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PROLOG

PIERDUT ÎN TRANZIȚIE

L

ui Chris Christie i‑a atras atenţia un articol în New York
Times – aşa a început totul. Guvernatorul de New Jersey
s‑a retras din cursa prezidenţială în februarie 2016 şi i‑a ofe‑
rit tot sprijinul de care dispunea lui Donald Trump. La sfâr‑
şitul lui aprilie, el a văzut articolul. Descria întâlnirile dintre
reprezentaţii candidaţilor încă rămaşi în cursă – Trump,
John Kasich, Ted Cruz, Hillary Clinton şi Bernie Sanders –
şi Casa Albă a lui Obama. Oricine care încă mai avea o
urmă de şansă să devină preşedinte al Statelor Unite aparent
trebuia să înceapă pregătirea pentru conducerea guvernului
federal. Tipul pe care l‑a trimis Trump la întâlnire era, potri‑
vit aprecierilor lui Christie, comic de incompetent. Christie
l‑a sunat pe directorul de campanie al lui Trump, Corey
Lewandowsky, să întrebe de ce această treabă importantă
nu a fost încredinţată cuiva care chiar ştia ceva despre guvern.
„Nu avem pe nimeni!“, i‑a răspuns Lewandowsky.
Christie s‑a oferit singur pentru slujbă: şeful echipei
prezidenţiale de tranziţie a lui Trump. „Este următoarea
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treabă importantă după a fi preşedinte, le spunea priete‑
nilor. Trebuie să pregăteşti preşedinţia“. S‑a dus să discute
cu Trump pe acest subiect. Trump i‑a spus că nu dorea o
echipă prezidenţială de tranziţie. Pentru ce ar trebui cineva
să plănuiască indiferent ce înainte de a deveni, de fapt, pre‑
şedinte? Aşa cere legea, îi răspunse Christie. Trump l‑a
întrebat de unde urmau să vină banii cu care să plătească
pentru această echipă de tranziţie. Christie i‑a explicat că
Trump putea fie să plătească el însuşi, fie să ia din fondurile
pentru campanie. Trump nu dorea să plătească el însuşi.
Nu dorea nici să ia din fondurile pentru campanie, dar a
fost de acord, mârâind, să‑l lase pe Christie să înfiinţeze un
fond separat pentru finanţarea echipei sale de tranziţie.
„Dar nu prea mult!“ spuse el.
Și astfel, Christie a început să se pregătească pentru
eventualitatea, improbabilă, ca Donald Trump să devină,
într‑o bună zi, preşedinte al Statelor Unite. Nu toată lumea
din echipa de campanie era mulţumită să‑l vadă în această
poziţie. În iunie, Christie a primit un telefon de la consi‑
lierul lui Trump, Paul Manafort. „Băiatul este paranoic
în legătură cu tine“, îi spuse Manafort. Băiatul era Jared
Kushner, ginerele lui Trump. În 2005, pe când era procuror
al districtului New Jersey, Christie îl acuzase şi îl trimisese
la închisoare pe tatăl lui Kushner, Charles, pentru fraudă
fiscală. Investigaţia lui Christie dezvăluise, în urma unei
înţelegeri, că Charles Kushner angajase o prostituată pen‑
tru a‑l seduce pe propriul său cumnat, pe care îl suspecta
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de colaborare cu Christie, înregistrase întâlnirea sexuală şi
trimisese caseta surorii lui. Familia Kushner părea că îşi ia
foarte în serios ranchiunele şi Christie simţea că Jared încă
are ceva împotriva lui. Pe de altă parte, lui Trump, pe care
Christie îl considera aproape un prieten, nu‑i păsa deloc.
El îl invită pe Christie la căsătoria lui cu Melania şi apoi
insistă pe lângă Christie să participe la nunta fiicei lui,
Ivanka, cu Jared Kushner. Ar fi foarte ciudat! îi spuse
Christie. Eu plătesc pentru nuntă şi nu dau doi bani pe asta,
îi răspunse Donald.
