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7

PRÒLEG

Atlantic city, Nova Jersey

L’Hector Moreno i en Jerome Ribbons eren dins del cot-
xe, a la planta baixa de l’aparcament de l’Atlantic Regency
Casino, esnifant metamfetamina amb un bitllet de cinc
dòlars, un encenedor i un tros de paper de plata arrugat.
Tenien trenta minuts.

Hi ha tres maneres d’atracar un casino. La primera és
entrant per la porta principal. Durant els anys vuitanta
funcionava, avui ja no tant. Igual que en un banc, un parell
de paios entren amb màscares i pistoles, i encanonen la tia
bona que hi ha darrere els barrots, que es posa a plorar i a
suplicar que no la matin, mentre el director els entrega els
quartos per damunt del taulell. Els dolents de la pel·li sur-
ten per la porta principal i marxen en cotxe, perquè sem-
bla de sentit comú que per a un casino un tiroteig és molt
pitjor que no pas que et buidin la caixa. Però els temps
canvien. Avui en dia les caixeres estan preparades i la segu-
retat és més agressiva. Tan bon punt salta l’alarma silencio-
sa (i salta sempre), comencen a aparèixer goril·les armats
no saps ben bé d’on. Continuen deixant-te sortir del ca-
sino, però tan bon punt poses un peu al carrer et trobes
amb quaranta paios que t’apunten amb AR-15 i escopetes.
Ja no disposes de dos minuts de decalatge, com abans.

La segona opció és centrar-se en les fitxes. Baixa amb

020-GHOSTMAN.indd 7 11/06/13 21:31



8

ascensor des de les suites, apropa’t a la taula de la ruleta,
treu la pipa i dispara al doble zero. Tot déu sortirà cor-
rents en sentir el tret, especialment el crupier. Els rics no
són gent valenta i els empleats encara menys. Quan hagin
escampat la boira, agafa una bossa i arreplega totes les fit-
xes. Llavors claves dos trets més al sostre, que vegin que
no et mames el dit, i et fots a córrer com si et perseguís el
diable. Sembla una animalada, però funciona. Com que
no potineges la caixa, el temps de resposta no serà tan
immediat; els de seguretat no t’estaran esperant a la sorti-
da, com en el primer cas. És possible que aconsegueixis
arribar a l’aparcament i, des d’allà, a l’autopista. Això sí,
encara tindràs el problema de col·locar les fitxes. Si te
n’endús prous, un milió o més, posem per cas, el casino
substituirà totes les fitxes de l’establiment per unes de no-
ves, amb un altre disseny, i tu et quedaràs amb una bossa
plena de discos d’argila sense cap valor. No només això,
sinó que aquesta estratègia podria quedar obsoleta per
culpa de la tecnologia: alguns casinos han començat a in-
troduir microxips a les fitxes per facilitar-ne el recompte,
i això els podria permetre localitzar les que t’has endut.
En qüestió de sis hores t’estaran buscant de Las Vegas a
Mònaco, i les fitxes tampoc no tindran cap valor. Si per
casualitat no passa res de tot això, el millor que pots fer és
intentar col·locar-les al mercat negre. En aquest cas, però,
les hauràs de vendre a meitat de preu o menys, perquè
ningú no voldrà emmerdar-se si com a mínim no pot do-
blar la inversió. En resum, amb les fitxes no vas enlloc.

Finalment, la tercera manera d’atracar un casino con-
sisteix a robar els diners mentre els traslladen. Per fer-ho
hauràs d’assaltar un vehicle blindat. Els casinos mouen un
munt de quartos, més i tot que els bancs. Per molt que
diguin les pel·lis, la majoria no tenen les caixes fortes ple-
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nes de feixos de bitllets. No disposen d’una gran cambra
cuirassada amb centenars de milions amuntegats, sinó que
tenen caixes més petites, repartides per tot l’edifici. En
lloc d’emmagatzemar muntanyes de diners, fan com la
resta de negocis d’aquesta envergadura: quan se’ls acumu-
len els calés en efectiu, els envien al banc en una furgone-
ta blindada. I si els en falten, repeteixen l’operació però a
l’inrevés. En total, dos o tres trasllats al dia.

Però assaltar una furgoneta blindada no és factible. Ac-
tualment, aquests vehicles són com tancs plens de bitllets.
Atracar el banc d’on surten els calés tampoc no és una
opció viable: les mesures de seguretat dels bancs són enca-
ra millors que les dels casinos. La clau és fer-ho en plena
transacció, mentre els empleats carreguen o descarreguen
els diners del vehicle. Fins i tot t’ho posen fàcil: la majoria
de casinos no disposen d’un aparcament blindat, seria poc
pràctic. El que fan és aparcar la furgoneta davant d’una de
les entrades posteriors del casino, sempre una de diferent.
Els guardes obren les portelles del vehicle, en treuen els
diners i entren caminant per les portes de vidre. Per als
atracadors a mà armada, aquesta és l’oportunitat d’or; du-
rant seixanta segons, dos cops al dia, més diners dels que
un parell de paios farien atracant mitja dotzena de bancs
canvien de mans a plena llum, davant de tothom. Un
equip d’atracadors professionals només s’ha d’encarregar
de dos o tres goril·les armats i pelats al zero, i fotre el
camp abans no arribi la policia. Així de senzill. Natural-
ment, abans hauràs de saber en quin moment es farà l’en-
trega, de quants diners es tracta i quina porta faran servir
les furgonetes, però això no costa gaire d’esbrinar. Acon-
seguir informació és la part fàcil. La part complicada és
fugir. Però si pots arreplegar els calés i tocar el dos en un
parell de minuts, seràs ric.
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En Jerome Ribbons va donar un cop d’ull al Rolex d’or.
Eren quarts de sis del matí.

Faltava mitja hora per a la primera entrega.
Calen mesos per planejar un atracament a un casino.

Per sort per a ells, no era la primera vegada que en Rib-
bons feia una feina d’aquelles. En Jerome Ribbons era un
doble exconvicte del nord de Filadèlfia. Aquella part del
seu currículum no era gaire atractiva, ni tan sols per a la
mena de paio que es dedica a aquest tipus de feines, però
com a mínim volia dir que faria tots els possibles perquè
no els pesquessin. Tenia la pell de color de carbó vegetal i
duia un grapat de tatuatges que s’havia fet al penal de
Rockview i que treien el nas per sota de la roba. Havia
passat cinc anys a l’ombra per participar en un atracament
a mà armada en un Citibank de Northern Liberties als
anys noranta, però després de sortir havia col·laborat en
cinc atracaments més i no havia tornat a la garjola. Era un
homenàs. Feia ben bé metre noranta i tenia el pes que
correspon a aquesta alçada, amb llonzes de greix que li
penjaven per damunt del cinturó, la cara rodona i una pell
suau com el cul d’un bebè. Si tenia un bon dia podia fer
quatre-centes flexions, sis-centes després d’un parell de
ratlles de coca. Allò era el seu fort, per molt que diguessin
els seus antecedents.

