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Postavy a události v této knize jsou smyšlené. Jakákoli podobnost 
se skutečnými osobami, ať už žijícími nebo mrtvými, je náhodná 

a nevychází z úmyslu autora.

„Odvaha nespočívá v absenci strachu. Jde spíše o mínění,  
že existuje něco důležitějšího než strach.“

— Ambrose Redmoon

Tato kniha je věnována odvážným příslušníkům jednotek Navy SEAL, 
minulým i současným, kteří riskovali a riskují své životy, aby ochránili 

naši svobodu. Patří také jejich rodinám.
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PROLOG

Těm, kdo nevědí, že svět stojí v plamenech,  
nemám co říci.

— Bertolt Brecht

PRVNÍ VĚC, KTERÉ SI VŠIMLA, KDYŽ PŘECHÁZELA 
palubu, byly tvrzené zámky na všech vstupních dveřích. 
Odolná, bytelná ocel. Dokonce i na těch nejmenších prů-

lezech. Řetězem z nerezové oceli, spojeným visacím zámkem, byl 
pevně zajištěný i světlík nad strojovnou.

Když se na ně zeptala svého manžela Jakea, kapitána nákladní 
lodi o výtlaku čtyřicet tisíc tun, pokrčil rameny a zamumlal jednu 
ze svých typicky krátkých odpovědí: „To nic není. Jednoduchý pre-
ventivní opatření.“

„Kvůli čemu?“
„Proti mimozemšťanům a šmírákům.“
„Ale Jakeu…“
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Stáli vedle sebe na navigačním můstku MSC Contessa a dívali se 
ven na vycházející měsíc, který zářil hořčicově žlutou barvou. Nebe 
nabralo nádech opalizované tmavě modré, rozplývající se v odstínu 
nachu. Široký pás ještě o něco tmavších mraků vytvářel nad měsí-
cem oblouk, jako by nějaké nezbedné děcko pocákalo oblohu čer-
ným inkoustem.

„Nádhera, co?“ nadhodil kapitán Jake McCullum.
„To jo, miláčku. Naprosto úžasný. Jak dlouho nám bude trvat, 

než dorazíme do Marseille?“
„Tři dny, možná čtyři. Záleží na větru a proudech.“
Už od první chvíle, kdy se seznámili, Tanya cítila, jak ji přitahuje 

jeho tichá síla a jistota. Tyto vlastnosti v ní nepřestávaly vyvolávat 
pocit klidu ani teď, i když ode dne, kdy se vzali, neuběhl ještě ani rok 
a za celou tu dobu spolu strávili pouhé dva měsíce.

Pracoval téměř nepřetržitě. Přijímal všechny nabídky na post 
lodního kapitána, které se naskytly, aby mohli dát dohromady zálohu 
na byt v jejich rodném Melbourne.

Sto čtyřicet metrů dlouhá Contessa se nacházela ve vzdálenosti 
pětapadesáti kilometrů od východního pobřeží Afriky a blížila se 
k ostrovu Sokotra. Zdejší vody nebyly jen rušnou lodní trasou. Úsek 
táhnoucí se dále podél pobřežní čáry až do Adenského zálivu byl 
také za běžných okolností přecpaný rybářskými trawlery z Tcha-
j-wanu, Jižní Koreje, Indie, Francie, Saúdské Arábie, Japonska 
a dalších zemí. Společně s místními somálskými rybáři v malých 
plachetnicích nazývaných dhau tu z moře těžily vysoce ceněné 
tuňáky, humry, hlubokomořské krevety, bělomasé ryby a dokonce 
i žraloky.

Dnešní noci bylo tmavé moře před nimi poseté desítkami malých 
plavidel. To způsobilo, že se v námořním radaru Furuno s blikáním 
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a zvoněním spustila výstraha upozorňující na dosažení nejbližšího 
bodu sblížení (Closest Point of Approach, CPA). Kapitán McCullum 
přešel k podlouhlému ovládacímu panelu, přepnul spínač a můstek 
se ponořil do ticha.

„Takhle je to lepší,“ prohlásil a ovinul svou paži kolem Tanyina 
úzkého pasu. „Teď si můžeme užívat noc.“

Bylo slyšet jen hukot motoru a zvuk vln pleskajících o kovový 
trup.

Navigační můstek byl prostornou, i  když poněkud ste-
rilně působící místností s velkými okny s vyztuženým sklem, 
která byla za teplé noci otevřená a vyklopená ven. Syrové, slané 
pižmo oceánu, smíchané se sotva patrnou vůní tropických kvě-
tin, naplňovalo Tanyinu hlavu romantickými fantaziemi a touhou 
po dobro družství.

Vrhla letmý pohled na ostře řezanou, štíhlou tvář svého manžela 
a viděla, že jeho oči se zaměřily na Sokotru – konkrétně na blikající 
červené světlo na jejím jihozápadním výběžku.

Tanya se právě chystala poznamenat, že jí tmavý obrys ostrova 
připomíná spícího slona, když se kapitán otočil k důstojníkovi kona-
jícímu službu a vyštěkl: „Levobok, třicet.“

„Levobok, třicet, pane,“ zopakoval jako ozvěna pohledný mladý 
sikh.

Důstojník v námořnickém turbanu pak pomalu otočil kormid-
lem lodi. Loď zareagovala na změnu kurzu a číselník elektrického 
kompasu začal odpočítávat stupeň po stupni.

„Držet kurz na dvaceti uzlech,“ řekl kapitán.
„Ano, pane. Plnou rychlostí,“ odpověděl první důstojník.
Vidět manžela v jeho roli kapitána a sledovat, jak dvanáctičlenná 

posádka reaguje na jeho klidnou autoritu, ji přimělo milovat ho ještě 
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víc. Podle Tanyina názoru byl světákem ze staré školy; vůdcem 
a dobrodruhem – v dnešní společnosti vzácnou a ohroženou sortou.

Nad hlavou se jim třpytila souhvězdí Orion a Plejády. Měla pocit, 
že příroda je až důvěrně blízko.

„Vítr z jiho-jihozápadního směru, pane. Stálý, rychlost třicet až 
pětatřicet kilometrů v hodině. Poslední zpráva hlásí poryvy s deš-
těm od jihu,“ ohlásil sikhský důstojník.

„Řekněte třetímu důstojníkovi, ať rozsvítí palubu na přídi 
i na zádi a zapne reflektory na záďové nástavbě,“ nařídil kapitán.

„Ano, pane.“
„Nechci, aby nás tamty rybářské lodě přehlédly. Radar je váš. 

A poslouchejte vysílačku.“
„Rozkaz, kapitáne,“ odpověděl důstojník a sáhl po telefonu, který 

byl vestavěný do dlouhého centrálního ovládacího panelu spolu s čet-
nými budíky, přístroji, ukazateli aktuálního stavu a obrazovkami 
radiolokátoru.

„Dávejte dobrý pozor. Jakmile se cokoli stane, volejte. Já jdu 
dolů.“

Obrátil se k ní a usmál se.
„Je na čase projít se po prkně, má paní.“
„Co musím udělat, abych tě pohnula k tomu mě ušetřit?“
Pohladil si svou mužnou bradu. „To si ještě rozmyslím…“
Zatímco následovala manžela dolů po kovových schodech 

do úzké chodby o palubu níž, tělo se jí chvělo dychtivým očeká-
váním. Jake, džentlmen jako vždy, se zastavil u bílých dveří, vzal 
za kliku a ustoupil stranou, aby mohla projít jako první.

Než to udělala, přečetla si varování nastříkané přes šablonu čer-
venou barvou na dveře: NEBEZPEČNÝ PROSTOR. PŘED VSTU-
PEM ZKONTROLUJTE TLAK VZDUCHU.
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„Co to znamená?“
„Celkem nic.“
„Tak proč se tam píše nebezpečný prostor?“
„Protože tam spím já.“
„Ne, vážně.“
Její manžel nasadil svůj úsměv à la Marlboro Man a prohlásil: 

„Dali jsme to tam, aby to odradilo nevítaný návštěvníky.“
„Jako například koho?“

* * *

VŮBEC JÍ NEODPOVĚDĚL. VE SKUTEČNOSTI NA TOM ALE 
nezáleželo, protože tok Tanyiných myšlenek se zastavil ve chvíli, kdy 
Jake z jejího čerstvě osprchovaného těla sundal ručník a tiše vyde-
chl: „Ježíši, ty jsi krásná.“

„Myslíš?“
„To si piš.“
„Chyběl jsi mi, Jakeu.“
„I ty jsi mi chyběla, lásko. A nádherně voníš.“
Jeho silné ruce se dotkly Tanyiny kůže. Jejich rty se vzápětí 

setkaly v polibku. Potom ji zvedl a položil na postel, jako v něja-
kém filmu.

„Prosím vás, kapitáne. Buďte něžný. Jsem mladá, nezkušená 
dívka,“ řekla, pokračujíc ve hře.

„Něžnej, jo? Tohle nemám v povaze, slečno. Grrr.“
Byla to skromná kajuta, tři a půl krát šest metrů, s malými okénky 

s výhledem na velkou část paluby a moře za ní. Nebylo na ní nic 
pozoruhodného, kromě rozměrné svatební fotografie ve stříbrném 
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rámu. Na ní byli oni dva, jak vycházejí z kostela svatého Bartoloměje 
a ostatní je zasypávají sprškou rýže.

S ložnicí sousedila mnohem větší kapitánova denní místnost, 
vybavená pohodlnými čalouněnými křesly, pohovkou, knihov-
nami, pracovním stolem, rozměrnou televizí s plochou obrazovkou 
a lednicí. Právě tam Jake trávil většinu svého volného času, surfoval 
po internetu, četl a zapisoval si věci do svého deníku.

Bylo jedno, že je kajuta cítit plesnivinou, a nezáleželo ani na tom, 
že ji matrace tlačí do zad. Tanya byla teď přesně tam, kde chtěla být. 
Milovali se spolu a ona cítila, jak se pod ní loď houpe z jedné strany 
na druhou. Obvykle přistupovala k věcem střízlivě, a proto ji samot-
nou překvapilo, že má slzy na krajíčku.