Christie îl considera pe Jared ca fiind unul dintre acei
oameni care cred că, doar pentru că sunt bogaţi, înseamnă
că sunt şi deştepţi. Totuşi avea o anumită viclenie. Și Christie
se trezi, curând, nevoit să raporteze unui „comitet executiv“
tot ceea ce făcea pentru pregătirea administraţiei Trump.
Comitetul era compus din Jared, Ivanka Trump, Donald
Trump jr., Eric Trump, Paul Manafort, Steve Mnuchin şi
Jeff Sessions. „Mă simt ca bătrânul de la biserică, nevoit să
numere de două ori, în fiecare duminică, farfuriile pentru
preot“, spunea Sessions, care părea să fie jenat de întreaga
situaţie. Slujba bătrânului de la biserică a devenit şi mai
complicată în 2016, când Trump a fost numit, în mod ofi‑
cial, candidatul republican. Echipa de tranziţie se mută
într‑un birou din centrul oraşului Washington şi începu să
caute oameni care să ocupe primele cinci sute de posturi
din guvernul federal. Trebuiau să ocupe toate posturile
din cabinet, desigur, dar şi o mulţime de alte poziţii despre
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care nimeni din echipa de campanie a lui Trump nu ştia
măcar că există. Nu era foarte evident cum avea să fie numit
viitorul secretar de stat1 şi chiar mai puţin evident viitorul
secretar al transporturilor – ca să nu mai pomenim despre
cine va lua loc în comitetul director al Burselor Barry
Goldwater şi al Fundaţiei pentru excelenţă în educaţie.
Până în august, 130 de oameni veneau zilnic la muncă şi
alte sute lucrau cu jumătate de normă la sediul echipei de
tranziţie a lui Trump, de la intersecţia Seventeenth Street cu
Pennsylvania Avenue. Echipa de tranziţie a întocmit liste cu
potenţiali candidaţi pentru toate cele cinci sute de posturi,
plus alte liste cu oameni pregătiţi care să intre în diversele
agenţii federale în ziua imediat următoare alegerilor, pen‑
tru a fi informaţi în legătură cu orice activitate desfăşu‑
rau respectivele agenţii. Adunau numele pentru aceste liste
călătorind prin ţară şi discutând cu diferiţi oameni: repu‑
blicani care serviseră în guvern, consilieri apropiaţi ai lui
Trump, ocupanţi recenţi ai posturilor care trebuiau com‑
pletate. Începură să investigheze potenţialii candidaţi pen‑
tru defecte evidente, secrete stânjenitoare sau conflicte de
interese. La finalul fiecărei săptămâni, Christie întocmea
dosare cu liste de oameni care‑şi puteau îndeplini bine sar‑
cinile şi le dădea lui Jared, Donald, Eric şi celorlalţi. „Au
verificat totul, spunea un oficial important din echipa de
tranziţie. «Cine este persoana? De unde vine persoana?»
Funcţia de secretar de stat, în administraţia Statelor Unite, corespunde celei de
ministru de externe (n.tr.).
1
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Nu au respins decât o singură persoană: secretara lui
Paul Manafort.“
Prima dată când Donald Trump a acordat atenţie vreu‑
nuia dintre aceste lucruri a fost atunci când a citit despre
ele în presă. Articolul dezvăluia faptul că echipa de tran‑
ziţie a lui Trump, condusă de guvernatorul de New Jersey,
Chris Christie, adunase mai multe milioane de dolari pen‑
tru plata personalului. În momentul în care a văzut asta,
Trump l‑a sunat pe Steve Bannon, directorul executiv al cam‑
paniei, din biroul său de la etajul douăzeci şi şase al Trump
Tower, şi i‑a spus să vină imediat la reşedinţa lui, aflată cu
mai multe etaje deasupra.
