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Chcete lístky
na mistrovství světa?
Bratři jich mají plno

P

ředstavte si tři miliony vstupenek na mistrovství světa navršených do hory z kartonu. Máte rádi fotbal? Chcete kousíček té hory? Můžete to zkusit prostřednictvím loterií FIFA nebo
koupí přes národní svaz.
V soutěži o drahocenné lístky jsou si všichni fanoušci rovni.
Vy prohrajete, ale FIFA řekne, že to byla férová soutěž. Ta hora
nakonec celá zmizela. Nevadí, třeba to vyjde příště za čtyři roky
v jiné zemi, třeba budete mít více štěstí.
FIFA varuje před koupí vstupenek u „neautorizovaných“ prodejců. V pravomoci Blatterových drábů je udělovat přísné tresty
za to, co on nazývá nezákonnými aktivitami. U vchodu na stadion vám můžou lístky klidně roztrhat, protože jste je nekoupili
u jeho vybraných agentů.
Sepp po vás chce, abyste věřili, že když nedostáváte vstupenky
s obchodními přirážkami a příplatky za obsluhu, oni tam někde
jsou, aby kontrolovali a dusili to, co nazývá černým trhem. Herr
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Blatter nepřipustí paralelní otevřený konkurenční trh, jaký najdete v kterémkoli jiném druhu podnikání. Prodej vstupenek na
mistrovství světa musí zůstat neregulovaným monopolem.
Podívejte se na tu horu ještě jednou, ale tentokrát si představte, že je to ledovec plující v oceánu. Počet lístků pro fanoušky se najednou smrskl. Kam zmizely? Nakoukněte pod hladinu
a uvidíte jiný svět, kde se vznášejí vaše vysněné lístky a vy na ně
nemůžete dosáhnout.
Na světě jsou možná jen tři rybáři, kteří skutečně vědí, co se
děje v těch temných hlubinách. Sepp – a Jaime a Enrique Byromovi. Sepp bratry Byromovy zná od roku 1986, kdy se mistrovství světa konalo v Mexiku, zemi jejich původu. V té době byl
Sepp generálním sekretářem FIFA a plnil všechna přání svého
šéfa Joãa Havelangeho.
Herr Blatter věděl, že Byromovi mají blízko k bossovi mexického fotbalu a televiznímu magnátovi Guillermu Cañedovi,
viceprezidentovi FIFA. Cañedo měl zase blízko k Joãovi Havelangemu, prezidentovi FIFA. Sepp pracoval pro Havelangeho.
O každého prezidentova přítele bylo třeba se postarat. Bratři Byromovi, kterým tehdy bylo něco přes třicet, pořádali zájezdy na
mistrovství světa a vzhledem ke konexím měli před sebou skvělou
budoucnost obchodních partnerů FIFA.
Dařilo se jim, přestěhovali se do Anglie a dnes řídí velkou
část operací FIFA souvisejících se světovými šampionáty z moderní dvoupodlažní budovy v business parku, který se nachází
v zeleném jižním předměstí Manchesteru blízko mezinárodního letiště. Jedna z jejich společností se jmenuje Byrom Holdings
a má domov na ostrově Man, kde se nemusejí zveřejňovat účty.
Jedno z bankovních kont mají v Sotogrande na jihu Španělska.
Oba bratři si postavili pěkné domy na venkově v hrabství Cheshire, v nóbl vesnicích, kde se potkávají s hvězdnými fotbalisty
obou slavných manchesterských klubů.
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Každá vstupenka na každé mistrovství světa prochází Jaimeho
a Enriquovými počítači. Ať už vám Sepp říká cokoli, některé skončí
v rukou překupníků. Postupem doby lístky procházely rozličnýma
rukama – polského mistra bojových umění, karibských pasáků,
velkého tlouštíka v Trump Tower, podvodníků ve východní Evropě,
lidí po celém světě, kteří s požehnáním vysokých představitelů
FIFA dělají tajný byznys na rozlehlé spodní straně ledovce. Jeden
překupník mi prozradil, že zadními dveřmi FIFA odchází až 40 %
vstupenek. To mě ohromilo. Myslel jsem, že je jich tak 10 %.
