KAPITOLA 3

„D

rž se ho,“ přikázal Harvath a nebyl si jistý, čemu to u všech
ďasů čelí, či koho v této chvíli sleduje. „Ale ať tě nezmerčí.“
„Rozumím,“ odpověděl Staelin.
„Haneyi…“ začal Harvath, leč kolega jej přerušil.
„Máš ho nad hlavou.“
Vytáhl z kapsy kabátu malé infračervené signalizační zařízení a za chůze
si ho připnul na klopu. „Máš mě?“
„Vydrž,“ odpověděl Haney a pomocí infračervené kamery na dronu se
pokoušel nalézt Harvatha. Konečně se opět ohlásil: „Mám tě.“
„Vidím před sebou osobu v róbě mnicha,“ oznámil mu Harvath. „Jde
stejným směrem a žene, jako by měl zpoždění na pracovní pohovor. Vidíš
ho?“
Haney se před odpovědí na okamžik odmlčel. „Negativní. Vidím kulový.“
„Co tím myslíš?“
„Tím myslím, že ho nevidím. Dron se nechytá.“
Znenadání se ve vysílačce ozval další hlas. Patřil Morrisonovi, druhému
mariňákovi, který tvořil tým s Gagem, Zeleným baretem. „Vidím ho.“
„Udej svoji pozici,“ přikázal Harvath.
Morrison mu odpověděl a tentokrát zareagoval Haney: „Od Harvatha
i Staelina seš na míle daleko. Vy chlapi se honíte za třema chlápkama.“
„Do hajzlu, pomyslel si Harvath. Kolik tady těch maníků je? „Všichni
zapněte svá signalizační zařízení,“ rozkázal.
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Ve vysílačce se ozvalo sborové „rozumím“, jak muži aktivovali zařízení
vydávající infračervené světlo, viditelné pouze infračervenou kamerou dronu. „Zapnuto.“
Vzhledem k odstřižkům drátů a přítomnosti výrobce bomb se tady
schylovalo k něčemu nekalému. Ale mělo k tomu dojít dnes večer? Nebo se
jen seznamují se současnou situací a možná čekají na pozítřejší noc, až bude
na jednom místě pohromadě více Paličů? Tato hádanka nešla rozluštit. Věděl
pouze to, že minimálně jeden z jejich protivníků je ozbrojený. A pokud to
platí pro jednoho, u ostatních to bude stejné.
Harvath opět promluvil do vysílačky a instruoval Haneye, aby na mapě
stanovil přesnou polohu zbylých dvou osob. V duchu se pokusil představit
si situační plánek Black Rock City. Kam ksakru míří? A co je důležitější,
čekají tam další Rahimovi nohsledi?
Nicméně nejpalčivější otázka zněla, Od čeho je vyrušil? Nastražovali právě bombu? Nenastražili ji už? Nebo měli za lubem něco úplně jiného?
Když se za několik okamžiků v jeho sluchátku opět ozval Haneyův hlas,
neměl dobré zprávy. „Nevidím je.“
„Může za to počasí?“ Zeptal se Harvath, ačkoli jeho indikátor v žaludku
mu napovídal, že počasím to není.
„Negativní. Ať už na sobě mají cokoli, jejich tepelná stopa se přes to
nedostane.“
Zatraceně. Další špionážní praktiky. Tihle týpci věděli, jak se nenechat
vysledovat infračerveným světlem. Harvathovy nejhorší obavy se potvrdily.
„Když vezmeš v potaz směr jejich pohybu,“ zeptal se, „kam podle tebe
míří?“
Haney zkoumal mapu festivalu na panelu před sebou. „Těžko říct.“
„Vžij se do jejich myšlení.“
„Už se stalo, ale každý tento tematický kemp zavání symbolismem.“
Do jejich hovoru vpadl Staelin. „Náš chlap se právě vrátil zpátky, zatočil
ostře doleva a jde na západ.“
Za chvíli se přihlásil Morrison: „Náš cíl to vzal zrovna zkratkou přes dva
kempy. Směřuje na východ.“
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Figura v kápi, kterou sledoval Harvath, se zastavila a rozhlédla kolem,
jako kdyby ověřovala svoji pozici, a posléze se vydala na sever. Všichni se
pohybovali určitým směrem.
„Kam si to šinou, Mikeu?“ Otázal se Harvath a držel se přitom svého
cíle. „No tak. Přemejšlej.“
„Dyť ti to povídám – těžko říct.“
V té chvíli Morrison prohodil: „Vím, kam jde můj cíl. Musíme ho čapnout teď.“
„Pomalu,“ varoval jej Harvath. „Kam se žene?“
„Do Kidsvillu – rodinnýho kempu.“
Naléhavost situace nabyla ihned nového významu. Museli jednat.
Harvath prošel kolem dalšího kempu a do oka mu padl kotouč izolačky
visící na stanové tyči. Popadl ho, přidal do kroku a šel dál.
„Je někdo natolik blízko, aby viděl, jestli jsou ‚oknoflíkovaní‘?“ Zeptal se.
Sebevražední atentátníci byli známí využíváním „spínače mrtvého
muže“. Jednalo se o tlačítko, které po stisknutí jejich bombu aktivovalo.
Kdyby atentátníka někdo postřelil nebo byl nějakým způsobem paralyzovaný, stačí prosté uvolnění stisku a bomba exploduje.
V úvahu přicházel rovněž „srabácký spínač“. Šlo o pojistku spojující vestu atentátníka s mobilem. Jestliže bomba neexplodovala na určeném místě
v pravý čas, mohl ji držitel mobilu odpálit na dálku.
Kvůli možné přítomnosti jednoho či druhého (a možná obojího), byla
situace mnohem nebezpečnější.
„Negativní,“ odpověděl Staelin. „Nevidím nic. Náš cíl má ruce schované
pod svým rouchem.“
„Náš taky,“ hlásil Morrison.
Až na zlomek vteřiny, kdy na něj mířil, Harvath ruce pronásledovaného
muže taky neviděl.
Plán této mise nezahrnoval puštění se do křížku s několika potenciálními sebevražednými atentátníky. Její cíl spočíval ve sledování teroristy -plánovače a jeho následném dopadení. Po propašování z Black Rock City jej
měli letecky dopravit na předem připravené místo k výslechu. Za jakoukoli

