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Ca pi to lul 1

Bobby Hart stă tea în bi roul său, amintindu‑şi cu un fel de 
nos tal gie amară nop ţile ră co roase de vară pe tre cute la re şe‑
dinţa sa din Santa Bar bara, când se plimba pe plajă pur tând 
doar un pu lo ver arun cat pe umeri, iar ni si pul umed şi în tu ne‑
cat i se li pea de tălpi. Pe de altă parte, vara în Dis trict era un iad 
ne sfâr şit, cu o căl dură su fo cantă şi un aer apă să tor şi ire spi ra bil. 
Ori unde te‑ai fi dus – ace eaşi ume zeală pă trun ză toare şi ne în‑
du ple cată, iar nop ţile nu erau cu ni mic mai gro zave de cât zi lele. 
Îi pro du cea o iri tare con stantă, ne li niş tită şi, odată cu aceasta, o 
sus pi ci une stra nie, ne sfâr şită, de parcă, cu acea vreme rea, era 
di fi cil să crezi în orice, mai pu ţin în par tea de mo nică a na tu rii 
umane. Abia aş tepta să ajungă acasă.

Se cre tara bătu la uşă în fe lul în care o fă cea ori de câte ori 
avea ceva im por tant să îi co mu nice.

– Dom nule se na tor, îl am pe li nie pe dom nul Shoenfeld. 
Mă gân deam că vreţi să vor biţi cu el.

Di e ter Shoenfeld era o per soană cu nos cută, edi to rul uneia 
din tre cele mai in flu ente ga zete din Eu ropa şi un vechi pri e ten. 
Ci tise tot, pu tea vorbi des pre orice şi, în ace laşi timp, in sista cât 
se poate de se rios că nu ştie ni mic.

– Tre buie să te văd, spuse Shoenfeld. Am ceva să‑ţi spun.
Hart pri vea cum, sub fe reas tra sa, tra fi cul din Washington 

se mişca ex trem de lent.
– Am nu mai două ore îna inte de zbor; nu prea văd cum...
– Anu lează‑l.



8 LAWRENCE ALEXANDER

Stra nia stă ru inţă din vo cea lui Di e ter Shoenfeld îi spu nea 
lui Bobby Hart că era vorba des pre ceva se rios.

– Anu lează‑l, re petă Shoenfeld. Du‑te mâine, dacă mai 
crezi că tre buie. Ce am eu să‑ţi spun e foarte im por tant. Nu 
te‑aş fi su nat dacă n‑aş fi fost con vins de asta.

– Unde? Când? în trebă Hart, în cer când să gă sească ceva 
de scris.

O oră mai târ ziu, Hart co bora dintr‑un taxi în Georgetown. 
Îşi pe tre cuse aproape în treaga zi pe ho lu rile Se na tu lui şi în şe‑
dinţe. În ciuda căl du rii in su por ta bile şi a ume ze lii, îşi do rea să 
stea afară câ teva mi nute, unde să poată re spira în li nişte, pier‑
dut în ano ni ma tul mul ţi mii de pe stradă. În San Fran cisco sau 
Los An ge les nu se pu tea plimba pe stradă fără să fie pri vit in‑
sis tent de ci neva. Aici pri vi rile erau mai sub tile şi mai re ţi‑
nute – de obi cei, o că u tă tură ra pidă şi pri e te noasă ur mată de o 
miş care scurtă din cap, ca şi cum fu sese re cu nos cut de ci neva 
care lu crase la Washington.

Doi băr baţi pu ţin tre cuţi de 30 de ani – vâr sta tu tu ror am‑
bi ţi i lor – tra ver sau strada din sen sul opus, mişcându‑se, în 
ciuda căl du rii co ple şi toare, cu ace eaşi efi ci enţă cu care în vă ţa‑
seră să facă toate lu cru rile. I‑au zâm bit re ţi nut, în semn de re‑
cu noaş tere, fi e care din tre ei întrebându‑se dacă vreo dată, în 
vi i tor, se va uita şi la ei ci neva cu ace laşi res pect.

Re sta u ran tul unde urma să‑l în tâl nească pe Shoenfeld era 
aglo me rat, cu greu pu teai ajunge la bar, tre buia să îţi faci drum 
printr‑o mare de chi puri stră lu ci toare, mus tind de no u tăţi. 
Shoenfeld îl aş tepta în pi cioare, în vreme ce Hart îşi croia 
drum printr‑un la bi rint de mese. Îl îm bră ţişă căl du ros şi îi 
strânse mâna.

