebe vrážet a jeden z nich vytáhl mobilní telefon,
zmáčknul stejné tlačítko jako před pár minutami
bezdomovec a zahlásil se:
„Malcolme, vše v pořádku, pan americký
neviditelný svalovec zastaven.“
„Díky vy dva cukroušci, nechcete si už tyhle role
nechat?“
„Neprovokuj nebo ti už nikdy nedám pusu,
slaďoušku.“
Teodor Krispen mezitím vletěl po Oxford Street
do Regent Street a když se snad už po sté otočil,
jestli je za ním někdo z pronásledovatelů, naštěstí
a ke svému velkému překvapení neviděl v davu
žádnou rychle se pohybující hlavu v jeho směru.
To byl blažený pocit, který se dostavil nečekaně,
o to byl však vítanější. Náhle uslyšel rázný výkřik
posledního z mužů, kteří mu byli v patách, jak
na něj volá STŮJ … STŮJ NEBO STŘELÍM.
Teodora tahle slova polila mrazivým, doslova
paralyzujícím pocitem v celém těle. To přece neudělá!
K čemu bych jim byl mrtvý. Jeho rychlý tok myšlenek

přerušila ohlušující dávka 6 výstřelů, která nadobro
překryla v jeho uších všechny ostatní zvuky, jež
londýnské ulice vydávaly. V tu chvíli nevnímal
absolutně nic jiného, a zatímco tělo běželo rychlostí
tryskáče, mozek odevzdaně čekal, kde se do něj
z nějaké části na těle promítne bolestivý průnik
projektilu a odkud vytryskne první proud vzpěněné
rudé krve.
Nic takového se však nedostavilo, tedy alespoň
na první pocit ne. Několik kulek se zarylo do zdi
pár centimetrů před Teodorovýma očima a jedna
z nich mu prolétla několik milimetrů od levého
oka, ale stejně jako všechny ostatní se zavrtala do
zdi, nikoliv do jeho hlavy nebo na jiné místo na těle.
Míří mi na hlavu. Nechtějí mě živého za každou cenu,
mají za úkol mě buď přivést, nebo zlikvidovat. To už
ale u střílejícího agenta s hvízdotem pneumatik
zabrzdila 2 vozidla londýnské policie a zatarasila
mu cestu. Teodor se v běhu ohlédl a uviděl, jak
londýnská policie sráží agenta CIA na zem
a nasazuje mu pouta. Agent, který se přeci jen také
hodně zadýchal a lapal po dechu částečně i z pocitu
zoufalství nad stále prchajícím českým vědcem, se
snažil škubáním rukou zabránit nasazení pout na
svá zápěstí s rukama za zády a s obličejem odřeným
od asfaltu, v chroptění a řevu chtěl ihned vysvětlit,

kdo je a že pronásleduje podezřelého pachatele, ale
střílení na ulici po běžícím terči v davu plném nic
netušících Londýňanů a turistů je natolik závažná
záležitost, že londýnská policie nepustí nikoho jen
proto, že o sobě začne tvrdit, že spadá pod místní
rezidenturu CIA. Agent měl pěnu u úst a stále trhal
rameny, aby se zbavil pout za svými zády, ale bylo
to marné. Koleno klečícího policisty mu nepříjemně
vjíždělo do svalu pod pravou lopatkou.
Pro příští minuty měl Teodor Krispen vyhráno.
Než se policii podaří ověřit pravou totožnost agenta
pronásledovatele, uplyne několik spásných minut
a to bude dostatečná doba na to proběhnout přes
Regent Street až na náměstí Piccadilly Circus.
Pod obřími neony SANYO a FOSTERS, které
znal ze svých předešlých návštěv Londýna, mohl
v davu stovek osob v klidu zmizet do stanice metra
stejného jména, jako neslo toto šišaté náměstí.
Mezitím vozidlo londýnské policie s agentem
CIA sedícím s pouty na rukou na zadním
sedadle mezi 2 britskými strážci pořádku svištělo
s blikajícím majákem bez zvukové houkačky
směrem k policejní služebně na Baker Street.
Ostatní vozidla zdvořile uhýbala a policisté tak
rychle směřovali k cíli. Agent CIA se marně snažil
prokázat svoji totožnost, Britové byli naprosto

neústupní. „Vaši totožnost ověříme na stanici, tyhle
průkazy dnes umí vyrobit děti na tiskárně. Ztrácíte
čas, pane. Střílení neodbýváme mávnutím ruky.
Tady nejste na Divokém Západě.“
Policista sedícího na místě spolujezdce britského
policejního vozu přijal telefonát a vydal příkaz
řidiči, který na něj bezprostředně zareagoval, čehož
výsledkem bylo prudké zabočení do podzemního
parkingu s hlasitým hvízdnutím pneumatik.
Policejní auto zaparkovalo na místě nejdále od
vjezdu.
Motor zhasl. „Co tady děláme?“ zeptal se agent
CIA nedůvěřivě a prskal z úst proudy potu, které
se mu řinuly z každého póru na těle, tedy i hlavě.
Na krku přitom ucítil zvláštní dotyk kruhového
ústí něčeho kovového, asi jako by to byla trubka.
Nebo spíš hlaveň pistole. Policista sedící napravo
od něj mu odpověděl: „ Co tady děláme? Tady si
teď chvíli zdřímneš, hajzlíku.“ Agent se chtěl na
policistu podívat a ještě se ho na něco zeptat, ale
jazyk najednou ne a ne vyslovit žádné písmeno.
Bylo to jako sen. Sladký spánek. Americký agent
už ani neviděl, jak mu policista odtahuje uspávací
pistoli od krku a mačká tlačítka mobilního telefonu.
„Malcolme, poslední pronásledovatel spokojeně
podřimuje.“

