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ABeCeDe kocour přede… 

 
 
Jitro jako malované, pomyslel si pan Houdek a rozkošnicky vdechl vlahý vzduch 
provoněný růžemi ze zahrádek. Po nočním deštíku bylo všechno krásně svěží, louže 
plné oblohy, vycházející slunce ji nabarvilo na růžovo. Nad hlavou mu proletěli tři ptáci, 
asi spěchali s nějakým důležitým poselstvím. Koutkem oka zahlédl zrzavou veverku 
hopkající přes cestu. Miloval tyhle ranní procházky. Byl učitel v důchodu, nemusel tedy 
časně vstávat, ale povalování v posteli ho nikdy moc nebavilo. Také si chtěl samozřejmě 
udržet co nejlepší tělesnou kondici, proto se nijak neloudal, pěkně svižně obcházel svou 
každodenní trasu. Byl to drobný pán s bílými kučeravými vlasy, jako vždy pečlivě 
oholený. Celý život nosil košili a nenápadného motýlka, sáčko a pokud bylo chladno 
jako dnes, kašmírovou vestu. Vždycky zdůrazňoval, že člověk je povinen pečovat o svůj 
vzhled, protože jak by okolí přišlo k tomu, aby muselo koukat na zanedbaného starce. 
Tím spíš, když byl celý život příkladem mladým. 
„Omnis habet sua dona dies,“ usmál se pro sebe, když přímo nad sebou zaslechl 
pěnkavu, „každý den má svoje dary.“ Avšak raději rychle pokročil, aby se mu nedostalo 
daru hmatatelného. 
     Tak brzy nepotkával živou duši, sousedé si rádi přispali. Až... až na paní Šustrovou 
samozřejmě. Trochu zpomalil, když se vynořila z vrátek, v první chvíli se chtěl dokonce 
otočit a zbaběle utéct, ale pak nasadil široký úsměv a smekl klobouk. 
„Dobré jitro, paní Šustrová!“ zahalekal, „to máme den jako z pohádky, že? A ti kosi, to 
je úplný koncert!“ 
„Dobré jitro, dobré,“ zahudrovala postarší sousedka ve vytahaném šedém svetru a 
květované zástěře, která za sebou vlekla líného obtloustlého pinče, „ani mi ty kosáky 
nepřipomínejte!“ Prohrábla si prokvetlé vlasy, které by potřebovaly péči kadeřníka, a 
tvářila se nevrle. 
„Snad vás ti lumpové nevzbudili?“ 
„Probudil mě Ňufík, že ho bolí břicho, tak chtěl ven. Bodejť by ne, slupnul zase tři 
buřty.“ Paní Šustrová mávla rukou. „Kosáci mi chodí na kompost a kradou mi žížaly! A 
ještě to rozhrabou! Já se s tím pachtím! Ech, darmo mluvit!“ 
 Houdek potlačil úsměv, zamračil se a zakroutil hlavou. 
„Neříkejte! To je tedy cháska!“ 
Docela její zlost chápal. Měla snad nejkrásnější zahrádku v ulici, kvalitní kompost byla 
její veliká chlouba a mistrovský kousek. Ale měl pochopení i pro kosy. Taková hostina! 
To přece jeden neodolá! 
„Čert vem žížaly, pane Houdek,“ Šustrová ztišila hlas, „máme tu jiný lumpy!“ 
„Už zase?“ 
„Koukejte, tentokrát támhle u Kopáčkových.“ 
Houdek se podíval naznačeným směrem. Na konci ulice se třepotala zcela nepatřičná 
ozdoba, policejní páska kolem plotu zahrady jedné vilky. Už zase tu byl bezohledný 
lupič. 
„Ach ne!“ 
„Ale ano! Prstýnek po babičce, řetízky, hotovost. Jako tenkrát u Buriánový, když to 
začalo. Ještě se z toho nevzpamatovala! Už je doma ze špitálu, ale chodí jako mátoha. 
Tedy mně někdo chodit po baráku, flákne to se mnou taky!“ 
Šustrová udělala dramatickou pomlku a pokračovala: 
„Pak to bylo u Navrátilů. Pár zlatých cetek, dokonce i kočičí zlato, teda jako šmuky, 
nějaké bankovky, jen co se vejde do kapes. Potom vzadu Královi a teď Kopáčkovi.“ 
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Teď se Houdek mračil doopravdy. Byl milovník všeho krásného, rád citoval klasiky, 
tohle zlo ho tedy zasáhlo přímo fyzickou bolestí. Rozhlédl se kolem sebe. Tohle přece 
není nějaké divoké předměstí, ale poklidná čtvrť, kde obyvatelé pilně pracují na svých 
zahrádkách, okopávají kapustu a zelí, milují své mazlíčky, rádi si popovídají o dětech a 
vnoučatech... Slunce už bylo výš a posílalo prasátka mezi listovím ovocných stromů, 
kosi zmlkli a vydali se shánět potravu pro své potomky. Také švitořící vlaštovky 
neúnavně a systematicky kroužily po obloze, pestré květiny zdobily okolí upravených 
domků. Jak může někdo chtít rozbít tuhle idylku a vystrašit sousedy! Pobrat rodinné 
památky a koupit si za ně.. co vlastně? 
„Už mám objednané mříže na dolní okna,“ přerušila chmurné myšlenky paní Šustrová. 
Houdek vzdychl. Mříže. To bude tedy vypadat. Ale aspoň budou mít kováři práci. 
„Máte přece hlídače,“ pokusil se o žert. 
Paní Šustrová se ušklíbla a pohlédla na těžce oddechujícího pinče. 
„Ten by se svalil jako první! A co ten váš zázračnej kocour, troufl by si na zloděje?“ 
„Zatím loví a nosí mi brouky. Včera dokonce ulovil masařku. Zavolal mě, aby mi jí 
ukázal a pak jí slupnul.“ 
„Fuj, už bych mu nikdy nedala pusu!“ 
Napětí se uvolnilo a oba sousedé se rozešli s úsměvem. 
      Pan Houdek si nasadil klobouk a zamyšleně kráčel domů. Dnešní procházka se tedy 
moc nepovedla, optimismu nepřidala. A kdo ví, co bude dál, strach a nedůvěra se 
pomalu šíří. Jednoho dne tudy půjde mezi zamřížovanými pevnostmi, vysoké ploty 
omotané žiletkovým drátem. Hrozná představa! Podíval se do oken svého malého 
domečku. Samozřejmě, kocourek už ho vyhlíží. Dělá to nenápadně, ale špičatá ouška 
vykukují nad pelargoniemi. Tenkrát to byl takový žalostný uzlíček, ztracený v dešti 
bůhví odkud, a když ho rozněžnělý důchodce pohladil, chytil se ho svými miniaturními 
drápky a už nepustil. Tak jednoduše a dojemně začalo jejich přátelství. Nyní tedy 
Houdek pokašlával, dupal a hlučně odemykal, aby dal svému parťákovi možnost 
zachovat si svou tvář. A když tedy přišel do pokoje, kocour polehával na křesle, mával 
špičičkou ocásku, lhostejný pohled pravil: to už jsi tady? Byl celý černý, jen pod krkem 
měl bílou náprsenku a také tlapky. 
„Výborně, Karle! Dobrá herecká etuda!“ pochválil ho rozveselený Houdek, „zasloužíme 
si oba odměnu. Dáš si kafe?“ 
„Mau mau.“ přihlásil se kocour. Kočičí s kuřecí příchutí, přeložil si Houdek. 
Strávili pak spolu poklidný den. 
     Navečer utichl větřík, nebe znachovělo, vůně růží ztěžkla a zpěvy ptáků navodily 
nádhernou, romantickou náladu. Houdek odložil knihu, vyklepal dýmku a protáhl se. 
„Musím k netopýrům,“ informoval svého spolubydlícího, „chci si promluvit s truhlářem 
Janečkem, ty naše židle začínají být nebezpečné.“ 
Opatrně se dotknul hřebíku vykukujícího z opěradla jedné z nich. Odsunul ji kousek 
dozadu a učitelsky vztyčil ukazováček. 
„Pozor na kožíšek!“ důrazně nakázal. 
Kocour zase švihal špičkou ocásku, mhouřil oči, myslel si své. 
„Tak dobře, máš pravdu, Karle. Potřebuji mezi lidi, znepokojuje mě tahle situace. V 
kolektivu se hrozba lépe snáší. A třeba nás tam něco napadne.“ 
„Mau.“ Kocour se protáhl a odkráčel do jednoho ze svých tajných pelíšků. 
A také mám chuť na pivo. Dodal Houdek v duchu. 
     Hospůdka U netopýrů byla hned za rohem, velmi útulná a přátelská, na starých 
trámech zavěšené všelijaké haraburdí a obrázky, byl tam dokonce i pěkný kamenný 
krb. Nad policemi s kořalkou visel temný obraz noční krajiny se zříceninou, který se po 
několika sklenkách rozjasňoval. Alespoň to nově příchozím tvrdil hostinský. Ale nejspíš 
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byl tento záhadný výjev zcela jednoduchý, on věděl, kdy slunce za okny vyšle to správné 
světlo. Všichni se znali a rádi se viděli, cizí člověk tam zabloudil málokdy. 
„Dobrý večer, pane učiteli,“ vítal Houdka přátelsky hostinský Masák, „hned vám to 
nesu.“ 
„Dobrý, dobrý,“ přitakal Houdek a usedl ke svému oblíbenému stolku u okna. Pokynul 
si s ostatními a připravil porcelánový tácek. A za okamžik o něj cinkl vzorně natočený 
Houdkův osobní štamgastský půllitr desítečky. Dnes však pivečko nechutnalo tak 
pěkně, jako jindy. Také hostinský byl zamračený, leštil vyleštěné sklenice, zachmuřeně 
mlčel. 
Truhlář Janeček ucucával svoje malé pivo, poposedával na lavici a na půl ucha 
poslouchal lamentování starého Kopáčka. V rohu se krčil účetní Horký, sem tam si 
špital se svým tchánem Králem. U baru seděli dva nerozluční kamarádi Honza a Venca, 
mlčeli, každý cosi důležitého řešil ve svém mobilu. Houdkovi jednou zvědavost nedala 
a nenápadně se k nim přitočil, s údivem zahlédl displeje hýřící barevnými obrázky 
zmrzlinek a bonbónů, které mladíci posunovali sem a tam, zcela tím zaujatí a hluší k 
okolí. Na okně bzučela moucha, která ještě nepodlehla vábení mucholapky nad 
prázdným stolem. Podivná, dusná atmosféra... 
Dveře se rozrazily a vešel velký a hřmotný muž středního věku v montérkách, husté 
šedé vlasy do culíku, na rukou málo nápadité tetování. 
„To je malér, to je malér!“ vykřikl, až se vzduch rozvlnil, „dej mi panáka, Stando!“ 
Poklepal panu Kopáčkovi po rameni a poopravil objednávku: 
„Dej nám všem!“ 
Palcem ukázal na bar a zavrtěl hlavou. Mládeži ne. 
„Jistě, Jirko, hned, hned!“ 
Hostinský pro tuto chvíli zvolil temný druh lihoviny, neboli fermeže na rakve, a tak ji 
svorně ucucávali a tonuli v chmurných myšlenkách. 
Pak Jirka praštil do stolu obrovskou pěstí. 
„Zorganizujme domobranu! Klacky, vidle...“ 
„Jo a ten syčák na nás určitě bude čekat,“ ohrnul ret Horký. 
„Já ho chytit! To bych...!“ pokračoval Jirka. 
„Jenže právě: chytit!“ vstal Horký ze židle. 
„Pánové, pánové,“ krotil je Masák, „klid, nenechme se vyprovokovat! Nesmíme se dát 
zastrašit, ani rozčílit!“ 
Horký si zase sedl a na znamení nesouhlasu si odfrkl. 
Zavládlo ticho. 
„Pane učiteli,“ teď se zvedl Kopáček, utrápený hubeňour v kostkované košili, „jak se má 
slušnej člověk bránit? Takovej gauner nějakej! Stará doma pláče pro ty cetky, měla je 
po mámě. A já jí nedovedu pomoct!“ 
„Nu, snad přece policie...“ 
Od baru se ozval smích: 
„Místní šerif zvaný Bačkora ho zhypnotizuje pohledem a lupič odkráčí do ďoury 
dobrovolně! Ha ha ha.“ 
„Sígři,“ zašeptal Král, „maj štěstí, že přes tejden jsou na internátu.“ 
Mladíci se ušklíbli, protože na rozdíl od letitého Krále dobře slyšeli, nacpali si do uší 
sluchátka a začali se pohybovat v rytmu toho, co ze sluchátek prýštilo, hudby, jak to 
nazývali oni. 
Horký do sebe kopnul panáka. 
„Dědo, přece se nebudeme podezírat navzájem? Tohle je nějakej machr bůhví odkud!“ 
„No, machr,“ pochyboval Houdek, „krade rodinné prstýnky a pár stovek z úspor, to je 
spíš někdo drzý a bez skrupulí a zatím mu to vychází.“ 
„Myslíte?“ zbystřil Jirka. 



 

 

6 

 

„Ano, vytipoval si tuhle klidnou čtvrť, kde může vlézt do málo chráněných domků a 
nakrást si lup! Stačí mu jen to, co pobere do kapes. Třeba jenom hledá dobrodružství, 
něco si chce dokázat! Dnes jsou lidé ovlivněni brutalitou z filmů, odevšad se na ně hrne 
násilí, ne každý rozliší skutečnost a fikci.“ 
„Dobře, dejme tomu, ale jak na něj?“ 
„Musíme bdít, dávat pozor, až udělá chybu.“ 
„Hm. To se řekne. Na to nemám nervy. Domobranu!“ Jirka trval na svém. 
„Nějaké pasti, fotopasti!“ nadchl se technicky založený Janeček. 
„A než to namontuješ, čajzne ti brejle z nosu, ani to nepoznáš!“ narážel se smíchem 
Jirka na Janečkovo pověstné tempo práce. Truhlář se uraženě otočil. 
Tak a začneme pořizovat mříže, alarmy, budeme se bát odejít na nákup. Nu, to jsme to 
dopracovali, myslel si Houdek. To je zlý sen. Ale jak tomu čelit? Bylo mu to zcela proti 
mysli. 
„Máte doma nějakou zbraň?“ přerušil jeho přemýšlení Jirka, „jste sám, co byste dělal, 
kdyby k vám vlezl?“ 
„O tom jsem nepřemýšlel, jsem zásadně proti násilí!“ Houdek se rozpačitě drbal v 
hustých bílých vlasech, „vždyť já byl i na vojně u dělostřelců počtářem, moje zbraň byla 
tužka a logaritmické pravítko!“ 
„Cha chá! Tak logaro, logiro... pravítko je vážně ta pravá zbraň!“ posmíval se Jirka. 
„A k tomu ten kocour s nabroušenýma drápama!“ rozchechtal se účetní. 
Další vlna smíchu. 
Houdek se nesměle přidal. Už trochu pociťoval účinek moku. 
„To byste se divili, pánové, co takový kocour dokáže, když se lekne. Tuhle jsem kýchnul 
a on předvedl scénku jako z komiksu. Šálek s kávou a sklenka se rozlétly na jednu 
stranu, koláčky na druhou, kocourek ječel jako pominutý, proběhl se po zdech a zalezl 
pod pohovku. Dlouho se mnou pak nemluvil!“ 
„To je pěkný,“ krčil rameny hostinský Masák a pod dojmem vyprávění srovnal tácky na 
stole, „jenže by to chtělo pořádnýho psa. Bojový plemeno! Aby se ten gauner bál vůbec 
vkročit do našeho rajónu.“ 
„No a my tu máme leda Ňufika od Šustrů a Fifinu Adélky Krátkých!“ vzdychl Houdek, 
loknul si piva a otřel pěnu z úst. 
„Maxima illecebra est peccandi impunitatis spes!“ zvolal. 
„Co??“ škytnul Jirka. 
„Tedy asi tohle: největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.“ 
„To je italsky?“ 
„Ach ne, latinsky.“ 
„Pche! Kudrdlinky! Fyzicky trestat! Dítě se taky plácne, aby neutíkalo na silnici!“ 
„Připouštím, minuet vindicta dolorem. Pomsta uleví v bolesti.“ 
„Ježiši, pane učiteli,“ mohutný muž v montérkách se vztyčil nad drobným důchodcem, 
„vám tak padnout do drápů, ukecáte ho latinou, až se zhroutí v křečích!“ 
Hospoda se otřásala smíchem. 
„Quot homines, sententiale,“ rozhodil rukama učitel ve výslužbě, „kolik lidí, tolik 
názorů. Nemyslete si, ono je občas to správné slovo ve správný čas nad jakoukoli 
zbraň!“ 
„To záhadné osudné slovo, prozraďte ho!“ teatrálně pronesl Jirka a posměšně se 
zasmál. 
„Teď se však bojím, aby se mi nestaly osudem rozvrzané židle. Pane Janečku, mohl 
bych vás poprosit, kdy už budete mít čas a podíváte se na ně?“ 
„Vám vždycky, pane učiteli, třebas hned zítra odpoledne.“ 
„Jste moc laskav,“ Houdek pokrčil rameny, protože tohle slýchával stále, „to víte, já a 
kladivo...“ 



 

 

7 

 

„Pane učiteli, zůstaňte radši u těch slov, než u kladiva. Tak to bude lepší. Já se opravdu 
zastavím.“ 
Hostinský prohrábl rozpadlá polena v krbu. 
„Tak pánové,“ prohlásil, „úkol zní jasně: sehnat nějakého pořádného psa, který se rád 
v noci proběhne a má zatraceně ostrý zuby!“ 
„Slyšel jsem, že nejlepší hlídači jsou husy!“ vložil se do debaty starý Král a pohladil si 
pleš. 
„To je nápad!“ rozesmál se Jirka, „zrušíme zahrady, v bazénech budou husy!“ 
„Tady je nějak veselo!“ ozvalo se ode dveří. Vstoupil další soused, baňatý důchodce 
Richtr. Odložil placatou čepici, hůl a mávnul na hostinského. Ještě ani nedosedl a už 
měl před sebou půllitr. „Kdo rychle dává, dvakrát dává,“ zavtipkoval Masák a udělal 
mu dvě čárky na tácek. 
„To je starý!“ mávl rukou Richtr a zhluboka se napil. „Dneska jsem odhlásil dovážku 
obědů. Co když jsou to tipaři!“ 
Smích rázem utichl a atmosféra opět zhoustla. 
A jsme tam, kde jsme byli. Bojíme se i obědů pro důchodce, zesmutněl Houdek. I on už 
začal podléhat všeobecnému napětí. 
„Ten chlapík, co přivezl pizzu, byl včera taky divnej,“ ozval se od baru Honza a dloubnul 
do Vaška. 
„Koukal jako čert,“ souhlasil jeho kamarád. Oba se tiše rozchechtali, zakroutili 
vyholenými hlavami a dál se věnovali své zábavě. 
A co pošťák a pekař? Houdek potřásl hlavou. 
Dopil své pivo, zaplatil, rozloučil se s ostatními. Cestou domů se přistihl, že se opatrně 
rozhlíží a pokáral se za to. Ne, tak se nesmí chovat! 
     „Míííí! Míííí!“ přivítal ho kocour od prázdné misky. 
„Ty bys rád nějakou mlsandu?“ usmál se Houdek. Tenhle chlupatý kamarád ho vždycky 
dokázal potěšit. Potěšil tedy i on jeho, dopřál mu oblíbenou šťavnatou kapsičku s 
masem a podrbal ho za oušky. Kocour se slastně nakrucoval a protahoval. Houdek si 
povšiml šňůrky laciných perliček pod jeho tlapkami. 
„Co to tady máš, Karle? Kde jsi to vyštrachal? Aha! To tady asi ztratila Amálka, když tu 
byla s tetou Šustrovou předevčírem.“ V dobrém rozmaru korálky navlékl na kočičí krk. 
„Pustíme si v televizi něco na dobrou noc, co říkáš?“ 
Jako zcela nevhodný program zamítl detektivní seriál, vybral raději cestopisný film o 
Islandu. Kupodivu kocour nic nenamítal, uvelebil se mu do klína, mhouřil oči a předl. 
Na chvilku ho zaujali lovící ptáci, ale ne natolik, aby překonal lenost a přiběhl blíž k 
obrazovce. Film byl hezký a krátký a tak šli brzy spát. Místo ukolébavky je uspávalo 
vzdálené dunění bouřky... 
     Noc byla dusná a tmavá. Houdka probudilo cosi měkkého na tváři. Kočičí tlapka, 
usmál se. Otevřel oči a málem vykřikl leknutím. Přímo před sebou měl kočičí hlavu. 
Upřený kocourův pohled přiměl Houdka zachovat mlčení, protože pochopil, že něco 
není v pořádku. Proboha, snad není další na řadě!! Ne, ať to není zloděj! Jenomže 
zezdola z obýváku se ozvalo sotva slyšitelné zachrastění. Houdek polkl nasucho. Tak. 
Co teď? Mobil je dole v nabíječce. Jedině tedy může blikat baterkou es ó es z okna, ale 
kdo dneska rozluští morseovku? Přece ale nepoleze pod postel? Byl by jako v pasti! 
Cítil, jak mu po zádech stéká čůrek potu... Aequo animo excipe necessaria, 
nevyhnutelné přijímej s klidnou myslí, ale jak? mistře Seneco... 
Zrak vyděšeného důchodce padl na velikou prostornou skříň. 
      Muž v černém s kuklou přes obličej se tiše pohyboval po obývacím pokoji, spoře 
osvětleném pouliční lampou z ulice. Opatrně otevíral zásuvky a pochvaloval si pečlivou 
domácnost, protože kolejničky nevydávaly žádný zvuk. Také podlaha nevzala, nohy v 
lehkých cvičkách se příjemně bořily do koberců. Zatím žádný úlovek, ale nespěchal, to 
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přijde. Všude se najde ozdobná krabice s nějakými zlatými cetkami, vždycky to tak je. 
A hrst bankovek. 
     Další šuplík. Samá lejstra, knihy, sešity. Hm. 
     Vtom se rozsvítil veliký lustr a nezvaný host ztuhnul a užasle zíral na zjevení na 
dřevěném schodišti. V elegantní pozici tam postával drobný mužík s hustými bílými 
ulízanými vlasy, na očích brýle se zlatými obroučkami, v ústech dýmku. Zahalený byl 
do hedvábného japonského župánku s květinovými motivy, z pod kterého vykukovaly 
nohy v modrých pruhovaných nohavicích batistového pyžama a kožených trepkách. 
Jednu ruku na vypínači, na druhé choval černobílou kočku se šňůrou perel kolem krku. 
Chvíli se navzájem měřili očima. První uhnul muž v černém. Zatěkal vlevo, vpravo, 
začal rychleji dýchat. 
„Jak jste mě tady v tom hnízdě pro rány boží vypátral?“ překvapil ho domácí pán 
otázkou. Hlas měl nepříjemně zastřený, slova zakulacená troubelí dýmky. „Oceňuji tu 
dokonalou přípravu,“ pokračoval a sestoupil o schůdek dolů, „série krádeží, odvedení 
pozornosti, výborně! To byl váš nápad? Nebo pokyny rezidentury? Připomíná mi to 
Antverpy v sedmdesátém šestém. Ne, v sedmdesátém sedmém. Ta paměť!“ 
Návštěvník byl dokonale zmatený. Udělal krůček vzad. 
„Čekal jsem vás. Vás, nebo někoho jiného. Protože v naší branži se do důchodu nechodí, 
že? Ha ha ha... Střídání generací. Tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est, pravil 
Seneca, víte? Celý život není nic jiného než cesta k smrti.“ 
To poslední slovo ostře syklo, vetřelec polkl nasucho a jako by se celý schoulil. 
„S jakou zbraní pracujete? Anebo smím hádat?“ 
Další stupeň dolů. 
Otevřeným oknem chladně zavanulo, dlouhé záclony se pohnuly. 
„Á, konečně trochu čerstvého vzduchu! Ovšem pardon, asi.. asi kýchnu, nelekejte se... 
prosím..“ 
Bělovlasý muž se nadýchl a mohutně kýchnul. Kočka zděšeně vyletěla z jeho náručí, 
packy s naježenými drápky roztažené, vydala srdcervoucí kvílivý zvuk a dopadla na 
vetřelce. S dalším zaječením se odrazila a zmizela pod kanapem. Všude kolem se jako 
deštík rozlétly perličky. Vylekaný návštěvník ztratil rovnováhu, chytil se opěradla židle, 
u které právě stál a bolestně syknul. S údivem sledoval, jak mu rukavice vlhne krví. V 
tu chvíli určitě začal mocně škytat truhlář Janeček, protože Houdek blahořečil jeho 
laxnosti. 
„Ale to je mi líto! Vy jste se poranil!“ podotknul sladce a vyňal z úst dýmku, protože už 
jakž takž ovládal rozechvělý hlas. Oddechl si, že nedostal hned ránu mezi oči a doufal, 
že zlodějíček je takový zbabělec, jak napovídá jeho řeč těla. Opět pokročil o krok. 
Vetřelec stál jako přikovaný, v očích náznak strachu. Nic víc z obličeje nebylo vidět, ale 
celkový postoj nenasvědčoval o odhodlání útočit. Když si poraněnou ruku chytil 
druhou dlaní, Houdek se zaradoval. Výborně, máma není po ruce, musíme se držet 
sami sebe, že? 
„Aby se vám neudělalo špatně,“ řekl řezavě a pak se odvážil přidat tvrdosti do hlasu, 
„sedněte si!“ 
Zloději se spíš podlomily nohy, když poslechl a kecnul si na židli. 
Houdek na něho namířil ukazovák, aby zdůraznil útok a pomalu ho obcházel. Doufal, 
že jeho úsměv je strašidelný a pohled ledový, když pronášel tichým hlasem: 
„Vidím, že neposlali toho, kdo by mi byl rovným soupeřem. Co jste čekal, proboha? Já 
jsem profesionál! Nikdy jsem svou zakázku takto nepodcenil! Četl jste mou složku, ne? 
Nebo už se to nedělá? Chyba! Celé roky jsem připraven a můj dům je plný pastí! 
Incertum est, quo loco te mors expected, itaque tu illam omni loco expecta! Je nejisté, 
kde tě čeká smrt, tak ji očekávej všude!  Jedno takové škrábnutí, myslíte si...“ 
Dramaticky se odmlčel, poklepal dýmkou o stůl, aby uklidnil třes rukou a pokračoval: 



 

 

9 

 

„Četl jste někdy Puškina, mladíku? Ne? Fascinující verše, zejména báseň Ančar. Velmi 
inspirující. Ančar, smrti strom, co horká poušť porodila a jeho listy, větví tkáň i kořen 
jedem napojila...jed kape vedrem roztaven skrz kůru prolínaje stvolu... Mimochodem, 
dlouhá léta jsme s kolegou na studiích vedli spor o kvalitě různých překladů, ale to 
odbočuji, že? Ne, to není pohádka. Skutečně existuje tento takzvaný strom upasový, co 
roste na Borneu, chcete-li latinsky Antiaris toxicaria, ano, už vám svítá, toxicaria, 
jedovatý... A ta drobná ranka, nu? Už chápete?“ 
Zloděj vykulil oči, protože mu docházelo, v jaké strašlivé situaci se to ocitl. 
„Vy jste, já jsem... já nejsem!..“ zaskuhral. 
Ale Houdek byl v ráži. Samozřejmě, mladý hlas. Spratek! A představil si, jak kdysi čelil 
bandě otrávených pubertálních ignorantů, kterým se nažil nacpat do hlavy aspoň 
zlomek vědění. 
„Víte jaké jsem měl krycí jméno? Monsieur le Poison. Pan Jed...“ 
Zašermoval dýmkou. „Bah! Krev, střílení, ne! Stačí malý ostrý hrot...“ 
„Vy jste mě... otrávil?“ 
„Nu ano, milý příteli, tuto partii jste prohrál!“ 
„Ale mě nikdo neposlal! Já jen... šuplíky, ozdobnou krabici... hledám...“ 
Teď byly oči dokonce lesklé slzami. 
„Není vám špatně?“ Houdek se k němu sklonil, „nabídl bych vám sklenku vody, ale asi 
byste odmítl, že? Jednak máte přes obličej tu směšnou rekvizitu, jednak asi neuvěříte 
v nevinnost nabízeného osvěžení. Mám pravdu?“ 
Zlověstně se odmlčel a s pobrukováním se významně probíral listy květin na stolečku 
pod oknem. 
Zaburácel hrom. Naprosto dokonalá kulisa. 
„Já jsem vám přece nechtěl ublížit!“ zvolal černý nešťastník. 
„Velox consilium sequitur poenitentia. Po ukvapeném rozhodnutí následuje lítost.“ 
„Přece existuje nějaký protijed?“ 
„Možná, třeba už medicína pokročila. Nesleduji tento obor příliš. Vy byste snad chtěl, 
abych vám zajistil odvoz do nemocnice? Probůh, to byste mě připravil o triumf!“ 
„Já... mně je špatně! Nemůžete mě tu nechat umřít!“ 
„Proč ne? Nakonec, je to stále moje povolání.“ 
„Ale já nejsem tó... ten...“ mladík nedokázal vyslovit ta hrozivá slova. A Houdek vlastně 
také ne. Nájemný vrah... 
A teď usilovně přemýšlel, jak se vymotat z téhle situace. Pachatel je rozložený na 
prvočinitele, ale zoufalství ho může dohnat k nepředloženému činu. 
Vzdychl. 
„Tak tedy dobře, chlapče, klid, udělám to pro vás. Neuškodí nějaké dobré skutky na mé 
cestě do pekel,“ pronesl blahosklonně. 
     Modré majáky dramaticky osvětlily ulici, zdatně konkurovaly bleskům přicházející 
bouřky. Postupně se rozsvěcovalo i v oknech okolních domů. 
„Už zase!“ říkali si sousedé. Kdo to byl tentokrát? Kdo přijde ráno s pláčem, či vztekem? 
     „To od vás nebylo moc chytré, pane Houdku,“ kroutil hlavou inspektor Jahoda, který 
si hověl v pohodlném křesílku. Pachatel už měl náramky na rukou, vyděšeně se 
domáhal lékaře, drmolil cosi o pastech a jedech. Museli ho dlouho uklidňovat, nakonec 
musel zasáhnout sám Houdek a ukázat mu občanský průkaz. Pak přestal vyvádět. Ale 
pochybnost, ta tam zůstala. Puškinovy verše mu asi napořád budou způsobovat 
kopřivku, pomyslel si Houdek. Nevypadá však na velkého čtenáře, takže si tuhle 
nepříjemnost možná ušetří. 
„Mohl jste přijít k úrazu!“ 
„Promiňte, pane inspektore, já ale nechtěl pasivně přihlížet, jak se ten spratek hrabe v 
mých zásuvkách a jak děsí tuhle poklidnou čtvrť. Použil jsem letité zkušenosti s mládeží 
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a také trochu psychologie. Víte, navštěvuji univerzitu třetího věku a doplňuji tak své 
vzdělání. A jsem rád, že jsem ho uplatnil i v praxi.“ 
„Ale nemohl jste přece vědět, jestli to není agresivní silák.“ 
„Já jsem o tom dlouho přemýšlel, když docházelo k těm krádežím. Začalo to u paní 
Buriánové a ta se zhroutila, že? Já si myslím, že to bylo proto, že ho poznala. A pak 
následovala další vloupání s celkem malou škodou, Královi, Kopáčkovi, to asi ten 
pachatel odváděl pozornost. Nemám pravdu?“ 
„Máte, pane Houdku.“ 
„Odváděl pozornost od rodiny, že? Vnuk?“ 
„Synovec.“ 
„Ach, jaké klišé, jaké klišé,“ povzdechl si učitel ve výslužbě, „synovec. To je jako ze 
špatné detektivky.“ 
Inspektor Jahoda se rozesmál. „A co to u všech všudy máte na sobě?“ 
„Ach, vidíte, ještě mám tu maškarádu! Víte, já mám plnou skříň takového šatstva, 
dělávali jsme se studenty maškarní taškařice a hráli divadlo. Tak jsem se navlékl do 
toho župánku, co mi první padl do ruky, moc času na přemýšlení jsem neměl. Posbíral 
jsem z nočního stolku co se dalo, vodou z karafy jsem si ulízl vlasy. Ale musel jsem toho 
gaunera nějak šokovat. Kocour s perlami na krku asi také není nic normálního, ale to 
byla náhoda. Vsadil jsem na to, že ten, kdo okrádá staré lidi o jejich drobnosti, neoplývá 
odvahou.“ 
„Jenomže on mohl v obranném reflexu zaútočit!“ 
„Proto jsem i já měl také útočnou zbraň.“ 
„Prosím?“ 
„Kocoura přece! A v pravý čas jsem použil rozbušku. Vím, že můj kocour se vždy lekne 
kýchnutí. A dokáže pěknou paseku. To už mi předvedl dávno předtím. Bude těžké si ho 
teď usmířit.“ 
„Ale jak jste to udělal, aby se pachatel škrábnul o hřebík?“ 
„Audentes deus ipse iuvat. Odvážným přeje sám bůh. To bylo mé zbožné přání. A já teď 
dlužím stopičku panu Janečkovi, protože mi včas nespravil rozvrzané židle. Kdyby 
nebyl hřebík, přišlo by snad něco jiného. Viděl jsem, že ten kluk má strach. A strach je 
mocná energie, která sama o sobě přivolává to, čeho se obáváme. Asi by mě to stálo 
více úsilí, ale naočkoval bych mu jinou myšlenku. Mám v zásobě nepřeberné množství 
možností.“ 
Houdek se zvedl z křesla, vyzkoušel, jestli se mu přestaly třást nohy a vykročil ke 
knihovně. S láskou pohladil vyrovnané řady knih. Pak přistoupil k sekretáři. 
„Když dovolíte, povolený doping. Potřebuji životabudič. Dáte si se mnou?“ 
„No, neměl bych, ale pokud použiji vaší dedukční metodu: jste jemný vzdělaný člověk, 
podle kondice soudím, že dbáte o své zdraví, váš životabudič bude téměř nevinný likér, 
že? Takže moc předpisy neporuším.“ 
„No vida, jak vám to jde! Máte pravdu, ořechový likér od paní Šustrové je pohlazení, 
kterým se nehřeší.“ 
Oba pánové si přiťukli nahnědlým voňavým lepidýlkem. 
„Nunc vino pellite curas! jak pravil Horatius,“ pravil rozjařený Houdek, „teď vínem 
zažeňte starosti!“ 
„Souhlasím! Zažeňme. Ale nás práce teprve čeká. Spousta procesů, než toho syčáka 
odevzdáme spravedlnosti.“ 
„Já bych teď ještě potřeboval pár holoubků na sbírání korálků, nebo mi malá Amálka 
pěkně vyčiní. Nu což, alespoň si zacvičím.“ zamyslel se Houdek. „Tedy přál bych vám 
vidět tu efektní scénu. A zpomaleně! Letící kocour s roztaženými tlapkami v dešti perel, 
vyděšené oči zakukleného chlapíka, starého dědka na pokraji kolapsu...“ 
„Já vím, jste teď plný dojmů. Ale měl jste štěstí. Nemuselo to tak dopadnout.“ 
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„Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! Zlu přec ustoupit nesmíš, jen s odvahou 
zaútoč na ně! Vergilius. Vidíte a moji studenti povětšinou nechápali, že staří klasikové 
nám mají stále co říci.“ 
Inspektor se plácnul do stehen a vstal. 
„Tak dobrá, už půjdu. Sepsali jsme to a ještě na tom budeme pracovat. Děkuji za 
spolupráci, byl jste skvělý.“ 
Podali si ruce a za chvíli Houdek osaměl. Odložil hedvábný župánek, sáhl do škatulky 
na tabák a pečlivě si nacpal a zapálil dýmku. Popotáhl a slastně vyfoukl dým. Zpod 
křesla se vynořila kočičí tlapka. 
„Jen pojď, Karle, už jsme sami. Čičííí...“ 
     Noční bouřka vyčistila vzduch, ale ani nádherné ráno nedostalo důchodce Houdka 
z postele. Nepamatoval se, kdy naposledy zaspal, nijak se však tím neznepokojoval a 
užíval si lenošení. Kocour si ho pečlivě hlídal, občas přešel přes pokrývku, tlapkami mu 
pohladil tvář, díval se mu do očí a mňoukáním cosi sděloval. Potom si dali kávu, jednu 
člověčí a jednu kočičí s kuřecí příchutí. 
     Až druhý den se pan Houdek vydal na svou trasu. Přestože bylo pod mrakem, 
všechno mu připadalo barevnější, pestřejší, jako by se probudil ze zlého snu. 
     Tentokrát se paní Šustrová ze vrátek přímo vyřítila. 
„Pane Houdek, vy jste teď úplnej národní hrdina!“ Vší silou táhla za sebou nebohé 
zvíře, které rozhodně nesdílelo její nadšení. 
Houdek smekl klobouk a zdvořile se usmál: 
„Dobré jitro, paní Šustrová, ale jděte, vždyť to zas tak nic hrdinného nebylo!“ 
„Ale jo, jak jste ho sejmul, gaunera! Vy umíte karate?“ 
„Milá paní, já jsem síly nijak nepoužil, všechno byl jen rozhovor směřující ke 
správnému rozhodnutí toho pachatele!“ 
„To nebyla rvačka? Králová říkala...“ 
A jéje, tichá pošta. 
„Paní Králová, jak vím, přítomna nebyla.“ 
„Vy jste ho opravdu ukecal?“ 
„Latinsky!“ 
V očích paní Šustrové četl pobavený důchodce zcela zřetelné otazníky. 
„Prostě jsem ho umluvil a můj kocour ho trochu vystrašil, jak vyváděl. Žádný zázrak, 
ani akční scéna to nebyly.“ 
„Vy čtveráku, taková skromnost!“ koketně se culila sousedka, „ale ty mříže jsem 
přeobjednala! Bude ozdobný plůtek!“ 
„To je přímo symbolická tečka tohoto příběhu!“ zaradoval se Houdek. 
„Heleďte, když už je jako mír, pozítří je v kulturáku tancovačka pro senióry, pojďte 
taky!“ 
Houdka tato nabídka poněkud vystrašila, ale naštěstí měl pádný důvod odmítnout. 
„To asi nepůjde, paní Šustrová, mám přednášku na univerzitě třetího věku.“ 
„Co furt študýrujete? Že si nedáte pokoj!“ 
„Teď zrovna psychologii, víte? A jak se mi to pěkně hodilo! Taková třeba řeč těla, to je 
věc!“ 
„Co to jako je?“ 
„Tak například váš postoj: založené ruce vepředu, to je uzavřenost a odstup,“ už když 
to vyslovil, začal pochybovat. 
„Houby s voctem, pane Houdek, dobře se mi tak stojí!“ namítla rozhodně Šustrová. 
„Aha?“ znejistěl důchodce, „tedy někdy to není tak úplně zcela přesné, jak se zdá. Nu, 
pěkné téma pozítří k diskuzi. Ale už musím jít, kocour je teď nějak mazlivý, asi po tom 
šoku. Těšilo mě.“ 
Houdek si nasadil klobouk a víceméně prchal. 
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„No tak se mějte, no. Ňufiku jdeme!“ 
Paní Šustrová se dívala za odcházejícím mužem a kroutila hlavou. Pche, řeč těla, prostě 
jde... 
A pan Houdek prostě šel. Vdechoval vůni růží a lilií, sledoval počínání pilných kosů. 
Jeden z nich se cachtal v louži a tak ho pozorný důchodce obešel v dostatečné 
vzdálenosti, aby ho nerušil. Nespěchal, potřeboval přemýšlet. Jeho teorie řeči těla teď 
dostala pěknou trhlinu. Ta prostá paní se vyjadřuje dostatečně jasně, neverbální 
vyjadřování nepoužívá. Založí ruce na prsou, protože se jí tak dobře stojí. Když se 
poškrábe na nose, prostě jí tam něco svědí, neskrývá tím lež. Pokud si prohrábne vlasy, 
není to koketerie. Takže inspektor měl asi pravdu, všechno mohlo dopadnout úplně 
jinak! Jenomže na druhé straně vah byla mnohaletá zkušenost, odhodlání, také velice 
potřebné a důležité štěstí. 
     Pan Houdek se tedy uklidnil, srovnal krok a narovnal se v zádech. Podíval se ke 
svému domku, ach ano, už vidí špičatá ouška nad pelargoniemi. Kocourova řeč těla je 
zcela jasná. Hra začíná. Dneska si spolu pustí na dobrou noc nějakou pěknou 
detektivku. 
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Donchuánova podivná smrt 

 
 
1. 
 
  Šla lesem, kamenitou stezkou, v hlavě jí hučelo. Hledala vytoužený klid. Doma už pro 
tu dusnou atmosféru nemohla vydržet. Proto se vydala na procházku. Ani nevěděla jak, 
ale ocitla se na tom místě… 
  Zde se to stalo! Jak už je to dlouho? Deset, dvanáct dní. Teď už od něj bude mít pokoj. 
Zhluboka se nadechla, byl tu krásně čistý vzduch. Proč jen je Petr takový divný. 
Doufala, že nyní už bude vše v pořádku, jenže stále bylo něco ve vzduchu. 
  Kdesi v dáli slyšela motorovou pilu a křik dětí. Nikde nelze najít opravdové ticho, 
pomyslela si nespokojeně. Ani v lese! Přála si ocitnout se na úplně tichém místě, kde 
by její duše pookřála. Nebo je ten hluk ve mně? 
  Jak přemýšlela, došla až ke skalám. Zde byl lesík už dost hustý, štíhlé smrky rostly 
blízko sebe, z dálky to vypadalo, že se objímají. Opravdu vhodné místo pro milence!  
  Oklepala se, ještě, že nepodlehla. Ještě, že je to už za ní! Pohlédla naposledy do lesa a 
už, už se chtěla s tímto místem navždy rozloučit, když tu něco v dáli koutkem oka 
zahlédla! 
  Šla blíž. Co se to tam leskne? Najednou rozeznala o strom opřené kolo. Houbař! Už se 
chtěla vydat zpět, když tu ji něco divného zarazilo. Co je to tam v tom kole za divnou 
tyč? 
  Tyč?! Polekala se. Kolem bicyklu mezi dráty trčela divná věc. Žádná tyč! Jako 
omámená se bázlivě přibližovala, i když se jí chtělo utíkat pryč. Ale nohy ji samy nesly 
k tomu místu.  
  A našla to, čeho se obávala! K nebi trčela čísi ruka a nebyla to ruka z tohoto světa. Jako 
varovný vykřičník vztyčený ukazovák a ostatní prsty v křeči roztažené! Ruka volala 
zděšeně o pomoc do světa, ale už ji nenašla. 
  Sebrala odvahu a v hrůze obešla strom, o který bylo kolo opřené, a se sebezapřením, 
raději jen koutkem oka, pohlédla na tu postavu na zemi. Pod známým kloboučkem na 
ni zíraly dvě zděšené a vytřeštěné oči, jako by uviděly v posledním okamžiku svého 
života nějaký přízrak! 
  Rozběhla se polekaně k městu. 
  Ty oči jí v paměti zůstanou nadosmrti! Z toho leknutí úplně zapomněla, že má v kapse 
mobil. Zastavila až na okraji města, aby se vzpamatovala. Už telefon vytahovala 
z kapsy, když tu ji napadlo: nemůže volat ze svého mobilu, to by na ni hned přišli! Moc 
dobře se ví, kdo to je! A někdo ji mohl vidět!  
  Ještě cítila jeho pevný stisk, brr, otřásla se. K další schůzce svolila jen pod podmínkou, 
že bude poslední. Brzy Adama prokoukla. Byla pro něj pouhá kratochvíle.  
  Musí najít budku! 
  Našla ji kousek od náměstí. Schválně si vybrala tu nejrušnější ulici a čekala, až přijede 
autobus do zastávky. Vystupovalo zde hodně lidí. Měla štěstí, dokonce jedna žena 
z autobusu do budky zamířila. Počkala, až odejde a vklouzla tam nenápadně po ní. 
Vzala sluchátko do kapesníku a rychle vytočila sto padesát osmičku: 
 „V lese asi kilometr za kapličkou leží mrtvola a u ní je kolo!“ skoro vykřikla do 
sluchátka a zavěsila. Stejně nenápadně zase opustila budku a vmísila se do davu. 
 
