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na Pan Amovo letalo nad Lockerbiejem  

in njihovim družinam 



ZAHVALE

Pisati pomeni umakniti se v svoj svet. Moja žena, prelepa, 
stoična Skandinavka iz severne Minnesote, to k sreči razume. 
Lysa, čudovita si. Že leta in leta nosiš breme mojih rokov. Tudi 
kadar sem �zično prisoten, sem z mislimi drugje … snujem 
preobrate in zasuke zgodbe. Ne vem, kako naj si ti dovolj 
zahvalim. 

Izdajanje knjig je po drugi strani povsem drugačen svet – 
dinamičen in razburljiv, poln napetih trenutkov, kjer se stvari 
lahko tudi zalomijo. Neizmerno srečo imam, da sem obdan z 
ljudmi, ki sodijo med najboljše v tem poslu. Od Sloan Harris 
in Kristyn Keene pri ICM do Emily Bestler, Sarah Branham, 
Kate Cetrulo, Jeanne Lee, Al Madocs, Davida Browna in Judith 
Curr pri Atrii, do Louise Burke in Anthonyja Ziccardija pri 
Pocket Books ter Michaela Sellecka in Carolyn Reidy pri Simon 
& Shuster in celotne prodajne ekipe … vrhunski ste. Vsaka od 
dvanajstih izdaj je po kakovosti presegala prejšnjo, kljub temu 
da je bila večina od njih objavljenih v časih, ko se je založništvo 
spopadalo s hudimi težavami. 

Hvala Lorenzu DiBonaventuri in Nicku Wechslerju za vso 
vztrajnost in potrpežljivost – ne vem, kako vama uspe. Hvala 



Robu Richerju, prijatelju, ki mi je pomagal razumeti Bejrut 
v začetku devetdesetih let, Edu Schoppmanu za pojasnila o 
vojaških izrazih, dr. Jodi Bakkegard za boljše telesno počutje in 
vsem tistim, ki se niso želeli izpostavljati. Hvala tudi tistim, na 
katere sem morda pozabil – iskreno se opravičujem.

Nazadnje hvala tudi vam, bralcem. Zgodbo mi je po 
petnajstih letih končno uspelo prenesti na papir. Kako je Mitch 
Rapp postal Mitch Rapp? Pisanje tega romana je bila ena 
najbolj razburljivih stvari v moji karieri. Hvala za podporo in 
uživajte v branju.
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PREDGOVOR

BEJRUT, LIBANON

MITCH Rapp je v prašnem, razpokanem ogledalu gledal 
svoj odsev in resno dvomil o svoji prištevnosti. Roke se mu 
niso potile, ni se tresel, niti ni bil napet. To je bila zgolj hladna, 
trezna presoja svojih sposobnosti in možnosti za uspeh. Še 
enkrat je šel skozi vse faze načrta in spet prišel do zaključka, 
da ga bodo najbrž grdo pretepli, mučili in verjetno tudi ubili, 
ampak tudi spričo takih obetov se ni mogel pripraviti do 
tega, da bi preprosto odšel, kar ga je spet pripeljalo nazaj do 
tistih pomislekov glede duševnega zdravja. Kdo na svetu bi šel 
prostovoljno v to? Rapp je nekaj trenutkov razmišljal o tem in 
nato sklenil, da bi na to vprašanje moral odgovoriti kdo drug. 

Če se je za vse ostale zdelo, da so lahko mirne vesti sedeli 
križem rok, je bilo pri Rappu drugače. Z bejrutskih ulic sta bila 
odpeljana dva njegova sodelavca, domnevno s strani kriminalne 
združbe, imenovane Islamski džihad. Bili so podaljšana roka 
Hezbolaha, katerega dejavnosti so bile usmerjene v ugrabitve, 
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mučenje in samomorilske bombne napade. Džihadisti so 
nedvomno že začeli zasliševati svoja nova zapornika. Moža 
bodo izpostavili neznosnim bolečinam in vrtali bodo vanju, 
dokler ne bodo dobili, kar so hoteli.

