
17 — ИГРА ДУХОВА

2. Директорат, директору M сектора:
Опсервација субјекта се наставља, врбовање ћу покушати вечерас. Уко-
лико компромитујући материјал не да резултат, спаковаћу га, тим за
транспорт и екстракцију спреман. Страни фактор присутан, најмање
један оперативац.  Недефинисана служба. Предлажем црну процедуру,
потребна хитна потврда.
сп. аг. Овен Р.

Овен је још једном прочитао текст на монитору, затим протрљао
корен носа и покренуо програм  за криптовање и слање поруке. Насмејао
се у себи; наравно да му никаква потврда није била неопходна. За црну
процедуру се већ одлучио, оправдаће је, као и увек, хитним оперативним
разлозима. Бирократе у лагумима Директората су волеле форму, то је
одавно научио и трудио се да поштује. Олакшавало му је рад.

Није му промакло да професора не прати само он, уочио је утвару
већ на почетку обраде. Претходне ноћи је покушао уклањање, Ругер са
пригушивачем је био спреман, изманеврисао га је до слепе улице. И из-
губио. Први пут у 17 година службе, Овен Р. је изгубио своју мету.
Момак је био добар. Момак је био веома добар, а то му се није свиђало.
И страшно га је љутило.

*

— Ларсоне?

— Грегоре, ти си данас  у Контроли?

— Ја сам, изложи пресек.

— Професор је близу решења, ближе него што смо мислили.
Предлажем хитно брисање.



— Сачекај. Одобрено. Селективно, наравно?

— Наравно. Даље. Директорат ће га узети вечерас, уочене
припреме. Идентификовао оперативца, Грегоре, тип је опасан, екс-
тремно опасан. Синоћ је могао да ме  убије, морао сам да употребим
маску, једва је одржао. Предлажем ментос.

— Сачекај. Одобрено. Не летално, само га одбиј од себе.

— Примљено.

— Ларсоне? Чувај се.

Ларсон, теренски агент Трансдимензијске Контроле, је скинуо ко-
муникационе дискове са слепоочница и легао на кревет, покушавајући
да среди мисли и испланира даље кораке. Професоров пројекат ће не-
миновно довести до открића паралелних универзума, а то није могло да
се допусти. Овај свет још дуго неће бити спреман, Ларсон није смео ни
да замисли последице отварања неконтролисаног портала. Дакле, вече-
рас ће му обрисати делове знања, не много, нешто физике и математике
ће бити довољно. Срећом, професор је био биће навика, Ларсон је знао
тачно време када ће доћи у ресторан, чак и сто за којим ће седети. А ви-
соког, проседог оперативца ће ударити ментосом, али не лагано, како је
Контрола наредила. Удариће га најјаче што може, из близине. Стресао
се од помисли колико ће бити опасно. Са тим типом је смрт ишла под
руку, аура скоро да се голим оком видела. Као никада раније, Ларсон се
плашио.

*

Огрнут пешкиром око кукова, Овен је пажљиво бирао одећу. Знао
је да га у служби зову Сенка и то му је пријало, умео је и поред високог
стаса  да се уклопи у сваки амбијент, стопи са окружењем и постане не-
приметан, да нестане. Проверио је своје омиљено оружје, прстен на коме
је скривена полуга ослобађала иглицу. Довољан је био додир у пролазу,



неприметни убод је доводио до скоро тренутног застоја срца, смрт је на-
ступала за мање од минута. Супстанца коју је развио Директорат се није
могла обдукцијом открити. Волео је да црне процедуре изводи на улици,
у ресторану, на стадиону, гужва му је одговарала и пружала савршену
прилику за извлачење. Понекад је управо он позивао помоћ и задржавао
се у гомили радозналаца, да би жртву погледао у очи у тренутку када је
живот напушта. Знао је, наравно, да је психопата, није му сметало. Дру-
гачије нису ни бирали за овај посао.

О професору није много размишљао, одлучио је да не покушава
врбовање. Матори блесан је био неосетљив на новац, а ни фотографије
сексуалног односа са асистентом неће бити довољна полуга, Овен је то
знао. Узеће га при изласку из ресторана, комби, џак на главу, инјекција,
аеродром, сандук дипломатске поште, рутина. Нека Фирма гледа шта ће
са њим. Али, онај малени оперативац, утвара која се усудила да му стане
на пут, он је већ био друга ствар. Радовао се овом уклањању, помало из-
ненађен осећајем нелагодности. Такав осећај му је био нов, неуспех у
слепој улици га је још мучио. „Фокус, фокус!“, помислио је, обукао се,
још једном проверио прстен и иглицу окренуо према длану.

*

Ларсон је седео на поду, спуштене главе и опружених руку, про-
лазећи кроз вежбе дубоког дисања и концентрације. Брисање неће бити
проблем, али летални ментос је компликован, тако нешто није често из-
водио. Заправо, никад у реалној ситуацији, само на психо-тренинзима.
Био је свестан да то мора да уради, није га бринуло што у Контроли неће
схватити. Овај обрачун је неизбежан, то му је било кристално јасно. Да
би извео брисање, мора да преживи. Да би преживео, дугајлија мора да
умре. Проста, теренска логика.  Устао је, истуширао се и обукао. Изашао
је из хотела, пријало му је вечерње светло булевара.

Ушао је у ресторан и пажљиво одабрао место за шанком. У огле-
далу је видео професора како седи за столом у ћошку и црта  дијаграме



по салветама и столњаку, уједно је имао несметан поглед на улаз. Про-
тивник ће морати да прође поред њега, довољно близу, надао се да неће
смети да га одмах отворено нападне. Спремао се за хитар ударац, знајући
да има само једну шансу. „Е па, пријатељу, хајде да заплешемо“.

*

Заклоњен редом такси возила на супротној страни улице, Овен је
напето посматрао унутрашњост ресторана. Прозори су били довољно ве-
лики да види све што га је занимало. „Мали је добар..“, видео је да се
лукаво сместио, схватио какав би могао бити план, „..али не довољно
добар. Нож у бубрег, можда? Или нека играчка слична мојој? Не
данас, прикане...“. Одлучним кораком је прешао улицу и отворио улазна
врата.

*

Ларсон је држао шољицу кафе, изненађен што му високи човек
прилази широко осмехнут и поздравља га тапшањем по рамену, као ста-
рог пријатеља.  И тада се сручио са барске столице.

— Људи, мом другу је позлило! Нека неко позове хитну помоћ,
дајте мало воде!

Овен је чучнуо поред тела које се трзало и загледао у очи, с не-
приметним осмехом на уснама. А онда је видео да се зенице умирућег
шире и постају црње од ноћи, заслепљујући бол је почео да кида чеону
кост. Док је слика постајала све тамнија, схватио је да је однео последњу
победу.