  Asi před dvěma týdny ji Adam pozval na schůzku. Moc se jí to nehodilo, děti byly 
nemocné a manžel, i když pracoval doma, je nechtěl hlídat. Prý ho ruší při práci. 
Rodinná atmosféra houstla. Doufala, že Petr snad o Adamovi neví, ale že je něco 
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v nepořádku musel tušit. Začala litovat, do čeho se to zapletla. Přesto nakonec šla, 
alespoň ten zoufalý vztah ukončí!  
  Děti po obědě uložila do postele a vysvětlila jim, že odpoledním spánkem se nemoc 
nejlépe zažene. A šla, ale měla strach. Tušila, že to nebude jednoduché. Adam se nerad 
smiřoval s porážkou. 
  Setkali se u kapličky. Přijel na kole. Sesedl a šli zvolna k lesu. Stromy v tomto místě 
vytvářely velmi hustý porost. Často to místo využívali pro svá setkání, nebylo tam 
odnikud vidět. I dnes ji zde začal objímat. 
  „Počkej, ráda bych Ti něco řekla.“ 
  „Já taky. Myslím, že bych se už mohl usadit. Co kdyby ses rozvedla?“  
   Zůstala překvapeně stát. Adam si vychutnával moment překvapení. 
 „Ale já to chci ukončit!“ Teď byl zase překvapený on. Koukal na ni vytřeštěnýma očima.  
  Ty oči dnes znovu uviděla v lese. Zamrazilo ji. 
  Hrozně se tehdy rozčílil. Rozhodla se raději odejít. Chytil ji spěšně za ruce a snažil se 
ji zastavit. Kleknul si a prosil. Přišlo jí to ubohé! Otočila se a šla. Nepustil ji, tak 
výsledkem bylo, že ho chvíli vlekla za sebou. 
 „Pust´ mě, věděl jsi, že jsem vdaná a mám děti, co tě to popadlo?!“ 
  Sevření jí už bolelo. Vší silou se mu vyškubla a odstrčila ho co nejdál, aby měla čas 
utéct. Už se ani neohlédla a běžela pryč. 
  Po cestě se stavila u kamarádky Jany v kadeřnictví, aby se trochu upravila. Přetrpěla 
její otázky a významné mrkání a zvedání obočí, a už spěchala domů. 
  Petr doma nebyl. V celém bytě bylo ticho. To bylo divné! Nakoukla do dětského pokoje 
a uviděla jen zachumlané postavičky v postýlkách. Obě děti spokojeně spaly, ta nemoc 
je zmohla. To je dobře, alespoň nic netušily! Umyla se a zalezla v ložnici také do postele.  
 
  Dvě děti šly pěšinou a držely se za ruce. Starší chlapec držel za ruku mladší sestru a 
skoro ji táhl.  
 „Neboj se, už je to za námi. Teď už bude všechno dobré!“ povzbuzoval ji. 
  Sám šel skoro pyšně a vzpřímeně. Byl statečný a neoblomný. Měl pocit dobře 
vykonané práce. Jeho sestra se však stále bála. Je malá, zapomene, říkal si. 
 „A co když na to naši přijdou?“ 
 „Neboj, za chvíli jsme doma. Určitě se ještě nikdo nevrátil. Máma se asi bude ještě 
stavovat u tety a táta říkal, že má pracovní schůzku, a to se dřív, jak za hodinu nevrátí!“ 
  „Jen aby nás máma nechtěla jít přikrývat!“ strachovalo se ještě děvče. 
  „Myslím, že medvědi od strejdy hlídají dobře.“ usmál se na ni povzbudivě chlapec. 
  Když děti tiše vešly do domu, uslyšely v koupelně téct vodu. Nikde nikdo! Rychle se 
převlékly a vklouzly do postýlek! 
 
…Běžel, co mu síly stačily. Pryč z tohoto hrozného místa. To, co zažil v poslední hodině, 
do smrti nezapomene. Hlavně, zda to dobře vymyslel? To se nikdo nesmí dozvědět. Na 
chodbě domu se zastavil. Všiml si, že je celý špinavý. Na hlavě si nahmatal velkou bouli 
a v uších mu hučelo a pro bolest ani neviděl na schody. Ani nevěděl, jak se dostal do 
bytu. 
  Odemkl a hned beze slova zamířil do koupelny. 
  Ve vaně se rozklepal, přestože koupelna byla plná páry od horké vody. V hlavě se mu 
myšlenky vířily jako v peřejích divoké řeky. Snažil se uklidnit a smýt ze sebe i 
s nečistotou všechnu tu hrůzu. 
  Hlavně zachovat klid. Eva se nesmí nic dozvědět. Kvůli rodině, kvůli dětem, byl 
ochoten se pokusit na všechno zapomenout… 
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  Starší muž s holí, nevábného vzhledu, šel lesem. V košíku ale nebyla jediná houba. 
Přesto byl spokojený sám se sebou. V tak úspěšné řešení svých potíží ani nedoufal. 
V poslední době chvílemi už nevěděl kudy kam. Dlužil, kam se podíval. Kdysi tak 
úspěšný mladý muž, ale ta touha po skleničce, ta mu zamotala život. A kamarádi 
nalévali, a jiní zase půjčovali… 
  Vždycky si sliboval, že už toho nechá, že tohle je poslední sklínka! Ale nikdy to 
nedokázal vydržet. Co mohl, už prodal, ani na pořádné oblečení už neměl. To lepší už 
taky zpeněžil a chodil ve starých hadrech, co našel na půdě po dědovi. Ale stále se držel 
jakž takž nad vodou. Tohle však nemohl dopustit. O chalupu přijít nesmí. Poslední, co 
se mu mohlo stát, ho teď minulo jako zázrakem. Najednou se svět už nejevil tak temný. 
Vše se prosvětlilo. Chvíli to sice vypadalo, že se vše zhatí, ale nakonec se to povedlo. 
Ještě že zareagoval tak rychle! To musí oslavit. Procházka lesem za houbami se mu 
dnes vyplatila.  
  Znovu se mu zjevila ta scéna v lese. Pomohla mu náhoda, sám by něco takového 
nedokázal, na to neměl sílu. Nic pěkného to tedy nebylo, jen co je pravda! Oklepal se 
ale. Na to brzy zapomene, pár skleniček a hned je veseleji. Tím spíše, že ho nyní v kapse 
hřál náhodně získaný paklík peněz. Alespoň nějaké dluhy zaplatí. Ale hlavně, má ten 
dlužní úpis! Když zamířil ke známé restauraci, v hlavě se mu zrodil nápad. Ušklíbl se… 
 
 „To je ale otrava!“ nadával poručík Jiroušek.  
  Anonymní udání. 
 „Někdo si z nás vystřelil, no, ale prověřit to musíme. Asi nějaká babka lekavá, co šla 
z hub, a polekala se vlastního stínu“ zasmál se kapitán Syrový. „Tak se tam jeď, Pepo, 
podívat!“ 
 „Jeď, jeď“ bručel si otráveně Pepa. Kapitán to říká, jako by měl sednout do fára a 
uhánět! Tady nejsme ale v Praze! Tady nasedne tak akorát na kolo a pěkně pošlape. 
Moc se mu tam nechtělo. Za kapličkou byl lesík pěkně hustý. Nikdo tam moc nechodil. 
No, nedá se nic dělat, musí jet. 
  Když dojel na místo, rozhlížel se a už chtěl nadávat na popletené babky houbařky, co 
se leknou kdejakého klacku, když tu zahlédl něco hrozného, až mu snad ztuhla krev 
v žilách! Ty oči ho přimrazily k zemi. A ta ruka, co ukazovala k nebi! Brrr! Do té doby 
ještě nic takového neviděl.  
  Zavolal výjezdovku. Za chvíli se hustý lesík hemžil technikami z mord party. 
 
 
2. 
 
  Bylo léto a již dlouhý čas panovala vedra. Na stavu těla to bylo znát. Na té mrtvole se 
zdálo něco nezvyklého, ale nebyl to stupeň rozkladu a zápach, co všechny překvapilo… 
  Technici chodili kolem mrtvoly, zajišťovali stopy, kriminalisté je pozorovali, až se 
nakonec poručík Jiroušek osmělil: 
 „Nerad bych byl za blbce, ale nelíbí se mi poloha oběti. Je to nějaké nepřirozené, jako 
naaranžované. Ví se už příčina smrti?“ 
  Kapitán Syrový mu musel dát za pravdu. Oběť ležela skutečně tak nějak divně. Zády 
opřená o strom, spíše v polosedě či v pololeže, nohy roztažené, jedna ruka přivázaná ke 
stromu, druhá prostrčená do kola bicyklu, stojícího u stromu z opačné strany, prsty 
byly v křeči roztažené. Snad chtěl mrtvý na něco dosáhnout, či na někoho zamávat, ale 
proč by to dělal takto složitě. Nebo snad prosil o pomoc? A aby to nebylo málo, oběť 
měla ještě napůl svlečené kalhoty.    
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  V ústech plno mechu, oči vytřeštěné a nad nimi myslivecký klobouček, podle něhož 
ho už někdo z techniků poznal, i když byl bez dokladů i bez peněženky. Přece jen žili na 
malém okresním městě! 
  Obětí byl místní donchuán Adam Homský. Klobouček snad z hlavy nesundával ani 
v posteli! Ale myslivec to nebyl, měl ho jen pro parádu. V lese byl skoro jako doma. Ale 
ne pro lásku k lesu či k honu, vodil si sem svoje známosti. To místo k tomu bylo jako 
stvořené. 
 „Podívej se, Pepo, na ten provaz a uzel“ pobídl kapitán poručíka. 
  Byl to takový obyčejný provázek, bílé barvy, snad lýko, či co. Takový najdeme v každé 
domácnosti. 
 „A co má jako být?“ 
 „No, je to nějak divně zamotané, snad to ani uzel není, jen takový smotek, jako by 
někomu už nesloužili prsty.“ 
 „Že by vrahem byl nějaký důchodce?“ zasmál se poručík Jiroušek. „No a co ta příčina 
smrti?“ 
 „To je právě ten problém. Doktor tvrdí, že to není zatím moc jasné. Nějak mlží a dělá 
kolem toho tajnosti. Prý až po pitvě. Ale jedno mi řekl, že před smrtí dosti zkusil!“ 
  Kapitán Syrový se zamyslel. Oči oběti byly vytřeštěné, že ho až v kostech mrazilo. A 
ještě něco v nich viděl – snad to byl nějaký úžas, údiv a děs dohromady, společně s 
překvapením? Nebyl si jistý, ale dělalo mu to starosti. To by tak ještě scházelo, mít 
v revíru nějakého psychopata!  
  Co se týče stop, okolí bylo rozšlapané, jako by zde celá horda vojáků pochodovala! 
Kolo, jak zjistili, patřilo nejspíš oběti a přijel sem na něm. Snad zde měl nějakou 
milostnou schůzku. Ale ty stopy, takové divné, jako protažené, jako by se tu někdo 
klouzal. Pokud to byl důchodce, jak se smál Tonda, asi se šoural, jak táhl oběť ke 
stromu. 
 
  Seděla doma a přemýšlela. Bála se, co bude. Co se v tom lese vlastně stalo? Utekla tak 
rychle, ani se neohlédla. Že se pak už Adam neozval, přičítala jeho ješitnosti. Určitě ho 
ještě žádná neodmítla. Byl to místní donchuán, krasavec, nebylo divu, že mu nejprve 
naletěla. Zprvu laskavý a něžný a měl pochopení pro zklamanou ženu v nešťastném 
manželství.  
  Později poznala, že to byl takový jeho scénář. Vybíral si ženy pouze vdané. Asi se 
nechtěl zavázat, jen si užít, a když se mu omrzela, přesedlal jinam. Brzy poznala 
Adamovu povrchnost. Věděla, že se naštve, protože nedosáhl svého. Ale ona nebude 
dalším zářezem na jeho pažbě! 
  Co když mu něco udělala? Nemohla si vzpomenout, zda byl v pořádku, když utíkala 
pryč z lesa. Ani se neohlédla. Seběhlo se to tak rychle. 
  A kde byl tehdy Petr? Proč vlastně nebyl doma? To, že nechal spící děti samotné, se 
mu nepodobalo. Vrátil se nějaký divný. Když vstala, viděla, že je už doma a je 
v koupelně, a to v tuhle denní dobu u něj nebylo obvyklé. 
  Všechno je teď nějaké jiné. I děti! Dříve nebylo dne, aby si nevjely do vlasů. Teď 
vypadají, jako nejlepší kamarádi. Stále si něco šuškají, a i ven chodí spolu.  
  Pojednou si uvědomila, že už jsou zase venku. Byla ráda, že se přestaly hádat, jen měla 
strach, že důvodem je nesoulad v rodině. Říká se, že se pak děti semknou. Jen Evička 
jí připadala nějak více smutná… Kam pořád oba chodí? Vracejí se tak špinaví! A na 
otázky stále stejná odpověď: hrály si v lese. 
  Oknem sledovala, jak do lesa míří policejní auta… 
 
 
3. 
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 Na policejní služebně bylo živo. Rozjelo se vyšetřování. Skončila porada a byly 
rozděleny úkoly. Poručík Jiroušek měl zmapovat všechny ženské okolo oběti. Další měli 
za úkol najít nějaké příbuzné a samozřejmě zjistit, co v poslední době dělal a kdy byl 
naposledy někde viděn. 
 „Chlapi, všechny ženské chci mít tady do konce týdne!“ hartusil naoko, přestože věděl, 
že se na svůj tým může spolehnout.  
 „Proklepněte i ty, které jsou už dávno minulé, stará láska nerezaví, však víte. Zhrzená 
ženská je schopna všeho a dlouho si to pamatuje! A já se kouknu, zda se nám tu 
nepotuluje nějaký propuštěný trestanec, či uprchlý pacient z psychiatrické léčebny.“ 
  Když všichni odešli, zvedl telefon, aby zavolal na patologii. Věděl sice, že je ještě brzy 
na nějaké závěry, ale potřeboval si o případu se svým přítelem promluvit. 
 „Honzo, už něco víš? Na co ten mrtvý vlastně umřel?“ 
 „Zase mně nenecháte v klidu pracovat!“ na oko se durdil doktor Bareš. „Tak, když 
chceš vědět, oběť byla zavražděna až po smrti! Ale úrazů má více, to jsem ještě neviděl, 
před smrtí ho někdo i mučil, všechny prsty na levé ruce má polámané.“ 
 „Co je tohle za nesmysl, zavražděn až po smrti! To ses na stará kolena zbláznil?“ 
 „Hele, to bys to musel vidět! Dlouho jsem netušil, co by mohlo být příčinou smrti, totiž 
ta rána do hlavy už nekrvácela, to mu někdo udělal až pak. Ale asi to vypadá na infarkt, 
buď trpělivý, Jirko, až dokončím pitvu, povím ti víc.“ 
 „A proč měl tak vytřeštěné oči a paži nataženou skrz to kolo? To vypadalo, jako by 
prosebně natahoval po někom ruku?“ zamyšleně již pro sebe poznamenal kapitán 
Syrový. 
 „Nemožné ihned, zázraky na počkání, hele, Jirko, nejsem žádná vědma, či věštkyně, 
tohle je už vaše práce, ne? Podívej se, až skončím, pošlu ti zprávu!“ 
  Kapitán Syrový položil telefon. Dělalo mu to starosti. Tohle opravdu vypadalo na 
nějakého pošuka. S napětím očekával, zda se znovu něco nestane! 
 
  Tolik ženských na policejní služebně ještě neměli! A jak se všechny nakrucovaly, no, 
vždyť kapitán Syrový byl pořádný mužský, jen co je pravda. Svobodných mezi nimi bylo 
málo, většinou si zavražděný vybíral samé vdané. Asi se nechtěl usadit, jen si užíval, a 
pak měl jistotu, že se jich zase lehce zbaví. 
  Ale výslechy nic bližšího nepřinesly. Všechny se vykrucovaly, žádná asi nemluvila 
úplnou pravdu, bude to mravenčí práce, všechny ty nesmysly ověřit! Poručík Jiroušek 
z toho měl zamotanou hlavu. Slečny a paní se na něj usmívaly, svou pozornost zaměřily 
na něj, když jeho nadřízený byl tak nepřístupný. 
  Kapitán Syrový se tajně bavil. Tonda se červenal a už se těšil, až to bude mít za sebou. 
 „Tondo, doufám, že jsi výpovědi řádně zapsal!“ poznamenal kapitán, „věřím, že tě tato 
pozornost těší, ale uvědom si, že jsou to osoby podezřelé!“ dobíral si ho. A Tonda psal 
a červenal se, a psal, až se z něj kouřilo. A co se pak naběhal, když ty všechny výpovědi 
musel ověřovat. Ale většinou to souhlasilo. 
  Při jednom takovém ověřování narazil na velmi nepříjemného zhrzeného manžela, 
který však řekl zajímavou věc - oběť půjčovala peníze na úrok! 
  Proklepl si tedy dlužníky a z toho dlouhého seznamu mu vyčuhoval jeden takový 
zoufalec. A měl chalupu v lese, což nebylo daleko od místa činu.  
  Zašel do restaurace, kterou Lesní muž navštěvoval. Tak si ho pro sebe pojmenoval, 
protože chodil divně oblečen. V restauraci zjistil zajímavou věc. Spěchal pak 
vítězoslavně na poradu. 
  Na služebně už byl zase klid. Všechny ženy již odešly. Poručík Jiroušek byl celý 
zadýchaný. 
 „Tak, Tondo, řekni nám to, vidím, že jsi celý nedočkavý.“ 
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 „No, mám typ. Jeden dlužník, jmenuje se Jaromír Hájek, co už ručil celou chalupou 
oběti, a vypadalo to, že o ni přijde, zrovna tak před deseti, dvanácti dny, velmi vesele 
něco oslavoval v hospodě. A od té doby je veselý a v lihu stále. Jak asi věděl, že je jeho 
věřitel po smrti, když jsme mrtvolu našli až teď? A kde vzal najednou peníze, když před 
tím kdekomu dlužil a neměl na zaplacení. Chlapi v hospodě říkali, že dokonce už 
některé dluhy vrátil. Prý dědictví, to zrovna!“ 
 „Dobře, tak ho převeď a vyslechni. A co příbuzní oběti?“ 
 „Byl sám. Rodiče mu už zemřeli, děti neměl, sourozence taky ne. Jen těch ženských 
bylo kolem něj požehnaně. Já bych, ale, pane kapitáne, sázel na toho dlužníka. Ty 
ženské měly většinou alibi.“ 
 „Chlapi, a co dělala oběť před těmi dvanácti dny, kdy ho někdo naposledy viděl?“ 
 „Byl zahlédnut tak asi nějak v tu dobu, jak jde někam k lesu a vedl si kolo! Jinak nedělal 
nic neobvyklého, do práce a tak. A ta návštěva lesa také nebylo neobvyklé, o tom se 
vědělo, že si tam vodí ženské. To by vám mohla povědět jedna stará paní, co bydlí 
v místním paneláčku, ta má výhled, bydlí ve čtvrtém patře. Poslali mě tam chlapi z té 
hospody, prý je to místní „rozhlasová ústředna,“ ledabyle poznamenal poručík 
Jiroušek, „ale ta paní je už dosti stará, tomu bych nepřikládal váhu.“ 
  Kapitán Syrový se postavil: 
 „Tak tam za ní ještě, Tondo, zajdu já. Totiž, jak byla oběť polámaná a mučená před 
smrtí, to ukazuje spíše jinam. Proč by ho milenka nebo dlužník mučili? Tam bývají 
jedna, dvě rány a pachatel kouká, aby už byl pryč, a ne ještě další posmrtné 
manipulování s obětí! Bojím se, že je to nějaký psychopat! Koukni ještě do svodky, jestli 
nepropustili nějakého magora z léčebny, a pak zjisti, kdo byl propuštěn v poslední době 
z výkonu trestu.“ 
 
 Paní Morávková bydlela v malém paneláku. Bylo to jedno ze dvou míst, kde se na svět 
v tomto městě mohlo dívat svrchu. Druhým místem byla věž zdejšího kostela 
s vyhlídkou. Stará paní měla z obývacího pokoje krásný výhled na kapličku a nedaleký 
les. 
  Kapitán Syrový stál u okna. Zde je vše jako na dlani. Cesta z města, kaplička a za ní 
pěšinka k hustému lesu. 
 „Krásný výhled,“ začal opatrně, nechtěl paní polekat a hned začít s výslechem. 
 „Pane kapitáne, vždyť já vím, proč jste tady. Chcete vědět, jestli jsem něco neviděla 
z okna, že? Já se koukám z okna dost často, tedy když zrovna nečtu nebo neluštím 
křížovky. Jen řekněte datum a hned vám povím, co jsem ten den viděla!“ 
  Kapitán Syrový se usmál, jak si stará paní věří s pamětí! 
 „No, jen se smějte! Ale co má stará ženská na tom světě jiného za radosti, než se koukat 
z okna? Tedy mimo televize, knížek a křížovek? A občas i v televizi není na co koukat, 
křížovky jsou vyluštěné… Víte, já si vedu takový deník, kvůli paměti, abych úplně 
nebyla za blbce, když přijdou děti a vnoučata a ptají se, co jsem dělala. No a sama se do 
něj také občas kouknu a zavzpomínám…“ 
 „Paní Morávková, moc se omlouvám, za tu nedůvěru. To je moc zajímavé, co říkáte. 
Mohla byste se podívat, co jste viděla asi tak před dvěma či třemi týdny?“ řekl kapitán 
Syrový s nadějí v hlase. 
  Stará paní listovala zápisníkem, až se zastavila pohledem na jedné stránce, a četla: 
 „V úterý se nic nedělo, bylo vedro, skoro nikdo po pěšině nešel, ale středa, to je 
zajímavé, to bylo taky vedro, ale stejně šlo k lesu skoro celé procesí, koukněte! Říkala 
jsem si, že to asi bude taková rodinná hra! Jen ten na tom kole před tím, mi k tomu 
nějak neseděl.“ 
…No vida, konečně nějaká stopa, v duchu si pochvaloval kapitán a rychle si opisoval 
jména lidí, které paní Morávková ten den viděla jít k lesu. Ty jména mu byla povědomá, 
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musí znovu nahlédnout do seznamu z výpovědí donchuánových milenek, který vytvořil 
poručík Jiroušek.  
  Nepamatoval si však, že by někdo z nich zmiňoval rodinný výlet v ta pustá místa! A 
v seznamu nebylo jméno toho dlužníka, to bude Tonda zklamaný, měl už svoji teorii, 
pomyslel si. Ověří to, ale jedno je jisté, Donchuán byl v tu středu kolem poledne ještě 
naživu! 
  
 
4. 
 
  Jarda Hájek byl jako vyměněný. Dříve chodil se sklopenou hlavou, a nyní jako by 
pookřál. Ten nápad mu bleskl hlavou v jedné výjimečně střízlivé chvilce. Od té doby 
měl vystaráno. A pár peněz mu ještě také zbylo. Děti makají, jako šrouby, ha, ha! Uviděl 
je jedno dopoledne, pár dní potom, na náměstí, jak se drží za ruce a o něčem horlivě 
rozmlouvají. 
  „Ha, tak tady jste! Jestlipak vědí vaši rodiče, co jste dělaly minulou středu v tom 
hustém lesíku za městem?“ vybafnul na ně pěkně zhurta a užíval si jejich zděšení.  
  Děti zůstaly jako opařené! Netušily, že o tom někdo ví. Někdo je sledoval! Polekaně se 
rozhlížely a nebyly schopny slova. 
  „No, moc nečučte. A jestli nechcete, abych to na vás prásknul, přijdete dnes odpoledne 
ke mně do domku u lesa, víte kde, že?“ 
  A děti přišly a dělaly, co jim řekl. A tak se okolí jeho domu začalo proměňovat v docela 
pěkné místo a nemusel hnout ani prstem! To si to pěkně zařídil! A hned tak je nepustí, 
je třeba ještě uklidit uvnitř, natřít nábytek a… no však si ještě na něco vzpomene, třeba 
je ještě naučí vařit, to se jim bude v životě hodit! Takový život se mu začínal líbit… 
 
  Unaveně se usmívala na zákaznici a snažila se udržet pozornost. Paní Nováková se 
vždy chodila do kadeřnictví vypovídat. Mluvila a mluvila… Jana už z toho byla 
zmožená… a nejen z toho, stála na nohách už celý den. Dnes měla od rána spoustu 
zákazníků! 
 „…slyšela jste o tom, ne? Prý to byla hrůza na pohled, ta mrtvola! Ale to si zasloužil, 
Donchuán jeden… Neměl tak lidi odírat! To bylo jen otázkou času, kdy někomu z těch 
chudáků rupnou nervy! Nebo ty jeho ženské, třeba nějaké moc ublížil! A Stará 
Morávková, znáte ji, ne? Ale znáte, no ta, jak si píše ty deníky, chodí k vám taky. Tak, 
ta to všechno viděla z okna a zapsala to. Prý už o tom ví i policie…“ 
  Zbystřila! Co že to říká? Donchuán?! Vzpomněla si na Evu a na jeden horký den asi 
před dvěma týdny. V hlavě se jí zatmělo. Rychle dokončila práci. Musí s Evou mluvit! 
Uklidila kadeřnictví, zamkla a vyběhla ven. 
  Ovanul ji čerstvý vzduch, konečně se trochu ochladilo, po těch vedrech to všichni 
uvítali. Cestou z práce se ještě stavila v kostele na náměstí. Mše se nekonala, ale bylo 
otevřeno. Potřebovala si v klidu vše promyslet.  
  V jedné lavici zahlédla Evu, klečela a modlila se. To je náhodička, pomyslela si a 
přisedla si k ní. Chvíli poseděly společně. Pak Jana špitla: 
 „Evo, musím s tebou mluvit!“ 
  Vyšly ven. Hleděly na sebe. Znaly se už dávno. Od dětských let spolu chodily do 
kostela. Byly kamarádky. Přesto nebylo pro Janu jednoduché začít: 
  „Evo, byla jsi taky na výslechu? Řekla jsi jim, že jsi ho znala?“ 
  „Byla jsem tam. Musela jsem to přiznat, někdo o mně s nimi mluvil, asi nás viděl.“ 
  „No, na mě nekoukej, já to nebyla, ale dnes v kadeřnictví říkala jedna zákaznice, že 
stará Morávková, co si píše ty deníky, má tam z toho paneláku pěkný výhled. Prý ji 
vyslýchala policie a ona vypověděla, že někoho viděla jít k lesu!“ 
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  „Proboha!!!“ Eva zbledla. 
  „Evi, nejlepší bude, když půjdeš na policii a řekneš, co se stalo. Já nevím, jestli mě 
taky nezavolají, víš přece, kvůli mému Filípkovi. Oni na to přijdou, že ho nedávno 
pustili z léčebny. Já bych nedokázala lhát. Jsme sice kamarádky, ale lhát nechci! A pro 
tebe to bude taky lepší, vždyť chodíš jako tělo bez duše!“  
  Vzala Evu kolem ramen, a ta se rozplakala. Položila hlavu na její rameno. 
  „Všechno se mi zhroutilo, doma je to divný, děti i Petr, vůbec nerozumím tomu, co se 
děje. Já to tak nechtěla. Ale já ho jen odstrčila, nic víc…“ vzlykala. 
  Jana jí nerozuměla, ale objala kamarádku a poplácala ji po zádech. 
  „Neboj a jdi. Já tě tam doprovodím.“ 
  Obě ženy seděly na služebně a čekaly na příchod policisty. Všichni vyšetřovatelé byli 
v terénu. První se dostavil poručík Jiroušek. 
  „Paní Klimešová, paní Stejskalová? Slyšel jsem, že chcete doplnit výpověď.“ 
  „Já ne, jen paní Klimešová, já ji jen doprovázím!“ spěšně vyhrkla Jana a už chtěla 
odejít. 
  Poručík Jiroušek se podíval do nějakých papírů, co držel v ruce.  
  „Paní Stejskalová, počkejte, s vámi budu také potřebovat mluvit. Posaďte se zde na 
chvíli. A vy, paní Klimešová, pojďte dovnitř.“ 
  Jana si zmateně sedla. Už to tedy o Filípkovi vědí! A asi vědí, kdo byl jeho otcem! A 
taky o všech jeho lumpárnách! Orosilo se jí čelo. Co tomu řekne Jana? Otcovství 
nevydařeného syna tajila, neřekla to ani nejlepší kamarádce! Myslela, že z toho 
vyklouzne, ale nepodařilo se… 
 
 
5. 
 
  Na poradě bylo rušno. Přeli se o podezřelé. Poručík Jiroušek váhal. Ještě dnes 
dopoledne by sázel na toho dlužníka Hájka. Ale po návštěvě hostince a výpovědi obou 
žen měl najednou podezřelých moc a nevěděl, co s nimi! V hostinci, kde byl sbírat 
informace na Donchuánova dlužníka Hájka, mu jeden štamgast pošeptal, že Donchuán 
se prý už chtěl usadit. Všude rozhlašoval, že už našel tu pravou, ale ještě chvíli to potrvá.  
 „To asi myslel, než se ta tajemná neznámá rozvede, pane poručíku,“ významně zamrkal 
opilec, a ještě dodal: „To jste věděl, že Donchuán tu má prý někde levobočka?“ a tímto 
dovětkem zamotal poručíkovi ještě více hlavu.  
  Utajené dítě a jeho matka může být zase práce navíc. Měl ale štěstí, opilec měl vcelku 
dobré informace, takže dnes využil návštěvy obou žen, aby si vše ujasnil. Teď se mohl 
před kapitánem a kolegy trochu vytáhnout, i když mu pomohla náhoda. Jenže z toho 
měl tak zamotanou hlavu, že se ani nedokázal ze zasloužené pochvaly od kapitána 
radovat. 
 „Víte, jak jsem uslyšel jméno kamarádky paní Klimešové, hned se mi to spojilo. 
Klimešová a Dochuán, tedy Adam Homský, se znali už ze základní školy a později spolu 
měli románek. Moc se o tom neví, ona jméno otce tají, a ani ho neuvedla do rodného 
listu.  
  Chlapec se totiž nepovedl. Jeho otec se k němu nehlásil, protože je trochu 
retardovaný. Právě před třemi týdny ho propustili z dalšího pobytu na psychiatrické 
klinice, kde měl soudně nařízené léčení. Napadl nějaké děti, či co. Takže to jsou další 
dva podezřelí. No a ta její kamarádka se mi také přišla přiznat, pane kapitáne, to už je 
na mě moc!“ 
 „A co vypověděla?“ 
 „Ten den, předminulou středu, prý měla s Homským schůzku v lese. Chtěla ten vztah 
už ukončit, ale byl dotěrný, tak do něj strčila a utekla. Plakala, že mu nechtěla ublížit. 
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Ale to mi taky nesedí, ani nevěděla, jak zemřel… Já to vlastně taky nevím přesně, máte 
už tu zprávu od doktora?“ 
  Kapitán Syrový se postavil a popošel nervózně k tabuli, kde zapisovali všechny již 
zjištěné informace. 
  „Doktor Bareš si dal načas, ale dnes už tu zprávu poslal. Skutečně to asi bylo 
komplikované. Ze zprávy vyplývá, že zemřel na infarkt. Nejspíš po nějakém šoku. Jeho 
srdce bylo slabé, měl srdeční vadu. Stupeň rozkladu těla odpovídá dnu úmrtí na středu 
nebo čtvrtek tak dva týdny před nálezem těla. Na hlavě měl ale ještě posmrtné zranění, 
asi tři rány nějakým těžkým předmětem, nejspíše sukovicí. To už ale byl mrtvý, tak 
nechápu, proč do něj někdo ještě bušil! A nejvíc mě plete, že si užil ještě před smrtí. 
Někdo ho přivázal ke stromu a pálil ho něčím po těle, asi zapalovačem. Také prsty na 
levé ruce měl polámané, nejspíš, jak je měl vpletené do kola, a někdo s ním zatočil. 
V ústech měl nacpaný mech, asi jako roubík.“ 
  „To vypadá na toho psychopata!“ poznamenal jeden poručík z pléna. 
  „Jenže ten Filípek, to je takový drobný kluk, sám by to nezvládl. A kdyby to udělala 
nějaká naštvaná ženská, tak ta by ho majzla a utekla by, jako paní Klimešová. Ženské 
se mrtvol bojí. Dlužník by ho asi pořádně několikrát praštil, jak to tady máme, ale proč 
ho mučil, a když umřel, proč do něj ještě bušil? A po smrti bylo s tělem ještě 
manipulováno, byl mu nasazen klobouček, byl naaranžován do nesmyslné polohy a 
někdo, přátelé, jak jsme se již divili mnozí na místě činu, mu ještě rozepnul poklopec a 
stáhl mu napůl kalhoty! A nejlepší na konec: nikde žádné otisky, mrtvý byl celý 
ušmudlaný, někdo ho po smrti otíral nějakým hadrem! Zbytky otisků byly jen na kole 
a patřily oběti.“ 
  „To je jako by se sešel celý gang z města, co ho nenáviděl a domluvili se na něj!“ 
poznamenal poručík Jiroušek. 
  „Což také nemůžeme vyloučit.  No, chlapi, nekulte na mě oči, snad to nebude tak 
složité, dělám si legraci! To místo není až tak známé, tam chodil Homský s děvčaty 
právě proto, že tam nikdo jiný nezavítal, uvažujte! 
  A vezměte taky v úvahu manžela Klimešové. Ten mohl jít za ní. Zjistili jste jeho alibi? 
Ne. Víte co chlapi, ta rodinka se mi nějak nelíbí. Ještě jsem vám neřekl, co vypověděla 
paní Morávková z toho paneláku. Má z okna přehled, a protože už je stará a nikam 
nechodí, sleduje, co se děje venku. A ještě si to zapisuje do deníčku! No, Tondo, možná 
jsi měl pravdu, že je sklerotická, ale je taky chytrá, a to nám pomohlo zjistit, kdo 
v předpokládanou dobu úmrtí šel tou pěšinou k lesu. Ona si totiž píše deník!“ 
  Poručík Jiroušek se začervenal. „Asi jsem ji podcenil. A co si zapsala?“ 
  „To se stává, že někteří lidé klamou tělem. Do toho lesa šla ten den postupně celá jejich 
rodinka. Nejprve Eva Klimešová, za ní hned Donchuán na kole, pak za chvíli obě její 
děti, a za nějakou dobu i jejich otec. A zpátky šla nejdřív Klimešová, dosti brzy prý, pak 
byla dlouho pauza a utíkaly od lesa obě děti. Klimeše ani Donchuána už odcházet paní 
Morávková neviděla. Takže přátelé, mám v úmyslu je navštívit.“ 
   Poručík Jiroušek se nedal odbýt:  
  „Přece jen bychom měli ještě zjistit, proč ten dlužník Hájek, je od jisté doby veselý, 
když před tím byl jako tělo bez duše. Navíc má peníze a u oběti jsme žádné nenašly. 
Povídá se, že mrtvý nikdy neodešel ven bez koruny. Byl jsem se podívat u domku toho 
Hájka už dvakrát. Je zajímavé, že napoprvé tam byl neskutečný nepořádek. Ale dnes 
jsem tam zašel, nebyl sice doma, ale kolem chalupy je najednou uklizeno, okna umytá, 
tak nějak to prokouklo! To jsem tedy zíral!“ 
  „Tak, Tondo do toho, máš to na starost. Zjisti, zda se k tomu místu nálezu oběti dá 
dostat ještě jinudy. Vy ostatní prověřte to otcovství chlapce Stejskalové a vše zajímavé 
okolo. A její alibi taky. A děkuji vám, chlapi, dobrá práce!“ Kapitán Syrový rozpustil 
poradu. 
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6. 
 
  Kapitán Syrový zazvonil a otevřít mu přišla uplakaná paní Klimešová. 
  „Jdete mne zatknout?“ 
  „Na to je dost času! Pozvete mne dál?“ 
  Uvedla ho do prostorného bytu. Měli pěkný domek na kraji města, odtud to do lesa 
nebylo daleko, pomyslel si. V obýváku seděly dvě děti, chlapec asi dvanáctiletý a asi 
osmileté děvče. Děti pozdravily a odběhly. Z místnosti vpravo vykouknul pan Klimeš a 
něco zabručel. 
  „Pane Klimeši, pojďte k nám, popovídáme si.“ Vyzval ho kapitán. 
Paní Klimešová mu začala spontánně sama vypovídat. Asi už to v sobě nedokázala 
udržet. V podstatě zopakovala to, co na stanici poručíkovi Jirouškovi. Její manžel 
mlčel. 
  „A kde byly děti?“ 
  „Proč děti?“ divila se. „Děti byly nemocné, po obědě usnuly. Když jsem se vrátila, 
nakoukla jsem do pokojíčku, ještě spaly celé zachumlané, ani nosík jim nekoukal!“ 
  „A vy?“ Obrátil se na manžela kapitán Syrový. 
  „Co já? Já pracoval.“ 
  „Manžel nechce děti moc hlídat, když pracuje, vyběhla jsem na chvilku, byla jsem brzo 
zpět, tedy, jen jsem se na chvíli stavila u kamarádky Jany v kadeřnictví, té co byla včera 
se mnou u vás.“  
  Mluvila rychle, až se zadýchala. O výletě a nenadálé koupeli manžela se neodvážila 
mluvit. Kapitán se na něj ostře zpříma podíval. Klimeš sklopil oči a mlčel. 
  „Viděli vás za městem v ten den.“ poznamenal kapitán.  
  „To se asi někdo spletl, byl jsem doma!“ Paní Klimešová mlčela. 
  „Když mi nebudete říkat pravdu, budu si vás muset předvolat k výslechu k nám, 
rozmyslete si to!“ zahartusil. Manželé se na sebe podívali a mlčeli. 
  „No, možná jste skutečně odešla a nevíte, proč Homský zemřel, ale možná je to ještě 
jinak? Uvědomte si, že se tady jedná o vraždu a vy mi tady maříte vyšetřování. Je vaší 
povinností říct, co víte.“ 
  „Už nás nechte!“ vykřikl najednou Klimeš. „Užili jsme si já a moje žena dost. Ona 
možná pochybila, ale nezabila ho. Už jsme si vše vysvětlili, ale to je jen mezi námi 
dvěma. Do toho nikomu nic není. Musíte hledat jinde!“  
  Byl hrozně nervózní a kapitánovi se zdálo, že by ho už nejraději vyprovodil. Vstal a 
zamířil ke dveřím. Na chodbě se pootevřely dveře dětského pokoje. Stála tam ta 
dívenka a v ruce držela ohromného medvěda. Zvědavě koukala s otevřenou pusou, co 
se děje. V očích ale měla strach! 
  „Ty máš krásného medvěda“ řekl kapitán Syrový. Couvla: 
  „Máme dva, i brácha má svého. Dostali jsme je od strejdy“ špitla. 
  „A to s vámi spí v postýlkách? To už se tam nevejdete, že? Takoví ohromní medvědi!“ 
  „Ne, oni tam spí, jen když nejsme doma,“ odpověděla, ale to už se ve dveřích objevil 
její bratr a skoro násilím jí sebral medvěda a vtáhl sestru dovnitř. S prásknutím zavřel 
dveře. 
   Kapitán Syrový zamyšleně odcházel. Něco mu blesklo hlavou. Taková vzpomínka na 
dětství. Jak to jen tenkrát bylo? Maminka ho nechtěla pustit nemocného ven… 
 
  Nazítří zjistil poručík Jiroušek zajímavou věc. Když šel znovu navštívit Donchuánova 
dlužníka a místního opilce Hájka, zabloudil v lese, a jak se tam tak motal, pojednou se 
ocitl na místě činu. Z chalupy podezřelého sem vedla taková malá pěšinka. Proto paní 
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Morávková nikoho dalšího z okna neviděla, mohl sem přijít zadem, pomyslel si. Zná to 
tu asi dobře, když tu bydlí.  
  Dorazil k domku a měl štěstí. Hájek byl doma. Spustil na něj hned z vostra, odkud že 
vzal peníze, ať nezapírá, v hospodě to všichni vědí. Hájek začal blekotat něco o dědictví: 
  „Pane Hájku, nelžete mi tady, to si mohu ověřit, nechcete plýtvat mým časem, že ne?“ 
Hájek zase začal něco mumlat o výhře v loterii. To už toho měl dost! Už chtěl začít 
křičet, když tu náhle se z lesa vynořily dvě děti. Táhly vozík plný hlíny. Byly celé 
špinavé. Poručík si všiml, že u chalupy je připravená přepravka s květinami. Děti se 
zarazily. Už, už to vypadalo, že se starší chlapec na něco zeptá, ale než mohl něco říct, 
Hájek začal křičet: 
  „Haranti jedni, nechte ten vozík na pokoji a upalujte domů. Co si myslíte, že mi tady 
budete brát věci? Koukejte mazat!“ 
   Děti se polekaly, pustily vozík a utekly. 
  „To je hrozný, dnes už kradou i děti!“ nadával a vozík odtáhl za chalupu. Poručík 
Jiroušek na to koukal s otevřenou pusou. Tak byl překvapen, že odešel. Po cestě mu 
došlo, že měl nejspíš podezřelého zajistit. Zavolá ale raději kolegovi o pomoc… 
 
  Kapitán Syrový šel pomalu po náměstí a přemýšlel, co mu před chvílí volal poručík 
Jiroušek. Pojednou zaslechl tlumený dětský hlásek, jak naléhavě cosi vysvětluje. Ten 
hlas mu byl povědomý. Poohlédl se a v parku za stromem zahlédl obě děti Klimešovy. 
Zastavil se a naslouchal. 
  „Petře, já už tam nechci chodit, dnes nás vyhodil, tak asi už nechce, abychom tam 
pracovaly. Třeba už nás nechá a pokoji!“ 
  „Nebuď naivní, Evi, ten to říkal jen před tím poldou. Musíme tam jít, jak bylo 
domluveno, jinak to na nás práskne.“ 
  „Ale já tam už nechci chodit, bojím se ho!“ plačtivě špitlo děvče. 
  „Neboj se, jsem tam s tebou. Něco vymyslím, napíšu třeba dopis poldům, že ty peníze 
sebral on. Soused říkal, že prý má najednou spoustu peněz, a to je podezřelý. Dlouho 
nás už vydírat nebude!“ Chlapec chytl povzbudivě dívku za ruku. 
  Kapitán Syrový si k nim přisedl potichu na lavičku. Usmál se a pohladil děvče po 
hlavě. 
  „To jsi ty s tím medvědem, že? Já měl doma jako malý chlapec taky takového. Měl 
jsem ho moc rád. Byl to můj nejlepší kamarád a moc mi pomáhal v nesnázích!“ 
  „Opravdu?“ děvče přestalo plakat a usmálo se. „A povíte mi, jak vám pomáhal?“ 
Chlapec do ní strčil. 
„Neotravuj!“ 
  „To jsem jednou měl domluvený zápas s klukama, ale onemocněl jsem. Maminka mě 
uložila do postele a uvařila mi čaj. Nikam mě nechtěla pustit. Jenže jak by to vypadalo, 
kdybych nepřišel! Kamarádi by řekli, že jsem zbabělec. To, že jsem nemocný, by mi 
nevěřili.  A tak jsem vzal milého medvěda a zachumlal ho do postele místo sebe. Byl to 
můj nejspolehlivější pomocník, co nikomu nic nevyzradí!“ kapitán se odmlčel. Viděl, 
jak chlapec ztuhl. 
  „My taky máme takové kamarády…, co do mě strkáš, Petře?“ Děvče se rozplakalo. 
  „Já už nechci nikam chodit pracovat. Už mám bolavé ruce a sedřenou kůži, koukněte!“ 
děvče natáhlo ruce před kapitána. Mělo na dlaních krvavé puchýře. Chlapec rychle 
schoval ruce pod sebe. 
  „Děti, nebojte se, všechno se dá nějak vysvětlit. Lepší bude, když mi povíte pravdu!“  
   Bylo vidět, že Evička by ráda mluvila, ale Petr ji zarazil. 
  „Ty se bojíš, že jste něco vyvedli a že budete potrestáni. Ale mám pocit, že vaše vina 
není taková, jak myslíš, Petře. Já věřím, že jsi moudrý chlapec, a už nenecháš sestře 
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ubližovat. Zatím jste měli štěstí, ale nevíš, co by toho vyděrače ještě mohlo napadnout. 
Uvažoval jsi o tom? A také vaše výpověď by nám mohla pomoci!“ 
  Děti hleděly na kapitána. Petr se pomalu rozpovídal. Před policistou se rozprostřel 
tesknivý dětský příběh, z nějž ho bolelo srdce. 
  Když je vyposlechl, zvedl se. 
  „Pojďte, doprovodím vás domů, promluvíme si s rodiči. A nebojte se! Udělám všechno 
pro to, aby vše dobře dopadlo!“ slíbil jim a děvče vsunulo důvěřivě ruku do jeho dlaně. 
Bylo vidět, že se dětem velmi ulevilo. 
 
