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WASHINGTOND.C.

Vorbeau in qoapti intre ei. Pentru un anunt de o importanfi
mai mici, spuneau ei, putea fi un loc potrivit.

Era firesc ca ei si se pling6. Asta era de a,lteptat din partea
celor care organizaseri evenimentul - intr-adevir, stagiarii
care aranjaseri dispunerea $ distribuiseri permisele pentru
presi ar fi fost uimiti de orice ar fi seminat a complimett,
CAnd frecventele intreruperi duceau la tergiversiri in dezba-
teri, pugini erau surpringi. Totugi, se ficea orice efort posibil.
Se aduceau scaune in plus pentru cei care veneau mai tirziu,
iar cinile de cafea ;i carafele de api rece erau umplute intruna.
Candelabre bogat impodobite atirnau sus, d€asupra capetelor
lor, asigurind lumina necesar6. Cameramanul se plAngea ori-
cum, dar in zadar, Faptul ci sala ar fi putut fi binecuvintati cu
lumini naturali nu a fost niciodati luat in considerare. Cele
gase ferestre masive erau acoperite cu plasi de sirmi, din motirre

de securitate, gi drapate cu perdele ondulate viginii, care se

armonizau perfect cu culoarca covorului. Deasupra striluci-
toa.relor candelabre de cristal, o pereche de baloane uitate, in
formi de stea, alunecau incet de-a lungu.l qi de-a latul tava-
nului auriu. Cu toate ci pere;ii erau lipsii de procesiunea
obiqnuiti a picturilor, acestea erau furlocuite, poate spre bine,
de impozante coloane de marmurd in stil corintic.
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in cea mai mare parte, erau de acord ci etalarea de putere
era clar vizibild. Ceea ce insi ii lipsea inciperii era spagiul. Sti-
tcau inghesui;i unul in altul ii disconlortul era observat de
citre tofi. Pe misurd ce audierea isi urma cursul, obiectiile
vocale au inceput si scadi. Curdnd, scriau in grabi, furioqi,
aruncAnd priviri aspre, critice citre cei care continuau si vor-
beasci. in cele din urme, lufotelile dispimri complet $ toti il
ascultau cu atentie concentrate pe omul care detinea prege-

dingia comisiei gi care stitea in picioare, in fata grupului alci-
tuit din colegii lui asezati pe scaune.

Astizi, cred ci ne-am pus de acord cu unii dintre cei mai
respectali !i influenti oameni din Washington, incluzandu-i pe
aceia a ciror contribugie este vitde in procesul decizional al
prclcdirrtelui. Sunr pe deplin convins ci acesta va reacfona
lavorabil la multe dintre concluziile la care comisia a ajuns in
aceasti dupi-amiazi. Voi mai rispunde la inci o inrebare,.,
Te vid filiindu-te acolo. Susan. S-o auzim.

Un mic hohot de rAs fremdti prin multimea de reporteri de
presi scrisi si televiziune, cAnd corespondenta CNN se inrosi
uqor gi ii puse intrebarea berbatului din spatele podiumului.

Domnule senator Ler,y, ce spera;i si realizali prin adre-
sarea acestui ultimatum guvernului interimar iranian si... cre-
def ci aceasti administrafie va adopta aceleasi misuri care au
avut consecinte controversate in Irak?

Senatorul se incrunti la acea ultime adiugare, un fapt se-

sizat de togi cei prezenti.
in primul rAnd, principalul nosru obiecriv este de a-i

lacc pc cci allati Ia putere in Teheran sd. inpleagi ce Statele
Unite nu vor rimiine impasibile in timp ce se fac pregitiri
pentru a le provoca daunc directe cetitenilor acestei nagiuni.
Noi inci - 5i as vrea si fiu foarte clar in aceasti privinli nu
am luat in considerare posibilitatea conflictului armat sau
r hiar amplasarea trupclor in regiune.
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Lely IEcu pauzd un moment, aParentp€ntru a da impresia

ci igi aduna g6ndurile. in realitate, aceasta era doar Penfu efect.

