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Piafla Djemma el°Fna
Marrakech, Maroc
11 mai

Dificultatea de a te afla în locul nepotrivit la timpul nepotrivit este
cæ nu øtii treaba asta decît atunci cînd este prea tîrziu. Aøa i s°a
întîmplat øi lui Steven Cooke, iar suprema ironie era cæ, pînæ în
ultimul moment al vieflii sale, a fost convins cæ dæduse peste o infor-
maflie foarte tare.

Tînærul de douæzeci øi øase de ani, blond cu ochi albaøtri, nimerise
la acea întîlnire absolut întîmplætor. De fapt, Cooke nici nu trebuia
sæ se afle în acea parte a oraøului, dar sora lui îl rugase sæ îi aducæ
un caftan special cînd avea sæ se întoarcæ acasæ într°o vizitæ îndelung
aøteptatæ.

Deøi mai avea multe lucruri de rezolvat înainte de plecare, Steven
nu putea niciodatæ sæ o refuze pe Allison. Erau ceva mai mult decît
frate øi soræ. Erau cei mai buni prieteni încæ din copilærie. Iar Allison
era singura persoanæ care cunoøtea adeværata ocupaflie a fratelui ei.
Nici mæcar pærinflii nu øtiau cæ fiul lor este agent operativ al CIA. 

Steven se afla de mai puflin de un an în Maroc, dar cunoøtea deja
Marrakech°ul destul de bine. Bazarul din inima oraøului era un
labirint de pasaje øi alei înguste. Cærufle cu mægari încærcate cu
mærfuri se tîrau printre vînzætorii transpirafli øi præfuifli, înconjurafli
de o mîzgæ deasæ omniprezentæ, prin care nu se puteau zæri nici
zidurile de cæræmidæ ale oraøului, nici munflii Atlas din depærtare.
Cældura era teribil de greu de suportat în timp ce el rætæcea prin piefle
în cæutarea caftanului perfect pentru Allison, iar umbra era întot-
deauna o binecuvîntare.

Abia cînd Steven a luat°o pe scurtæturæ pe una dintre alei a
observat o cafenea ordinaræ, dar cu un client deloc obiønuit — un om
care dispæruse cu douæ zile înainte de atacurile din 11 septembrie
2001 øi pe care Statele Unite îl cæutaseræ încontinuu de atunci.



Dacæ avea dreptate, aceastæ descoperire ar fi însemnat o mare
lovituræ pentru spionajul american, dar øi o bilæ albæ foarte importantæ
pentru el, ceea ce l°ar fi evidenfliat printre tinerii agenfli operativi.
Ar fi fost într°adevær foarte bine sæ fie aøa, dar Cooke îøi reaminti cæ
intrase în CIA pentru a servi flara, nu pentru a primi mîngîieri pe
creøtet.

Scoase telefonul øi îøi sunæ øeful pentru a°i relata tot ceea ce væzuse,
inclusiv despre un nou jucætor care intrase în cafenea øi se aøezase
la masa omului lor. Pentru cæ nu avea întæriri în zonæ, superiorul
sæu nu l°a putut ajuta decît prin redirecflionarea unui satelit de urmæ-
rire pentru a colecta mai multe informaflii. Aøadar, partea dificilæ a
operafliunii avea sæ cadæ pe umerii lui Steven. Erau o mulflime de
întrebæri încuietoare despre omul din cafenea, iar CIA avea nevoie
de cît mai multe informaflii despre el øi planurile sale.

Deøi prin vene îi goneau adrenalina, frica øi emoflia laolaltæ, Cooke
încercæ sæ se concentreze la antrenamentul sæu pentru a°øi pæstra
controlul.