7. 
 
  Na služebně seděl ve výslechové místnosti nenapravitelný opilec a flákač Jaromír 
Hájek. Nervózně se rozhlížel kolem sebe. Tady někde je to průhledné zrcadlo, kterým 
mě pozorují, pomyslel si. Musím si dát pozor a být ve střehu. Nic na mě nemají, zato já 
vím hodně. Začal si promýšlet, jak bude vypovídat. 
  Poručík Jiroušek ho skutečně pozoroval z vedlejší místnosti. Promýšlel si, jak povede 
výslech. Požádal i kolegu, aby mu sekundoval. Myslel na předchozí rozhovor se šéfem. 
Tolik bezcitnosti nečekal. Jak se může někdo takto chovat k dětem? No ale ty děti také 
žádní svatouškové nejsou! Seznam podezřelých se zužoval, chlapi zjistili, že kadeřnice 
Stejskalová se ve dnech předpokládané smrti oběti nedostala z práce. Měla narváno. A 
ten její Filip, nevypadal moc chytře, asi by to takto mazaně nedokázal provést. Ledaže 
by měl komplice. 
  „Tak pane Hájku, víte, proč jsme vás předvedli, ne?“ 
  „No, to tedy nevím! Já nic neprovedl!“ 
  „Tak budeme spolu pokračovat v našem rozhovoru z rána. Jen se pochlubte, kde 
berete v poslední době peníze, když nepracujete a všichni o vás vědí, že jste samý 
dluhy?“ 
  „Už jsem říkal, vyhrál jsem ve sportce.“ 
  „Takže už ne dědictví, ale sportka? Chlape, nelžete mi tady. Máme výpověď, že jste 
dlužil velké peníze Adamu Homskému. Prý jste mu ručil chalupou. Chodíte jak tělo bez 
duše a najednou, přesně ve chvíli jeho zmizení, máte lepší náladu, oslavujete, platíte 
dluhy a nosíte jeho peněženku!“ uhodil najednou na něj poručík Jiroušek, až se Hájek 
lekl a trhnul sebou. 
  „Kde jste ji vzal?! Nekoukejte na mě vyjeveně a rychle odpovězte!!!“ 
  „Na..na..našel jsem ji v lese…“ 
  „A kde ležela!!!“ 
  „V tom hustém lesíku.“ 
  „A kdy? Který den to bylo?“ 
  „Ve středu, já šel ráno na houby….“ koktal „…a nic jsem nenašel…“ 
  „A proč u vás dřou zadarmo ty děti?“ změnil pojednou téma jeho kolega. 
  „To dělají dobrovolně…“ 
  „Nekecejte, chlape, a začněte už mluvit pravdu!!!“ křičel zase poručík, až se sám 
polekal. 
 „To byly ty děti, a ten jejich táta, já je viděl, oni ho zabily…a já pak sebral tu 
peněženku!“ 
  Poručík Jiroušek oněměl úžasem. 
 
    Ve vedlejší vyšetřovací místnosti seděl otec Evičky a Péti a manžel Evy Klimešové 
Petr Klimeš. Měl zarputilý výraz a byl rozhodnutý mlčet za každou cenu.  
  Kapitán Syrový odvedl děti domů, předal je matce a rovnou si vzal s sebou Klimeše. 
Eva Klimešová se rozplakala. 
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  „Co jsi to, Petře, udělal?“ 
  „Neplačte, paní Klimešová, vše se vysvětlí, jen musí váš manžel dostat rozum!“ 
  A teď tady sedí a mlčí. 
  „Pane Klimeši, mějte rozum, začněte vypovídat, pochopte, že jste podezřelý. Povězte, 
proč jste šel ve středu 20. července za svou ženou do lesa? A nesnažte se zapírat, viděli 
vás! Celá rodinka jste se tam vydali. Vaše žena již vypověděla, proč tam šla, děti už také 
pověděly pravdu…!“ 
  „Děti nechte na pokoji, ty nic neudělaly!!!“ vykřikl pojednou Klimeš. 
  „Samozřejmě asi na smrti nemají významný podíl, snad si nemyslíte, že je podezřívám 
z vraždy?!“ Kapitán Syrový se zarazil a pojednou mu svitlo! Ten chlap si myslí, že jeho 
děti Homského zabily! 
  Klimeš seděl, hlavu v dlaních, a jak to uslyšel, pomalu se narovnával a udiveně na 
policistu zíral. 
  „Tak jak tedy ten proutník umřel? Prevít jeden, stále ženy využíval a ničil jim život, i 
moji Evu málem svedl, i když ona tvrdí opak, no, nevím...“  
  Pojednou se rozpovídal. „Delší dobu mi bylo jasný, že někoho má, a mám dojem, že to 
zjistily i děti. Nikdy by mne nenapadlo, že jim tak záleží, aby rodina zůstala pohromadě, 
a že jsou schopny si kvůli tomu na toho proutníka došlápnout. Když tu středu Eva 
odešla a děti spaly, tedy myslel jsem, že spí, odešel jsem po chvíli taky. Původně jsem 
měl domluvenu nějakou schůzku, ale klient onemocněl a nepřišel. 
  Ani nevím proč, šel jsem na procházku. Chtěl jsem si srovnat myšlenky, a zdáli uviděl 
Evičku a Petra, jak vchází do lesa v místech, kde je nejhustší. Dostal jsem o ně strach a 
šel za nimi. Eva tam už nebyla, Adam ležel na zemi  a děti přiskočily a přivázaly mu 
ruce ke stromu.  
  Koukal jsem jak přimražený a nebyl schopen slova. Moje děti ho tloukly a nutily, aby 
řekl, že se maminky vzdává. Když mu jednu ruku zaplétly do jeho kola, rozhodl jsem 
se, že zakročím. Přiznávám, nejdřív jsem váhal, přál jsem mu to!  
  Udělal jsem asi dva kroky… a pak už si nic nepamatuju. Dostal jsem do hlavy hroznou 
ránu a omdlel jsem. Když jsem se probral, děti byly pryč, a ten chlap byl mrtvý. Myslel 
jsem, že ho děti zabily. Tak jsem tam trochu poničil stopy a upravil ho, aby to vypadalo 
na nějakého magora! A dal jsem mu na hlavu ten jeho klobouk, ani nevím proč. Jeho 
oči mě opravdu poděsily, to jsem si musel dodat odvahu, abych mu to nasadil!“ 
  „To jste ho tedy opravdu upravil, no ty kalhoty a tak…“ usmál se kapitán. „A nevšiml 
jste si něčeho před tím, než vás někdo praštil?“ zeptal se ještě. 
  „Nevím, myslel jsem jen na to, co to ty moje děti dělají a že to musím zastavit... Jen 
snad, když jsem se blížil, asi mě Adam uviděl a vytřeštil na mě oči, a to je hrozný, ty oči 
mu už pak vytřeštěný zůstaly i po smrti, hrůza!!!“ 
  „Spíš si myslím, že uviděl někoho za vámi a došlo mu, že už mu nepomůžete.“ 
 „A co se pak stalo? Řekly vám to děti? Já se jich neměl odvahu zeptat. Myslel jsem, že 
bude lepší, když jim to nebudu připomínat.“ 
  „Děti vypověděly, že Homského svázaly a přinutily, aby slíbil, že se rozejde s jejich 
matkou. Vás si vůbec nevšimly. Tu ruku mu skutečně do kola zapletly, a prý pak už 
slíbil, že mamku nechá, ale pak prý mu najednou klesla hlava. Myslely, že umřel a 
utekly. Tvrdí, že ho pak už netloukly.  
  Ale on měl několik ran na hlavě. Jenže podle našeho patologa už byly uštědřeny 
posmrtně. Homský totiž zemřel na infarkt. Asi vytřeštil oči ne na vás, ale na někoho za 
vámi, koho se tak lekl, že dostal srdeční kolaps. Nejspíš to byl ten stejný člověk, co vás 
praštil a Homský se ho bál.“ 
  „A víte, kdo to je?“ 
  Kapitán Syrový neodpověděl. Přemýšlel, jak dopadl s výslechem kolega. Opustil 
Klimeše a přesunul se do vedlejší místnosti. 
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Závěr 
 
  Kapitán Syrový vstal a zamyšleně se procházel po místnosti. Na závěrečné poradě bylo 
nezvyklé ticho. 
  „A co ty děti?“ byl zvědavý kapitán Jiroušek. 
  „Dostanou asi dohled ze sociálky. Přihlédne se snad k tomu, že situace v rodině byla 
vypjatá. Otec za manipulaci s obětí, maření vyšetřování a nenahlášení trestného činu 
nedostane asi víc než podmínku. Přihlédne se k tomu, že chránil vlastní děti. Jeho žena 
ho podpořila.“ 
  „Takže ten dlužník z toho nakonec vyklouzne?“ chtěli vědět kolegové. „A kdo tam 
vlastně všechny tloukl do hlavy? Toho Klimeše, pak Donchuána, tedy, pokud mluvil 
Klimeš pravdu?“ 
  „Vznikla taková patová situace. Poručík Jiroušek si myslel, že se otec dětí snažil 
zahladit stopy, a tu ránu do hlavy si vymyslel. A chtěl zabít Homského, aby neprozradil 
děti a dal pokoj jeho ženě.  Ze žárlivosti. Já byl ale přesvědčený, že Klimeš mluví 
pravdu. Hájek mi na to seděl víc, už jen ta vyděšená oběť, a že byl příčinou smrti infarkt, 
dokazuje, že se někoho bál. A Klimeše ani asi neznal.  
  Hájek ale byl už vlivem neustálého pití trochu dementní. Navíc měl po delším výslechu 
dost už žízeň. Přece jen byl závislý na alkoholu. Což nám napomohlo. Když jsem si ho 
vzal do parády a pověděl mu o výpovědi dětí, začal nejdřív křičet, ale pak se sesypal. 
Vypověděl, že šel na houby, měl hlad a uviděl ty děti, jak si Homského podávají. Zavětřil 
příležitost a čekal. Málem prý to zhatil jejich otec, o kterém nevěděl nejdřív, kdo to je. 
Ale vzal ho po hlavě docela pořádně, mimochodem Klimeš tam měl ještě bouli. A měl 
štěstí, že se vůbec probral.  
  Pak Hájek počkal, až děti utečou, a šel na Homského, ten dostal hrozný strach! Viděl, 
že Hájek praštil Klimeše. Viděl asi, že to děti nevidí, že utekly a on tam zůstane sám, a 
pro roubík v ústech nemohl křičet, tak vytřeštil oči a zkolaboval. Věděl, že se nemůže 
bránit, věděl, že ho jeho dlužník neušetří a selhalo mu srdce. Hájek už pak jen tloukl 
do mrtvoly. Netušil totiž, že je mrtvý, myslel si, že omdlel. Pak mu sebral z kapsy 
peněženku a utekl. 
  Mezi tím se probral Klimeš a myslel, že to udělaly jeho děti. Tak začal zahlazovat 
stopy.“ 
  „A proč ten vožrala nezabil taky Klimeše, ale nechal ho tam ležet?“ 
  „Klimeš měl štěstí, že Hájka neviděl, byl k němu zády. Nebyl důvod ho zabíjet, a 
myslím také, že už byl Hájek dost vystrašený. Přece jen to není sranda, někoho zabít! 
Nakonec ale bude souzený jen za krádež a hanobení mrtvoly! Ale flastr dostane i za to 
vydírání dětí.“ 
  „Kdyby byl chytřejší a neutrácel, nebo hned neoslavoval, nemuseli bychom na něj 
přijít. A také kdyby nechal být ty děti, vždyť ony o něm vůbec nevěděly.“ 
  „S jídlem roste chuť. A nadměrná chuť na alkohol je cestou do pekla! Proto, pánové, 
končíme a z porady dnes rovnou domů!“ zakončil naoko přísně kapitán Syrový. 
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Ellisova hra 

 
 
     Dominik vyskočil na nízkou zídku, rychle ji přeběhl a udělal salto. Při dopadu na 
vteřinu ztratil stabilitu, ale dokázal se udržet na nohou. Ujistil se, že je sportovní 
kamera dobře upevněná a usmál se. Tohle budou perfektní záběry. Na youtube bude 
mít další úspěšné video a mnoho nových komentářů. 
     Rychle se přesunul k lavičce a sledoval, jak si vede Patrik. Jeho kamarád právě skočil 
z jedné lavičky na druhou. V matné záři veřejného osvětlení byla vidět jen jeho tmavá 
silueta. Hbitě se přetočil okolo houpačky na dětském hřišti, odrazil se a dostal se přes 
plot. Přeběhl po nízké zídce a své vystoupení zakončil stejným saltem jako Dominik. 
     „Skvělý, brácho. Skvělý, skvělý, skvělý…,“ zhodnotil Patrik, když si sedl na lavičku.  
„Miluju free run. Miluju to! Doufám, že nás někdo sledoval. Museli jsme mít nejmíň 
tisíc diváků,“ prohlásil a pravou rukou opsal široký oblouk, kterým ukázal na všechny 
panelové domy v okolí.  
     „To já doufám, že jsme neměli ani jednoho,“ opáčil Dominik. „Dneska děláme show 
jen pro video. Nezapomeň, kvůli čemu tady jsme doopravdy.“ 
     „Neboj se. Vím, o co se jedná. Musíme překonat toho zmrda Ellise. Dneska se nám 
to podaří. Dneska to bude super akce.“ 
     „Taky doufám, ty jeho výzvy už mě pěkně serou. Jen se naparuje, ale jeho videa 
nejsou tak dobrý, jak si myslí. Teď to všem ukážeme. Bude to nádhera!“ 
     „Jasná věc,“ přitakal Patrik. Přes hlavu měl kapuci od mikiny a obličej mu kryl šátek. 
„Kde je náš cíl? Támhle vpravo?“ 
     „Jo,“ potvrdil Dominik a ukázal na byt ve třetím patře v budově napravo od nich. 
„Nejtěžší bude dostat se nepozorovaně přes balkony v prvním a druhým patře. Tam se 
svítí.“ 
     „To bude brnkačka. Nádherná akce, už se na to těším. Cítíš ten adrenalin? Paráda.“ 
     „Já se těším, až bude po všem a dáme brko. Když jsem moc nabuzenej, tak dělám 
chyby.“ 
     „Kecy,“ mávl rukou Patrik. „Budeš výbornej. Nemá smysl čekat, když se v bytech 
okolo svítí, dostaneme víc bodů. Jsme nejlepší.“ 
     „Tak jo, jdeme na to,“ rozhodl Dominik, „hlavně nás pak nikdo nesmí podle videa 
poznat. Zkontroluj si kameru a krytí.“ 
     Patrik se podíval, jestli malá kamera připevněná na hrudi je dobře nastavená a 
natáčí. Ještě si upravil šátek přes obličej. Dominik udělal to samé a pak jako první 
zamířil k domu. Oběhli školku a zastavili se na rohu u zdi. Ze vchodu právě vyšla starší 
paní se psem. Zůstala stát na chodníku a zapálila si cigaretu. Trvalo dlouhé tři minuty, 
než dokouřila a vrátila se dovnitř. 
     Jakmile světlo za vchodovými dveřmi zhaslo, Dominik s Patrikem vyrazili. Dostat se 
po hromosvodu do prvního patra zabralo jen pár vteřin. Už to dělali snad stokrát. 
Hlavně je nikdo nesměl vidět. Šplhali vzhůru a kontrolovali pohyb za okny. Ve druhém 
patře seděl v pokoji muž a sledoval televizi. Kdyby se otočil, mohl je na konci svého 
balkónu spatřit. 
     Když se Patrik přitáhl do třetího patra, hromosvod se zachvěl. Přeci jen to na něj 
byla zátěž a nejspíš byl ještě původní. Patrik se podíval dolů. Na zem už to bylo celkem 
daleko a během pádu by si zlámal kosti. Ale měl bych skvělý záběry, napadlo ho 
okamžitě. Video by obletělo celej svět. 
     „Tak lez!“ ozval se zespodu ztlumený Dominikův hlas. „Dělej!!!“ 
     Hromosvod se pohyboval, ale držel. Patrik nechtěl dál zkoušet jeho kvalitu a rychle 
přelezl zábradlí. Dominik ho následoval a poklekl vedle něj. Za okny panovala tma. Oba 
hlasitě oddychovali a tlukot srdce cítili až v krku. Rozhlíželi se okolo a doufali, že je 



 

 

28 

 

nikdo nevidí. Svůj cíl měli na dosah ruky. Jakmile se dostanou dovnitř, budou 
v bezpečí. Hlavně aby tam nikdo nebyl. Byt sledovali přes týden a podle facebookové 
stránky majitele věděli, že dnes odjel na chatu. Klidně se ale mohl vrátit a nikam to 
nenapsat. Riziko tady bylo vždycky. 
     Patrik si ho však neuvědomoval. Přešel k balkonovým dveřím a začal řezat sklo. 
Dominik si všiml, jak se mu přitom chvějí ruce. Sledoval okolí a doufal, že to bude 
hotové co nejdřív. Cítil pot stékající po čele. Pálil ho v očích. Na chvíli se mu zatmělo 
před očima. 
     „Jsem tam,“ oznámil Patrik. Protáhl ruku dírou v obou sklech a otočil zevnitř klikou. 
Dveře se otevřely. 
     Dominik rychle následoval kamaráda do temného pokoje. Zavřeli za sebou a 
naslouchali. Kroky byly hlasité a měli pocit, že někdo chodí přímo vedle nich. Ve 
skutečnosti však soused dupal o patro výš. Okolo sebe neslyšeli nic.  
     Museli se však přesvědčit, že tu jsou sami. Opatrně se vydali do chodby. Oči si už 
trochu přivykly tmě, ale pořád rozeznávali jen obrysy. Dveře do ložnice byly zavřené. 
     „Co když tam někdo bude?“ zašeptal Patrik. „Mám ho sejmout?“ V ruce se mu objevil 
lesklý vystřelovací nůž. 
     „Ani náhodou, na to se vyser,“ zděsil se Dominik. „Jestli tam někdo bude, tak 
zdrháme. Máme šátky přes obličeje, nikdo nás nepozná.“ 
     „Ale nebudeme mít video,“ oponoval Patrik. „Musíme překonat Ellise! Musíme něco 
do neděle nahrát, jinak jsme ze hry.“ 
     Patrik odstrčil Dominika a otevřel dveře do ložnice. Čepel nože vyjela se cvaknutím 
ven. Patrik vtrhl dovnitř a byl připravený zabíjet. Skočil k posteli a prudce odhodil 
peřinu. Nikdo pod ní nebyl. Leželo tam jen pečlivě složené pyžamo. 
     „Do prdele,“ vykřikl Dominik. „Myslel jsem, že se poseru. Ty si magor. Normální 
mentál!“ 
     Patrik se k němu otočil. Oči měl doširoka otevřené a zrcadlil se v nich děs. Pomalu 
zasunul čepel a nůž schoval do kapsy. Ruka se mu třásla. Udělal několik rychlých kroků 
po místnosti, aby se uklidnil, a pak se vrátil k Dominikovi. Podíval se přímo do 
objektivu malé kamery připevněné na hrudi kamaráda. 
     „Nepozorovaně jsme se dostali až sem. Jsme nejlepší borci v týhle hře,“ prohlásil 
Patrik. „Na nás nemáš, Ellisi. Tohle je největší akce, kterou máte možnost vidět. A teď 
to tady všechno vybereme. Koukejte na to!“ 
     Dominik nechtěl zůstat pozadu. Jeho hlas byl však tišší a nervóznější. Nedokázal se 
uklidnit. „Jasná věc, bude to nádhera,“ dostal ze sebe. „Určitě tu budou šperky a další 
drahý věci. Bude to prostě… dobrý.“ 
     Oba se pustili do prohledávání skříní. 
 
     O čtyři hodiny později seděli u Dominika v bytě a kouřili trávu. Otevřeným oknem 
do pokoje proudil chladný vzduch. Pozorovali Prahu ozářenou milióny světel a 
hodnotili akci. Při opouštění bytu hromosvod povolil, ale neštěstí byli už jen metr nad 
zemí. Vyvázali bez zranění, což bylo ale asi to jediné pozitivní. 
     „Dva tisíce v hotovosti, jedny hodinky a starej foťák,“ zhodnotil Dominik kořist. „Je 
to pěkná bída.“ 
     „Měli jsme vzít i tu televizi, ta by nám pár táců hodila,“ prohlásil Patrik. 
     „A jak asi?“ vyjel na něj Dominik. Marihuana už přestávala působit, a tak se cítil 
nesvůj. „Viděl jsi někdy Sébastiena Foucana, že by dělal free run s televizí na zádech? 
To je totální píčovina. Ukradli jsme, co se dalo, víc tam toho nebylo. Vybrali jsme si 
špatnej cíl.“ 
     „Protože jsme si ho vybírali sami. Měli jsme si vzít jeden z těch, který hodil na net 
Ellis. Měli jsme reagovat na jeho výzvu.“ 
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     Dominik zavrtěl hlavou. „Moc nebezpečný. Mám radši, když si to připravíme sami. 
Ani nevíme, kdo Ellis je.“ 
     „Stejně tak ale on neví, kdo jsme my. O tom to přece je. 
     „Klidně by to mohl bejt polda. Třeba nás jen láká, aby nás zabásnul. 
     „Blbost,“ mávnul rukou Patrik. „Viděl jsi, jak skáče a jaký dělá salta. Ten chlap musí 
bejt jeden z nás. Určitě dělá free run. Ale není tak dobrej jako my. Sice jsme toho získali 
málo, ale zase jsme udělali dobrou akci. Podívej se, kolik máme bodů! Už to muselo 
vidět stovky lidí.“ 
     Dominik o tom pochyboval, protože video nahráli teprve před dvěma hodinami. 
Přesto ale otevřel notebook a nechal načíst Ellisovu stránku. Nebylo lehký ji najít, na 
běžných vyhledávačích se nezobrazovala. Dominik s Patrikem na ni dostali adresu od 
Tomáše, který také dělal free run. Ellis jim schválil registraci a od té doby, mohli 
hodnotit a přidávat komentáře k videím ostatních. Zatím tam bylo nahráno přes třicet 
akcí, všechno vykrádání bytů nebo domů. 
     Přivítalo je šedivé pozadí s červeně vyvedenou postavou Ellise v levé části 
obrazovky. Jeho tvář byla ukryta pod maskou znázorňující lebku. Ještě před vstupem 
k výběru témat se objevila pravidla, která musel každý návštěvník dodržovat. Základem 
byla anonymita a naprosté utajení. Každý se zavázal, že o stránce nikomu neřekne, 
bude vystupovat pod přezdívkou a nahrávat jen taková videa, která nelze vystopovat. 
Dominik s Patrikem s tím samozřejmě souhlasili, protože nechtěli, aby se jejich 
vloupačky dostaly k policii. 
     Dominik se přihlásil a objevilo se video z noční akce. Začínalo v okamžiku, kdy se 
rozběhli k domu a šplhali po hromosvodu. Dominik záznam sledoval a hledal detaily, 
které by mohli vyzradit jejich identitu. Stačila jen maličkost a všechno by bylo ztraceno. 
Nic tam ale neviděl. Na každém záběru byli zakrytí. 
     „Je to dobrý,“ hodnotil Patrik. „Hezky tam vynikne naše umění. To přehoupnutí přes 
zábradlí sis dal dobře, brácho.“ 
     „Zase tak dobře ne,“ zchladil Patrikovo nadšení Dominik. „Dívej na ty komentáře a 
na hodnocení. Je to na hovno, nemáme za to ani dvacet bodů.“ 
     Patrik se nahnul blíž k obrazovce. „Pěkná slabota,“ četl komentáře dole pod videem. 
„Tohle není nic extra… ubohý… normální panelák a ještě k tomu malá kořist…“  
     Patrik vstal a chodil po místnosti sem a tam. „To si dělaj prdel? Co dokázali voni? 
Každou chvíli je tam vykrádačka bytu v paneláku. A my jsme to udělali skvěle. Copak 
tam není ani jeden dobrej komentář?“ 
     „Není. Většinou se nás zastane aspoň Tomáš,“ řekl Patrik a otevřel kamarádův profil. 
Pod Tomášovou fotkou v zelené mikině byly údaje o posledním přihlášením na server. 
„Ale ten už přes tejden nebyl online.“ 
     „Protože pracuje na tý výzvě od Ellise. Chystá se na super akci, kde si nahrabe body. 
Měli bysme taky reagovat na výzvu a udělat jeden z těch domů. Máme na to.“ 
     „Já nevím,“ řekl Dominik, „mám radši, když si to zorganizujeme sami. Něco 
obhlídneme, dáme si bacha, aby tam tentokrát bylo dost cenných věcí. Ještě na tom 
nejsme špatně.“ 
     Dominik si nechal zobrazit stav jejich účtu. Zatím měli 173 bodů a patřilo jim 
devatenácté místo. Tohle nečekal, myslel si, že jsou pořád aspoň v první desítce. 
     „Vidíš to!“ reagoval okamžitě Patrik., „to je hrůza. Takhle ty prachy od Ellise 
nevyhrajeme.“ 
     „Jestli vůbec nějaký prachy jsou,“ poznamenal Dominik. „Třeba je to jen blbý 
předvádění.“ 
     „Jistěže prachy jsou. Copak jsi neviděl ty Ellisovy akce? Má z každý pořádnej ranec. 
Podělí se s náma, jde mu hlavně o zábavu a o free run… o vyšší formu free runu.“ 
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     „Vyšší formu free runu?“ zopakoval Dominik. „Ty vole, ty už to nehul. Kecáš pěkný 
sračky.“ 
     „Protože jsem umělec, stejně jako Ellis. Ty prachy dostaneme, jen musíme udělat 
nějakej dům, kterej předhazuje jako cíl přímo Ellis. Najeď na výzvy!“ 
     Dominik zavrtěl hlavou, ale sekci s výzvami otevřel. Aktuálně tam byl jen jeden dům. 
Ellis si dal práci a natočil ho ze všech stran. Nacházel se v Libuši a vypadal luxusně. 
Odpovídalo tomu i zabezpečení, které bylo na špičkové úrovni. Tohle byla opravdová 
výzva a jen za její splnění sliboval Ellis sto bodů. 
     „Hra končí za tejden,“ konstatoval Patrik, „když tohle zmákneme, prachy jsou naše. 
Musíme to vzít, než nám to někdo vyfoukne.“ 
     Dominik si prohlížel záběry domu a přistihl se, že už vymýšlí, jak se dostat dovnitř. 
Nejradši by si dal na pár týdnů od vloupaček volno a jen nahrával na youtube svoje 
salta na hřišti, ale v poslední době ho dost tížily peníze. Doufal, že z dnešní akce 
odnesou aspoň dvacet tisíc korun, aby mohl zaplatit nájem, jenže nakradli toho hrozně 
málo. Nutně potřeboval peníze a Ellisova hra byla jediná možnost, jak je získat. 
     Dominik přejel myší na příslušné tlačítko a výzvu přijal.   
 
     Muž vyšel z domu, rozhlédl se a pak nasedl do svého mercedesu. Dominik měl pocit, 
že ho odněkud zná. Jen si nedokázal vybavit odkud. Stáli s Patrikem mezi stromy a 
dalekohledy pozorovali dům, který se chystali vykrást. Dům, který určil za cíl samotný 
Ellis.  
     „Cítím, jak to na mě jde,“ prohlásil Patrik a otřásl se. „Ten adrenalin v žilách. Miluju 
tuhle hru. To není jen obyčejnej free run, Ellis tomu dal další rozměr. Jdeme na to! Už 
nechci čekat.“ 
     Dominik neodpověděl a dál sledoval budovu. Byli přes dvě stě metrů daleko, takže 
je muž nemohl vidět. Navíc je přikryla noc. V domě teď nesvítila světla, všude byl klid 
a nic nenasvědčovalo tomu, že tam někdo zůstal. Svůj cíl pozorovali třetí den a pokaždé 
se scénář opakoval. Majitel v deset hodin večer odjel a do půlnoci se nevrátil.  
     „Asi zmizel někam za zábavou a do rána bude pařit,“ napadlo Patrika. „Bydlí sám a 
užívá si. Tím ale líp pro nás, teď mu to tam hezky vybílíme.“ 
     „Dnes je asi nejlepší šance,“ souhlasil Dominik. „Je pátek, takže se dá předpokládat, 
že bude pryč celou noc. Spíš mě ale děsí to zabezpečení. Dole u dveří jsou určitě čidla, 
takže to vezmeme přes první patro. Ale co když jsou i tam?“ 
     „Je jen jedinej způsob, jak to zjistit,“ usmál se Patrik, přehodil si přes obličej šátek a 
zapnul kameru připevněnou na hrudi. Pak se otočil a rozeběhl se dolů do ulice. 
     Dominik sledoval, jak jeho kamarád udělal salto a přistál přesně na obrubníku. 
Stejně jako on se zamaskoval, zapnul kameru a vyrazil. Na salto si netroufl, ale zato se 
vydrápal na zídku u popelnic a přeskočil na druhou. Plán akce si připravili už včera. 
Museli se dostat do vedlejší ulice a pak přelézt plot.  
     Noc je kryla. Nikoho neviděli, a proto nerušeně běželi vpřed. Patrik se u zdi přikrčil 
a Dominik se od jeho zad odrazil vzhůru. Chytil se vrcholu zdi a vytáhl se nahoru. 
Rozhlédl se po zahradě. Viděl jen tmu a slabé odlesky pouličního osvětlení v oknech 
domu. Natáhl ruku dolů a pomohl Patrikovi vyšplhat. 
     Když se spustili do zahrady, měli první obtížnou část akce za sebou. Pronikli na 
pozemek a byli skryti před případnými pozorovateli. Po čerstvě posekané trávě se 
dostali ke zdi domu mimo dosah kamer. Rozhlíželi se okolo a naslouchali. Stále nic. 
Všude panoval klid.  
     Patrik vytáhl nůž a stiskl tlačítko. Čepel vyjela se cvaknutím ven. Patrik pokýval 
hlavou a zbraň znovu schoval. Dominik to nekomentoval. Soustředil se na akci a chtěl, 
aby už to měli za sebou. Hlavně ať uvnitř nikdo není. Hlavně ať tam jsou sami. 
     A hlavně ať tam jsou prachy!  
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     Patrik se přikrčil a Dominik se po něm znovu vydrápal vzhůru. Tentokrát to ale bylo 
těžší, než když lezli přes zeď. Tentokrát se Dominik musel odrazit a chytit se za spodní 
část terasy. Podařilo se mu to. Nohama se zapřel o okap a pak se přitáhl nahoru. Když 
se přehoupl přes zábradlí, nohy se mu třásly. Rychle se podíval do dveří. Za bílou 
záclonou se nic nehýbalo.  
     Dominik pomohl Patrikovi nahoru a jeho kamarád okamžitě začal řezat sklo. Teď 
nastala nekritičtější část celé akce. Nevěděli, jestli tady nahoře nejsou čidla. Pokud ano, 
mohl se v lepším případě každou chvíli rozezvučet alarm. V tom horším případě by 
systém jen poslal zprávu a během několika minut by dorazila policie. Museli to 
risknout. Jestli chtěli dům vykrást a splnit Ellisovu výzvu, neměli jinou možnost 
     Patrik prostrčil ruku vyříznutým otvorem a klikou otevřel dveře. Dominik zatajil 
dech. Slyšel zběsilý tlukot svého srdce, ale jinak nic jiného. Rychle vklouzl za Patrikem 
dovnitř a zkontroloval rám dveří. Žádná čidla. Podíval se po místnosti, ale ani tam 
žádné kamery nebo detektory pohybu neobjevil.  
     „Jsme nejlepší,“ vykřikl Patrik. „Dokázali jsme to! Body jsou naše.“ 
     Dominik k němu přiskočil a zakryl mu ústa. „Ne tak nahlas! Ještě musíme prohledat 
dům. Zatím jsme nic nedokázali. Pořád tu ještě někdo může být.“ 
     „Blbost,“ odstrčil ho Patrik. „Ten maník odjel a my ho teď vykrademe.“ 
     Přešel ke komodě a otevřel první zásuvku. Vyházel na zem nějaké oblečení a pak 
dychtivě pokračoval dál. Ve druhé a třetí zásuvce ale nic nebylo. Patrik se rozhlédl po 
ložnici a hledal další vhodná místa, kde by se mohli skrývat cennosti.  
     „Tady nic nebude, musíme najít pracovnu,“ zhodnotil Patrik a vydal se na chodbu. 
     Dominik ještě zkusil noční stolek, ale ani v něm nic nenašel. Usoudil, že nejspíš 
vnikli do ložnice pro hosty a zamířil za Patrikem. Ten zatím prohlédl koupelnu a šel ke 
schodům. Přehoupl se přes zábradlí a seskočil dolů. Dominikovi se zdálo, že jsou příliš 
hlasití.  Do domu se už dostali, nepotřebovali předvádět další triky. Zajímavých záběrů 
už měli dost. 
     Dominik se v přízemí zastavil a přitiskl se ke zdi. Poslouchal, jestli někoho neuslyší. 
Když v dálce zaslechl sirény, zatajil dech. Patrik nerušeně prohrabával skříně 
v obývacím pokoji a ničeho si nevšímal. Přitom už tu každou chvíli mohla být policejní 
hlídka. Dominik cítil, jak mu stéká pot po čele. Stále se soustředil na houkačku venku, 
takže málem nezaznamenal šramocení vpravo od schodiště.  
     Patrik vyšel z obývacího pokoje a několikrát udeřil pěstí do zdi. „Je to na hovno, nic 
tam nebylo!“ 
     Dominik mu naznačil, ať mlčí, ale Patrik mu nevěnoval pozornost. Obešel ho a 
zamířil do kuchyně, kde pokračoval v pátrání po cennostech. Dominik se znovu zaměřil 
na sirény. Nebyl si jistý, jestli to jsou policajti. V každém případě si oddychl, když se 
zvuky začaly vzdalovat.  
     Nechal Patrika, ať prohledává kuchyň a sám se vydal do garáže. Celkově mu zatím 
přišlo, že v domě je toho málo. Tohle se Ellisovi moc nepovedlo, majitel se nejspíš 
teprve nastěhoval a nemá tu věci. Dost možná, že tu ještě ani nebydlí. Viděna peněz se 
začala rozplývat.       
     Otevřel dveře do garáže a rychle ji přelétl pohledem. Doufal, že tu bude něco 
zajímavého, ale přivítal ho jen prázdný prostor a napůl zvednutá vrata, vedle kterých 
ležela zelená mikina. Dominik k vratům přešel, sklonil se a podíval se ven. Na 
příjezdové cestě nikoho neviděl a na zahradě také ne. Snažil si vzpomenout, jestli byli 
po odjezdu majitele vrata v této poloze. Měli je v zorném poli. Mohl si toho 
nevšimnout? 
     Dominika zachvátila panika. Ze všeho nejvíc chtěl utéct. Vyběhnout na zahradu, 
vylézt na zeď a přehoupnout se do ulice. Hlavně pryč odsud. Už skoro vyběhl, ale na 
poslední chvíli se zarazil. Nemohl tu Patrika nechat. Otočil se a utíkal zpátky do domu. 
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     „Patriku!“ zakřičel, „padáme odsud. Dělej!“ 
     „Ještě moment,“ odvětil mu Patrik, který právě vyšel z kuchyně a šel do místnosti 
vpravo za schodištěm. „Něco tady přece musí být. Je to Ellisova výzva, tak tu budou 
prachy. Určitě je má schovaný tady.“ 
     „Smrdí to,“ vykřikl Dominik a vyrazil za Patrikem. „Musíme vypadnout, celý tohle 
místo je na hovno. Celý je to… 
     Dominik vešel do posledního pokoje v domě a zarazil se. Na okamžik měl pocit, jako 
kdyby vstoupil do pekla. Místnost byla velká. Nikde žádná okna, jen čtyři vysoké lampy 
v každém rohu vydávající červenou záři. Na stěnách vpravo i vlevo visely sekery, meče 
a další chladné zbraně. Na druhém konci místnosti, přímo proti nim, stála na stativu 
kamera. Další dvě je potom sledovaly zavěšené u stropu. 
     Patrik se zaraženě rozhlížel okolo. Veškeré nadšení z akce z něj spadlo a sevřel ho 
strach. Dominik cítil to samé. Neměli sem chodit. Přijmout Ellisovu výzvu byla chyba. 
Dominik chtěl na Patrika znovu zakřičet, že musí vypadnout, když se s třísknutím 
zavřely dveře. Ta rána byla ohlušující. Dominikovi trvalo dlouhé vteřiny, než se otočil. 
V tu chvíli už Patrik vyjekl hrůzou. 
     U stěny stál muž v černé mikině s kapucí přes hlavu. V matném rudém světle nebyl 
jeho obličej vidět. Připadal jim jako duch. Ztělesnění smrti. Muž zvedl pravou ruku a v 
červené záři lamp se zaleskla čepel samurajského meče.  
     Uchopil rukojeť oběma rukama a zvolal: „Hra začíná!!!“ 
     Rozeběhl se přímo na Dominika a máchl mečem. Dominik na poslední chvíli uskočil 
a snažil se dostat z dosahu čepele. Útočník vykřikl, vyskočil a ťal. Dominik se tentokrát 
nestačil vyhnout. Meč mu přejel po rameni. Zaplavila ho bolest. Krev se rozstříkla po 
podlaze. 
     Patrik vykřikl a přeběhl ke stěně. Sundal z držáku šavli a obrátil se do místnosti, aby 
mohl zaútočit. Muž mezitím bodl Dominika do břicha a rozmáchl se k ráně, která mu 
měla useknout hlavu. Na poslední chvíli si to rozmyslel. Patrik se hnal k němu, a tak 
udělal výpad jeho směrem. Patrik ho vykryl a pokusil se o protiútok. Šavli držel v ruce 
poprvé a máchl s ní nejlépe, jak mohl. Muž jeho ránu odrazil doprava a sám bodl. Čepel 
zajela do Patrikovy 
 hrudi.   
     Patrik se pokusil o další úder, ale měl málo síly. Bolest ho ochromila. Když ho muž 
sekl do nohy, zatočila se mu hlava a klesl na kolena. Šavle mu vypadla z ruky.  
     Muž sklonil zkrvavený meč a sundal si kapuci. Naklonil se dolů, aby si ho Patrik 
mohl dobře prohlédnout. Usmál se a vychutnával si vítězství. Patrik ho poznal a v jeho 
očích se objevilo zděšení. Postupně mu došlo, o co tady od samého začátku šlo. 
Zachvátil ho vztek, který mu dodal sílu. Vytáhl z kapsy nůž, vysunul čepel a vší silou 
bodl dopředu. 
     Muž se elegantně vyhnul, udělal otočku a usekl Patrikovi hlavu. Potom se natočil do 
kamery a zaujal šermířskou pozici. 
     Dominik ho sledoval a čekal, až si dojde i pro něj. Čekal, až tohle všechno skončí. 
Neměl sílu utéct nebo zaútočit. Neměl už nic. Spletl se. Pochopil, že nikdy s Patrikem 
neměli šanci zvítězit. Tohle byla totiž úplně jiná hra. 
     Muž přešel k Dominikovi a zvedl meč. 
 