Vztáhla k manželovi ruce a vzala jeho obličej do dlaní.
„Och, Jakeu… Co to na tobě jenom je, že jsem tak šťastná?“
„Můj pohádkovej zlatej poklad? Moje nehynoucí láska k tobě?“
„To druhý, miláčku. Áách…“
Upírala pohled do jeho očí a měla pocit, jako by se jejich duše 

vzájemně proplétaly. Pak zaslechla něco, co připomínalo zahřmění. 
Její manžel se přestal hýbat.

„Co je?“
„Počkej.“
„Co se děje?“
Dal jí ruku přes ústa, sklouzl z ní dolů a opřel se o loket. „Ššš.“
Následovaly další hlasité, tlumené zvuky – kovové bouchnutí 

o trup; nepříjemný hluk, jako kdyby se venku po palubě valily oce-
lové sudy.

Rychle se zvedl na nohy a sebral telefon. Ji nechal ležet nahou, 
pokrytou potem.

„Jakeu…“
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„Jen na minutku.“
„Ale –“
„Promiň, lásko. Nejspíš to nic není. Možná jen nějaký výtržnosti 

mezi posádkou.“
Nějak ji napadlo, že o tohle tu vůbec nejde.
Hluk zesílil. Slyšela, jak se z paluby pod nimi ozývá zvuk pobí-

hajících bot.
„Co to je?“
Pustil z ruky telefon, který nikdo nezvedal, před rty si přidržel 

prst na znamení, že má být zticha, a nahý přeběhl k okénku.
Na pravoboku uviděl malou neosvětlenou loď plující souběžně 

s nimi. Ještě podivnější ale bylo, když si všiml, že zhasnuté jsou 
i reflektory jeho vlastní lodi.

Noční oblohu pak osvítil jasně oranžový záblesk.
Tanya zalapala po dechu. „Panebože! My jsme do něčeho 

narazili?“
„Ale ne, vůbec ne.“
„Jakeu…“
„Neměj strach.“
Sebral z podlahy kalhoty a rychle si je natáhl. „Jdu nahoru 

na můstek,“ oznámil jí s naléhavým tónem v hlase. „Zamkni za mnou 
dveře. V žádným případě nepouštěj nikoho dovnitř.“

„Ale Jakeu –“
„Nikoho! Slyšíš? Vrátím se.“

KAPITÁN MCCULLUM BRAL SCHODY PO DVOU, DOKUD 
nevyběhl až na navigační palubu. Doufal, že nedošlo k tomu, co 
se podle všeho právě stalo, avšak ve chvíli, kdy sáhl po klice dveří 
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můstku, na něj realita dolehla plnou vahou – v podobě šestice cizích 
mužů ozbrojených noži a střelnými zbraněmi. Piráti!

Popadli ho za krk a začali do něj mlátit pěstmi. Řvali při tom 
jako divá zvěř. Všichni měli navlečené kukly; oblečeni byli do nesou-
rodé směsice džínů, kraťasů, triček, košil vojenského střihu a šátků. 
Někteří měli na nohou boty, jiní byli naboso. Jejich pohledy byly bez 
výjimky dravé a výhružné.

Dva z nich za sebou táhli za vlasy mladého sikhského důstojníka. 
Z rány na břiše mu kapala krev.

Jake se pohnul směrem k nim. „Ne! Proboha! Vždyť je vážně 
raněnej. Nechte mě se o něj postarat. Dojdu si pro lékárničku. Tohle 
vůbec není zapotřebí.“

Než ze sebe McCullum stihl vypravit další slovo, ucítil na krku 
ostří nože. Do obličeje mu vzápětí zavřeštěla kakofonie hlasů 
v hrdelní, primitivní angličtině. „Ty bojovat, my zabít! My tě pod-
říznout! Zabít všechny! Všechno!“

„Tak dobře. Fajn… cokoli chcete.“
„Cokoli! Co ty myslet?“
„Řekněte mi, co chcete.“
Pokoušel se zůstat klidný, vědom si toho, že jako kapitán má 

na prvním místě povinnost ochraňovat své muže a zachránit loď. 
Byl ochotný obětovat hotové peníze, které měl zamčené v lodním 
sejfu, a v případě nutnosti i samotný náklad. Ti surovci s tmavou 
kůží s největší pravděpodobností chtěli americké dolary a nejspíš 
byli stejně vyděšení jako on sám.

Kývl hlavou tak, jak mu to jen dovolovalo ostří přitlačené na kůži, 
a vyrovnaně pronesl: „Žádnej boj. Nebudu klást žádnej odpor. Řek-
něte mi, co chcete. Vyhovím vám.“
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„Peníze!“ řekl s důrazem nejvyšší z pirátů. Vyhublou černou tvář 
mu pokrýval vous, jeho oči měly barvu mědi.

„Hodně peníze!“
„Samozřejmě. Žádnej problém.“
Další muž, malý šlachovitý chlapík oblečený do trička s uříznu-

tými rukávy s nápisem Ohio State University, udělal krok dopředu 
a rukojetí své pistole prudce udeřil Jakea do obličeje.

Ježíšikriste!
Než se stačil nadát, hrubé ruce ho znovu vytáhly na nohy, pro-

hledávaly mu kapsy a kusem provazu mu svazovaly zápěstí za zády. 
Muži po sobě pokřikovali ve svém rodném jazyce – nejspíš v somál-
štině, které nerozuměl.

Vysoký pirát byl tím jediným, jehož chování dávalo nějaký smysl. 
Promluvil lámanou angličtinou: „Peníze. Ty ukázat peníze. My dát 
milost. Ne zabít. Ne.“ Po jeho tmavé kůži stékaly pramínky mast-
noty a potu.

„To mi zní sakra dobře.“
„Ty ukázat.“
„Jo, já ukázat. Tudy.“
Uvažuje, co se asi přihodilo raněnému sikhskému důstojníkovi 

a zbytku posádky, Jake vrávoravě zamířil po kovových schodech 
dolů. Když zahlédl dveře denní místnosti, jeho pozornost se přesu-
nula směrem k manželce a zarazil se. Pocítil bodavý osten paniky. 
Musel přijít na způsob, jak ji před těmihle zločinci ochránit.

Řekl: „Dám vám peníze, ale nemůžete ubližovat mojí posádce.“ 
„Peníze!“ zakřičel na něj mužík v tričku Ohio State University.
„Nikomu se nic nestane. Žádný ubližování. Taková je dohoda.“
„Co ty říkat?“
„Já vám dám peníze, vy nás necháte jít.“
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„Ne zabíjet, ano.“
„Ani žádný zranění.“
„Peníze! Dej peníze!“
„Kde je zbytek mojí posádky?“
Ve chvíli, kdy odemkl dveře, se kolem něj piráti prodrali tak 

zuřivě, že ztratil rovnováhu a spadl na podlahu. Se zamlženými myš-
lenkami vzhlédl a spatřil scénu divošského běsnění. Dva piráti právě 
vytrhávali televizi s plochou obrazovkou ven ze stěny, jiní se prohra-
bávali šuplaty jeho pracovního stolu, knihami a DVD disky ležícími 
na policích a všude kolem rozhazovali nejrůznější papíry.

Další držel pod paží Jakeův laptop a pokoušel se vykopnout dveře 
do ložnice.

„Počkejte. Poslouchejte, prosím. Přestaňte!“
Úplně ho ignorovali.
Uprostřed probíhajícího šílenství stál vysoký pirát v klidu 

a pohledem přejížděl po místnosti. Na sobě měl vojenský textilní 
opasek, kolem krku uvázaný červený šátek. Za opaskem měl zastr-
čenou rezavou mačetu, stočenou šňůru z nylonového vlákna, kladivo 
a šroubovák – nástroje, které náležely k jeho profesi.

Zatímco dlouhánovi kumpáni rvali místnost na kusy, přešel ke 
skříňce z ořechového dřeva za kapitánovým stolem, otevřel ji a našel 
sejf. Potom s rukama v bok udělal krok zpět a hlasem tak pronika-
vým, až z toho Jakea zabolely uši, zaječel: „ŠÍL! ŠÍL!!!“

Pětice ostatních pirátů se zarazila.
Vysoký muž ukázal na sejf a řekl: „Arkid!“
Okamžitě sebrali kapitána a jako hadrovou panenku ho dovlekli 

ke skříňce. „Peníze!“ křičeli. „Ty otevřít! Teď! RYCHLE!!!“
Rozhodl se, že pro záchranu Tanyi, která byla jen o pár metrů 

dál v sousední místnosti, je připraven obětovat vlastní život. Ve všem 
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tom zmatku se zapomněl zeptat, jestli někdo obsluhuje můstek. 
Pokud ne, jeho loď se valila po důležité plavební trase zcela nekon-
trolovaně a bez dozoru.

„Jestli nikdo není na můstku, loď narazí,“ řekl vysokému pirátovi.
„Ne.“
„Ale ano, věřte mi.“
Piráti mu přeřízli provaz na rukou a přešlapovali po obou stra-

nách jako smečka hladových vlků.
„Někdo musí řídit loď,“ zopakoval. „Rozumíte tomu, co říkám?“
„Ty otevřít!“
„Loď narazí na útesy a my se všichni utopíme!“
„Otevřít. Teď!“
Jako nějaká pitomá zadrhlá deska. Lepší bude, když to tady rychle 

odbudou a vrátí se zpátky na můstek.
McCullum se spustil na kolena a otočil kolečkem na sejfu. Mod-

lil se, aby si vzpomněl na správnou kombinaci.
Dvacet jedna napravo, dvě otočky doleva na pětku, pak doprava 

na šestnáctku.
Chytil za kliku, ale dvířka se neotevřela.
Do prdele!
Jeden z pirátů ho kopl do zad tak silně, že upadl dopředu a obli-

čejem narazil do dvířek sejfu. Z úst se mu spustil pramínek krve.
„Ne otevřít, ty umřít!“
„Jdi do hajzlu, kámo.“
„My teď zabít.“
„Vydržte. Zkusím to ještě jednou.“
Kapitánovi hučelo v hlavě; před očima mu vířily hvězdy. Zvedl se 

a přes bolest v obličeji zatočil kolečkem ještě jednou. Když tentokrát 
popadl za kliku, těžká dvířka se prudce otevřela a piráti radostně 
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zaječeli. Jeden z nich začal vysokým hlasem zpívat, ostatní se k němu 
přidali.