Takšna je bila žal kruta resnica, in če sta bila njegova sodelavca 
tako zaslepljena, da sta mislila drugače, je to samo pomenilo, 
da sta se vede ali nevede nagibala k ugodnejšim zaključkom. 
Po tistem, ko je en dan gledal, kako se ljudje, ki so trdili, da 
bodo uredili zadevo, niso zganili, je Rapp sklenil, da bo rešitev 
poskušal najti sam. Birokrati in uradniki iz službe za zunanje 
zadeve v Washingtonu so morda res lahko mirne vesti pustili, 
da se stvari odvijejo po svoje, Rapp pač ne. Preveč je že prestal, 
da bi se pustil razkrinkati, poleg tega pa ga je grizlo še nekaj 
drugega – čast in bojevniški kodeks. S tema dvema fantoma se je 
znašel na marsikateri preizkušnji. Enega je spoštoval, občudoval 
in imel rad. Drugega je spoštoval, občudoval in sovražil. Želja, 
da bi ukrepal, storil kar koli, da bi ju rešil, je bila tako močna, 
da je ni mogel prezreti. Kravatarjem v Washingtonu ne bo 
težko odpisati dveh anonimnih operativcev kot žrtvi vojne, za 
tipe, ki so skupaj tičali v jarkih, pa je bilo to malce bolj osebno. 
Bojevniki ne pustijo umreti svojih ljudi v sovražnikovih rokah, 
kajti skrivaj vsi vedo, da jih bo nekoč morda doletela enaka 
usoda, in vsi seveda upajo, da bo njihova država dala vse od 
sebe, da jih dobi nazaj. 

Rapp je gledal svoj razdrobljeni odsev; svoje goste, nepočesane 
črne lase in brado, porjavelo olivno polt in oči, tako temne, da 
so bile skoraj črne. Lahko bi se sprehajal med sovražniki, ne da 
bi kdo posumil vanj, ampak vse to se lahko spremeni, če ne bo 
nekaj ukrenil. Pomislil je na urjenje in na vse, kar je žrtvoval. 
Razkrinkal bo celotno operacijo, kar je pomenilo, da bo njegove 
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kariere na terenu konec. Premestili ga bodo v neko pisarno v 
Washingtonu, kjer bo gnil naslednjih petindvajset let. Zbujal 
se bo in hodil spat z nadležno mislijo na to, da bi moral nekaj 
storiti – kar koli. In nazadnje bi se kastriral, ker bi do konca 
svojih dni dvomil o velikosti svojih jajc. Rappa je ob misli na 
to zmrazilo. Lahko da ni bil čisto pri pravi, je pa prebral dovolj 
grških tragedij, da je razumel, da bi ga življenje, polno takega 
samoobtoževanja, sčasoma pripeljalo na psihiatrični oddelek. 
Ne, je pomislil, raje umrem v spopadu. 

Prikimal je samemu sebi in globoko vdihnil, preden se je 
sprehodil do okna. Rahlo je odgrnil raztrgano zaveso in pogledal 
ulico spodaj. Dva vojaka Islamskega džihada sta bila še vedno 
na svojih položajih na drugi strani ceste in opazovala dogajanje. 
Rapp je po soseski pustil par namigov o tem, kakšni so njegovi 
nameni, in pojavila sta se že uro pozneje, kmalu po tistem, ko je 
v voljno roko lokalnega trgovca potisnil sedmi bankovec za sto 
dolarjev. Rapp je pomislil, da bi enega lakaja ubil, drugega pa 
zaslišal, vendar se je zavedal, da se bodo govorice razširile tako 
hitro, da bodo njegova dva sodelavca ali odpeljali drugam ali 
ubili, še preden bo lahko ukrepal v skladu z informacijami, ki 
jih je dobil. Rapp je zmajal z glavo. To je bilo to. Videl je samo 
eno možnost in s tistim, kar je moralo biti storjeno, ni imelo 
smisla odlašati. 

