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1
DEN 1

ZPRÁVA
pondělí dopoledne

Ellen Vargasová se zastavila pĴed východem z pĴíletové haly mezinárodního letištò Galeão v Rio de Janeiru ve vzdálenosti, kdy ji senzory
ještò nezachytily, a dveĴe zňstaly zavĴené. Do mysli se jí neustále
vkrádala dotòrná pĴedtucha, kterou nedokázala nijak zahnat, pĴesto
se však nechtòla pĴipravit o svňj malý rituál, který dòlá pokaždé, když
pĴijede domň. Znovu se rozhlédla po vestibulu. Hemžení pĴipomínalo
vnitĴek úlu, ale nezdálo se, že by se nòkdo z cestujících zrovna chystal
vyjít stejným východem. Ellen vykroæila smòrem k tòžkým posuvným
dveĴím, které se s hlubokým, témòĴ neslyšitelným dunòním zaæaly
otevírat. Vyšla ven, zastavila se a zhluboka se nadechla. Koneænò pocítila ten známý závan horkého, vlhkého vzduchu prosyceného vňní
moĴe, který tolik milovala. Celé tòlo jí zaplavil pocit štòstí. Usmála se.
Po dlouhých dvou letech je zase tady, kde je jí nejlíp.
Tentokrát to však bylo jiné. Najednou si uvòdomila, že ten pocit
vyprchal stejnò rychle, jako pĴišel. Není schopna si ho udržet. Ustoupil obavám, které se neodbytnò vtíraly do jejího vòdomí a vytòsėovaly
všechno ostatní. PĴistihla se, jak si znovu v duchu pĴehrává tu podivnou esemesku, které nerozumí.
ELLEN, AŽ DORAZÍŠ DO RIA, PROSÍM, PŘIJEĎ HNED KE MNĚ! TÁTA
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11

MOŽNOSTI

DEN 4

čtvrtek nad ránem

Hodiny v pokoji ukazovaly pňl tĴetí ráno. Ellen s Viviane ale nespaly.
Sedòly na terase Ellenina bytu s výhledem na Arpoador. Bylo stále
velmi horko. Vážná debata jim však nedovolovala vnímat takovou
banalitu, jako je poæasí.
„Musíme nòco udòlat,“ Ĵekla Ellen. „Mňžeme ale vňbec nòco dòlat?“ zapochybovala vzápòtí. „Cokoliv. Nebudu tady sedòt a pĴihlížet,
jak mi zabijí otce, aby nevyšlo najevo to, co by každý rozumný ælovòk
pĴece nikdy nedopustil. A kvňli æemu? SamozĴejmò, kvňli penòzňm,
že?“ odpovòdòla si sama.
„Zcela uræitò je to kvňli penòzňm. A bohužel, v tomto pĴípadò
jde o peníze všem. CoBrasOil chce svoje úplatky a vláda už se vidí,
jak sbírá politické body na další volební kampaė. Prodej jednotlivých
nalezišĽ je na spadnutí a zahraniæní ȱrmy se jen tĴesou, jak budou inkasovat. Už je to asi taky stálo dost. Nikdo nemá nejmenší zájem s tím
teé pĴestat. Za to dám krk. V sázce už je pĴíliš.“
„V sázce je život mého otce a koneckoncň i existence Ria. To vážnò
nikomu nevadí, co tím mňžou zpňsobit?“
„Víte, jak to chodí, Ellen. Nikdo si nechce pĴipustit, že je nòco
takového vňbec možné. A kdo by vòĴil nòjakému geologovi. Uræitò si
Ĵekli, že jen pĴehání.“
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„No, zĴejmò mu v tomto pĴípadò uvòĴili, když ho kvňli tomu
i unesli.“
„Spíš nechtòli zbyteæný humbuk. Nòkteré ȱrmy by si to mohly
rozmyslet, kdyby se dozvòdòly, že hrozí nòjaké riziko.“
„Ale co teé? Co mňžeme tedy udòlat?“
„Samy toho asi moc nezmňžeme. Mòly bychom to oznámit
policii,“ navrhla ráznò Viviane.
„Otec nechtòl, abych policii kontaktovala. Navíc jste sama Ĵíkala,
že nám tòžko pomňžou.“
„Mohla bych oznámit zmizení prezidenta institutu. Ostatnò, nebyl už nòkolik dní v práci.“
„SekretáĴka by ale Ĵekla, že volal, že je nemocný a že nepĴijde celý
týden,“ oponovala Ellen.
„My ale víme, že nepĴijde. Navíc, je to velmi nebezpeæné nechávat
ho v rukou únoscň. Nemáme ponòtí, co jsou zaæ a proæ pĴesnò ho
unesli. Co s ním zamýšlejí udòlat. Jen se mňžeme domnívat. Ambasáda vám nemňže nòjak pomoct?“
„Obávám se, že ne. Nesmíme zasahovat do záležitostí cizí zemò
a Velké Británie se tohle nijak netýká.“
„Ani když jde o otce britské obæanky?“
„Velvyslanectví není policie. No vida, a znovu jsme u policie. Zdá
se, že jinou možnost opravdu nemáme, a ta bezmocnost je ubíjející.“
„Zkusím se poptat, jestli nòkdo nemá nòjakého známého policajta. Na policejní stanici bude lepší jít za konkrétní osobou než naslepo,“
Ĵekla zasvòcenò Viviane.
Ellen se zarazila. Vyšla z terasy do obývacího pokoje a vrátila
se s psaníækem. Opòt si sedla, psaníæko si položila na kolena a zalovila v nòm. Za chvíli už držela v ruce navštívenku.
„To nebude potĴeba, Viviane. Nòkoho už znám,“ Ĵekla æásteænò
s vítanou úlevou, avšak souæasnò i s nepĴíjemnou obavou.
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12
DEN 4