Do temného prostoru uvnitř se vnořily zkrvavené ruce, které 
vytáhly tři svazky bankovek sepnutých gumičkami. Jake odhadoval, 
že to dělalo nějakých dvanáct set dolarů. Na začátku plavby to bylo 
padesát tisíc, mezitím ale vyplatil posádku v hotovosti.

„Tady jsou ty peníze. Teď se musím vrátit na můstek,“ prohlásil 
a postavil se.

Vysoký pirát ho zarazil. „Ne.“
„To je všechno, co máme. Loď se odchýlí z kurzu a narazí.“
„Ne chodit!“
Zatímco se piráti shlukli a začali počítat, McCullum přemýšlel, 

co se stalo s ostatními členy posádky.
Bušení, které zaslechl z jedné ze spodních palub, naznačovalo, 

že přinejmenším část z nich je zamčená v kajutě někde pod ním.
Někteří z pirátů ho popadli za vlasy a škubali jeho hlavou smě-

rem k sobě. „Víc! Víc peníze!“ křičeli.
„Tohle je všechno, co tu máme. Všechno.“
„Víc peníze? Kde?“
„Tohle už je úplně všechno. Přísahám.“
Jejich pozornost se teď ke kapitánovu znepokojení obrátila 

ke dveřím do ložnice. Pár pirátů už do nich kopalo a pokoušelo se je 
násilím otevřít. Další sebral požární sekeru, která byla zavěšená na 
stěně venku před denní místností.

„Tam nic není!“ zakřičel kapitán. „Žádný peníze!“
Sekera se zakousla do dveří a kolem se rozlétla sprška třísek.
„Řekl jsem, že tam nic není, sakra. Je to moje ložnice. Já… spát. 

Možná najdete nějaký šperky a hodinky v ubikacích posádky, o patro 
níž.“
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„Ne.“
„Ano! Jděte dolů. Dolů po schodech.“
Pirát ukázal na dveře kajuty. „Otevřít!!!!“
„To nemůžu.“
Muž zareagoval ranou pěstí do kapitánových úst. Další pirát mu 

po čele přejel svým dlouhým nožem a Jake ucítil, jak mu do očí kape 
teplá krev.

„Ty otevřít, nebo ty umřít!“
Zakroutil hlavou, čímž si od pirátů vysloužil zuřivý kolotoč 

kopanců a ran pěstí.
Přes bolest, kterou pociťoval, zaslechl Tanyin vzlykot: „Jakeu, 

miláčku! Jakeu, proboha, jsi v pořádku?“
Při zvuku jejího hlasu sebou trhl a obratem na ni zakřičel: „Neo-

demykej ty dveře. Ať se děje, co se děje. Nedělej to! Slyšíš mě?“
Zezadu mu někdo nožem zasadil do krku ránu, jejíž intenzita ho 

přiměla k bolestnému výkřiku: „Kurva… fix!“
Měl teď problém zvednout hlavu. Uslyšel otočení zámku a poda-

řilo se mu zkroutit tělo na stranu, aby se mohl podívat.
Piráti vyli a drali se dveřmi ložnice dovnitř. O pár vteřin později 

vyšli dva z nich ven. Za sebou táhli Tanyu za její rusé vlasy.
„Panebože… ne!“
Jejich pohledy se setkaly a on uviděl v Tanyiných očích paniku. 

Tmaví muži zatím chlípně ohmatávali její kůži a rvali z ní kraťasy, 
tričko a podprsenku, které měla na sobě. Jeden z nich vzal do dlaní 
její bledá bílá prsa a ukázal na tetování v podobě malého modrého 
srdíčka, které si nechala udělat během líbánek.

„Ne, prosím vás…“
Slyšel křik pirátů i manželčiny prosby o slitování. V její strašlivé 

tísni ji miloval mnohem více než kdy předtím a chtěl jí říci, že tohle 



SEAL Team Six: Lov Škorpiona

20

je jeho vina. Měl být lepším kapitánem a prozíravějším manželem. 
Chránit ji byla jeho práce. Nikdy ji neměl zvát na plavbu, o níž dobře 
věděl, že je nebezpečná.

Kdyby tak dostal ještě jednu šanci, všechno by napravil.
Bože, prosím tě. Ušetři ji. Je to dobrá žena. Tohle si nezaslouží. 

Nikdy nikomu nijak neublížila.
Stísněným kovovým prostorem se rozlehl ostrý, pronikavý zvuk. 

V uších mu zvonilo, hlava mu pulsovala. Zdálo se, že všechno kolem 
se zastavilo. Bez ohledu na nesnesitelnou bolest vystřelující ze zadní 
části krku se otočil, aby zjistil, odkud ten zvuk přišel.

Ve dveřích stáli tři muži. Všichni byli blízkovýchodního vzhledu, 
na sobě měli černé oblečení. V rukou drželi automatické zbraně.

Co jsou, kurva, zač?
Vypadalo to, že velení má ten malý s planoucíma černýma očima, 

stojící uprostřed. Cizím jazykem – snad arabsky, možná ale také ve 
fársí nebo urdu – na piráty cosi zakřičel.

Ti se přikrčili a couvli pozpátku ke stěně. Pustili McCullumovu 
vyděšenou, polonahou manželku a jeho samotného zvedli do křesla.

„Co… Co se to tu děje?“ zeptal se jako omámený.
Muž blízkovýchodního typu s tmavýma očima a krátkým čer-

ným plnovousem přešel k raněnému kapitánovi a lámanou angličti-
nou ho oslovil: „My teď převzít kontrola. My námořnictvo.“

„Jaký námořnictvo?“ vyptával se kapitán a snažil se vybavit si, 
která z arabských zemí leží poblíž. Možná Egypt.

„Vy teď bezpečný. Velmi bezpečný.“
„Děkuju. Bůh vám žehnej. Kdo přesně ale vlastně jste?“
Tanya k němu ze strany přeběhla a přikrčila se vedle něj. Objal 

její chvějící se tělo.
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„Když vy spolupracovat, vaše žena a posádka být volný. My ale 
nejdřív potřebovat vidět náklad.“

„Náklad? Z jaký země jste říkal, že to jste?“ chtěl vědět McCullum 
s pocitem úlevy.

„Váš náklad, ano.“
„Jste Egypťan?“ ptal se.
Malý muž se usmál. „Egypťan, ano.“
„Tak jen do toho.“
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KAPITOLA PRVNÍ

V údolí se chovej tak, aby ses nemusel bát těch,  
co stojí na kopci.

— dánské přísloví

NADPRAPORČÍK TOM CROCKER ZE SEAL TEAM SIX 
pohlédl vzhůru na měsíc vycházející nad areálem obklo-
peným zdí z nepálených cihel, který ležel zhruba šedesát 

metrů před ním. Pak se obrátil k Davisovi, blonďatému spojaři po své 
pravici, a zeptal se: „Nějaký zprávy?“

„Dron už je na cestě.“
„Jak dlouho ještě?“
„Maximálně deset minut.“
„Dalších deset minut?“
„Takhle to říkalo ústředí.“
Velitel úderného týmu SEAL Team Six se podíval dolů na své 

hodinky. Bylo 22:02 místního času. Znamenalo to, že za suchými 



SEAL Team Six: Lov Škorpiona

24

křovisky obrůstajícími kamenitý výčnělek na jednom z kopců již-
ního Jemenu čekají už téměř hodinu.

Byl to malý zázrak, že je ještě neobjevili. Seděli totiž přímo 
uprostřed území al-Káidy, jen asi patnáct kilometrů jižně od města 
Dža’aru, které v březnu 2011 obsadili teroristé.

Napravo od něj se v dálce třpytila světla malé jemenské vesničky.
Měla to být běžná operace provedená ve stylu „výsadek a elimi-

nace“, jejímž cílem byl sunnitský mulláh jménem Ahmed: bývalý 
občan Velké Británie a současný výřečný vůdce al-Káidy v jižním 
Jemenu.

Kvůli politickým ohledům na straně USA musel být cíl nejprve 
identifikován, k čemuž bylo zapotřebí celého řetězce digitálního spo-
jení, který začínal u týmu SEAL na místě a končil v přívěsu stojícím 
na parkovišti u ústředí CIA. Tam musel důstojník z Ředitelství utajo-
vaných operací CIA (Directorate of Operations, DO) zírat do moni-
toru propojeného satelitním přenosem s kamerou na dronu, aby 
potvrdil, že podoba člověka na obrazovce pravděpodobně odpovídá 
zamýšlenému cíli. Jen tehdy, a pouze tehdy, mohl vydat Crockerovi 
a jeho týmu rozkaz, aby cíl zneškodnili.

Jak měl ale důstojník v Langley potvrdit identitu mulláha 
Ahmeda alespoň s určitou mírou jistoty, když ten měl nejspíš plno-
vous a na hlavě nosil černý turban jako všichni ostatní teroristé 
z al-Káidy? Proč vlastně byla Agentura tak opatrná?

Právě takovým otázkám týkajícím se zbyrokratizované politiky 
Washingtonu se Crocker naučil vyhýbat stejnou měrou, jako se mu 
zdálo, že ho chtějí dohnat k šílenství.