– Bobby, mă bucur să te văd.
Ochii mici ai lui Shoenfeld erau în ca draţi de pleoape um flate 

şi de cear căne mari şi în tu ne cate. Avea un nas des tul de mare, cu 
nări pro e mi nente. Bu zele, chiar şi atunci când te as culta în tă cere, 
erau într‑o con ti nuă miş care, ca şi cum i‑ar fi fost im po si bil să îşi 
re ţină in te re sul şi en tu zi as mul faţă de tot ce au zea.
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– Ce mai faci, Di e ter? îl în trebă Hart, în timp ce se aşeză la 
masă. Şi ce mai face în cân tă toa rea ta so ţie?

O scli pire scurtă apăru în ochii gravi ai lui Shoenfeld.
– E foarte su pă rată, pri e tene, foarte su pă rată, re plică el cu 

o undă de ma li ţi o zi tate. Pri vi rea îi de veni mai cir cum spectă şi 
se ri oasă. Şi‑ar fi do rit să can di dezi. Era con vinsă că eşti sin‑
gura per soană care ar fi pu tut schimba lu cru rile în bine.

Era sem nul pro priei în cre deri ne a tente şi pro ba bil al am bi‑
ţiei lui Hart că în tre ba rea a fost, chiar dacă era vorba des pre 
Di e ter Shoenfeld, una la care s‑a sim ţit obli gat să răs pundă în 
ter meni pur po li tici sau, mai de grabă, să nu răs pundă de loc, ci 
să o res pingă cu acea mo des tie co modă care spune un lu cru, 
dar sem ni fică al tul.

– Mă în do iesc că aş fi câş ti gat.
Shoenfeld îl stu die cu mai multă aten ţie.
– Ştii ce i‑a răs puns Na po leon ge ne ra lu lui care l‑a în tre bat 

cum ar pu tea cu ceri Vi ena? „Dacă vrei să cu ce reşti Vi ena, cu‑
ce reşte Vi ena.“

Hart iz bucni în râs şi se în clină spre el.
– Asta crezi că şi‑a spus Na po leon când s‑a de cis să in va deze 

Ru sia? Dacă vrei să cu ce reşti Mos cova, cu ce reşte Mos cova?
– Gân deşte‑te cât de bine te‑ai fi descurcat în dez ba te rile 

alea. Toate acele pru dente, atent pro gra mate, cân tă rite pe 
în de lete...

Clă tină din cap, lăsându‑şi gân dul să se de ru leze sin gur 
până la ca păt, apoi se spri jini din nou pe coate.

– Tu ai in sis tat că e o com pe ti ţie des chisă, că oa me nii au 
ne voie de o fi gură nouă. De ce nu ai...?

Preţ de‑o clipă Hart chib zui dacă, în ciuda gre u tă ţi lor pe 
care le‑ar fi în tâm pi nat, ar fi fă cut‑o, pro fi tând de şansă, când 
aceasta i s‑ar fi ară tat.

– Oa me nii ar fi vrut pe ci neva nou. Cât mai poate merge 
aşa? Ace leaşi două fa mi lii con duc ţara de aproape trei zeci de 
ani, fo lo sind pre şe din ţia ca pe o pro pri e tate per so nală pe care 
şi‑o îm pru mută unii al tora; ace leaşi feţe in ex pre sive, ace leaşi 
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discursuri in si pide, ace leaşi... N‑o pu team face, deşi am vo tat 
îm po triva răz bo iu lui. Prentice Alworth ştia ce face. A lă sat ca 
do ve zile să con ducă spre el. A pu tut ataca ad mi nis tra ţia fără să 
fie ne voit să‑şi jus ti fice fap tele.

Ui tând o clipă că se afla în Washington şi nu într‑un re sta‑
u rant din Eu ropa, Shoenfeld îşi duse mâna spre bu zu na rul hai‑
nei, în cer când să gă sească un pa chet de ţi gări.

– Sper că nu te de ran jează, spuse el sco ţând o ţi gară şi 
aprin zând‑o.

Cu pri vi rea pier dută, trase un fum şi apoi încă unul.
– Ai idee unde mi‑am pe tre cut di mi neaţa? în trebă el în 

timp ce cu o mână în cerca să îm prăş tie mi cile spi rale de fum. 
Îm pre ună cu dis tinsa ta doamnă se cre tar de stat şi cu doi co‑
legi din presa ger mană.

– Cu ce oca zie?
– A în cer cat să ne ex plice că în tâm plă rile de săp tă mâna tre‑

cută do ve desc că tot ce a spus ad mi nis tra ţia des pre te ro rism este 
ade vă rat. Speră că Eu ropa va în ţe lege în cele din urmă că avem 
de‑a face cu o ame nin ţare se ri oasă şi re ală, spuse Shoenfeld. Şi‑a 
amin tit că, în urmă cu două luni, îi spu se sem că lu crul cel mai 
grav din is to ria Sta te lor Unite erau Abu Ghraib1 şi ce le lalte dez‑
vă lu iri le gate de ră piri şi abu zuri. I‑am spus că nu gă seam vreo 
jus ti fi care pen tru acele fapte, care dis tru se seră orice urmă de în‑
cre dere a Eu ro pei în Ame rica. Mi‑a amin tit de toate as tea, apoi a 
în ce put să mă mus tre că am tu peul să pun la în do ială drep tul 
Ame ri cii de a se fo losi de orice mij loace pen tru a se apăra.