SOUVISLOSTI
čtvrtek

dopoledne

Ellen sedòla ve své kanceláĴi na velvyslanectví a hypnotizovala navštívenku, kterou dostala na recepci. Stálo na ní Alex Bastos, vyšetĴovatel, Sekce pro odhalování a potírání organizovaného zloæinu. Toto
oddòlení spadá pod Brazilskou federální policii, uvažovala Ellen. Divná náhoda, že ji oslovil zrovna tenhle muž. Je to vňbec náhoda? Ellen
zakroutila nesouhlasnò hlavou nad vlastní myšlenkou. Už zaæínám
být paranoidní…
Zvedla sluchátko a vytoæila æíslo jeho mobilu. Na druhé stranò
se ozvala hlasová schránka. Rychle zavòsila. Pak vytoæila æíslo pevné
linky.
„Oi,“ krátké, nic neĴíkající slovo Ellen zaskoæilo.
„Dobrý den. Jsem Ellen Vargasová a ráda bych mluvila s Alexem
Bastosem,“ Ĵekla po krátkém zaváhání.
„Ten tu teé není. Mám nòco vyĴídit?“ ozvalo se na druhé stranò.
„Radòji zavolám pozdòji. Dòkuji.“
Ellen znovu vytoæila æíslo Alexova mobilu.
„Dobrý den, Alexi. Tady Ellen Vargasová. Setkali jsme se na recepci. Mohl byste se se mnou, prosím, spojit? Ráda bych vás požádala
o profesionální názor k jedné vòci. Velice vám dòkuji.“
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Poté vyĴídila ještò jeden telefonát. PĴi setkání s Alexem nechtòla
být sama.