Namísto stížností, o nichž věděl, že by mu stejně k ničemu nebyly, 
se proto soustředil na využití svého rozsáhlého výcviku, zkušeností, 
expertních znalostí a instinktů při misi, kterou měl na dosah ruky.
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Přes noční vidění (Army-Navy/Passive Vision Sight, AN/PVS) 
upevněné na přilbě pozoroval okolní oblast a ujistil se, že všichni 
členové týmu nasazení do operace jsou na svých místech. Ritchie 
(jeho expert na výbušniny a specialista na průnik do objektu) s Man-
cinim (vybavení a zbraně) byli na pozici nedaleko zadní části areálu. 
Byli připravení odpálit výbušniny, jejichž exploze zahájí samotný 
útok, a postarat se o kohokoli, kdo by chtěl ustoupit zadem. Akil 
(mapy a logistika), Davis (spojení) a Calvin (odstřelovač SEAL asij-
sko-amerického původu, kterého si vzal s sebou) se tiskli k zemi hned 
po Crockerově pravici.

Rozmístili se na kopci shlížejícím přímo na přední část objektu. 
Ten měl tvar obdélníku o rozměrech zhruba pětadvacet krát pěta-
dvacet metrů a obsahoval tři stavby: hlavní dům a dvojici menších 
domků nebo garáží. Nad tři metry vysokou zdí bylo vidět druhé 
a třetí podlaží domu. V několika oknech svítila tlumená žlutá světla, 
která mu dodávala tajuplný nádech.

„Tady Tango dva pět. To jste tam usnuli, hoši? Co se děje?“ Rit-
chieho hlas přilétl ke Crockerovi přes sluchátka vestavěná do přilby.

„Pořád čekáme na rozkaz.“
„Manny začíná dostávat hlad. Nějak divně se na mě kouká. Co 

jim trvá tak dlouho?“
„Čekáme na dron. Buďte připravený.“
Crocker chápal jejich frustraci. On i jeho muži byli rádi, když 

mohli rychle udeřit a stáhnout se pryč. Dávat si pohov na nepřátel-
ském území znamenalo jen přivolávat potíže.

Doufal, že jakmile dostanou povolení k akci, dokážou rychle 
obsadit areál a dokončit svou práci. Jako první přijde na řadu pořádný 
výbuch u zadní zdi. Akil pak vyrazí poklusem vpřed a na vstupní 
bránu připevní C5. Odpálí ji. Potom se na scénu přiřítí oni. Poběží 
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předem naplánovanými trasami a zaujmou palebné pozice. Pokud se 
teroristé ukážou v některém z oken uvnitř objektu, jednoho po dru-
hém je dostane Cal.

Až vyřídí mulláha, Mancini s Ritchiem budou moci krýt jejich 
ústup k místu vyzvednutí vrtulníkem, nacházejícím se ve vzdále-
nosti přibližně jednoho kilometru za nimi.

Jeho tým byl nachystaný i na ostatní eventuality – v případě, že 
by došlo i na ně.

Zhruba dva a půl metru před ním a metr po jeho pravici dokon-
čoval Cal přípravu odstřelovačského zbraňového systému MK11 
Mod 0, skládajícího se ze samonabíjecí pušky pro přesnou pod-
půrnou střelbu MK11, schránkového zásobníku na dvacet nábojů, 
rychloupínacího držáku dalekohledu, zaměřovacího dalekohledu 
Leupold Vari-X s osnovou typu Mil-Dot, dvojnožky Harris s klou-
bem a adaptérem od Knight’s Armament Company (KAC) a rych-
loupínacího tlumiče hluku výstřelu. Tato zbraň používala náboje 
7,62 mm NATO, při úsťové rychlosti 899,6 metrů za vteřinu a účin-
ném dostřelu 1 350 metrů.

Cal – který vypadal jako Polynésan, avšak ve skutečnosti byl smí-
šeného japonského, německého a irského původu – pečlivě upravil 
dalekohled Leupold, aby výsledné nastavení odpovídalo větru vanou-
címu od jihovýchodu. Čtyři cvaknutí posunula bod dopadu munice 
při vzdálenosti zhruba jednoho sta metrů o dva a půl centimetru.

Crocker měl už předtím příležitost spolehnout se na Cala při 
podobných okolnostech a věděl, že je skvělým a smrtícím střel-
cem. Ve svém volném čase byl navíc horlivým zastáncem konspi-
račních teorií, lovcem a nadšeným hráčem pokeru ve stylu Texas 
hold ’em. Tenhle sice trochu zvláštní, ale přátelský chlapík prohla-
šoval, že v pokeru vyhrál už přes půl milionu dolarů. Byl svobodný 
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a nezadaný. O svém soukromém životě téměř nikdy nehovořil. Zdálo 
se, že oči a koutky úst mu hrají nepřetržitým úsměvem.

Když Cal upravil nastavení své zbraně, obrátil se a ukázal mu 
vztyčený palec.

„Vidíš něco?“ chtěl vědět Crocker.
„Jednoho z těch velbloudích žokejů jsem dostal do zaměřovače 

přes okno v patře. Můžu vystřelit?“
„Už jen minutku.“
„Jsem připravenej. Víc než připravenej.“
„Vydrž.“
„Udělám to jednodušší. Pic, pic a jeden mulláh je mrtvej. Poje-

deme domů a poslechneme si nějakou muziku.“
„Negativní, Cale. Čekáme na ten dron.“
Crocker vrhl rychlý pohled na hodinky. Od chvíle, kdy se podí-

val naposledy, uběhlo už více než deset minut. Krčil se za kamen-
ným útvarem o velikosti auta a poslouchal, jestli nezachytí hukot 
blížícího se dronu, ale zaslechl jen tichý hvizd větru prohánějícího 
se přes většinou holé kopce, doprovázený mečením koz kdesi v dálce.

Obrátil se k Davisovi a zeptal se: „Co jim, kurva, trvá tak 
dlouho?“

„Vypadá to, že ten predator se ztratil.“
„Cože?“
„Ten predator se ztratil.“
„Jak se dron může ztratit?“
„Nějakej trouba zadal do počítače špatný souřadnice.“
„Ať se jdou vysrat.“
„Další případ, kdy nás zařízla lidská chyba.“
Crocker začal přemýšlet o všech členech týmů SEAL, které znal 

a kteří ztratili své životy kvůli špatným zpravodajským informacím 
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nebo proto, že to někdo nepozorný zpackal: vrtulník plný přísluš-
níků SEAL v jižním Afghánistánu; přinejmenším půl tuctu dalších 
před iráckou Fallúdžou. Pak raději přestal.

Akil, vysoký expert na mapy a logistiku egyptsko-amerického 
původu s klenutým hrudníkem, se k němu naklonil a prohodil: „Já 
si myslím, že bysme už měli vodpálit ty výbušniny.“

Crockerovi se chtělo vyštěknout: Nepřemýšlej, jen dodržuj 
pokyny. Na to, aby to doopravdy udělal, byl však až příliš dobrým 
velitelem a dokázal se lépe ovládat. Podnětů od svých mužů si cenil 
a vítal je. Šestice disciplinovaných, bojem zocelených mozků byla 
lepší než jeden.

Řekl: „Nejdřív zjistíme, jestli ten dron dokáže svojí infračerve-
nou kamerou vidět přes okna vpředu. Mám pocit, že je vybavenej 
i nějakou novou věcičkou, která se dá použít taky pro záběry uvnitř 
budov.“

„Paráda.“
„Ale neptej se mě, jak to funguje.“
„Nebudu. Tys nepřišel ještě ani na to, jak máš vyměnit volej 

ve svým vlastním autě.“
Akil měl na mysli jednu nešťastnou příhodu, která Crockera 

nedávno potkala doma ve Státech. Šlo o to, že po výměně oleje 
v Subaru Outback své ženy zapomněl řádně utáhnout těsnění, díky 
čemuž se motor jejího auta při jízdě po dálnici zadřel.

Ve sluchátkách znovu uslyšel Ritchieho hlas. „Tady Tango dva 
pět. Zdá se, že se nám sem od jihozápadu něco blíží.“

Crockera už začínala bolet lýtka i kolena. „Co?“
„Vypadá to jako nějaký vozidlo.“
„Jenom jedno?“
„Řekl bych, že jedno. Jo.“



KAPITOLA PRVNÍ

29

„Co přesně vidíš?“
„Dvě přední světla. Blížej se. Pomalu se proplítaj dolů z těch 

kopců, co máme po pravý straně; pro vás nalevo. Směr severozápad.“
„Rozumím, Tango. Hlavy dolů a připravit zbraně.“
„Rozumím. Konec.“
Otočil se k Davisovi obsluhujícímu vysílačku a řekl: „Nahlas 

ústředí, že tu máme blížící se vozidlo.“
„Provedu.“
Odkudsi z kopců za areálem zaslechl zvuk motoru. Po něm násle-

dovalo skřípění pneumatik na prašné cestě a on uviděl, jak se do tlu-
meného světla náhle vyhoupl pickup světlé barvy s prodlouženou 
kabinou.

Crocker si připravil svůj samopal Heckler & Koch MP5 a pro-
mluvil do mikrofonu komunikační soupravy: „Tango dva pět, hlá-
sím bílej pickup. Vypadá to, že uvnitř jsou aspoň dvě osoby. Blíží se 
k areálu.“

„Oprava. Vidím tři. Dva v kabině, jeden vzadu.“
„Tak teda tři.“
„Rozumím.“
Crocker sledoval, jak se brána areálu otevírá a jakýsi vousáč 

s černým turbanem mává na otlučenou toyotu, aby vjela dovnitř. 
Na korbě také rozeznal muže s dlouhým plnovousem, usazeného 
s AK-47 mezi koleny.

Viděl, že Cal po jeho pravici zírá do zaměřovacího dalekohledu 
zbraňového systému MK11 Mod 0 a je připravený střílet. Pocítil 
nával vzrušení.