Cel mai important lucru de care avea nevoie era o înregistrare a
acestei întîlniri. Øi cum era exclus sæ îøi arate figura anglo°saxonæ
în acea cafenea øi sæ îøi sperie prada, trebuia sæ facæ rost de o cameræ
de filmat. Miøcîndu°se cît de rapid putea prin piaflæ, a gæsit în final
ce cæuta. Singura problemæ erau banii — nu avea destul. Hoflii de
buzunare din bazar erau renumifli, øi de aceea nu îøi lua niciodatæ
cærfli de credit sau mai mulfli bani decît øtia cæ are nevoie. Însæ avea
la el ceasul de mînæ Kobold Chronograph, iar patronul magazinului
îl acceptæ cu plæcere în schimbul unei camere digitale Canon cu un
zoom optic destul de bun øi cu un card de memorie de capacitate mare.

De pe acoperiøul unei clædiri de vizavi, Steven reuøea sæ intercaleze
fotografii cu scurte secvenfle video, care spera sæ fie descifrate de
experflii de la Langley*. Oricare ar fi fost motivul pentru care omul
din cafenea ieøise din ascunzætoare, trebuia sæ fie extrem de important
pentru a risca atît de mult.

Umplu rapid cardul de memorie øi se pregætea sæ°l schimbe cu unul
suplimentar, în ideea cæ va reuøi sæ fotografieze øi maøina præzii sale
la plecare, cînd auzi un zgomot în spatele sæu. 

Garoul øuieræ prin aer øi i se încolæci rapid în jurul gîtului. Mîinile
sale încercau disperate sæ îl apuce, dar fu lovit în spate de un genunchi
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* Langley, Virginia — sediul central al CIA. 



øi presiunea strînsorii crescu mai tare. Cînd traheea cedæ, camera
de filmat se rostogoli pe acoperiø, cu lentila færîmiflatæ.

Pentru asasin nu conta deloc acest detaliu cînd trase corpul
tînærului agent CIA de lîngæ parapet øi îndesæ camera øi cardul de
memorie al acesteia în buzunar. Singurul lucru de care trebuia sæ se
asigure Abdul Ali era inexistenfla unei dovezi a întîlnirii din cafenea. 

Americanii aveau sæ afle curînd rezultatul acelei întrevederi, dar
atunci urma sæ fie prea tîrziu.
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Centrul de Situaflii al Casei Albe
Washington, DC
18 mai

Preøedintele Jack Rutledge intræ în camera de situaflii øi îi îndemnæ
pe cei prezenfli în jurul mesei sæ ia loc. Trecuseræ mai puflin de cinci
luni din cel de°al doilea mandat prezidenflial øi deja vizitase aceastæ
încæpere de mai multe ori decît în ultimii doi ani la un loc. 

Sperase ca în cel de°al doilea mandat sæ se preocupe mai mult de
problemele de politicæ internæ pe care le abordase în campanie øi pe
care urma sæ le lase moøtenire succesorului sæu. Dar preøedintele îøi
dorea mai ales sæ ofere, indiferent cæ avea sæ îi urmeze un democrat
sau un republican, o flaræ mai bunæ decît primise el la investituræ.
Însæ ræzboiul împotriva terorismului îl împiedica foarte abil sæ îøi
realizeze visul.

Spre deosebire de mesajele publice ale secretarului de presæ de
la Casa Albæ, numærul atentatelor teroriste împotriva Americii øi ale
intereselor americane nu se afla deloc în scædere. Din contræ, indicii
arætau o creøtere semnificativæ, iar Statele Unite nu mai fæceau faflæ
dezamorsærii lor.

Pentru fiecare atentat dejucat de americani, alte trei apæreau la
orizont. Ritmul activitæflii serviciilor de informaflii, al armatei, øi al
justifliei era infernal. Iar în ciuda succeselor fenomenale (de care omul
de rînd habar nu avea), America pærea sæ batæ pasul pe loc. Capa-
citæflile naflionale de susflinere a acestei activitæfli erau de mult depæ-
øite, iar sistemul era pe cale sæ se præbuøeascæ din cauza suprataxærii.
Trebuia gæsitæ o soluflie, iar asta urgent.