     Svítalo.  
     Svět se probouzel, Ellis dokončoval své dílo a ve vedlejší místnosti stále ležely 
mrtvoly. Měl spoustu času zbavit se jich, ale neudělal to. Touha podělit se o své umění 
s ostatními převyšovala všechno ostatní. Musel na notebooku sestříhat video a nahrát 
ho na internet. Už to měl téměř hotové. 
     Stáhl si záznam i z kamer, které měli Dominik a Patrik připevněné na hrudích. 
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Všechno to spojil dohromady a dal si záležet, aby to na sebe krásně navazovalo. Nejdřív 
proniknutí do domu a hledání kořisti. Všechno zkrácené do dvou minut, aby to nikoho 
neunavovalo. Pak samotný souboj, kde použil hlavně materiál natočenými vlastními 
kamerami. Několik zpomalených sekvencí a záběry z několika úhlů současně. 
     Cítil vzrušení, když se teď na video znovu díval. Celé jeho tělo pulzovalo, když opět 
sledoval, jak usekl hlavu prvnímu z nich. Nádhera. Všude samá krev. Nemohl to udělat 
lépe. Dal si záležet, aby nikde nebyl vidět jeho obličej. Důkladně ho všude začernil, 
takže během souboje vypadal jako temný anděl. Mohlo by to být mé nové jméno, 
napadalo ho. Cítil se tak. Nebyl jen obyčejný člověk. 
     Ellis se na internetu přihlásil na utajenou stránku vyvedenou v šedivé a oranžové 
barvě. Její název byl K-Tube a jednotliví uživatelé z celého světa tam dávali svá videa. 
Ellis se držel v hodnocení v první desítce, ale chtěl se dostat na první místo. Doufal, že 
poslední film ho tam posune.  
     Prohlížel si obsah a přehrál si poslední příspěvek muže s přezdívkou Javier, který 
operoval v Mexiku. Podařilo se mu nalákat oběť k sobě do stodoly a v souboji ho 
mačetou zabít. Kvalita nebyla dobrá. Nízké osvětlení zapříčinilo výrazné šumění, které 
rozmazalo většinu detailů. Ellis si tak souboj nemohl vychutnat a skoro nic to s ním 
neudělalo. Dal Javierovi nejnižší možnou známku a začal nahrávat vlastní video.  
     Věděl, že na ostatní zapůsobí. Minulý týden zveřejnil souboj s jednou obětí a dostal 
slušné hodnocení. Teď se ještě zlepšil. Utkal se se dvěma muži najednou a navíc natáčel 
na lepší kamery. Ellis v tom musel pokračovat. Ani na okamžik ho nenapadlo, že by 
přestal. K-Tube posunulo jeho dílo na vyšší úroveň. A navíc měl díky vlastní stránce 
stálý přísun nových obětí. Byl prostě nejlepší, věděl to. 
     Otevřel stránku s názvem „Ellisova hra“ a dostal se do nastavení. Vstoupil do profilů 
Dominika a Patrika. U každého napsal, že zrušili přijetí výzvy a hledají vlastní cíl. Ellis 
pak znovu otevřel svou výzvu pro další hráče. Zatím se do jeho hry přihlásilo třicet 
zlodějů provozujících free run. Třicet obětí, které chtěl nalákat do svého domu.        
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Hráč se smrtí 

 
 
„Jaký to je, někoho zabít?“ zopakuje Bloch a zapálí si cigaretu. „To nemůžu vědět. Ale 
kdybych měl hádat, asi to bude dost dobrej pocit. Absolutní nadvláda nad jiným 
člověkem. Nic víc nikomu vzít nemůžete. Koukáte, jak chrčí a plive krev a oči mu 
vyhasínaj, a na moment cejtíte absolutní splynutí s vesmírem. Úplnej klid. Všechno je 
v pohodě.“ 
Vyfoukne kouř a pokrčí rameny. 
„Jo, musí to bejt zatraceně dobrej pocit, i když trvá jen malou chvíli. A pak samozřejmě 
následuje všechna ta sranda s mrtvolou.“ 
 
----- 
 
„Dva druhy spermatu ve třech tělesnejch otvorech, řada otisků prstů, kousance na 
nejrůznějších částech těla,“ vyjmenovával Roháč. Auto drncalo po děravé silnici a dělicí 
čára byla jediná jistota v mlhavém dni. „Naštěstí ke všemu došlo post mortem, ale 
stejně – s těmahle chlapama není žádná prdel. My víme, že jsou vrazi, a oni věděj, že to 
víme. Teď jde o to, uhrát to na trpělivost.“ 
„Skvělý,“ utrousil Doseděl. První slovo po čtvrthodině. 
„Heleďte, pro nás to taky není lehký. Kravaťáci z ministerstva nám v pravidelnejch 
intervalech kontrolujou i hrnky od kafe. A vůbec, co jste jako myslel, že se stane, když 
se před nima bude promenovat sukni a podpatcích, jenom s vystřelovákem v kapse?“ 
V prvé řadě čekal, že když policie odhalí dvojici sériových vrahů, bude s nimi dělat 
interview leda za přítomnosti vězeňského dozoru. Ale to nebylo relevantní. Co by mu 
povídal? Že ji pustit nechtěl? Že si nedala říct? 
„Že když nás zkásnete o deset klacků, trochu na ni dohlídnete. Ne že ji necháte trajdat 
po městě se zabijákama v závěsu.“ 
 
----- 
 
„Setkat se s náma tady, to je moc chytrý,“ uculí se Vrána. Vedle mohutného Blocha 
působí jako lasička. Vlasy má ulízané, pleť mastnou, záda shrbená. Kouše si nehet na 
palci a cvaká při tom zuby. „Veřejný místo pro setkání s vrahama.“ 
„Údajnýma,“ doplní Bloch. 
„Jo, údajnýma. Každopádně jste chytřejší než ta reportérka z předvčerejška. Ta si to 
přihasila rovnou k nám do bejváku.“ 
„Tam bych se taky rád mrknul,“ řekne Doseděl. 
Vrána se usměje. „Jestli tam po ní nezůstaly nějaký stopy, co?“ 
Cvak, cvak. 
„My jsme taky chytrý.“ 
 
----- 
 
„Měla vlastní rozum, ne?“ pokrčil rameny Roháč a strhl auto ke krajnici, když se proti 
nim ze zatáčky vyřítil kamion. „Kokot,“ ulevil si. „Škoda, že nejsem ve služebním.“ 
„Ve vašem zájmu doufám, že vlastní rozum furt ještě má,“ odsekl Doseděl. 
„To já pochopitelně taky. Sorry za tu formulaci. Nicméně jsem se jí k tomu vyjádřil. A 
vám taky. A neposlech jste ani jeden, tak co mám dělat? Měl byste to normálně 
nahlásit.“ 
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„A nechat to na tom vašem aparátu, co nedokáže dostat pachatele do basy, ani když ho 
chytí při zakopávání mrtvoly? Hned vedle pěti jinejch mrtvol?“ 
„To je od vás podlý, fakt že jo.“ 
Doseděl zavrtěl hlavou. „Na to vám seru. Hlavně se starejte, ať i já neskončím někde v 
pangejtu se dvěma druhama spermatu v tělesnejch otvorech.“ 
Sjeli do nížiny. O čelní sklo zabubnovaly první kapky deště jako varovná střelba. 
Roháč si povzdychl. „Toho bych se nebál.“ 
 
----- 
 
„Jasně že ženskou,“ řekne Bloch. „Ne že by mi dělalo problém zabít chlapa. 
Hypoteticky. Ale bylo by to jiný. Ty věci, co jsem popsal předtím, se daj vztáhnout na 
oboje. Zábava s mrtvolou ne. Chlap je kus tuhýho masa u mě na koberci. S ním si moc 
neužijete. Nebo vy možná jo, ale mě z toho vynechte, já jsem stará škola.“ 
Naposledy potáhne a nedopalek uhasí v popelníku. 
„Se ženskou to je… by to bylo intimní. Skoro jako sex. V jistým směru úplně. Ale v jiným 
ne docela. Ženská se vám prostě dostane pod kůži. A vy zase jí. Někdy doslova.“ 
 
----- 
 
„Balili je po barech, parcích a podobně,“ pokračoval Roháč. Pak se odmlčel a zpomalil. 
Minuli ceduli značící začátek města. Z mlhy se jako přízraky vynořily první budovy a 
nahradily jehličnany. „Vyhlídli si oběť, vyzvěděli, jestli je tam sama, jestli na někoho 
čeká, jestli někdo vůbec ví, kde je. Když se zadařilo, odvedli si ji domů.“ 
„Vykuchali ji, zařádili si a zbavili se těla,“ doplnil Doseděl. 
„V podstatě máte recht, ale komplet takhle jednoduchý to není. Třeba jsme do tisku 
nepustili, že patolog objevil v krevním řečišti obětí stopy sedativ.“ 
Doseděl se zaklonil a promnul kořen nosu. 
„Co je?“ zeptal se Roháč. 
„Ji ani balit nemuseli.“ 
„Ne. Asi ne. Ale říkám to hlavně proto, abyste si dával bacha. To ostatně budem muset 
oba. A další věc – nepusťte před nima nic osobního. Nic, co můžou použít proti vám.“ 
Doseděl se na něj podíval. „Co udělaj? Zabijou mi holku?“ 
 
----- 
 
„Pro jakej časák jste říkal, že to píšete?“ zeptá se Vrána. 
„Fraktura,“ řekne Doseděl. „Vychází každej měsíc zdarma jako PDF. Píšeme o 
hororech, nadpřirozenejch jevech a tak.“ 
Vrána si strčí do pusy palec. „Sérioví vrazi a horor, to jde asi jedno s druhým.“ 
„Jo, to jo. Ve Valdicích jsem pečenej vařenej.“ 
Cvak, cvak. 
„A odkaď jste?“ 
Doseděl si vymění pohled s Roháčem. Ten zakroutí hlavou. 
„Z Katova Hrobu.“ 
Roháč si povzdychne. 
Vrána se usměje. 
 
----- 
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Kruhový objezd opustili druhým výjezdem a přejeli přes most. Jizera byla z části 
zamrzlá. Kachny stály na kře a hypnotizovaly vodu, jako by v ní hledaly smysl života. 
„Už tam budem,“ poznamenal Roháč. 
Doseděl vylovil z kapsy telefon a připravil si na něm aplikaci pro nahrávání zvuku. 
„To je dost.“ 
„Vy se na to snad těšíte.“ 
„Těším se, až ty zmrdy uvidím ve zprávách.“ 
„A myslíte, že je tam dostanete zrovna vy?“ 
„Určitě dřív než Policie ČR s jejíma administrativníma chybama.“ 
„Jo…“ Roháč zaváhá. „To je další věc, která do novin nešla.“ 
„Co jako?“ 
„Ve skutečnosti nejsou venku kvůli administrativní chybě. Jsou venku, protože někdo 
stopil důkazy.“ 
Doseděl se uchechtne. „Víte co? Teď už si fakt myslím, že mám větší šanci je usvědčit 
než vy. Jestli… jestli ji zabili a udělali to u sebe doma, muselo tam po ní něco zůstat.“ 
„Nechci vám brát iluze, ale tihle chlapi jsou inteligentní, pečliví. Po tom, co jsme je 
zatkli, jim bejvák vymetli naši specialisti. Jediný, co našli, byl světlej flek na koberci. 
Udělali testy na krev a –“ zasekl se, jak se soustředil, aby se zařadil do kolony před 
křižovatkou. 
„A?“ nahrál mu Doseděl, když nenavázal. 
„A hovno. Savo a kysličník.“ 
„No ale stejně. Něco tam zůstat muselo. Třeba náušnice.“ 
Roháč se k němu otočil. „Víte vy o sériovejch vrazích vůbec něco?“ 
 
----- 
 
„Víte, že si většina sériových vrahů nechává po svejch obětech suvenýry?“ zeptá se 
Bloch a upije kávy. Pak se opře a nakloní hlavu do strany. 
„Víte, že se většina sériových vrahů narodila v listopadu? Víte, že většina v mládí zkusila 
návykový látky, ale nevytvořila si závislost? Že spoustu v dětství někdo zneužil? Že 
mívaj patologickej vztah se svou matkou? Že si často představujou sex s mrtvejma 
ženskejma? Že v nejvíc případech mívaj průměrný nebo podprůměrný IQ? Že se dělej 
na dva druhy – ty, co si vraždu naplánujou, a ty, co jednaj impulzivně?“ 
Olízne si rty. 
„Co z toho byste navlíknul na nás?“ 
 
----- 
 
„Jsou to sociopati,“ vysvětlil Roháč. „To je ta horší varianta. Ti si všechno promyslej a 
na věc jdou, až když jsou si jistý, že utáhli všechny konce.“ 
„Nikdo neutáhne všechny konce,“ odvětil Doseděl. 
„Na to jste přišel kde, u Agathy Christie? Většinu sériovejch vrahů se podaří dopadnout, 
až když je nějakej pochůzkář náhodou zastaví v kradeným autě, nebo tak něco, a u 
výslechu z nich mimoděk vyleze, že maj ve sklepě zavřenou holku, ve skříni vestu z 
lidský kůže a těm karafiátům na zahradě se výborně daří, protože jsou pohnojený 
čtyřma mrtvolama.“ 
„Z těchhle dvou to vylezlo kdy?“ 
„Z těchhle dvou to nevylezlo. Udal je svědek, co si vyrazil do lesa. Houby sice nenašel, 
ale zato našel je, jak zakopávaj mrtvolu. To zrovna v novinách stálo správně.“ 
 
----- 
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„Houbař, věřil byste tomu?“ udělá Vrána obličej. „Jak moh vědět, že jsme tu mrtvolu 
nevyhrabávali?“ 
„A vyhrabávali?“ zeptá se Doseděl. 
Cvak, cvak. „Co myslíte?“ 
Doseděl se usměje. 
„Vyrozuměl jsem, že došlo ke ztrátě důkazů.“ 
„Jo, na státní orgány je spoleh. Ale víte co? Možná bysme mohli v týhle debatě 
pokračovat v soukromí.“ 
Doseděl pokrčí rameny a Vrána mávne na servírku. 
Mince a bankovky přistanou na stole a čtyřčlenné osazenstvo se posbírá a vyrazí do 
pozdního odpoledne. 
 
----- 
 
Před hospodou to vypadalo docela slušně. Na tohle město. Prázdné autobusové 
nádraží, tři paneláky, co zažily vrchol existence před mnoha lety a mnoha sociálně 
slabšími občany, komín kotelny trčící k nebi jako zdvižený prostředník globálnímu 
oteplování. 
Auta parkovala po straně silnice a nikoho to netankovalo. Ani Roháče. 
Zabrzdil a zatáhl ruční brzdu. 
Doseděl se na něj podíval: „Co si mám představit pod těma zmizelejma důkazama?“ 
„V tomhle případě šlo o to, že se ztratila patologova dokumentace ohledně těch šesti 
mrtvol. Vlastně zmizela skoro všechna dokumentace. Daktyloskopie třeba. A těla se v 
tu dobu už samozřejmě spékala v krematoriu, čili žaloba měla najednou dost ubohý 
základy. Jediný, co nám zůstalo, byl rozbor DNA, ze kterýho jsme zjistili, že se poslední 
oběti Bloch udělal do vagíny a Vrána do rektu a do pusy. Což ale nedokazuje, že ji 
zabili.“ Roháč se poškrábal na zátylku. „Víme, že byly přítomný jejich otisky, ale teď už 
to nemůžem dokázat.“ 
„A ty kousance?“ 
„Ty se laborce ani jednomu nepovedlo přiřadit. Byly čerstvý, ale… No, na tom už 
nezáleží. Hajzla, co jsou díky němu ty magoři volný, bych chtěl dostat do rukou.“ 
„Třeba mu taky někdo nabídnul deset klacků.“ 
„Třeba,“ odfrkl si Roháč a vystoupil. Doseděl ho následoval k hospodě. 
Dorazili do cíle. 
 
----- 
 
Tři plus jedna jako každá jiná. Ve druhém patře, v paneláku na předměstí. Bundy si 
pověsí v chodbě, projdou kolem mrazáku a Vrána je vmanévruje do obývacího pokoje. 
Stěna s knihami a televizí, dvě křesla, gauč, stůl, světlezelený flek na tmavozeleném 
koberci. Nikde žádná náušnice. 
Roháč zabere křeslo u okna, Doseděl u dveří. Bloch projde do ložnice a odloží si svetr 
na ustlané letiště, Vrána zmizí v kuchyni. Vzápětí na stole přistanou dvě kávy. 
„Promiňte,“ zareaguje okamžitě Doseděl. „My si nedáme.“ 
Vrána zakoulí očima a přinese jim čisté sklenice a neotevřenou minerálku. „Poslužte 
si,“ řekne a šálky přisune sobě a Blochovi. 
Doseděl spustí na mobilu nahrávání a položí ho na stůl. Rozlije minerálku. 
„Máte to tu pěkný.“ 
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„Díky za soucit,“ ušklíbne se Vrána. „Staromládenecký sídlo. Nic moc, ale topěj tu i v 
noci, voda teče, soused naproti je hluchej, byt pod náma prázdnej a nad náma je půda, 
takže nám může do noci řvát televize a nikdo si nestěžuje.“ 
„Čili ideální podmínky.“ 
Cvak, cvak. „Pro domácí kino určitě.“ 
Následuje chvíle ticha. Venku se vítr opře do stromů a déšť spustí na okenních 
tabulkách mokré staccato. 
Doseděl se napije a odloží prázdnou sklenici. „Takže… Naše posluchače by určitě 
zajímaly ztracený důkazy.“ 
Vrána se uculí. „To jsou věci, co?“ 
„Taková náhoda.“ 
„Taková náhoda.“ Cvak, cvak. 
„Skoro jako že tu máme tenhle tejden už druhýho novináře z Katova Hrobu,“ ledově 
pronese Bloch. „Je vás tam hodně?“ 
Doseděl znejistí. „Hodně bych zrovna neřekl.“ 
„Malý město, hm?“ 
„Malý město.“ 
„To byste moh znát tu ženskou, co tady byla o víkendu. Pro co říkala, že dělá?“ 
„Pro Hráče se smrtí,“ připomene mu Vrána. 
„Jasně, ten podcast. Taky o hororu.“ Bloch si olízne rty. „Taková náhoda.“ 
„Tak co?“ zazubí se Vrána. „Znáte ji?“ 
„Já –“ Doseděl uhne pohledem k Roháčovi. Ten si založí ruce na prsou a povytáhne 
obočí. „Jo, znám,“ přizná. „Káťa Volejníková. Hráče dělá se svým přítelem.“ 
„Malý město,“ zopakuje Bloch. 
„Malý město.“ 
Doseděl se natáhne po láhvi, ale uvědomí si, jak se mu chvěje ruka a rychle ji spustí. 
„Mohl bych si odskočit?“ vyhrkne. 
Bloch se na něj zadívá. „Vlevo vzadu.“ 
Doseděl se rychle zvedne a odkráčí. Ramenem nabere dveře, vletí do chodby a zahne 
doprava. V pokoji jsou dvě rozestlané válendy, psací stůl, skříň, na stěně plakáty… 
„Ta druhá levá,“ zavolá za ním Bloch. 
Doseděl se otočí. „Promiňte,“ zamumlá, když míjí obývák. 
Mrazák stojí vedle dveří jako nezvaný host. 
Určitě jsou v něm rozřezaný mrtvoly, napadne ho. 
Nebo možná jenom nelítaj do krámu, kdykoliv dostanou hlad, jako já. 
Zavře se na toaletě. Sedne na mísu, schová obličej do dlaní, zhluboka dýchá. 
„Kurva,“ uleví si potichu. 
Vstane, spláchne, otevře dveře, přejde do koupelny. Pustí vodu, opláchne si obličej, 
podívá se na sebe do zrcadla. 
„Oukej,“ řekne. 
Nechá vodu puštěnou a vyplíží se k mrazáku. Otevře dvířka, nakoukne dovnitř. 
Ovane ho chlad. 
Tři šuplíky z průhledného plastu. Ten spodní je zpola plný rybích prstů. Balení na 
balení, jako rakve na židovském hřbitově. V prostředním je jich jenom pár. Vrchní je 
prázdný. 
Vzdychne a vrátí se do koupelny. Utáhne kohoutek. V obýváku se zastaví mezi futry.  
„Všechno v pohodě?“ zeptá se Roháč. 
Doseděl se pokusí o úsměv. „Tutti frutti. Moh bych s váma mluvit?“ 
„Jasná páka,“ odvětí policajt. Společně se vrátí k věšáku. Tam zašeptá: „Měl jste dávat 
bacha, co z vás vypadne.“ 
„Tak věděj, že jsme ze stejnýho města, no a co. To přece neznamená –“ 
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„Že jste tady kvůli ní? Do prdele, proberte se! Posbíráme si věci a vezmem dráhu. 
Hodím vás domů a budem dělat, jako bysme tady nikdy nebyli. Zejtra nahlásíte vaši 
přítelkyni jako pohřešovanou a všichni budem v bezpečí a spokojený.“ 
„Až na ni.“ 
Na to není co říct. 
„Něco mě napadlo,“ změní téma Doseděl. „Podle mě v těch vraždách figuruje někdo 
třetí.“ 
„Jak jste na to přišel?“ 
„Na mrtvolách se našly dva druhy spermatu a kousance, souhlasí? Sperma bylo od 
Vrány a Blocha, ale kousance ani jednoho.“ 
„No,“ Roháč se poškrábe na zátylku, „dobře, s touhle teorií jsme samozřejmě pracovali. 
Problém je, že s nikým třetím jsme je neviděli navázat kontakt během vyšetřování, ani 
po něm. Buď je ten někdo fakt opatrnej, nebo prostě laborka uďála chybu. I to se občas 
stane.“ 
„Jo, jenže proč tu maj tři postele?“ 
Roháč pokrčí rameny. „Na tom přece není nic divnýho.“ 
„Ne, ale ty dvě támhle v pokoji jsou rozestlaný. Manželská v ložnici ne. Ale tam si 
přitom šel odložit Bloch. A nevím teda jak na vás, ale na mě působí jako dost 
puntičkářskej člověk. Jestli si někdo v tomhle bejváku stele, je to on.“ 
„Tohle není ani nepřímej důkaz. To jenom roubujete hypotézy, aby vám seděly na 
skutečnost. Navíc, teď jsem řek, že jsme je s nikým neviděli navázat kontakt. A sledovali 
jsme je fakt bedlivě, to si pište.“ 
„Třeba se odlifroval, když je zatkli.“ 
„Nemyslíte, že by po něm tu postel ustlali?“ 
„Byl jste někdy na internátě?“ 
„Co to s tím má co dělat?“ 
„Stlal jste po svým spolubydlícím?“ Doseděl se zarazí. „Moment – sledovali? Předtím 
jste říkal, že je sledujete.“ 
„Řekl jsem, že jsme je s nikým neviděli navázat kontakt. Pár dnů jsme na ně byli 
pověšený, jasně, ale museli jsme se stáhnout. V týhle chvíli už žádnej případ neexistuje. 
Není případ, není vyšetřování. Jediný, co je, je častější výskyt hlídek v týhle oblasti.“ 
„Vy se mi fakt zdáte.“ 
„Zdám nezdám, aspoň v něčem mě poslechněte a vyserte se na to.“ 
„Hm.“ 
„Co hm? Hm, oukej, mizíme?“ 
Doseděl se kolem něj protáhne a ještě jednou opatrně otevře mrazák. 
„O co vám sakra jde?!“ vycedí Roháč. 
Doseděl ho ignoruje. Povytáhne spodní šuplík a vyndá jedny rybí prsty. 
„,Víte, že si většina sériovejch vrahů nechává po obětech suvenýry?‘“ odcituje Blocha. 
„Kolik rybích prstů dospělej chlap sežere za rok?“ dodá a vysype si obsah krabičky do 
dlaně. 
Jsou to rybí prsty. 
„Kurva,“ hodí karton zpátky a zkusí další. Se stejným výsledkem. 
Roháč rozhodí rukama. 
„Můžem teď laskavě –“ začne a Doseděl vytáhne balení z prostředního šuplíku. 
Zase rybí prsty. Ale za nimi zlatý řetízek, dva prstýnky, náramek, hodinky a přívěsek na 
klíče. 
„Proboha.“ 
Doseděl odloží krabičku a vytáhne jinou. 
Dost podobná situace: dva rybí prsty, šperky, bižuterie, cetky. 
Roháč polkne. 
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Třetí balení to samé. Plus vystřelovací nůž s plastovou rukojetí. 
Dosedělovy rysy ztvrdnou. 
Roháč mu stiskne paži. „Žádný kraviny. Pojďte, vypadnem. Musíme to nahlásit a 
zavolat URNu nebo něco.“ 
„Víte, co řekl Vrána předtím v hospodě? Že se u nich doma chci poohlídnout, jestli tam 
nezůstaly nějaký stopy po Kátě. Od začátku si s náma hrajou. A já tý hry mám akorát.“ 
„A co máte v plánu? Konfrontovat je?“ 
„Mám tam mobil. Můžem z nich vymáčknout doznání a nahrát si ho. To by pomohlo, 
ne?“ 
Roháč ho vezme za košili. „Dyť nás oba zabijou!“ 
„To byste si měl připravit bouchačku,“ odsekne Doseděl a vytrhne se mu. A odkráčí 
zpátky do obýváku. 
Roháč svěsí ramena a následuje ho. 
Doseděl se napije. 
„Víte to celou dobu, že jo?“ vypálí. „Kdo jsem a co tady dělám.“ 
Vrána se usměje. „Máme internet.“ 
„A navíc jste se prokec,“ doplní Bloch. 
„Jak to?“ 
„Říkal jste, že píšete pro časák. A potom, že ,posluchače by zajímaly‘.“ 
„Sakra, vy jste bystrej.“ 
„Beztak na tom nezáleželo. Facebook Hráčů je plnej fotek.“ 
„Takže co? Pobavili jste se a teď mě vykucháte?“ 
„Snažili jsme se moc nedělat vlny. Dát rozhovor a vypakovat vás. Ale nedáváte nám 
moc na vybranou.“ 
„Udělám s váma dohodu. Povíte mi, kde jste se zbavili Káti a my vám dáme do rána 
náskok, než to nahlásíme.“ 
Vrána se rozesměje. Hýkavě jako hyena. V záchvatu mu poškubávají ramena. 
„To nepůjde,“ odmítne Bloch. 
Doseděl se mu podívá do očí. „Nezapomeňte, že tu mám policajta.“ 
Vrána se začne přímo zajíkat. 
Doseděl se zmateně rozhlédne. 
„Sorry,“ řekne Roháč. A Doseděl dostane všechny odpovědi, které ho zajímaly. 
Jak je možný, že se ztratily důkazy. Že to v tom mrazáku při prohlídce nenašli. Že Roháč 
věděl o Kátině vystřelováku. 
„Vůbec jste sem neměl lízt. Nebo jste se měl zdekovat. Dal jsem vám na výběr. Dokonce 
několikrát. I po tom, co jste právě našel. Moh jste odsaď odkvačit a natočit si epizodu s 
velkým odhalením, kolik lidí jsme sejmuli a že máme doma hromadu jejich věcí. Ale 
ne, vy jste si musel hrát na detektiva.“ 
Doseděla najednou přepadne slabost. Zrak se mu rozostří. Nemůže popadnout dech. 
„Dám vám víc než oni,“ vyhrkne. „Dvakrát tolik. Třikrát!“ 
Roháč ho zastaví zvednutou dlaní. „Nedáváte pozor. Řekl jsem: ‚Kolik lidí jsme 
sejmuli.‘“ 
„Vy –“ 
„Jo, ty kousance byly ode mě. Měl jste recht, jsme tři. Ale nebydlím tady, to by se 
nehodilo, policajt v jenom baráku s vrahama. Nebo v jednom bytě. A Bloch je pedant, 
ale takovej, aby po sobě stlal, zase ne. Nicméně, po tom dedukčním hurástylu bych 
čekal, že si uvědomíte, že jste tu minerálku vypil, než jste odešel.“ 
„Co-co…“ 
„Vidím, že prášky najížděj,“ zahihňá se Vrána. 
Doseděla přestává poslouchat jazyk. Slova z něj vycházejí těžce, jako by měl rýmu: 
„Všichni-věděj-kde-jsem.“ 
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Bloch zvedne Dosedělův mobil a otevře prohlížeč. Na Facebooku je trvale přihlášený. 
Sjede jeho profil a přepne na Hráče se smrtí. 
„Poslední aktualizace je dva dny stará. O nás ani slovo,“ řekne a odloží telefon. 
„A pohřešovanou osobu jste nenahlásil,“ přisadí si Roháč. „Nikdo neví, kde jste.“ 
„Čili ti v klidu a pohodě podříznem krk a zahrabem tě v lese,“ dodá Vrána. „Hned vedle 
tvý holky.“ 
Doseděl k němu vzhlédne. A nacpe si ruku do pusy. 
Tím všechny zaskočí. 
Nejdřív nevědí, co si o tom myslet. Pak začne dávit. 
„Ani hovno!“ křikne Roháč, popadne ho za předloktí a zatáhne. 
Doseděl se na něj zavěsí a přitom vyprskne zvratky. 
Roháč zkřiví obličej. 
„Do hajzlu!“ zanadává a udělá krok vzad. A zavadí o stolek a upadne. Dřevo zapraská. 
Vrána vyskočí na nohy. Doseděl se vrhne po mobilu a Bloch mu dupne na prsty. 
Prsty zakřupou. Doseděl zakňučí. Roháč se na něj začne sápat. Vezme ho za rameno a 
převalí ho na záda. Vrána ho kopne do žeber. Roháč do obličeje. Nosní přepážka 
praskne. Doseděl zařve bolestí a pokračuje v panické hrůze, i když další rány nepřijdou. 
„Klidně ječ!“ překřičí ho Roháč. „Tady tě nikdo neuslyší!“ 
Doseděl se rozklepe. Krev z prokousnutého jazyka a roztržené sliznice barví zuby a ústa 
plní železitou pachutí. 
Bloch ho vytáhne na nohy a vezme do dvojitého Nelsona. 
„Dělej,“ řekne Vránovi. 
Vrána odkluše do kuchyně a vrátí se s řeznickým nožem. Přiloží ho ostřím Dosedělovi 
na krk a Roháč ho zastaví. 
„Počkej, chci to udělat sám.“ 
Vrána zvedne obočí. „Fakt?“ 
„Jo, tohodle jo.“ 
„Fajn.“ 
Roháč převezme nůž. K Dosedělovi se nakloní, až se skoro dotýkají nosy. 
„Překvapils mě,“ utrousí. „Já nesnáším překvapení.“ 
Napřáhne se a Doseděl řekne: „To se ti nebude líbit ani tohle,“ a zvedne ruce a povolí 
nohy. Blochovi se vysmekne a tvrdě dopadne na podlahu. Na nic nečeká a vymrští se 
proti Roháčovi. 
Přitom zatlačí na táhlo vystřelováku, který celou dobu nepustil z ruky. Čepel se vysune 
a on ji vrazí Roháčovi do střev. 
A znovu. 
A znovu a znovu, dokud mu Bloch nedá pěstí do ledvin a on se nesveze na koleno, načež 
ho Vrána praští přes zátylek nohou od stolu. 
 Roháčovi vyvěrá z úst červená pěna. Sklopí hlavu a odtáhne ruce od břicha. V čúrcích 
mu z nich odkapává krev. Je tmavá a hustá jako tempera a vsakuje se do vyběleného 
koberce. Vytřeští bulvy a pokusí se něco říct. 
Vyjde z něj jenom neartikulované zamumlání. 
Potom se převáží dopředu a padne na obličej. A už nevstane. 
„Kurva, on ho zabil!“ vykřikne Vrána. „On ho normálně zabil!“ 
„Zavři hubu a podej mi ten nůž,“ poručí Bloch. 
Doseděl se probere z několikavteřinového blackoutu. Nadzdvihne se a vyplivne 
černočervený hlen. V hlavě mu třeští, ve vlasech cítí vlhko. Pořádně neví, čí je. 
Vystřelovák někde ztratil. Ale nehodlá se vzdát. 
Vydrápe se na nohy a otočí. 
Ale to už je Bloch u něj. 
Nic neřekne. Jenom ho vezme za vlasy a zvrátí mu hlavu dozadu. 
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A zažitým pohybem ho podřízne. 
Krev z tepny mu obloučkem stříkne do tváře. 
A znovu. 
A znovu a znovu. S každým úderem srdce slaběji. 
Doseděl instinktivně sevře Blochovo předloktí. 
Tím si vyslouží sérii bodnutí do břicha. 
Zamlaská to a košile zvlhne. Doseděl ochabne a Bloch pozoruje, jak se mu z očí vytrácí 
život. Ale tentokrát necítí absolutní klid, splynutí s vesmírem, že je všechno v pohodě 
a všechny tyhle zenové sračky. 
Cítí jen staré dobré zadostiučinění z odplaty. 
Uvolní stisk a mrtvola zaduní o podlahu. 
Pár vteřin na sebe s Vránou koukají. Potom přejde k oknu a vyhlédne mezi žaluziemi. 
Stmívá se. Déšť ustává, ale přes mlhu pořád není vidět na tři metry. 
Odvrátí se a pohledem sjede k podlaze. Mrtvoly tam pořád leží, krev se pořád vsakuje 
do koberce. 
Bloch si povzdychne. Čeká je těžká noc. 
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Inferno 

 
 