V roce 2003 výkonný výbor v Curychu přiřkl v nabídkovém
řízení Jaimemu a Enriquovi – to je ten s plnovousem – smlouvu
na prodej vstupenek na mistrovství světa v Brazílii. Později jim
přiklepli další výhodný kontrakt na prodej 450 000 nejlepších
lístků ve VIP-balíčcích pro rozmařilce, které můžete spatřit na
každém moderním stadionu v prstenci luxusních boxů. Třešničkou na dortu těchto balíčků je pak 12 000 nejlepších vstupenek
na finále hrané 13. července, a to výhradně do skyboxů. Je jen
příhodné, že exkluzivní smlouvu na občerstvení má výrobce šampaňského Taittinger.
Pronájem VIP-skyboxů s kuchaři a servírkami, kteří se starají o blaho vašich obchodních partnerů, může přijít i na víc než
2 miliony dolarů. Jaime a Enrique doufali, že všechny skyboxy na
Maracanã a všech ostatních stadionech budou plné. Po ztrátách,
které zaznamenali v Jihoafrické republice, to bylo pro budoucnost jejich byznysu životně důležité.
JE BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 2005 a jsme na Trinidadu. Národní mužstvo této země se kvalifikovalo na příští mistrovství světa
v Německu a fanoušci sní o tom, že seženou lístky. List Express,
který má redakci v Port of Spain, vychází denně i o svátcích
a novinář Lasana Liburd má na titulní straně nečekaný dárek
pro viceprezidenta FIFA Jacka Warnera. Po celé tři dny vychází
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na pokračování exkluzivní investigativní článek o Jackových čachrech s Jaimem a Enriquem.
Jack, jak je jeho zvykem při každém fotbalovém turnaji, kšeftuje s lístky. Liburd odhaluje, že podnik Simpaul Travel Services
Limited, vlastněný Warnerovou rodinou, získává vstupenky od
bratrů Byromových a prodává je dále v balíčcích. Tento postup
pravidla FIFA o prodeji vstupenek zakazují. Zpráva se dostává
do médií po celém světě. Šéf FIFA kupčící se vstupenkami na
mistrovství světa – to naštve fanoušky, ať žijí kdekoli!
Na Trinidad je vyslán bratr Enrique. Ukazuje zprávu vypracovanou pro FIFA. Ta zpráva tvrdí, že na Trinidad odešlo
10 749 vstupenek. Jack opáčí, že část z nich dostali jeho místní
sponzoři a další se rozletěly po celém ostrově k lidem, kteří pečují o místní fotbal. Firma Simpaul, prohlašuje Warner, obdržela
k dalšímu prodeji mizerných 1 774 lístků v balíčcích s hotelovými
pokoji, jejichž rezervaci zajišťují bratři Byromovi.
Jak se ukáže později, tohle je jen ta viditelná část Warnerova
ledovce v roce 2006. Hluboko v temném podzemním světě FIFA,
Blattera, Warnera, bratrů a vstupenek je však další provozovna
s tisíci dalších kousků kartonu. Objevit ji potrvá několik měsíců.
Zuřící požár ale nelze rychle uhasit, a tak Jack ve snaze obrátit pozornost médií jinam naléhavým tónem oznamuje, že ztrácí
půdu pod nohama, nevyzná se v tom a potřebuje poradit ohledně
pravidel FIFA o prodeji vstupenek. Hlásí se gumovému výkonnému výboru FIFA.
Jakže, poradit? Jack se stal členem výkonného výboru FIFA před
více než dvěma desetiletími a za tu dobu se zúčastnil stovek jednání o pravidlech, kterými se má řídit prodej vstupenek. Ví víc než
většina z nich. Blatter tento podfuk přehlíží. Je to urážka nás všech.
Jack a jeho manželka Maureen spěšně převádějí ředitelské
posty ve firmě Simpaul na dvě místní nastrčené figurky, ženu
v domácnosti a veterinářku. Bossům ve FIFA to stačí a se svou
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příslovečnou laskavostí Jackovi jen mírně vyčiní za jeho zapomnětlivost. Jack je vmžiku volný – a má dovoleno krást dál!
Uplynou tři roky a Jack s Maureen se potichu vrátí na posty
ředitelů Simpaulu. U kormidla společnosti je stále jejich syn Daryan a dělá kšefty. S bratry Byromovými je těch obchodů před
MS 2006 stále víc a jsou větší.