Bože, jak jen chtěl vydat ten rozkaz. Právě totiž nastal okamžik 
vhodný k útoku – dokud byla brána dokořán. Jeho kázeň mu to ale 
nedovolovala.
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Po pravé straně zaslechl Davisův naléhavý hlas. „Šéfe. Šéfe?“
„Co? Zahlídl jsi ten predator?“
„Ne, ústředí říká, abysme to tady zabalili.“
„Zabalit to? Teď?“ Měl za to, že musí jít o nějaký vtip.
„Přesně tak. Akce je zrušená.“
„Co tím myslí, že je zrušená? Pověz jim, že ty teroristy máme 

na mušce.“
„To už jsem udělal. Chtějí, abysme se stáhli zpátky na místo 

vyzvednutí.“
„Teď?“
„Jo.“
S pocitem, jako by mu někdo kopancem vyrazil dech, se zeptal: 

„Proč?“
„Neudali žádnej důvod. Prostě to máme zabalit.“

O PĚTADVACET MINUT POZDĚJI SE CROCKER A JEHO TÝM 
už stihli připásat k lavicím vrtulníku Black Hawk a seděli se zbra-
němi v zabezpečené poloze, zatímco se jejich stroj zvedal od povr-
chu pouště.

Ritchie, z jehož tmavých očí šlehaly plameny, se usadil po Croc-
kerově pravici.

„Šéfe?“
„Co je?“ snažil se Crocker překřičet hluk motoru vrtulníku.
„Co se to tam stalo?“
„Sám nemám ani nejmenší tušení.“
„To jsme byli u špatnýho objektu?“
„Podle mě ne.“
„PSS. Co, šéfe?“ Znamenalo to pořád stejný sračky.
„Jo, PSS.“
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„Pěkně zmagořenej způsob, jak vést válku.“
Taková věc se jim nestala poprvé. Předchozích pět týdnů strá-

vili na Arabském poloostrově, kde trénovali, sbírali zpravodajské 
informace a nacvičovali situace při nejrůznějších typech operací 
jen proto, aby jim na poslední chvíli sdělili, že jejich mise se ruší. 
Jejich rozmrzelosti přidávalo i to, že postrádali své rodiny a potře-
bovali si oddechnout od nepřetržitého tlaku vyvolaného nasaze-
ním do akce.

Davisova mladá manželka měla jedno malé děcko a právě čekala 
další. Ritchiemu jeho nová přítelkyně vyhrožovala, že pokud se brzy 
nevrátí domů, začne se scházet s jinými muži. Crockerova žena 
potřebovala alespoň částečně ulehčit od soužití s jeho dcerou, která 
byla její nevlastní a žila s nimi už celý rok. Manciniho manželka se 
starala o manželova mladšího, na vozík upoutaného bratra, který 
procházel útrapami spojenými s konečným stadiem rakoviny sli-
nivky břišní a jehož smrt se dala očekávat každou chvíli. Akilův 
v Egyptě narozený otec zas přicházel o peníze ve svém klenotnickém 
obchodě specializujícím se na opravu šperků.

Každý z nich měl mimo svou práci další myriádu vlastních pro-
blémů a starostí.

Mezitím, co si Crocker odepnul přezku podbradníku helmy, při-
šel k němu druhý pilot v maskáčové letecké kombinéze s přilbou 
na hlavě a zaklepal mu na rameno.

„Pane?“
„Co je?“ Vrtulník se prudce naklonil a Crocker se chytil lavice.
„Vy jste nadpraporčík Tom Crocker?“
„To jsem já.“
„Máme rozkaz odletět s vámi a vašimi muži na USS Carl Vinson 

v Adenském zálivu.“
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„Kvůli čemu?“
„My tady operujeme s omezenými informacemi, pane. Moje roz-

kazy zní takhle.“
„Rozumím. Díky.“

PO DALŠÍCH PATNÁCTI MINUTÁCH BEZPEČNĚ DOSEDLI 
na palubu Carla Vinsona. Signalizační důstojník řídící přistání po-
dal Crockerovi láhev s vodou se znakem lodi, pod nímž stálo latinské 
motto Vis Per Mare: „Síla z moře.“ A silná tahle loď opravdu byla. Ko-
vová bestie o délce 332,8 metrů měla dostatečnou kapacitu, aby unes-
la až devadesát vrtulníků a letounů s pevným křídlem, a její posádku 
tvořilo přes šest tisíc námořníků včetně leteckého personálu. Byla 
jednou z desetičlenné flotily obřích letadlových lodí třídy Nimitz – 
největších a nejsmrtonosnějších válečných plavidel na celé planetě.

Byl na nohou už celých čtyřiadvacet hodin a dal by přednost 
něčemu, co by ho trochu povzbudilo – jako třeba černé kávě, Red 
Bullu nebo plechovce Diet Mountain Dew. Voda byla ale pořád lepší 
než nic, zvlášť když v ústech stále cítil chuť pouště.

Naposledy stál Crocker na palubě Carla Vinsona ráno 2. května 
2011, kdy spolu se členy svého týmu sledoval, jak se námořníci zba-
vují mrtvoly Usámy bin Ládina. Přestože si z hloubi duše přáli do toho 
zasranýho teroristy kopnout a vychcat se na něj, nedovolili jim to. 
Když ale tělo zabalené do bílého rubáše sklouzlo přes palubu do moře 
a začali ho požírat žraloci, hlasitě provolávali slávu.

To se teď zdálo nepředstavitelně dávno. Od smrti notoricky zná-
mého vůdce al-Káidy byli Crocker a jeho tým nasazováni do nej-
různějších operací téměř nepřetržitě. Za poslední rok jich bylo přes 
padesát, na místech jako Pákistán, Afghánistán, Jemen, Súdán 
a Somálsko.
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Crockerovi se i přesto podařilo vměstnat mezi ně pár závodů. 
Jako například dvě stě čtyřicet kilometrů dlouhý maraton přes 
marockou Saharu (s názvem Marathon des Sables), rozdělený do šesti 
etap, jehož se on i jeho muži měli podle plánu jako soutěžící pří-
ští týden zúčastnit. Ještě před vlastním závodem se snažili dostat 
do kondice a za týden odběhat alespoň šestadevadesát kilometrů, 
doplněných osmačtyřicetikilometrovým během, který podnikli 
v den volna. Právě to vysvětlovalo, proč měl obě Achillovy šlachy 
ztuhlé a do kolen a oblasti beder mu vystřelovala bolest. Crocker byl 
ale na bolest zvyklý a měl způsob, jak se s ní vypořádat. Považoval 
ji za slabost, opouštějící jeho tělo.

Hubený signalizační důstojník oblečený do bílé košile ho svižně 
odvedl po letové palubě kolem jednoho z parních katapultů zná-
mých jako „tlustá kočka“, schopných zrychlit sedmatřicetitunový 
tryskáč z nuly na dvě stě devadesát kilometrů v hodině za méně než 
tři vteřiny. Hotový zázrak techniky. Crocker vědce a inženýry obdi-
voval, ti však pořád ještě nevynalezli nic, co by nahradilo všestran-
nost a duchaplnost vojáků nasazovaných do akce. On a jeho muži 
byli pravděpodobně nejlépe vycvičenou, bojem nejvíce zocelenou 
a nejsmrtonosnější bojovou silou na celém světě, připravenou poradit 
si s čímkoli, a to na moři, ve vzduchu i na zemi. Nájezdy za nepřá-
telskými liniemi, obsazování lodí nebo letadel, záchrana rukojmích, 
atentáty, operace zaměřené na shromažďování citlivých zpravodaj-
ských informací – taková byla jejich každodenní práce.

Jeden moudrý muž jménem Friedrich Nietzsche kdysi řekl: 
„Mnozí neoblomně sledují jednou zvolenou cestu, a jen nemnozí 
mají na paměti cíl.“ Crocker si ta slova vryl do paměti. Byla jeho 
mantrou: O podělávky a zádrhele po cestě se nestarej. Soustřeď se na 
svůj cíl.
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Jeho úkolem bylo ochránit své krajany před lidmi, kteří chtěli 
zničit jejich způsob života, připravit je o jejich nezávislost a rozcupo-
vat na kusy Ústavu i Listinu základních práv a svobod.

Tohle se nestane, dokud bude Tom Crocker naživu. V žádném 
případě. Svou pověst nadpraporčíka Zabijáka nezískal jen tak pro 
nic za nic. Lidé vzdychali a podivovali se nad technicky vyspělými 
bezpilotními letouny, odposlouchávacími systémy nebo termovizí. 
Když ale přišlo na to odvést opravdu hodně nepříjemnou a těžkou 
práci, byli to právě ovčáčtí psi jako on a jeho muži, kteří se do celé 
věci museli vložit, aby ochránili ovce před vlky.

Crocker následoval signalizačního důstojníka dolů po strmých 
kovových schodech a úzkou chodbou až ke kapitánově kajutě. 
Na stěnách visely fotografie jmenovce lodi, kongresmana Carla 
Vinsona: jediného člověka, který si v americké Sněmovně repre-
zentantů odsloužil déle než padesát let. Další z lidí v obleku s pleša-
tou hlavou a pronikavým pohledem. Všechno, co Crocker chtěl 
mít, až zestárne, byla bouda někde v lesích, manželka – jak doufal 
– a k tomu dostatek prostředků k zajištění jídla a vody.

Signalizační důstojník se zastavil a otevřel dveře do konferenční 
místnosti vybavené tím nejmodernějším zařízením. Kapitán – ener-
gický muž se silnou, útočně vysunutou bradou a nakrátko přistřiže-
nými šedými vlasy – vstal a stiskl Crockerovi ruku.

„Vítejte na palubě, nadpraporčíku. Jsem rád, že jste to zvládli.“
„Je dobré být zpátky, pane.“
„Posaďte se, ať můžeme nastartovat disko kouli.“
Crocker, stále oblečený do svých pouštních maskáčů, ze sebe 

sotva stihl vyrazit jedinou otázku – „O co jde, pane?“ –, když světla 
pohasla a ze stropu se spustil panel se čtyřmi velkými barevnými 
LED obrazovkami, které se vzápětí rozsvítily. Na jedné z nich poznal 
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vyhublý obličej svého velícího na štábu SEAL ve Virginii, což ho 
přimělo k tomu, že se napřímil jako v pozoru. Instinktivně si začal 
lámat hlavu nad tím, co udělal špatně.