L’Hector Moreno s’assemblava més al típic soldat.
Metre setanta-cinc, un quart del pes d’en Ribbons, cabells
curts com la gespa del desert i uns ossos que sobresortien
per sota de la pell torrada. Conservava el pols de bon tira-
dor des dels anys de servei i només parpellejava si li venia
un tic nerviós. Després de l’exèrcit havia tornat a casa i
s’havia passat un any treballant a l’escorxador de Boston
i un altre traient diners a hòsties als traficants de drogues
de Las Vegas a canvi de protecció. Aquella era la seva pri-
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mera feina important i estava nerviós. Al Dodge hi duia
una farmaciola ben assortida, per si de cas li fallava la
trempera: pastilles i píndoles i porros. Volia fer-se passar
el cangueli amb un grapat de speed. Quan es tractava de
drogues no en tenia mai prou. Havien repassat el pla una
i mil vegades, per anar segurs, però en Moreno necessita-
va alguna cosa més. Va xarrupar un trosset de metamfeta-
mina. L’havia cuinat un amic seu en un tràiler, a l’oest del
riu Schuylkill. Era un cristall de maduixa ful, una cosa
fluixeta, però ja li anava bé: només necessitava centrar-se
una mica, no pas col·locar-se de metamfeta i dissolvent just
abans de passar a l’acció.

En Ribbons va donar un altre cop d’ull al rellotge.
Vint-i-quatre minuts.

Cap dels dos homes no va dir res. No els calia.
En Moreno es va treure un paquet de cigarrets de la

butxaca, se’n va encendre un i li va passar el paper de pla-
ta a en Ribbons. Va deixar anar dues pipades ràpides.

Per començar, en Ribbons va glopejar bourbon per en-
tumir-se la llengua. Fumar metamfetamina t’hi deixa un
gust fort i amargant. S’ho va prendre amb calma mentre
perseguia la gota per damunt del paper de plata, amb els
dits callosos. No era la primera vegada que feia allò. La
metamfetamina li va proporcionar una sensació agrada-
ble, tot i que no tant com la que sentiria quan es posés el
passamuntanyes i desenfundés la pistola; no hi havia res
com el moment d’entrar en acció. Allò era insuperable.

En Moreno l’observava mentre es fumava el cigarret i
anava xarrupant l’ampolla de xarop de codeïna. Se li va
accelerar el pols. Molta gent del barri on havia crescut
hauria pagat una calerada per un viatge com aquell, però
ja no quedava ningú que es fotés xarop pel broc gros. No-
més ell. Amb el xarop veus les coses com quan tens tanta
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febre que estàs a punt de dinyar-la; veus Déu esperant-te
al final del túnel. Ningú no li havia explicat com li costaria
respirar, com se li acceleraria el pols, ni les al·lucinacions
que tindria quan el DXM li arribés al corrent sanguini,
com si s’hagués fotut un ou de ketamina. Va esperar men-
tre escoltava la ràdio.

Finalment, en Moreno va llançar el cigarret per la fi-
nestra.

—Ja has triat la casa? —li va preguntar.
—Sí. Una de victoriana blava, preciosa. A primera línia

de mar. A Virgínia.
—I què ha dit la dona?
—Que qui paga, mana. El tracte està fet, sé que no hi

haurà problemes.
Van passar una estona sense dir res, escoltant les notí-

cies del trànsit a la ràdio. De tota manera tampoc no te-
nien gran cosa a dir-se, ja s’ho havien dit tot mil vegades
mentre prenien cafè i revisaven les còpies dels plànols, da-
vant dels ordinadors. L’únic que els quedava era escoltar
les notícies del trànsit.

Havien planificat aquell cop amb molta antelació, tot i
que, per ser precisos, ells no havien planificat gran cosa.
L’home que havia pensat en tots els detalls es trobava a
cinc mil quilòmetres d’allà, a Seattle, assegut al costat
d’un telèfon i esperant el moment de fer una trucada. Era
el cervell de l’operació. La majoria d’atracaments són obra
de llops solitaris i mai no surten bé, ni arriben enlloc: un
parell de penjats decideixen assaltar un banc i s’acaben po-
drint entre reixes. Els cops amb un cervell al darrere, en
canvi, són una altra cosa. Aquesta mena d’operacions apa-
reixen una sola vegada a les notícies del vespre, i mai més.
Són operacions que surten bé, que no es torcen. Aquell
era un cop amb una planificació i un timing estrictes, i un
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resultat previsible; un atracament mil·limetrat de principi
a fi. L’home del pla ho tenia tot apamat i era qui prenia les
decisions. A en Ribbons i en Moreno no els agradava dir
el seu nom. No li agradava a ningú.

Duia mala sort.
Però en Moreno i en Ribbons tampoc no es mamaven

el dit. Sabien els patrons que seguien les càmeres de segu-
retat. Es coneixien les furgonetes blindades per dins i per
fora. Sabien com es deien els conductors del vehicle i els
gerents del casino, estaven al corrent dels seus hàbits i
els seus historials, se sabien els seus números de telèfon
i els noms de les seves xicotes. Sabien un munt de coses
que no necessitaven saber, perquè formava part del pro-
cés. Hi havia un milió de coses que podien sortir mala-
ment. I la idea era controlar el caos, no pas llançar-s’hi de
cap a cegues. En aquell moment, allò volia dir parar aten-
ció a les notícies del trànsit.

Al cap de vint minuts va sonar el telèfon d’en Ribbons:
un timbre curt i agut, que es va repetir dues vegades. Un
so específic per a un número concret. No va haver de res-
pondre; tots dos sabien què significava. Els dos homes es
van mirar. En Ribbons va deixar que saltés el contestador,
va desar les drogues a la guantera i va donar un cop d’ull
al rellotge per tercera i última vegada. Faltaven dos mi-
nuts per a les sis del matí.

Els últims dos minuts del compte enrere havien co-
mençat.

En Ribbons va treure un passamuntanyes negre de
cotó sintètic de la guantera. Se’l va passar pel cap i se’l va
ajustar a la cara. En Moreno el va imitar. En Ribbons
va unir els cables de sota el volant i va arrencar el motor.
A terra hi havia una armilla KDH d’assalt, amb plaques
antibales de nivell 4, dissenyades per aturar les bales d’un
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fusell d’assalt a uns vint metres. Era per a en Ribbons, que
prendria l’avançada; la panxa li sortia per sota de l’armilla.
Al seient del darrere, coberta amb una flassada, hi havia
una Remington Model 700, una escopeta de caçar amb
cinc bales, equipada amb un visor vermell i un silenciador
AWC Thundertrap de vuit polzades i mitja. Era l’arma
d’en Moreno. Al costat hi havia un kalàixnikov automàtic,
Tipus 56, amb tres carregadors de bales de caça de 120
grans amb camisa metàl·lica i cua de bot, trenta a cadas-
cun. En Ribbons va agafar l’AK, hi va ficar un tambor, va
estirar la palanca del percussor, es va girar cap a en More-
no i li va preguntar:

—Estàs tan preparat com jo?
—Estic a punt —va respondre en Moreno.
Es van tornar a quedar en silenci. Els fanals de l’apar-

cament van fer pampallugues i es van apagar: ja havia sor-
tit el sol i no calia il·luminació artificial. El Dodge Spirit
d’en Ribbons i en Moreno estava cobert de taques mar-
rons de rovell. Just davant seu, perfectament visible a l’al-
tra banda del carrer, hi havia l’entrada lateral del casino,
on s’aturaria la furgoneta blindada. A en Ribbons, els re-
galims de pluja del parabrisa li recordaven un calidoscopi.