O MĚSÍC POZDĚJI, na jaře roku 2006, zaklepou na dveře
firmy bratrů Byromových v Anglii dva auditoři ze společnosti
Ernst & Young. Překupníci po celém světě, v Severní i Jižní
Americe, Anglii a Japonsku, dostávají hlášku, že se vyskytl
problém. Všude se pak po celou noc horečně přepisují faktury
a objednávky vstupenek a hotelových pokojů. Když se v ledovci
objeví trhliny, může být na jeho spodní straně pěkně rušno.
Jenže to nestačí. Jaime, Enrique, Jack a Daryan mají potíže.
Auditoři nahlížejí do hluboké vody. Brzy rozpoznávají, že o rok
dříve, tedy v červnu 2005, zadali Warnerovi u společnosti bratrů
Byromových objednávky, obří objednávky na více než 5 000 vstupenek na mistrovství světa v Německu.
Lístky byly objednány jménem cestovních kanceláří, které je
začlení do balíčků s hotelovými pokoji a letenkami a přeprodají
je. Warnerovi k zakamuflování toho kšeftu znovu používají svoji
firmu Simpaul. Je to zjevné porušení pravidel FIFA a měly by
následovat drakonické tresty. Bratrům Byromovým však nehrozí
jen to: Kdyby oprávnění prodejci zjistili, že jejich legitimní byznys maří něco, co zavání zneužíváním informací v obchodním
styku, mohli by spustit obrovskou lavinu žádostí o odškodnění.
Auditory ze společnosti Ernst & Young najal generální sekretář FIFA Urs Linsi, aby pátrali po kupčení se vstupenkami.
Linsi má světový šampionát na starosti poprvé. Ve FIFA nestrávil
celý život a tím, že jde po bratrech Byromových a po Jackovi, riskuje. Oni se ve fotbale pohybují déle a Sepp je potřebuje víc než
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tohoto účetního z curyšské banky. O půldruhého roku později je
Linsi pryč, s dohodou o mlčenlivosti jako přívažkem k ohromnému odstupnému.
Kravaťáci z E & Y ovšem nehodlají ustoupit. Že by našli dokumenty kompromitující bratry Byromovy a jejich byznys? Jsou
překupníci na podsvětním paralelním trhu – „černém trhu“ –
oproti autorizovaným prodejcům zvýhodňováni? A jestli se na to
přijde, budou se tyto firmy soudit s FIFA kvůli porušení smlouvy? To by mohlo mít zničující důsledky.
Kolem zeměkoule víří dopisy a e-maily. A začátkem dubna je
na stole tajná dohoda. Je zformulován „smírčí dopis“, a skandál
tudíž zůstává pod hladinou.
Některé vstupenky se dostávají k fanouškům. Jiné ne. Nejdůležitější je, že skandál se podařilo ututlat. Mistrovství světa se
může odehrát bez závanů nepříjemného zápachu. Ve finále Itálie
poráží Francii a Sepp se drží v pozadí, aby ho fanoušci nevybučeli.
Skandál však nemůže zůstat ututlaný navěky a exploduje
v září 2006, kdy v jedněch londýnských novinách odhaluji dvě
tajné zprávy, které kravaťáci z E & Y poslali před několika měsíci Ursi Linsimu do FIFA. Zprávy jsem získal od spolehlivého
zdroje ve FIFA. Na čachry znovu upozorňuje novinář, ne FIFA
nebo firma bratrů Byromových. Sepp obyvatele svého soukromého světa chrání.
První zpráva byla do FIFA doručena 11. dubna 2006 a je v ní
dost důkazů k tomu, aby byl vyhozen Jack Warner. Objednal si
5 400 vstupenek, aby je prodával dál, čímž porušil pravidla FIFA.
Jenže veřejný trest by obrátil pozornost na společnost bratrů Byromových, která lístky dodávala. Skandál je tedy ututlán.
Méně štěstí měl v prvním týdnu mistrovství světa člen výkonného výboru FIFA Ismail Bhamjee z Botswany, který musel
odstoupit kvůli tomu, že novinářům v přestrojení prodal 12 lístků
za trojnásobnou cenu. Na rozdíl od Warnera neměl pan Bhamjee
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plný pytel hlasů, které by půjčoval Seppovi při každé volbě prezidenta. Jeho vyhazov zajistí FIFA příznivé headliny. Uplyne dalších osm týdnů, než praskne Warnerova bublina.
Warnerův problém je třeba udržet pod kontrolou. Sepp vybírá spolehlivého švýcarského právníka, aby „prošetřil okolnosti
prodeje vstupenek na mistrovství světa firmou Simpaul“. Právník
není nasměrován k příčině skandálu, kterou je prodej lístků společností bratrů Byromových firmě Simpaul.