navečer

Ellen shlížela z výšky na Copacabanu táhnoucí se do dálky pod ní
a popíjela maracujový džus. Bar do Alto byl po Arpoadoru jejím
druhým nejoblíbenòjším místem. Vždycky se jí tady dobĴe pĴemýšlelo a ten úchvatný výhled ji nepĴestával fascinovat. Byla schopná tu
sedòt dlouhé hodiny a jen se dívat. Meditace Riem – tak tomu Ĵíkala. Pro schňzku s Alexem naprosto ideální. Klidné, zapomenuté místo, které poskytovalo nadhled a kde nebudou nikým a niæím rušeni.
Zátoka s pláží vypadala z pĴedsunuté terasy baru v odpoledním slunci
úchvatnò. Toho pohledu se nemohla Ellen nabažit. Je to paradox, pomyslela si, že tak miluji výhledy z vyvýšených míst, a pĴitom mám
strach z výšek. Okraj této terasy však byl obezdòný kamennou zídkou,
takže si Ellen mohla vychutnávat výhled bez nepĴíjemného pocitu
v útrobách a zkamenòlých nohou.
DveĴe baru se otevĴely a na terasu vstoupila Viviane.
„Dobrý den, Ellen. Tohle místo jste vybrala opravdu dobĴe. Ani
jsem nevòdòla, že tu nòco takového je. Tady by nás nikdo nenašel,
i kdyby nás hledal,“ zasmála se nahlas.
„Mám to tu ráda. Alex nás tu snad najde.“
„Tak se jmenuje ten detektiv?“
„Ano. Doufám, že nám bude schopen nòjak pomoct. Jinak nevím,
co budeme dòlat. Strašnò se o otce bojím.“
„VòĴím, že ano.“
Než si staæila Viviane objednat nòco k pití, dveĴe baru se otevĴely
podruhé. Na Brazilce dosti vysoký, pohledný, statný muž s prošedivòlými skránòmi prošel sebevòdomò kolem barmana, kterého pozdravil
jménem, a zároveė si objednal pivo.
„Dobré odpoledne, Ellen,“ neæekal na odpovòé a otoæil se k druhé
ženò. „Vy musíte být, Viviane. Tòší mò.“ Jeho pohled se okamžitò stoæil
zpòt k Ellen. Viviane se usmála, protože mu ani nestaæila podat ruku.
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36
DEN 15

ODHODLÁNÍ
pondělí večer

„Ellen, co to má znamenat?“ podíval se na ni pĴísnò Alex, když ho
po polibku u dveĴí jejího bytu pĴivedla rovnou ke konferenænímu stolku
v obývacím pokoji, na nòmž ležel ȷash disk, který odpoledne koupila.
„To je špehovací software,“ vysvòtlila Ellen.
„Já vím pĴesnò, co to je. Ptám se ale, co s tím máš v úmyslu
udòlat?“
„Mám v úmyslu se koneænò dozvòdòt, jak se vòci mají,“ Ĵekla Ellen
odhodlanò.
„A tahle vòciæka ti má jako pomoct?“
„Jistò. NevòĴil bys, co to všechno umí!“
„To já vím. Ale taky vím, že ji musíš nainstalovat do poæítaæe, a to
už zavání pĴekroæením zákona.“
„PĴekroæením zákona?“ podívala se na nòj Ellen nevòĴícnò.
„Ano a taky dost nebezpeænò.“
„Proæ?“
„Cizí poæítaæe, do kterých stojí za to tohle zaĴízení instalovat,
nejsou obvykle snadno dostupné. PĴedpokládám, že se budeš muset
nejdĴív nòkam vloupat. Ten software vyžaduje fyzickou instalaci.“
„Tak dramatické to snad nebude,“ bagatelizovala Ellen Alexovy
obavy.
„Komu to chceš vňbec nahrát do poæítaæe?“
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„Velvyslankyni pĴece.“
„Velvyslankyni? Myslel jsem, že nevòĴíš tomu, co Ĵíkala Mourinhova žena.“
„NevòĴím, ale radši si to provòĴím. Mám takový zvláštní pocit. Ten
její zájem,“ zamyslela se Ellen. „Navíc za mnou byl dnes odpoledne šéf
ochranky prezidenta, Manoel Miranda, a naznaæoval dost divné vòci.“
„Cože? Proæ za tebou byl?“ vytĴeštil oæi Alex.
„Zjistil, že jsem to byla já a Viviane toho veæera pĴed rezidencí
McKaye.“
„Bože, Ellen! Já to vòdòl. íkal jsem ti, že je to hraæka nòco takového vypátrat. A co chtòl?“
„Zjevnò mò jen varovat. Že prý nebezpeæí nehrozí od nich a že si
mám dávat pozor,“ popsala Ellen ve zkratce jejich hovor.
„Jo, to se vsadím. Oni by si s tím ruce nešpinili. Myslíš, že o tom
tvém sledování velvyslankynò ví?“
„To nemám tušení. Zdá se, že ne. Tím spíš musím vòdòt, na æem
jsem. Jediné, co mňžu udòlat, je právò tohle. Nebo tò snad napadá
nòco lepšího?“
„Nelíbí se mi to, je to dost riskantní. Co když tò pĴi tom chytí?“
neskrýval obavy Alex.
„Nesmí mò chytit! Navíc, chci pomoct i tobò. Tobò by pĴece
pomohlo, kdybys vòdòl, jestli je velvyslankynò v nòæem zapletená
nebo ne.“
„To ano, jenže informace zjištòné tímhle zpňsobem nemňžu
použít.“
„To vím. Nejsem pitomá. Nemňžeš je použít u soudu, ale jinak
to nijak nesnižuje jejich hodnotu. Mňžou ti pomoct v dalším pátrání.
Správnò tò nasmòrovat.“
„DobĴe,“ musel souhlasit Alex. „PoĴád to ale nic nemòní na tom,
že to pro tebe pĴedstavuje velké riziko.“
„To je mi jedno. Musíme se koneænò dozvòdòt nòco kloudného.
Musím vòdòt, na æem jsem.“
„Jak to chceš udòlat?“ položil Alex otázku, ale odpovòdi se trochu
obával.
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63
DEN 23