„Výborně, tak ho nechte v autě, za pár hodin
se probudí a bude mu fajn. Sundejte z auta
magnetické polepy, odmontujte značky, uniformy
hoďte do batohů, předáte je nahoře čekajícímu
taxikáři a maják cestou vyhoďte do koše.“
Teodor Krispen mezitím seběhl schodiště do
stanice metra Piccadilly Circus a zády se opřel
o masivní žulový sloup. Propocená košile se přilepila
na mramor a skrz záda mu projela mrazivá vlna.
Lapal po dechu další minutu a potom se podél
sloupu sesunul na zem. I když byl zvyklý denně
ráno běhat nebo jezdit na rotopedu, tak tohle
vražedné běžecké tempo neabsolvoval nejméně 10
let. Vlastní tělo mu odmítalo poslušnost a bolestně
připomínalo, že ač sportovec, podobné výkony už
nemá ve svém repertoáru. Na skutečné vnímání
bolesti v každém svalu však nebyl čas. Rozepnul zip
batohu, který měl navlečený na zádech, a přesvědčil
se, že v něm stále má to, proč ho byla skupina
agentů CIA připravena zastavit i za cenu ukončení
života v teprve 33. roce jeho žití. Zemřít teď? Když
jsme odhalili smysl existence lidstva?!
Když se Krispen trochu vydýchal, rozhlédl se po
rozlehlé hale stanice Piccadilly Circus, která v tom
suchém a žhavém létu působila jako vymodlená
oáza na poušti, jestli jej někdo z pronásledovatelů

nemá opět v hledáčku. Seděl na holé zemi, nohy
bezvládně před sebou, takže kolemjdoucí cestující
se jim museli vyhýbat. Být to v menším městě, jistě
by Krispena někdo upozornil, ať nebrání volnému
průchodu, ale v Londýně nic podobného nehrozilo.
Tady každý mašíroval svou cestou do nebo z metra
a sedícímu muži, který stále dýchal jak maratonský
běžec po překonání cílové pásky, nevěnovali
pozornost.
Teodor Krispen věděl, že není čas na dlouhý
odpočinek. Po chvíli vydýchání se rozhodl
pokračovat ve své misi. Dlaní si stáhnul mokré,
potem slepené vlasy z čela směrem dozadu po
temeni hlavy, odlepil připlesklou mokrou košili
z těla, vzal do ruky svůj batoh a vykročil odhodlaně
k pokladně metra, ale obě nohy vypověděly
poslušnost a podlomily se. Teodor nebyl schopen
zastavit jejich klepání a cukavé křeče, tak si klekl
na kolena a opřel se rukama o podlahu. Vypadlo
to jako modlitba vytrvalostního běžce. Po minutě
byl schopen se napřímit na druhý pokus přejít ten
nekonečný 20metrový flák cesty k pokladnímu
okénku v londýnském metru stanice Piccadilly
Circus.
„Jeden lístek do stanice Paddington.“, stále ještě
dýchavičně vyhekal na pokladního s mohutným

turbanem, zatočeným knírem a uhrančivým
pohledem indického fakíra.
„Dělá to tři libry padesát šterlinků, pane.“
Odvětil milým tónem s typickým indickým
přízvukem pokladní a přidal široký úsměv.
Teodor vysypal na pult do přihrádky na mince
čtyři těžké, zlatě zabarvené kovové jednolibrovky,
popadnul lístek a odcházel.
„Pane, tady máte 50 šterlinků nazpět.“, zavolal na
něj uniformovaný prodavač s turbanem.
„To je v pořádku, drobné si nechte“ zahalasil
Teodor Krispen na Inda a již opět v poklusu
směřoval k turniketům. Ind na něj ještě chvíli zíral,
protože tak rudý obličej s proudy potu snad v životě
neviděl, ani když s dědečkem před 60 lety utíkali
před rozzuřenými slony na předměstí Dillí.
Bíle vykachlíkovaná hala metra ve stanici
Piccadilly Circus s modro-zelenými ornamenty
a typickými znaky metra, tedy červenými kruhy
s modrým pruhem a názvem stanice uprostřed,
měří několik desítek metrů, ale Teodoru Krispenovi
se zdálo, že se mu pod nohama prodlužuje. Dnes
byla na jeho fatální únavu delší než fotbalový
stadion. Krispen se neustále ohlížel v obavách
z amerických pronásledovatelů, kteří nebudou váhat
típnout pomyslné cigáro jeho života daleko před