KHP0350_blok.indd 19

15.08.2018 8:05:28

20

BRAD THOR

obtížnou práci byl zodpovědný Harvath. Všichni ostatní měli plnit funkci
podpůrné síly.
Harvath toho o svých kolezích moc nevěděl, až na skutečnost, že se
jednalo o muže s pevným charakterem, kteří se zachovají správně za všech
okolností.
„Tohle bude jen pro silný žaludky,“ pronesl Harvath do vysílačky. „Jestli
z toho chce někdo vycouvat, teď má možnost.“
„Negativní,“ odpověděli mu unisono.
Harvath jim nastínil svůj plán. „Předpokládejte, že u sebe mají bouchačky, sebevražedný vesty, a že jsou ‚oknoflíkovaní‘. Jestli to tlačítko pustí, je
konec. Pokud se rozhodnete jít do toho silou, zaměřte se každej na jednu
ruku a maximálně se na ni soustřeďte. Jasný?“
„Okay“ odpověděli muži.
Haney věděl, že Harvath do toho půjde na vlastní pěst a tím pádem to
bude mít ještě složitější, protože bude muset udržet obě ruce svého cíle
v patřičných mezích sám. „Můžu u tebe být do pěti minut,“ nabídl se.
Harvath si s pohledem upřeným před sebe spočítal, kam jeho cíl míří:
do největšího z přepychových kempů – toho, který skalní Paliči nesnášeli
nejvíce – Crystal Skye (Křišťálového nebe).
Překypoval zámožnými a vlivnými vysokými činiteli ze Silicon Valley.
Úspěšný útok uvnitř Křišťálového nebe by dlouhodobě ovlivnil technický
průmysl a novinové titulky ze všech koutů světa by se jen hrnuly.
„Zůstaň na dronu,“ nařídil mu Harvath. „A přesvědč lidi z Langley, aby
dali echo bezpečnostním složkám. Jestli je jich tady víc, musíme je najít
rychle.“
Jakmile Haney přitakal, oslovil Harvath Morrisona se Staelinem: „Vaše
týmy se do toho můžou pustit. Sejměte je.“
Z pódia uvnitř Křišťálového nebe zaslechl melodii zrychlené verze písničky „Super Freak“ od Ricka Jamese. Postava v róbě mnicha před ním si
razila cestu na přelidněnou ulici a mířila ke vstupu do kempu, k němuž jí
zbývalo ujít ještě dvě stě yardů.
Harvath neměl na výběr. Musel začít jednat.
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