O tom kousku lesa u nás za vesnicí se už odjakživa vyprávěly všemožné děsivé příběhy 
a z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že mi tam nikdy nebylo moc lehko, jako by na mě 
padala tíha vědomí všech těch podivných okolností, tragických náhod, děsivých úkazů, 
prostě všech těch záhadných událostí, které tu zažily generace starousedlíků, kam až 
jejich paměť sahala. V katastrální mapě neslo ono místo lakonický název V pekle. Na 
stránkách naší obce se píše, že je to kvůli trychtýřovitému tvaru. Jde v podstatě o strmé 
údolí, které se svažuje k líné, skoro vyschlé strouze. Ta se při deštích naplní a vytvoří 
dočasné jezírko, než se pomalu vsákne do lesního podrostu. Jenže takové pohádky jsou 
leda pro Pražáky, kterým tam starosta Bílek nabízel parcely k chataření. Jakmile se ti 
potenciální kupci prošli vsí a zeptali se, proč jsou ty pozemky tak levné, obvykle se ani, 
jak by se slušelo, nerozloučili a zbyla po nich jen trocha čmoudu a smradu z pneumatik. 
Mezi místními totiž koluje pár zaručených historek. Když je slyšíte jednotlivě, řeknete 
si, aha, neštěstí, nebo blbá náhoda, ale když jich znáte několik, už nejde o náhodu, ale 
o záhadu. Co se to v tom lese děje? Nemine rok, aby na těch místech někdo nezemřel, 
nebo neviděl podivná světla, neslyšel dětský nářek či šílený smích. Občas se najde jeden 
méně bojácný a ten si pak dodává odvahu tím, že se ty úkazy snaží racionálně vysvětlit 
a s tajemnem skoncovat. Za první republiky tu umístil pan řídící meteorologickou 
stanici. Všude kolem bylo parné léto, ale stanička vykazovala údaje, jako by se v Pekle 
ženili všichni čerti. Po čase se dokonce ztratila. Nejspíš jí ukradl sám pan řídící, aby si 
nemusel z ostudy ušít kabát. V padesátých letech tu STB na udání soudruha Grégra 
obvinila přespolního faráře, že podobné výmysly šíří na rozkaz Vatikánu, aby tím 
sabotoval plnění plánu v těžbě dřeva a tím i celé národní hospodářství. Faráře zatkli a 
toho léta V pekle zemřeli tři dřevorubci. Asi nejvědečtější vysvětlení podal jeden známý 
mykolog a profesor přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Publikoval před 
deseti lety článek o tom, jak psychotropní látky zdejších hub zamořily téměř stojatou 
vodu strouhy a chemicko-biologickými procesy se dostaly až do ovzduší. Následné 
zrakové a sluchové halucinace mohly podle něj za většinu zdejších záhad. 
Jedním z posledních popíračů byl sám náš obecní realitní makléř starosta Bílek. Aby 
přesvědčil jednoho váhajícího zájemce o pozemek, že na povídačkách není zbla pravdy, 
rozhodl se s ním V pekle přenocovat. Bylo to asi před rokem a bylo to také naposledy, 
co jsme je oba dva viděli živé. Když ho v úřadě začali po týdnu postrádat, někdo si 
vzpomněl na jeho smělý čin, a hned po ránu, protože jinak hrozilo, že se nestačí za 
světla vrátit, se vydala půlka chlapů ze vsi do Pekla. Bílek a jeho lufťák leželi na břehu 
strouhy a přes jejich stan s nafukovací podlážkou trčela tlustá smrková větev. Zemřeli 
prý ve spánku, ale já tam byl tehdy také a můžu odpřisáhnout, že oba dva měli oči 
vytřeštěné do prázdna a na vpadlých mrtvolných tvářích výraz neskutečné hrůzy. 
Někdo pak dokonce začal říkat, že větev byla naříznutá. 
I já mám s tím místem nesmírně zlou a smutnou zkušenost. O prvních narozeninách 
mého syna jsme se vydali na procházku kolem údolí. V noci se pak chudák maličký 
udusil. Snad spolkl cíp pleny, nebo nevím. Žena to nevydržela, opustila mě a já zůstal 
sám. Sám, hned vedle Pekla. 
… 
Teď už snad chápete, jaký strach nás popadl, když se v údolí začala o víkendech scházet 
parta trempů z okresního města. O sobotách chodili kolem deváté do konzumu pro 
jídlo a všechny místní báby je už od půl sedmé vyhlížely, aby byly první, kdo se dozví, 
k jakému neštěstí tam došlo. Jenže nic. Měsíc, dva, víkend co víkend je od toho jejich 
kempování všichni zrazovali, stará Kudláčková už si dokonce začala děsivé a morbidní 
historky sama vymýšlet, když jim odříkala ty pravdivé, ale oni se tomu všemu jenom 
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smáli. V noci se z údolí plížila jako těžká mlha ozvěna jejich kytar a v neděli odpoledne 
pak svorně se smíchem procházeli návsí, když se vraceli k městu. 
Napadlo mě, že je to snad tím, že se tam chovají hezky a pokorně k přírodě a tak, 
rozumíte. Jenže jednou v pátek odpoledne jsem je zaslechl, když jsem byl nedaleko na 
houbách, a řekl jsem si, byl bys pořádnej posera, kdybys je nešel alespoň pozdravit. A 
povím vám, o nějaké pokoře nebo úctě nemůže být řeč. Tedy k přírodě se chovali slušně, 
to jistě, ale k tomu místu ne. Dokonce jsem měl pocit, že se jeho pověsti vysmívají. 
Jeden z nich, snad student češtiny, říkali mu Prófa, mi vysvětloval, že jejich osada se 
jmenuje Inferno podle Božské komedie od nějakého Danta, že ten název V pekle a ten 
trychtýřovitý tvar toho místa si o to přímo říkají. Strouhu překřtili na Acheron, což prý 
byla řeka do podsvětí a všichni se tomu neustále smáli. Mě to moc legrační nepřišlo. 
Ukázal jsem jim místo, kde jsme našli Bílka. Pod známou větví ještě ležel kus té jeho 
nafukovací podlážky a všiml jsem si, že tam je i malý křížek. A nejen tam, jak jsem se 
zadíval pozorněji, celé údolí bylo těmi křížky poseto. Trampové mi vysvětlili, že to jsou 
místa, kde podle staré Kudláčkové někdo zemřel. Těch mrtvol už tu muselo být víc než 
koncem války na Dukle. Bylo s podivem, kolik tu tahle pětice mladíků stihla udělat věcí. 
Ohniště s lavičkami, chajdu nebo spíš kostru chajdy ze soušek, kde byly nataženy místo 
stěn celty, vykopali i latrínu, aby nemuseli běhat po lese a hledat místo, kde se do 
zadnice nepíchnou o nějaký ten křížek. A u vstupu na dno údolí bylo velké lakované 
prkno s vypáleným nápisem Inferno. Pod ním se krčil ještě jeden menší: Zanechte 
naděje, kdo vstupujete! 
„Že jste si vybrali právě takový místo,“ kroutil jsem hlavou, „nepřijde vám to jako 
rouhání?“ 
„Ale kdepak, dědo,“ smál se vazoun s přezdívkou Svazoun, „to máte tak. Osadu nám 
zničil jeden takovej zlatokop, teda spíš dřevokop, že jo, koupil ten kus lesa, vyhnal nás 
a my neměli kde bejt. A tady Šmajda,“ ukázal na trampa, který měl na zádech bundy 
fixou napsáno Ozzy Osbourne a sám vypadal, jako když vylezl z pekla, alespoň podle 
řetězu, který měl dost neprakticky protažený nosní přepážkou, „Šmajda je znalec 
okultismu, a nedal jinak, než že si musíme najít podobný místo. Teda jako pro osadu. 
Místo, kde umřel člověk. Na našem starým fleku došlo totiž před dvaceti lety k mordu. 
Já vím, asi je to trochu ujetý, ale my se o ten pomníček starali a génie loci, teda jako 
atmosféra toho místa byla inspirující. Víte, máme kapelu, a to byste nevěřil, jak se tam 
psaly texty. A támhle Kyťák dělá muziku,“ ukázal na kluka s kytarou, který vykukoval z 
hadrové chajdy. 
„Dobře,“ zaúpěl jsem prosebně, „ale proč právě sem? Je rozdíl mezi náhodnou vraždou 
a sérií neobjasněných úmrtí, která trvá, pokud vím, už dobrých dvě stě let.“ 
„Pro nás ne,“ vložil se do rozhovoru vyzáblý mladíček s poďobaným obličejem, který se 
nepředstavil, „je to jen špatná pověst. Hromada blábolů a zveličování. Na někoho tu v 
noci spadne strom a vy z toho hned děláte námět na horor.“ Ostatní trempové mu 
přikyvovali. 
Poznal jsem, že tu nic nezmůžu. Tihle si říct nedají. Chybí jim respekt, bázeň a z víry v 
nepřirozeno pramenící pud sebezáchovy. Říkali, že mají k těm mrtvým úctu (k těm 
opravdovým i vymyšleným, jak se smíchem dodali), jenže já věděl svoje. Nedělali to ani 
tak kvůli pietě, jako spíše pro legraci. A tu měli i ze mě. No, co, starý dědek, který si 
chce připomenout mládí. A trocha té senility, kterou dostávám jako bonus k posledním 
pěti narozeninám, byla dobrým terčem nevinných vtípků. Ani jsem se na ně proto 
nezlobil, jen ten respekt, ten jim chyběl a já měl stále silnější pocit, že si svou 
opovážlivostí o něco koledují. Na strašidla jsem nikdy nevěřil, ale na špatnou pověst 
vždycky.  
Vystoupal jsem raději všech jimi vyznačených devět pekelných kruhů a zmizel k 
domovu. 
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… 
V noci se mi o tom místě zdál živý sen. Trampové spali v chajdě z celt a kolem ní se tiše 
plížil funící přihrbený stín. Doslova jsem cítil jeho ďábelskou chuť zabíjet. V ruce držel 
sekeru. Na krok nebylo vidět, ale ten zlověstný stín šel jistě jako by bylo poledne. 
Funění přešlo do dychtivého sípotu plného vzrušení. Jedním mocným máchnutím 
rozčísl celtovou stěnu a s ní i Kyťákovu hlavu odpočívající na kytarovém pouzdře. 
Podařilo se mu zabít ještě tři další, aniž by je probudil. Když se napřáhnul nad 
posledním a ťal, ostří sekery prolétlo prázdným spacákem. Stín vyšel před chajdu. 
Zuřivost a touha po další krvi jím lomcovala, ale i přesto se uklidnil a tiše naslouchal 
lesu. Vpravo od něj právě zavrzala stolička latríny. Byl to Šmajda. 
V tom mém snu byl jeho řetěz, který mu svazoval nos a obě uši snad ještě větší než ve 
skutečnosti a při každém kroku chrastil jak pytel starých kostí. Stín se k němu přikradl 
a mocným máchnutím tlapy mu serval řetěz z obličeje. Šmajda řval a nechápal, co se 
děje. Jen o vteřinu později se mu čepel sekery zaryla do zad a umlčela ho. Stín se 
pomalu zvedl od svého hrozného díla a prohlédl si Šmajdovu ozdobu, kterou ještě svíral 
v pařátu. Na jednom jejím konci se klinkal zakrvavený ušní lalůček. Stín otevřel svou 
páchnoucí pekelnou tlamu, skousl, ucho odtrhl od klipsny jako maso od kosti a začal s 
mlaskáním žvýkat. 
Právě uprostřed té nechutné hostiny jsem se probudil celý mokrý a studený pot mě 
roztřásl zimnicí. Musel jsem se asi kousnout do jazyku, protože pachuť krve zůstala v 
puse i po probuzení. Trvalo půl hodiny, než jsem se trochu vzpamatoval. Občas jsem 
míval podobné zlé sny, a to jsem pak vždycky čekal, co hrozného s sebou přinesou. 
Vždycky to tak bylo. I té noci, kdy na Bílka spadla větev smrku, mě trápila noční můra. 
Nejspíš jsem něco jako prorok špatných zpráv, což se potvrdilo i to ráno. 
… 
Marně čekala Kudláčková u konzumu na trampského nákupčího. Její strach s každou 
minutou, která se blížila k zavírací hodině, sílil a její uspokojení nad tím, že přece měla 
zase jednou pravdu, se násobilo. 
„Já to říkala, já to říkala a teď je to tady,“ vykřikovala z hejna sousedek, jako by právě 
snesla zlaté vejce. Když mi jedna z nich ochotně vysvětlila, že ti mladí z Pekla se tu ještě 
neukázali, začal jsem mít strach i já. Možná jsem to také mírně přeháněl, ale měl jsem 
konečně důvod – ten hrozný sen. 
Chlapi už začali formovat výpravu a připravovali se na nejhorší. Nebylo se čemu divit, 
protože V pekle se nikdy nic dobrého nestalo. Já to musím vědět. Naše rodina tu žije 
už od napoleonských válek a můj prapradědeček o tom psal rodinou kroniku. Teda je 
to spíš jen pár poznámek a krkolomných příběhů, jenže jedno je z nich jasné: i můj 
prapředek míval takové prorocké sny, které se týkaly pekelných hrůz. A od té doby 
stihlo toto prokletí každého prvorozeného syna. Můj tatík, když byl ještě živ, o tom 
mluvil jen málo, ale maminka říkala, že bývá náměsíčný a někdy není třeba celou noc 
doma. Takže je docela jasné, že i on byl s tímhle místem nějak vnitřně spjatý. Jako by 
do nás místní ďábel promítal své nechutné vize. 
Přidal jsem se k výpravě za trampy a začal se připravovat na hrozný pohled, co nás čeká 
v tom jejich Infernu. Nohy mi stále více těžkly a vypovídaly službu, nějaký ohromný 
magnet ukrytý na dně Acheronu všechny táhl k sobě a jen mě odpuzoval, ale nevzdal 
jsem to. Když jsme procházeli kolem jejich štítu, maličký nápis mě pálil do očí a točila 
se mi hlava. Zanechte naděje, kdo vstupujete! 
První, koho jsme objevili, byl Šmajda. Málem jsem ho bez toho jeho řetězu nepoznal, 
ale snad to bylo tím, že měl celý obličej a vlasy slepené krví. Další čtyři leželi v přístřešku 
a měli v hlavách rány od sekery. Kyťák měl na svém přeseknutém obličeji klidný výraz 
a pouzdro kytary pod hlavou zelo rudou zasychající skvrnou. Všechno naprosto přesně 
souhlasilo s tím snem. Povzdechl jsem si. Prokletí opět zafungovalo. Rezignovaně jsem 
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čekal, až dorazí policie a přemýšlel. Tahle partička čundráků, nebyly to zrovínka Rychlé 
šípy, ale i tak jsem jim jejich osud nepřál. Možná jsem k nim včera vůbec neměl chodit. 
Připadal jsem si jako bych za to všechno mohl. Ale já přece nic zlého neudělal. Já ne. 
Doma jsem ze všeho nejdříve prohledal kůlnu na dříví. Sekera tam nebyla, jenže já 
věděl, kde hledat. Ležela v sudu pod okapem. Když jsem z něj vylil narůžovělou vodu, 
dokonale čistou jsem ji nahmátl na dně. A bylo tam ještě něco. Stříbrný řetízek, co měl 
na koncích háčky, jaké bývají u náušnic. Pečlivě jsem prohledal zbytek domu a v rohu 
kůlny na nářadí našel své zakrvácené pracovní kalhoty a plášť. Obojí jsem spálil v 
kamnech. 
Bylo mi jako vždycky špatně. Neměl jsem k nim chodit. Včera odpoledne. Ale já 
opravdu za nic nemohl. Všechno to udělal ten druhý, ten, co se toulá po nocích a přes 
den dřímá. Ten, který se mi vždycky vysměje a nutí mě dělat všechny ty hrozné věci, 
které vidím ve snech. Vždycky mě přemůže, když si zapomenu vzít prášky. To jeho by 
měli zastavit, potrestat, zamknout, mučit a převychovat, jen jeho. Ale mě ne. Já přece 
posílám peníze na sirotky do Afriky, před zimou sekám staré Kudláčkové dříví, protože 
nemůže na ruce, na naší školce jsem zadarmo opravil střechu… 
Já jsem ten hodný a on mě za to nenávidí a vždycky mi vezme všechno, co mám rád. 
Jenže já vím, jak na něj. Rozhodl jsem se už dávno, tehdy, když se mi narodil syn, mé 
jediné dítě, že ten zlý nesmí přežít. Tak jako zlo mého otce přežilo ve mně, tak on, který 
byl mým zlem, měl přežít v tom malém. A to jsem nemohl dopustit. Chtěl mi v tom 
zabránit, ale já byl silnější. On mě už od mala nutil dívat se, jak pálí kočkám tlapky, jak 
chytá toulavé psy a za živa je pohřbívá v družstevním poli a na spoustu dalších 
ohavností. Věděl jsem dobře, čeho je ten druhý schopný. A tak jsem ho donutil i já, aby 
se díval, jak ho odsoudím k celoživotní samotě a smrti, která bude postrádat vědomí 
smyslu života. Děcku byl právě jeden rok, leželo v kolébce a já plakal, ale nepustil jsem 
a tiskl mu polštářek na pusinku, dokud nepřestalo dýchat. A tak jsem zabil jeho jedinou 
naději na budoucnost a on se mi za to celý život mstí. Musím to snášet a nijak mi přitom 
nepomohly žádné psychiatrické pseudobláboly jako schizofrenie, depersonalizace nebo 
disociativní porucha osobnosti, který mě přesvědčují o tom, že za své chování nemůžu. 
Já vím, že jsem zodpovědný. Tak jako je znetvořený člověk zodpovědný za pocity, které 
ve svém okolí vyvolává. A jestli to tak není, pak je možná uvěřitelnější, že v našem Pekle 
řádí samo zlo, temné jako nejhlubší noc a já s ním nemám zhola nic společného. 
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Jiný kafe 

 
 
Únorový podvečer o sobě dával znát lezavou zimou, která pronikala pod kabáty a nutila 
lidi spěchat do tepla domovů, restaurací či vináren. Z tramvaje vystoupila žena 
středního věku, zachumlala se do kožichu a rychlým krokem zamířila ke své kavárně. 
Ledový vítr bičoval ulice a vháněl jí do očí slzy. Radniční hodiny odbíjely půl sedmé 
večer. Přidala do kroku, ale věděla, že krátké zpoždění nedožene. Všimla si, že před 
vchodem stepuje několik lidí.  
„Už jdu, hned otvírám,“ prohodila k netrpělivé skupince osob. Nikoho nepoznala, 
žádný štamgast ani pořadatelka akce. Odemkla dveře umístěné pod úrovní chodníku a 
vstoupila do kavárny. Rozsvítila a pohledem ji zkontrolovala. Na Žižkově se kradlo 
odjakživa, a tak se bála, aby se nestala obětí vloupání. Vše bylo v pořádku, oddechla si. 
Sešla několik schodů a prošla malou útulnou místností k barovému pultu. Rychle si 
odložila a sledovala přicházející návštěvníky.  
Ke dvěma stolům se usadilo několik mužů a jedna žena. Než si stačila svléknout bundu, 
už u pultu stál první nedočkavec. Hubený blonďatý muž s brýlemi se na ni usmíval a 
čekal. Přišel jí povědomý. Zapátrala v paměti a vzpomněla si. Občas sem chodil a 
předčítal ze své tvorby. Psal detektivky a pořádal nějakou literární soutěž. Uvědomila 
si, že Kamila, pořadatelka literárního večera ji hlásila, že dnes se vše bude točit kolem 
detektivek. Povzdechla si, to zas bude otrava, kriminální příběhy nepatřily mezi její 
oblíbené. 
„Copak to bude?“ oslovila čekajícího spisovatele. 
„Dal bych si dvojku červeného, a jestli si k vám mohu uložit tohle. Mám to pro ostatní 
detektivkáře na závěr večera,“ odpověděl a podával jí přes pult láhev vína.  
„Hm, tak to sem dejte, ale běda, jestli mi neuděláte tržbu,“ povzdechla si a znechuceně 
láhev bílého vína uložila do chladničky. 
„Nebojte, určitě uděláme,“ převzal si nalitou skleničku a na barové židli se otočil do 
sálu, aby přehlédl návštěvníky. Už před kavárnou zjistil, že jsou zde všichni tři výherci 
posledního ročníku literární soutěže, kterou pořádal. Na dnešek je pozvala pořadatelka 
večera, aby ostatní návštěvníky seznámili se svojí tvorbou. Sám byl zvědavý, s čím 
autoři překvapí a jestli mu roste konkurence nebo se nemusí bát.  
Skřípání otvíraných dveří prozradilo další příchozí. Do kavárny pronikl závan ledového 
větru a na schodech se objevily nohy v dlouhé sukni. Kamila Dvořáková sestupovala do 
místnosti, zdravila se s přítomnými, úsměv na tváři. Těsně v jejím závěsu ji následoval 
manžel.  
„Ahoj Maruško, tak jsme tady. Ujela nám tramvaj,“ pozdravila se s ženou za barovým 
pultem. Ta jí pozdrav opětovala, ale neznatelně se při oslovení zamračila.  
„Ahoj Lojzo, tak co, máš tu svoje ovečky?“ zeptala se blonďatého spisovatele u baru.  
„Jasně Kamilko, mám tu všechny tři a jsou připraveni,“ potvrdil Alois a dodal, že 
jakmile bude chtít, může začít. 
Energická žena předstoupila na místo mezi barem, klavírem a stolky. Přehlédla 
kavárnu a smutně si uvědomila, že mimo spisovatelů se zde nachází jen další čtyři starší 
návštěvníci. Čekala větší účast. 
„Ráda bych vás všechny uvítala na dalším Večeru neskutečných depresí, tentokrát 
tematicky zaměřeném na detektivní příběhy. Máme tady první tři výherce soutěže 
Sherlockova lupa, kterou pořádá náš oblíbený a přítomný autor detektivek Alois 
Malík,“ ukázala na sedícího spisovatele a otočila se k majitelce kavárny. „Také bych 
ráda poděkovala za poskytnutí azylu naší kamarádce Marušce Lízalové.“ 
Žena za barem se naučeně usmála a pokynula pořadatelce. Měla pro Kamilu slabost a 
byla ráda, že její pořad občas přitáhl zajímavé osobnosti. Když došlo na večery poezie, 
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tak bylo v kavárně k prasknutí, a to se projevilo na výdělku. Básníci a básnířky byli 
většinou postarší lidé a měla k nim blíž než k těmto pisálkům. Pohlédla úkosem jejich 
směrem a pohrdlivě odfrkla. Většina z nich nebyla starší než její děti a neměla úroveň 
seniorů. Jak předpokládala, každý si stejně jako minule koupil jednu skleničku vína 
nebo piva. Věděla, že jim vydrží celý večer. Tenhle typ lidí znala. Dnešní tržba bude stát 
za prd a nejspíš to nezaplatí ani elektřinu. Jenže, co by pro Kamilu neudělala. 
Alois Malík si od pořadatelky převzal slovo a uvedl na scénu prvního ze začínajících 
autorů. Silnější čtyřicátník předstoupil před publikum a koktavě uvedl svoji povídku. 
Nepříliš sebejistě začal číst a postupně se propracovával od jedné krvavé vraždy 
k druhé. Nešetřil nechutnostmi a detaily. Jako kdyby se v tom vyžíval nebo to na vlastní 
oči viděl a prožil. Možná to byly jeho paměti. 
Žena za barem by si nejraději zacpala uši. Bohužel věděla, že musí večer přetrpět a 
nemůže se nikam schovat ani utéct. Představivost ji vykreslovala jednotlivé mrtvoly a 
cítila, jak se jí zvedá žaludek. Proboha, kdy už to skončí, bědovala v duchu. Zlaté básně 
a příběhy z obyčejného života... Bude si muset s Kamilou důrazně promluvit. Pohlédla 
na kamarádku, ale ta vypadala, že se baví. Spisovatel detektivek Alois Malík autora 
zamyšleně sledoval a snažil se nedat znát své pocity. Hlavou se mu honily myšlenky o 
možné rostoucí konkurenci na poli českého thrilleru. 
První autor skončil a s chabým potleskem se vrátil na své místo. Dvojice starších 
návštěvníků využila přestávky a vytratila se pryč. Kamila vyzvala dalšího spisovatele. 
Mladší muž ve slušivém obleku předstoupil, představil se a začal číst. Oproti 
předchozímu četl suverénně a jeho povídka majitelku kavárny zaujala. Docela se jí 
líbila, než ji uzemnil nechutným popisem umučení psa a kočky. Zase v krku pocítila 
žluč a nenávistně pohlédla na čtenáře. Tohle přehnal, takhle psát o zvířatech. A ten 
předchozí pisálek se usmívá a tleská mu. Panebože, kam to spějeme, pomyslela si. 
Zřejmě nebyla jediná, koho příběh zhnusil, protože odešli další dva hosté. S nadějí 
v očích sledovala, jak muže vystřídala poslední autorka. 
Mladá pohledná žena předstoupila před bar a spustila přednes svého příběhu. Měla 
příjemný zvučný hlas a její čtení se dobře poslouchalo. Zpočátku to znělo jako pohádka 
nebo milostný příběh, jenže za pár minut to zkazila nechutným masakrem, 
násilnostmi, a dokonce přidala znásilnění. Byla stejná jako předchozí pisálci, kteří 
spolu s Lojzou Malíkem její vystoupení ocenili potleskem. 
Žena za barovým pultem jen nevěřícně vrtěla hlavou. Slovo si opět vzala Kamila a jako 
hřeb večera pozvala ke čtení jediného známého spisovatele – Aloise Malíka. 
Pochybovala, že večer zachrání, protože ostatní hosté, mimo detektivkářů a pořadatelů, 
odešli. 
„Rád bych přečetl jen krátkou pasáž ze své nové knihy a tím bych dnešní literární večer 
věnovaný detektivce zakončil. Jak zjišťuji, tak mi vyrostla velká konkurence a budu 
s tím asi muset něco dělat,“ usmál se a sklidil potlesk ostatních autorů. „Mohu vás 
Maruško poprosit, abyste našim nováčkům nalila to víno, které jsem donesl?“ 
Majitelka kavárny sáhla pro láhev vychlazeného bílého vína bez nálepky výrobce. Chvíli 
se mordovala se špuntem, ale než začal Alois číst, nalila tekutinu do skleniček. 
„Dáte si také?“ zeptala se, ale Lojza jen zavrtěl hlavou, že mu stačí ta sklenka červeného 
od ní. Musí brzy odejít, tak ať si víno užijí jeho mladí konkurenti. Žena jen pokrčila 
rameny, ale nekomentovala to. Pochopila, že v kavárně si už nic neobjedná a jestli 
nechce ani to svoje, jeho věc. S prvními přečtenými slovy postavila skleničky bílého 
moku před trojici začínajících pisálků. Čtyřicátník po skleničce okamžitě sáhl, přiťukl 
si se svými kolegy a skoro celou ji vypil. Víno nechutnalo špatně, ohodnotil v duchu. 
Sice po něm zůstávala taková divná pachuť na jazyku, ale bylo dobré a silné. Podle 
reakce ostatních, viděl, že zachutnalo i jim.  
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Než Lojza dočetl několik kapitol ze své knihy, stačila servírka trojici autorů dolít 
skleničky. V láhvi zůstalo na dně. Nevěřícně vrtěla hlavou. Jakmile bylo něco zadarmo, 
tak pili jako duhy, přesně jak je odhadla. 
Spisovatel skončil s přednesem. Dopil svoji sklenku a s pohledem na hodiny se omluvil, 
že musí odejít, jinak by nestihl meziměstský autobus. Rychle se oblékl a bez dalších řečí 
odešel z kavárny. Kamila si převzala slovo a rozhodla se přečíst něco ze své tvorby, což 
ženu za barem potěšilo. V kavárně zůstala jen trojice amatérských spisovatelů, která 
dopíjela zbytky vína z darované láhve, Kamila a její manžel Karel. Zbytek návštěvníků 
se vytratil o přestávkách. Dnes to byl propadák, konstatovala kavárnice, ještě, že bude 
konec a ona konečně zavře. Tihle pisálci už rozhodně nepřijdou. 
Kamila byla uprostřed svého čtení, když se od popíjející trojice spisovatelů ozvalo 
několik chrčivých zvuků. Karel zděšeně pohlédl k jejich stolu. Všichni tři se klepali jako 
pod proudem a z úst jim vytékala žlutá pěna. Kamila zavřískala a kolena se jí roztřásla. 
Papíry jí vypadly z ruky. Hrůzou málem omdlela. V poslední chvíli se opřela o barovou 
židli a sledovala, jak se jejich těla klátí na podlahu, kde sebou zaškubala v posledních 
křečích. 
„To bylo to víno! Někdo je otrávil!“ pronesl vyděšeně Karel a nejistě pohlédl za barový 
pult. 
„To víno mi sem dal Lojza, abych jim ho nalila, mělo být jen pro ně,“ odpověděla 
majitelka kavárny.  
„Přece se Lojza nezbavoval konkurence? Takový snad není,“ chtěla znát odpověď 
Kamila. „Musíme zavolat policii.“ 
„Já je zavolám, neboj Kamilo, tohle se musí vyřešit. Podle mě jsou to samí šílenci, copak 
jsi neslyšela ty jejich příběhy?“ zahleděla se na pořadatelku. „Samé násilí, samá vražda 
a jiné nechutnosti. Lojza nebude jiný, píše o vraždách a nejspíš je taky provádí, tady to 
vidíš,“ dodala žena a zavolala na linku 158.  
Dlouho po půlnoci skončilo prvotní policejní vyšetřování a mrtvoly si k pitvě odvezla 
pohřební služba. Do bydliště Lojzy Malíka směřovala policejní hlídka. 
Majitelka s pořadatelkou v kavárně osaměly. Karel si šel na ulici zakouřit a čekal na 
manželku, aby konečně odešli domů a zanechali hrůzy večera za sebou. 
„Maruško, chtěla bych ti moc poděkovat, jak jsi to dnes zvládla,“ loučila se unavená 
Kamila a všimla si, že ji kamarádka sleduje se zamračeným pohledem. 
„Řeknu ti to naposledy, Kamilo. Nemám ráda zdrobněliny, nejmenuju se Maruška a ty 
to moc dobře víš. Rodiče mi dali jméno Maryša a mně se líbí. Takže si to laskavě 
zapamatuj. Maryša Lízalová. Budeš si to pamatovat?“ zeptala se nasupeně a tvrdě 
pohlédla do tváře své vyděšené kamarádky. „A už mi sem tyhle lidi nezvi, příště tady 
chci mít poezii. To je jiný kafe než nějaké hloupé detektivky. Rozumíš? Nechceš přece, 
aby to dopadlo stejně jako dnes.“ 
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Nepolapitelný zločinec 

 
 
„Na místě činu byli nalezeni tři mrtví.“ oznámila ledovým hlasem a koutkem oka 
sledovala dvojici podezřelých, jestli se v jejich výrazu něco změní. 
Starší abnormálně nervózní, mladší abnormálně klidný. (A oba to hráli.) 
Věděla o zbrani pod sakem staršího z nich. Její instinkt přesto ukazoval na toho 
druhého. (A nebylo to kvůli jeho pohlednosti.) 
Padesát na padesát. Ale při své práci nemohla čekat, až zločinec udělá chybu. Musela 
ho přinutit ji udělat. 
„Na těle ženy se našly vaše otisky.“ oznámila staršímu, a vytáhla želízka. 
„Počkat! Žádná žena tam nebyla, vždyť to musíte vědět!“ ječel při tom pán. (A tohle už 
byla pravá nefalšovaná nervozita.) 
„Ano. Ale vy byste to neměl vědět!“ odvětila suše.  
Na kovově lesklém povrchu pout zahlédla jako v zrcadle za svými zády škodolibý 
úsměv... 
Pohotově se otočila s teleskopickým obuškem v ruce. Muž zareagoval okamžitě – zvedl 
před sebe svalnaté paže, připravený vykrýt její údery a vrátit jí je dvakrát větší silou. 
Zaskočila ho, když vyhodila obušek do vzduchu. Instinktivně mžikl očima po letícím 
předmětu. To jí dalo čas se po něm vrhnout. Nedošlo mu, proč skáče na zem, dokud 
mu nepodtrhla nohy řetízkem pout. Měl pocit, že měl želízka na zápěstích ještě dřív, 
než dopadl na zem. 
„Co to... nechtěla jste zatknout mě?“ lapal po dechu starší pán. 
„Chtěla jsem vyprovokovat vraha. Kdybyste byl vrah, pokusil byste se utéct nebo mě 
zabít ve vteřině, kdy vyslovím obvinění. Nebo byste se aspoň usmál – jako tady 
kolega.“  
„Vaše metody se mi nelíbí, slečno...“ 
„Christia Agatheová.“ představila se. „A víte, co se mně nelíbí? Lhal jste při výslechu, 
že jste nebyl na místě činu.“ 
„Došel jsem tam náhodou a našel tři mrtvoly. Nevěděl jsem, co dělat. Tak jsem odešel 
a...“ 
„Neudělal nic.“ pokývala nesouhlasně hlavou. 
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“ poznamenal drze vrah. 
„Kdo nic nedělá, pokazí všechno!“ opravila ho přísně Christia a utáhla mu želízka. „Jak 
já nenávidím přísloví!“ zamumlala si pro sebe. 
„Jak se jmenuješ?“ obrátila se k vrahovi. 
„Rellik A. Raileht.“ 
Nevěřila, že jde jeho skutečné jméno. „Doufám, že mi nelžeš.“  
„Lžu pořád.“ pravil. „I teď.“ 
Popostrčila ho a vedla ho s rukama spoutanýma za zády ven z budovy. 
„Co já?“ starší pán byl chudák úplně mimo. 
„Jestli chcete radu…“ prohodila přes rameno, „Stavte se na nejbližší policejní stanici a 
doplňte svou výpověď.“ 
Toporně přikyvoval, celičký rozhozený z toho, co se právě stalo. 
„A teď ta rada: snažte se vypadat míň podezřele, pro vaše vlastní dobro.“ dodala. 
„A copak poradíte mě?“ naklonil se k ní Raileht. 
„Chovat se slušně.“ nezalekla se. „Teď tě totiž vezmu na projížďku do vazební věznice, 
kde s tebou udělám rozhovor.“ 
„A pak požádáte o jeden autogram – na písemné přiznání k vícenásobné vraždě.“ 
dokončil za ni větu. 
„Vida, my si budeme rozumět.“ poznamenala sarkasticky, bez náznaku úsměvu. 
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„Klidně vám své ano řeknu teď a tady…“ jeho pohled byl tajemný, jeho úsměv 
nebezpečný. 
Chystala se něco říct, ale namísto jejích slov se ozvalo ječení sirény. A vycházelo z jejího 
mobilu.  
Ten zvuk slyšela jen jednou – když si ho nastavovala jako vyzvánění. Tehdy doufala, že 
ho slyší poprvé a naposledy. Šlo o speciální linku pouze pro jejich tým a pouze pro 
případ největší nouze. Pokud si byl někdo z nich jistý, že mu hrozí smrt, tohle bylo jako 
tísňové volání. Pokud tohle volání zaslechla, měla za úkol všeho nechat a okamžitě se 
vydat na místo, odkud přicházel signál. Přesně to teď musela udělat. Signál nouzového 
volání přicházel přímo ze služebny, kde se momentálně mohla nacházet jedině 
majitelka, zakladatelka a velitelka jejich agentury MMC – Miss Marple’s Cases – Sherri 
Lockwoodová. (Ta by si v životě nezavolala pomoc – v životě ne… leda kdyby umírala.) 
Naléhavý příchozí hovor – kolega agent Spade. Dával vědět Christie, že je na cestě tam 
a že ji cestou nabere.  
„Změna plánu: do vazby tě doprovodí měšťáci a my dva si schůzku dohodneme na 
jindy.“ řekla bleskově, předala vraha nejbližšímu městskému strážníkovi a sprintovala 
ven. Doběhla k silnici. S kvílením brzd a pneumatik se kolem ní prosmýklo auto. Řidič 
zpomalil a otevřel dveře. Naskočila na sedadlo spolujezdce. 
„Zrychli, Spade.“ pozdravila kolegu. Ten jí odpověděl sešlápnutím plynu až na podlahu. 
Auto letělo nejkratší cestou k sídlu jejich agentury. 
„Já to vidím tak na mínus pět bodů za překročení rychlosti.“ poznamenala. 
„A vezmeš jich pár na sebe? Mně zbývají v řidičáku jen čtyři body.“ zavtipkoval. „Musím 
si je šetřit na cestu domů.“ (Kdejakému policistovi projde řízení v opilosti či způsobení 
dopravní nehody, ale v agentuře byli poctiví a nepromíjeli přestupky ani sami sobě. 
Následkem čehož byl Spade každou chvíli bez řidičáku.) „Zítra budu jezdit 
s Lownerem.“ 
„S Marwinem Lownerem?“ udělala obličej. „Já myslela, že ti taky leze na nervy.“ 
„Jo. Ale já jemu ne. To znamená, že můžu jezdit v jeho autě. A lepší pomalé auto 
s nepříjemným řidičem, než muset chodit pěšky.“ 
Vtipkovali, aby mírnili napětí, které v nich vzrůstalo s každým metrem, o který se 
přiblížili k cíli. 
Ještě než Spade pořádně zabrzdil, otevřela dveře a vyskočila. Hnala se rovnou do hlavní 
budovy – do kanceláře Sherri Lockwoodové. 
Rozrazila dveře a zhroutila se na kolena vedle nehybně ležícího těla. Její mozek si v tu 
chvíli nedokázal vybavit jediný z předpisů, které by v takové chvíli měla dodržet, 
nedokázal ovládnout její ruce, které zoufale cloumaly tělem mrtvé ženy a nedokázal 
zastavit příval slz, které zaplavily její oči. 
Nevnímala nic než krev na rukách, slzy na tvářích a bouři hněvu ve své hlavě.  
Když se dala trochu dohromady, když byla zase při smyslech, uvědomila si, že se 
nachází ve výslechové místnosti – v pozici, na kterou nebyla zvyklá – v pozici 
vyslýchaného. 
„Odveďte ji.“ zazněl hlas policisty. 
„Ne!“ vykřikla.  
„Co jste čekala? Našli jsme vás s rukama od krve nad mrtvolou, na místě se našly pouze 
vaše otisky.“ 
Vtom někdo zaklepal na dveře. Dovnitř nakoukl jiný policista a oznámil:  
„Někdo sem přišel a chce mluvit se slečnou Agatheovou.“  
První policista se zamyslel. „Dobře, dáme jim pár minut.“ 
Do místnosti vešel Marwin Lowner a promluvil odporným skřípavým hlasem:  
„Zdravím, vražedkyně.“ 
„Dráždíte hada bosou nohou, Lownere.“ zasyčela na něj. 
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„Agatheová! Nejsi nemocná?! Právě jsi použila přísloví!“ pronesl tentokrát teatrálním 
hlubokým hlasem. Dokázal měnit hlas stejně mistrně, jako štvát lidi kolem sebe. 
(Christia věčně nadávala, proč musel jít zrovna k policii a nedal se radši k dabingu.) 
„Neradujte se, zatím jsem jenom podezřelá.“ vrčela na něj. Nohy se jí třepaly, ruce se 
křečovitě zatínaly v pěsti. Zato Marwin Lowner měl skvělou náladu. 
„Zařídila jsem to, Christio.“ prohlásila Margreat Pleasurová, která právě vešla. 
(Pozdravila své kolegy tak, jak bylo u nich v agentuře zvykem: zdravením se 
nezdržovala a šla rovnou k věci.) „Řekla jsem, že jsem přijela minutu po vás a viděla, že 
kdyžs vešla do místnosti, byla už mrtvá. Žes byla od krve, protože ses ji snažila 
zachránit. A žes jim nic z toho neřekla sama, protože tě to hrozně sebralo.“ 
„Ale ve skutečnosti jste nic z toho neviděla, že agentko?“ povytáhl obočí Marwin. 
„Ne, ale vím, že přesně takhle to bylo. Věřím Christie.“ 
„Díky, Margreat.“ zvedla se Christia a Marwina ignorovala, jak nejlépe uměla. 
Na chodbě se střetli s vrahem, kterého dnes zatkla. Jeden z místních dozorců ho právě 
odváděl do cely. 
„Jak milé, že jste si na mě udělala čas tak brzo.“ vycenil zuby na Christiu. 
„Nefandi si tak. Nejdu za tebou.“ 
„Ale to byste měla!“ 
Christia nereagovala, obrátila se zády a prostě šla dál. 
„Neopouštějte město až do vyřešení případu, slečno Agatheová!“ nařídil jí jeden 
policista. Stroze kývla a ještě zrychlila krok. 
„Christio, kam to jdeš?“ volala Margreat. 
„Zjistit, kdo zavraždil Sherri Lockwoodovou a proč.“ 
 
Vtrhla do kanceláře své bývalé šéfové. Jenomže kancelář nebyla prázdná, někdo tam 
byl! 
„Kdo jste?!“ sáhla po zbrani. 
„Dobrý den, vy budete slečna Agatheová. Jmenuji se Lacsar Etaloot.“  
Došel k ní a napřáhl k ní ruku. „Nebudeme si tykat?“ navrhl. 
„Já lidem vykám. Tykám jen zrůdám.“ odsekla příkře. „Co děláte v kanceláři mojí mrtvé 
šéfové?“ 
„Nového živého šéfa.“ 
Ta odpověď jí vyrazila dech. Zmohla se pouze na: „Jak to?“ 
„Agentura Miss Marple's Cases nemůže fungovat bez šéfa. Potřebujete někoho 
nového.“ 
„Ale na to nemáte právo...“ vysypala ze sebe přiškrceným hlasem. 
Muž si dovolil nesouhlasit: „Sherri plánovala svůj post někomu předat. A já byl jedním 
z kandidátů. Měl jsem s ní kvůli tomu schůzku.“ 
„Schůzku?!“ zopakovala ostře. „Byl jste možná poslední, kdo ji viděl naživu!“ 
Rozzuření ze ztráty jí znemožňovalo využívat logického myšlení i jejích výjimečných 
dedukčních schopností. Normálně dokázala číst cizí myšlenky, předvídat kroky 
ostatních lidí a odhalit pravdu za každých okolností, ale momentálně viděla vraha v 
každém – a ve svém budoucím šéfovi obzvlášť. 
„Měl jsem s ní schůzku před pár dny,“ hájil se, „A vám přece volala dnes, a to byla ještě 
naživu.“ 
„Jak to víte?“ chytila ho za slovo. 
„Četl jsem to v policejní správě.“ odpověděl mírně, „Mimochodem, taky jsem tam četl, 
že vaše kolegyně Margreat Pleasurová prý byla u toho, když jste našla tělo. Ale 
kamerový záznam říká něco jiného. Pleasurová dorazila až několik minut po vás. A před 
vámi toho dne do kanceláře Sherri Lockwoodové nikdo nevstoupil. Policie má za 
podezřelou vás.“ 
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Pohlédl na ni. 
Christia zmlkla. 
„Ale já ne,“ pravil, „Vidím, že vám na Sherri záleželo. A že se snažíte najít jejího vraha. 
Christia mlčela. 
„Pokud ovšem nejste geniální zločinec a nehrajete to.“ podotkl a divně se pousmál. 
Trhla sebou. 
„To byl pokus o vtip.“ řekl rychle. „O velmi nevtipný vtip.“ 
Při těch slovech se obrátila a odcházela z kanceláře. 
„Rád bych, abychom spolu dobře vycházeli a aby naše spolupráce fungovala...“ hnala 
se za ní jeho slova. 
Ona je však razantně zarazila svou odpovědí: bouchnutím dveří. 
„Něco se mi na něm nelíbí.“ svěřila se Christia svým kolegům. 
„A vadí ti jen to, že už nebudeš šéfova chráněnka? Nebo jde o to, že sis na ten post dělala 
zálusk ty sama?“ Marwin si nenechal ujít příležitost si do někoho rýpnout. 
„Mně se taky nezdá.“ připojila se Margreat, „Má divné jméno.“ 
„Co je na něm divného?“ ptal se Spade. 
„To zjistím!“ prohlásila Christia odhodlaně. 
„Jsi paranoidní, nezdvořilá a omezená!“ dobíral si jí Marwin. Odmlčel se a úplně jiným 
tónem dodal: „A na něm se mi něco nelíbí. A taky jsem tak nějak myslel, že nový šéf 
bude někdo z nás. Třeba já.“ 
„Lidi, lidi!“ uklidňoval je Spade, „Uznávám, že nemá šanci vyrovnat se Sherri 
Lockwoodové, ale dejme mu aspoň nějakou šanci, dobře?“ 
Marwin pokrčil rameny. Margreat kývla hlavou. 
„Na to nemám čas.“ odpověděla Christia. A měla se k odchodu. 
„Kam to jdeš?“ volal za ní Spade. 
„Do vězení. Mám tam schůzku.“ Skutečně měla s někým ve vazební věznici schůzku. 
Ještě zaslechla, jak Spade říká: „Je to náš nový šéf. Musíme s ním spolupracovat. Zve 
nás na kafe. Měli bychom jít.“  
Nakonec ale na to kafe s novým šéfem šel jenom Spade. 
 
Vběhla do výslechové místnosti a posadila se ke stolu, kde naproti ní seděl 
Rellik.A.Raileht. 
„Vy jste přišla!“ zaradoval se. „Tak. Objednáme si víno? Nebo šampaňské?“ 
Christia po cestě sem aspoň částečně znovu nabyla ztracené sebeovládání a svůj typický 
nadhled při jednání se zločinci. Propletla prsty před sebou, naklonila se blíž a pronesla: 
„Půjde to s tebou po dobrém, nebo po zlém?“ 
„Vy moc dobře víte, že já budu chtít jedině po zlém!“ zasmál se. 
„V tom případě to uděláme po dobrém!“ rozhodla. 
„Néé!“ zaúpěl, „Vy jste ale zlá!“ 
Christia nereagovala. 
„Od někoho jako já to byl v podstatě kompliment.“ sdělil jí úlisně. 
„Tohle není kompliment od nikoho pro nikoho. Pokračujeme. A drž se tématu!“  
„Vždyť jsme se ještě ani pořádně nepředstavili.“ postěžoval si. 
„Fajn.“ řekla, „Jsem agentka. Po dobrém nevydržím jednat dlouho. Po zlém ano. Ale 
bývám tak zlá, že se to vyřeší opravdu rychle. Momentálně jsem utahaná, naštvaná a 
uprostřed jiného případu. Nevyplácí se mě dráždit, obzvlášť ne teď!“ řekla mu o sobě, 
co potřeboval vědět. „Teď vy.“  
„Kde bych měl začít?“ položil spíše řečnickou otázku. 
„Tou poslední vraždou!“  
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Pokrčil rameny, pousmál se a pustil se do vyprávění. Do detailů jí povyprávěl, jak se to 
stalo. Namísto toho, aby vysvětlil, proč to udělal, však řekl: „Jak to, že na to máte 
žaludek?“ 
„Náhodou, tohle je revoluční metoda hubnutí. Když každý den slyším z první ruky o 
dobrodružstvích, jako jsou ty tvoje, tak málokdy mívám chuť k jídlu. Takže můj žaludek 
je ti svým způsobem vděčný.“ 
„A vy?“ zkoumavě ji pozoroval. 
„V tomhle se svým žaludkem nesouhlasím.“ 
Záludně zamyslel a pak se zeptal: „Máte ráda překvapení?“ 
„Mám.“ tvrdila mu. 
„Co kdybych vás nějak překvapil?“ 
„Ano, překvapte!“ zvolala. „Překvapte mě tím, že řeknete aspoň jednu užitečnou věc. 
To by mě opravdu překvapilo.“ 
Ušklíbl se. „Překvapím vás, až to nebudete čekat.“ 
Do konce výslechu z něj překvapivě už nic užitečného nedostala. 
 
Nespěchala zpět do agentury za nechtěným novým šéfem, nenáviděným kolegou 
Marwinem Lownerem a obří záhadou okolo smrti její bývalé šéfové. 
Pomalu kráčela městem a stýskala si po těch časech, kdy dělala taxikářku opilcům, co 
potřebovali být dopraveni na záchytku. Kdy si hrála na ochranku obžalovaných a 
doprovázela je k soudu skrz dav zuřivých novinářů. Kdy stávala uprostřed křižovatky a 
ukazovala, kdy kdo může jet řidičům, kteří na ni za to ukazovali něco jiného. Takhle 
začínala – jako členka městské policie. Na chvíli přešla na patologii. Teprve nedávno si 
jí a jejích dedukčních schopností povšimla majitelka detektivní agentury – Sherri 
Lockwoodová. Zaujal ji Christiin talent a vzala ji do svého týmu. Říkala:  
„Jsi chytrá a odhodlaná. Potřebuju lidi, jako jsi ty. Protože pak jsou tu zrůdy – vrahové 
a zločinci – a ti jsou taky zatraceně chytří a odhodlaní. Jsou to všehoschopní šílenci.“ 
Sherri dělila všechny do dvou kategorií: na lidi a zrůdy. To po ní Christia převzala. 
Sherri měla také vymyšlenou vlastní stupnici inteligence: hlupáci, nemyslící, 
racionálně uvažující, chytří, géniové a šílenci. Podle ní je rozdíl mezi géniem a šílencem 
v tom, že  
génius zná hranice a není nezastavitelný, kdežto šílenec hranice nezná a nezastaví se 
před ničím.  
Sherri vždycky říkala: „Dala jsem dohromady tým géniů. Pamatujte, že stojíme proti 
šílencům. Jsou chytřejší a odhodlanější než vy, přesto musíte najít způsob, jak na ně 
vyzrát. Je na vás, jak to uděláte. Musíte být schopní je přechytračit a ochotní udělat 
cokoliv. Ale nesmíte překročit hranici. Nesmíte se stát jedním z nich!“ 
Zazvonil telefon –  agentka Margreat Pleasurová. Vymanila se z úvah a vzpomínek a 
přijala hovor.  
„Christio. Měla bys přijet. Něco se stalo. Jde o Spada.“ Ta slova stačila, aby okamžitě 
vyrazila zpět. 
„Co se stalo?“ volala, když dorazila. „Jsem pryč sotva den a hned je průšvih?“ Hned 
poznala, že jde o víc než průšvih, když ji Marwin nezpražil žádným nevkusným vtipem 
ani jedovatou poznámkou. Marwin Lowner mlčel. To bylo zlé. 
„Tak co se stalo?!“ 
„Spade měl autonehodu.“ 
„Cože?“ zbledla Christia, „Už neměl žádné body v řidičáku. Říkal, že bude jezdit 
s vámi.“ 
„To taky jel.“ polkl Lowner. „Nabourali jsme. Spade to nepřežil.“ 
„Ne, to není možné!“ křičela na svého kolegu. „Vždyť vy jezdíte tak pomalu a opatrně, 
že prostě není možné, abyste někdy někde naboural!“  
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„Řídil Spade.“ pravil Lowner. „Udělalo se mu zle, ztratil kontrolu nad autem a narazil 
do sloupu.“ 
„A on zemřel a vám se nic nestalo?!“ vykřikla nevěřícně. 
„Počkej, Christio.“ dotkla se Margreat její ruky. „Měli bychom být přece rádi, že se 
Marwinovi nic nestalo.“ 
Ale ona se nedokázala uklidnit: „To nedává smysl! Při autonehodách to přece většinou 
odnese spolujezdec! A nevěřím, že Spade nezvládl řízení!“ 
„Co tím chceš říct? Že za to můžu já?“ pustil se s ní do hádky Marwin. „Já za nic 
nemůžu!“ 
Nevěřila mu. Rozhněvaně odešla, aby neriskovala, že roztrhá Marwina na kousíčky 
nebo že kolegové uvidí její slzy. 
„V pořádku, slečno Agatheová?“ vyrušil ji ze zamyšlení hlas jejího nového šéfa „Slyšel 
jsem, co se přihodilo agentu Spadovi. Kdybyste si potřebovala promluvit...“ 
„Promluvit ani ne, jen se vás na něco zeptám. Proč jste se ucházel o tohle místo?“ 
„Jde o jednoho zločince. Jde po všech detektivech a policistech, kteří jsou podle něj 
dost dobří na to, aby ho odhalili a dopadli.“ vysvětloval, „Sherri tušila, že se brzo zaměří 
na váš tým. Proto zvažovala, že odstoupí. Ale už bylo pozdě.“ 
„Vy myslíte, že za Spadovou nehodou stál on?“ zpozorněla. 
Přikývl. „A taky myslím, že Spade nebude poslední.“ 
Zalapala po dechu. „Jestli víte, že po nás někdo jde, proč jste se přidal?“ 
„Protože se vám snažím pomoct.“ odvětil. 
 