Na hitro je načečkal sporočilo in ga pustil na majhni vogalni 
mizi. Vzel je sončna očala, zemljevid in zajeten sveženj denarja 
ter se odpravil k vratom. Dvigalo je bilo pokvarjeno, zato je šel 
po stopnicah in se spustil tri nadstropja do avle. Nov receptor 
je bil živčen kot hudič, kar je bilo za Rappa znamenje, da je bil 
opozorjen. Skozi vhodna vrata je stopil na pripekajočo dnevno 
svetlobo in si držal zemljevid nad glavo, da bi se skril pred 



- 14 -

Vince Flynn

soncem, medtem ko je pogledal po ulici navzgor in navzdol. 
Gledal je skozi sončna očala in se pretvarjal, da ni opazil dvojice 
iz Islamskega džihada. Z obrazom, zatopljenim v zemljevid, se 
je obrnil na desno in začel hoditi proti vzhodu. 

Nekje na polovici ulice mu je živčni sistem v možgane začel 
enega za drugim mrzlično pošiljati alarme. Zbrati je moral vso 
moč, da je nadvladal svoje urjenje in na milijone let star nagon 
po preživetju, kot šifra vgrajen v človeške možgane. Malce 
naprej je bil na drugi strani ulice parkiran znan črn avto. Ne 
meneč se za moškega za volanom, se je Rapp obrnil proti ozki 
stranski ulici. Komaj trideset korakov naprej je pred trgovino 
stal moški grobega videza. Njegova leva noga je bila iztegnjena 
in trdno uprta na pločnik, druga pa pokrčena in uprta na 
zgradbo. S svojo veliko postavo se je naslanjal na zgradbo, 
medtem ko je na dolgo povlekel cigaretni dim. Nekaj na njem 
mu je bežno delovalo znano, vse od črnih prašnih hlač in bele 
poslovne srajce s potnimi madeži pod pazduhami. 

Ulica je bila sicer prazna. Tisti, ki so preživeli krvavo 
državljansko vojno, so se znali izogniti težavam in so pametno 
sklenili, da bodo do konca jutranje predstave raje ostali doma. 
Stopinje za njim so odmevale kot težki čevlji na kamnitih tleh 
prazne katedrale. Rapp je slišal, da sta njegova zasledovalca 
pospešila korak. Motor avta je nenadoma zarohnel, nedvomno 
je šlo za tisti črni BMW, ki ga je opazil prej. Rapp je z vsakim 
korakom čutil, da ga vse bolj dohitevata. Njegovi možgani so 
čedalje hitreje preletavali različne scenarije, da bi našli izhod iz 
preteče katastrofe. 

Zdaj nista bila več daleč. Rapp ju je čutil. Orjak pred njim je 
odvrgel cigareto na tla in se odrinil od stavbe prožneje, kot bi si 
Rapp mislil. To si je vtisnil v spomin. Moški se mu je nasmehnil 
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in iz žepa povlekel usnjen pendrek. Kot da je presenečen, je 
Rapp izpustil zemljevid in se obrnil, da bi pobegnil. Oba moška 
sta bila natanko tam, kjer ju je pričakoval. Njuni pištoli sta bili 
izvlečeni – ena je merila v Rappovo glavo, druga pa v njegove 
prsi. 

Pridrvel je avto in se sunkoma ustavil na njegovi desni. 
Prtljažnik in sprednja sopotnikova vrata so se odprli. Rapp 
je vedel, kaj bo sledilo. Zaprl je oči in stisnil čeljust, ko je 
na zadnjem delu glave začutil močan udarec s pendrekom. 
Rapp se je opotekel nazaj in namenoma padel v roke moških 
s pištolama. Noge je pustil mlahave, in moška sta se trudila z 
njegovo težo. Čutil je, kako so ga orjakove roke ovile okrog prsi 
in ga povlekle pokonci. Vzele so mu 9-mm pištolo, ki jo je imel 
zadaj za pasom, in ga nato odvlekle par korakov do prtljažnika. 
Rapp je z zamolklim zvokom pristal z glavo naprej. Nato so v 
notranjost strpali še ostali del njegovega telesa in prtljažnik se je 
zaprl.