Spolehlivý právník si promluví s Jackem, Ursem, auditory a firmou bratrů Byromových. Jack je očištěn, jak by se dalo
očekávat u muže, jehož 35 hlasů z karibské oblasti drží Seppa
u moci. Spolehlivý právník dospívá k závěru, že Jack netušil, že
jeho syn Daryan, výkonný ředitel firmy Simpaul, který s ním
žije pod jednou střechou a snídá u jednoho stolu, nafukuje ceny
vstupenek při jejich dalším prodeji. Ten zlobivý kluk o tom tatínkovi neřekl!
Bylo nutné se zmínit i o firmě bratrů Byromových, ale pro
Blattera to byl příliš cenný partner, než aby se ho zbavil. Tvrdý
verdikt pro tuto organizaci? „Jejich chování nebylo bezchybné,“
tvrdí spolehlivý právník. No ne! A je to. Hra skončila. Jedeme
normálně dál.
Společnost Simpaul už nedostane vstupenky na další světové
šampionáty. Daryan má zaplatit „pokutu“ 754 375 eur, která půjde
na charitu, „jako náhradu za zisky, které mu vyneslo přeprodávání
lístků na zápasy mistrovství světa“. Daryan zaplatí jen zlomek. Je
skoro jisté, že vyplundroval grant FIFA udělený Trinidadu, a dál
už se nenamáhal. Překupníci na paralelním trhu si šuškají, že Daryanovy zisky ze šmeliny se blíží 3 milionům dolarů.
Tento skandál určitě znamená konec skoro dvou desetiletí
nezákonného kšeftování Jacka Warnera se vstupenkami. Firma
bratrů Byromových už nikdy nebude moci snít o obchodech, které s ním udělá. Nebo snad ano?
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DALŠÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA se koná v Jihoafrické republice a celý gang je tu zase – s novým týmovým hráčem. Přibyl Blatterův synovec Philippe, jehož denním zaměstnáním
je post výkonného ředitele marketingové společnosti Infront
Sports & Media, sídlící v Zugu. Infront obývá stejné kanceláře,
ve kterých Jean-Marie kdysi převáděl úplatky z ISL do Sanudu
a Sicuretty, provize pro kluky z Brazílie. Strýček Sepp agentuře Infront dohazuje skvostné marketingové a televizní smlouvy
FIFA.
Infront synovce Philippa teď má pětiprocentní podíl ve firmě
MATCH, jejímiž většinovými vlastníky jsou Jaime a Enrique Byromovi a která vlastní exkluzivní práva na poskytování všestranné
péče pracháčům z velkých korporací na zápasech mistrovství světa. Můžete je vidět ve VIP-boxech vysoko pod střechou každého
stadionu, odkud mají nejlepší výhled a kde nechybí šampaňské
a něco dobrého na zub. Bratrská společnost vyhrála výběrové řízení a výkonný výbor FIFA jí přidělil 380 000 vstupenek, které
může prodávat v balíčcích určených náročným zákazníkům.
Bratři Byromovi pověřili prodejem svých luxusních balíčků
agentury po celém světě a zdá se, že tenhle byznys udrželi ve
fotbalové rodině. V Nigérii je tím, kdo drží pakl drahých lístků,
syn člena výkonného výboru Amose Adamua Samson. Někteří lidé zpochybňují Amosovu bezúhonnost. Když šéfuje velkým
sportovním podnikům v Nigérii, stává se, že mizí peníze. Je také
nezákonné, aby státní zaměstnanci měli bankovní účet v zahraničí, ale Amos takové konto má u banky American Express v New
Yorku, SWIFT kód AEIBUS33. Jednou se na tento účet pokoušel převést grant od MOV, ale jiný činovník transakci zablokoval.
Amos kolem sebe dokáže pěkně kopat. Když se jeden nigerijský
novinář začal rýpat v jeho kšeftech s podezřením na vysávání veřejných fondů, Amos ho ztrestal tím, že na něm soudně vymáhal
obrovskou částku 2,3 milionu liber za poškození dobrého jména.
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Poté, co jsem to zveřejnil ve světových médiích, Adamu žalobu
stáhl a zalezl do své nory – ale dál si užíval výhod plynoucích
z jeho členství v Seppově výkonném výboru.