Noranta segons abans del moment en què se suposava
que havia d’arribar la furgoneta, en Moreno va sortir del
cotxe i es va col·locar en posició al darrere d’una tanca. La
sal que impregnava l’ambient se n’havia menjat el formigó
i havia deixat a la vista l’estructura interior d’acer. En Mo-
reno va comprovar la posició de les càmeres de seguretat:
totes apuntaven cap a una altra banda. El timing era per-
fecte. El sistema de seguretat del casino era prou complex
per comptar amb càmeres a l’aparcament, però tot i això
tenia llacunes. En Moreno havia estat estudiant els angles
morts de les càmeres i els tenia controlats des de feia set-
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manes. En el fons, el que passi en un aparcament a les sis
de la matinada no li importa a ningú. En Moreno va apun-
talar el braç amb què subjectava el fusell sobre el bloc de
formigó. Va treure la tapa de la mira telescòpica, va accio-
nar la palanca i va carregar la primera bala.

Llavors en Ribbons va sortir del cotxe. Es va afanyar
mentre les càmeres continuaven apuntant cap a una altra
banda i es va amagar darrere de la columna següent, un
altre angle mort per a les càmeres. Va fer diverses alenades
ràpides per desentumir-se i es va preparar per sortir cor-
rent. El kalàixnikov semblava minúscul entre les seves
manasses. Se’l va atansar al pit. Començava a sentir-se
marejat, notava aquella sensació que coneixia tan bé a la
boca de l’estómac: nervis. No eren tan greus com els d’en
Moreno, va pensar, però tornaven a ser allà, com sempre.

Seixanta segons.
En Ribbons els va comptar mentalment. El timing era

molt important. Tenien ordres de no passar a l’acció fins
que arribés el moment precís. Tenia la part de dins dels
guants suada i relliscosa. És més difícil disparar amb pre-
cisió si portes guants de làtex, però tenia ordres estrictes
de no treure-se’ls en tot el dia. Estava quiet com un Buda
darrere de la columna, que era una mica massa estreta per
a ell. No tenia lloc ni per allargar el braç i mirar el rellot-
ge. Així doncs, es va concentrar en la respiració: inspirar i
espirar, inspirar i espirar. Va anar comptant els segons
mentalment. Del sortint de ciment en regalimava un doll
d’aigua.

Exactament a les sis del matí, la furgoneta d’Atlantic Ar-
mored va creuar el semàfor de la cantonada i va enfilar el
carrer del casino. Tant el conductor com l’escolta duien
uniforme marró. La furgoneta feia tres metres d’alt i pesava
prop de tres tones. Era blanca i duia el logo d’Atlantic Ar-
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mored a banda i banda. El vehicle va entrar a la zona de
càrrega i descàrrega del casino, va reduir la marxa i es va
aturar sota mateix d’un cartell on es podia llegir «Regen-
cy». En Ribbons respirava tan fort que no sentia res més.

Els vehicles blindats no són qualsevol cosa; són unes
màquines que imposen respecte. I no es tracta ja dels ele-
ments evidents, com ara el blindatge antibales de deu cen-
tímetres de gruix, aprovat per l’Institut Nacional de Justí-
cia, els pneumàtics reforçats amb quaranta-cinc capes de
Kevlar DuPont, o les finestres fetes d’una mena de poli-
carbonat transparent capaç de resistir tot un carregador
de bales perforadores de deu mil·límetres. No, tot això són
obvietats. El més perillós d’un vehicle blindat són les co-
ses que duu a dins. Els escortes, per exemple, són soldats
entrenats i perfectament armats. Dins de la furgoneta hi
ha càmeres que enregistren tot el que hi passa. Hi ha setze
espieres que permeten que els de dins disparin fàcilment
contra els de fora. I, per si no fos prou, les caixes fortes
estan equipades amb planxes magnètiques. En el moment
en què el botí abandona les planxes, s’engega un tempo-
ritzador. Quan s’acaba el compte enrere, esclaten uns pe-
tits paquets de tinta i el bitllets queden inservibles. Però
per a un equip competent amb un pla elaborat per un bon
cervell tot això són falòrnies. Qualsevol sistema de segu-
retat té sempre un punt feble. I aquest, en concret, en te-
nia dos. El primer era evident: res no es queda per sempre
dins d’un vehicle blindat. Espera que els escortes surtin de
la furgoneta, i tots els blindatges, les càmeres i les planxes
magnètiques no serviran de res. El segon punt feble, en
canvi, exigia una mica més de premeditació. I molta més
crueltat.

Carrega’t els escortes i els calés són teus.
En aquella furgoneta n’hi anaven dos, tots dos a la ca-
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bina. Un era el conductor i l’altre el que s’encarregava de
moure els diners. Tant l’un com l’altre, segons deien les
investigacions, tenien força experiència. Un tenia família,
l’altre no. La furgoneta es va aturar i els dos homes van
sortir. Tan bon punt van tancar les portes, un paio amb
una americana negra de mala qualitat va sortir del casino
per rebre’ls. Era un home mig calb i duia una xapa amb el
nom a la solapa. Era l’encarregat de la caixa forta del casi-
no. Quaranta anys llargs i un historial impecable: a aquell
paio no li havien posat ni una multa d’aparcament. Es va
treure una clau de la butxaca i la va entregar a l’encarregat
dels calés. Naturalment, per molt bon currículum que tin-
gués no li estava permès entrar a la furgoneta. No hi havia
pujat ni una sola vegada en deu anys. Els dos uniformats li
durien els diners i ell els ficaria a la caixa. Va esperar a la
vorera i es va fregar les mans.

Trenta segons.
El conductor es va treure una altra clau del cinturó i la

va entregar a l’escorta, que va obrir la portella del darrere
de la furgoneta i hi va pujar. A dins hi havia una caixa for-
ta amb una planxa magnètica encastada al lateral del vehi-
cle i recoberta amb una capa extra de blindatge ceràmic
antibales. L’escorta va ficar la seva clau en un dels panys i
la de l’encarregat de la caixa forta del casino a l’altra. Mai
ningú no havia atracat una furgoneta d’Atlantic Armored.
L’empresa oferia un servei de gamma altíssima destinat a
cobrir les necessitats de banquers paranoics i serveis hote-
lers amb un valor molt superior al de tota una flota de
furgonetes blindades. La seguretat era un gran què en
aquella ciutat. El producte en qüestió era un bloc de dotze
quilos de bitllets de cent dòlars envasats al buit, amb unes
tires metàl·liques de seguretat lluents al centre, com era
l’última moda. El bloc estava subdividit en paquetets de
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cent bitllets anomenats «cintes», per les cintes de color
mostassa amb què anaven embolicats. Cada cinta corres-
ponia a deu mil dòlars. El bloc de dotze quilos contenia
122 cintes, 1.220.000 dòlars comprimits en l’espai d’un
maletí gros. L’escorta va retirar els diners de la planxa
magnètica. Al davant de la caixa de seguretat hi havia un
calaix amb una bossa de Kevlar blava. L’home va ficar els
calés dins de la bossa i la va deixar en un petit carretó que
hi havia penjat a la paret. Finalment es va treure unes ulle-
res de sol de la butxaca, se les va posar i va empènyer el
carretó fins a la porta. El carretó era gros i poc pràctic, i
va haver de maniobrar per baixar a la vorera.

