V únoru 1948 vrcholí v Československu vládní krize. Prezident Edvard
Beneš podepisuje demisi nekomunistických ministrů, čímž se další
vývoj státu ocitá zcela v rukou KSČ v čele s Klementem Gottwaldem.
V těchto dnech končí parlamentní demokracie a začíná vláda
jedné strany. Státní bezpečnost likviduje „nepřátele státu“.
„nepřítelem státu“ se ze dne na den může stát prakticky kdokoli.  
Rozbíhá se další fáze centrálně plánovaného hospodářství
spojená s rušením živností a kolektivizací, jedním z největších
zločinů komunistického režimu v Československu.

Valašsko, hornatá, nejvýchodnější oblast Moravy, bylo za
druhé světové války působištěm českých a slovenských partyzánů, kteří
odsud tajně přecházeli na Slovensko, kde se mohli připojit k dalším partyzánským
skupinám. Protinacistický odboj se opíral o domácí zázemí a dobrou znalost terénu. Těchto předností se
okupantům nedostávalo. Ovšem po únorovém převratu výhoda přestává platit. Valašskou krajinu
znají stejně dobře příslušníci tzv. třetího odboje i StB.

„Rekonstrukce prokázala, že Vrba měl
od počátku v úmyslu příslušníka Stb Hýla
zavraždit. Využil příležitosti a vypálil po
něm z dobře ukryté zbraně. Mířil přesně.“

„SPOLUPRÁCI S STB POPÍRÁM. V TÉHLE MÍSTNOSTI
JSEM NIKDY NEBYL. PODPIS I FOTOGRAFIE
Z VÁZACÍHO AKTU MUSÍ BÝT ROZHODNĚ PADĚLKY!“

„Rozhodl jste se správně, posloužíte tím
československému lidu. Zítra vás odvezeme
do věznice a obléknete si mundúr. Dáme
vás na celu s člověkem, který čeká
na soudní proces. Pozor, je to bývalý
partyzán. Dostanete z něj všechno o jeho
činnosti v organizaci Světlana.“

„Ano, pozvali si mě sem do téhle místnosti a
chtěli, abych podepsal spolupráci. Přemlouvali
mě, slibovali všechno možné. I vyhrožovali.
Ale ten papír jsem jim nikdy nepodepsal!“

„KDO
VOLÁ?“ „MĚL
BY SES STYDĚT, TY
SVINĚ ESTÉBÁCKÁ!“ „KDO
JSTE? CO PO MNĚ CHCETE?!“  
„DOUFÁM, ŽE BRZO
NATÁHNEŠ BAČKORY,
SKETO!“

„Ale
tohle
přece
není jeho
písmo!“

„Příčina smrti je průstřel hrudníku
s postižením levého dolního laloku plicního,
osrdečníku a srdce. Projektil byl nalezen
v dutině srdeční. Smrt nastala okamžitě. Vedle
této střelné rány jsou zjištěny další střelná
zranění, a sice jedno, kde projektil pronikl
směrem od levé lopatky a způsobil zlomení
druhého až čtvrtého levého žebra.“

„Až mě předseda soudu vyzve, začnu mluvit o události
z 12. února 1949. Popíšu, jak jsem přebíral tajné
instrukce od agenta západní rozvědky. Prokurátor se
mě zeptá, co obsahovaly. Odpovím, že jsem je nesměl
přečíst, jelikož mi vyhrožovali smrtí, ale že se ke mně
později doneslo, že to byly pokyny k sabotážní činnosti.“

„Kdo
je u telefonu?“
„Přítel. Nemáš moc času.
Neptej se, jak to vím, ale
za chvíli tě přijdou
zatknout.“

„Mám
pocit, že
sledují a upravují
naši korespondenci.
Už to není bezpečný
kontakt, hledám
novou adresu.“
„Piš
velmi
opatrně!
Mám pocit, že
mi kontrolují
korespondenci.“

„Vždycky jezdil opatrně. Byl
zkušený řidič. A znenadání
taková strašlivá chyba.“
„Jednou se u nás na
velitelství v Uherském
Hradišti ohlásila inspekce z
ministerstva. Panika. Musel
jsem improvizovat. Nakonec
jsem všechny nástroje, které
se používaly při vyslýchání,
schoval na půdu. Tady, přímo
za ten komín.“

„Při překročení hranice 60 mA může dojít
k ochrnutí vašich dýchacích orgánů. V celém
těle ucítíte silné chvění, které přeroste
v bolestivé křeče. Možná upadnete do
bezvědomí. Začnete konečně spolupracovat?“

Vystavili
ji na nejvyšší
poličce, ale její
celý příběh nikdy
nikomu neřekli. Ani
nemohli.

„SNB KLASIFIKOVALA NEHODU JAKO DOPRAVNÍ
HAVÁRII. ZE STOLU TO SMETLI RYCHLE.“

„Soudruzi, připomínám, abyste se drželi
materiálů, které jsme vám připravili.
Včerejší situace se už nesmí opakovat!
Můžete obžalovaným pokládat pouze
otázky, které jsou ve scénáři uvedeny.“

„Senát státního
soudu zasedající ve
Vsetíně dnes zakončí přelíčení
se 33člennou skupinou velezrádců,
kteří tvořili větev organizace
Světlana, již založil zahraniční agent
Vávra-Stařík. Před okamžikem jsme slyšeli
poslední slova obžalovaných. Odpoledne
nad nimi vynese soud rozsudek.  
Pracující ze závodů a družstev
vyjádřili spravedlivý hněv a žádali
o co nejtvrdší potrestání
zrádců.“

„Před místem srážky není skoro
žádná brzdná dráha. Copak řidič
ten stojící vůz neviděl?!“