Acestea erau gîndurile celor prezenfli în salæ, în timp ce preøe-
dintele trecea rapid peste conflinutul dosarului din fafla sa. Îi cedæ
cuvîntul generalului Bart Waddell, directorul Agenfliei de Informaflii
a Armatei.

— Mulflumesc, domnule preøedinte, ræspunse Waddell, un tip înalt,
brunet, de aproximativ cincizeci de ani. 



Se ridicæ în picioare øi apæsæ un buton al telecomenzii, iar
plasmele din fafla camerei, dar øi cele încorporate în masæ în fafla
fiecærui participant, se aprinseræ cu imaginea emblemei AIA.

— Documentarul prezentat a fost realizat în aceastæ dimineaflæ
cu ajutorul a douæ materiale informative. Primul confline o serie de
fotografii luate prin satelit, ordonate de Agenflia Centralæ de
Informaflii, cînd unul dintre agenflii sæi operativi a localizat subiectul
în Africa de Nord — Maroc, mai precis. Al doilea material este de fapt
un pont conform cæruia baza de operafliuni a subiectului se aflæ la
mai mult de øase mii de kilometri sud°est, în Somalia. 

Waddell deschise prima secvenflæ din prezentarea PowerPoint øi
toatæ lumea privi cum o Toyota Land Cruiser præfuitæ se opri în fafla
unei clædiri tocite de vreme, lungæ øi cu un singur etaj. 

— Ceea ce vedefli este o øcoalæ islamicæ de bæiefli, o madrassa*, la
periferia oraøului Mogadishu. Cel care coboaræ din maøinæ pe partea
dreaptæ este Mohammed bin Mohammed, alias Abu Khabab al°Fari,
sau, cum îl numesc analiøtii noøtri, M&M. Este cunoscut drept cel
mai renumit fabricant de bombe din al°Qaeda øi øeful Comitetului
lor pentru arme de distrugere în masæ. S°a næscut în Algeria în 1953
øi are pregætire în ingineria fizicæ øi chimicæ.

Waddell trecu mai departe prin alte fotografii în timp ce continua
sæ vorbeascæ.

— La baza al°Qaeda din Tora Bora, lîngæ Jalalabad, Mohammed
nu numai cæ a construit un dispozitiv pentru conceperea øi asamblarea
de arme nucleare, chimice øi biologice, dar a øi antrenat sute de agenfli
pentru a le utiliza. Majoritatea dintre dumneavostræ cunoaøtefli ima-
ginile prezentate în mass°media cu mormanele de cîini, pisici,
mægari, øi alte animale împræøtiate pe lîngæ complex.

Într°adevær, tofli cei prezenfli cunoøteau acele fotografii, dar nu
însemna cæ le puteau privi cu uøurinflæ. Se strîmbaræ concomitent de
dezgust.

— Fotografiile subliniazæ doar cele mai grave temeri pe care le
avem faflæ de experimentele macabre pe care credem cæ M&M le
deruleazæ cu antrax øi alte otrævuri chimice øi biologice. Cînd echi-
pele noastre au atacat locul în 2001, au gæsit græmezi de documente
create de Mohammed. Seamænæ puflin cu alte manuale gæsite în
depozitele al°Qaeda din Afganistan øi Pakistan, care erau destul de
rudimentare. În schimb, caietele lui Mohammed prezintæ mecanisme
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* Øcoalæ religioasæ islamicæ. 



explozive inovatoare, ceea ce este un uriaø salt înainte pentru
capacitæflile tehnologice ale organizafliei teroriste.

În nouæ septembrie, cu douæ zile înainte de atacurile de la World
Trade Center øi Pentagon, Complexul lui Mohammed a fost complet
abandonat, iar el a fost evacuat într°un loc necunoscut, undeva în munflii
Hindu Kush. În ciuda tuturor eforturilor, nu am obflinut informaflii
valide asupra acestei ascunzætori. Pînæ în dimineafla zilei de azi.