JE TO MOŽNÉ?
úterý pozdě v noci

Alex ležel ve své posteli a nemohl pĴestat myslet na ženu v æerné pelerínò. Ne snad proto, že by v nòm vyvolávala nòjaké erotické pĴedstavy, spíše mu ji jeho podvòdomí neustále vracelo jako nedokonæený
úkol. Byl si na sto procent jistý, že už ji nòkde potkal, ale nemohl si
vzpomenout kde. Navíc mu i nòkoho pĴipomínala. Do ložnice vnikalo
jen velmi málo svòtla z blízké pouliæní lampy, která obvykle nijak nenarušovala jeho spánek, nyní však radòji zavĴel oæi, aby ho nerozptyloval ani jediný paprsek. Nakonec se krátce pĴed pňlnocí rozhodl,
že napíše Ellen textovku. Vlastnò ani nevòdòl proæ. Nemòl ve zvyku
takhle pozdò nòkomu psát nebo ho obtòžovat, pokud by to nebylo
nezbytnò nutné. Ovšem pocit, že to má udòlat, byl neodbytný, a æím
víc s ním bojoval, tím byl vtíravòjší.
ALEX: SPÍŠ, LÁSKO?
ELLEN: NE, JEŠTĚ NE. ANI NEJSEM V POSTELI. NĚJAK SE MI NECHCE SPÁT. SEDÍM
NA TERASE.
ALEX: DĚJE SE NĚCO?
ELLEN: CELÁ TAHLE ŠÍLENÁ SITUACE… NEBÝT TOHO VŠEHO, BYLA BYCH ŠŤASTNÁ.
ALEX: URČITĚ ZASE BUDEŠ. BRZY TO SKONČÍ.
ELLEN: PROČ TY JEŠTĚ NESPÍŠ?
ALEX: TAKY NEMŮŽU. A VLASTNĚ BYCH OD TEBE NĚCO POTŘEBOVAL.
ELLEN: NEMUSÍŠ RÁNO VSTÁVAT? ͦ
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68