Deu segons.
Tan bon punt l’escorta va baixar de la furgoneta, el

conductor es va treure una Glock de 19 mil·límetres de la
funda i la va subjectar a l’altura del maluc, una mesura
habitual en una transacció d’aquelles característiques. El
paio feia cara d’avorriment. Era la primera entrega del
dia, i n’havia de fer deu més d’idèntiques a diversos casi-
nos de la ciutat abans no acabés el torn. Va empunyar mi-
llor la pistola sense apartar el dit del gallet. L’escorta va
tancar la porta de la furgoneta i va tornar la clau a l’encar-
regat de la caixa forta del casino, que se la va penjar al
cinturó. El conductor va donar un cop d’ull a l’aparca-
ment, es va girar, va fer unes passes cap a les portes del
casino i va indicar als altres dos que el seguissin amb els
diners.

S’havia acabat el temps. En Ribbons va fer el senyal.
El fusell d’en Moreno va retrocedir lleugerament en-

tre els seus braços. El tret no va ser silenciós, però sí es-
morteït, com una clavadora accionada de prop. La bala va
impactar al cap del conductor just sota del naixement dels
cabells, darrere de l’orella. Li va travessar el crani i li va
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sortir pel nas. Un esclat de sang i de massa cerebral va
esquitxar la vorera. En Moreno no va esperar a veure com
queia. A aquella distància, sabia perfectament que la bala
encertaria l’objectiu. Va accionar el carregador i el cartutx
va sortir volant. No va trigar ni una dècima de segon a
canviar d’objectiu, com si tota la vida s’hagués dedicat
a allò. L’encarregat de la caixa forta del casino era el que li
quedava més a prop, de manera que era el següent. La
bala li va perforar l’estèrnum i li va travessar el cor. El
tercer objectiu ja s’havia posat en marxa.

L’escorta va intentar amagar-se darrere de la furgoneta
cuirassada. Va ensopegar amb la vorera, va rodar per la
calçada i va desenfundar la Glock. En Moreno seguia els
seus moviments a través de la mira telescòpica. Va apuntar
i va prémer el gallet. Va fallar per un pam. L’escorta es va
refugiar darrere de la furgoneta i en Moreno va fer un
gest a en Ribbons; des d’aquell angle no tenia cap opció.

En Ribbons va sortir del seu angle mort i es va col·locar
el kalàixnikov a l’espatlla. Va deixar anar una ràfega de bales
sense silenciador, en mode automàtic. Els trets van es-
quinçar el silenci com un martell pneumàtic en plena nit.
El canó de la seva pistola va escopir una llarga ràfega de
trenta bales, que van fer van esclatar les portes de vidre del
casino. Per eliminar el tercer paio no els quedava altre
remei que confiar en l’estadística; la majoria de les bales
van fallar l’objectiu, però una va encertar l’escorta a la co-
lumna, just per sota del cor. El paio es va cargolar per
terra, ferit. Dins del casino es van començar a sentir crits.

En Ribbons va saltar per damunt de la tanca de formi-
gó que separava l’aparcament del carrer i va córrer cap a
la furgoneta blindada. Va deixar caure el carregador, en va
treure un altre i el va encaixar a l’arma. No hi havia trànsit
en cap direcció; encara era massa d’hora. Va apuntar sub-
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jectant el fusell amb una mà, per si de cas a algú se li acu-
dia sortir del casino per intentar arreplegar els calés. Es va
acotar sense perdre les portes de vista i, amb la mà que li
quedava lliure, va intentar agafar la bossa, que estava asse-
gurada al carretó amb unes tires llargues de niló. En Rib-
bons no havia pensat com s’ho faria per deixar-la anar no-
més amb una mà enfundada en un guant de làtex, després
de prendre’s un quart de gram de metamfetamina i amb la
calor de juliol. Li tremolava la mà.

En Moreno controlava els seus moviments a través de
la mira telescòpica. «Som-hi, som-hi, som-hi».

Llavors va saltar l’alarma.
Era una sirena amb llums intermitents procedent del

vestíbul, un sistema pensat per advertir d’incendis i terra-
trèmols. En Ribbons es va encongir inconscientment i va
descarregar una ràfega de trets a través de les portes, per
si de cas a algú li venien ganes de treure el nas a veure què
passava. El retrocés de l’arma li va empènyer el braç enre-
re i va fer que diverses bales impactessin contra les fines-
tres de la torre de l’hotel i fessin esclatar la «R» del cartell
de neó del Regency. Les camises de llautó dels projectils
van caure amb dringadissa metàl·lica per tota la vorera. En
Ribbons va deixar anar un crit: el retrocés havia estat a
punt de trencar-li la mà. Quan va haver recuperat el con-
trol del kalàixnikov, va clavar una puntada de peu a la bos-
sa amb gest de frustració. «A cagar», va pensar; va apuntar
amb el fusell a la tira de niló i la va rebentar.

L’escorta va respirar amb un borbolleig des de terra, a
uns metres de distància, mentre seguia en Ribbons amb la
mirada. La sang li sortia de la boca i se li acumulava al
voltant del cap, com un halo. En Ribbons va agafar la bos-
sa per la tira trencada i se la va penjar a l’espatlla. En pas-
sar pel costat de l’escorta moribund el va mirar un mo-
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ment, va abaixar el fusell i li va descarregar una ràfega de
trets al cap.

Se sentien sirenes de policia a la llunyania; segurament
havien sentit els trets. Si s’havia de jutjar pel volum, es
trobaven a unes vuit illes de cases. El compte enrere dels
trenta segons de resposta de les forces de l’ordre havia
començat. En Ribbons es va posar a córrer cap a l’aparca-
ment, tan de pressa com podia. Tot i el grapat de barbitú-
rics que s’havia pres, tremolava com una fulla. Tenia els
ulls fora de les òrbites, com un guerrer. Continuava sense
haver-hi gens de trànsit, era un esprint senzill.

En Moreno li va fer un gest amb la mà oberta. «Vés
més de pressa, gras malparit».

—La bòfia s’acosta pel nord —va cridar en Ribbons
quan va ser prou a prop per fer-se sentir—. Obre la porta,
collons! Fotem el camp d’aquí!