Shoenfeld mai trase un fum din ţi gară. Avea o pri vire an xi‑
oasă, in tensă.

– Parcă as cul tam un ro bot pro gra mat să re pete anu mite 
pro po zi ţii, câ te o dată fraze în tregi, toate lip site de în sem nă tate 
1 Închisoare din Irak, aflată la aproximativ 25 km de Baghdad, unde în 
perioada guvernării lui Saddam Hussein au fost ucişi peste 4  000 de 
deţinuţi. Închisoarea a devenit cunoscută în urma scandalului provocat 
după publicarea în 2004 a unor fotografii ce înfăţişau deţinuţi irakieni 
torturaţi şi umiliţi de gardieni americani. (n.tr.)
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şi fără vreo le gă tură cu dis cu ţia noas tră sau cu lu mea din jur. 
Are ceva sur prin ză tor de su per fi cial: a adu nat atâ tea date şi ci‑
fre, fără să aibă ha bar cum să le lege şi fără să ştie mă car ce în‑
seamnă. E foarte in te li gentă, poate prea in te li gentă; cu noaşte 
multe lu cruri din do me nii di fe rite, însă face gre şeala de a crede 
că sen sul in te li gen ţei se re zumă la can ti ta tea in for ma ţi i lor şi nu 
la pro fun zi mea în ţe le ge rii. Îi veni în minte un lu cru la care nu 
se gân dise până atunci. Ai as cul tat‑o vreo dată cân tând la pian? 
Fi e care notă este co rectă, pre cisă, dar lip sită de via ţă, me ca nică, 
de parcă tot ce‑ar ur mări e să sfâr şească mai re pede, ca să poată 
trece la ur mă toa rea sar cină din pro gra mul ei în căr cat.

Chel ne rul le aduse co manda. Hart în cepu să ciu gu lească 
din mân care, întrebându‑se care era mo ti vul pen tru care fu‑
sese che mat acolo. Shoenfeld căzu pe gân duri.

– Ei bine, ăsta e mo ti vul, spuse el dintr‑odată. Ceea ce am 
spus des pre Abu Ghraib şi toate ce le lalte – fe lul în care oa me‑
nii sunt tor tu raţi şi re stul lu cru ri lor pe care ei le cred ne ce sare. 
Si gu ranţa unor in di vizi ca ea şi cei din ad mi nis tra ţia ac tu ală că 
sco pul lor este un im pe ra tiv mo ral şi că ni meni nu ar tre bui 
să‑l pună la în do ială. Vezi tu, de asta te‑am che mat; mi‑am dat 
seama că nu i‑aş pu tea vorbi ei sau cuiva din gu vern des pre 
această ame nin ţare. Tre buia să gă sesc pe ci neva de în cre dere, o 
per soană care să poată opri acest de zas tru.

– Des pre ce ame nin ţare vor beşti? Şi ce să opresc? în trebă 
Hart, însă Shoenfeld nu ter mi nase ce avea de spus.

– Îţi mai amin teşti ce ţi‑am spus ime diat după eve ni men‑
tele din 11 sep tem brie? Că au exis tat în gu ver nul tău voci care 
au sus ţi nut că ar tre bui fo lo site arme nu cle are tac tice şi că atât 
Bag da dul, cât şi Te he ra nul ar tre bui dis truse. Nu e ne voie să‑ţi 
amin tesc des pre cine e vorba – amân doi le cu noaş tem nu mele. 
De fapt, o parte din ei; pen tru că, Bobby, tre buie să îţi măr tu ri‑
sesc, gu ver nul ăsta al tău are atâ tea se crete, sunt atâ tea agen ţii 
şi bi ro uri de exis tenţa că rora oa me nii nu au ha bar, în cât mă 
în do iesc că vom re uşi vreo dată să aflăm cine a fost res pon sa bil 
pen tru mă car o ju mă tate din lu cru rile care s‑au în tâm plat. Dar 
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din colo de asta, ceea ce ţi‑am spus atunci a fost ade vă rat, nu‑i 
aşa? Au exis tat pla nuri pen tru fo lo si rea ar me lor nu cle are tac‑
tice în Iran şi Irak, nu‑i aşa?