Când a ieşit din lift, Bannon l‑a găsit pe guvernatorul de
New Jersey aşezat pe sofa şi pe Trump ţipând la el. Trump
era apoplectic, de fapt urla din toţi plămânii:
– Îmi furi banii! Îmi furi nenorociţii de bani! Ce dracu’
înseamnă asta?
Observându‑l pe Bannon, Trump se întoarse spre el şi
începu iar să urle:
– De ce îl laşi să‑mi fure nenorociţii de bani?
Bannon şi Christie, împreună, se apucară să‑i explice lui
Trump legea federală. Cu mai multe luni înainte de alegeri,
spunea legea, candidaţii celor două partide importante tre‑
buiau să înceapă să se pregătească pentru preluarea contro‑
lului asupra guvernului. Guvernul le furniza spaţiu de birouri
în centrul oraşului Washington, DC, dotate începând de la
calculatoare până la coşuri de gunoi, dar personalul trebuia
plătit din fondurile de campanie. La care Trump replică:
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– Să fut legea! Nu dau doi bani pe lege! Îmi vreau neno‑
rociţii de bani!
Christie şi Bannon încercară să‑i explice lui Trump că
nu poate avea şi banii, şi echipa de tranziţie.
– Desfiinţaţi‑o! spuse Trump. Desfiinţaţi echipa de
tranziţie.
În acest moment, Christie şi Bannon avură păreri dife‑
rite. Niciunul dintre ei nu credea că e o idee bună desfiinţa‑
rea echipei de tranziţie, dar fiecare avea propriile reţineri.
Christie se gândea că Trump avea prea puţine şanse să
conducă guvernul fără o tranziţie formală. Bannon nu era
sigur dacă Trump va ajunge vreodată să se gândească la
conducerea guvernului: el gândea doar că ar arăta rău dacă
Trump nu ar demonstra că încearcă măcar. Observând că
Trump nu‑l ascultă pe Christie, el spuse:
– Ce crezi că ar spune Morning Joe dacă îţi închizi
echipa de tranziţie?
Ceea ce ar spune Morning Joe – sau măcar ceea ce cre‑
dea Bannon că ar spune – era că Trump închidea biroul
echipei prezidenţiale de tranziţie pentru că nu credea că
are vreo şansă să ajungă preşedinte.
Trump se opri din urlat. Pentru prima dată părea că
ascultase cu adevărat.
– Asta are sens, spuse el.
După aceea, Christie reveni la treaba lui de a pregăti o
administraţie Trump. Încercă să nu atragă atenţia presei,
dar asta se dovedi un lucru dificil. Din când în când, Trump
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mai vedea ceva în presă despre campania de strângere de
fonduri a lui Christie şi se enerva din nou. Banii pe care
oamenii îi donau pentru campania sa, Trump îi considera
ca fiind, efectiv, ai lui. El considera planificarea şi gândirea
în perspectivă ca fiind inutile. La un moment dat se
întoarse spre Christie şi îi spuse:
– Chris, tu şi cu mine suntem atât de deştepţi că putem
să plecăm de la petrecerea de victorie cu vreo două ore mai
devreme şi să facem tranziţia noi doi.
*
În acest moment din istoria Americii, dacă ai putea ali‑
nia toată populaţia într‑un singur rând, toţi cei trei sute
cincizeci de milioane, ordonaţi nu după înălţime, greutate
sau vârstă, ci după interesul pe care îl arată pentru guver‑
nul federal, iar Donald Trump s‑ar afla către unul din cape‑
tele rândului, Max Stier ar fi la celălalt capăt.