Eren a menys de sis metres l’un de l’altre. Les càmeres
ja no importaven, a aquella distància i amb el passamunta-
nyes posat no els podrien identificar mai. Van córrer a
tota llet cap al cotxe. En Ribbons va saltar la tanca de for-
migó i en Moreno li va obrir la porta de l’acompanyant.
En Moreno era l’encarregat de conduir. L’operació no ha-
via durat ni mig minut: segons el Rolex d’en Ribbons
havien estat tot just vint-i-sis segons. Era així de fàcil: ar-
ribaves, agafaves els calés i aire, que vol dir vent. En More-
no tenia un somriure estúpid als llavis; creia que ja res no
podia sortir malament. Però els atracaments mai no sur-
ten a la perfecció; sempre hi ha algun problema.

Com per exemple el paio que hi havia assegut dins
d’un cotxe, a l’altra banda de l’aparcament, vigilant-los a
través de la mira telescòpica del seu fusell.

Per a en Ribbons, el que va passar a continuació va es-
tar envoltat d’una boirina borrosa. Va pujar al cotxe i al
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cap d’un segon, com si res, va sentir el tret i un esprai rosat
va sortir del cap d’en Moreno. A en Ribbons li va caure al
damunt una pluja de substància grisa i fragments de crani,
com metralla d’una granada. No va tenir temps de pensar:
va alçar el kalàixnikov i va descarregar una ràfega de plom
en direcció al lloc d’on havia sortit el so. Va veure diverses
fogonades en un dels cotxes que hi havia darrere seu, però
ni tan sols va poder apuntar: s’havia quedat sense bales. Va
sortir del Dodge, va tirar el carregador, en va treure un
altre i el va carregar. Encara no s’havia posat el fusell a
l’espatlla que una bala va fer un forat al parabrisa. En Rib-
bons va apuntar al lloc on havia vist la fogonada i va retor-
nar els trets. La ràfega següent va anar dirigida a ell. En
Ribbons va rodejar el cotxe i va arribar a la porta de l’acom-
panyant sense deixar de disparar a ràfegues curtes, per co-
brir-se. Una bala li va impactar a l’espatlla, però es va in-
crustar en una de les plaques ceràmiques. L’impacte va ser
tan violent que de poc no el fa caure, però a banda d’això
no va sentir pràcticament res. Es va recuperar i va conti-
nuar disparant. Va rebre una altra bala al pit, just a sobre
de l’estómac. Va notar una punxada aguda, immediata, i va
deixar anar un crit. S’havia tornat a quedar sense bales.

Va llançar el fusell buit amb un mecàgon, es va treure
una Colt 1911 de la ronyonada i va disparar amb una mà i
amb el braç estès, sense saber ben bé on apuntava; el pas-
samuntanyes dels collons se li havia arriat i li tapava un
ull. Disparava les bales de dues en dues, per intentar co-
brir-se. Una bala de fusell va impactar en la columna que
tenia al darrere i va provocar una pluja de guix i formigó.
Amb la mà que li quedava lliure va tibar el cos d’en More-
no i el va treure del cotxe. Hi havia massa encefàlica per
tot el tauler de control. Una altra ràfega va deixar el ma-
leter del Dodge com un colador. En Ribbons va sentir les
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bales que rebotaven al xassís. El motor continuava ron-
cant. En Ribbons va posar la marxa enrere. Ni tan sols es
va molestar a tancar la porta, que va quedar oberta de bat
a bat fins que l’embranzida del cotxe la va tancar. Es va
tombar i va disparar a través del parabrisa del darrere.
Llavors el retrovisor, a un pam del seu cap, va explotar.
«Fot el camp d’aquí, imbècil!».

En Ribbons va donar gas a fons. El Dodge va arrencar
tan de pressa que es va estampar amb un esclat de guspires
contra els cotxes que hi havia aparcats al darrere. Mig en-
cegat pel passamuntanyes i per la sang, en Ribbons va po-
sar la marxa endavant i va baixar a tota velocitat per la
rampa que duia a l’entrada del garatge. A aquella hora del
matí, el cobrador encara no era a la caseta. I allò era una
sort, perquè en Ribbons no veia ni on anava. El Dodge es
va endur per davant la màquina de pagament, va picar
contra la caseta i va entrar derrapant a Pacific Avenue. El
cotxe va saltar-se un semàfor vermell a cent per hora i va
enfilar Park Place en contra direcció. Llavors en Ribbons
es va aferrar al volant i va tornar a donar gas a fons. De les
llantes de les rodes en va sortir una pluja de guspires. Va
sentir els cotxes de la policia que el rodejaven en la distàn-
cia, desplegant-se en Codi 3 amb les sirenes a tot drap. Els
tenia ja a pocs blocs de distància, prou a prop per ser un
maldecap. En Ribbons es va treure el passamuntanyes i
una pluja de gotes de suor va caure sobre el tauler de con-
trol. Va mirar enrere, però no va veure res a través del
parabrisa posterior. Va travessar les amples avingudes
d’Atlantic City sense alçar ni un moment el peu de l’acce-
lerador. En Moreno, el conductor, havia planificat la ruta
de fugida fins a l’últim detall, però aquell pla se n’havia
anat a la merda en només deu segons.

En Ribbons va girar el volant, va travessar un aparca-
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ment fent grinyolar els pneumàtics i es va ficar en un car-
reró.

En menys de deu minuts, tots els cotxes patrulla i els
agents de policia en cent quilòmetres a la rodona estarien
buscant la marca i el model del seu cotxe. Havia de fer-lo
desaparèixer i amagar-se amb els diners abans que la poli-
cia el pesqués. Però primer s’havia d’allunyar d’allà. Fins
que va arribar a Martin Luther King Boulevard no es va
adonar que tenia la roba que duia sota de l’armilla antiba-
les amarada de sang. Es va palpar la ferida del pit: la bala
hi havia penetrat. Tot i que l’armilla havia alentit i defor-
mat la bala, el projectil havia aconseguit travessar les vint-i-
set capes de Kevlar i li havia perforat la carn. No li feia
mal, la sensació no era ben bé de dolor, en part gràcies a la
metamfetamina d’en Moreno i una xeringa d’heroïna.
Això sí, no parava de sagnar. Si volia continuar vivint, s’ho
havia de netejar i embolicar ben aviat, però hauria d’espe-
rar un temps per poder-se tractar la ferida com calia. No
li quedava altre remei.

Va tornar a sonar el telèfon, aquell timbre especial. La
persona que trucava no tolerava gaire bé els retards, menys
encara la incompetència, i sens dubte no tolerava el fracàs
en absolut. La reputació d’aquell home depenia de la seva
capacitat de generar terror, una por absoluta que intimi-
dava agents federals i aconseguia que assassins i violadors
actuessin amb obediència de col·legials. Els seus plans
eren precisos i esperava que es duguessin a terme de ma-
nera precisa. El fracàs no entrava en aquells plans. En
Ribbons no havia conegut mai ningú que li hagués fallat
o, en tot cas, ningú que ho hagués pogut explicar.