„Crockere, jste to vy?“ Jeho velící důstojník kapitán Alan Sutter 
mhouřil oči za brýlemi s bílou obroučkou.

„Ano, pane.“ Crocker se soustředil na hrbolek na kapitánově 
nose, který vznikl v místě, kde si ho Sutter přerazil při operaci Urgent 
Fury (Bezodkladná zběsilost) v Grenadě v roce 1983, když se mu 
neotevřel padák a on narazil do stromu. Přišel při tom i o pěknou 
řádku zubů.

„Slyšíte mě?“
„Vidím vás a slyším tak jasně, jak jen to jde, pane.“ Jeho velící 

měl zatracené štěstí, že je naživu. Totéž platilo i pro něj samotného.
„Dobře.“
„Jak to vypadá tam u vás na štábu?“
Velící mu neodpověděl, čímž uťal společenskou konverzaci. 

„Nečekaně se nám tu objevila jedna kritická situace. Jde tak trochu 
o strategický stav nouze. Žádá si to rychlou reakci.“

„Moji muži i já, pane, jsme připraveni udělat cokoli, co bude 
třeba.“

„Potřebujeme někoho, komu můžeme svěřit dosti obtížný scénář 
a kdo je nasazený v dané oblasti,“ pokračoval Sutter.

Crocker chtěl říci něco jako „Obtížný je můj volací znak“, hraná 
odvaha se ale v týmech SEAL nesetkávala s velkým ohlasem. Od ope-
rátorů se očekávalo, že budou pokorní, odvedou si svou práci a omezí 
pomyslné bušení do prsou.

„Toho si vážím, pane,“ pronesl místo toho, bojuje s důsledky 
vyčerpání. Nebylo mu už žádných dvacet, ale dobře přes čtyřicet. 
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A přestože měl až neuvěřitelnou fyzickou kondici, jeho tělo potře-
bovalo k zotavení jistý čas.

Dnešní noc může na odpočinek nejspíš zapomenout.
Z obrazovky zatím jeho velící pokračoval: „Týká se to nákladní 

lodi, kterou u pobřeží Somálska obsadili piráti.“
Slovo „piráti“ Crockera zaujalo. Už předtím slyšel příběhy 

o místních skupinách zastavujících u pobřeží východní Afriky 
a v indonéském Malackém průlivu nákladní lodě, ba dokonce i obří 
tankery.

Jeden z pobočníků před něj přisunul notes a tužku a Crocker si 
dělal poznámky, zatímco ho velící důstojník a dva pracovníci pro-
titeroristického ústředí Agentury zpravili o poloze lodi a dalších 
podrobnostech nejrůznější povahy, včetně informací shromáždě-
ných z nouzového signálu plavidla a satelitních snímků.

Crocker právě přemýšlel o tom, proč se v Austrálii zaregistrované 
nákladní lodi dostalo takové pozornosti, když jeho velící zmínil, že 
přepravuje „citlivý jaderný materiál“ z Melbourne do Marseille.

Mezi Crockerovy rozmanité úkoly u SEAL Team Six patřilo 
shodou okolností i to, že se specializoval na zbraně hromadného 
ničení. „Máte na mysli žlutý koláč, pane, nebo něco jiného?“ zeptal 
se Suttera. „Žlutý koláč“ byl koncentrát uranové rudy. Jakmile došlo 
k jeho obohacení při procesu, během něhož se změnil v plyn ozna-
čovaný jako hexafluorid uranu, bylo možné jej použít jako palivo 
pro jaderné bomby.

„Přesná povaha tohoto materiálu podléhá utajení. Ve svém sou-
časném stavu není nebezpečný. Je ale důležitý, až zatraceně moc 
důležitý.“

„Rozumím, pane.“
„Bílý dům chce, aby se to vyřídilo okamžitě.“
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„Ano, pane.“
„Ať se vaši muži nachystají a připraví se k nástupu do akce.“
„Můžete se na nás spolehnout, pane.“
„Na leteckou přepravu dalšího týmu nebo rychlých útočných 

člunů není čas. Myslíte, že si vy a vaši muži dokážete s touhle situ-
ací poradit sami?“

„Rozhodně, pane. Postaráme se o to – jestli nás tam někdo 
dokáže dostat.“

Pro piráty operující u pobřeží Somálska bylo typické, že lodě 
a jejich posádky drželi jako rukojmí, zatímco vyjednávali o pěti- 
až šestimístném výkupném. Proto se Crocker zeptal: „Pokusili se ti 
piráti navázat spojení, pane? Vznesli nějaké požadavky?“

„Prozatím ne.“
Divné, pomyslel si.
„Přibližný počet pirátů?“
„Očekávejte něco mezi šesti a deseti. Zajistěte ten choulostivý 

materiál, protože Bílý dům by ho chtěl použít jako důkaz.“
Důkaz čeho?
„Vyrazte tak rychle, jak jen to půjde,“ dodal jeho velící.
„Ano, pane.“
Jakmile se světla v místnosti znovu rozsvítila, vedle Crockera 

se objevil operační důstojník obří letadlové lodi. Tento urostlý muž 
s oholenou hlavou, oblečený do uniformy v barvě khaki, k němu 
prohodil: „Dejte mi seznam všeho, co potřebujete, a já obrátím tuhle 
letadlovku vzhůru nohama, abych to našel.“

Crocker se na chvíli zamyslel a odpověděl: „Vrtulník, který 
nás tam dokáže rychle dostat, dva zodiaky se dvěma přívěsnými 
motory, neopreny a elastické obleky, ploutve, drägery LAR V s uza-
vřeným okruhem, dvanáct obranných granátů, teleskopickou tyč se 
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svinovacím žebříkem, pokud tu nějakou máte, světlice, stahovací 
pouta, komunikační výbavu, samopaly a pistole.“

Operační důstojník si to všechno v rychlosti zapsal. „Všechno?“
„A ještě šavli a pásku přes oko, jestli nějaké najdete.“
„Cože?“
„To je vtip.“
„Většinu těchhle věcí bych měl najít v jednom z kontejnerů, co tu 

zbyl po poslední četě SEAL, kterou jsme měli na palubě.“
„Proti tomu nemám námitky.“
„Za patnáct minut buďte na palubě i se svými muži.“
„Ano, pane.“
Když ho vysoký námořní důstojník vedl celým bludištěm chodeb 

kolem tělocvičny, proviantního střediska a pánského kadeřnictví, 
Crocker přemýšlel o své ženě Holly. Ta pracovala pro bezpečnostní 
službu ministerstva zahraničí a do mise v zámoří měla každým 
dnem nastoupit i ona. Chtěl jí zavolat, na to ale nebyl čas.

Vešli do lodní kantýny, kde našel své muže, jak hodují na kuřeti 
po sečuánsku a nudlích čou mein. Přesunul je ke stolu v rohu, kde 
byli z doslechu, a mezitím, co jim dával instruktáž, dorazili další 
pobočníci s námořními mapami a satelitními snímky.

Podle posledních zpravodajských informací byla MSC Contessa 
tažena jakýmsi neoznačeným útočným člunem směrem k pobřeží 
Somálska, což bylo dosti neobvyklé. Kde ti primitivní piráti vzali 
motorovou loď s výkonem dostatečným na to, aby dokázala utáh-
nout plavidlo o výtlaku čtyřicet tisíc tun?

Crocker a jeho muži to měli brzy zjistit.
Zatímco žvýkal sousto kuřecího masa, pomohl svým mužům 

přenést výstroj a zbraně kolem lodních hangárů až na letovou 
palubu. Tam je přivítal svěží oceánský vítr, který byl příjemnou 
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úlevou od zatuchlého vzduchu a klaustrofobického prostředí 
podpalubí.

Stísněně působící lodní prostory neměl Crocker příliš v lásce, 
zejména na ponorkách, z nichž za léta služby vyrazil se svými muži 
do akce už nejméně desetkrát. Ty mu přišly jako plechovky sardinek, 
napěchované muži s nezdravě bledými obličeji. Obzvláštní nechuť 
v něm pak vzbuzovaly prostředky na přepravu potápěčů (Swimmer 
Delivery Vehicle, SDV), které byly v podstatě jistým druhem trpas-
ličích ponorek.

Zakryl si uši. K letové palubě Carla Vinsona se přiblížil F-18 
Super Hornet s ječícími motory a vysunutým přistávacím hákem. 
Proudová stíhačka dosedla na přistávací plochu a vzhůru k noční 
obloze vyslala úžasnou spršku jisker. Zároveň se ale lehce odchýlila 
od zamýšlené dráhy a minula záchytné lano. Proto vzápětí rychle 
přešla na plný výkon a s řevem znovu vzlétla.

Crocker zaznamenal, že obloha je oblačná a moře neklidné. Loď 
se díky tomu nakláněla ze strany na stranu.