Prin toamna lui 2016, Max Stier probabil că era ameri‑
canul cu cea mai bună înţelegere a modului în care funcţi‑
ona efectiv guvernul Statelor Unite. În mod straniu, pentru
un american de vârsta şi ocupaţia lui, el avea o reprezen‑
tare romantică despre serviciul public, cristalizată încă de
când era copil. Trecuse pe la Yale la mijlocul anilor 1980 şi
pe la Facultatea de drept de la Stanford, pe la începutul
anilor 1990, fără ca măcar să fie tentat de bani sau de orice
altceva. El considera că guvernul Statelor Unite era cea
mai importantă şi cea mai interesantă instituţie din istoria
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planetei şi nu‑şi putea imagina să facă orice altceva decât
să lucreze pentru îmbunătăţirea ei. La câţiva ani de la ter‑
minarea facultăţii de drept, îl întâlnise pe finanţistul Sam
Heyman, care era la fel de contrariat ca şi Max de modul
în care tineri talentaţi şi dezinteresaţi ajungeau să lucreze
pentru guvern. Max îl convinsese pe Heyman să pună
deoparte 25 de milioane de dolari pentru ca el să creeze o
organizaţie care să rezolve această problemă.
Max înţelesese rapid că, pentru a atrage tinerii talentaţi
către serviciul guvernamental, trebuia să transformi guver‑
nul într‑un loc în care aceştia ar dori să lucreze. El trebuia să
repare guvernul Statelor Unite. Parteneriat pentru Serviciul
Public, cum îşi numise Max organizaţia, nu era un lucru
la fel de plicticos ca numele pe care‑l purta. Parteneriatul
pregătea funcţionarii publici să devină manageri de afa‑
ceri; intermedia noi relaţii în interiorul guvernului; supra‑
veghea forţa de muncă federală pentru a identifica greşeli şi
reuşite specifice de management; şi presa Congresul pentru
a remedia serioasele probleme structurale. Max Stier fusese
cel care convinsese Congresul să adopte legile care făceau
atât de enervant de dificil pentru Donald Trump să evite
pregătirea pentru preşedinţie.
Oricum, din punctul de vedere al unei persoane inteli‑
gente, talentate, care încerca să decidă dacă să lucreze sau nu
pentru guvernul Statelor Unite, cel mai evident defect era
absenţa unor avantaje. Comparativ cu echivalentul din sec‑
torul privat, slujbele nu erau prea bine plătite. Și singurul
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moment în care angajaţii guvernului erau remarcaţi era
acela în care o dădeau în bară – caz în care deveneau fai‑
moşi în sensul neplăcut. În 2002, Max a creat un eveniment
simandicos – de tipul premiilor Oscar – pentru a recu‑
noaşte meritele angajaţilor care făcuseră lucruri deosebite
în cadrul guvernului. În fiecare an, premiile Sammy – cum
le numise Max, în onoarea patronului1 său absolut – atră‑
geau tot mai multe celebrităţi şi tot mai multă atenţie din
partea presei. Și în fiecare an, lista realizărilor era uimitoare.
Un tip de la Departamentul Energiei (Frazier Lockhardt)
pusese la punct prima curăţare încununată de succes a
amplasamentului unei fabrici de arme nucleare, în Rocky
Flats, Colorado, şi o realizase cu şaizeci de ani mai repede
şi cu 30 de miliarde de dolari sub buget. O femeie de la
Comisia Federală pentru Comerţ (Eileen Harrington) înfi‑
inţase Registrul Nu Suna, care scutea întreaga ţară de trili‑
oane de apeluri iritante de vânzări. Un cercetător de la
Institutul Naţional pentru Sănătate (Steven Rosenberg)
făcuse primii paşi în imunoterapie, care trata cu succes
cazuri de cancer anterior incurabile. În guvernul Statelor
Unite erau sute de poveşti fantastice despre succese impor‑
tante. Doar că nu erau spuse niciodată.
Max cunoştea un număr uimitor de astfel de poveşti. El
descoperise un tipar: un număr impresionant de oameni
care erau responsabili pentru aceste poveşti erau americani
Sammy – referire la Unchiul Sam, denumirea populară a guvernului american
(n.tr.)