filtrem. Po průchodu turnikety se Teodor podíval
na ukazatele směru a nebyl si na první pohled
jist, kudy jít, ale po pár vteřinách uviděl nápis své
cílové stanice a vydal se na příslušné schodiště.
Bílé, relativně čisté keramické obklady dávaly
podzemnímu prostoru maximálně možný světelný
ráz a na Krispenovu mysl působily uklidňujícím
dojmem.
Vlaková souprava se k nástupišti přiřítila
vysokou rychlostí a přivezla s sebou závan hodně
studeného větru. Teodor Krispen se znovu rozhlédl,
jestli mezi jeho spolučekateli na vlak nevypadá
někdo jako pronásledovatel, ale dobře věděl, že by
takového jedince stejně nepoznal. Nešlo však klidně
stát. Navíc si byl jist, že kdyby ho po předchozím
běžeckém honu našli, netoužili by se s ním vydat
na projížďku metrem, ale byl by okamžitě zastaven
takovým způsobem, aby nemohl učinit o své vůli už
ani krok. Stříleli mi na hlavu, chtějí mě zabít.
Metro z Piccadilly Circus do stanice Paddington
dorazilo za 8 minut. „Pozor na mezeru“ hlásal
tlampač při dojezdu soupravy metra do stanice
Paddington, aby cestující vnímali díru mezi dveřmi
vlaku a nástupištěm. Britská komunikační přesnost,
hraničící s blbuvzdorností, vycházela ze smutné
statistiky špiček bot a podpatků zatarasených

v tomto úzkém prostoru. Sotva se dveře pootevřely,
vyběhl z nich Teodor Krispen a očima pátral po
ukazateli směru nástupiště Express vlaku na letiště
Heathrow. Ukazatel uzřel okamžitě, ale vydal
se cestou na opačnou stranu k východu z metra.
V polovině ztemnělého schodiště se proti němu
vyřítila skupina 30 holandských středoškoláků,
kteří s burácením utíkali dolů do metra, aby
stihli expresní vlak na Heathrow. Teodor byl
nesmírně vděčný, že se tady tihle chlapci a děvčata
objevili právě v této vteřině a hned se vmísil mezi
chrochtajícím jazykem hovořící skupinku a už si
jen přál, aby někdo z nich chtěl jít na toaletu. Jaké
štěstí, když na panské záchody zabočili hned čtyři
mladí Holanďané.
Teodor Krispen minul sérii na zdi připevněných
mušlí a napochodoval ke kabinkám, přičemž
se postavil před tu nejvzdálenější od vstupu.
Nenápadně upustil na zem krabičku sirek, kopl do
ní tak, aby zajela pod dveřmi do prostoru kabinky,
a za 2 vteřiny se její dveře otevřely. Vysoký štíhlý
mladík jižanského typu, který stál uvnitř, zavřel za
Teodorem dveře a před oči mu dal papírek s delším
textem: MÁŠ ZPOŽDĚNÍ, UŽ JSEM MĚL
OBAVY. MALCOLM MI PŘED CHVÍLÍ
POSLAL ZPRÁVU, CO TĚ ZDRŽELO. Teodor

pokýval na souhlas. Sám nic dodávat nemusel,
protože proudy potu z něj sršely i po téměř 20
minutách v prostorách chladného komplexu
londýnské podzemní dráhy a bylo evidentní, že
se netoulal při prohlídce památek. Mladík podal
Teodorovi červenožlutý batoh, poté otevřel dveře
kabinky a odešel.
Teodor Krispen si přetáhl přes hlavu zpocenou
košili, kterou skrze určitá zbylá suchá místa ještě
použil jako ručník a poté ji pověsil na háček vnitřní
strany dveří toalety. Propocené bílé bavlněné
kalhoty pověsil tamtéž. Z batohu postupně vyndal
brčálově zelené tričko, černé plátěné kalhoty,
šusťákovou bundu, kšiltovku s přidělanou parukou
s černými vlasy po ramena a modrobílé tenisky.
Všechno si to postupně oblékl, a když už neslyšel
žádného z dalších návštěvníků toalet, nacpal svoje
zpocené svršky do menšího batohu, ten podsunul
pod stěnou do vedlejší toalety, vyšel ven z kabinky,
opláchl si obličej v umyvadle ledovou vodou,
v zrcadle zkontroloval posazení kšiltovky s parukou.
Pečlivě si nasadil brýle se skly bez dioptrií.
Ve větším batohu měl uloženy svoje cennosti, které
vezl více než deset tisíc kilometrů z oregonského
Portlandu. V tomto batohu byly všechny důvody,

pro něž mu dnes několik pronásledovatelů usiluje
o život.
Sám sobě se v převleku nelíbil, ale utěšovalo ho
to, že se sobě nepodobá a je to jen na pár hodin.
V okamžiku, kdy za sebou Krispen zabouchl
dveře kabinky toalety v metru, zbývaly do odletu
pravidelné linky British Airways, na kterou byl
přihlášen, do jeho cílové destinace necelé 2 hodiny.
Teodor vyšel na nástupiště a počkal na rychlovlak
Heathrow Express. Byl tu hned, a cesta do cíle
v dalším evropském městě mohla pokračovat.
Jestlipak si Američani už stačili zjistit, kam se odsud
chystám odletět? Budou mě čekat na letišti?
Z amplionu na londýnském mezinárodním
letišti Heathrow se ozval úředně znějící, studený
ženský hlas: „Pan Teodor Krispen, dostavte se
prosím k odletové bráně č. 45, letadlo společnosti
British Airways do Prahy odlétá za 10 minut.“
Letištní rozhlas vysílal již druhou výzvu, ale Teodor
Krispen o sobě stále nedával vědět. Až najednou
obsluze u brány č. 45 zazvonil telefon: „Haló, tady
odletová přepážka British Airways, právě jsme
přijali telefonát od p. Teodora Krispena, volal
z mobilního telefonu, že uskutečnil odbavení přes
mobilní aplikaci a každou chvílí bude u vás na