Píárové žvásty dodává Andreas Herren, který strávil polovinu svého života tím, že v sídle FIFA na kopci nad Curychem
znemožňoval novinářům přístup k Seppovi. Teď zásobuje reportéry konejšivými slovy jménem společnosti bratrů Byromových –
a Philippovým – ze své nové kanceláře na Zollikerstrasse, vzdálené jen pár bloků od jezera.
K mání je spousta šťavnatých smluv na poskytování služeb
během mistrovství světa a firma bratrů Byromových si vede dobře. Po MS 1986 v Mexiku zajišťovala pro sponzory zájezdy na
MS 1990 v Itálii a jen tak tak vyvázla, když se potom těžko sháněly lístky na finále v Římě.
Na MS 1994 v USA se společnost bratrů Byromových stala „oficiálním“ dodavatelem ubytovacích služeb pro fanoušky
a kongres FIFA. Tento byznys si podržela, dělala ho na MS 2014
v Brazílii a má ho dělat i na MS 2018 v Rusku. V roce 2002 se
přihlásila do výběrového řízení na prodej vstupenek na mistrovství světa a získala i tento byznys. Cestou pobrala Ryderův pohár
v golfu, evropské ragby a tenis ve Francii.
V roce 2003 dal výkonný výbor FIFA firmě bratrů Byromových po jejím vítězství v dalším tendru smlouvu na prodej milionů vstupenek na zápasy MS 2010 v Jihoafrické republice. A pořád to ještě není všechno: Po vítězství v ještě jednom výběrovém
řízení jí výkonný výbor svěřil prodej lístků i o 11 let později, na
MS 2014 v Brazílii.
Bratři Byromovi podnikají pod obchodní značkou FIFA Ticket Office neboli FTO. FIFA nás ujišťuje, že jejich firma dohlédne na paralelní trh tam dole v temných ledových vodách a zabrání úniku lístků na sekundární trh, kde by měly být přibaleny
k hotelovým pokojům a letenkám.
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To je důležité, protože tato nezákonná činnost by podrývala autorizované prodejce, cestovní agentury, které za přístup ke
vstupenkám zaplatily přirážku 30 000 dolarů a potom musely nakoupit balík v nominální hodnotě 80 000 dolarů.
Taková je teorie. Letos to tak ale fungovat nebude. Vstupenek
je nadbytek. S blížícím se šampionátem se hromadí ve stavu zásob a zákazníků je málo. Brzy budou vrženy na trh.
FIFA vede řeči o postizích a sankcích a tvrdí, že společnost
bratrů Byromových vypracuje „právní a operační strategie s cílem
zabránit škodám, které fanouškům způsobuje paralelní trh“. Tohle je nepochopitelné. Vždyť to je přesně to, co tato firma dělala
ve spolupráci s Warnerovými v roce 2006. O tom, že si to budou
moci zopakovat i v roce 2010, se jim ani nesnilo, že?
BRATŘI PROVOZUJÍ svůj FIFA Ticketing Office v Crestě, předměstí ležícím západně od centra Johannesburgu. Dne
19. března 2010 v odpoledních hodinách posílá hlavní účetní
e-mail dvěma zákazníkům, kteří navzájem spolupracují. Jedním
je žena žijící v Karibiku, osobní asistentka Velmi Důležitého
Člena výkonného výboru FIFA. Druhým zákazníkem je muž
v Oslu, známý překupník působící na nezákonném paralelním
trhu se vstupenkami.
Zpráva zní hrozivě: „Pokud do úterý 23. března 2010 neobdržíme potvrzení o úhradě platby bankovním převodem, musíte
počítat s tím, že vaše objednávka vstupenek bude zrušena.“
Že by firma bratrů Byromových stále zásobovala paralelní trh
a porušovala tak všechna pravidla, která má podle právně závazné
smlouvy dodržovat? Zdá se, že bratři se dohodli na dodávkách
lístků prohnanému viceprezidentovi FIFA, který je pak prodává
na černý trh.
Jenže tihle zákazníci vstupenky na MS 2010, které si objednali o několik měsíců dříve, už nechtějí. Je to začátek jihoafrické
108

C H C E T E L Í S T K Y N A M I S T ROV S T V Í S V Ě TA ?

katastrofy v prodeji lístků. Stále více fanoušků ztrácí zájem. Překupníci mají vstupenky, které nemohou prodat. Další už nechtějí.