„Problém je, že nemáme tušení, kdo by ten zločinec mohl být.“ povzdechla si Margreat. 
„Já tuším.“ prohlásila směle Christia, „Bude to někdo, kdo to tu zná, když tak snadno 
pronikl k Sherri Lockwoodové.“ 
„To by musel být někdo z týmu.“ 
„Ano. Ten, kdo zná Sherri nejdýl a kdo jako jediný byl u Spadovy nehody.“ 
„Myslíš Marwina? Copak ten by mohl být zločinec?“ povytáhla Margreat obočí. 
„Každý může být zločinec.“ odtušila tiše. 
 
Nový šéf svolal zbylé členy týmu. 
„Smrt agenta Spada je obrovská ztráta. Musíme se ale vzchopit a rychle jednat. 
Pleasurová, vy mi pomůžete zjistit něco o tom zločinci. Lowner si vezme nové případy. 
Agatheová dokončí rozdělané případy a pak se vrátí nám pomoct.“ 
„Tak jo. Nedáte si kafe?“ nabídla mu Margreat. 
„Jen když si dáte se mnou.“ souhlasil a vykročili společně k jeho kanceláři. 
Na radu svého šéfa se tedy snažila dořešit případ vraha Railehta. (A na radu svého pudu 
sebezáchovy se snažila vyhýbat Marwinu Lownerovi.) 
 
„Proč jste to udělal?“ ptala se už poněkolikáté. 
„Jde o jednoho zločince,“ (Tuhle větu už někde slyšela.) „Který občas kontaktuje jiného 
zločince a s jeho pomocí zničí třeba celý policejní tým.“ věnoval jí zákeřný úsměv. 
„A vy jste ten zločinec, co se chystá někoho kontaktovat.“ odhadla. 
„Ne, já jsem ten, kdo chce být kontaktován.“ opět se proradně zasmál. 
Christia si řekla o přestávku. Ten den už ve výslechu ale nepokračovala. Naléhavé 
nouzové volání ji zavolalo zpět do agentury. Tentokrát šlo o Margreat. 
„Někdo nainstaloval do klimatizace ve výtahu jedovatý plyn. Vstoupil jsem do výtahu a 
málem jsem omdlel. Margreat mě odtamtud přiběhla vytáhnout, ale při mé záchraně 
se plynu sama nadýchala. Měla zástavu. Už ji nevzkřísili.“ sdělil jí šéf celý bledý. 
„Vím, kdo to dělá!“ rozkřikla se, „Marwin! Zabil Sherri, Spada a teď i Margreat!“  
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Šéf se jí snažil uklidnit: „Já vám věřím, ale nemáme důkaz!“ vzal třesoucí se Christiu za 
ruku a ustaraně na ni zíral. „Pojďte do mé kanceláře a radši si sedněte. Udělám vám 
kafe. Vypadáte, že ho budete potřebovat.“ 
Vešla do kanceláře, stále se chvěla. 
„Co je vám?“ ptal se. 
„Tohle bývala kancelář Sherri.“  
Přikývl. „Je to hrozné. Před pár dny jsem sem za ní přišel na kafe... teda ona ho prý 
nepije, ale kvůli mně si trošku dala...“ 
Zatímco jí vařil kafe, využila příležitost a nakoukla do šuplete ve stole své šéfové. Složky 
se jmény kandidátů na nového šéfa: Lascar Etaloot, pár neznámých jmen a… 
R.A.Raileht. Nemohla uvěřit tomu, co se dočetla. Býval to policista, pracoval pro Sherri 
Lockwoodovou. 
„Ať vám nevystydne kafe!“ 
 Chopila se hrnku. „Díky. Je dobré.“ 
„Musím vám něco říct.“ spustil náhle, „Nenechal jsem patology vzít těla Sherri, Spada 
a Margreat. Vyšetřovatelům jsem řekl, že to vyšetříme sami. Oni si myslí, že Sherri byla 
nemocná, Spade naboural a Margreat se otrávila tím plynem. Ale Sherri nebyla 
nemocná, žádný otrávený plyn tu nebyl a Spade nenaboural jen tak. Všechny je zabila 
jistá látka, způsobující vnitřní krvácení. Látka, kterou jste právě vypila.“ 
„Nevypila!“ postavila plný hrnek zpět na stůl a pohlédla na Lascara Etaloota – vraha 
Sherri, Spada a Margreat – nepolapitelného zločince, který zabíjel všechny detektivy, 
co pro něj představovali hrozbu. 
„No, počítal jsem i s tím, že se na kafe někdo nachytat nedá. Objednal jsem si posilu.“ 
Nepřekvapilo ji, když dovnitř vstoupil R.A.Raileht s vypočítavým úsměvem a se zbraní 
v ruce. 
Překvapilo ji, když místo ní zastřelil Lascara Etaloota. 
„Říkal jsem vám, že mi jde o toho zločince. Vraždil jsem, aby si mě všiml a kontaktoval 
mě. Abych ho mohl dostat.“ 
„Jak ses dostal z vězení?“ 
„Každý máme své triky. Říkal jsem, že vás překvapím. Nečekala jste to, co?“ 
„Víc nečekané už by bylo snad jen, kdyby mě zachránil Marwin Lowner!“ prohlásila. 
„Byl jsi v našem týmu, proč jste začal vraždit?“ musela to vědět. 
„Už jsem vám to řekl. Byl to jediný způsob, jak přimět toho zločince, aby mě sám 
kontaktoval. Sherri říkávala: Musíte být schopní je přechytračit a ochotní udělat 
cokoliv.“ 
„Ale taky říkala, že se nesmíš stát jedním z nich!“ 
„Nešlo to jinak. A teď taky ne. Leda bychom se domluvili. Necháte mě jít, já vás žít.“ 
„To nemůžu.“ 
„No tak. Dostal jsem vraha, který měl na svědomí desítky životů a mohl spáchat další 
vraždy.“ 
„A kolik životů máš na svědomí ty? Kde je záruka, že nespácháš další vraždy?“ 
„Jednu budu muset spáchat, pokud mě nenecháte jít.“ už znovu nabíjel zbraň. 
V tom se za dveřmi ozval hlas: „Policie!“ 
A další hlas: „Jdeme dovnitř!“ 
A další: „Vzdejte se nebo budeme střílet!“ 
Vrah zpanikařil. Než by se nechal znovu zatknout, raději vyskočil oknem.  
Christia se s výdechem úlevy vrhla ke dveřím. 
„Zachránili jste mě! Moc vám…“ 
Za dveřmi stál Marwin Lowner. Musel dorazit teprve před chvílí a zaslechnout, co se 
v kanceláři děje. Měnit hlas tak, aby to vypadalo, že za dveřmi je několik policistů – 
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v tom byl koneckonců mistr. Riskoval. Ale vyšlo to. Dokázal přelstít vraha a zachránit 
Christiin život. 
„Mně asi neděkujete, co?“ ušklíbl se. 
Dlouho váhala s odpovědí. 
„…Ale ano,“ zarděla se ve tvářích. „Moc vám děkuju.“ 
Marwin Lowner se taky začervenal. Pak nasadil svůj typický zamračený výraz a vykřikl: 
„Neděkujte mi a radši sebou pohněte! Musíme ho chytit!“  
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O kachničce z Costa Calida, kterou by chtěl každý 

 
 
Nekončící pláž Costa Calida byla úchvatnou perlou v už tak oslňující andaluské krajině, 
ale nejpodivuhodnější bylo pásmo dun, které ji dělilo od našeho hotelu, na šířku 
necelých sto metrů nepřehledné změti rákosů a neprostupných sukulentů rozdělených 
chodníky ze surových prken, které se místy vzdouvaly v mostky poskytující výhled na 
nádherně azurové moře ztrácející se až daleko v obloze. 
Hotel na pláži byl exkluzivní, naklizený a nazdobený, k pohodlí tu hostům nechybělo 
zhola nic. Jedinou neznámou proměnnou tak bylo počasí, které ale v polovině září bylo 
stejně exkluzivní jako ubytování – letně třicetistupňová horka, vítr občas a slunce 
neustále. 
Marek, skoro šestiletý, byl s elánem vlastním jen bezelstnému dětství nadšený vším – 
stylově zařízeným pokojem, balkonem s výhledem na moře z výše šestého patra, na 
kterém se dalo pohodlně přespávat, řadou výtahů, které neustále převážely hosty 
nahoru a dolů, bazénem s brouzdalištěm, jemňoučkým pískem na pláži pokropeném 
lasturami, slanou vodou v moři i nikdy nekončícími vlnami. 
Koupali jsme se, procházeli po pláži, jedli v hotelové restauraci, polední horka trávili 
za zataženými žaluziemi a navzdory slamákům a opalovacím krémům se zbarvovali do 
odstínu mléčné čokolády. Na základě doporučení narychlo staženého z netu při čekání 
na letišti, představujícím moji jedinou a tudíž pěkně odfláknutou přípravu na 
Španělsko, jsme se vyhýbali dívkám věštícím z ruky (nepotkali jsme ani jednu) a 
plážovým prodavačům pochybného zboží. Těch jsme v prvních dnech potkali na pláži 
před hotelem hned několik – jeden nabízel klobouky, druhý sportovní boty, jiný šátky 
a osušky a další zas hodinky a sluneční brýle. Každý z nich měl na zádech několik 
objemných plátěných vaků vycpaných jak maňáskovo břicho, a když jsem po několika 
dnech mozkové nečinnosti zlenivěle přemýšlela, co v nich všichni ti prodavači asi tak 
nosí, konečně mi došlo, že se stále jedná o jednoho jediného chlápka, který pouze při 
každém plážovém okruhu mění nejen prodávaný sortiment, ale i doplňky své 
garderoby. Jednou měl dredy svázané čelenkou, podruhé vyrazil v kšiltovce a 
slunečních brýlích a na další okruh si celou hlavu zahalil šátkem. 
Marek se cachtal v brouzdališti, za jednoeurovky si nakupoval hračky 
z všudypřítomných automatů, sbíral mušličky, plácal hrady z písku, večery trávil na 
houpačkách a prolézačkách, ale po pár odpočinkových dnech se začal s elánem 
vlastním jen bezelstnému dětství nudit. Krucinál! 
Další den jsme tedy po pláži vyrazili do Guardamar del Segura, městečka vzdáleného 
slabé tři kilometry. Marek byl opět nadšený vším – palmovou promenádou uprostřed 
města, obludně rozlehlými obchody s ospalými vietnamskými prodavači a nekonečným 
výběrem zboží za jedno euro, stylovými restauracemi a ještě stylovějšími bary 
s unifikovanou nabídkou barevných hopíků z automatů po euru a tapas po dvou 
eurech, samoobslužnou lékárnou i parkem Reina Sofía přímo uprostřed města, plného 
vodních i suchozemských želv a rozličného ptactva. 
Právě tam se mi to stalo – při fundovaném výkladu o rozdílech mezi pávem a čímkoliv 
jiným, mi upadl kornout slazeného popcornu do pramínku, který napájel jezírko 
v parku – a během minuty byla postupně celá hladina pokryta jedovatě zbarvenými 
zrnky nafouklé kukuřice.  
„Zdrháme,“ sykla jsem na Marka, který se poslušně rozběhl, máchaje rukama na 
všechny strany: „Ale nenápadně.“ Upřesnila jsem pokyn a vykormidlovala nás z parku 
nejkratší cestou do přilehlých ulic. Marek měl spoustu dotazů ohledně ekologických 
následků uniklého popcornu na populace vodních živočichů, ale naštěstí mi do oka padl 
ukazatel k místnímu muzeu. 
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Ledabyle umístěné šipky nás malebnými uličkami nasměrovaly až k futuristické 
budově z tmavého skla, v níž bylo dle absurdně drobného plakátku na dveřích 
umístěno místní archeologické muzeum. Vstup stál, jako cokoli tady, jedno euro, a za 
chvíli jsme už fascinovaně hleděli na zkameněliny zaváté v písku. Marek byl nadšený 
vším - zbytky potopené lodi, amforami, pannou z Guardamaru, pohřebními rituály 
zpodobněnými v hypermoderní expozici, ale hlavně jakýmikoliv vykopávkami. 
S elánem vlastním jen bezelstnému dětství se okamžitě rozhodl stát archeologem. Když 
jsme vyšli z muzea, donutil mě navštívit naleziště vykopávek rozkládající se příhodně 
hned za budovou a spočívající v písečných dunách zarostlých tuhými travinami, 
zakrslými borovicemi, polosuchými olivovníky a spalovaných neúprosným sluncem. Po 
několika stovkách metrů jsme byli zpocení a zaprášení, ale o nic blíž k čemukoliv, co by 
se podobalo vykopávkám nebo třeba alespoň něčemu jen vzdáleně zajímavému. Střepu 
v prachu pod našima nohama jsem si všimla jen shodou šťastných náhod, a osvítilo mě 
to hned: „Marku, porozhlídni se, jestli bys tu něco nenašel, vypadá to tady zajímavě.“ 
„Tady nic není.“ 
„Podívej, a co tady před námi?“ 
„Mušlička. A při tom tu není moře. To je zajímavý!“ 
„A tady vedle….?“ 
„Střep.“ 
„To vypadá jako archeologická vykopávka. To je náhoda.“ 
„Našli jsme alcheologickou vykopávku. To je náhoda, že ležel zrovna tady a já ho našel,“ 
Marek nadšeně žmoulal střep z květináče, ale pak položil záludnou otázku. „Jak to, že 
nebyl pod zemí?“ 
„Díky větrné erozi,“ vařila jsem z vody, ale ještě byl stále ve věku, kdy cizí slova znějí 
jako zaklínadla. „Vítr odfoukává písek a prach, až se odkryje, co je pod ním. Ale teď už 
pojď zpátky, ať nás tu s tím někdo nenachytá.“ 
„Aby mi tu alcheologickou vykopávku nesebrali,“ Marek zastrčil střep do kapsy a bez 
dalších řečí to otočil zpátky k městečku. „A neseberou mi ji na letišti?“ 
„Když si ji dáš do kufru, tak ne.“ 
„To by šlo,“ uznale pokýval hlavou, přesvědčen o moudrosti své matky. Která tak 
konečně mohla vyrazit na limču. Nebo na grapu podávanou ve Španělsku zásadně na 
ledu a s kousky čerstvého ovoce. 
Ale jak dny líně plynuly, chtělo to stále více nových podnětů. Mára večer ponocoval a 
ráno jsem ho nemohla vytáhnout z postele, natož motivovat k delším výpravám. 
V hotelu se sice objevilo pár dalších Čechů, ale nikdo na hraní. U večeře si vedle nás 
shodou okolností sedl páreček krajanů, on podnikatel každým coulem včetně pupku – 
v bermudách, lososovém polotriku a zpocené pleši, ona každým coulem podnikatelova 
druhá drahá manželka – v elegantních šatech, make-upu a často obnovovaném 
sestřihu. Za celou večeři spolu prohodili sotva pár slov, on zíral do stolu a ona se 
opovržlivě rozhlížela kolem a sem tam povzdechla: „Podívej se, jak to tu vypadá…“ nebo 
„To na Krétě, pamatuješ,“ nebo „Na Floridě, tam dělali večeře...“ Kývla na číšníka a 
poručila víno, platil manžel a nechal si vrátit všechny drobné do jednoho. A ještě si je 
pod stolem přepočítal. Jako kdyby byl z chudých poměrů. Nebo na mizině. Ona se 
mezitím dívala jinam. 
Pár byl čím dál tím zajímavější. Taky jsem si dala víno, euro sedmdesát pět, číšníkovi 
jsem, na rozdíl od pana podnikatele s drahou manželkou, nechala dvě, nicméně Mára, 
kterého pozorování ostatních hostů nechávalo chladným, se opět začal nudit. Naštěstí 
jsem tentokrát měla příběh připravený. A to výtečnou bajku založenou na reálných 
událostech, ne na jednu dvojku červenýho, ale nejmíň na dvě. „Máro, zítra se 
vypravíme na pláž ráno před snídaní. Budeme hledat kachničky. Poslouchej.“ 
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Nalistovala jsem patřičnou stránku na iDnesu1, díky bohu za pana Gůgla, který zná 
všechno. 
Plastové kačenky plují oceány 
Světovými oceány už dvacet let plují dvě hejna celkem 29 tisíc umělohmotných hraček, 
původně určených do van. Žluté kachničky, červení bobři, modré želvičky a zelené 
ropuchy se dostaly do Tichého oceánu v roce 1992. 
Mořské proudy potom hračky rozdělily. První hejno dorazilo ke břehům čtyři tisíce 
kilometrů vzdálené Aljašky, druhé proplulo úžinou do Atlantiku, minulo Island a blíží 
se k Británii.  
Má už za sebou 14 tisíc kilometrů. Pohyb hraček sleduje oceánograf Curtis Ebbesmeyer. 
„O proudech v oceánech toho víme málo. Díky kachničkám můžu ověřit své počítačové 
modely v praxi," tvrdí. 
Kačenka do vany vynese tisíce Lidé, kteří letos vyrazí na dovolenou ke břehům 
Severní Ameriky, Islandu nebo Velké Británie, by měli při koupání dávat větší 
pozor.  Může kolem nich proplout hejno devětadvaceti tisíc žlutých kachniček do vany. 
Každá má pro nálezce hodnotu až sto dolarů. 
Umělohmotné hračky se do slané vody dostaly v lednu 1992, kdy je smetla z nákladní 
lodi bouře na půli cesty z Hongkongu do Spojených států. V té době byla jejich cena 
necelé tři dolary za kus. 
„Výrobci se ke ztracenému nákladu, který navíc znečišťuje oceán, neznají. Vypátrat jej 
v tomto případě nebylo složité, hračky nesou jeho logo," říká oceánograf Curtis 
Ebbesmeyer, který sleduje pohyb ztracených hraček a využívá je ve své práci – výzkumu 
mořských proudů.  
Cenné jsou jen kačenky s nápisem The First Years. Stejnojmenný výrobce nabízí za 
každý kus, nalezený tisíce kilometrů od havárie sto dolarů v cenných papírech. Nebo je 
můžete směnit na burzách sběratelů. Aktuální kurz je přes 500 britských liber za kus. 
 
„Pět set tisíc? To je hodně peněz?“ zamýšlel se Mára poněkud nepřesně, spletl se o pár 
řádů „Strašně moc,“ nechala jsem ho při tom, abych pokladu dodala na ceně: „A my 
máme neobvyklé štěstí, že podle posledních zpráv tyhle cenné kachničky, v hodnotě pět 
set tisíc, právě připlouvají ke španělským břehům.“ 
Trochu mě znervózňovalo, jak upřeně nás soused odvedle poslouchá, ale rozhodla jsem 
se nenechat vyvést z míry. „Zítra se vypravíme na pláž ještě před snídaní, dokud tam 
nikdo není a zkusíme nějakou najít.“ 
„Hurá, a pak ji prodáme a koupíme si loď.“ 
„Možná radši chalupu, to ještě zvážíme,“ dopila jsem víno a zvedla se. „Teď ale půjdeme 
spát, abychom ráno vstali brzy a nikdo nám ji nevyfoukl.“  
„Jasně, takovou kachničku by chtěl každý.“ 
 
- - - - - - -  
 
Poprvé tento týden se mi tak povedlo vidět moře hned po ránu, s oparem, kterým 
probleskovaly nesmělé první paprsky a liduprázdnými plážemi pokrytými poklady 
vyplavenými přes noc z nekonečně tajemných hlubin. 
Marek proti brzkému vstávání nejprve protestoval, oči zalepené spaním, ale vidina 
nalezení pokladu ho donutila vyjít ven a nyní běhal po pláži, obracel kameny i shluky 

                                                           
1Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/plastove-kacenky-pluji-oceany-dk9-

/zahranicni.aspx?c=A030729_214323_zahranicni_pol 

 

https://zpravy.idnes.cz/plastove-kacenky-pluji-oceany-dk9-/zahranicni.aspx?c=A030729_214323_zahranicni_pol
https://zpravy.idnes.cz/plastove-kacenky-pluji-oceany-dk9-/zahranicni.aspx?c=A030729_214323_zahranicni_pol
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pichlavých větviček zanesených větrem z dun a poctivě hledal nejcennější kachničku 
na světě. 
Užívala jsem si klid naplněný jen šuměním vln a mořskou solí ve vzduchu a pobaveně 
přemítala, kam schovám kachničku, kterou jsem pokradmu, když se Marek zabavil na 
skluzavce, koupila v obchodě se suvenýry v hotelové hale, a večer na tajňáka namočila 
do přípravku na mytí koupelen na bázi Sava, který na plastové hračce okamžitě vytvořil 
patinu bezesporu srovnatelnou s dvaceti lety účinků mořské soli.   
Nakonec jsem vybrala maják, jediný pevný bod pobřeží, kachničku nenápadně 
pohodila vedle a zahrnula pískem. Jakmile jsem zvedla zrak od skrývání pokladu, 
málem jsem umřela leknutím ze dvou černých očí, které se na mne upíraly zpoza 
majáku. Když jsem si po pár okamžicích hrůzy uvědomila, že pod majákem přespává 
plážový prodavač, ulevilo se mi tak, že jsem se rozesmála. Smál se se mnou, bílé zuby 
svítily v tmavé tváři a já ukázala na Máru, který pár desítek metrů od nás kontroloval 
útes, a prodavači posunkem naznačila, aby mě neprozradil. Přikyvoval, až mu dredy 
létaly kolem hlavy a spiklenecky se zubil.   
Pokračovali jsme s Markem po pláži dál a dál, jediní dva na celém světě, moře 
šplouchalo, slunce postupně začínalo pálit a pak už byl čas otočit se zpátky, ke světu a 
hotelové snídani podávané s neomezeným množstvím kávy, zmrzliny a dokonce ledově 
vychlazeného šampaňského. 
Jediný, koho jsme potkali, byl ten nesympatický podnikatel, hnal se po pláži, pupek 
rozkomíhaný, oči vytřeštěné a těžce oddychujíc, ani na nás nepohlédl, natož aby 
pozdravil, takhle to vypadá, když se někdo snaží po roce sportovat, protože je na 
dovolené. Začíná to ranním během po pláži a končí večerním infarktem v baru.  
Marek, kapsy plné mušliček, jedna krásnější než druhá, už po hledání kachničky ani 
nevzdechl, a když jsem mu to u majáku připomněla, plácl se do čela – no jó, ty bláho, 
já úplně zapomněl. Maják jsme prohledali dokonale, ale po hračce ani stopy, nevím, 
jestli jsem byla zklamanější já nebo on. Jediné, co nás po zkaženém hledání pokladů 
mohlo utěšit, byl pořádný kelímek jahodové zmrzliny a sklenka šampaňského, takže 
jsme zamířili na nejbližší cestu k hotelu, kterou představovala jedna z dřevěných lávek 
nad změtí polosukulentů.  
Po téhle konkrétní jsme šli poprvé, kroutila se jako had a po pár metrech nám z dohledu 
zmizel hotel i moře, osaměli jsme ve změti rákosů a keřů. Pod nohama se mi mihlo něco 
barevného, nevěřila jsem tomu, co jsem zahlédla v mezerách mezi prkny, ale když jsem 
poklekla na lávku, hleděla jsem opravdu na tělo prodavače suvenýrů, hlavu měl 
obtočenou barevným šátkem a krk zlomený v podivném úhlu neslučitelném se životem. 
Od těla vedly stopy k pláži a já nepochybovala o tom, že vrah tudy utíkal i s plastovou 
kachničkou. 
S kachničkou, kterou chtěl v Costa Calida úplně každý.   
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Perpetuum 

 
 
„Kdo jste?“ obrátil se Albert na Marcelu. 
Marcela dál plnila myčku nádobím špinavým od starých zaschlých zbytků jídla. Nebylo 
na první pohled patrné, zda Albertův dotaz přeslechla, anebo kolem ní jeho slova 
prosvištěla jako studený vítr. Albertovi se přinejmenším zdálo, jakoby se žena otřásla 
a zaskřípala zuby. 
„Co děláte v mém bytě? Kdo vás sem pozval? A kde je moje žena?“ 
„Tvoje žena zemřela před osmi lety. Nebo se to alespoň předpokládá, protože nikdy 
nenašli její tělo. Já ti tady chodím navařit a pomoct s úklidem. Kdysi jsme se dobře 
znali.“ 
Albert se dlouze podíval Marcele do očí a hledal náznak přátelského citu, hledal i 
smutek, zbloudilou nostalgickou slzu, v ústrety mu však přicházela jen hluboká 
prázdnota. Děsivá hluboká prázdnota. Kdo tu jámu vykopal? A jak? 
„Proč si tě tedy nepamatuju?“ 
„Nepamatuješ si nic, Alberte. Každý den začínáš znovu, pokaždé kladeš ty stejné 
otázky. Prosím tě, už s tím přestaň, nemám na to náladu.“ 
Albert se odbelhal zpátky do ložnice. Na nočním stolku našel zápisník, ve kterém 
nalistoval poslední popsanou stránku. 
Marcela není tím, kým se zdá být. Dnes strávila dvě hodiny zavřená ve sprše. Zoufale 
tam brečela, někdy její pláč přecházel do nelidského řevu. Když pak odešla, na 
dlaždicích zůstaly stopy krve. 
„Snídani máš na stole, Alberte, já jdu dolů vyprat,“ houkla na něj Marcela. 
Na jídelním stole našel míchaná vejce se suchým chlebem a dvěma rozpůlenými 
rajčátky. Když se usadil, všiml si na zdi tří rámečků s fotografiemi. Napatlal si vajíčka 
na chleba a přešel ke zdi, aby si fotky prohlédl. Sotva desetiletá dívka s pihami na nose, 
bez úsměvu, možná kvůli rovnátkům. Na druhé střapatý kluk předškolního věku, od 
pohledu rošťák. Třetí rámeček byl prázdný. 
Albert si nalil kávu a došel si pro zápisník. 
Musíš ho najít, Alberte. Musíš ho policii pomoct najít. ZAVOLEJ JIM! Zeptej se, jestli 
už ho našli. 
Obrátil další stránku nazad. 
ZAVOLEJ NA POLICII! CHTĚJ ROBERTA PALATU! 
Albert se zvedl a vydal se do chodby pro telefon, ale žádný tam nenašel. Pak si 
vzpomněl, že pevný telefon už nemají. Jak dlouho? Rok? Deset let? 
„Přepojíte mě prosím na Roberta Palatu? Týká se to případu…,“ požádal operátorku a 
hlas ve sluchátku se na okamžik odmlčel. Když se hlas vrátil, zněl o poznání nevraživěji. 
„Robert Palata už u policie pět let nepracuje. To jste zase vy, pane Stahl? Upozorňuji 
vás naposledy, že blokování tísňové linky může být považováno za přestupek. Už 
nevolejte.“ 
Albert si zmateně prohlédl zápisník a všiml si, že stránky jsou zažloutlé a zašlé. Na 
kroužkové vazbě visel malý cár utrženého papíru. Nalistoval staré záznamy… proč jen 
je nedatoval? Dvě stránky byly slepené vajíčkem, asi jak nad nimi kdysi snídal. Odtrhl 
je od sebe. 
Marcela se mě pokusila zabít. Probudil jsem se právě v okamžiku, kdy se nade mnou 
skláněla s nožem od krve. Seber jí klíče a nepouštěj ji do bytu! Udělej to ale nenápadně. 
Když ji konfrontuješ, všechno popře. Nesmíš jí věřit ani slovo. 
Uslyšel tlumený výkřik. Po chvíli se ze sklepa vrátila Marcela a v rukou nesla tašku 
plnou brambor. 
„Zakopla jsem na schodech,“ řekla nepřítomně. 
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„Musím jít ven,“ řekl jí. 
„Už dvaadvacetkrát tě hledala policie, protože ses ztratil a druhý den sis nepamatoval, 
kdo jsi a kde bydlíš. Ven nesmíš.“ 
„Musím najít Roberta Palatu.“ 
„Nikoho takového neznám,“ prohodila Marcela nezúčastněně, ale cuknutí koutků úst 
prozradilo nečekané leknutí. „Jestli chceš jít ven, nasaď si aspoň na ruku identifikační 
kroužek, prosím.“ 
Albert si náramek se jménem a adresou prohlédl a štítivě si jej navlékl. Pak se vrátil do 
ložnice, odpočítal stránky zápisníku a na několika místech číslo poznamenal. Ze skříně 
vyndal čistý kapesník a fixou na něj napsal: „Zkontroluj deník a čísla stránek“. 
Kapesník si vložil do kapsy a beze slova rozloučení odešel z bytu. 
Rozhodl se následovat instinkt a jít tam, kam jej nohy zavedou. Čekal, že bude jen 
bezcílně bloumat, brzy ale narazil na hnusnou, zaplivanou putyku jménem Záhrobí, 
která mu byla něčím povědomá. V hospodě bylo i přes brzkou ranní hodinu narváno, 
sedl si proto za bar, objednal si nefiltrovanou jedenáctku a prohlížel si zašlé, kouřem 
čpící prostředí. 
„Něco se ti u nás nelíbí, chlape?“ všimnul si jeho pohledů jeden host. 
„Přemýšlím, jestli už jsem tu byl,“ pověděl popravdě Albert. 
„Počkat, tebe já znám. Nejsi ty ten sklerotickej magor, co sem vobčas zavítá?“ zasmál 
se štamgast. 
„To budu asi já,“ přisvědčil neochotně Albert. „Sháním se po jednom známém, jmenuje 
se Robert Palata. Sloužil kdysi u kriminálky.“ 
„Roberte!“ zahalekal host na druhý konec baru. „Máš tady kamaráda.“ 
„Alberte!“ vzhlédl od půllitru překvapeně Robert, svalnatý hromotluk s přátelskou tváří 
porostlou hustým vousem. Hned se zvedl a přisedl si k Albertovi. „Neviděli jsme se dva 
roky. Jak ti slouží hlava?“ 
„Stále stejně špatně, obávám se.“ 
„O tom pochybuju. Kdyby to byla pravda, netrefil bys sem a neznal bys moje jméno. 
Něco se muselo pohnout k lepšímu.“ 
„Popravdě se dnes cítím docela fit, ale nevím, jak dlouho mi to vydrží. Četl jsem svůj 
deník a vypadá to, že podobná procitnutí už jsem dřív zažil a nikdy to nevydrželo do 
druhého dne. Potřebuju od tebe nějak objasnit, co se v mém životě vlastně děje. 
Nepamatuju si zhola nic. Marcela mi říkala…“ 
„Ty s tou sviní pořád ještě žiješ? Když jsme se viděli naposledy, radil jsem ti, ať ji 
vykopneš z domu. Jen tě vysává a ničí!“ 
„Stará se o mě.“ 
Robert na Alberta ustaraně pohlédl a položil mu ruku na rameno. „Alberte, ona tě už 
ale nemiluje, chápeš to? Zůstává s tebou jen ze zvyku.“ 
Albert si vzpomněl na rámeček v kuchyni, z něhož někdo vyndal fotografii. 
„Roberte, já vůbec nevím, kdo Marcela je.“ 
Robert vzdychl a objednal dva panáky ferneta. 
„Marcela je tvoje žena, Alberte. K mému údivu se s tebou po tom všem nerozešla. Oba 
jste se s tím šokem vyrovnávali po svém. Ty jsi přišel o paměť a ona se upnula k tomu, 
že se stará o tebe. Jenže já jsem si jistý, že dělá všechno proto, aby ses nikdy nevyléčil. 
Zakázala ti chodit k doktorům. Přestala ti dávat prášky. Nikdy si s tebou nepovídá o 
tom, co se stalo. Lže ti.“ 
Robert se odmlčel a Albertovi se do očí draly slzy. Cítil se hrozně, že vůbec kdy uvažoval 
o tom, že by Marcelu coby pouhou služku vyhodil z bytu. Je to jeho žena, ať si Robert 
říká, co chce! 
„Jaký šok, Roberte, co se stalo?“ 
„Tvé děti…“ 
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Albert si vzpomněl na pihatou dívku a malého střapatého chlapce na fotkách. Napadlo 
ho hned v tu chvíli, že budou z rodiny, ale vůbec si nepřipadal jako jejich otec. Ta 
možnost mu vůbec nepřišla na mysl. 
„…tvé děti někdo před osmi lety unesl. Jejich těla se nikdy nenašla. Tvá žena byla v té 
době těhotná a z toho stresu potratila. Byl jsem v té době hlavní vyšetřovatel, ale 
nepodařilo se mi případ dotáhnout. Nakonec jsem to vzdal. Všechno. Celou kariéru. K 
čemu je bejt policajt, když nepomůžeš nejlepšímu kamarádovi, kterej tě potřebuje? 
Když nezachráníš jeho děcka?“ 
Albert mlčel. Zkroušeně a zamyšleně hleděl Robertovi do očí. Tomu to po chvíli začalo 
být nepříjemné a tak sklopil oči. Pohled mu ulpěl na objednaném pití a jednoho panáka 
do sebe hned rychle hodil. 
„Zapsal jsem si do deníku: 'Musíš ho najít, Alberte'. Koho jsem tím myslel?“ 
„Měli jsme podezřelého… ale zmizel.“ 
Albert sebou trhl. „Jak to myslíš, že zmizel?“ 
„Prostě se po něm slehla zem.“ 
Albert urychleně vstal z barové stoličky. „Musím už jít. Uvidíme se.“ 
Robert ani nestačil hlesnout a Albert už zmizel ve dveřích, které se za ním pomalu 
zavíraly. 
 
Doma Albert jako první zamířil do ložnice, popadl svůj deník a zběsile jím listoval. 
Kontroloval, jestli počet stran souhlasí s kontrolními součty, které si ráno na několika 
listech poznamenal, ale žádná stránka nechyběla. 
Marcela nebyla doma, ale Albertovi se zdálo, že slyší podivný šramot ze suterénu. Kvůli 
ošklivé vzpomínce, jedné z mála, která mu zbyla, dolů do sklepa nikdy nechodil. Na 
kluzkých dlážděných schodech kdysi upadl a poranil si páteř. Bál se, že by se mohl 
zranit znovu. Tentokrát však překonal hluboko zakořeněnou bázeň a pokusil se zabrat 
za kliku. Jenomže dveře se ani nehnuly. 
Vyzkoušel všechny klíče z věšáku, ale žádný nepasoval. 
Co když je zamčeno zevnitř? napadlo ho. 
Zamířil ke kumbálu, odházel z něj staré krabice, matraci i houpacího koně, až si 
proklestil cestu k bedně s nářadím. Z bedny vytáhl páčidlo a vrátil se zpět ke dveřím do 
sklepa. Zasunul špičku páčidla mezi dveře a zárubeň a vší silou zabral. 
V tu chvíli v zámku zašramotil klíč, klika se pohnula, dveře se otevřely a v nich stála 
Marcela. 
„Co to sakra vyvádíš?“ vytřeštila oči. 
Albert ji bez zaváhání odstrčil na stranu a vydal se po schodech dolů. 
„Co to děláš, Alberte? Nechoď dál! Nestačilo ti to jednou? Chceš zase spadnout?“ 
křičela Marcela. 
Ale Albert nezastavil. Opatrně, aby neuklouzl, sestoupil po točitém schodišti dolů. 
Marcela běžela za ním, chytila Alberta za svetr a táhla ho zpátky nahoru. Albert se ohnal 
tak prudce, až Marcela zavrávorala a spadla na zem. Při dopadu zaječela bolestí, ale 
s jejím mužem to ani nehnulo. Albert otevřel stará zteřelá dvířka, sehnul se, aby prošel 
nízkým stropem, a nevěřícně zíral na scénu, která se mu zjevila před očima. 
Ve světle desítek, možná stovek svíček, stály uprostřed místnosti dvě dětské postýlky. 
Alberta udeřil do nosu nepříjemný štiplavý zápach. Rozechvěle popošel o několik kroků 
blíž a nahlédl do postýlek. Pod peřinami se choulila dvě dětská tělíčka. Jejich tváře byly 
seschlé jako tváře mumie, vlasy však zůstaly načesané a krásné, jako by je právě dnes 
někdo umyl a vysušil. Tělíčko dívky bylo oblečené do nádherných šatů, chlapec měl na 
sobě pyžamo s obrázkem medvídka. 
Marcela ležela na zemi schoulená do klubíčka a hlasitě brečela. 
Albert ztěžka oddychoval. Jeho vlastní dech mu najednou připadal cizí a vzdálený. 
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A pak mu došlo, že to není jeho dech, co slyší. U vzdálené zdi se v přítmí rýsovala silueta 
člověka. Albert popošel blíž a to co uviděl, jím otřáslo. 
Ke zdi byl za všechny končetiny připoutaný vychrtlý, zhroucený muž. Chyběly mu 
všechny prsty na rukou i na nohou. Oči měl vydloubnuté, vlasy vypadané nebo 
vytrhané. Kůži hyzdily stovky šrámů, škrábanců a řezných ran, na několika místech 
dokonce chyběly kusy masa. Z bezzubých úst mu tekly sliny. Jeho dech byl nakyslý a 
zkažený. Chrčel a snažil se něco říct. 
Před mužem ležely mučicí nástroje. Nože, kleště, jehly, zapalovače. 
Albert si uvědomil, že Marcela už neleží a nebrečí, ale stojí vedle něj. 
„Jestli chceš, můžeš si taky říznout, ale nesmíš mi ho zabít.“ 
Albert se na svou ženu podíval s nepředstíraným odporem. 
„Jsi šílená. Naprosto šílená. Tohle musí skončit, jdu zavolat na policii.“ 
„Zabijte mě,“ zachroptěl ztrýzněný vězněný muž. „Prosím, zabijte mě!“ 
Albert zhnuseně odvrátil hlavu, vyšel ze sklepení ven a popadl mobil ležící na stole v 
kuchyni. Vyťukal číslo na policii a přiložil telefon k uchu. V tu chvíli jej Marcela praštila 
do hlavy kladivem a on se v bezvědomí sesul na podlahu. 
 
Druhý den ráno se Albert probudil ve své posteli. Byl oblečený a hlava mu třeštila jako 
po výbuchu. Na nočním stolku ležela sklenice s vodou a aspirin. Spolk prášek a zapil 
jej. Z kapsy vytáhl kapesník, aby se vysmrkal, ale všiml si, že je popsaný. Zkontroluj 
deník a čísla stránek. Na psacím stole našel deník a zkontroloval ho. Čísla stránek 
souhlasila, jen některé stránky v kroužkové vazbě se zdály být bělejší a novější než jiné. 
Albert pokrčil rameny a vydal se do kuchyně. Tam spatřil cizí ženu, jak plní myčku 
nádobím. 
„Kdo jste a co děláte v mém bytě?“ 
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Pohřeb v zastoupení 

 
 
Exkomisař Houdek se od té doby, co ve svém přízemním bytě se zahrádkou osiřel, dost 
uzavřel, takže ho obtěžovaly nejen neohlášené návštěvy, ale i většina toho, co nacházel 
ve své schránce. A dopisní obálka, kterou si z ní vyzvedl toho nevlídného podzimního 
dne, ho doslova rozhodila. Prosvítalo z ní totiž parte a exkomisař neměl úmrtní 
oznámení rád. Kdo by také měl. 
Ještě než se ji odhodlal otevřít, nalil si panáka hanácké borovičky. To pro případ, že by 
ho to vzalo víc než obvykle. Ale nakonec to nebylo tak hrozné. Bylo to sice parte jeho 
spolužáka Jaromíra Sojky, ale ten nikdy nepatřil k jeho kamarádům. Po pravdě řečeno 
mu šel spíš na nervy. Byl totiž mnohem oblíbenější než on. Znal spoustu vtipů a drbů, 
a to nejen z divadla, ve kterém pracoval jako dramaturg. Říkali mu Šejkspír, protože 
také psával sonety a divadelní hry, a teď bylo nad slunce jasnější, že i verše na své 
úmrtní oznámení, které Karel Houdek právě četl, si napsal sám: 
 

Nebožtík neměl slzy rád, 
ba ani myšlenky černé. 
Konečně, žil tak akorát. 

Tak za ním pošlete fernet! 
 
Exkomisař se rozhodl, že poslední přání svého nemilovaného spolužáka vyslyší, ale 
protože fernet doma neměl, poslal za ním aspoň už nalitou borovičku. 
 