bráně číslo 45. Odhad je do 3 minut, vydržte tedy,
děkuji.“
„Ano, vydržíme, děkuji za zprávu.“ Pracovnice
British Airways v modré uniformě, kontrolující
palubní vstupenky pasažérů na bráně číslo 45,
připravené pro letadlo do Prahy, položila sluchátko
uzavřeného letištního telefonního systému, otočila
se na dva muže vedle ní a lehce pokývla. Agenti
CIA s chladným výrazem neznatelně kývli zpátky
na tuhle informaci. Jeden z nich zůstal u pultíku
s pracovnicí přepážky, druhý se posunul směrem
k chodbě vedoucí mezi jednotlivými bránami a ještě
jednou se podíval na fotku Teodora Krispena,
kterou měl právě otevřené v galerii obrázků svého
mobilního telefonu. Třetí agent CIA čekal v letadle.
Teď už nám neutečeš. Na letišti a v jeho blízkém
okolí bylo v tu chvíli 14 agentů americké Ústřední
zpravodajské služby, svolaných narychlo z londýnské
rezidentury.
Teodor Krispen běžel halou letiště Heathrow
a periferním viděním sledoval navigační cedule, aby
se rychle dostavil k odletové bráně svého letu. Už
byl tak blízko, že mohl zpomalit. Pasažéři stáli ve
frontě a obsluha u brány brala těm vepředu palubní
vstupenky a projížděla jimi skrze čtecí zařízení.
Teodor byl na řadě během jedné minuty, a když

stanul tváří v tvář pracovnici letecké společnosti,
vzala do ruky jeho cestovní pas a palubní vstupenku
a velmi mile jej pozdravila: „Dobrý den pane
Turnauere, vítejte na pravidelné lince Air France
z Londýna do Nice. Vaše sedadlo je v první
třídě, takže si můžete dát rovnou něco dobrého
k pití na osvěžení, vidím, že jste absolvoval velmi
vyčerpávající aktivity.“ Ze stále ještě rudé tváře
Teodorovy nebylo těžké odhadnout, že měl za
sebou fyzicky náročný program.
„Děkuji, jsem opravdu hodně vyčerpán. Doufám,
že na jihu Francie není takové vedro, jako tady
v Londýně.“
„To mě mrzí, že vás musím zarmoutit, ale
bohužel teplota vzduchu dnes v Nice přesáhla 40
stupňů Celsia.“, s útrpným úsměvem odpověděla
subtilní letuška v jemnými rysy v pohledné tváři.
V okamžiku, kdy vracela Teodoru Krispenovi
letenku a palubní vstupenku, pohlédl nervózně na
své hodinky velicí agent CIA Jack Bolton, stojící na
odlehlé přepážce číslo 45 British Airways a kolem
žaludku se mu rodil zvláštní pocit, že čekání na
Teodora Krispena začíná být marné. Něco tady
nehraje, ten sem určitě nedorazí. Agent Jack Bolton
vytočil číslo svého nadřízeného v centrály CIA
v Langley: „Neobjevil se. A začínám pochybovat,

že se objeví. Někdo sem sice volal, že Teodor
Krispen dorazí během pár minut, ale nic. Určitě je
to jen léčka a objekt se pohybuje jinde. Pochybuju,
že vůbec dorazil na Heathrow, možná už odlétá
z Gatwicku nebo Stanstedu nebo se žene autem
nebo vlakem někam na anglické pobřeží k lodi. Co
máme dělat?“
„Jděte do prdele, Jacku.“, uslyšel Bolton výbuch
hněvu na druhém konci sluchátka. “Jděte už všichni
do prdele. Jste banda zoufalců.“ Na druhém konci
zazněly mohutné nádechy zoufalství a zmaru.
„Samozřejmě, že ten telefonát na Heathrow byl jen
elegantní krycí manévr a vy pitomci na to vsadíte
všechen další postup.“
Jack Bolton si dal mobilní telefon o kousek
dál od ucha, aby řev svého nadřízeného z Langley
neponičil jeho ušní bubínek. Náhle jej vyrušila
pracovnice British Airways zataháním za rukáv
a ukázáním na displej hodin. „Už nemůžeme let
dále zdržovat, váš člověk se evidentně nedostaví.“
Bolton souhlasně kývl a pokračoval v poslechu
nadávek z centrály z amerického Langley,
zatímco rychlým krokem odcházel od přepážky
číslo 45 zpátky do řídící části letiště Heathrow.
Jeho nadřízený se na pár vteřin odmlčel a pak
změnil tón na chladně věcný: „Zůstaňte, kde jste,