U BARBOSY

DEN 25

čtvrtek dopoledne

PĴed výslechem zatæeného Barbosy chtòl Alex ještò provést prohlídku
jeho domu. Popravdò si od toho sliboval hodnò. Barbosu se mu povedlo zatknout nepĴipraveného, takže nòjaké dňkazy zde ještò mohly
zňstat. Také mu poĴád vrtal hlavou ten ubrousek, který poslednò našel u bazénu. Jak je možné, že je na nòm DNA Lea Vargase? Alex se
nemohl zbavit dojmu, že Leo Vargas je uvòznòný nòkde v Barbosovò
domò. Tohle zatím Ellen Ĵíct nemňže. Dòlala by si nadòje a dost možná by byly plané. Alex si musel v duchu pĴiznat, že už nevòĴí tomu,
že by Leo Vargas ještò žil. Tak jako tak, nemá už moc æasu. Pokud nic
nenajde, bude muset Barbosu za dalších dvacet ætyĴi hodin propustit.
Když s Tonim dorazili k vile ve ætvrti Barra da Tijuca, policisté ze
speciálního týmu už byli na místò. Spoleænò vešli do domu a zaæali
s prohlídkou. Alexovy nervy pracovaly naplno. Zvláštní smòs vzrušení, oæekávání i obav mu ve vlnách zaplavovala tòlo. Sám se nejprve
vydal dolň k bazénu, kde pĴed nòkolika dny objevil na ochozu ubrousek s DNA Lea Vargase. Stál pĴesnò na tom samém místò, kde ubrousek
našel, a pĴemýšlel, odkud se tam mohl vzít. Za bazénem stál zahradní
stolek s dvòma židlemi. Vargas tam mohl nòco jíst a utĴít se do ubrousku, ale proæ by chodil s Barbosou jíst nòco dolň k bazénu? Musí zde
být ještò nòjaká jiná místnost, kde tĴeba Barbosa Vargase držel a nosil
mu tam jídlo. Jenže už minule to tu Alex prohledal a jediné, co našel,
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„To je sice pravda, ale na druhou stranu se do toho už míchat nesmím a navíc, nebudu mít k dispozici žádnou podporu, žádný taktický
tým, prostò nic. Jsem na to sám.“
„Ale nejsi. Máš mò, Viviane a Toni ti tĴeba taky bude ochotný pomoct,“ chlácholila ho Ellen.
„Každopádnò to vzdát nechci, nemňžu. Už jsem tak blízko,“ Alex
udeĴil pòstí do stolu, až zacinkaly skleniæky.
Když se Ellen rozhlédla po restauraci, jestli nòkdo Alexňv vzrušený
projev zaregistroval, ke svému pĴekvapení si všimla, že jsou zĴejmò už
nòjakou dobu pĴedmòtem zájmu nòkolika æíšníkň a servírek, kteĴí se
dívají jejich smòrem a snaží se navzájem tišit svoji konverzaci a smích.
„Co to má znamenat?“ rozæiloval se už tak dost naštvaný Alex.
„Nemám tušení,“ kroutila hlavou Ellen.
„Jdu tam. Takhle se personál v jednom z nejlepších hotelň v Riu
chovat nemňže,“ Alex vstal a vydal se smòrem ke skupince.
Ellen sledovala, jak Alex nòco rozohnònò vysvòtluje obsluhujícímu personálu. Vzápòtí se objevil další ælovòk, který vypadal jako jejich
šéf. ZĴejmò se Alexovi omlouval a také se snažil mu nòco vysvòtlit.
Nakonec mu ukazoval nòco v nòjakém æasopise. Alex si od nòho æasopis vzal a vracel se k Ellen.
„Zdá se, že nejsem jediný, kdo má v práci problém,“ podíval se
soucitnò na Ellen a podal jí výtisk æasopisu Veja.
Britská diplomatka si vyhodila z kopýtka bylo uvedeno už
na hlavní stranò æasopisu. Ellen pĴestala na moment dýchat a krve
by se v ní nedoĴezal. Zírala na obálku æasopisu a v obliæeji se jí zraæila
smòs pĴekvapení a zdòšení, které nebyla schopna nijak maskovat.
Po chvíli si uvòdomila, že má i otevĴenou pusu v nòmém údivu. Zvedla
oæi a podívala se na Alexe. Ten ale jen bezmocnò pokræil rameny.
Ellen zaæala zbòsile listovat æasopisem, až narazila na pomòrnò rozsáhlý ælánek. Rozsáhlý byl ale spíše poætem fotograȱí, které všechny
vyobrazovaly Ellen v nelichotivých pozicích. V taneæním klubu
vyhlášeném dostupností drog, poté bòhem zjevnò opilecké a divoké
vyjížéky autem noæním Rio de Janeirem. Nejhorší byly snímky poĴízené zĴejmò v nòjakém sex klubu, které musely být zæásti rozostĴené,
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> K oshorovému ¿remnímu úþtu LIBRA náleží celkem þtyĜi individuální þíslované úþty s kódovými
krycími jmény, vþetnČ Vašeho.
> Kolik þiní celková suma na úþtech LIBRY?
> US$ 675,635,058.00