Velká obřadní síň krematoria byla plná. Karel Houdek dorazil až na poslední chvíli a 
teď musel stát, což jeho umělému kyčli nedělalo dobře. Zůstal proto úplně vzadu a 
stranou, takže se mohl opírat o zeď. Měl tak téměř ideální výhled na sedící smuteční 
hosty. Zato z těch stojících viděl dobře jenom na nejbližší. Žádnou známou tvář však 
neviděl. Jen jeden starší člověk mu připadal povědomý. Ten, jako kdyby vycítil jeho 
pohled, se otočil, takže se jejich zraky na okamžik střetly. Ale žádné známky poznání z 
tváře muže s bílými vlasy až na ramena, šedým plnovousem a tónovanými brýlemi 
nevyčetl. Starý pán po chvíli odvrátil zase odvrátil a vzápětí se ztratil mezi ostatními. 
Když skončily projevy smutečních řečníků a rakev zmizela v útrobách krematoria, lidé 
se začali řadit ke kondolování. Jenže exkomisař měl s přijímáním projevů soustrasti 
vlastní zkušenosti a věděl, že je to pěkný opruz. Takže se do žádné fronty nehrnul a 
vytratil se ven.  
A hned před vchodem narazil na skupinku spolužáků, kterých si v obřadní síni vůbec 
nevšiml. 
„Ahoj, Karle! Jdeš s náma taky na Kovárnu?“ zeptala se ho bývalá předsedkyně jejich 
třídy. 
„Běžte sami, já tam za vámi dorazím za chvíli. Musím si ještě odskočit,“ odpověděl a 
zamířil k postrannímu vchodu, kterým se dalo dojít na WC, ale především do místnosti, 
kde seděl obřadník se smutečním řečníkem a fotografem. 
„Měl byste na mě chvíli čas?“ zeptal se muže s fotoaparátem. 
„Samozřejmě. Co pro vás můžu udělat?“ 
„Chtěl bych si u vás objednat pár fotek z pohřbu, který právě končí.“ 
„Z pohřbu pana magistra Sojky? Ale pozůstalí si u mě fotografie už objednali.“ 
„Chápu. Jenže já nejsem žádný blízký pozůstalý. Já jsem s ním chodil do školy. A 
potřeboval bych pár fotek pro nás spolužáky. Hlavně záběry smutečních hostů. Ale 
nepotřebuju je na papíře, stačí, když mi je pošlete mailem. Zaplatil bych vám 
samozřejmě hned.“ 
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„Jak je ctěná libost,“ rozplýval se fotograf nad nečekaným výdělkem navíc. 
Dohodli cenu, exkomisař ji zaplatil a vydal se za spolužáky do restaurace Na Kovárně. 
„Tak už je nás jen čtyřiadvacet. A bylo nás kdysi čtyřicet,“ konstatovala někdejší 
předsedkyně třídy, když si na nebožtíkovu památku připíjeli. Někdo fernetem, někdo 
pivem a jiný vínem. „Dneska se nás ovšem sešla jen třetina.“ 
A opravdu jich u stolu sedělo všeho všudy osm. 
„Na co vlastně Jaromír unřel?“ zeptal se Karel Houdek. „Já ani nevěděl, že je 
nemocnej.“ 
„Však taky nebyl,“ odpověděl mu Sojkův někdejší soused ze školní lavice Petr Jílek. 
„Zabil se v autě. Nezvládnul zatáčku, vyletěl ze silnice a narazil do stromu. Auto chytlo 
a shořelo i s ním.“ 
„Já myslel, že si tu básničku na parte napsal sám. Při jeho smyslu pro humor.“ 
„Dyť taky jo,“ řekl Jílek. „To parte měl napsaný už léta. Stejně tak jako poslední vůli.“ 
„Ale proč, když byl zdravej?“ 
„Čert ví. On byl myšlenkama na smrt dost posedlej. I epitaf na hrob měl už dávno 
napsanej.“ 
„A kde se mu to vlastně stalo?“ zeptal se exkomisař. 
„Na Vysočině. Kousek od Milovskýho rybníka. To je mezi Svratkou a Novým Městem 
na Moravě.“  
Exkomisař zůstal jak opařený. Místa, která Jílek jmenoval, dobře znal. Už léta tam 
jezdil na ryby a na houby. Většinou ovšem napodzim. A ty ryby byly to jediné, co měl s 
Jaromírem Sojkou společné. Až na to, že on chytal hlavně pstruhy, zatímco Šejkspír 
kapry. Na jednom abiturientském večírku seděli náhodou vedle sebe a když hledali 
téma rozhovoru, s jistým údivem zjistili, že jsou oba rybáři. Houdek už od dětství, 
zatímco Sojka až od doby, kdy šel do důchodu. 
Při dalším hromadném přípitku si Karel Houdek povšiml, že u výčepního pultu stojí 
ten bělovlasý člověk, kterého zaregistroval už v obřadní síni kremat, a že jejich 
společnost pozoruje. Sice pil právě natočené pivo a nos měl schovaný v pěně, ale 
exkomisař by se byl vsadil, že úmyslně. 
 
Večer, po návratu domů, našel mezi maily i objednané snímky. Bylo jich celkem 
dvanáct a na třech z nich byl vidět člověk v brýlích s delšími a téměř bílými vlasy a 
vousy. A protože se jeho brýle ve světle fotoblesku leskly, viděl z jeho obličeje jen část 
čela, lícní kosti a nos. Středně velký, rovný a úzký. Skoro aristokratický. Karel Houdek 
by se byl vsadil, že ho už někdy někde viděl. 
Exkomisař věřil na génia loci. A z vlastní zkušenosti věděl, že duch místa nepodněcuje 
pouze fantazii, ale povzbuzuje i paměť. A tak hned na druhý den, což byl pátek, zavolal 
po ránu do Křižánek, které jsou od Milov, co by kamenem dohodil, a objednal si tam 
na víkend pokoj. Pak sedl do svého Matýska a vyrazil do Žďárských vrchů. Vyjížděl 
krátce po deváté a v jedenáct hodin si už sedal ke stolu v restauraci penzionu U Šlechtů, 
který stojí kousek od Milovského rybníka.  
„A sakra, další Pražák!“ uvítal ho šéf podniku skoro odmítavým zvoláním. 
„Copak? Nejsem tu vítanej?“  
„Co by ne. I volnej pokoj by se našel. Ale abyste se nám tu taky neugriloval v autě jako 
ten Sojka! Neznal jste ho náhodou. Von to byl taky tichej blázen.“  
Karla Houdka až zamrazilo. Tak rychlé a snadné pátrání nečekal.  
„A víte že znal? On to byl můj spolužák. Ale teprve před pár dny jsem se dozvěděl, co 
ho potkalo.“ 
„Takže to víte. Je to smutnej příběh. Zůstal mi dlužnej za tři noci!“ 
„A jak se mu to proboha stalo?“ 
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„Pámbu ví. Měl koupenou celodenní povolenku na rybník. Od oběda do oběda. Po 
jedenáctý u nás ještě jed, ale ani pivo si nedal, protože chtěl chytat na druhý straně u 
lesa, takže jel až ke Šlechtičnám autem. Možná že si pozdě večer zajel na jídlo někam 
jinam, na Blatiny, nebo do Sněžnýho. Ale proč se vracel sem, to nevím. Podle policajtů 
musel jet dost rychle, protože v tý blbý zatáčce mezi Šlechtičnama a náma dostal smyk, 
vyletěl ze silnice a dole to opřel do stromu a auťák chytil. Ale našli ho tam až ráno, po 
rozednění.“ 
„A že si toho nikdo nevšimnul dřív?“ 
„Nezapomínejte, že se to stalo třicátýho dubna a všude hořely ohně, protož se pálily 
čarodějnice. Od nás tam vidět není, u Šlechtičen otvíraj až v červnu a když jedete po 
silnici, tak můžete dole zahlídnout oheň, ale rozpoznat, co to hoří, je skoro vyloučený, 
protože terén je tam mnohem níž než silnice. Je to vlastně u paty hráze, kousek od 
výpusti...“ 
Nadarmo se však neříká, že první vyhrání z kapsy vyhání. Po zbytek víkendu už 
exkomisař zjistil jen jednu jedinou věc. Rybář, který chytal asi sto metrů od místa, kde 
měl osudného večera rybařit i Jaromír Sojka, mu řekl, že se tam ráno našly opuštěné 
Sojkovy pruty. A na místním oddělení policie v Novém Městě na Moravě, které celou 
věc šetřilo, mu to potvrdili. Pruty a další věci mrtvého včetně jeho skládacího 
rybářského křesla a stanového přístřešku byly prý jako pozůstalost po mrtvém úřední 
cestou předány do Prahy, kam bylo převezeno i jeho ohořelé tělo k identifikaci. 
 
Další pátrání v místě tedy Houdek vzdal. V neděli ráno si zajel na Svratku na pstruhy, 
ale chytil všeho všudy dva duháky, kteří nějakým zázrakem přežili masakr po zahájení 
pstruhové sezony o celý měsíc, a pár podměrečných potočáků, a tak to zabalil a zamířil 
zpátky k domovu.  
V pondělí ráno si v každoročně aktualizovaném seznamu žijících spolužáků vyhledal 
telefonní číslo Petra Jílka a pozval ho na pivo do letenské hospody Na Mělníku. Jílek 
pořád ještě bydlel v domě vedle kina Oko a měl to tam přes ulici.  
„Koukám, Šerloku,“ oslovil ho Petr Jílek jeho přezdívkou, „že ti ta Šejkspírova smrt 
nějak nedá spát. Jinak bys mi přece nevolal a netahal mě na pivo.“ 
„Bingo!“ řekl exkomisař. „Dokonce jsem byl o víkendu na místě činu a v okolí. Ale 
dohromady jsem nic nezjistil. Jen to, že po něm zůstala na břehu rybníka jeho rybářská 
výbava a v penzionu, kde bydlel, cestovní taška, elektrickej holicí strojek a tablet. Ale 
nic z toho jsem neviděl. Policie všechny ty věci zajistila a postoupila je do Prahy, kde 
měly bejt předaný rodině.“ 
„Jaký rodině?“ zeptal se Jílek. „Šejkspír byl přece bezdětnej! Měl sice nevlastního 
bráchu, ale ten nemá na nic nárok. Leda že by mu ty krámy vdova dala, protože jí budou 
leda tak na dvě věci.“ 
„Mohla by je prodat, ne?“ přerušil ho exkomisař. 
„A co by za ně asi tak dostala? Těch pár šupů jí přece nestojí za to. Má byt, nějaký prachy 
na účtu, protože před časem prodali chalupu, slušnej důchod a teď ještě dostane 
havarijní pojistku Šejkspírova teréňáku a taky jeho životní pojistku na úmrtí 
následkem úrazu, kde měl ve smlouvě dvojnásobný plnění, když k němu dojde při 
dopravní nehodě. Z tý dostane mimochodem dvě mega, a to tak, že hned, protože 
pojistná prémie patří obmyšlený osobě a nespadá do dědickýho řízení.“ 
„Teda řeknu ti,“  pochvaloval si exkomisař, „ty jsi něco jako karlovarský vřídlo, akorát 
že místo horký vody chrlíš žhavý informace.“ 
„Aby ne,“ řekl s neskrývaným uspokojením Petr Jílek. „Vždyť jsem s ním ty pojistný 
smlouvy sám uzavíral. Od čeho jsem pojišťovák, no ne?“ 
„Vlastně jo.“ Exkomisař si vzpomněl, že i jemu kdysi dávno nabízel životní a úrazovou 
pojistku. „Ale to nemění nic na tom, že si zaslouží panáka. Co piješ, kamaráde?“ 
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„Já? Celej život vodku. Za komančů stoličnou a teď většinou ruskej standard.“ 
Exkomisař tedy objednal dva panáky vodky a hned potom položil svému společníkovi 
další otázku: „Ale copak se taková pojistná událost napřed důkladně neprošetřuje?“ 
„Obvykle jo, ale tady nebylo co šetřit. Tělo bylo na uhel, auťák taky a na silnici, kde mu 
to ustřelilo pod zadkem, byla olejová skvrna. Zdokumentovaná. Policajti ji vyfotili.“ 
„A byl to vůbec Šejkspír, kdo v něm seděl? Neukrad mu někdo auto, když chytal až o 
kus dál?“ 
„A von se pak ze žalu utopil, ne? To si piš, že to byl von. Vdova ho bezpečně 
identifikovala podle toho, že mu na pravý ruce chyběl malíček. Respektive dva články 
malíčku. A o ty přece přišel, když se po maturitě nedostal na vejšku a dělal na stavbě 
míchače na betonárce. Utrhly mu je klínový řemeny dávkovače cementu. Měl ho pak 
mumifikovanej, jak ležel v cementu celou dobu, co byl ve špitále, a když měl upito, tak 
ho strkával holkám do vína, jako že jestli má tu správnou teplotu. A když se jim pak 
zvednul kufr, tak ho pak po nich dopíjel. Černej humor, to bylo jeho.“ 
„To jo, to si pamatuju, ale co porovnání jeho chrupu se záznamy u zubaře nebo 
porovnání jeho dé en á, to se nedělalo?“ nevzdával se exkomisař. 
„Nedělalo. Nebylo proč ani s čím. Šejkspír nebyl u zubaře celý léta. Od tý doby, co 
umřela jeho zubařka a naše spolužačka Hanka Mašková. A dé en á? S čím by ji asi tak 
porovnávali? Děti neměl, jeho otec je dávno mrtvej a zpopelněnej a jeho matka a brácha 
byli nevlastní. Vlastní máma mu umřela, když mu bylo pět let, a jeho táta si pak vzal 
rozvedenou ženskou s tříletým klukem.“ 
„No jo, no,“ povzdechl si exkomisař. „Život je někdy pěkná mrcha, to je fakt.“ 
 
Ještě téhož večera zatelefonoval Karel Houdek svému někdejšímu zástupci a 
pozdějšímu nástupci komisaři Richardu Tesárkovi a řekl mu, že by pro něj měl jistou 
informaci, kterou by mu ale nerad říkal po telefonu. Načež se zeptal: „Jak jsi na tom 
dneska večer? A co bys řek na včera chycenýho duháka se židovskejma bramborama a 
lahvinkou pozdního sběru odrůdy irsai oliver?“ 
„Neřekl bych ne.“ 
„Tak třeba v šest?“ 
„Budu tam.“ 
Když dojedli pstruhy a nalili si první sklenku vína s muškátovou chutí a vůní, zeptal se 
komisař exkomisaře: „Tak co máš, Karle, na srdci? Už bys to moh mít i na jazyku.“ 
„Tak jo... Minulej tejden jsem byl ve Strašnickým krematoriu na pohřbu svýho 
spolužáka z gymplu. Jmenoval se Jaromír Sojka, byl to divadelní dramaturg a taky 
trochu psal, takže jsme mu už ve škole říkali Šejkspír. Zabil se o Valpuržině noci u 
Milovskýho rybníka na Vysočině v autě. A to auto s ním shořelo na troud, takže ta 
kremace byla skoro zbytečná. Ale možná taky že ne.“ 
„Ty zas mluvíš jak Pythie. Zatím ti teda moc nerozumím.“ 
„Protože ještě nevíš všechno. Na tom pohřbu se vyskytoval jeden člověk, kterej mi 
přišel povědomej. A mihnul se i v hospodě Na Kovárně, kam se pak šlo. Ale vždycky, 
když si všimnul, že ho pozoruju, tak mi zmizel z očí. Měl úplně šedivý vlasy až na 
rameny a bíbra, a taky brejle s tónovanejma sklama, který podle mě nebyly dioptrický.“ 
„Aha, už tomu začínám rozumět. Ty si myslíš, že ty vlasy, vousy a brejle byly součást 
maskování, že ten člověk nechtěl, aby ho někdo poznal.“ 
„Líp bych to neřek.“ 
„A jak tě znám, tak už máš taky nějakou teorii o tom, proč to dělal.“ 
„Mám. Já si myslím, že to byl ten náš spolužák. Jaromír Sojka alias Šejkspír. Kterej si 
mimochodem sám napsal úmrtní oznámení, báseň na něj i epitaf na hrob.“ 
„Takže pohřeb v zastoupení? Ale proč by to dělal? Aby se moh na vlastní oči přesvědčit, 
kolik se s ním přišlo rozloučit lidí a jak nad jeho rakví truchlej?“ 
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„Možný by to bylo. Ješitnej byl na to dost. Ale moh by tu bejt ještě jinej důvod. On měl 
docela zajímavou pojistku. Se zdvojenou prémií při úmrtí po dopravním neštěstí. A 
protože opravdu šlo o dopravní nehodu, tak by jeho vdova měla dostat dvě mega. To už 
by moh bejt motiv, no ne?“ 
„A kdo by pak byl v tý rakvi?“ 
„Zuhelnatělej rybář podobnýho věku a postavy, se kterým se potkal na rybách, a 
kterýmu – stejně jako jemu – chyběly dva články malíčku pravý ruky, což vdově stačilo 
k identifikaci mrtvýho.“ 
Richard Tesárek pochybovačně zakýval hlavou: „Není těch náhod nějak moc?“ 
„Ani bych neřek. Jenom dvě. A já si dovedu docela dobře představit, že jeden z nich 
dostal chuť na pivo, nebo jim došly cigára, a tak se dohodli, že ten druhej sjede ke 
Šlechtům, a Sojka že mu půjčí svý auto.“ 
„Ty myslíš, že ho nějak poškodil? Přeříznul brzdový hadičky, nebo někde něco uvolnil?“ 
„Ne. Já si myslím, že ho až do tý bouračky nic takovýho aninenapadlo. Ale pak uslyšel 
ránu a uviděl oheň za hrází. To mu samozřejmě nedalo a tak se tam vypravil. Je to plus 
minus nějakejch tři  sta metrů. A když uviděl, co se stalo, a navíc zjistil, že si toho kromě 
něj zatím nikdo nevšim, dostal nápad. Vrátil se zpátky, sbalil jeho věci, svý tam nechal, 
a zmizel. Možná že když tomu druhýmu rybáři půjčoval klíčky od svýho drahýho 
teréňáku, řek si mu o klíčky od jeho auta. Jako že kdyby se v tý hospodě zapomněl, tak 
aby si měl čím pro něj dojet. A on mu je dal. Takže teď moh s jeho vozem klidně odjet 
někam, odkud už pokračoval hromadnou dopravou. Nejlíp asi vlakem...“ 
Šéf pražského oddělení vražd se poškrábal na hlavě: „To je všecko moc hezký, ale co já 
s tím? Vražda to nebyla, do podvodů nám nic není a navíc se to všechno odehrálo někde 
úplně jinde.“ 
„Třeba byste po něm mohli zapátrat jako po podezřelým z trestnýho činu ublížení na 
zdraví s následkem smrti. Jako že na základě mýho podnětu. Já mám totiž i jeho 
fotografie!“ 
„Víš ty vůbec, co po mně chceš? A radši nic neříkej! Já vím, že to víš. Ale bude to chvíli 
trvat.“ 
Neuplynulo však ani osmačtyřicet hodin, když exkomisaři zazvonil v kapse mobil a z 
něj se ozval Ríšův hlas: „Takže, Karle, asi takhle – o víkendu odletěla z Prahy na 
Bahamy Věra Sojková a taky člověk z tý tvý fotografie. Ten ovšem cestoval na pas 
nějakýho Václava Neužila z Hlinska, kterej je od prvního května, kdy odjel na ryby, 
nezvěstnej. Jeho vůz se našel na parkovišti u nádraží ve Ždáru nad Sázavou. Ten tvůj 
Šejkspír nejspíš našel v jeho věcech i jeho cestovní pas, přizpůsobil svůj imidž fotce na 
něm a teď už je někde na Bahamách, se kterejma nemáme smlouvu o právní pomoci. 
Mimochodem, ta pojistka byla vyplacená na účet truchlící vdovy v pátek, den po 
pohřbu, a peníze byly vzápětí převedený na její zahraniční konto. Stačí ti to? Mně jo. A 
jim nejspíš taky.“ 
„Bude muset, Ríšo. Mně i jim. Takže díky! Máš u mě příštího pstruha. Anebo tři. Abys 
měl i pro rodinu!“ 
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Poslední výstup 

 
 
Nikdo neuměl umírat tak půvabně, jako Helena Helerová. V roli Julie se zhroutila 
k nehybnému Romeovu tělu s takovou grácií, že dokonce i nerudný kritik F. označil její 
závěrečné gesto za samu esenci renesanční Itálie. Jako Desdemona dojímala v poslední 
scéně průzračnou čistotou výrazu a hloubkou citu, a v moderní, velmi nekonvenční 
verzi Dámy s kaméliemi se coby nešťastná Marguerita Gautierová prokašlala k závěru 
tak dojímavě, že - moderna nemoderna - i nejotrlejší divačky slzely stejně upřímně jako 
jejich prababičky v éře romantického divadla.  
Dokonce i když zemřela doopravdy, byl na ni hezký pohled. Vrah ji udeřil zezadu do 
hlavy, takže padla obličejem na stolek mezi kelímky s líčidly a velkou kytici bílých růží; 
k jejich jemné vůni se přidalo ještě vanilkové aroma pudru, rozsypaného po celém 
stolku i na koberci, kde pudr poprášil také malého látkového panáčka v kostýmu 
pierota. Po hedvábné tvářičce mu příhodně k situaci stékala křišťálová slzička, sytě 
červené rty se naopak nevhodně usmívaly. Herečka měla na sobě ještě v bílou, skoro 
průsvitnou řízu Julie Kapuletové a vlasy – ty obdivované zlatě plavé kadeře, které díky 
všudypřítomné reklamě na zázračný šampon Éclat, znali i ti, kdo nechodili do divadla, 
měla ovinuté jemnou síťkou zdobenou perličkami. Zdálo by se, že jenom usnula, a 
noční vrátný, který zhruba ve tři hodiny při obhlídce budovy zahlédl pode dveřmi šatny 
proužek světla a opatrně vstoupil, si to nejdříve také myslel a nevěděl, co má dělat. 
Chvíli rozpačitě přešlapoval, zkusmo zakašlal a potom několikrát - stále hlasitěji - 
opakoval „Paní Helerová, paní Heleno...“ Nakonec – když už mu to přišlo divné a všiml 
si také až příliš bezvládně visící ruky, přistoupil blíž a pokusil se zvednout obdivovanou 
zlatou hlavu. Ale ta znovu klesla a pod kadeřemi a jemnou síťkou se objevila krvavá 
rána… Vrátný se pochopitelně nejdřív vyděsil a poté roztřesenou rukou vytáhl z kapsy 
telefon.  
  
 * * * 
Případ, který okamžitě začal plnit všechna média – a nejen bulvární, herečka byla 
vážená umělecká osobnost – dostal na starost mladý poručík Dvořák. Neměl z toho 
radost, ačkoliv případ tak ostře sledovaný ho mohl proslavit. Jaromír Dvořák byl však 
přes své mládí mužem pořádku a divadelní prostředí, přetékající emocemi, 
pravděpodobně jen zčásti upřímnými, mu bylo z duše nepříjemné. Vzlykající kolegyně 
a hrdinně se tvářící kolegové, city vystavované na odiv i diskrétně sdělované pomluvy 
– to všechno ho hluboce znechucovalo. Jak se v tom vyznat, když všichni ti lidé jsou 
zvyklí den co den předstírat a lhát a jsou zato dokonce ještě placeni?  
A ten chaos v divadelním zákulisí! Nikdo nebyl schopen přesně říct, kdo vlastně viděl 
Helenu naposledy. Zato se rychle podařilo zjistit, že vražednou zbraní byla malá, ale 
těžká bronzová busta Williama Shakespeara, kterého Helena, úspěšná v několika jeho 
hrách, hrdě považovala za „svého“ autora. Bustu ji asi před dvěma lety poslal spolu 
s kyticí růží - bílých, jako byly ty dnešní – jakýsi tajný ctitel. Podle všech svědků ji 
Helena od té doby měla stále na stolku v šatně, protože věřila, že jí Shakespeare přináší 
štěstí. Tentokrát talisman nefungoval.  
   
První šetření přineslo poměrně přesný obraz Heleniných posledních chvil. Policejní 
lékař určil její smrt na dobu mezi jedenáctou a druhou hodinou. Představení – byla to 
padesátá a proto slavnostní repríza - skončilo pár minut po desáté a v následující 
půlhodině se kdekdo pokoušel Heleně Helerové gratulovat. V její šatně se proto 
vystřídala řada hostů: režisér inscenace, všichni účinkující, přátelé i neznámí a proto 
neidentifikovatelní ctitelé a ctitelky. A také poslíček z květinářství s kyticí bílých růží, u 
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kterých však nebyla vizitka ani jakékoliv údaje o dárci. Asi ve tři čtvrtě na jedenáct vešla 
do šatny garderobiérka paní Roubínková, která chtěla uložit kostým z posledního 
dějství. Ale Helena ji poslala domů s tím, že si kostým Julie nechá na sobě, protože čeká 
zajímavou návštěvu a chce udělat dojem. Uličnicky na Roubínkovou zamrkala – „jak to 
jen ona uměla, chudinka zlatá,“ zavzdychala garderobiérka. A pak už Helena osaměla. 
Zajímavý host se dostavil úderem jedenácté; byl to známý filmový producent kterého 
k jeho smůle identifikoval vrátný. Jenomže – a to zase k jeho štěstí – nešel dál, nechal 
ve vrátnici jen omluvný lístek. Vrátný, který se právě díval na televizní detektivku, 
usoudil, že lístek nespěchá a že ho odevzdá zítra. 
 
 * * *  
 
Po prvním únavném dnu výslechů se ze změti klepů, dohadů, bezdůvodného zapírání 
a navzájem se vylučujících svědectví, přece jen vyloupli tři podezřelí: ti, kteří 
prokazatelně odcházeli z divadla jako poslední asi ve jednu hodinu a to dokonce 
společně. Byli to režisér Filip Horák, herečka Eva Jiránková a herec Jiří Tichota. 
Všichni se shodovali na tom, že podle jejich mínění Helena už dávno odešla, protože si 
stěžovala na únavu a těšila se, že druhý den odjede odpočívat na Šumavu. Proto prý 
také nešla ani na skleničku do divadelního klubu.  
Režisér Filip Horák, uctívaný mág současného divadla, se k výslechu dostavil ve 
vytahaném svetru a pytlovitých kalhotách, které ostentativně hlásaly, že jejich nositel 
je povznesen nad banální záležitosti módy, ale zároveň jako zázrakem ještě umocňovaly 
jeho vskutku magickou přitažlivost a šarm. Prohlásil, že za Helenou zašel hned po 
závěrečné děkovačce jen aby jí pogratuloval a zbytek večera strávil v divadelním klubu, 
Ne, z klubu neodešel, snad jen jednou nebo dvakrát na toaletu, což mu může dosvědčit 
minimálně deset nebo patnáct svědků; herci, technikáři, barman. To už samozřejmě 
Dvořák věděl, ale věděl taky, že takové svědectví nic neznamená. Zábava v klubu byla 
podle všeho velmi živá, dost se popíjelo a nejspíš by si nikdo ani nevšiml, jestli se Horák 
vzdálil na pár minut nebo na půl hodiny. Anebo všiml, ale pomlčel by o tom. Horák je 
v souboru i celém divadelním světě vlivná osobnost. Stojí za to, být s ním zadobře.  
Jinak byl Horák poměrně sdílný. Celkem ochotně potvrdil, co už Dvořák věděl: že 
s Helenou byl dávný kamarád, znali se od školy a několik let spolu byli v angažmá 
v Olomouci. Když před deseti lety Horák přešel do Prahy, přizval při nejbližší 
příležitosti do souboru Helenu. „Byla to tak talentovaná holka,“ opakoval několikrát 
smutně, „tak talentovaná. Druhá taková v její generaci není. Pro divadlo i pro mě 
osobně je to těžká rána. Teď například měla hrát hlavní roli v nové hře J. D. toho 
slavného francouzského dramatika, snad víte,“ podezíravě se na Dvořáka podíval. „U 
nás v divadle to bude mít českou premiéru, rozumíte? U nás! Nevím, kdo to může vzít 
místo ní … Totiž…jedině Eva Jiránková, jiná možnost není. Stejně po té úloze prahla. 
Je ovšem mladší, má míň zkušeností, menší charisma… bude to složitý...“ Režisér se 
odmlčel, zřejmě se ponořil do tvůrčích úvah a zdálo se, že úplně zapomněl kde je a proč. 
Když ho Dvořák vytrhl z přemýšlení, potvrdil to, co už vypověděli klepaví kolegové. 
Ano, v Olomouci spolu Helena a Horák chodili, ale jen krátce. Znali se prý příliš dobře 
a příliš dlouho, než aby to mohla být skutečná vášeň, vysvětloval. Spíš se jen oba cítili 
v Olomouci cizí a osamělí…Ale rychle to skončilo. Helena pak měla několik lásek, 
taková krásná holka, jak by ne…Ale nic vážného. „Byla příliš fixovaná na divadlo. 
Ostatně jako já. Divadlo je řehole, a to, pane, není žádné banální rčení! Divadlo - prostě 
- je - řehole. A já jsem řeholník!“ A po tomto překvapivém prohlášení už se Dvořák od 
moderního divadelního mága nedozvěděl nic podstatného.  
 
  * * *  
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Další z trojice, která v osudný večer odcházela z divadla poslední, byla právě Eva 
Jiránková, ta méně zkušená, méně charismatická… Opravdu? Na první pohled tak 
působila. Drobná, krátce ostříhaná tmavovláska, zdaleka ne tak atraktivní jako oslnivá 
Helena. Snad jen ty velké zářivé oči… Začala klidně a věcně. V představení ten večer 
nehrála – „druhá velká role pro mladou herečku tam není, víte? A o alternaci nemohla 
být řeč. Helena si své role hlídala.“ V zářivých očích nebezpečně blýsklo. Do divadla 
přišla až po představení, do klubu. Volal ji odpoledne kolega Tichota, že by s ní rád 
mluvil. „Já na Tichotu nejsem zrovna žhavá, víte? Ale šla jsem. Měla jsem špatnou 
náladu, nechtělo se mi být sama doma.“ A zase ten pohled.  
Jako by se vůbec neobávala, že by na ni mohlo padnout podezření, rozpovídala se Eva 
po pár Dvořákových otázkách docela volně o svém vztahu k Heleně. „Neměla jsem ji 
ráda, nebudu lhát. Stejně by vám to všichni řekli. Byla to falešná sobecká potvora. Na 
povrch samé milááačku sem, miláááčku tam“ - nečekaně věrně napodobila trochu 
rozmazlený a přece tak působivý nachraptělý hlas mrtvé Heleny – „ale myslela jen na 
sebe. Vždycky. A na tu svou pitomoučkou mrňavou slávu. Vůbec ne na divadlo. Na sebe. 
Víte kolik lidí podrazila? Procházkové z Komorního vyfoukla roli v tom novém seriálu 
– a to už měla Procházková skoro podepsanou smlouvu. No, teď se jí ta role možná 
vrátí. A Fanta, ten scénograf, kvůli ní málem skončil na psychiatrii…Nedivila bych se 
kdyby…“ Pak se přece jen zarazila a zářivé oči se přivřely. Jako kdyby už nechtěla nic 
vidět.  
„Řekla jste, že jste měla špatnou náladu. Proč? A co vám chtěl Tichota tak naléhavého? 
“  
„Vlastně nic, jen to na mě zkoušel, jako obvykle. Sliboval, že mi pomůže k jedné roli. 
Ale mně bylo jasné, že kecá. Přece každý ví, že stál o Helenu.“ 
„Proč jste tedy jeho pozvání přijala? Šlo snad o tu francouzskou hru?“ použil Dvořák 
čerstvě získanou informaci.  
 „Jestli už to víte, nemusíte se ptát. Ta role byla jako přímo pro mě. Charakterem i 
věkově. Helena byl skoro o šest let starší a to už je znát!“ 
„A teď ji dostanete.“ 
„Doufám. Ale ne že bych kvůli tomu vraždila! Za to mi nestála! Ani ta role, ani Helena. 
A vidíte, někdo to udělal za mě!“  
 „Docela šťastná shoda okolností, “ podotkl Dvořák. Ale Eva Jiránková se už nedala 
vyprovokovat a jen zopakovala, že od půl jedenácté, kdy do klubu dorazila, seděla 
s Tichotou: vyšla jen někdy před půlnocí na chvíli před divadlo: někdo jí telefonoval a 
protože v klubu byl strašný rámus, šla si hovor vyřídit ven. A Helenu za celý večer ani 
nezahlédla.  
 
  * * *  
 
Jiří Tichota nebyl od rána k zastižení ani doma, ani v divadle – kde ostatně bylo 
všechno vzhůru nohama a Tichota, který momentálně nic nezkoušel, tam ani být neměl 
- a nebral ani telefon. Nicméně další vyšetřování povážlivě zacloumalo Horákovým 
alibi. Noční vrátný, ten, který našel mrtvou Helenu, si vzpomněl, že ho asi v půl 
dvanácté viděl klepat na dveře její šatny a divadelní elévka Lenka Kulíšková, náramně 
čiperná všudybylka, která v Romeovi statovala jako jedna z veronských občanek, to 
potvrdila. Řekla taky, že o něco později potkala v chodbě před šatnami sólistů Jiřího 
Tichotu; měla dojem, že právě vychází z Heleniných dveří. Na otázku co tam jako 
statistka vůbec dělala, zdráhavě připustila, že jí zajímaly poměry v divadle a byla si 
proto popovídat s představitelem Merkucia, který byl zřejmě ochoten hezké adeptce 
věnovat svou přízeň. Oba pak odešli spolu dávno před poslední trojicí a byli tak mimo 
podezření.  
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Znovu předvolaný režisér Horák, o něco zarostlejší a zmačkanější než ráno, ale stále 
sebejistý se pod tíhou dvojího svědectví neochotně přiznal. Prý zrovna dostal skvělý 
režijní nápad a chtěl se hned s Helenou poradit. Ale klepal marně, a přes dveře slyšel, 
že Helena s někým mluví. Jen její hlas. Asi telefonovala. Horák se rozhodl, že nápad 
počká do zítřka a vrátil se do klubu. Proč to neřekl hned? „To si snad umíte představit,“ 
zněla rozhořčená odpověď. „Jste policie. Podezíráte. A já mám před sebou důležitou 
práci. Nemám čas sedět někde ve vyšetřovací vazbě a očišťovat se. Ale jsem nevinný. 
Přísahám! Já přece Helenu potřeboval!“ 
 * * *  
Když Dvořák propustil teatrálně přísahajícího režiséra s připomínkou, že má zůstat 
v dosahu, přepojili mu z centrály hovor. Jakýsi slizký, šepotavý hlas, snad ženský, snad 
mužský, chrchlavě sděloval, že madame Helerová kradla matkám syny, i matce 
Williama Shakespeara, a bůh ji zato spravedlivě potrestal. Neznámý – nebo neznámá, 
nedalo se to přesně určit - volal z veřejného automatu na Hlavním nádraží.  
Z Helenina mobilu se pak rychle zjistilo, že hovor, který asi zaslechl režisér Horák, 
vedla s producentem, který místo sebe poslal lístek. Důležitý muž, jehož ihned 
kontaktovali, to zdráhavě potvrdil – ale zdráhat se vlastně vůbec nemusel. Telefonát 
přece jen dokázal, že s Helenou se opravdu nesetkal. A byl to také její poslední hovor.  
   * * *  
 
Jiří Tichota se objevil až k večeru, když konečně zareagoval na celodenní telefonáty a 
sám se ohlásil. Byl to bledý chlapík kolem čtyřicítky, na herce prestižního divadla 
poměrně bezvýrazný - ale možná, dumal Dvořák, kterému vyšetřování krok za krokem 
odkrývalo rozličná tajemství divadelní magie, je právě tohle jistá výhoda: aspoň se 
může snáze proměňovat v různé lidské typy. Tichota působil unaveně, nevyspale. 
Prohlásil, že ho ani nenapadlo, že by ho policie mohla ještě potřebovat. Vypověděl 
přece už včera, že nic neví a že si ničeho zvláštního ani nemohl všimnout, protože seděl 
celý večer v klubu s Evou Jiránkovou. A protože ho Helenina smrt naprosto šokovala, 
odjel na celý den na chalupu u Mníšku, aby se na zahradě uklidnil a dal si dohromady 
myšlenky. 
„Takže vy tvrdíte, že jste se s Helerovou vůbec nesetkal? Jak je tedy možné, že vás viděli 
vycházet z její šatny? Máme na to několik svědků.“ Dvořák tentokrát blufoval, svědek 
byl jen jeden, ale co… Účelu bylo nečekaně rychle dosaženo. Tichota viditelně 
znervózněl, prý si ho museli poplést. „Já u ní nebyl, opravdu…A i kdyby, jak bych mohl 
já…Vždyť já byl do ní už roky zamilovaný. 
„Do Helerové? Ale slečna Jiránková vypověděla, že jste se jí během večera dvořil a 
sliboval jste, že jí zařídíte roli v té nové hře…Tak koho jste to vlastně miloval?“  
„Já…obě. Copak si to neumíte představit? Já, pořád svobodný, léta sám a okolo mě 
takové krasavice. Miloval jsem je obě! Obě! A ony nic…Nezajímal jsem je,“ chrlil 
Tichota překotně a skoro se zdálo, že mu přiznání neopětovaných lásek dělá dobře. 
Jako by se potřeboval vymluvit. „A s Helenou jsem se nesetkal! Ne!“  
„Ale slečna Kulíšková vás viděla. A bylo to právě v době, kdy Jiránková šla telefonovat.“  
„Kulíšková lže! Je to drzá, nafoukaná holka!“  
„Její svědectví vypadá velmi spolehlivě. Zvlášť, když ho porovnáte se záznamem na 
mobilu Evy Jiránkové. Telefonovala skoro čtvrt hodiny mimo budovu. A v klubu bylo 
tou dobou tak rušno, že si nikdo nevšiml, že tam nejste. Tak jak to bylo?“  
 „Samé intriky!“, vybuchl Tichota. „Všichni, všichni mi házeli klacky pod nohy! 
Vždycky! Odjakživa! Nikdo mě nedocenil! Od školy jsem neměl jedinou slušnou roli, 
pořád jen čurdy, vedlejší figury, pár replik! Jak jsem pak mohl uspět u Heleny, z které 
se stala hvězda!“  
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„Byl jste jí k smíchu, viďte? Nebrala vás vážně, říká se po divadle . Tak jste to zkoušel 
na Jiránkovou,“ přisazoval si Dvořák.  
„Říká, říká! Lidi toho namluví! Chtěl jsem jim pomoct, oběma. Chtěl jsem je smířit, 
věděl jsem, že na sebe žárlí! Myslel jsem, že by mohly té nové hře alternovat. Chtěl jsem 
jim být užitečný!“ Najednou, jako by se uvolnila hráz, nebyl Tichota k zastavení. Ano, 
nešťastně a dlouho miloval Helenu…Ale už to přešlo. Chtěl si s ní jen ještě promluvit, 
ten předvčerejší večer, a zároveň se toho bál. Proto v poslední chvíli zavolal Jiránkovou, 
aby se Heleně vyhnul… Ale potom šla Jiránková telefonovat, a Tichotu, kterého si nikdo 
nevšímal, to k Heleně táhlo. „Byla ještě v šatně, mluvil jsem s ní, dal jsem jí panáčka 
pro štěstí, Pierota. A to je všechno.“  
„Pierota? Ale ona ho zahodila, viďte? Nestála o něj. A o vás taky ne. Jen se vám smála,“ 
zkusil to Dvořák. A Tichota se přestal ovládat. „ Ano, hodila panáčka na zem, chudáka 
Pierota!“ křičel. „Že prý má vzácnější talisman, toho svého Shakespeara! A jen se smála, 
ať prý neotravuju! Já, který bych pro ni třeba i vraždil! Popadl jsem tu zatracenou bustu 
- ...“ Hlas mu přeskočil do nepříjemné fistule, zbledl. „Nevím, jak se to stalo, nechtěl 
jsem, ne…. Hlava jí klesla na stolek, ani nevykřikla… Nenapadlo mě, že jsem že udeřil 
tak silně. Myslel jsem, že je to zas jen taková hra, že mě chce postrašit. Strčil jsem bustu 
do kapsy a vrátil se do klubu... Čekal jsem, že se Helena se za chvíli objeví, nic se jí přece 
nemohlo stát! Nic se nemohlo stát!“  
   
 * * *  
Premiéra francouzské komedie o tři měsíce později měla úspěch a Jaromír Dvořák, 
kterého osobně pozval sám divadelní mág, horlivě tleskal, třebaže děj mu připadal 
poněkud zmatený a herci podle něj přehrávali. Nicméně kritiky byly velmi příznivé a 
Evu Jiránkovou v hlavní roli označil přísný F. za důstojnou pokračovatelku velké 
Heleny Helerové, jejíž ztráta atd. atd. - obvyklé bláboly…Eva pak v několika televizních 
rozhovorech přiznala, že Helena byla jejím milovaným vzorem – a tentokrát ani jednou 
nenapodobila její výslovnost a trochu rozmazané vokály. Královna je mrtva, ať žije 
královna – dalo by se říci.  
A ještě maličkost. Za tajemným telefonátem se skrývala poněkud potrhlá matka skoro 
šedesátiletého syna, Helenina tajného ctitele, který svému idolu pravidelně posílal bílé 
růže a byl i dárcem osudné Shakespearovy busty. Ta se našla nedbale zahrabaná pod 
růžovým keřem v zahradě chalupy u Mníšku, o kterou se teď dlouho nebude mít kdo 
starat.  
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Smrt v ráji 

 
 
Exkomisař Houdek si potrpěl na finskou saunu, do které chodil od mládí. Když na to 
měl ovšem čas. Ale od té doby, co ukončil svou soukromou detektivní praxi a co ho 
opustila jeho žena i s jejich dospívajícím synem a stárnoucí fenkou, měl času, že 
nevěděl, co s ním. Pokud ho náhodou nepožádal o externí spolupráci jeho bývalý 
zástupce a pozdější nástupce komisař Richard Tesárek. Což ho nepožádal už hodně 
dlouho. A tak si začal budovat své životní rituály. Patřila k nim i páteční odpolední 
návštěva sauny v relaxačním centru Na Fialce v nedalekých Říčanech. Za tu dobu, co 
tam chodil, si udělal v říčanské sauně několik nových známých, o kterých už věděl lecos, 
co o nich nemohli vědět ani jejich dobří známí, pokus s nimi nechodili také do sauny. 
Patřila k nim i hubená zdravotní sestřička Tereza Tlustá, se kterou exkomisař 
spolupracoval už na případu slepého okna. O té věděl kromě jiného i to, že má na levé 
hýždi pigmentovou skvrnu nikoli snad velikosti mexického dolaru, zato však ležaté 
osmičky – tedy nekonečna. A právě od této sestřičky, která mu nedávno nabídla tykání, 
se mu dostalo i nečekaného pozvání. 
„Nechtěl by sis se mnou vyjet na výlet?“ zeptala se. 
„Na výlet? Teď v zimě?“ 
„A proč ne?“ 
„A to jako kam? Lyžovat neumím, takže na hory sotva, a hrady a zámky jsou v zimě 
zavřený.“ 
„Ale sauny a wellnes centra jsou otevřený. A co může bejt v zimě lepšího?“ 
Exkomisař si odhrnul mokré vlasy z čela a namítl: „Ale vždyť v sauně už jsme.“ 
„To jistě, ale existujou hezčí. Třeba v Hudlicích, kde mám chalupu po babičce. Autem 
je to plus minus hoďka a tamní Saunovej ráj nemá chybu. A změna je život, no ne?“ 
„Tak dobře,“ řekl exkomisař. „Se mnou se dá mluvit.“ 
 