volám MI6, naposíláme jim podobizny Teodora
Krispena a musíme se napojit na kamery metra
v Londýně. Jakmile vystopujeme jeho cestu z metra
na Piccadilly, zavolám vám, kam jel a co bude
následovat z naší strany.“
Operační důstojník v Langley, centrále CIA,
dostal obratem příslib kolegů z britské tajné
služby MI6, že ihned zajistí veškeré dostupné
videozáznamy a tak mohl znovu vytočit číslo kolegy
ze CIA na pracovní cestě v Londýně Jacka Boltona.
„Dobře mě poslouchej. S MI6 už ověřujeme data
z kamer policie, městského kamerového systému
a všech stanic metra v Londýně od Piccadilly
Circus, kde vám zmizel. Aby bylo jasno, chovejte
se tak, jako by vám šlo o kariéru i život zároveň.
O to totiž jde. Krispen je … asi důležitější, než
jsme původně mysleli. Když jsme po něm zahájili
pátračku v Portlandu, byla to jen epizoda s cílem
zadržet ho při setkání s dalšími lidmi na území
USA nebo v Evropě. Až během pár hodin nám
dali z Washingtonu zprávu, že ten Krispen vyfoukl
… něco, co je pro nás otázka národní bezpečnosti.
Krispen je Čech a máme důvod se domnívat, že
směřuje do Prahy, ale zřejmě oklikou, ne přímou
linkou z Londýna. Kdybychom aspoň měli ponětí,
kdo ho řídí a pro koho pracuje, tak můžeme

cestičku k němu vystopovat přes ně, ale bohužel
netušíme kdo, vůbec žádné stopy od něj nikam
nevedou.“
Jack Bolton, stále se velmi rychle pohybující
halami letiště Heathrow v Londýně, napjatě
poslouchal informace o stíhaném Krispenovi.
Stále ještě ve svých reakcích působil jako opařený
a v těžké depresi, ale po chvíli přišel s vlastní
iniciativou po zpackaném úvodu: „Mám návrh,
zkontrolujeme ihned, jestli je přihlášen k letu do
Česka i z jiných londýnských letišť a taky ze všech
ostatních letišť podle vzdálenosti z Londýna. Je
důvod po něm vyhlásit pátrání přes místní policii?
Dá se na něj navlíct podezření z něčeho, co by
zdůvodnilo využití místní policie?“ zeptal se Bolton
operačního důstojníka v Langley.
„Ne ne, to v žádném případě, nevyvolávejte
žádný rozruch, celá ta záležitost je extrémně citlivá
a přísně tajná kvůli tomu, co Krispen v Americe
ukradl. O tomhle sledování nesmí vědět zatím
nikdo v Británii ani v dalších zemích. Potřebujeme
jen jejich podporu s využitím techniky a veřejných
kamer, abysme toho parchanta našli. Ten chlapec
má v rukou zatraceně cenná vědecká data a za
žádnou cenu je nesmí nikomu předat. Fyzická
likvidace je povolená cesta k zastavení toho

bastarda. Samozřejmě bysme ho radši živého,
abysme z něj vytloukli, pro koho to ukradl, ale
to je jen podružná výhoda. Hlavní je, že nesmí
předat kontraband. Ty jeho nakradeniny jsou to, co
musíme získat, na jeho životě a výslechu nezáleží.“
Řídící důstojník v Langley mezitím obdržel
na druhou linku telefonát z MI6. „Máme ho, na
kamerách je vidět jak ve stanici Piccadilly Circus
vstupuje do metra směr stanice Paddington, kde je
zastávka rychlovlaku Heathrow Express, kterým se
jede na letiště Heathrow asi 45 minut. Koukáme
na záznamy kamer všech stanic, kde tohle metro
zastavilo, a máme ho, jak vybíhá na Paddingtonu.
Tam je na výstupu do ulice jedna kamera místní
policie, ale na ní není vidět, že by odsud vůbec
odešel. Tak se hoši znovu koukli na další minuty
záznamu na kameře dole v metru a ten filuta tam
znovu sešel a to tak mazaně, že se vmotal mezi
skupinu mladých lidí, a i když to není tak dobře
vidět, asi zmizel na záchod, protože na nástupišti
není. Ze záchodu někdo vyšel po 10 minutách a po
nezvětšování obrazu jsme zjistili, že se převlíkl na
záchodě za černovlasého obrýlence. Z metra tedy
nevyšel na povrch, ale šel na rychlovlak, co jede na
Heathrow.“

Řídíc důstojník CIA v Langley povyskočil
ze židle: „To znamená, že ten člověk, co volal na
British Airways, že Teodor Krispen dorazí za
3 minuty k přepážce, mu naservíroval nerušeně
průchodnou cestu od rychlovlaku po letišti, protože
my jsme soustředili všechny síly až k té odbavovací
hale letu British Airways. Nechte analyzovat hlas
toho, kdo volal na letiště. Jestli to byl samotný
Krispen nebo někdo z jeho kompliců. Jeho hlas vám
zajistíme z nahrávek pracovních porad laboratoře
v Portlandu. Je-li to hlas jiné osoby, zkuste spárovat
s databází hledaných zájmových osob, protože teď
potřebujeme projít i variantu, jestli Krispen není
figurka v akčním plánu jiného státu proti USA.
Podezření je hlavně na ty zdánlivě unavené hochy
z Evropské unie.“
Akce na zadržení Teodora Krispena zavoněla
v Langley nervozitou. Jeho zmizení uprostřed
britské metropole bylo tvrdou ranou sebevědomí
americké tajné služby. Další agenti z pobočky CIA
v Londýně postupně vyráželi na letiště Heathrow
a pro jistotu zmobilizovali své kolegy na všech
místních letištích, na mobilní telefony jim posílali
podobiznu Krispena a doufali, že ho za pár
desítek minut dostihnou. Skupina agentů vyjela
k přístavům vzdáleným nejblíže Londýnu. Ve hře