- in acest moment, avem dovada concreti ce lranul a
reinceput procesul de rafinare a uraniului Pentru folosirea in

armele nucleare, dovadi care nu exista cind s-a luat decizia de

inliturare a lui Saddam Hussein de la putere. DuPA cum stau

lucrurile, prepedintele a refuzat si recunoasci noua conducere

de la Teheran qi eu - noi -il sprijin pe deplin in aceasti decizie.

in plus, acum avem angajamente preliminare din partea

prepedintelui Chirac al Franlei qi a prim-ministrului Berlus-

coni al Italiei. Ambii lideri ne-au asigurat ci, dace se poate

ajunge la un acord pentm compensare Pa4iali, toate compa-

niile din lirile respectivc, cu interese fali de petrolul iranian,

sunt gata si-fi rezilieze contractele gi si se retragd din regiune,

la prima ocazie favorab e. Deti Punerea in practici a acestor

decizii urmeazi a fi discutati cu ocazia unei intAlniri planifi-

cate a avea loc la sflrgitul lunii noiembrie, acesta este un pas

uriaq in direclia inispririi sanc;iunilor deja in vigoare. Dai-mi
voie si vi asigur ci efonurile noastre de a forma un front unit

impotrira ambigiilor nucleare ale Iranului vor fi incununate de

succes.

[,e1ry ficu din nou o pauzi, inneruperea de moment atre-

gind dupi sine un val de voci zgomotoase. Ignorindu-le, i;i
concentri privirea insistentd asupra atractivei tinere corespon-

dente din rdndul al treilea.

- Ca rdspuns la a doua parte a intrebirii tale, Susan, ag

vrea si subliniez c5 ajteptim o participare consistente din

panea ONU in aceasti chestiune. Dovada producerii de arme,

la care m-am referit, este acum in miinile Consiliului de Secu-

ritate $ indatd ce examinarea acestei dovezi va fi final.i'zatl' la

inceputul lunii viitoare, ne alteptim la o rezolufe 5i o con-

damnare fermi a aciunilor care au fost intreprinse de citre
noul regim. Nu, imi pare riu, asta a fost totul, spuse el c6nd o
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alti lirtuni de voci izbucni in directia lui. Multumesc pentru
participarea de astizi.

Senatorul Daniel Lery cobori de pe podium in mijlocul
unui potop de intrebiri la care nu avea intentia si rispundi.
O ;edinli de paru ore si jumitate era suficient de rea, iar
vocile ridicate a 26 de senatori gi lumina orbitoare a camerelor
de televiziune ii provocaserd vejaie[ de cap qi o durere surdi in
stomac, Lely era sigur ci recent diagnosticatul siu ulcer era
un lezultat direct al problemelor care fierbeau din nou in Ori-
entul Miilociu. Moartea recenti a ayatolahului Khomeini,
liderul suprem al Iranului, dusese la alegerea unui cleric ultra-
conselvator, extrem de neprietenos fap de Statele Unite. in
ciuda comentariilor lEcute de el cu cdteva minute in urm5, era
pe deplin congtient ci posibfitatea rS.zboiului in regiune pin-
dca din nou Ia orizont.

Pirisi sala de intrunire si o coti brusc la dreapta, coborind
cu pas vioi doue giruri scurte de sciri din marmuri. Era insotit
de consilierul-qe{ Kevin Aidan.

- A-sadar, suntem pe punctul de a o lua de Ia capit cu acest

nonsens, spuse f,ery
isi trecu m6na prin pirut bogat, cirunt 5i vorbi in goapt6,

neincrczitor ca intotdeauna cu privire la micul, dar extrem de
elicientul siu grup de age nli din Serviciile Se oete. Membrii
Congresului nu avcau de obicei dreptul la acest nivel de pro-
teclie, dar, ca lider aJ Majoriti.tii Senatului si pregedinte al Comi-
siei Senatului pentru Fortele Armate, securitatea sa se bucura de
o atentie specia.ld, in specia.l ca urmare a recentelor evenimente.