Motor je zahrumel in zadnje gume so mlele plast peska in 
umazanije, dokler se niso oprijele asfalta. Rappa je vrglo nazaj, 
ko je vozilo pospešilo hitrost. Počasi je odprl oči in se, kot 
pričakovano, znašel v popolni temi. V glavi mu je malce kljuvalo 
od udarca, a ne prehudo. Kljub temu na njegovem obrazu ni 
bilo nobenega strahu ali dvoma - le nasmeh na ustnicah, ko 
je pomislil na svoj načrt. Semena dezinformacij, ki jih je trosil 
naokrog prejšnji dan, so jih privabila k njemu, tako kot je upal. 
Njegovim ugrabiteljem se niti sanjalo ni, kakšni so bili pravi 
nameni moškega, ki so ga dobili v svojo pest, niti tega, kakšno 
gorje in kaos jih čakata. 



I. DEL
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1. POGLAVJE

JUŽNA VIRGINIJA 
(LETO DNI PREJ)

MITCH Rapp si je z obraza odstranil prevezo in dvignil svoj 
sedež nazaj navzgor. Rjavi ford taurus si je zibajoče utiral pot 
po brazdah kolovozne poti in za seboj v vroč avgustovski zrak 
spuščal dva oblaka prahu. Preveza za oči je bila varnostni ukrep 
v primeru, da bi mu spodletelo, kar pa za Rappa tako ali tako ni 
prišlo v poštev. Skozi okno je gledal gosto pregrado borovcev, ki 
so rastli ob poti. Labirint dreves in podrastja je bil tako teman, 
da ni mogel videti dlje od devetih metrov. Kot otroka so ga 
gozdovi vedno pritegnili, danes popoldne pa ga je ob pogledu 
nanje obšel zlovešč občutek. 

Njegove misli je ugrabila zla slutnja in jih odpeljala na kraj, 
kamor ni hotel iti. Vsaj ne danes popoldne. Rappova obrv se je 
kljub temu namrščila, ko se je spraševal, koliko mož je umrlo 
v tem gozdu, pa ne tistih, ki so se pred davnimi leti borili v 
državljanski vojni. Ne, je pomislil in se trudil biti popolnoma 



- 20 -

Vince Flynn

iskren do sebe. Smrt je bila preveč splošna beseda. Dopuščala 

je možnost, da je koga doletela po nesreči, kar je bilo zelo 

priročno, če si hotel zamolčati resnost tega, v kar se je podajal. 

Usmrčenih je bila ustreznejša beseda. Može, ki jih je imel v 

mislih, so nagnali v te gozdove, jih ustrelili v zadnji del glave 

in jih zmetali v sveže izkopane luknje, da se je za njimi izgubila 

vsaka sled. To je bil svet, v katerega bo vsak čas stopil Rapp, ki 

pri svoji odločitvi kljub temu ni imel nobenih pomislekov. 

Kanček dvoma je vendarle šinil skozi tančico njegovega 

uma in povzročil, da je za trenutek okleval. Rapp se je boril 

z mislijo na to in jo nato zatlačil nazaj v najgloblje dele svojih 

možganov. Zdaj ni bil čas za pomisleke. Razmislil je o tem, 

temeljito in podrobno. Zadevo je preučil z vseh možnih vidikov 

od dne, ko je v njegovo življenje stopila skrivnostna ženska. Na 

neki čuden način je vedel, kam ga bo to pripeljalo, skoraj od 

trenutka naprej, ko ga je prvič pogledala s tistimi pozornimi in 

prodornimi očmi.