„To nemůže bejt nic lehkýho,“ okomentoval celou scénu Akil.
„Vlítneš sem rychlostí dvě stě sedmdesát kilometrů za hodinu 

a snažíš se zaháknout za lano. Někdy si to vyzkoušej.“
„Děkuju, nechci.“
Signalizační důstojník, který jim dělal doprovod, zakřičel Croc-

kerovi do ucha: „Dávejte pozor, kam šlapete. Když se asi před rokem 
jeden z našich mechaniků postavil moc blízko k sacímu otvoru 
motoru A-6E, vycuclo mu to mozek z hlavy.“

„Díky za informaci.“
Hned pod palubní nástavbou, známou jako ostrov, se setkali 

s hlavními i druhými piloty dvojice vrtulníků MH-60 Knighthawk, 
pověřenými úkolem letět s nimi. Každá helikoptéra byla vybavena 
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kulomety M240 a střelami Hellfire. Zatímco Crockerovi muži naklá-
dali svou výbavu, čtveřice pilotů stála v hloučku a studovala mete-
orologické mapy. Jeden z nich – chlapík se zplihlými vlasy, šedýma 
očima a motorkářským knírem – se obrátil ke Crockerovi a řekl: 
„Čekáme, že ve vzduchu to bude trochu drncat. Od jihu nám sem 
fouká vítr.“

„Co nám během letu můžete nabídnout v oblasti zábavy?“
„Jestli se budete dívat pořádně, možná uvidíte nějakýho peli-

kána, jak sere.“
„Hlavně nás dostaňte dost blízko. My už si pak poradíme.“
„Máte v plánu slanit na palubu?“
„Ne, radši bych ty parchanty chtěl překvapit,“ odpověděl Crocker.
„Jak daleko chcete, abysme vás vysadili?“
„Budete se muset přiblížit se zhasnutejma světlama. Shoďte nás 

asi kilometr a půl za zádí, aby nás neviděli.“
Vedoucí pilot přikývl. „To zvládneme.“
„Tak na co čekáme?“
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Válka skončila jen pro mrtvé.
— George Santayana

PO PADESÁTI MINUTÁCH POSKAKOVÁNÍ PO OBLOZE 
byl šestičlenný tým SEAL oblečený do černých neoprenů 
a připravený k seskoku. Crocker se vyklonil ven z bočních 

dveří knighthawku a pokoušel se určit polohu MSC Contessy před 
nimi. Obličej i vlasy mu zvlhly díky sotva znatelnému mžení, které 
s přispěním pokrývky mraků způsobilo, že viditelnost byla dosti 
problematická. Znamenalo to, že se museli spolehnout na radiolo-
kátor vrtulníku.

Pilot nespouštěl oči z dvojice zelených teček na obrazovce, obje-
vujících se prakticky jedna na druhé východně od Eylu, pobřežního 
města na území Puntlandu: severovýchodního cípu Somálska, který 
se v roce 1998 prohlásil za autonomní stát.
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Když se helikoptéra přiblížila k plavidlům na vzdálenost tří kilo-
metrů, pilot promluvil do mikrofonu. „Vypadá to, že obě lodě zakot-
vily u pobřeží.“

„Oni se přestali hýbat?“
„Přesně tak.“
„Dvě plavidla?“ vyptával se Crocker.
„Jo, ta nákladní loď a člun.“
„Jakou mají polohu?“
„Přibližně pětadvacet kilometrů od pobřeží. Směrem… 

na východ.“
„Zajímavý.“
Crocker dokázal pochopit, proč piráti obsadili loď a zakotvili ji 

ve spřátelených vodách, mezitím co budou vyjednávat o výkupném. 
Takový byl v těchto případech standardní operační postup. Co tam 
ale dělal ten člun?

Tok jeho myšlenek přerušil pilotův hlas. „Až budete připravený 
na výsadek, dejte znamení.“

„Rozumím. A díky za svezení.“
„Spánembohem.“
Pilot sestoupil s vrtulníkem do výšky deseti metrů nad hladinou 

oceánu a přepnul spínač, který změnil barvu světla na vnitřní straně 
pravých dveří z červené na zelenou. Crocker dal svým mužům pokyn 
k zahájení akce. Nejprve vytlačili ven oba zodiaky, poté rychle sla-
nili. Ritchie jako první; po něm Akil, Davis, Mancini, Cal a nako-
nec Crocker.

Pilot jim na závěr spustil jejich výbavu – motory, pádla, drägery 
a další potápěčskou výstroj, měchýřovité zásobníky s palivem, vodo-
těsné brašny se zbraněmi i teleskopickou tyč s připevněným svino-
vacím žebříkem.
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Obě tříčlenná družstva postupovala s obratností a zkušeně. 
Davis, Akil a Crocker se usadili v Zodiaku 1, Mancini, Ritchie 
a Cal byli v čísle 2. Každý muž věděl, co má dělat: připevnit motory 
a nastartovat je, určit směr, navázat spojení. Zkontrolovat výbavu 
a zbraně.

Během tří minut už motory běžely a oni vyrazili na cestu. Voda 
pleskala o přídě člunů, které sebou divoce házely ze strany na stranu.

Crocker ucítil, jak se mu do žil nahrnul adrenalin – ten vítaný 
nával energie, jehož výsledkem byl pocit neporazitelnosti. Pro takové 
chvíle žil a dýchal.

Teplý vzduch a sotva znatelný pach rozkladu, smíchané s vůní 
tropických květin, mu připomněly chvíle, kdy v minulosti opero-
val v Somálsku. Všechny byly hrůzostrašné a životu nebezpečné. 
Pokaždé odjížděl zraněný nebo nemocný. Byla to země, která 
se na začátku 80. let 20. století rozervala ve švech a už nikdy se 
nezvládla dát znovu dohromady; anarchií zmítaný chaos s gangy 
mladistvých a drogovými magnáty, vyzbrojenými AK a reaktivními 
granátomety. Zdálo se, že Somálsko je na celá staletí vzdálené spo-
lečenským normám i politické stabilitě, jíž se těšily Spojené státy, 
ba dokonce ostatní africké země. Napadlo ho, že většinu výše zmí-
něného považují lidé doma, usazení ve svých pohodlných křeslech 
u televize, za samozřejmost.

Tuhle myšlenku si nechá na jindy.
Teď se snažil před sebou lokalizovat temný obrys lodi. Kvůli 

oblačnosti, tříšti přilétající od přídě a nepřetržitě se zmítajícímu 
zodiaku to bylo dost obtížné.

„Vidíš něco?“ zavolal na Davise.
„Ani hovno!“
To bude hrozná ostuda, jestli ji vůbec nenajdeme.
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„Támhle je!“ vykřikl Akil za nimi. „Na jedenácti hodinách.“
Crocker si otřel drobné kapky z čočky svého nočního vidění 

a podíval se znovu. Tentokrát zpozoroval trojúhelníkovou skvrnu 
v doprovodu jakéhosi menšího, neurčitého tvaru.

„Trefa! Máš dobrý oči.“
Akil začal rychle opravovat směr plavby zodiaku, dokud Davis 

nezvedl ruku a nezakřičel: „Teď máme správnej kurz!“
„Dobrá práce, co?“
„Za to taky dostáváš svoje velký prachy.“
„Usaďte se a užívejte si jízdu!“
Pohled přes Crockerovo noční vidění byl všechno, jen ne sta-

bilní. Gumová „kachna“ vyšplhala na hřeben přicházející vlny, načež 
prudce klesla a plácla sebou o hladinu u její paty. Obsah jeho žaludku 
sebou házel a létal nahoru a dolů. Vzdouvání vln se zdálo být stále 
mocnější, což znamenalo, že se blíží k pobřeží.

Obrátil se dozadu a promluvil k Akilovi – spíš mu zařval do ucha: 
„Až dám znamení, vypni motory.“ K cíli se potřebovali přiblížit 
nepozorovaně.

Akil: „Mám tě u toho taky držet za ruku?“
„Skočíme do vody ve vzdálenosti asi tisíc metrů.“
„Pěkná noc na to jít si zaplavat.“
„Urči přesnej kurz.“
„To už jsem udělal, šéfe. Za jakýho navigátora mě, sakra, máš?“
„Za pana chytrýho, kterýho musím pořád kontrolovat.“
„Ha, ha!“
Během své kariéry podnikl už celé stovky akcí typu VBSS (Visit, 

Board, Search, and Seizure; prohlídka, průnik a pátrání s následným 
zajištěním) na Blízkém východě i ve Střední a Jižní Americe. Zúčast-
nil se také desítek operací na záchranu rukojmích – křesťanských 
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misionářů v Afghánistánu nebo vedoucích pracovníků ropných spo-
lečností, unesených v Kolumbii.

Crocker počkal, dokud loď v jeho nočním vidění nenarostla 
do větších rozměrů. Pak zvedl zaťatou pěst. „Zhasnout motory. 
Zastavit!“

Akil vypnul motory na Zodiaku 1, Ritchie u řízení Zodiaku 2 
za jejich zády udělal vzápětí totéž. Mezitím, co s nimi proud poha-
zoval nahoru a dolů, bok po boku, si členové týmu SEAL rychle 
nasadili masky a drägery, popadli svou výbavu a vodotěsné brašny 
na přepravu zbraní a vklouzli do vln Indického oceánu.

Plavali ve stanoveném pořádku – Akil, Crocker, Mancini, Davis, 
Cal, Ritchie – a všichni se přidržovali jeden a půl metru dlouhé teles-
kopické tyče s připevněným svinovacím žebříkem. Pohybovali se 
stejnou rychlostí, ve stejné hloubce zhruba šesti metrů – přesně tak, 
jak je to učili, když se stali příslušníky Zeleného týmu, aby podstou-
pili čtyřměsíční výcvikový kurz, jehož absolvování bylo požadavkem 
pro začlenění do útočného týmu a ST-6.

Voda byla chladná a temná. Viditelnost byla příšerná a jen stěží 
stačila k tomu, aby viděli na číselníky svých hloubkoměrů, kompasů 
a potápěčských hodinek Tudor. Německé drägery upevněné popruhy 
na prsou jim dodávaly čistý kyslík, takže k hladině nestoupaly žádné 
bubliny, které by prozradily jejich pozici.

Akil se v roli hlavního navigátora soustředil na svůj potápěč-
ský kompas. Crocker dával pozor na čas a počítal odrazy nohou. 
Věděl naprosto přesně, kolik výkopů bylo zapotřebí, aby uplavali 
sto metrů. Plavali proti proudu, a proto se museli odrážet silněji, než 
bylo obvyklé. Třicet minut, čtyřicet, padesát; dokud Crocker neu-
soudil, že se blíží k cíli.
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Přestože viditelnost byla omezená, to poslední, co chtěl, bylo 
vynořit se a být zpozorován. Podvodní fázi operace naplánoval na 
čtyři etapy, zatáčet a zastavovat – se třemi muži po obou stranách 
tyče – bylo ale při udržení hloubky šesti metrů obtížně zvládnutel-
nou záležitostí.