bylo něco, o čem neměli jasnou představu, ale kolem
čehož vznikala zvláštní nálada, kterou nikdo z nich
za desítky let nepoznal. Tušili, že průšvih nabírá
grandiózních rozměrů.
Operační důstojník v Langley opět vytočil
telefonní číslo Jacka Boltona: „Hoši tady u nás
i v MI6 budou prověřovat záznamy z Heathrow,
musí se někde objevit u odbavení na odletech.“
Bolton začal mobilizovat svůj mozek, cvičený pro
krizové scénáře: „Co když Krispen udělal online
odbavení, tak ho nehledejme jen na kamerových
záznamech u přepážek leteckých společností na
vstupu v odletové hale, ale rovnou u bezpečnostních
kontrol, musel projít pasovkou a přes bezpečnostní
rám.“
Operační důstojník přitakal: „Máš pravdu.
Dobře, zavolám hned, jak něco objevíme. Musíme
se přes MI6 spojit s bezpečnostními složkami na
Heathrow a projít komplet záznamy z daného
časového úseku. Na výlezu z vlaku Heathrow
Express je čas 12:50, takže u bezpečnostních
přepážek mohl být nejdřív v 12:55, hledáme
od toho času dál a kašleme na záznamy z doby
předtím. Objekt pátrání je dlouhovlasý brunet,
možná brýle, v kšiltovce nebo i bez ní. Fotky
posíláme všem na mobily ještě jednou.“

V okamžiku, kdy řídící pracovník CIA
v americkém Langley diktoval Jacku Boltonovi
popis převlečeného Teodora Krispena, uzavřela
pracovnice letecké společnosti Air France nástupní
přepážku pro pasažéry směřující do Nice. Zašla
ještě do letadla, aby předala letuškám seznam
ověřených pasažérů pro další přepočítání osob
na palubě stroje. Očima spočinula na pohledném
třicátníkovi v první třídě a vzpomněla si na jeho
jméno Citopulos Turnauer, které jí připadalo něčím
zvláštní, možná až aristokratické. Velmi se hodilo
k tomu štíhlému vysokému muži. Vypadá jako
ten populární americký herec, mají stejné oči i blond
vlasy. Usmála se na něj, ale bohužel Monsieur
Turnauer už zabořil zrak do francouzského deníku
Libération, takže nestačil její pohled zaregistrovat.
Teodor Krispen, v tuto chvíli cestující pod
jménem Citopulos Turnauer, věděl, že v letadle
mu nebezpečí nehrozí, a tak se po vyčerpávajícím
atletickém odpoledni nechal uspat přečtením
pár řádků francouzských novin. Za 3 hodiny měl
přistát v Nice. Když na Teodora alias Citopulose
promluvila letuška a chtěla mu nabídnout aperitiv,
chlazené nealkoholické Crodino nebo sklenku
bílého francouzského vína, před podáváním oběda,
našla klimbajícího pasažéra, jak si instinktivně drží

na břiše batoh a noviny na něm leží jako papírová
deka. Téměř mateřsky se usmála a nechala jej spát.
Nerušený spánek takhle unavený muž ocení nejvíce.
V Langley zazvonil telefon operačnímu
důstojníkovi. Volali z Londýna. „Andy, máme
na kamerách záběr Krispena, jak v 13:08 vchází
na Heathrow u food courtu na toalety a vychází
z nich po pěti minutách zpátky k východu z letiště.
Takže vůbec k leteckým společnostem nedorazil.
Kamera před letištěm ukazuje, jak nastoupil do
Bentley Continental, poznávací značku posíláme
s obrázkem na váš počítač. Máme po tom autě
vyhlásit pátrání?“
Operační důstojník v Langley vyštěkl: „Ano,
hned, vymyslete si, že je řidič toho auta, nikoliv
pasažér, podezřelý ze způsobení autonehody. Popis
řidiče si vymyslete, ale hlavně zadejte popis Teodora
Krispena coby vezené osoby, která by případně
mohla svědčit a pomoci řidiče identifikovat.“
Ve chvíli, kdy z amerického Langley putovaly do
Londýna tyto rozkazy agentům CIA, seděl už řidič
Bentleye i pasažér s černou parukou přichycenou
pod kšiltovkou v baru uprostřed Londýna, daleko
od hledaného vozu. Chystal se kšiltovku sundat.
Už to udělal na chvíli po nastoupení do Bentleye
na Heathrow. Nelíbila se mu ostatně už ve chvíli,

kdy si ji na toaletách u food courtu na Heathrow
přebíral od Teodora Krispena, který se před
odletem do francouzského Nice podruhé ten den
převlékl. Dnes se tedy Krispen a jeho kolega při
převlékacích manévrech na toaletách viděli dvakrát,
jednou na stanici metra Paddington a podruhé
na mezinárodním letišti Heathrow. „Příště snad
Krispena potkám na civilizovanějším místě, než
jsou záchody.“, pozvedl sklenici koňaku Hennessy
mladý muž, ťuknul o bachratou koňakovou sklenku
svého kolegy a připili si na úspěch dnešní akce. Poté
vytočil číslo svého šéfa Malcolma. „Bentleye jsme
nechali na Victoria Station, jsme v SoHo. Kam
teď?“
V CIA v Langley houstla atmosféra každou
minutou, kdy nepřicházely žádné zprávy
o zaregistrování pohybu Teodora Krispena
k odletové bráně letiště v Heathrow. Český vědec
jim dokonale zmizel. Všichni zainteresovaní už
tušili, že jejich zpravodajskou kariéru v CIA čeká
velké tsunami a pak Armagedon.