Čakal je, da bo kdo pristopil k njemu, čeprav ji Rapp tega 

ni povedal. Niti tega, da je z bolečino zaradi izgube ljubezni 

svojega življenja lahko shajal edino tako, da je koval svoje 

maščevanje. Da je vsako noč pred spanjem pomislil na mrežo 

anonimnih mož, ki so načrtovali napad na let 103 družbe 

Pan Am, da je na tem potovanju videl sebe, namenjenega v 

odročen kraj, ne dosti drugačnega od gozda, v katerem se je 

znašel zdaj. Zanj je bilo vse logično. Sovražnike je bilo treba 

pobiti in Rapp je bil več kot pripravljen postati človek, ki bo to 

tudi storil. Vedel je, kaj bo sledilo. Moral se bo izuriti, izpiliti 

svoje veščine in se skovati v orožje vrhunske zmogljivosti, nato 

pa jih bo začel preganjati. Lovil jih bo, dokler ne bo pokončal 
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zadnjega anonimnega moža, ki je na tisto mrzlo decembrsko 
noč zarotniško ubil toliko nedolžnih civilistov. 

Avto je upočasnil hitrost in Rapp je pogledal navzgor ter 
zagledal zarjavelo ograjo za živino, zaklenjeno z debelo verigo in 
ključavnico. Njegova rjava obrv se je sumničavo naježila. 

Ženska, ki je bila za volanom, ga je ošinila in rekla: »Morda si 
pričakoval kaj bolj tehnološko dodelanega.«

Rapp je molče prikimal.
Irene Kennedy je ustavila avto, rekoč: »Videz lahko vara.« 

Odprla je vrata na svoji strani in izstopila iz vozila. Med hojo 
do ograje je napela ušesa. Trenutek kasneje je slišala odpiranje 
sopotnikovih vrat in se nasmehnila. Odločil se je prav, čeprav še 
ni bil izurjen. Že od njunega prvega srečanja je bilo očitno, da je 
drugačen. Razčlenila je vsako podrobnost iz njegovega življenja 
in ga več mesecev opazovala od daleč. Kennedyjeva je bila 
neverjetno sposobna, kar se tiče njenega dela. Bila je metodična, 
organizirana in potrpežljiva. Imela je tudi fotografski spomin.

V tem poslu je bila že od malih nog. Njen oče je delal za 
zunanje ministrstvo, tako da je šole večinoma obiskovala v tujih 
deželah, kjer Američani niso bili vedno lepo sprejeti. Previdnost 
je bila del njenega vsakdanjika od petega leta naprej. Če so 
si drugi starši delali skrbi, da bo njihove otroke povozil avto, 
je starše Kennedy skrbelo, da bodo pod svojim avtom našli 
bombo. To, da se mora vedno zavedati svoje okolice, ji je bilo 
vcepljeno v glavo. 

Ko se mu je Kennedyjeva končno predstavila, jo je Rapp 
par sekund preučeval in jo nato vprašal, zakaj ga je zasledovala. 
Rapp je imel takrat komaj dvaindvajset let in za seboj ni imel 
nikakršnega urjenja. Če je imela Kennedyjeva kakšno slabost, 
je bila to improvizacija. Stvari je rada načrtovala dosti vnaprej, 
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in ker je bila tako temeljita, je domnevala, da novinec ni vedel, 
da je spremljala njegovo življenje. Najela je že na ducate mož, 
toda česa takega še ni doživela. Ujel jo je povsem nepripravljeno 
in Kennedyjeva je jecljaje iskala odgovor. Rekrut bi moral biti 
tisti, ki se trudi razumeti, kaj se dogaja. Tega, da jo je Rapp 
prepoznal, se ni nadejala. 

Kasneje, ko je bila v svoji motelski sobi izven Sirakuz, je 
preštudirala vsako svojo potezo v zadnjih osmih mesecih 
in skušala ugotoviti, kje ji je spodletelo. Po treh urah in 
sedemnajstih pregledanih straneh zapiskov še vedno ni našla 
napake. Z jezo in godrnjavim občudovanjem je prišla do 
zaključka, da je imel Rapp izjemno izostreno situacijsko 
zavedanje. Njegovo mapo je postavila na kup in sprejela drzno 
odločitev. Namesto da bi se obrnila na običajne ljudi, je stopila 
v stik s podjetjem, ki ga je vodilo nekaj upokojenih špijonov. 
Vsi so bili dobri prijatelji njenega očeta, ki so se ukvarjali z 
raznimi zadevami, ne da bi za seboj puščali kakšne papirnate 
sledi. Prosila jih je, naj si povsem objektivno ogledajo Rappa, 
samo za primer, da je kaj zgrešila. Po dveh tednih so se vrnili 
z zapisnikom, ob katerem je Kennedyjevo spreletelo po hrbtu.