En Ribbons va donar un cop d’ull al telèfon, que havia
quedat encaixat a sota del seient, es va acotar i el va penjar
amb el polze.
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A continuació va intentar concentrar-se en la conduc-
ció, però no podia deixar de pensar en la seva caseta blava
al costat del mar. A través de la boirina estupefaent gaire-
bé podia sentia l’olor del vell edifici victorià i notar la pin-
tura esquerdada als capcirons dels dits. La seva primera
casa. Va retenir aquella imatge mental, com una manta
d’emergència que embolcallava el dolor que li provocava
la bala que duia incrustada a l’espatlla. Encara ho podia
aconseguir. Ho havia d’aconseguir. Ho havia de fer.

Eren les sis i dos minuts del matí.
Les sis i dos minuts del matí i la policia ja corria per

tota la ciutat i pentinava els carrers, buscant-lo. Les sis i
dos minuts del matí i la policia d’autopistes i l’FBI ja esta-
ven al corrent de l’atracament. Havien mort quatre perso-
nes, havien robat més d’un milió de dòlars i hi havia més
de cent casquets de bala escampats per terra. La notícia
sortiria als titulars.

Eren les sis i dos minuts del matí i la policia ja havia
despertat tots els seus agents.

Encara van passar dues hores més abans que algú em
despertés a mi.
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1

Seattle, Washington

El timbre agut, estrident, que anunciava que m’havia arri-
bat un correu electrònic, em va ressonar dins del cap com
una campana. Em vaig despertar amb un ensurt i imme-
diatament vaig apropar una mà a la pistola. Vaig inspirar,
boquejant, mentre els meus ulls s’acostumaven a la llum
de les pantalles de seguretat. Vaig mirar cap a l’ampit de la
finestra, on havia deixat el rellotge. El cel encara era fosc
com la tinta.

Vaig treure la pistola de sota del coixí i la vaig deixar
sobre la tauleta de nit. Vaig respirar fondo.

Després de recuperar la serenor, vaig comprovar els
monitors: no hi havia ningú ni al passadís, ni a l’ascensor;
no hi havia ningú a les escales, ni tampoc al vestíbul.
L’única persona desperta era el vigilant de nit, que estava
massa concentrat en un llibre per adonar-se de res. El
meu edifici tenia deu plantes i jo vivia a la vuitena. Lloga-
ven les habitacions per temporades, de manera que gene-
ralment només hi havia hostes a la meitat. I cap d’ells es
llevava mai d’hora.

El meu ordinador va tornar a piular.
Feia pràcticament vint anys que em dedicava als atra-

caments a mà armada. La paranoia forma part de l’ofici,
igual que la pila de passaports falsos i de bitllets de cent
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dòlars que guardo a sota del calaix de baix de la calaixera.
Vaig debutar en aquest negoci quan encara era un adoles-
cent. Vaig fer uns quants bancs perquè m’agradava l’emo-
ció. No he estat el més afortunat i és molt probable que
tampoc sigui el més llest, però mai no m’han enxampat, ni
m’han interrogat, ni m’han pres les empremtes. Sóc molt
bo fent el que faig. He sobreviscut perquè sóc extrema-
ment cautelós. Visc sol, dormo sol i menjo sol. No confio
en ningú.

Hi ha una trentena de persones al món que saben que
existeixo, i no estic segur que totes elles encara es pensin
que sóc viu. Sóc una persona summament reservada per
necessitat. No tinc número de telèfon ni rebo cartes. No
tinc compte bancari, ni deutes. Pago en efectiu sempre
que puc, i si no puc faig servir una sèrie de targetes Visa
corporatives, vinculades a diversos comptes empresarials
en paradisos fiscals. L’única manera de contactar amb mi
és enviant-me un e-mail, tot i que res no garanteix que
contesti. Canvio d’adreça sempre que em mudo de ciutat.
Quan començo a rebre missatges de persones que no co-
nec, o si els missatges deixen de contenir informació relle-
vant, cremo el disc dur, ho fico tot a la bossa de lona i
torno a començar.

L’ordinador va tornar a piular.
Em vaig passar la mà per la cara i vaig replegar l’ordi-

nador de l’escriptori del costat del llit. Tenia un missatge
nou a la safata d’entrada. Abans d’arribar-me a mi, tots els
e-mails que m’envien circulen per diversos serveis anò-
nims de redirecció. La informació passa per servidors
situats a Islàndia, Noruega, Suècia i Tailàndia, que els
trossegen i els envien a comptes de tot el món. Algú que
intentés seguir el rastre de la IP no sabria quina és l’autèn-
tica. Aquest e-mail havia arribat a la meva adreça estrange-
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ra primària de Reykjavík feia dos minuts. Allà, el servidor
havia encriptat el missatge fent servir la meva contrase-
nya privada de 128 bits i l’havia enviat a una altra adreça,
registrada a un nom diferent. D’allà havia saltat a una
segona adreça i a una tercera. Oslo, Estocolm, Bangkok,
Caracas, São Paulo. El missatge original s’havia conver-
tit en una sèrie de missatges idèntics que havien anat a
parar a cadascuna d’aquelles safates d’entrada. Ciutat del
Cap, Londres, Nova York, L.A., Tòquio. Així doncs, i a
banda d’anònim, el missatge era ara tan impossible de
detectar com de rastrejar. La informació havia fet la vol-
ta al món pràcticament dues vegades abans d’arribar-me.
Era a totes aquelles safates d’entrada, però la meva con-
trasenya personal només en podia desxifrar una. Vaig
introduir el codi i vaig esperar mentre l’ordinador desen-
criptava el missatge. Vaig sentir com el disc dur comença-
va a girar i com la CPU es posava en marxa. Eren les cinc
del matí.

Fora era fosc i negre, amb l’excepció de les llums dels
gratacels, que semblaven constel·lacions entre la boira. El
mes de juliol no m’ha agradat mai. L’estiu és insuportable-
ment calorós on vaig créixer. Els monitors de seguretat
s’havien apagat durant uns segons la nit abans, i m’havia
passat dues hores comprovant que funcionaven correcta-
ment. Vaig obrir la finestra i vaig col·locar el ventilador al
davant. Em van arribar les olors del moll de càrrega: mer-
caderies velles, escombraries i sal marina. A l’altra banda
de les vies del tren la badia s’estenia com una taca de pe-
troli gegantina. Era molt d’hora i només mitja dotzena de
llumenetes perforaven la fosca. Els vaixells de pesca este-
nien els aparells mecànics damunt de les xarxes i els pri-
mers ferris sortien del port. La boira procedent de Bain-
bridge Island havia començat ja a travessar la ciutat, la
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pluja havia cessat i el tren ràpid de mercaderies projectava
una ombra sobre la via que s’allunyava cap a l’est. Vaig
agafar el rellotge de l’ampit de la finestra. Porto un Patek
Philippe. No sembla gran cosa, però continuarà marcant
l’hora correcta molt temps després que tothom que he co-
negut sigui mort i enterrat, els trens hagin deixat de circu-
lar i l’oceà s’hagi empassat la badia.

El programa d’encriptació va fer un sorollet. Havia
acabat.