Kapitola 2
Langley, centrála CIA, pátek 3. července, 9:07h
místního času
Billy Ross seděl u druhé ranní kávy ve své
kanceláři v centrále CIA v americkém městě
Langley, nohy zkřížené přes sebe ve zvýšené poloze
na leštěné dřevené desce pracovního stolu, pravou
rukou pomalu ťukajíc do otevřeného notebooku,
v hlubokém záklonu svého křesla, pročítal ranní
souhrn novinek ze světa, když mu zazvonil mobilní
telefon. Billy se pro přístroj ledabyle natáhl a při
tom nemotorném pohybu zavadil o lžičku na kraji
podšálku s kávou, čímž jí katapultoval do vzduchu
a několik kapek černého nápoje mu potřísnilo
sněhobílou košili. „A do prdele“, vylétlo mu z pusy
klení v této budově velmi obvyklé. Na displeji
mobilu ale problikávalo jméno jeho nadřízeného
Jima Hemmingse, takže čištění košile muselo
ustoupit vyšší prioritě – zvednutí telefonu.
„Ano Jime.“
„Ahoj Billy, jsi sám? Jsi na centrále?“
„Jsem Jime, jsem u sebe v kanceláři, špinavej
jak prase od kafe. Čím jsem starší, tím jsem
nešikovnější. Kde jsi ty, tady v domě? Mám k tobě

zaskočit?“ a pokračoval, aniž se dočkal odpovědi,
chtěl ještě zareagovat na nečekaný telefonát. „Je
pátek a Ty budeš po stárnoucím agentovi chtít
určitě nějakou práci. Víš, že pátek je vlastně taková
poloviční sobota, jak říkají naši přátelé ve Východní
Evropě?“, pokoušel se zavtipkovat Billy Ross,
ačkoliv z něj ještě nevyprchalo naštvání nad svou
neobratností a ušpiněnou košilí.
Jim Hemmings na vtip nereagoval: „Nemáš tam
nikoho? Můžeme mluvit?“ rychle, ale velmi klidně
položil otázku Hemmings a bylo jasné, že se děje
něco velmi urgentního.
„Ano, a Ty? Mám jít k Tobě?“
„Ne ne, já jsem v Sydney, v Austrálii, tady je
skoro půlnoc a já se zastavil v kanceláři naší místní
pobočky cestou z konference. Stala se taková
nepříjemnost. No nepříjemnost není to úplně
přesné slovo. Z Portlandu v Oregonu, kde jsou
vojenské laboratoře, nám utekl jeden objekt, co jsme
ho dostali příkaz zatknout v místě, kam směřoval se
svým lupem. To, co ukradl, jsme v okamžiku zadání
nevěděli, ale přišla urgentní hláška z vojenských
laboratoří, že to je něco, abych tak řekl, navýsost
tajného, co se nesmí dostat za hranice země.“
„Neřekli vůbec, o co jde?“ skočil do řeči Billy
Ross.

„Ne ne, ale prosím tě nepřerušuj mě chvíli.
Nasadil jsem na ten prchající objekt Markův tým,
ale dopadlo to zoufale. Mark teď leží v nemocnici
v Londýně s otřesem mozku, jeho parťák tamtéž se
zlomenou nohou a ten sledovanej objekt se nám asi
zatím buď toulá někde po Londýně, nebo inkognito
zmizel z Anglie.“
„Má jméno?“ neodolal pokušení přerušit
Hemmingsův monolog Ross.
„Jo jo, jmenuje se Teodor Krispen, je to Čech.
Ale Billy sakra chvíli mi neskákej do řeči, všechno
ti řeknu, ale popořádku. Zmizení toho Krispena má
několik dimenzí důsledků. Ta největší sračka je, že
se z toho stala otázka národní bezpečnosti. Neptej
se mě zatím proč, k tomu dojdu za chvíli.“
Jim Hemmings si dlouze odkašlal a napil
se vody. Poté pokračoval v instruktáži svého
podřízeného: „Už dvakrát mi volali lidi
z prezidentova okolí, že se o tom dozvěděli také
a začínají být nervózní. Nevím sice pořádně z čeho,
nechtějí nám dát přesnou informaci, o co jde, ale
údajně to je obrazně řečeno výbušný materiál.“
„Nerad tě přerušuju, ale proč voláš z Austrálie
v téhle věci zrovna mě? Vnitroamerické záležitosti
přeci nejsou moje agenda.“

„Potřebuju Tě hned, musíme toho Krispena najít,
a protože je to Čech a Východní Evropa je tvoje
parketa, budeš to mít na starosti. Nebudeš v tom
sám, to se neboj, už je z toho otázka mezinárodního
významu nejvyššího stupně, což jsem se dozvěděl
teprve před pár minutami. Těsně než jsem tě vytočil,
mi volal poradce prezidenta pro otázky národní
bezpečnosti a sdělil mi, že ten ukradený materiál je
pro naši zemi kritičtější než celý arzenál jaderných
hlavic. Sám neznám detaily, ale ten Krispen údajně
ukradl data k sestavení nějakýho extra super tajnýho
přístroje … počkej chvíli, na displeji mi opět bliká
poradce prezidenta, zavolám ti za pár minut, nech
si volnej telefon. Nikam nechoď, nikoho nepřijímej,
zůstaň sám, hned zavolám.“
Billy Ross položil svůj mobilní telefon na stůl
a zůstal na něj upřeně zírat. Nemohl pochopit
všechny souvislosti, ale tušil, že se začíná rozvíjet
akce na pokraji válečného konfliktu. Ale nepřítel
byl jeden člověk, tedy zatím, jak ten by sakra mohl
způsobit nějakou krádeží takové velmoci škodu?
Zatímco Billy Ross nechával svištět lavinu
myšlenek skrz svůj zahřátý mozek, v Sydney
jeho nadřízený přepnul svůj telefon na druhou
linku: „Tady Jim Hemmings, dobrý den pane.“
Hemmings
naslouchal
monologu
poradce