Poročilo je nemudoma odnesla svojemu šefu �omasu 
Stans�eldu. Po polovici prebranega gradiva je začel sumiti, kaj 
je imela za bregom. Ko je končal, je počasi zaprl štiri centimetre 
debelo biogra�jo mladega Mitcha Rappa in jo pozval, naj 
utemelji svoja dognanja. Bila je kratka in jedrnata, vendar je 
Steins�eld kljub temu izpostavil morebitne pasti in nevarnosti, 
v kolikor bi fant preskočil prvi del urjenja. Oporekala je brez 
napake. Igra se je spreminjala. To je večkrat rekel celo sam. Niso 
mogli sedeti križem rok in se samo braniti, in v tem čedalje bolj 
medsebojno povezanem svetu so potrebovali orožje, ki je bilo 
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natančnejše kot vodena bomba ali manevrirna raketa. Ker je na 
terenu preživel mnogo let tudi sam, je Stans�eld vedel, da bi 
morala biti ta oseba popolnoma neodvisna. Takšna, o kateri ni 
bilo nobenih uradnih zapisov. 

Kennedyjeva je naštela še osem dodatnih razlogov, zakaj je 
bil ta mladenič po njenem idealen kandidat. Razmišljala je 
pametno, poleg tega pa je bilo treba upoštevati tudi preprosto 
dejstvo, da so nekje pač morali začeti. Stans�eld je menil, 
da bi s takimi prizadevanji morali začeti že pred petimi leti, 
tako da je privolil v to, a s težkim vzdihom in samo kančkom 
upanja. Kennedyjevi je dejal, naj izpusti običajno usposabljanje 
in ga odpelje k edinemu moškemu, ki je bil tako nor, da 
bo neizkušenega rekruta lahko preoblikoval v tisto, kar so 
potrebovali. Če bo Rapp zdržal pol leta šolanja pod budnim 
očesom Stana Hurleyja, bo morda res postal orožje, kakršnega 
so iskali. Preden je odšla, ji je Stans�eld še naročil, naj se 
znebi vsega dokaznega gradiva, od map do skrivnih fotogra�j 
in posnetkov. Uničeno je moralo biti vse, kar bi jih lahko 
povezovalo z njim. 

Kennedyjeva je zapeljala z avtom skozi ograjna vrata in 
prosila Rappa, naj jih zapre in zaklene za njima. Rapp jo je 
ubogal in šel nato nazaj v avto. Po stotih metrih je Kennedyjeva 
upočasnila vozilo in zapeljala proti robu, da se je ognila veliki 
udarni jami. 

»Zakaj na obrobju ni poskrbljeno za varnost?« je vprašal 
Rapp.

»Visokotehnološki sistemi … pogosteje kot ne … pritegnejo 
preveč nehotene pozornosti. Prav tako ustvarjajo lažne alarme, 
kar v zameno zahteva veliko delovne sile. Ta kraj ni za take reči.«

»Kaj pa psi?« je vprašal Rapp.
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Njegov način razmišljanja ji je bil všeč. Kot nalašč sta takrat 
okoli ovinka pritekla dva lovska psa. Pognala sta se naravnost v 
vozilo. Kennedyjeva je ustavila in počakala, da sta se umaknila 
s poti. Trenutek kasneje, potem ko sta pokazala čekane, sta se 
obrnila in oddrvela nazaj v smer, iz katere sta prišla.