Mario de Castro Silva se nepĴestával usmívat. Takže je tu zatím
všechno, Ĵekl si pro sebe. Nikdo ještò nic nevybral. OtevĴel na poæítaæi
kalkulaæku a pĴepoæítal sumu na reály. Ano, vše odpovídalo – více než
tĴi a pňl miliardy reálň. Jenže manipulovat se svou æástí mňže už jen
on. Ostatní mají smňlu. Ricardo se Silvinem jsou ve vazbò a Miranda
po smrti, jak se dozvòdòl od Saada. Nemilé, Ĵekl si v duchu ponòkud
uštòpaænò a nepĴestával se pĴitom usmívat. A Calamari, ten chudák
ani úæet mít nemňže. Tomu by to zlomilo vaz. Ty zatracené nové švýcarské zákony. Pokud by se zjistilo, že je nòkterý z úætň vedený na jeho
jméno, mòl by utrum. Však oni si ho uplatí už jinak – ty jeho politické
kampanò – tsss, k smíchu, zatváĴil se znechucenò.
8erná obrazovka na notebooku znovu ožila.
> Mohu pro Vás ještČ nČco udČlat, pane Castro
Silvo?
> Ano, chci zrušit svĤj individuální úþet a pĜevést celý obnos na nový úþet.
> JistČ. Nachází se Váš nový úþet ve Švýcarsku?
> Ne. Nikoliv.
> Pak Vás musím upozornit, že podle nového švýcarského zákona bude Vaše totožnost pĜi takovém
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jen velkým štòtcem, kterým pĴedtím nòkolika trénovanými pohyby
zakroužila v pudru. Stejnò je jí to jedno. Uvidí ho koneænò? Po tak
dlouhé dobò? Nebo jí jenom Alex nechtòl sdòlovat špatné zprávy
do telefonu a chce ji mít u sebe, až jí to vše Ĵekne?
PĴi tòchto úvahách se obouvala a brala kabelku z komody. Už aby
sedòla v taxíku. Když otevĴela dveĴe, aby vyšla na chodbu, témòĴ vrazila do vysokého štíhlého a velmi elegantního muže s malým kufrem,
který se zrovna chystal zazvonit na Ellenin zvonek. Natažená ruka zamrzla v této pozici stejnò tak jako jeho pĴekvapený výraz. Manžetový
rukáv bílé košile vysunutý z tmavò modrého saka odhaloval vkusné
manžetové knoȷíæky a luxusní pánské hodinky.
„Henry? Co tu dòláš? Jak to, že jsi v Riu? A jak jsi se dostal nahoru? Recepæní mi nevolal, že jsi tady.“
„To už je taková moje superschopnost. Vòtšinou se dostanu tam,
kam potĴebuji. Dobrý den, Ellen, moc rád tò vidím.“
„Já tebe také,“ políbila ho na tváĴ. „Mám trochu naspòch. Nech si
tady kufr. Mňžeš jet se mnou.“
„DobĴe, ale kam?“ zeptal se muž trochu pĴekvapenò.
„Uvidíš. Je možné, že budu potĴebovat tvoji pomoc. Cestou v taxíku mi Ĵekneš, proæ jsi vlastnò pĴijel.“