prezidenta Spojených států pro otázky národní
bezpečnosti a s každým dalším jeho slovem chápal
s větší nervozitou, jak kritická nastala situace.
Poradce byl evidentně obklopen dalšími lidmi,
kteří čile diskutovali mezi sebou, a atmosféra
v té místnosti byla velmi napjatá. Hemmingsovy
odpovědi se zúžily na slova jako ano … rozumím
… ihned, samozřejmě … nasadíme všechny síly …
akce bude zahájena teď … beru si to na starosti.“
Jim Hemmings po vyslechnutí instrukcí
a informací dlouze vydechl a cítil, jak mu teče
proud potu po zádech. Protřel si prsty oči a znovu
se napil studené vody. Bylo to jako by mu někdo
pustil větrák do hlavy. Minutku přemýšlel o všem,
co se právě dozvěděl a pak znovu vytočil číslo
svého podřízeného Billyho Rosse, který netrpělivě
přecházel po své kanceláři v Langley sem a tam
a při každé otočce hypnotizoval svůj mobilní
telefon. Jakmile se jejich telefony propojily, navázal
Hemmings na předchozí hovor: „Takže už víme
o chlup víc. Ten zloděj, Teodor Krispen, tedy ne
zloděj ve smyslu vnější vetřelec, ale člen toho
týmu laboratoří v Portlandu, ukradl podstatnou
část výzkumu, zaměřenýho na údajně takovou až
bláznivost, něco jako monitorování životů. Nesmíš
to brát jako vtip, šlo o výzkum na rozbor lidskýho

života tak, aby se dal přehrát zpětně, na čemž
pracoval ve vojenský laboratoři u nás v zemi několik
let. Nejenom, že to všechno zkopíroval a teď s tim
utíká neznámo kam, ale šlohnul i to finální řešení
a smazal v laboratoři data, takže ty místní hoši to
budou dávat dohromady minimálně rok, pokud to
vůbec podruhý zrestaurujou. Teď už víme, že celej
projekt sledoval i Washington, a to nejen Bílý dům.
Nediv se, jestli někdo dokázal sestavit zařízení, co
komukoliv na světě zpětně přehraje celej život, tak
to se dá využít … no tak zajímavě, že to samozřejmě
zajímá nejvyšší patra. V současnosti je hlavní
zastavit toho českýho vědce, a to okamžitě i za cenu
likvidace. Výsledky výzkumu se musí dostat zpátky
a to aniž by si je někdo v Evropě nebo kam s tim
ten parchant utekl, zkopíroval.“
Jimmy při hovoru seděl na okraji stolu v setmělé
kanceláři a sledoval nasvícenou budovu Opery
v Sydney. Kýčovitý pohled, který znal z tolika fotek
a pohlednic, byl takhle naživo ohromující. Je to jako
zvedající se hřbetní ploutev velkého prehistorického
ještěra a za chvíli se určitě vynoří celý ten obr,
pomyslel si pro sebe Hemmings při pohledu na
strhující architekturu opery.
„Rozumím Jime, mám odletět do Evropy?“,
reagoval na první instrukci Billy Ross, který se

mezitím posunul ke dveřím a držel kliku, aby mohl
rychle vyjít ven, nicméně ještě čekal, jak se Jimmy
rozhodne pro další akci.
„Ne, ty teď budeš hlavou pátrací akce a to
znamená nejen na dálku řídit všechny lidi v terénu,
ale hlavně získat víc informací o tom co to je za
výzkum a v jaký formě jsou ty výsledky, co máme
získat. Kurva dyť mi zatím ani nevíme, co vlastně
hledáme, jak ta věc vypadá, jestli je to malej počítač
nebo sto umělohmotných prutů nebo miniaturní
čip. Dosavadní úkol byl odchytit toho chlapa, ale
když nám pláchnul tak je možný, že ten výzkum
pustí z ruky někomu dalšímu a pak nám dopadení
jeho samotnýho není k ničemu.
„Jime, Jime, počkej, ty fakt nevíš ani co to vlastně
ukradl?“ nevěřícně skočil do řeči Billy Ross.
Jim Hemmings ale nerušeně pokračoval
v monologu, který odrážel myšlenky, jež měl
v hlavě: „Musíme zjistit, jestli je to přenosný
v kufru nebo v mobilním telefonu, jestli jsou tam
nějaký vzorky něčeho, organický látky, radioaktivní
látky, projekty, nákresy, prototypy přístrojů a tak
podobně. Původně nám naprosto pochopitelně
neřekli o skutečným významu týhle věci, asi aby se
to neprozradilo a předpokládali, že jim chytneme
pachatele a bude klid, ale Noddy Fadare z oddělení