1
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de primă generaţie, care proveneau din ţări cu guverne dis‑
funcţionale. Era mult mai probabil ca oamenii care trăiseră
fără oblăduirea unui guvern să găsească un sens în guver‑
nul SUA. Pe de altă parte, oamenii care nu trăiseră nicio‑
dată prăbuşirea unui stat erau mai puţin în măsură să îşi
dea seama că, de fapt, statul lor încă nu se prăbuşise. Aceasta
era, poate, cea mai mare provocare pentru Max: să explice
valoarea acestei structuri în centrul unei societăţi demo‑
cratice oamenilor care fie că o considerau ca fiind de la
sine înţeleasă, fie o considerau ca pe o forţă malefică în
viaţa lor, asupra căreia nu aveau niciun control. El explica
faptul că guvernul federal furniza servicii pe care sectorul
privat nu putea sau nu dorea să le furnizeze: îngrijire medi‑
cală pentru veterani, controlul traficului aerian, autostră‑
zile naţionale, instrucţiunile pentru siguranţă alimentară.
El explica faptul că guvernul era un motor pentru oportu‑
nităţi: milioane de copii americani, de exemplu, ar fi reuşit
mult mai greu decât o făceau să crească normal fără ali‑
mentele de bază furnizate de guvernul federal. Când orice
altceva eşua, el explica despre nenumăratele locuri în care
guvernul Statelor Unite se interpunea între americani şi
lucrurile care puteau să‑i ucidă. „Rolul de bază al guvernu‑
lui este să ne asigure siguranţa“, spunea el.
Guvernul Statelor Unite angaja două milioane de oameni,
70% dintre aceştia implicaţi, într‑un fel sau altul, în securi‑
tatea naţională. Gestiona un portofoliu de riscuri pe care
nicio persoană privată sau corporaţie nu era capabilă să‑l
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gestioneze. Unele dintre aceste riscuri erau uşor de imagi‑
nat: o criză financiară, un uragan, un atac terorist. Cele mai
multe, însă, nu erau: riscul, să spunem, ca anumite medi‑
camente restricţionate pe reţetă să creeze o atât de mare
dependenţă şi să fie atât de accesibile încât să ucidă, într‑un
an, mai mulţi americani decât au murit în luptă în momen‑
tul de vârf al războiului din Vietnam. Multe dintre riscurile
care cad în sarcina guvernului par atât de îndepărtate, încât
par ireale: acela ca un atac cibernetic să lase jumătate de
ţară fără electricitate, sau ca un virus cu transmitere prin
aer să cureţe milioane de oameni, sau ca inegalitatea econo‑
mică să ajungă la punctul în care poate declanşa o revoluţie
violentă. Poate că riscurile cele mai puţin vizibile sunt în
legătură cu lucrurile care nu se întâmplă, dar care, cu un
guvern mai bun, s‑ar putea întâmpla. Un tratament pentru
cancer, de exemplu.