— Avefli idee ce cæuta la aceastæ madrassa? întrebæ Secretarul de
Stat, Jennifer Staley. 

Waddell se întoarse spre James Vaile, directorul Agenfliei Centrale
de Informaflii, în caz cæ acesta dorea sæ ræspundæ.

Vaile o privi pe Staley øi spuse:
— Existæ rapoarte care sugereazæ faptul cæ al°Qaeda profitæ de

absenfla unui guvern puternic centralizat în Somalia pentru a°øi
reîntregi forflele øi pentru a organiza tabere de pregætire.

Secretarul pentru Securitate Naflionalæ, Alan Driehaus dædu din
cap øi adæugæ:

— Presupun cæ faptul cæ nu ne atingem de Mogadishu sau oricare
alt loc din acea zonæ este un punct de atracflie în plus pentru ei!

— De unde øtifli cæ nu ne atingem de acel loc? întrebæ generalul
Hank Currutt, øeful Statului Major General. 

Fiind un patriot convins, care nu de pufline ori sîngerase pentru
flara lui, Currutt nu îl aprecia foarte tare pe Driehaus. Credea cæ acel
post avea nevoie de un militar care sæ înfleleagæ arta ræzboiului, nu
de un avocat care nu putea înflelege altceva decît mecanismele unei
instanfle.

În ceea ce îl privea, Driehaus nu agrea deloc insinuærile lui Currutt,
conform cærora el nu fæcea faflæ funcfliei pe care o ocupa øi cele douæ
decade petrecute în slujba flærii în cadrul Departamentului de Justiflie
erau oarecum mai puflin nobile decît serviciul militar. 

— Avînd în vedere incidentul Black Hawk* øi faptul cæ resursele
noastre sînt utilizate la maximum, replicæ Driehaus, am presupus
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* Bætælia de la Mogadishu era parte a Operafliunii Gothic Serpent, derulatæ pe
3 øi 4 octombrie 1993 în Mogadishu, Somalia, de forfle ale Statelor Unite susflinute
de UNOSOM II împotriva milifliei din Somalia, loiale tiranului Mohamed Farrah Aidid.
Este cunoscutæ øi ca Prima bætælie din Mogadishu, pentru cæ au mai urmat douæ
(în 2006 øi 2007). Un moment esenflial al conflictului a fost schimbarea misiunii de
cætre Administraflia Clinton, de la aprovizionarea cu alimente la „reconstrucflia
nafliunii“. Bætælia de la Mogadishu a determinat o schimbare profundæ în politica
externæ americanæ, Administraflia Clinton evitînd implicarea prin intervenflii militare 



cæ nu reprezintæ chiar o prioritate pentru noi crearea unui alt conflict
în zonæ. Cred cæ trebuie sæ devenim mult mai atenfli în ceea ce priveøte
percepflia cæ S.U.A. construiesc, de fapt, un imperiu.

— Construiesc un imperiu? ræbufni Currutt. Asta crezi tu cæ se
întîmplæ acum? 

— Am spus cæ asta este percepflia, dar ar trebui sæ fii orb sæ nu°fli
dai seama ce o genereazæ.

— Ei bine, sæ îfli spun un lucru. Am trimis o mulflime de tineri,
femei, øi bærbafli sæ lupte pentru libertate în afara graniflelor øi nu
am cerut în schimb decît suficient pæmînt cît sæ°i îngropæm pe cei care
nu au mai venit înapoi.

În cameræ se læsæ o tæcere apæsætoare.
În mod normal, preøedintele încuraja schimbul de opinii între

consilierii øi membrii cabinetului sæu, dar de data aceasta øtia ceva
ce secretarul Driehaus nu øtia. Hank Currutt participase la „Bætælia
Mærii Negre“, aøa cum era cunoscut acel masacru infam de optsprezece
ore din piafla Bakara din inima oraøului Mogadishu. Optsprezece
agenfli fuseseræ eliminafli øi mai mult de øaptezeci rænifli.