„Tak, povídej. Proæ jsi tady? Nevòdòla jsem, že to máš v plánu?“ spustila Ellen, když nasedli do taxíku a ona zadala Ĵidiæi adresu ve ætvrti
Grajaú, kde Alex bydlí.
„Nemusím ti asi vysvòtlovat, že to, co jsi poslala do Londýna, tam
zpňsobilo docela rozruch. Nemohli to zamést pod koberec, protože
jsi poslala pĴímé dňkazy. Chvíli se taky diskutovalo o legálnosti jejich
poĴízení.“
„Legálnò bych nezjistila nic,“ pĴiznala Ellen.
„To jsem jim v ústĴedí taky Ĵíkal. Nakonec mi museli dát za pravdu. To, co velvyslankynò provádí, je mnohem závažnòjší než zpňsob,
jakým jsi ty dňkazy poĴídila. Ten rozhovor s tebou u ní v kanceláĴi jí
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Ellen odemkla dveĴe svého bytu a vstoupila do pĴedsínò. DveĴe se jí
zdály nòjak menší, jak se jimi snažila protlaæit se všemi tòmi taškami s nákupem z blízkého obchodu s potravinami Mundial. Po dlouhé
dobò se tòšila, že bude zase moct uvaĴit veæeĴi a tentokrát pro všechny,
které má ráda. Odložila tašky na podlahu, zula si boty a kabelku s klíæi
položila na komodu. Podívala se do zrcadla a upravila si trochu vlasy.
„Tati, už jsi doma? Henry? Alexi?“
Volala ta tĴi jména a všimla si, že se na sebe do zrcadla usmívá.
Už dlouho jí nebylo tak dobĴe. Nikdo se neozýval, tak znovu popadla
všechny tašky a nesla je do kuchynò. Ruce mòla natažené dopĴedu,
aby s nimi hladce prošla dveĴmi do obývacího pokoje, který sousedil
s kuchyní oddòlenou vysokým barovým pultem. Už se tòšila, až neskuteænò tòžké bĴemeno koneænò odloží. Najednou jí uklouzla noha,
jako by stoupla na nòjaký gel. Ellen zavrávorala a vymrštila vše, co
držela, do vzduchu a sama se ve zlomku sekundy sklátila zády k zemi.
Dopadla tvrdò na podlahu a nákup ji æásteænò zasypal.
„Au,“ zasténala. Chvíli jen tak ležela a zjišĽovala, zda si nòco neudòlala. Pak se pomalu posadila a dívala se na tu strašnou spoušĽ kolem
sebe. Jedna láhev vína to bohužel nepĴežila. Uvòdomila si hned, že
sedí v nòæem lepkavém. Sakra, co to je? Sáhla pod sebe a podívala se
na ruku. Nechápavò zírala na hustou æervenou tekutinu, která jí ruku
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Mladá diplomatka Ellen Vargasová přijíždí do Rio de Janeira, kde
má působit čtyři roky na britském velvyslanectví. Z letiště spěchá
přímo za svým otcem, známým brazilským geologem, od něhož obdržela po příletu znepokojivou zprávu. Její obavy se potvrdí, když
dorazí do otcova bytu a zjistí, že byl unesen.
PROČ BY ALE NĚKDO UNÁŠEL PRO VĚTŠINU LIDÍ
NEZAJÍMAVÉHO VĚDCE?
A PROČ JI OTEC ŽÁDAL, ABY NEKONTAKTOVALA POLICII?
Jediným vodítkem, které Ellen má, je velmi podivný záznam v otcově
diáři:
dnes přijede Ellen
říct jí o V V
objetí mravenečníka!
Nemá tušení, co to znamená, ale musí ho najít stůj co stůj. Brzy však
odhalí, že nepřítel je mnohem mocnější a v nebezpečí není jen její
otec. Čas dochází úplně všem.
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