', Am cheltuit miliarde in lrak, astfel incit cetitenii noqtri
si-si poati permite a vedea la televizor imagini cu copiii lor
mo4i. Ce naiba am primit in schimb, Kevin?

Aidan se uiti cu coada ochiului la senator. Trebuia sd pri-
veasci in jos, intrucit Leq era cu cel putin cu un cap mai
scund decetel. Se intrebdintr-o doari daci senatorul ascundea
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lTeo frustrare persistenti in legituri cu statura sa. Pe de alt;
part€, unul dintre cei mai puternici oameni din Washington

nu trebuie si se preocupe de asemenea trivialitigi. ,,in definitiv,

\i reaminti Aidan, pentru asta sunt eu aici."

Domnule, cel mai bun lucru in acest moment este se

rim6.nem la linia partidului. Poate, putegi incerca si vi distan'

!a!i mai taniu, dar actualmente sunteli vizut ca un mare

suporter al lui Brenneman. Noi facem deja sondaje ii, daci

sprijinul public incepe si incline in direcgie oPuse' vom avea

griji si ne revizuim pozilia.

Lery ridici o spranc€ane, pulin amuzat de aceasti afir-

ma{ie. Cn toate ce aprecia foarte mult sfaturile consilierului

siu, senatorul tinea mereu cont de tinerelea ti lipsa de expe-

rienli a lui Aidan cAnd ii cAntdrea opinia. Apirut abia de

curAnd la televiziunea nalionali, folosind intreaga greutate a

biroului siu in sprijinul pretedintelui, cu greu putea si-ti
schimbe inten;iile, intr-un moment din viitorul apropiat, Idri a
pirea drept un tridetor fap de partidul siu. Pe lingi asta,

credea cu convingere ci face ceea ce trebuie ti, cu toat€ ci nu-!i

bitea capul si se vaite in panicular, va indura orice nepliceri

politice erau necesare pentru a impiedica Iranul si-;i ocupe

locul pe scena nucleard.

Aceste ganduri ii dispiruri din minte cAnd trecuri prin

rotonda de marmuri minufios lucrati a clidirii Russel in care

se aflau birourile Senatului. Lely nu contenea niciodatl si fie

uluit de frumuselea arhitecturii 9i de arta splendidi, atAt de

evidenti a clddirii - ii amintea incontinuu de imponanla

funciei sale gi cit de norocos era si fie in aceasti pozi;ie. Fu

intrerupt din reverie de glasul unui agent al Serviciilor Secrete

vorbind discret in mAneci. Omul privi in sus, citre Levy.

- Domnulg oamenii sunt gata de Plecare. Noi ne vom deplasa

cu al doilea vehicul.
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Drept rispuns, senatoru.l incuviingi uqor din cap qi iesi din
clddire. Vremea era obignuitd pentru Washingon D.C. la mij-
locul Iunii octombrie ralb.le violente lortau o ploaie utoari si
cadi piezig, auneninlind si smulgi umbrela pe care Aidan o linea
deasupra capului gefirlui siu. Rapid, agen$ il escortari pe senator
citre cel de-al doilea Cher'rolet Suburban a.lb.

Ir'"y ;ria ci in primul vehicul erau patru oameni cu arme
automate si cd seful grupului va sta pe scaunul din dreapta al
cclui dc-al doilca. i;i aminti vag ci va fi gi un automobil de

urmirire, la o distanti discreti. Se uiti pe stradi, in stAnga sa,

insi nu observi nici un semn al unei astfel de magini.

CAnd grupul de agenti primise sarcina siJ pizeasci, sena-

tcrrul fusese de pirere cA prezenfa extrem de vizibild a acestora

era atat inudle, cat ti stdnjenitoare. ii spusese acestlucru prele-
dintelui insugi, dar, cdnd i-a fost clarificat moti!'ul, senatorul a

fost de acord ci amenintarea pirea si justifice securitatea

suplimentari.
Asta nu insemna insi ci trebuia si-i gi placd acest lucru.