Intrarea în tranziţia prezidenţială. O tranziţie proastă
ar prelua tot acest portofoliu de riscuri catastrofale – cel
mai mare portofoliu de astfel de riscuri gestionat de vreo
instituţie în istoria omenirii – şi ar face toate lucrurile rele
mult mai probabil să aibă loc şi lucrurile bune mult mai
puţin probabil să se întâmple. Înainte ca Max să creeze o
organizaţie pentru „repararea“ guvernului, natura aleatorie
a tranziţiei prezidenţiale îl înnebunea. „Avem o moştenire
guvernamentală care nu ţine pasul cu lumea în care trăim,
în mare parte din cauza disfuncţionalităţilor datorate unei
tranziţii proaste, spunea el. Oamenii nu pricep că o tranziţie
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de mântuială duce la o preşedinţie de mântuială.“ Oamenii
noi care preluau rolul de a conduce guvernul erau, în cel
mai bun caz, doar parţial informaţi şi, adesea, deosebit de
suspicioşi faţă de ceea ce se întâmplase înainte de sosirea
lor. Până în momentul în care îşi dau seama pe deplin de
problemele cu care au de‑a face, vine timpul să plece. „Este
ziua cârtiţei, spunea Max. Oamenii noi preluau treburile şi
credeau că vechea administraţie şi funcţionarii publici sunt
leneşi sau proşti. Apoi ajungeau într‑adevăr să cunoască
locul pe care urmau să‑l gestioneze. După care, la plecare,
spuneau: «A fost o treabă cu adevărat grea şi aceştia sunt
cei mai buni oameni cu care am lucrat vreodată». Și treaba
asta se întâmplă iar şi iar.“
Cele mai multe din marile probleme din interiorul
guvernului Statelor Unite ţineau de mangementul practic şi
nu aveau nimic de a face cu ideologia politică. Un exemplu
banal, dar important, este cât de greu pot agenţiile guverna‑
mentale să angajeze oameni noi. Unele agenţii nu pot angaja
pe nimeni înainte ca şaizeci de oameni să‑şi dea acordul.
Administraţia George W. Bush începuse atacul la adresa
acestei probleme banale. Administraţia Obama, în loc să
funcţioneze pe baza a ceea ce s‑a făcut în timpul perioadei
Bush, a luat totul de la început.
Organizaţia Parteneriat pentru Serviciul Public a lui Max
Stier a ajutat la adoptarea a trei legi separate, referitoare la
perioada de tranziţie. În anul 2010, Congresul a oferit spaţiu
de birouri gratuit şi alte resurse pentru candidaţii celor
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două partide politice importante, imediat după convenţiile
din vară. „Motivul pentru care candidaţii nu se pregăteau
era faptul că gândeau că‑i va costa capital politic: nimeni
nu vrea să fie văzut măsurând perdelele, spunea Max. Ideea
a fost aceea de a le oferi acoperire candidaţilor partidelor
politice importante pentru a face ceea ce trebuiau să facă.“
În 2011‑2012, pentru a permite preşedintelui să numească
mai rapid oamenii în funcţii, Congresul a redus numărul
nominalizărilor care aveau nevoie de aprobarea Senatului
de la aproape 1 400 la vreo 1 200 – cu o mie încă prea multe,
după părerea lui Max, dar un început. În cele din urmă, în
2015, Congresul a solicitat preşedintelui în exerciţiu să
se pregătească în diferite moduri pentru a preda guvernul
succesorului sau succesoarei lui. Persoanei care trecuse
deja testul i se cerea prin lege să ajute persoana care încă
nu studiase problema.
Pe măsură ce se apropiau alegerile prezidenţiale din
2016, Max era cât se poate de încrezător că guvernul Statelor
Unite va fi transmis de la un lider la celălalt cu minim de
prostie. Organizaţia lui de parteneriat a lucrat atât cu per‑
sonalul de campanie al lui Clinton, cât şi cu al lui Trump.
„Au lucrat bine“, spunea Max. El a fost oarecum dezamă‑
git de Barack Obama. Preşedintele Obama fusese prea lent
în angajarea forţei de muncă federale. Numise câţiva
manageri slabi să conducă unele agenţii. Eşecul lansării
HealthCare.gov nu fusese o întâmplare, ci rezultatul unei
gestionări defectuoase. Dar pregătirile lui Obama pentru
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predarea guvernului fuseseră superbe: administraţia Obama
pusese la punct ceea ce se va dovedi a fi cel mai bun curs
creat vreodată despre treburile interne ale celei mai puter‑
nice instituţii de pe pământ. Ce putea merge prost?
*
Chris Christie stătea pe o canapea alături de Donald
Trump când au fost anunţate, în sfârşit, rezultatele din
Pennsylvania. Era ora unu treizeci şi cinci dimineaţa, dar
acesta nu era singurul motiv pentru care atmosfera din
cameră era stranie. Mike Pence se ridicase să‑şi sărute soţia,
Karen, iar ea se ferise de el:
– Ai primit ceea ce doreai, Mike, spuse ea. Acum lasă‑mă
în pace.