Kennedyjeva je dala nogo z zavore in nadaljevala pot. »Ta 
možakar,« je rekla. »Tisti, ki te bo uril.«

»Norec, ki me bo hotel ubiti,« je rekel Rapp čisto resno. 
»Nisem rekla, da te bo hotel ubiti … Rekla sem, da te bo 

hotel prepričati, da te hoče ubiti.«
»Dobra tolažba,« je zajedljivo rekel Rapp. »Zakaj ga kar 

naprej omenjaš?«
»Ker hočem, da si pripravljen.«
Rapp je trenutek razmišljal o tem in rekel: »To sem že zdaj, 

ali vsaj toliko, kot je človek lahko pripravljen na take stvari.«
Za hip je pomislila. »O tvoji �zični pripravljenosti ni 

nobenega dvoma. Vemo, da si v dobri kondiciji, kar je zelo 
pomembno, ampak zavedaj se, da se bo od tebe zahtevalo več, 
kot si lahko predstavljaš. To je igra. In zasnovana je tako, da 
odnehaš. Tvoja največja prednost bo duševna disciplina, ne 
telesna moč.« 

Rapp je menil drugače, a je držal jezik za zobmi. Če si hotel 
biti najboljši, si moral imeti enako količino obojega. To igro je 
poznal. Za seboj je imel precej nogometnih tekem in treningov 
lacrossa v vlažni avgustovski vročini Virginie, in takrat ga je 
gnala naprej samo želja po igranju. Težnja, da bi mu uspelo, je 
bila zdaj globlja. Bolj osebna.

»Samo poskusi si zapomniti … nič od tega ni osebno,« je 
rekla Kennedyjeva.

Rapp se je nasmehnil sam pri sebi. Motiš se, je pomislil. 
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Vse je bilo osebno. Ko je odgovoril, je bil kljub temu spravljiv. 
»Vem,« je rekel Rapp v sproščenem tonu. »Kaj pa drugi fantje?« 
Če ga je kaj malce skrbelo, so bili to ostali rekruti. Tu so 
bili že dva dni. Rapp ni maral biti v zaostanku. Začeli so se 
že spoprijateljevati med seboj in najbrž jim ne bo prav, da je 
prišel tako pozno. Zamude ni razumel, ona pa ni bila ravno 
radodarna z informacijami.

»Šest jih je.« Kennedyjeva je v mislih preletela fotogra�je. 
Prebrala je njihove mape. Vsi so imeli vojaške izkušnje in 
vsem je bilo, vsaj na papirju, skupno to, da so imeli precej 
Rappovih značilnosti. Vsi so bili temne polti, športniki, 
sposobni nasilja ali vsaj niso imeli strahu pred tem, in vsi so 
do neke mere uspešno opravili obsežne psihološke teste. Vsi so 
pokazali sposobnost za učenje tujih jezikov. V smislu občutka 
za narobe in prav so se vsi gibali okoli tiste kritične točke, ki je 
na tortnem diagramu duševnega zdravja ločevala varuhe zakona 
od poklicnih kriminalcev. 

Za naslednjim ovinkom se je pred njima odprla pokrajina. 
Sveže pokošena trata, velika približno kot nogometno igrišče, 
se je raztezala na obeh straneh ceste in segala naprej do belega 
skednja in enonadstropne hiše, obdane z verando z vseh strani. 
To ni bilo ravno tisto, kar je pričakoval Rapp. Kraj je spominjal 
na podeželsko razglednico z dvema gugalnikoma na veliki beli 
verandi. 

Iz hiše je prišel moški. V eni roki je držal skodelico kave, 
v drugi pa cigareto. Rapp je gledal, kako se je sprehodil čez 
verando. Moški je na zelo sproščen način zasukal glavo na 
levo in nato na desno. Večina ljudi bi to spregledala, toda 
Rappovi čuti so se zavedali stvarnosti, da je bil svet razdeljen 
na tiste, ki so bili del črede, in tiste, ki so radi lovili. Moški je 
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preverjal okolico. Ustavil se je na vrhu stopnic in ju pogledal 
izza pilotskih sončnih očal. Rapp se je rahlo nasmehnil, ko je 
spoznal, da je to moški, ki ga bo skušal zlomiti. To je bil izziv, ki 
ga je nestrpno pričakoval že nekaj časa. 