Hart îşi îm pinse far fu ria de o parte.
– Într‑ade văr, mi‑ai spus şi am ve ri fi cat. Mai bine zis, am 

în cer cat să ve ri fic, fi indcă n‑am pri mit de cât răs pun sul – stan‑
dard. Nici o dată nu mi s‑a spus tot ade vă rul.

O urmă de zâm bet apăru pen tru o clipă pe chi pul lui 
Shoenfeld, semn că apre cia o min ciună bine spusă.

– Ai, pro ba bil, cele mai bune surse de in for mare din 
Washington.

– Am fost doar un mem bru mi no ri tar în Co mi sia de In‑
for ma ţii a Se na tu lui1.

– Ta tăl tău a fă cut parte din CIA.
– Ta tăl meu e mort de aproape nouă ani.
– Nu cu nosc vreun om care să se fi bucurat de ace laşi res‑

pect în do me niul ăsta. A fost şi mo ti vul pen tru care tu ai vo tat 
îm po triva răz bo iu lui. În mod con fi den ţial, câ ţiva co la bo ra tori 
de‑ai lui ţi‑au măr tu ri sit că ad mi nis tra ţia fo lo sea in for ma ţii 
sus pecte, unele în mod clar false. Cu acei oa meni te‑ai sfă tuit 
după ce eu ţi‑am spus ce afla sem, iar ei ţi‑au spus că...

– Însă lu cru rile ace lea nu s‑au mai în tâm plat, îi aminti Hart. 
Poate că ci neva s‑a gân dit la asta – e treaba ce lor de la Pen ta gon 
să aibă un plan de mă suri pen tru orice situa ţie de ur genţă.

– Da, şi toate sunt în gro pate într‑un do sar, fără să le ia ci‑
neva în se rios. Însă, de data asta, lu cru rile au fost pri vite cu se‑
ri o zi tate, nu‑i aşa? Gân dul că toate pro ble mele din Ori en tul 
Mij lo ciu s‑ar pu tea re zolva dacă Bag da dul şi Te he ra nul ar fi 
şterse de pe hartă dintr‑o sin gură lo vi tură...

– Nu‑mi dau seama dacă a fost într‑ade văr ceva se rios, au 
fost doar nişte dis cu ţii, asta‑i tot ce ştiu.

– Dis cu ţii la cel mai înalt ni vel, in sistă Shoenfeld.
1 Senate Intelligence Committee – a fost înfiinţată în 1976 de către Senatul 
american, având în principal competenţa de a verifica natura şi sfera de 
cuprindere a activităţilor de informaţii desfăşurate de către guvernul SUA.
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Hart nu‑l con tra zise.
– Asta‑i tot ce ştiu.
Shoenfeld în cepu să bată uşor cu de ge tele în masă, lăsân‑

du‑şi pri vi rea să ră tă cească în gol.
– Am lo cuit în Ber lin cea mai mare parte din pe ri oada Răz‑

bo iu lui Rece. Eram tâ năr stu dent atunci când Ken nedy a ve nit 
să ţină un discurs în faţa unei mul ţimi de peste un mi lion de 
oa meni. Li ber ta tea avea atunci un alt în ţe les, atâta vreme cât de 
cea laltă parte a Zi du lui se afla opre si u nea so vi e tică. Apoi Zi dul 
s‑a pră bu şit, Răz bo iul Rece a luat sfâr şit, iar oa me nii au de cis că 
vor pu tea face tot ce vor. Şi în vreme ce fi e care in di vid se bucura 
de via ţa sa pros peră, po li tica şi di plo ma ţia au ră mas pe mâi nile 
unor di le tanţi, plini de pro pria im por tanţă şi lip siţi de ex pe ri‑
enţă. Ace laşi lu cru s‑a pe tre cut şi aici.

Shoenfeld în tinse mâna că tre sti cla de vin şi, în ciuda pro‑
tes te lor lui Hart, um plu din nou am bele pa hare.

– Tre buie să vii în Ger ma nia; şi încă foarte re pede.
Hart în cercă să‑i ex plice fap tul că nu pu tea face aşa ceva, 

dar văzu ex pre sia plină de în gri jo rare de pe faţa lui Shoenfeld.
– De ce? De ce toate as tea? De ce mi‑ai spus iar de con ver‑

sa ţia noas tră de după eve ni men tele din 11 sep tem brie?
– Ca să‑ţi amin tesc că nu mai există re guli şi că acum to tul 

este po si bil. Şi ca să‑ţi spun că va avea loc un nou aten tat. De 
aceea tre buie să mergi în Ger ma nia. Acolo e ci neva care îţi 
poate spune mai multe, un vechi pri e ten de‑al ta tă lui tău, care 
nu va vorbi de cât cu tine. Am aran jat deja în tâl ni rea.

– Ai aran jat...?
– O să vă ve deţi în Ham burg mâine după‑ami ază.