Nici măcar nu s‑a deranjat să‑l salute pe Trump.
Trump însuşi se holba la televizor, fără să spună nimic, ca
un jucător de poker cu o pereche de doi, căruia îi fusese
descoperită cacealmaua. Echipa lui de campanie nu se
obosise nici măcar să pregătească un discurs de acceptare.
Nu era greu de înţeles de ce Trump nu vedea niciun sens
pentru care s‑ar pregăti să preia guvernul federal: de ce să
studiezi pentru un examen pe care nu va trebui să‑l susţii
niciodată? De ce ţi‑ai asuma riscul să descoperi că eşti, în
cel mai bun caz, un elev de nota 7? Aceasta era o parte
reală a procesului de a deveni preşedintele Statelor Unite.
Și, se gândea Christie, asta îl speria teribil pe preşedin‑
tele ales.
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La scurt timp după ce reporterii TV au anunţat că Trump
câştigase Pennsylvania, Jared Kushner îl apucă speriat de
braţ pe Christie şi îi spuse:
– Va trebui să avem mâine‑dimineaţă o şedinţă pentru
tranziţie.
Chiar înainte de şedinţa respectivă, Christie se asigurase
că Trump cunoştea protocolul pentru discuţiile cu liderii
străini. Echipa de tranziţie pregătise un document pentru
a‑i arăta cum aveau să decurgă lucrurile. Primele apeluri
erau uşoare – primul era, întotdeauna, cu prim‑ministrul
Marii Britanii –, dar urmau vreo douăzeci de convorbiri
cu cleptocraţi şi trebuia să mergi în vârful picioarelor în
jurul unor probleme sensibile de securitate. Oricum, îna‑
inte să inițieze vreo convorbire, preşedintele Egiptului a
sunat la centrala de la Trump Tower şi, cumva, a convins
operatorul să‑i facă legătura direct cu Trump. „Trump se
purta în genul... Îmi plac Bangles! Știţi cântecul acela «Mergi
ca un egiptean»?“, îşi aminteşte unul dintre consilieri lui,
aflat de faţă.
Acesta a fost primul indiciu care‑i arăta lui Christie că
urmau necazuri. El îl întrebă pe Jared Kushner ce‑i cu
toată povestea asta şi Jared îi răspunse pur şi simplu:
– Donald a avut o campanie foarte neconvenţională şi
nu va respecta niciun protocol.
Următorul indiciu, că tranziţia nu va merge conform
planului, îi veni de la Mike Pence. Acum, incredibil, vice‑
preşedintele ales Mike Pence. Christie se întâlni cu Pence în
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ziua de după alegeri, pentru a discuta listele întocmite ante‑
rior cu oameni potriviţi pentru diverse posturi. Întâlnirea
începu cu o rugăciune urmată de prima întrebare, ame‑
ninţătoare, a lui Pence: De ce nu este Puzder pe lista pentru
Muncă? Andrew Puzder, şeful CKE Restaurants, holdingul
din care făceau parte companiile Hardee’s şi Carl’s Jr., dorea
să fie secretarul pentru Muncă. Christie explică faptul că
soţia lui Puzder îl acuzase de abuz şi că angajaţii reţelei sale
de restaurante fast‑food depuseseră plângere pentru trata‑
ment incorect. Chiar dacă era, cumva, candidatul ideal
pentru a deveni noul secretar al Muncii, nu va supravieţui
audierilor pentru confirmare din Senat. (Trump a ignorat
sfatul şi l‑a numit pe Puzder. Acesta nu numai că nu a reuşit
să fie confirmat, dar, după controversa care a urmat, a şi fost
retrogradat în slujba lui la compania de fast‑food.)