Umite stricte fuseseri fixate grupului siu de agenli din Sewi-
ciile Secrete - agen$lor nu le era permis si puni piciorul in
interiorul reqedinlei sale, cu excepfia cazurilor de urgentd, iar
deplasarea sa zilnici la 5i de la sewiciu nu trebuia si fie afec-

tati sub nici o lbrmi. Cele 25 de minute de drum de la biroul
siu pini acasi, peste rau, erau una dintre puinele perioade

linittite ale zilei sale, iar el nu avea de gAnd si strice pacea
acelor momente cu sirenele qi claxoanele nervoase ale automo-
biliqtilor furiogi dai Ia o parte. Cu toate ci agentul-sef se opu-
sese cu inversunare acestor conditii, senaton f,e!y e/d unul
dintre cei mai influengi politicieni din Washington gi oricum
acesrea de lapt nu erau condifi. erau rerinre. in cele din urmi.
o convorbire telefonici de cinci minute rezolvase disputa.

Agenlii vigilenf care se ocupau de paza lui nu erau pldtiti
ca si-l placx pe senator, ceea ce era un lucru bun, asta pentru
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ci nu-l pliceau. Totuqi, nau rSsPunz;tori Pentru securitatea

lui, astfel cd furi ugurafi, ca d€ obicei, cA transferul in gapte

secunde de la cli.direa Russel la Suburban s-a petrecut firi
evenimente - era ttiut ce subiectul era totdeauna in cel mai

mare perico) cAnd intra sau iesea dintr-un vehicul. in graba

lor, experimentaEii agenF reugire si nul observe pe tanirul
birbat bine imbricat, care ii urmase afari. El a;tepti ca micul

convoi sa se depirteze de borduri, la fel ti automobilul de

urmirire, 15 secunde mai tArziu, inainte de a cobori treptele

de marmuri ale clidirii Russell Ei a se indeparta incet pe Con-

stitution Avenue. iEi deschise umbrela pentru a se feri de Ploaie
gi scoase un mic telelon celular din buzunarul Paltonului

Birbatul care rispunse la aPelul telefonic Prefere se ignore

uloara aroganfA care insotea mesajul aftePtat. In acela,si timp,

nu putu decat se simti o undi de disPre! pentru funcgionarul

Congresului al cirui nume ii fusese comunicat cu doui luni mai

deueme gi de ale cirui informatii era acum complet dependent.

El a a;teptat ribditor pe scaunul goferului unui Cherry

Tahoe negru, inchiriat, pe Independence Avenue, vizavi de

James Forresta.l Federalr. Vehiculul era parcat legal, cu 60 de mi-

nute remase pe aparatul de contorizat, iar geamurile nu erau

adt de fumurii, incat s; le starneasci suspiciuni agenlilor

extrem de atenf. Birbatul avea experienfd vastd in astfel de

lucruri ;i, cu toate ci inlelegea pericolul inerent al ocupaliei

sale, nu era genul care si lase la voia intimplirii elemcntele pe

care le putea controla.
Fidel acestui principiu, alesese cu atenlie locul unde sili pla-

seze vehiculul. De la intersec,tia cu I-iEnfant Promenade, Inde-

pendence Avenue mergea spre vest cale de aproape 5 kilometri.

De unde se afla, putea vedea nestingherit doui semafoare'

Cel mai apropiat era la aproximativ 65 de metri depirtare.

I Clddirea in care de alid Departamentul Energici al SUA. (n tr)
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Al doilea era la cel pu;in al$ 200 de metri in lungul strizii,
ceea ce il plasa cu mu.lt dincolo de raza armei qi de abiJitatea sa.

Semnalele de trafic ii captari interesul numai pentru un
moment, avend in vedere cd pregi.tirile sale se raportau la na-
ficul de vArf gi la wemea aspri mai mult dec6t la orice altceva.
Nu se putea baza pe semafoare si lucreze in favoarea sa, dupi
cum priceperea sa in domeniul computerelor nu era aqa de
vasti., incAt si-i permitd si intre nedetectat in refeaua Depar-
tamentului Transporturilor. in acela5i timp, celelalte doui
variabile erau lucruri naturale care intotdeauna reugeau si
aduci traficul din D.C. aproape de impas.