Iar în acel moment erau probleme mult mai grave pe ordinea de
zi pentru a permite animozitæflii dintre Driehaus øi Currutt sæ de-
vinæ o prioritate. Era nevoie de concentrare maximæ asupra chestiu-
nilor urgente, iar Rutledge avea experienfla politicæ necesaræ pentru
a øti cæ atacul lui Currutt la gîtul lui Driehaus nu era deloc productiv.

Preøedintele interveni:
— În ceea ce mæ priveøte, avem toate opfliunile pe masæ în acest

moment. Mohammed este una dintre cele mai mari ameninflæri la
adresa flærii noastre øi, trebuie sæ recunosc, am tot sperat în sinea
mea cæ toate acele bombardamente asupra Tora Bora* au spulberat
pietroiul sub care se ascunde øi poate de aceea nu îl mai putem localiza.
Dar iatæ cæ nu este aøa øi trebuie sæ decidem ce avem de fæcut.
Generale Waddell, oamenii tæi au cules informaflia. Care este
evaluarea ta?
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în conflictele Lumii a Treia din cauza temerii de a mai suferi pierderi semnificative
de soldafli americani. Au existat presupuneri despre o posibilæ implicare a lui Osama
bin Laden în acest conflict, prin finanflarea øi instruirea milifliei somaleze.

* Tora Bora („praful negru“) este un complex de peøteri situat în Munflii Albi din
partea de est a Afganistanului. În timpul invaziei americane în Afganistan, acesta a
fost un ultim refugiu al talibanilor. Fiind locul în care se presupunea cæ se ascunde liderul
al°Qaeda, Osama bin Laden, a fost teatrul unui conflict armat în decembrie 2001.
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— Domnule preøedinte, am aflat din documente øi din interoga-
toriile deflinuflilor de la Gitmo* øi din Afganistan cæ Mohammed în-
cearcæ sæ elaboreze un dispozitiv foarte sofisticat pentru realizarea
unui atac terorist multiplu asupra Statelor Unite. În acest moment
øtim exact unde se aflæ øi eu cred cæ e bine sæ batem fierul cît e cald.
Nu vom mai avea o astfel de oportunitate. Eu propun sæ îl eliminæm.

— Director Vaile? se adresæ preøedintele în timp ce se întorcea
spre øeful Agenfliei Centrale de Informaflii. Eøti de aceeaøi pærere?

— În mod normal da, aø avea aceeaøi opinie, dar mai existæ o
problemæ în acest caz.

— Ce problemæ? întrebæ Waddell.
— Øtim deja cæ, în ciuda operafliunilor noastre reuøite, al°Qaeda

se reface rapid. Pregætesc o multitudine de atacuri, aflate deja în
diferite stadii, atît în Statele Unite, cît øi în alte zone. Unora le°am
luat urma, despre altele nu øtim mai nimic. Dupæ cum bine øtifli,
domnule preøedinte, una dintre cele mai tulburætoare informaflii aflate
recent este aceea cæ teroriøtii sînt foarte aproape de punctul de a
încheia o tranzacflie care le°ar permite lansarea unui atac nuclear færæ
precedent asupra Americii. Pe baza unor frînturi de informaflii, inclusiv
pierderea unui agent operativ øi imagini preluate prin satelit din
Marrakech, avem motive întemeiate sæ credem cæ aceastæ tranzacflie
a fost gînditæ øi controlatæ de cætre Mohammed bin Mohammed.
Poziflia oficialæ a CIA este cæ, pentru securitatea naflionalæ, este vital
ca Mohammed sæ fie capturat viu øi supus interogatoriului.

— Adicæ sæ fie torturat, de fapt, de un guvern prieten nouæ, replicæ
secretarul Driehaus. Ultima gæselniflæ a sistemului de apærare
american.