Vaig clicar damunt del missatge.
El nom del remitent havia quedat esborrat per tant re-

direccionament, però no tenia cap dubte sobre qui m’ha-
via escrit. De les trenta persones que potser sabien com
posar-se en contacte amb mi, només n’hi havia dues que
coneguessin el nom que figurava a la línia del títol, i jo
només sabia que una d’elles vivia del cert.

El títol del missatge era «Jack Delton».
En realitat no em dic Jack. Tampoc no em dic John, ni

George, ni Robert, ni Michael, ni Steven. El meu nom
real no és cap dels que consten als meus permisos de con-
duir, ni als passaports, ni a les targetes de crèdit. El meu
nom real no apareix enlloc més que en un diploma univer-
sitari i en un parell d’expedients escolars que tinc ben de-
sats a la caixa de seguretat del banc. Jack Delton era només
un pseudònim i, de fet, ja feia anys que l’havia retirat. L’ha-
via fet servir per a una feina, cinc anys enrere, i des de lla-
vors mai més. Les paraules feien pampallugues a la panta-
lla, i una etiqueta groga indicava que el missatge era urgent.

El vaig obrir.
El correu era realment curt. Deia: «Truca de seguida,

sisplau».
A continuació hi havia un número de telèfon amb un

prefix local.
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Me’l vaig quedar mirant una estona. Normalment, si
rebo un missatge d’aquesta mena ni tan sols em plantejo
marcar el número. El prefix era el mateix que el meu. Vaig
reflexionar sobre això durant un moment i vaig arribar
a dues possibles conclusions. O bé el remitent havia
tingut una llet considerable, o bé sabia on era jo. Tenint
en compte qui era el remitent, el més probable era que fos
això últim. Ho podia haver aconseguit de diverses mane-
res, cap d’elles particularment senzilla ni barata. En con-
dicions normals, n’hi hauria hagut prou de sospitar que
algú em podia haver trobat perquè fotés el camp. Tinc per
principi no trucar mai a un número que no conec; els te-
lèfons són perillosos. Rastrejar un correu electrònic en-
criptat que ha passat per diversos servidors anònims és
difícil. En canvi, rastrejar un telèfon mòbil és bufar i fer
ampolles. Fins i tot un policia normal i corrent seria capaç
de rastrejar un telèfon, i això que la policia no s’encarrega
dels paios com jo. Als paios com jo ens reserven el pack
complet: l’FBI, la Interpol i el Servei Secret. Tenen sales
plenes d’agents per a casos com el meu.

Vaig passar una bona estona amb la vista fixa en aquell
nom. «Jack».

Si hagués estat un missatge de qualsevol altra persona,
ja l’hauria esborrat. Si hagués estat un missatge de qualse-
vol altra persona, ja hauria eliminat tots els missatges i
hauria cancel·lat el compte. Si hagués estat un missatge de
qualsevol altra persona, en aquells moments estaria for-
matant els ordinadors, fent la maleta i comprant un bitllet
per al següent avió a Rússia. Hauria fotut el camp en qües-
tió de vint minuts.

Però el missatge no era de qualsevol altra persona.
Al món hi havia només dues persones que coneguessin

aquell nom.
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Em vaig alçar i em vaig apropar a la calaixera del costat
de la finestra. Vaig apartar una pila de diners i una llibreta
groga plena de notes. Quan no treballo em dedico a tra-
duir els clàssics. Vaig treure una samarreta blanca del ca-
laix, un conjunt gris de dues peces de l’armari i una pisto-
lera de pell del tocador. Vaig treure un petit revòlver
cromat de la caixa que hi havia al damunt: un Detective
Special amb el guardamà i el percussor llimats. El vaig
carregar amb un grapat de bales de punta buida del calibre
38. Quan vaig estar vestit i a punt, vaig agafar el meu vell
telèfon internacional amb targeta de prepagament. El vaig
engegar i vaig marcar el número.

No es va sentir ni un to, el telèfon va connectar direc-
tament.

—Sóc jo —vaig dir.
—Ets un paio difícil de trobar, Jack.
—Què vols?
—Vull que em vinguis a veure al club —va dir en Mar-

cus—. I abans de començar a fer preguntes, recorda que
encara me’n deus una.
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2

L’olor de cigarrets i de loció d’afaitat del Five Star Diner
se sentia des de l’altra banda del carrer. El local estava
encaixonat com un cubell d’escombraries entre el carreró
d’un restaurant i una botiga de material pornogràfic, a la
zona dels locals nocturns de Belltown, a un bloc de l’Spa-
ce Needle i a tocar de South Lake. Hi havia un grapat de
motos aparcades sota els fanals. L’interior del local estava
il·luminat pels llums de neó i per un jukebox ple de cedés.
La porta estava oberta de bat a bat; a pesar de l’hora que
era, la calor no afluixava.

El taxi es va aturar en sec davant de l’establiment. En
comparació amb altres ciutats on he treballat, com ara Las
Vegas o São Paulo, a Seattle no hi ha pràcticament cap
barri perillós; de fet és una ciutat pràcticament impecable.
Aquella zona, però, era una excepció. El carreró semblava
un refugi per a persones sense sostre, ple de flassades i
ampolles buides, i feia pudor de cervesa mal fermentada
i d’oli de cotxe. Vaig pagar l’import del trajecte a través de
la finestreta de la barrera protectora de plàstic. El taxista no
va esperar ni un segon i va arrencar tan bon punt vaig tenir
els dos peus al carrer i vaig tancar la porta.

Em vaig ficar al carreró i vaig entrar a través de la cuina.
El Five Star era un lloc públic, vaig pensar. És més difícil
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fer-li alguna cosa realment horrible a algú en un lloc on
qualsevol persona amb ulls o orelles pot convertir-se en
testimoni. En Marcus em volia donar a entendre que no
tenia intenció de matar-me. Si m’hagués volgut matar
no s’hauria pres la molèstia d’enviar-me un missatge. M’hau-
ria trobat, m’hauria cobert el cap amb un coixí i m’hauria
engegat un tret, tal com tenia per costum. Reunir-nos en
un lloc com aquell era com trobar-nos davant d’una comis-
saria de policia. Tot i la lògica recargolada d’aquell raona-
ment, la veritat és que em consolava una mica.

En Marcus no havia matat mai ningú al seu propi res-
taurant.

Tot i això, tenia motius per voler-se’m carregar. Havíem
treballat junts en un cop que se n’havia anat a prendre pel
sac, juntament amb la seva reputació. De la nit al dia, ha-
via passat de ser un cervell del crim internacional a un trist
capo de la droga. Abans podia escollir entre els millors
experts del món; ara, en canvi, havia de recórrer a l’escòria
del carrer per garantir-se la protecció. Després d’aquell
fiasco em pensava que no em voldria veure mai més; em
pensava que preferiria clavar-me un tret abans que escriu-
re’m un missatge. Però en el fons sempre havia sabut que
allò acabaria passant. N’hi devia una.