După întâlnirea cu Pence, Christie a fost programat să le
prezinte situaţia copiilor lui Trump, lui Jared şi celorlalţi
membri ai cercului intim al lui Trump. El fu surprins să‑l
descopere, proaspăt intrat în acest grup, pe general‑locote‑
nentul în retragere Michael Flynn. Flynn era un vânător de
posturi de care echipa de tranziţie găsise destule motive să
fie îngrijorată. Acum dorea să fie numit consilierul pentru
securitate naţională al lui Trump, care era, probabil, cea mai
importantă poziţie din întreg aparatul de securitate naţio‑
nală. Echipa pentru securitate naţională din cadrul echipei
de tranziţie a lui Trump – din care făceau parte foşti ofi‑
ţeri din armată şi serviciile de informaţii – considera asta

AL CINCILEA RISC

27

ca fiind o idee foarte proastă. Numele lui Flynn nu se afla pe
listă. Dar iată‑l aici, la întâlnirea în care se decidea cine şi ce
va face în cadrul administraţiei Trump, şi Ivanka îl întreba
ce post ar dori să ocupe.
Înainte ca Christie să poată interveni, Steve Bannon îl
abordă şi îi ceru să discute în particular. Christie îl urmă
neliniştit pe Bannon în biroul lui.
– Hei, treaba asta trebuie să fie rezolvată foarte rapid,
spuse Christie.
– E foarte rapid, spuse Bannon. Tu ai ieşit.
– De ce? întrebă Christie uimit.
– Facem nişte schimbări.
– Bine, ce schimbări facem?
– Pe tine.
– De ce?
– Chiar nu are importanţă.
Metoda execuţiei lui chiar nu era surprinzătoare: Trump
întotdeauna evita să concedieze personal oamenii. Tipul
care la televizor juca rolul de Domnul Eşti Concediat, în
viaţa reală evita confruntările personale. Surpriza era că
acest lucru se întâmpla tocmai acum, când munca echipei
pentru tranziţie era în punctul cel mai critic. Bannon a
cedat numai când Christie l‑a ameninţat că va coborî şi le
va spune reporterilor că Steve Bannon îl concediase:
– Este din cauza lui Jared.
În zilele de după alegeri, oamenii din clădirea de la inter‑
secţia Seventeenth cu Pennsylvania trebuiau să se mute

28

MICHAEL LEWIS

într‑un alt spaţiu din centrul oraşului Washington, un fel
de Casă Albă în aşteptare. Curând, ei descoperiră că listele
pe care le întocmiseră, cu oameni care să facă parte din
administraţia Trump, nu erau cele care contau. Acum exista
o altă listă, cu oameni cărora le era permis accesul în noua
clădire şi cele mai multe dintre numele lor nu se regăseau
acolo. „Oamenii se duceau la noua clădire şi spuneau:
«Lasă‑mă să intru», iar cei din serviciul secret spuneau:
«Ne pare rău. Nu sunteţi pe listă»“, povestea un funcţio‑
nar public care a lucrat în noua clădire. Nu numai Chris
Christie fusese concediat. Era întreaga echipă de tranziţie –
deşi nimeni nu le spusese asta în mod direct. După cum
relata ulterior Nancy Cook pe site‑ul Politico, Bannon trecu
pe la sediul echipei de tranziţie la câteva zile după conce‑
dierea lui Christie şi montă un spectacol aruncând la coşul
de gunoi toată munca pe care oamenii de acolo o făcuseră
pentru Trump. Trump urma să se ocupe mai mult sau mai
puţin el însuşi de tranziţie. Nici măcar Steve Bannon nu cre‑
dea că asta era o idee bună. „Eram al dracului de nervos, le
spunea, mai târziu, Bannon prietenilor săi. Plec. Tipul ăsta
(Trump) nu ştie nimic. Și nici nu‑i pasă.“