Po dobu šesti minut pokračovali v kurzu pětačtyřiceti stupňů. 
Crocker poté stiskl Akilovu paži, což bylo signálem k novému nasta-
vení kompasů a hodinek. Následovala další etapa v kurzu dvaasedm-
desáti stupňů, o délce dvaadvaceti minut.

Necelou minutu před koncem čtvrté etapy se Akil náhle zarazil 
a ukázal na tmavý obrys takřka půl metru před sebou. Dal Crocke-
rovi znamení, načež odplaval pryč od tyče, aby určil jejich pozici. 
Po návratu signalizoval, že se nacházejí na pravoboku lodi, přibližně 
pět metrů od zádi. To znamenalo zároveň se záďovou nástavbou. 
Crocker, který si uvědomoval, že pro ně bude snazší vyšplhat na 
palubu v blízkosti nákladových prostorů, svým mužům nařídil, aby 
plavali dalších šest metrů podél trupu.

Nad hladinu se vynořili postupně. Obloha nad hlavou pro ně 
byla vítaným pohledem.

Zatímco Akil s Crockerem zvedli teleskopickou tyč se svinova-
cím žebříkem, stále padal drobný déšť. Ostatní si z vodovzdorných 
brašen vyndali své samopaly MP5 – pojistka odjištěná; ukazováček, 
jako vždy, natažený.

Po několika pokusech se jim podařilo zaháknout tyč za zábradlí 
paluby. Crocker dal posléze Akilovi signál, aby za ni prudce zatáhl. 
Žebřík se tím uvolnil z gumového pouzdra, které ho přidržovalo 
k tyči, a rozvinul se po trupu lodi v délce zhruba pěti metrů až k hla-
dině oceánu.
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Crocker byl jakožto vedoucí lezec tím, kdo se po žebříku pustil 
nahoru jako první. MP5-N vybavený třípalcovým tlumičem si pře-
hodil přes rameno. Svou váhu kladl na každou příčku velmi opatrně. 
Nevěděl totiž, jak pevně je žebřík zaháknutý. Na opasku měl zavě-
šené pouzdro s pistolí Heckler & Koch MK23 Mod 0 ráže 11,43 mm, 
sumky s dodatečnou municí a horolezeckou karabinu se třemi seši-
tými smyčkami. Při pohledu na něj se také zdálo, že stoupá bez nej-
menší námahy. Když přelezl zábradlí, uvázal na něj jednu ze svých 
smyček a karabinou ji přichytil k příčce žebříku, který byl teď zajiš-
těný i pro zbytek týmu.

Potom se přikrčil za poklopem nejbližšího jícnu a provedl 
rychlý vizuální průzkum lodi. Všechna palubní světla byla vypnutá, 
s výjimkou několika reflektorů kolem jednoho z nákladových pro-
storů na přídi. Ten byl otevřený. Navíc se zdálo, že někdo používá 
také přední jeřáb.

Zajímavé, pomyslel si.
Vzhledem k tomu, že se v dohledu nenacházel ani jediný z pirátů, 

signalizoval ostatním členům týmu, aby vylezli nahoru.
Ti už mezitím stačili připevnit své drägery, masky, ploutve 

i opasky se závažím k příčkám žebříku pod mořskou hladinou. Teď 
po něm vyšplhali nahoru a zaujali předem určené palebné pozice, 
které jim zajišťovaly bezpečný perimetr v okruhu 360 stupňů. Oble-
čení v černých neoprenech a s maskovacími barvami na obličejích 
vypadali jako nindžové.

Crocker zvedl ruku a dvakrát si poklepal na hlavu, což byl sig-
nál k postupu, domluvený během zestručněné fáze rozkazu velitele 
hlídky (Patrol Leader’s Order, PLO): Ritchie s Mancinim a Calem 
se měli vydat k záďové nástavbě lodi, Crocker s ostatními dvěma 
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muži ve směru přídě. Po celou dobu měli udržovat vzájemný vizu-
ální kontakt.

Pak si Crocker všiml, jak z předního nákladového prostoru kdosi 
vylezl ven. Upažil proto pravačku a spustil ji dolů, načež Akil s Davi-
sem za jeho zády rychle přiklekli, aby se ztratili z dohledu. Vzápětí 
ukázal na Akila a položil ruku na svůj útočný nůž KA-BAR.

Akil přikývl a v předklonu přeběhl kolem středové přepážky 
až k přepážce příďové nástavby. Crocker mezitím udělal dva kroky 
vpravo. Za předním stožárem uviděl muže v černém, stojícího 
na palubě příďové nástavby, obráceného zády k němu. Sledoval, 
jak stiskl tlačítko, které spustilo jeřáb do nákladového prostoru. 
Po několika vteřinách muž zmáčkl další tlačítko a jeřáb se opět zvedl. 
Na jeho rameni se houpal oranžový stodevadesátilitrový barel s troj-
úhelníkovým označením životu nebezpečných látek.

Crockerovi projela hlavou blesková otázka: Proč piráti vykládají 
z téhle lodi citlivý jaderný materiál?

Ve stejný okamžik si také uvědomil, že člověk obsluhující jeřáb 
vypadá na piráta až příliš dobře oblečený. Když se k němu muž po 
chvíli natočil bokem, Crocker si všiml, že jeho kůže je poněkud svět-
lejší a že má nakrátko přistřižený vous.

Velitel týmu SEAL poté sledoval, jak se z příďové paluby vymrštil 
Akil, který muže zezadu popadl, levačkou mu přikryl ústa a pohy-
bem pravé ruky mu přejel přes hrdlo ostřím útočného nože.

Jako z příručky, pomyslel si Crocker. Potom však Akil hroutícího 
se muže pustil, ten uklouzl po mokré palubě a po hlavě se zřítil dolů 
do otevřeného nákladového prostoru.

Chyba!
Z podpalubí se ozvala směsice výkřiků a volání – někdo začal 

pálit nahoru po Akilovi, který se schoval za příďovým stožárem. 
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Rachot střelby doprovázely jiskry od kulek odrážejících se od kovo-
vého povrchu do všech stran.

„Už o nás vědí. Jdeme!“ zakřičel Crocker.
S Davisem se pustili po trase, kterou se předtím ve směru přídě 

vydal Akil. Na půli cesty uslyšel, jak na levoboku Contessy startuje 
motor. Vyrazil proto oklikou vlevo, pryč od přepážky, směrem k hra-
zení levoboku, a zahlédl motorovou loď.

Nebylo to žádné bizarně vyhlížející pirátské plavidlo, ale čistě 
a uhlazeně působící rychlý útočný člun vojenského typu, nastří-
kaný šedou barvou. Bez označení a beze jména. Dvacet až pětadvacet 
metrů dlouhý; vyzbrojený těžkými kulomety ráže 12,7 mm na lafe-
tách na přídi a zádi.

„Dávej bacha!“ vykřikl Davis.
Crocker uviděl na palubě nějakého vousáče, jak na něj míří svou 

AK-47. Vrhl se proto zpátky a přikrčil se za jedním z větráků. Tam se 
k němu vzápětí připojil Davis, který mu oznámil, že na přídi člunu 
zahlédl vyskládané oranžové barely.

„Kolik?“ chtěl vědět Crocker.
„Šest.“
„Tohle nejsou žádný piráti.“
Z místa nedaleko vrcholu záďové nástavby, kam vyrazili Ritchie 

s Calem a Mancinim, se ozval výbuch. Tlaková vlna zatlačila Croc-
kera s Davisem dovnitř okrouhlého kovového ventilátoru a do vzdu-
chu vyslala úlomky skla a rozžhaveného kovu, které zasypaly palubu 
i stožár. Crocker ucítil, jak se mu cosi zarylo do levého předloktí. 
Bylo to sice bolestivé, ale paží mohl vládnout dál.

To vyřeším pak, pomyslel si.
Z člunu dole bylo slyšet muže, jak řvou jeden na druhého. Ostatní 

zatím pokračovali v palbě z pozic nedaleko přídě Contessy, vedené 
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směrem k místu, kde se na palubě schovávali on a Davis. Výkřiky 
zněly spíše persky než arabsky.

Íránci? zeptal se v duchu sám sebe.
Dávalo to smysl. Íránci potřebovali pro svůj program vývoje 

atomových zbraní nezbytné komponenty i jaderné palivo. Navíc je 
zasáhla celá série embarg uvalených OSN, díky nimž pro ně bylo 
téměř nemožné dovážet uran legální cestou.

Proto si najali piráty, aby unesli plavidlo přepravující věci, které 
potřebovali.

To bylo celkem chytré.
„Musíme zastavit ten člun!“ zakřičel Crocker, zatímco o kov před 

nimi pleskaly kulky.
„Co Akil?“
Spolubojovník z týmu pod palbou měl přednost za všech okol-

ností. „Nejdřív mu zachráníme prdel.“
Akil nejenže uvízl nedaleko příďového stožáru Contessy, ale 

piráti střílející z automatických zbraní navíc vylezli ven z náklado-
vého prostoru a útočili na něj ze dvou stran.

Crocker dal Davisovi znamení rukou, společně se přesunuli 
k přepážce ve středu paluby a z pozice o pět metrů dál vypálili 
ze svých MP5. Dva z útočníků se jim podařilo zaskočit – jeden dostal 
zásah do prsou, druhého trefila dávka od kolen až k hrudní kosti.

Třetího piráta zneškodnil Akil svou pistolí ráže 9 mm. Celá ta 
léta každodenního střeleckého výcviku s ostrou municí se jim teď 
bohatě vyplatila.

Příďová paluba ztichla.
„Pitomá práce,“ zaúpěl Akil a zvedl pravačku. „Štíplo mě to!“
„Kam?“
„Do hřbetu ruky.“