Vaile îi aruncæ øefului Afacerilor Interne o privire deloc prie-
tenoasæ.

— Øi unde ar trebui sæ îl trimitem pe æsta? Facilitæflile din fostele
republici sovietice din Europa de Est nu mai intræ în discuflie, mai
ales acum cæ toatæ presa vuieøte pe acolo. Iar majoritatea bazelor din
Europa de Vest nu ne mai permit sæ le folosim aeroporturile ca puncte
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* Guantánamo Bay Naval Base (Baza navalæ din Golful Guantanamo) se aflæ
în sud°estul Cubei øi este utilizatæ de Marina americanæ de mai mult de un secol,
fiind cea mai veche bazæ militaræ navalæ din afara graniflelor øi singura aflatæ într°o
flaræ cu care Statele Unite nu au relaflii diplomatice. Din 2002, baza navalæ este folositæ
øi ca închisoare militaræ pentru persoane suspectate a fi combatanfli militari capturafli
în Afganistan øi, mai tîrziu, în Irak. 



de tranziflie. Aøa cæ ne mai ræmîn doar vechile refugii. Egipt, Iordania,
care sæ fie?

— Tu de partea cui eøti, Alan? întrebæ Vaile.
— De partea legii, replicæ Driehaus.
Toatæ lumea øtia cæ secretarul Driehaus nu era deloc un susflinætor

al politicii acestei administraflii privind extrædarea*. Era o strategie
care permitea sistemului sæ predea prizonierii altor guverne, care îi
interogau prin torturæ, repectîndu°se astfel legile americane, care
interziceau cu strictefle aceste practici.

Fixîndu°l în continuare cu privirea, directorul CIA continuæ:
— Indiferent unde va fi interogat Mohammed, eu cred cæ politica

preøedintelui a adus multe beneficii flærii øi în special departamentului
pe care îl conduci.

— Cu tot respectul pentru preøedinte, dar cred cæ te înøeli,
ræspunse secretarul pentru Securitate Naflionalæ. Ar trebui sæ fim un
stat pentru care legea este mai presus de orice. Ne folosim de acest
principiu pentru a justifica fiecare acfliune, inclusiv invadarea unor
state suverane. Dacæ nu respectæm acest principiu cu adeværat în tot
ceea ce facem, înseamnæ cæ nu sîntem cu nimic mai buni decît teroriøtii
cu care ne luptæm.

— Gata! ræbufni generalul Hank Currutt în timp ce se ridicæ øi
flinti cu degetul spre Driehaus. Nu am de gînd sæ mai ascult aceste
mizerii subversive.

— Subversive? îi ræspunse Driehaus. E o modalitate foarte comodæ
de a eticheta opinii cu care nu eøti de acord.

— Ia ascultæ, nenorocit nætîng ce eøti, dacæ nu îfli convine cum merg
lucrurile aici, dæ°fli demisia, agaflæ°te de o pancartæ øi posteazæ°te de
cealaltæ parte a gardului, laolaltæ cu ceilalfli bezmetici de pe
Pennsylvania Avenue**. 

Din nou, discufliile divagau faflæ de subiectul principal. 
— Hai sæ ne aøezæm øi sæ ne calmæm puflin, interveni preøedintele. 
Dar Currutt continua sæ stea în picioare, aøa cæ Rutledge îi ordonæ:
— Generale, am spus sæ iei loc!
Cînd acesta se aøezæ, în cele din urmæ, preøedintele se întoarse

spre Driehaus:
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* Extraordinary rendition (extrædarea în situaflii speciale) este un termen care
descrie transferul extrajudiciar al unei persoane dintr°un stat în altul. 

** Pennsylvania Avenue este un bulevard în Washington, D.C., între Casa Albæ
øi Capitol. Este denumitæ øi „Strada principalæ a Americii“, deoarece este locul
paradelor oficiale, dar øi al marøurilor de protest øi al demonstrafliilor civile.