Tato alarmující zpráva z firmy FTO bratrů Byromových
v Crestě je důvěrná, ale koluje mezi jejich přáteli. Ve Švýcarsku
dostávají její kopii dvě zaměstnankyně společnosti Infront Philippa Blattera. Řeknou strýčkovi, co se děje? Na seznamu adresátů
je také jeden vedoucí manažer FIFA a jeho asistent, rovněž ve
Švýcarsku. A kopii obdrží i pan nejvyšší u Jaimeho a Enriqua
v Manchesteru. Je to manažer předprodejů u další z firem bratrů
Byromových MATCH Event Services. Říkejme mu Pan Lupen.
Ještě se s ním setkáme.
Takže bratrská společnost, synovcova společnost a samotná
Seppova FIFA jsou zřejmě komplici v tomto tajném kšeftu se
vstupenkami, k nimž se obyčejní fanoušci nedostanou.
Sága začala v prosinci předcházejícího roku. Ta žena v Karibiku poslala e-mail muži v Oslu, který chtěl koupit vstupenky.
„Bylo mi potěšením s vámi mluvit,“ napsala mu. „Děkuji za seznam, uvidím, co se dá udělat. Můžete mi sdělit svou představu
o finančním ohodnocení? A byl byste také schopen poskytnout
předem částku, která se má zaplatit FIFA/místnímu organizačnímu výboru za objednané vstupenky? S ohledem na počet uděláme, co bude v našich silách.“
Taky že udělají. Kancelář na Trinidadu objednává u FTO
bratrů Byromových 310 vstupenek v nominální hodnotě
84 240 dolarů. Jde většinou o lístky první kategorie v ceně od 160
do 600 dolarů. Objednávku završuje žádost o 38 vstupenek na
finále. Ty by mohly přinést velký zisk díky fanouškům toužícím
vidět nejdůležitější zápas nejdůležitějšího turnaje. Peníze bylo
třeba poslat do banky Sotogrande v jižním Španělsku.
Dne 20. ledna 2010 žena v Karibiku e-mailovala do Osla:
„Důležité upozornění. Tady je první várka vstupenek, musíte zaplatit do zítřka! Dostala jsem je před 2 hodinami. K ceně
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se připočítává desetiprocentní poplatek.“ S obstaráním všech
objednaných lístků byly problémy, nicméně zákazníky ujistila:
„Máme i jiné možnosti nákupu vstupenek a už o tom jednáme
s příslušnými lidmi.“
K TOMU VŠAK UŽ NEDOŠLO. Během několika týdnů
obchodníci se vstupenkami věděli, že MS 2010 je propadák. Fanoušci neutráceli ušetřené peníze za vstupenky. Místo toho kupovali televizory s velkoplošnými obrazovkami a zůstávali doma.
Sepp a Jérôme Valcke sice tvrdili, že se prodává hodně lístků,
nebyla to však pravda. Byly to neprodané zásoby cestovních kanceláří, které teď snižovaly ceny, aby dostaly zpátky aspoň nějaké
peníze. Jakékoli peníze za špatnou investici. Blatter v rozhovoru
pro agenturu Reuters zmínil, že všechny vstupenky na obě semifinálová utkání a finále jsou vyprodané. Nebyla to pravda, zlevněné lístky na finále byly k mání ještě den před zápasem.
Dne 1. března osobní asistentka v Karibiku e-mailovala svým
partnerům v Oslu. Kde jsou slíbené peníze za vstupenky? „Doufám, že byly zaplaceny,“ dodala. „Jinak by se pan Warner dost
zlobil, protože by vypadal, že něco objednal a nebyl schopen zaplatit.“
Takže to byl Jack Warner. Už zase provozoval podvodní byznys
a přiživoval se na neviditelné části ledovce. O osmnáct dní později,
19. března, kdy Warner a jeho kumpáni v Oslu stále ještě nezaplatili, rozeslal FIFA Ticket Office bratrů Byromových z Cresty na
Trinidad a do Osla ultimátum „zaplaťte, nebo zmizte“.
Kdo tuto objednávku zadal? Nebyla to společnost Simpaul,
která měla zákaz obchodování se vstupenkami na mistrovství
světa. Nebyl to Warner osobně ani jeho asistentka. Byla to organizace sídlící naproti Simpaulu na Edward Street v Port of Spain
na Trinidadu. Byla to Karibská fotbalová unie, jejímž prezidentem byl… Jack Warner.
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