El goril·la de la porta del darrere m’estava esperant. Era
un paio gros amb una caçadora texana i va passar una bona
estona estudiant la meva cara nova abans de deixar-me
passar. Va fer que sí amb el cap, com si em reconegués, tot
i que jo sabia que no havia estat així: he canviat tantes ve-
gades que ja ni jo mateix recordo quina cara feia original-
ment. La meva versió més recent tenia els cabells castanys,
els ulls de color avellana i la pell lletosa d’haver passat
massa dies tancat a casa. No tot era cirurgia estètica, però.
És més fàcil canviar d’aspecte posant-te lents de contacte,
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perdent una mica pes i tenyint-te els cabells que no pas
deixant-te cinc mil dòlars en una operació, però això no-
més és la punta de l’iceberg. Si aprens a canviar de veu i de
manera de caminar et pots convertir en qui vulguis en no-
més deu segons. L’únic que no pots canviar és l’olor que
fas; la pots dissimular una mica amb whisky, perfum i cre-
mes cares, però en el fons sempre faràs la mateixa olor.
Això ho vaig aprendre de la meva mentora. Jo, per exem-
ple, sempre faré olor de pebre negre i coriandre.

Vaig passar pel costat del cuiner, que estava fent una
pausa i fumant-se un cigarret sense filtre assegut en un
bidó de brou posat cap per avall. Vaig passar per darrere
del marbre, on treballava el cuiner mexicà. El paio em va
mirar un moment, però va apartar els ulls de seguida. La
cuina feia olor de bacó, xoriço, ous ferrats i mantega sala-
da. Vaig creuar la porta de servei i vaig accedir al local per
la part del darrere. En Marcus m’esperava al reservat nú-
mero vuit, sota un cartell de Bud Light. Tenia un plat in-
tacte d’ous i pernil, i una tassa de cafè a prop del colze.

No va dir res fins que em va tenir a tocar.
—Jack —em va saludar.
—No hauria dit mai que et tornaria a veure.
En Marcus Hayes era alt i fibrós, com el president

d’una empresa d’informàtica. Era un paio prim com una
canya i feia cara d’estar incòmode. Els criminals experts
no sembla mai que ho siguin. Duia una camisa blau fosc i
unes ulleres trifocals de cul de got. Havia passat sis anys
en un camp de treball prop de Snake River, a Oregon, i
allò li havia fet perdre molta vista. Tenia els iris d’un blau
apagat i descolorit al voltant de les pupil·les. Només tenia
deu anys més que jo, però semblava molt més vell. Tenia els
palmells de les mans tots tallats, però no pensava deixar-
me enganyar pel seu aspecte.
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Era l’home més brutal que havia conegut mai.
Me li vaig asseure al davant i vaig mirar sota la taula; no

hi vaig veure cap pistola. No m’han disparat mai per sota
d’una taula, però hauria estat prou fàcil, especialment per
a un home com ell. N’hauria tingut prou amb una P220 o
una altra pistola petita amb silenciador. Una bala subsòni-
ca. Una o dues als budells i una altra al cor. Faria que un
dels cuiners em tallés les mans i el cap, els ficaria en bosses
d’escombraries i llançaria la resta al fons de la badia. Seria
com si no hagués existit mai.

En Marcus va estendre els dits amb un gest vagament
molest.

—No m’insultis —va dir—. No t’he fet venir per ma-
tar-te, Jack.

—Creia que m’havies esborrat de la teva agenda. Em
pensava que no tornaria a treballar mai més amb tu.

—Doncs estaves equivocat.
—Sí, ja ho veig.
En Marcus no va dir res, no li feia falta. El vaig mirar

de fit a fit. Va posar una mà damunt de la taula i va fer que
no amb el cap, com si estigués decebut.

—Les bales —va dir.
—No sabia quines intencions tenies —vaig respondre jo.
—Les bales, sisplau —va repetir en Marcus.
Vaig reaccionar a poc a poc. Em vaig treure el revòlver

de la funda amb només dos dits, perquè sabés que no tenia
intenció de fer-lo servir. Vaig obrir el tambor i vaig empè-
nyer d’una en una les bales de punta buida. Les vaig deixar
al costat del seu plat. Van ressonar sobre la fusta com si
fossin coberts de plata i van rodar un moment abans d’atu-
rar-se a mig camí entre ell i jo.

Em vaig tornar a enfundar la pistola.
—De què va, tot això? —vaig preguntar.

020-GHOSTMAN.indd 36 11/06/13 21:31



37

—Coneixies l’Hector Moreno?
Vaig fer que sí lentament amb el cap, un gest vague que

no comprometia a res.
—És mort —va dir en Marcus.
No vaig reaccionar. No puc dir que la notícia m’agafés

per sorpresa: sabia que en Moreno acabaria al sot abans
d’hora des que ens havíem conegut. Havia estat en un bar
de Dubai, feia uns anys. Jo feia un suc de taronja abans de
tornar cap a casa. Era un local elegant, ple de paios mu-
dats. En Moreno se’m va apropar per l’esquena vestit amb
un Armani de ratlla diplomàtica nou. Fumava cigarrets
sense additius, i sempre feia pipades de dues en dues.
Quan parlava barrejava paraules d’un idioma que jo no
coneixia. Àrab, o potser persa. Després de parlar es va en-
cendre una pipa de crack darrere del cobert de l’aparca-
ment. Li vaig notar l’olor de cocaïna base a la roba i vaig
veure com li bategava el cor a través de les costelles. Si
aquell paio era un soldat, jo era el Pare Noel.

—Què hi pinta en Moreno aquí? —vaig preguntar a en
Marcus.

—El coneixies gaire?
—Prou.
—Quant és prou?
—El coneixia tant com et conec a tu, Marcus, i sé que

m’has fet venir perquè t’escolti, i no perquè et parli d’un
ionqui que vaig conèixer durant una feina.

—Veig que segueixes sent el Jack de sempre —va fer en
Marcus—. A en Moreno li han fotut un tret aquest matí
mateix i mereix el nostre respecte. Va ser un dels nostres
fins al final.

—Si un dia sento alguna mena de respecte per un as-
sassí com en Moreno, em fotré un tret jo mateix.

Vam passar un instant en silenci mentre estudiava l’ex-
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pressió d’en Marcus. Feia ulls de cansat. Tenia la tassa ple-
na de cercles de color marró i el cafè no fumejava. A la
taula no hi havia ni potets de crema de llet, ni bossetes de
sucre. Només una tassa amb marques de cafè ressec i mig
plena d’un líquid fangós i marronós. Aquell cafè l’hi havien
servit com a mínim feia tres hores. Ningú no demana cafè
a les tres de la matinada.

—De què va això? —vaig repetir.
En Marcus es va ficar la mà a la butxaca i en va treure

un feix de bitllets de vint, gruixut com una guia telefònica
i embolicat amb cintes de goma. El va deixar sobre la taula.

—Aquest matí —va dir— en Moreno ha participat en
un atracament a mà armada planejat per un servidor, però
la cosa s’ha torçat. Hi ha hagut una estesa que Déu n’hi
do, el botí ha desaparegut i els federals estan una mica
pesats.

—Què vols de mi?
—Vull que facis el que saps fer millor —va dir—. Vull

que t’encarreguis de netejar el merder.
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