Celularul suni, gi el se uiti la numd,r. Tinta plecase de mai
puin de doui minute.

.Si ce faci in weekcndul isra?
Megan Lawrence ridicd. o sprAnceani si se risuci in scaun

pentru a se uita la partenerul ei, Frank Benecelli. Fuseseri
desemna;i si lucreze impreuni de trei luni gi avea impresia ci
cl i5i licea curaj si o invite si iasS impreuni.

De ce? Ai planuri pentru noi? intrebi ea, cu un rAnjet.
Benecelli se inrosi si bombini cera in qoapti. Megan se g6ndi

ci era amuzant cd un american de origine italiani putea fi a'a de
introvetit 9i stangaci in conersalie, dar nu putea si nege ci il
gtrsea acceptabil de atri.gitor. Era oricum o intrebare superflui,
cici ea oea planuri pentru weekend. Sarah sirbd.torea ce-a de-a
gaptea anir,cnare a zilei de nagtere sAmbiti si atAt mama, c6.t qi

fiica atteptau cu emotie si petreaci ziua impreuni.
Arunc6ndu-gi pe spate pirul rogu gi lung gi str6ng6nduJ

intr-o coadi de cal dezordonatS, Megan isi a$nti ochii verzi ;i
strilucitori spre vehiculele din c6.mpul ei vizual. in ti.cere, ea
ili fXcu reprcquri pentru ce isi lisa gandurile si zboare. Nu era
loc pentru asta in acest serviciu. Pe deasupra, avea urmetoa-
rele doui zile libere qi va fi timp berechet pentm a se relaxa.
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Dumnezeule, uitaEi-v'alavremea asta. Zile de grnul acesta

imi amintesc de Washingtonul care era o mlastini plini de

malarie, se plinse Aidan.

Senatorul Levy era neatent, uitAndu-se 6x la suprafala
viluriti de vint a bazinului in care se reflecta clidirea Capito-
liului. Durerile sale de stomac nu scizuserd de la terminarea
audierii ti el se intreba daci n-ar rebui si devanseze vizita
doctorului siu inainte de siptimina viitoare. ,,Mai bine, se

gindi el, poate ar trebui chiar si renunt la slujba asta cu totul."
Degi era congtient ce retragerea sa l-ar devasta pe ambifosul
siu consilier-get senatorul stia ci nimic nu ar mulgumi-o mai
mult pe sofia sa. in ultima weme, Elizabeth ldcea aluzii tot
mai dese la mutarea pe proprietatea pe care o cumpiraseri
recent, in zona deluroasi a \ rginiei, statul care il alesese pe el

in aceasti poziie inalti, iar dorinlele ei pireau si ia o formi
imperativi cu fiecare zi care trecea.

Totuqi, Lery nu putea s-o condamne pentru aceasti do-
rin1i, dupi ce ea il sprijinise cu credinp de-a lungul unei cariere

politice turbulente, intinzAndu-se pe aproape trei decenii,

Casa, aflati chiar lAngi Charlottesville, avea nevoie de modifi-
ciri consistente gi o cilduri plicuti ii trecu prin corp la gAndul

de a face un cimin acolo cu sotia sa si cAt de mult s-ar bucura
ea de aceasta.

Domnule senator?

Firul gAndurilor i se curmi gi se intoarse pentru a se uita
atent la Kevin Aidan.

- Trebuie si vorbim despre intAlnirea dumneavoastri cu
guvernatorul, septimana viitoare. V; va intreba despre finan-

larea ;colilor, iar eu cred ci ar trebui si...

- Mai tirziu, Kevin. Lasi un om bitrAn sd. se odihneasci
un moment, glumi Lery lisAndu-se pe spate pe locul siu qi

inchizAnd ochii-
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Ripiitul u;or al ploii pe acoperitul masinii ii ameliora
starea de spirit, in timp ce el se 16sd. purtat inapoi spre fante-
ziile pensiondrii. Nu bdgide seami cAnd vehiculul plescii prin
lacul in miniaturi format de apa de ploaie, in vreme ce coti
brusc la dreapta, pe Independence Avenue.

Din momentul primirii celui de-a.l doilea apel telefonic,
birbatul din Tahoe se m\ci rapid, dar eficient. Miinile sale

erau calme cind inliturd invelitoarea invechiti care acoperea

obiectul de pe scaunul de ling6 el. Ridicind arma grea pe

genunchi, actiond o perghie pentru a regla colimatorul, apoi
trase percutorul in jos.

Ceea ce linea in miini era cunoscut ca lansatorul M202Al
de 66 mm, denumit, de asemenea, qi lansator Flashr de citre
militarii SUApentru care lusese special fabricat. Aceasti armi
anume fusese convenabil pierduti in timpul unui exercitiu de

antrenament cu trageri reale, la Fort Bragg, in primdvara tre-
cuti, cu o garnituri completi de trei rachete M74. Lansatorul
semiautomat putea de fapt si tragi patnr rachete in paru
sccunde, dar avea numai trei li investigafia armatei ar fi lost cu
mult mai extinsi daci munilia nealocati armei lipsi ar fi dis-
pirut qi ea. Din momenh in care arma fusese incircati, mai
avea la dispozide 20 de secunde. Folosi acesr timp pentru a se

muta impreuni cu armamentul pe scaunul pasagerului din
fagi. Dupi ce armi, verificd vizibilitatea in oglinzi gi pe cea
pcriferici. Prin ploaia care cidea pe luneti, vizu primul Sub-
urban apropiindu-se.

Birbatul inspiri adinc qi didu drumul incet aerului. infi-
surand cureaua armei in jurul incheienrrii bratului, intredeschise

portiera ti attepti si vadi daci soarta ii va salva viala senato-
rului Daniel Ler'y

l.
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Dupi cum hotiri soarta, prima lumini fu verde. $opti o
injurituri uqoari cAnd convoiul incepu si treaci prin inter-

secFe ti a!'u un ugor fior de relaxare vezand cum un motoci-

clist care trecea pe acolo viri brusc direct P.in fata primului
Suburban. $oferul frAni puternic pentru a evita lovirea m{rto-

cicletei, iar birbatul care linea lansatorul in poali auzi un

scralnet strident de pneuri cAnd urmitorul vehicul se opri.

intr-o manifestare dcuti de impietate, ii mullumi lui Dum-
nezeu cu un murmur fervent !i lalni pe trotuar.

,4rmZ.i Misci, migci, mi;ci!
Capetele se ridicari brusc la auzul cuvintelor urlate prin

radio. Agengii din primul vehicul se risuceau frenetici pe scau-

nele lor pentru a depista ameninlarea, Senatorul Lery fu trezit

brusc din mofiiaH ti se intoarse spre consilierul siu, cu o

expresie confuzi. Citind panici pe fata lui Aidan, se intoarse

imediat pentru a se uita pe geamul din spate. Lumea dinjurul
siu era ascunsi de ploaia toren$ali. Abia atunci, simli prima
undi de teami paralizanti.

Incitat de un val de adrenalini, tinirul qofer al celui de-al

doilea vehicul incilci regulile qi incerci si maneweze pe lingi
primul, dar oprirea brusci adusese maginile prea aproape una

de alta. Agiti bara din spate a Suburbanului din Ibqi, ceea ce

forgi greoiul autoturism de teren sA se opreasci. Era exact

timpul care ii trebuia birbatului. Greutatea lansatorului il
lnea f,x pe umdlul siu, cAnd ochii gisiri linta principali.
Apisi declangatorul Ei prima racheti guierd spre cel de-al

doilea vehicul, traiectoria sa mortali find marcati de o dari
subgire de fum alb.

Senatorul vdzu o flacdrl. rapidi prin ploaia torengiali ;i
inchise ochii in weme ce agengii urlau in sta1iile radio.

I Lansator de rachete incendiare (n.tr.)