Nejeli samozřejmě hned, ale až o týden později. Páteční saunu Na Fialce vynechali a v 
sobotu ráno vyrazili do Hudlic. V noci napadl sníh, ale protože se brzy rozjezdil, mohli 
jet docela rychle, takže na místě byli krátce po otevření. Saunový ráj byl v nízkém 
roubeném stavení a na parkovišti před ním stálo už půl tuctu aut. Vesměs poměrně 
luxusních. Exkomisařův chevrolet matiz, kterému říkal Matýsek, vypadal vedle nich 
jako hodně chudý příbuzný.  
V recepci si zaplatili vstup na dvě hodiny a za chvíli se už vyhřívali, jak je pámbu stvořil, 
ve venkovní finské sauně. Po čtrvrt hodině grilování se zchladili v ochlazovacím 
bazénku a exkomisař si navíc vyklopil na hlavu džber ledové vody.  
„Tak kam teď?“ zeptal se a ovinul si sarong kolem těla v místech, kde kdysi míval pas. 
„Do odpočívárny?“ 
„Třeba.“ 
Ale v odpočívárně s lehátky a relaxační hudbou bylo plno, a tak se vydali na obhlídku 
celého toho saunového ráje. Nakoukli do páry, aromasauny i do velké vniřní sauny, 
prošli se Kneipovým chodníčkem, a nakonec dorazili do odpočívárny s možností 
občerstvení.  
Usadili se u stolku pro dva a objednali si dvě piva. Když jim je přinesli, přiťukli si a 
hubená sestřička Tlustá řekla: „Tak ještě jednou na to tykání!“ 
Když se napil, začal se rozhlížet kolem sebe. A všiml si něčeho, co prve při jejich vstupu 
do odpočívárny s občerstvením uniklo jeho pozornosti. Bylo to něco jako bílé 
eskymácké iglú s nízkými dveřmi, na kterých byla dvě červená srdíčka. 
„Co to je?“ zeptal se polohlasně.  
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„Diskrétní odpočívárna pro páry,“ odpověděla mu Tereza Tlustá. „Zvukově 
odizolovaná, s dvoulůžkem pod nebesy a malým umyvadlem v rohu.“ 
„Ty už jsi tam někdy byla?“ 
„Nebylo s kým,“ řekla Tereza. „Ale nahlídla jsem tam. Co bys taky čekal od zvědavý 
ženské.“ 
Karel Houdek se krátce zamyslel a pak řekl: „Já bych se tam taky rád kouknul.“ 
„To asi nepůjde. Dveře jsou zavřený. Nejspíš tam někdo je.“ 
„Tak počkáme.“ 
„A není to škoda, ztrácet tady čas? Já bych si dala další kolo v sauně, a pak se sem 
můžeme zase mrknout.“ 
Mrkli se celkem třikrát, ale dveře falešného iglů U dvou srdcí, byly pořád zavřené. 
„Asi jsme propásli střídání stráží,“ usoudila sestřička Tereza, ale exkomisaři to vrtalo 
hlavou a když v recepci vraceli klíče od šatních skřínek a platili své pití, zeptal se: „Do 
toho iglú U srdíček si člověk musí udělat nějakou rezervaci?“ 
„Ne. Proč?“ odpověděla mu recepční také otázkou. „Tam je skoro pořád volno.“ 
„No nevím. Dneska ne. Víte co? C kdybyte nám ještě udělala dvě presa? My si je tady v 
klidu vypijeme, trochu se aklimatizujeme a vy si to tam zatím jděte zkontrolovat! Že 
vám nelžeme.“ 
Jenže o několik minut později už bylo jasné, že tady něco nehraje. Recepční se vrátila 
ze své inspekce jak přešlá mrazem a v ruce držela klíč.  
„Máte pravdu,“ řekla, „asi tam někdo je. Ale nikdo se neozývá, i když jsem bušila do 
dveří jak hluchej do vrat. Tak mě napadlo mě, že ráno kolegyně zapomněla odemknout, 
protože na noc to iglú zamykáme, a tak jsem si vzala klíč a zkusila odemknout. Ale 
marně. Zámek je odemčený, ale zevnitř je západka. To jsem blázen...“  
„Nejste,“ uklidňoval ji exkomisař. „Já si došel ven nadýchat se trochu čerstvýho 
vzduchu a všimnul jsem si, že okýnko, kterým se zřejmě to vaše iglů větrá, je pootevřený 
a pod ním jsou ve sněhu stopy, co vedou na parkoviště. Takže bych vám radil zavolat 
policii.“ 
 
Berounská výjezdovka byla na místě ani ne za dvacet minut. Násilím otevřela dveře se 
dvěma srdíčky a uvnitř našla v kaluži krve mrtvého muže, kterému někdo podřízl hrdlo 
tak čistě a rázně, že mu skoro oddělil hlavu od těla.  
Čím to pachatel udělal, jasné nebylo, protože vražedná zbraň se nenašla. Vlastně 
pachatelka, protože policie byla přesvědčená, že jde o ženu či dívku útlé postavy, která 
tu během milostných hrátek, nebo po nich, podřízla svého partnera buď mimořádně 
ostrým nožem, nebo břitvou, a pak se dostala ven okýnkem. Jediná věcná stopa, která 
se kromě vlasů na místě činu našla, byl lubrikant. 
Přivolaný policejní lékař se přikláněl k názoru, že vražedným nástrojem byla břitva. A 
že muž, který se podle dokladů nalezených v jeho šatní skřínce jmenoval Štěpán 
Jiroušek, byl šedesátiletý a bydlel v Praze v Podolské ulici, zemřel asi tak přede 
hodinou. Na levé ruce měl kromě snubního i pečetní prsten. Oba zlaté a poměrně 
masivní, takže o loupežný motiv asi nešlo. 
Následovalo lustrování všech návštěvníků sauny. Jako první byli vyslechnuti Karel 
Houdek a Tereza Tlustá. Poručík, který je vyslýchal, si zapsal jejich bydliště, ověřená 
podle občanek, čísla jejich mobilních telefonů a internetové adresy. Pak, protože je 
nikdo nezdržoval, nasedli do exkomisařova miniauta a opatrně vyjeli z parkoviště, 
plného rozježděného sněhu. 
„Můžu se tě na něco zeptat?“ ozvala se Tereza. 
„Jasně,“ odpověděl jí exkomisař tak, jak byl zvyklý. „Jenom tak se můžeš něco 
dovědět.“ 
„Kam teď jedeme?“ 
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„A kam bys myslela?“ 
„Domů?“ 
„Proč domů? Doma umře nejvíc lidí.“ 
„To už dávno není pravda. Dneska se umírá hlavně v nemocnicích.“ 
„No, hádat se s tebou nebudu. To bys měla vědět spíš ty než já.“ 
„Tak kam?“ 
„Někam na oběd. Ale nejprve se mrkneme na zdejší autobusovou zastávku a pak na 
zastávku v Králově Dvoře a na vlakový i autobusový nádraží v Berouně.“ 
„A to jako proč? Chceš si pak dát pár piv nebo trochu vína a přespat na mý chalupě?“ 
„Ne že bych nechtěl. Ale napřed se chci podívat, kdy odtud eventuelně z Berouna 
naposled odjížděl autobus nebo vlak a kam. Případně kdy jedou další.“ 
„Aha,“ řekla Tereza. „Takže teď už je mi všechno jasný. Ty si myslíš, že ta pachatelka, 
co tu byla s tím mrtvým, nemohla jeho vozem odjet, protože papíry a klíčky od něj byly 
zamčený v jeho šatní skřínce na zámek s číselným kódem, kterej neznala, takže jí 
nezbejvalo, než jet sockou.“ 
„Bingo!“ řekl uznale exkomisař. „Myslí ti to mnohem líp než doktorovi Watsonovi.“ 
„A žes to neporadil svejm kolegům?“ podivila se Tereza. 
„Jakejm kolegům?“ zeptal se exkomisař. „Já už u policie dávno nejsem. A než bych jim 
vysvětlil, co a jak, a než by se rozhoupali, byl by pachatel v tahu. Jestli tam už dávno 
není.“ 
Když měli za sebou třetí zastávku u jízdních řádů, a to na autobusovém nádraží v 
Berouně, zeptal se Karel Houdek Terezy Tlusté s jistými rozpaky, jak je na tom s 
hladem. Jestli by to vydržela ještě hodinku či dvě. A dodal, že kdyby to vydržela, pozval 
by ji na oběd sice opožděný, ale zato takový, jaký ještě nejedla. A sestřička Tereza, se 
dala slyšet, že ona vydrží všechno.  
„Teda když mám pořádnej motiv,“ dodala. „Takže se ptám, na co se můžu těšit.“ 
„Na jídlo v malý čestlický restauraci U pomalý pánvičky, kde vaří bejvalej šéfkuchař 
hotelu Praha.“ 
„To se dobře poslouchá,“ řekla. „Takže co teď?“  
„Teď dáme stíhací jízdu za busem linky 54, kterej před pěti minutama odjel směrem na 
Prahu.“ 
„Tak jo,“ řekla Tereza a exkomisař šlápl na plyn, až se jeho červený matýsek rozletěl 
jako beruška.  
Autobus dohonili ve Vráži na rozcestí u železniční zastávky. Karel Houdek zastavil asi 
tak třicet metrů za ním a sledoval, kdo vystupuje. Nějaká stará babka v šátku a dva 
rozjívení puberťáci.  
„Ty myslíš, že ta ženská jede zrovna v tomhle busu?“ zeptala se Tereza pochybovačně. 
„No, nějak ten pachatel zdrhnout musel. A autem toho mrtvýho evidentně ne, jak jsi 
sama vydedukovala. A tady sníh na rozdíl od Prahy netaje. Na příjezdový ploše byl sice 
rozježděnej, ale na autech a mezi nima ležel. A žádnej černej flek po voze, kterej tam 
parkoval a odjel, jsem nikde neviděl. Vlastní auto tedy neměl, autem svýho partnera 
odjet nemoh a nějak zmizet musel. Nejsnazší by to bylo autobusem, ale z Hudlic už dvě 
hodiny žádnej nejel. Moh zkusit stopovat, ale to by dost riskoval. Kdyby policie vyzvala 
veřejnost, aby se přihlásil někdo, kdo v inkriminovaný době zastavil někomu v okolí, a 
nějakej řidič by se přihlásil, mohli by s ním udělat identikit. Podle mě ta osoba osešla z 
Hudlic pěšky a v klidu, protože nebejt toho, že jsme dělali dusno, přišli by na to až 
večer. Takže pachateli stačilo dojít na zastávku autobusů na rozhraní Králova Pole a 
Berouna, což je plus minus pět kiláků. Pro mladýho člověka ani ne hodina. Pak moh jet 
samozřejmě kamkoli, ale na Prahu, kde se člověk ztratí nejlíp, jel ve správnou dobu jen 
jeden. Tak proč to nezkusit a třeba chytit pachatele dřív než berounská kriminálka?“ 
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„Proč pořád říkáš pachatel místo pachatelka? Nejsi ty náhodou tak trochu genderově 
nekorektní?“ 
„Možná že jsem. Já nikam nekandiduju, tak si to můžu dovolit.“ 
„A jak bys ji chtěl vůbec poznat?“ 
„Na umyvadle v rohu toho hnízdečka lásky leželo pár zrzavejch vlasů. Mohly sice patřit 
někomu, kdo tam byl dřív, ale kdybys tam přišla ty a našla tam cizí vlasy, nechala bys 
je tam nechala ležet?“ 
„Já určitě ne. Já se cizejch vlasů v polívce, ve vaně a v umyvadle štítím. Nejspíš bych je 
sebrala jedním z těch papírovejch ručníků, co ležely hned vedle, a vyhodila je do koše.“ 
„Tak vidíš. Šanci máme sice dost malou, tak osm nebo deset k jedný, ale proč to 
nezkusit, když stejně jedeme tím směrem?“ 
A tak se vlekli za autobusem Beroun - Praha a zastavovali za ním i na dalších 
zastávkách. Tou poslední byla Nemocnice v Motole. Vystoupilo tam asi půl tuctu 
starších cestujících, většinou nejspíš návštěv ležících pacientů, ale mezi nimi i 
nenápadný střízlík, sotva sto šedesát centimetrů vysoký, hubený, v černých kalhotách, 
bundě a čepici s kšiltem otočeným dozadu. A zpod toho kšiltu visel prckovi až na 
ramena koňský ohon z vlnitých zrzavých vlasů. 
„Vidíš ho?“ vyjekla Tereza. 
„Vidím,“ řekl exkomisař. „Honem si vystup a sleduj ho! Já zaparkuju auto a vyrazím za 
tebou. Musíš mi ovšem zavolat, kde vás mám hledat. Ale opatrně, ať si ničeho 
nevšimne!“  
 
„To jsi to ty?“ ozvalo se tiše z mobilu, do kterého se exkomisař ohlásil, jak byl zvyklý: 
„Slyším!“ 
„No jasně. Kde jsi?“ 
„Před patologií. Pavilon číslo jedenáct. Ten zrzek zmizel vevnitř, ale já si netroufla jít 
dál. Ve dveřích se zdravil s nějakým zřízencem. Řekla bych, že je tam zaměstnanej. Co 
mám dělat?“ 
„Počkej na mě! Jsem tam za pár minut. Právě vycházím z parkoviště. Ale dávej bacha a 
kdyby snad náhodou někam odcházel, přilep se na něj a dej mi vědět.“ 
Ale to už nebylo zapotřebí. Když se udýchaný exkomisař blížil k pavilonu číslo jedenáct, 
sestřička Tereza na něj mávala: „Tady!“ 
„Tak jak?“ zeptal se jí Karel Houdek. „Je tam?“ 
„Je,“ vyhrkla. „A dokonce už vím, jak se jmenuje. Ten zřízenec, co se s ním bavil, šel 
ven kouřit, tak jsem ho poprosila o cigaretu a když mi ji připaloval, řekla jsem mu, že 
jsem asi trochu drzá, ale kdo že je ten hezkej malej zrzek, se kterým se prve zdravil, a 
on se jen ušklíb a řek: ,Hezkej? No jestli se vám, líbí, je to vaše věc, ale abyste si nedělala 
marný naděje. Ten je teplej jak Golfskej proud. Tady mu nikdo neřekne jinak než 
Olejíček, ale jmenuje seOleg Janíček. Dělá tady zřízence jako já a za chvíli mu začne 
noční služba, protože mně končí. Zaplať pámbu!´“ 
„Koukám, že už jsem tu skoro zbytečnej,“ řekl exkomisař. „Ale ne, já tě ještě trochu 
zneužiju. Jdi dál a až narazíš na nějakou vrátnici, recepci nebo něco podobnýho, 
požádej je, aby ti ho zavolali, že jde o soukromou věc, která nesnese odkladu, a že na 
něj počkáš venku.“ 
„A co když se mě zeptá na mý jméno?“ 
„Tak řekni, že na jménu nezáleží. Že přece růže, i kdyby byla zvána jinak, voněla by 
stejně... A zkus mluvit tak trochu mazlivě, jak už některý buzíci mluvěj.“ 
„Chtěl jsi říct gayové, ne?“ 
„No jasně, jak jinak.“ 



 

 

80 

 

Když zrzounek Olejíček vyšel ze dveří pavilonu jedenáct a nedůvěřivě udělal pár kroků 
směrem k Tereze, vynořil se exkomisař za keřem a chytil ho zezadu za pravou ruku a 
zkroutil mu ji za záda. 
„Pan Janíček?“ zeptal se.  
Zrzek s obličejem zkřiveným bolestí vykřikl: „No dovolte! Pusťe mě! Co to má bejt 
tohleto?“ 
„Občanské zadržení!“ prohlásil exkomisař. 
Ale na Olejíčka to neudělalo žádný dojem. Nečekaně dupnul exkomisaři na nohu, a 
když ten pustil jeho ruku, otočil se kopl ho do rozkroku. Načež vyrazil k výjezdu do 
Roentgenovy ulice.  
Jenže tím směrem stála hubená sestřička Tlustá a ta mu nastavila nohu, o kterou zakopl 
tak, že letěl vzduchem ještě dobré tři metry, než se definitivně rozmázl na asfaltu. Padl 
na svou prve zkroucenou pravou ruku, ve které to ošklivě zapraskalo. Zavyl jako pes a 
chvíli mu trvalo, než se pokusil vstát. Ale to už na něm Tereza Tlustá klečela a pro 
změnu mu kroutila za záda tu levou. 
 
„To se vám povedlo,“ řekl uznale komisař Tesárek, Houdkův někdejší žák a pozdější 
nástupce v čele pražské mordparty, kterému exkomisař zavolal a požádal ho, aby 
berounským kolegům oznámil zadržení pachatele vraždy v Saunovém ráji v Hudlicích 
a pak aby přijel s náramky před ústav patologie do areálu Nemocnice v Motole. 
A když jeho lidé nasadili Janíčkovi alias Olejíčkovi na pochroumané ruce nepopulární 
„klepeta“ a usadili ho do policejního vozu, dal si od exkomisař Houdka odvyprávět celé 
jejich sobotní dobrodružství. 
„Ale jak tě nepadlo, že nevraždila ženská, ale chlap?“ zeptal se.  
„Protože se na místě činu povaloval ten lubrikační gel, kterej sice někdy používaj i 
ženský, ale daleko častěji homosexuálové. A ty stopy ve sněhu pod oknem byly sice 
malý, asi tak čtyřicítky, ale dost daleko od sebe. Tak dlouhý kroky dělá málokterá osoba 
ženskýho pohlaví. Navíc tak drobná, aby prolezla tím okýnkem. A do třetice všeho 
dobrýho a zlýho měl ten mrtvej na ruce zlatej pečetní prsten se zlatým písmenem G na 
černém podkladu. Takový dneska nosí už málokdo.“ 
„A proč G, když jsi říkal, že se jmenoval Štěpán Jiroušek?“ 
„Ty asi nevíš, kdo to byl Ganymédes, že ne?“ 
„Nemám tušení.“ 
„Syn trojskýho krále Tróa, kterej byl tak krásnej, že po něm zatoužil sám Zeus a poslal 
pro něj do Tróje orla. Ten ho dopravil na Olymp, kde z něj Zeus udělal číšníka bohů a 
svýho milence. Je to vlastně takovej mytologickej patron všech gayů.“ 
„A jakej měl ten zrzek motiv? Loupežnej asi sotva, když mu ten prsten nechal na ruce.“ 
„A nechtěl bys toho po nás moc? Ať si berounský kolegové svou slávu taky trochu 
zasloužej. My jsme jim zadrželi pachatele. Přiznání ať si z něj už dostanou sami... Ale 
ten mrtvej měl taky snubní prsten, takže byl nejspíš ženatej. A žárlivý bejvaj nejen 
ženský, ale i homosexuálové, zvlášť když je jejich ženatý milenci voděj moc dlouho za 
nos...“ 
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Sousedi 

 
 
Dopis, který ležel na stole opřený o vázičku s kvítky, zalepený v obálce prodávané před 
třiceti lety začínal zvláštní větou: 
Nikdy jsem neměl syna, a tak nevím, v jakém tónu mám promlouvat, aby alespoň 
malá ozvěna dokázala prostoupit do neznámého srdce. 
Četl ho muž, čtyřicátník, jemuž byste však hádali o pět až deset let víc. Zarostlý, vlasy 
neupravené. Než dopis našel, odložil si v předsíni igelitovou tašku se dvěma 
dvoulitrovými petlahvemi piva a třemi plechovkami jako přídavek stejné značky. 
Všechny momenty od prvotního pohledu na dopis až po přečtení první věty ho šokovalo 
a přímo uvádělo do stavu, jenž se podobal právě probuzenému šílenství, po němž 
vypukne nefalšované peklo pro tělo i duši.  
Nebyl schopný přečíst víc než první větu. Po ní se svět roztřásl a on omdlel na 
prošlapaný koberec.   
 
Činžovní dům působil jako nejošklivější z řady. Ostatní domy vedle na obě strany zářily 
svěžestí, a přestože jim bylo víc jak sto let a v bytech uvnitř se vystřídaly generace rodin 
a s nimi charakterů a nejrůznějších osudů, domy mládly.  
Okenice zářily bělobou plastů a skla mnohých zdobily krajkové záclonky nebo moderní 
žaluzie – u některých jste si všimli nalepovacích kytiček. Fasáda každého měla jiný 
odstín, jako by se jejich majitelé mezi sebou domluvili a chtěli řadu domů proměnit na 
podobu duhy. 
Jediný do duhy nepatřil. Stál druhý zleva a barva mezi ostatní nezapadala. Dům 
připomínal děcko, které ostatní nechtějí do party, ale musí s ním chodit do školy. 
Původní barva (asi žlutá) vzala dávno za své a po deštích a větrech a jiných změnách 
počasí se stala šedou a mdlou strukturou připomínající všemi odstíny smutek. Po zdech 
rostly pavučiny prasklin končící v otvorech po vypadané omítce a zase se táhly dál do 
dalších směrů, dokud nenarazily na okno s oprýskanými dřevěnými rámy. 
Stejně jako za jinými okny i v těch jeho žila světla. Ne ve všech. V nočním šeru světly 
připomínal zuby starce, jemuž už dávno mnohé vypadaly a je zázrak, že zbylé se dál 
drží. Z dohromady dvaceti oken zářila v šesti, ačkoli ve většině z nich světla blikala a 
sloužila jako ozvěna televizních obrazovek. 
Ulici zaplavily televizní blesky a skla odrážela bohatou nabídku programů pro pohodu 
sobotního večera. Přesto ošklivý dům stále vypadal, jako by mezi ostatními umíral. 
Umíral i jeho vnitřek. Majitel pozornost interiéru domu nijak nevěnoval a zaměřil se 
na zisk z bytů. Peníze sem neinvestoval. Neměl důvod. Byty pro něj takhle vydělávaly 
víc a dům chřadl. Nijak se o budovu nezajímal a víc jak rok se tu neukázal. 
Popraskané zdi uvnitř místy odhalovaly zbytky malby s modrými pruhy, šedé od 
prachu, podle jehož odstínu se dalo poznat, kde kdysi visely obrazy doplňující pohodu 
socialistického domova, než je kdosi ukradl. Ze stěn koukaly trubky napojené na 
plynoměry a z mnoha těch otvorů vlály letité pavučiny připomínající cáry hadříků. 
Zábradlí schodů se viklalo a jediný dotyk z nich vyloudil bolestivé zaskřípání. Všechno 
tu umíralo. 
I žena v prvním patře. Umírala dlouho. Nechtěla do nemocnice, chtěla umřít doma. 
Jako by sváděla souboj s celým domem, kdo z nich vydrží déle. Dům vyhrával.  
Ležela na posteli v obývacím pokoji. Na stolku vedle upraveným krajkovou dečkou 
ležely krabičky s platy prášků. Lahvičky s dalšími stály srovnané do řady na kraji jako 
vojáci. Ležela v obýváku, aby se mohla dívat na televizi. V křesle vedle seděl její muž. 
Stařec. Víc na pohled než podle věku. 
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Její nemoc nebyla nakažlivá, přesto muže stravovala taky. Už dávno část nemoci 
opustila ženino tělo a vrhla se na muže, aby mu brala roky, spánek, mnohé chutě 
k životu a přiváděla ho na myšlenky vedoucí k beznaději. 
Muž koukal na televizi a hladil studenou ruku. Mezi prsty se nehýbala. Nehýbala se už 
druhý večer. Dům zvítězil a přežil dalšího nájemníka. Klouby ztuhly, a třebaže na ně 
tlačil, nedokázal jimi hnout. Ruka umřela v lehkém sevření – podobnému milujícímu 
dotyku vyvolené lásky. Láska ji taky zabila. 
Proč měli čekat? Oba. Nemoc je užírala a u obou se blížila k vítěznému konci, třebaže 
z jiné strany. Ona se měla v její moci rozpadnout, jeho měla zničit na duchu a až poté 
na těle.  
Nebyl nikdo, kdo by je oplakával. Děti se jim nenarodily, přestože se snažili dbát rad 
doktorů, ba i pověrčivců. Nakonec přišla doba, kdy něco v nich marný boj vzdalo a oni 
si našli jiný smysl života – jiné budoucí kořeny. 
Snad mladý muž o patro níže bude smutný, až se o jejich smrti dozví. Smutný a šťastný 
zároveň. Ostatně proč něčím natolik smutným, čím smrt pro druhé je, neudělat radost? 
Smrt tak dostane další význam. 
Mladík (ačkoli mu táhlo na čtyřicet, v očích starců pořád mladík s mnoha možnostmi) 
si něco takového zaslouží. Už jenom pro tu svoji dobrotu. Byl potomkem majitelů 
domu, kteří jej získali zpět v restituci před mnoha lety a nevěděli si s ním rady, dokud 
jej neprodali novému nájemci.   
Mnoho peněz nevydělali. Lokalita nepatřila mezi žádané, a navíc kupující byl tím 
podnikatelem, který věděl, kam se točí svět, a nechal nemovitost odhadnout hluboko 
pod cenou. Tehdejší majitelé na cenu kývli ve vidině přívalu náhlého bohatství. 
Netušili, jaké starosti si tím přivolali. 
Dobrý obchod nedělá automaticky dobré přátele. Bývá tomu naopak. Sliby nového 
pana domácího o zachování nízkého nájmu vzaly za své, obdobně jako slova o renovaci 
celého majetku. Dům začal umírat.  
V křečích přežíval nájemníky, kteří pokud neutekli za lepším, umírali v malých bytech 
a prázdné prostory nahrazovali lidé nemající vysoké nároky na přepych a ostatní 
služby, jako třeba světlo na chodbách a čistotu. Majitel dům hodlal zabít se vším všudy. 
Nakonec z původních majitelů zůstali Muž a Žena a Mladík. Stařec nikdy nepochopil 
(nepočítaje poslední rok), proč mladík po smrti rodičů neodešel. Nebyl s domem nijak 
spoutaný, ani v něm nehledal štěstí. Rodinu neměl a občasné krátké vztahy s velkými 
prodlevami mezi sebou se nedaly považovat za společenský život.  
Možná snad byl mladík jako oni. K domu je pojilo pouto dlouhého tajemství a nechtěl 
se stěhovat. Byl tu doma. Oni taky. Se vším všudy. A tak dál platil vysoký nájem 
neúměrný vybavení bytu, dál čas od času vyměnil prasklé žárovky na chodbách, dál 
občas zametal schody a malý dvorek a dál umíral – a nyní umíral ještě rychleji. 
Umírání se projevuje různými způsoby. Muž si všiml, že mladík začíná pít alkohol. 
Skoro ob den si nosíval domů zásoby piva v plastových lahvích, někdy lahve s tvrdým 
alkoholem. Začal kouřit a jeho nová zábava byla slyšet do ranních hodin. Nedělal 
nepříjemný hluk, ani nikoho nebudil, muž však slyšel, jak hraje televize, mladík u ní 
zcela jistě popíjí, a někdy za úsvitu jde po schodech na dvůr a snaží se do plných 
popelnic narvat prázdné lahve a plechovky a poté se prochází po malém dvorku, na půl 
rozdělený zeminou.  
Muž pamatoval, jak dřív, mnohem dřív, rostli na dvorku květiny a malé stromky. 
Dokonce zelenina na malém záhonku. Třebaže domy vysoké, slunce na ně z jedné 
strany svítilo a zeleni se dařilo. Dneska ne. Na volné straně vyrostly další domy, na 
dvorku dílna, a zeminu a zeleň tak odsoudily do šera bez slunce. V takových místech 
přežívá plevel a jenom nejodolnější keře. 
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Muž věděl, že mladík umírá. A proč umírá. Pití je toho součástí a mladíka dostane. 
Nebo ho dostane ranní vynášení odpadků, procházky po dvorku a opilecké močení na 
zbytek zahrádky. Všechno ho může dostat – a dostává a nepotrvá dlouho a mladík udělá 
hloupost. Zlomí se. 
S ženou o něm mluvili. Při sledování televize a vzácných chvilkách ženina střízlivého 
vědomí. Nakonec se v těch vyvolených desítkách minut pro život nebavili o nikom 
jiném. Cítili až rodičovskou nutnost mladíkovi pomoci. Nenechat ho udělat hloupost a 
nenechat ho zemřít – ne přímo v tomhle domě, ale jinde, kde by také pak umíral rychle. 
Dávka prášků proti bolesti spojená s prášky na spaní. Jednoduchá a pro dlouhodobě 
nemocné užívající řadu léků snadno vyrobitelná kombinace. Jenom je potřeba dodržet 
správný postup podání. Muž i žena to dobře věděli. Ne hned vše vypít nebo spolknout 
naráz. Při podobném užití hrozí nevolnosti a dotyčný může látku vyzvracet. Je třeba ji 
užít postupně. 
První dávka – nesmí tlačit v žaludku a nemít tendenci se zvrátit. Čekáte na mírnou 
malátnost hlavy. Jakmile se dostaví, tělo hru na smrt přijalo. Můžete pokračovat. 
Druhá dávka – malátnost získává váhu a hlava těžkne. Oči mají potřebu se zavírat. 
Kdyby nepřišla třetí, konečná fáze, tak v téhle by se začala do probuzení mazat paměť. 
Jenomže žádné probuzení nepřijde. Už nikdy. Tohle zavření očí je konečné. 
Třetí dávka – je jako konečné pohlazení před usnutím. Tělo prohrává a má v sobě 
natolik látky, aby se zastavilo srdce a mozek se přestal zásobovat krví. Smrt se blíží. 
Muž pohladil ženu po vlasech a odložil misku na stolek. Později ji umyje, teď však měl 
spoustu času. V té chvíli nevěřil, že by vydržel čekat další dva dny. Ale vydržel. 
Díval se na televizi a tiskl ledovou ruku. Pohled mu klouzal na oprátku visící na háku u 
lustru. Včera zkoušel nosnost. Houpal se na provaze jako malý chlapec na houpačce. 
Sem tam, a nic neprasklo. Ani provaz, ani hák, ani strop. Dům chtěl, aby ho nepřežil 
další nájemník. 
Jiný pohled mu zajížděl na nůž. Dlouhý, lesklý, rukojeť už ohmataná a popraskaná. 
Nevzpomínal si, kolik let ho měl. Ale dlouho. A zažili hodně. Všichni tři. 
Šel vyhodit odpadky. Nechtěl, aby v bytě páchly. Ne že by ho měl pach zajímat, ani 
nebude, avšak pořádek patřil k celému bytu a všemu, co se v něm za léta událo. Vždycky 
byli pořádní. On i žena. 
Na dvorek k popelnicím došel bez rozsvěcování na chodbě. Přidržoval se zábradlí a ono 
kvílelo jako meluzína. Z horního patra, z bytu obývaného snad deseti nájemníky se 
ozýval opilecký hlahol. 
Vyhodil odpadky do koše (něco jako docházející správce je vyndá před dům do ulice 
v neděli odpoledne) a zadíval se na dům. Byl ještě víc ošklivější než ze strany ulice. 
Několik rozsvícených oken jako by zíralo do šera zlým nebo provinilým pohledem. 
Okna okolních domů podobný odstín neměly. Z téhle strany sledující viděl, co je dům 
zač. Jaké má kořeny. Na jaké půdě stojí. Že se ocitl ve smrti. 
Stařík rozepl poklopec a vytlačil na trávu několik kapek. Jako jindy mladík, ačkoli jeho 
proud se s kapkami nedá srovnávat. Výhoda mládí – ne však v jiných záležitostech.  
Mladík vždy močil dál. Na místě, kde v noci před rokem zahrabal tělo majitele domu. 
Pohádali se. V mladíkovi se probudila něco jako odvaha a zažádal o rekonstrukci bytu. 
Majitel udělal dvě zásadní chyby. Za prvé, že šel k mladíkovi na návštěvu sám. Za 
druhé, že nebyl víc zdvořilý. 
Kdo ví, jak se událost seběhla. Výsledkem byla díra kopaná v sobotu nad ránem, 
poněvadž noc je nejvíc černá těsně před úsvitem. Muž ho viděl. Mladík si nepočínal 
roztržitě. Žádné ukvapené kopání mělkého hrobu, při němž se ozývá hekání záblesky 
baterky lítají na kilometry. Ne. Labutí píseň mladíkovy uvážlivé povahy byl klid, 
s jakým do země kopal a skryl tělo. 
Vina a strach udeřila až potom. 
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Muž–stařec se zadíval na dům a na zhasnutá okna mladíkova bytu. Vrací se z práce 
okolo půlnoci. Z ne dobré práce. Z práce, která je nyní stejně jako všechno okolo něj 
vězením a trestem. Ale jsou i dobrá znamení. Jako třeba, že už před léty si s mladíkem 
vyměnili klíče od bytu, kdyby někomu hrozila ztráta. Navíc, byli přece sousedé od jeho 
narození.  
Před třemi dny stařec klíč vyzkoušel a pasoval. Nakoukl do předsíně a hned ucítil 
nakyslý pach mládeneckého života na jeho sklonku – páchnoucí jako bolavá noha, jak 
se puch piva a cigaret a nepraného prádla nasál do všeho kolem. 
Stařec se vracel domů. Mladík se vrátí za dvě hodiny. To už může být někým jiným. 
Svobodným, bez viny. 
 
Nikdy jsem neměl syna, a tak nevím, v jakém tónu mám promlouvat, aby alespoň 
malá ozvěna dokázala prostoupit do neznámého srdce. V tomhle světě, ať je sebevíc 
špatný, stále platí, aby za prohřešek pykal jeho viník, a ne kdokoli jiný. Jenže je to 
právě tenhle svět, který tohle pravidlo obrací naruby. V dalších hodinách vyjdou na 
světlo věci a události, které se staly (to nelze popřít), ale ne všechny závěry budou 
odpovídat pravdě a skutečnosti. Nijak Tě nenutím hledat pravdu. 
Pravda je nyní taková, že jsem mrtvý a už se zodpovídám jiné spravedlnosti než té 
lidské, a bůh ví, že se mám zpovídat z čeho. Odcházím z tohoto světa dobrovolně. 
Dobrovolně s možností svým činem někomu pomoci. 
Může být na věčné časy jinak, co se stalo před rokem v tomto bytě a co se stalo později 
na dvorku. Ten dvorek umí skrývat tajemství a brzy poznáš, že píšu pravdu. Může to 
být naše tajemství, ale ty na něj můžeš i zapomenout.  
Vedle tohoto dopisu je obálka, ve níž se přiznávám. Co dělat, víš. Omlouvám se, že na 
rozdíl od tohoto dopisu je přiznání formulovánu poněkud buranským způsobem 
hlupce, třebaže vzhledem k okolnostem je tato varianta nejlepší. V krabici na boty 
jsou naše-Tvé úspory. Teď už jenom Tvé. Odměna za laskavosti, jimiž si nám 
zpříjemňoval poslední roky našeho života. Ty si myslíš, že to byly maličkosti, až budeš 
starší uvidíš věci jinak. Je pouze na tobě, jak s nimi naložíš. 
Loučím se s Tebou a přeji Ti do nového startu mnoho síly a vytrvalosti. Vím, že ji 
budeš potřebovat. Sám chápu onu těžkost a prožil jsem si chvíle, dny a týdny a měsíce, 
kdy jsem musel abstinovat od svých chutí a nesklouznout zpátky do známého. Přeji 
Ti, aby si v nových možnostech vytrval a nevzdával je. Jsou jako kořeny pro věci 
příští. 
 
V úterním vydání bulvárních novin Česko šokovala zpráva o sebevraždě důchodce. 
Přirozeně ne ledajakého seniora. Zprávy byly útržkovité, jak se na takové zprávy sluší 
a patří, a doplňovaly je velké fotografie.  
Na první redaktoři ukázali okna, za nimiž stařík bydlel – do skla zabodli rudou šipku 
s doplňkovým textem v bílé bublině: 
Tady vraždil naposledy 
Krátký text popisoval vraždu staré ženy, jíž zohyzdil po celém těle nožem. 
Další fotografie ukázala čtenáři dvorek s několika nad rozrytou travou skloněnými 
detektivy, doplněná nápisem  
Domácí hřbitov 
Podle kusých informací detektivové exhumovali tělo dospělého muže mezi padesáti a 
šedesáti lety. Podle stupně rozkladu zabitého před rokem.  
Další pozůstatky nalezli blíže zdi. O hodně starší, i když věkem obětí mnohem mladší 
než nalezený muž. Podle odhadu dalších šest obětí. Zpráva citovala vyšetřujícího 
detektiva (možná citovala, pořád ji psal bulvár), že kosti našli do sebe propletené, jako 
by připomínaly kořeny.  
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Večer mladík nepil. Měl chuť, avšak přebilo ji něco jiného. Ležel na zádech v obýváku 
na koberci a koukal na popraskaný strop. V hlavě si dokola přehrával rozhovor 
s policisty. Šokovaný, roztřesený, koktající. Svým způsobem nijak hraný. Uvnitř však 
cítil úlevu. 
Koukal na praskliny a uvědomoval si svoji volnost. Ať se stane cokoli, nic se mu nemusí 
stát. Před rokem chybu neudělal. Může na ni zapomenout. Ale nemusí zapomínat na 
pocity, jaké chybu (jakou chybu?) doprovázely. Slastné a hebké. Kdyby měly 
hmatatelnou podobu, připodobnil by je hladké kůži. 
V krabici od bot našel víc jak půl milionu korun. Může začít jinde. Svobodný a volný. 
Zíral do stropu a přivolával znovu a znovu hezké pocity. Usmíval se jim. Jako by ho 
hladily. Může začít jinde. V jiném, hezkém místě. Je jedno jakém, i když jednu 
podmínku by splňovat mělo. 
Mít hezkou zahradu. Aby bylo kde zasadit kořeny. 
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Spisovatel 

 
 
Karle se zdálo, že zaslechla klapnout vchodové dveře. Nervózně odložila žehličku a 
pomalu vyšla ze sklepa, ze kterého si udělala zároveň prádelnu i žehlírnu, a kam se stále 
častěji zavírala, když byl doma. Opatrně našlapovala po točitých schodech, které vedly 
do přízemí. Nespletla se, odešel. 
Pak si uvědomila, že za ním stejně bude muset jít, ráno jí nedal peníze. Přehodila si 
přes žluté domácí šaty černou vlněnou šálu a šla za ním do zahradního srubu. Byl to 
dřevěný domek s jedinou místností. Celou ji nechal obložit policemi s knihami, další 
knihy ležely ve stozích na podlaze. Mezi nimi se povalovaly žluté podlouhlé krabičky s 
doutníky, některé zcela nové, ještě neotevřené, jiné byly ale napěchovány oharky již 
vykouřených doutníků, měl ve zvyku strkal je zase zpátky do původního obalu. Do rohu 
místnosti se za přepážku vešla miniaturní koupelna, takže tu mohl trávit celý den, aniž 
by musel vyjít ven. Srub, který neměl žádné okno, si dal postavit podle vlastního 
návrhu, nechtěl, aby ho při práci rušilo denní světlo. Jediné osvětlení v místnosti 
obstarávala lampička se zeleným krytem na starožitném psacím stole uprostřed 
místnosti. Stále psal na psacím stroji, odmítal se ho vzdát kvůli počítači.  
Karla zabušila na dubové vchodové dveře. Pootevřel a do obličeje jí vyfoukl doutníkový 
oblak.  
„Dej mi, prosím tě, peníze,“ řekla se sklopenou hlavou. 
„Peníze!“ začal se pochechtávat s doutníkem v ústech. „To jediné, co tě vytáhne z té tvé 
žehlící nory! Jak jsem říkal, až se začneš chovat tak, jak se má chovat manželka, 
budeme mít peněz, že nebudeme vědět, co nimi. Je to tvoje volba.“ 
„Musím koupit něco k jídlu a nějaké věci pro Markétu do školy.“ 
„Však já to naší holčičce zase vysvětlím, proč tatínek nemůže pracovat a nemá penízky, 
doufám, že pak změníš své chování.“ Vyfoukl jí do tváře další kouřový oblak. 
„Dej mi aspoň něco.“ 
Začal obracet kapsy, vytáhl pár dvacetikorun a napřáhl k ní nataženou dlaň, aby ty 
studené žluté mince musela z jeho ruky po jedné sebrat. 
„Jak vidíš, víc nemám. Ale znovu opakuji, až se začneš chovat jako manželka…“ 
Našpulil rty napůl schované za šedivějícím mohutným plnovousem, ale na to, aby na 
ni opět foukl kouř, nečekala. 
Dala si mince do kapsy u šatů a obrátila se k odchodu.  
„A jestli na mě večer počkáš, budeš si pak třeba moct koupit nějaké nové šaty místo té 
sepraniny, co máš na sobě!“ 
Otřásla se odporem. Vracela se neposekanou zahradou do domu, ještě zaslechla, jak za 
sebou zabouchl dveře srubu.  
. . . 
Nikdo z jejích přátel tehdy nechápal, proč si ho vzala. Na jejich ironické narážky jim 
odpovídala, že je chytrý, hodně toho ví, neexistuje knížka, o které by nevěděl, obraz, o 
kterém by nedokázal vyprávět. A taky je hodný, galantní, prostě úplně jiný jež její 
vrstevníci.  
Seznámila se s ním v metru, když jela večer z fakulty na kolej. Přistoupil k ní a zeptal 
se, jestli by nechtěla hrát orientální princeznu v jednom muzikálu, že k němu napsal 
scénář a teď pro něj pomáhá režisérovi najít neokoukané herce. A ona s těma svýma 
černýma očima a tmavými vlasy by se tam hodila. Tehdy se s ním nechtěla vůbec bavit, 
od pohledu jí byl nesympatický. Dlouhé světlé urousané vlasy, neupravený nazrzlý 
plnovous, začínající pleška. Odsekla, že nezpívá, poodešla od něho a stoupla si ke 
dveřím metra.  



 

 

87 

 

Všimla si pak, že jede stejnou tramvají, a když potom několik kroků za ní procházel 
vrátnicí koleje, slyšela, jak prohodil směrem k vrátné, že jde navštívit jednou známou.  
Dva dny nato zaklepal na dveře Karlina pokoje. Dodnes neví, jak zjistil, kde bydlí. 
Přinesl jí kytici růží a ona z toho byla tak zmatená, že ho pozvala dál. A pak za ní začal 
chodit, nejdřív jednou týdně, pak byly jeho návštěvy čím dál častější. Když přišel, ze 
všeho nejdřív se zeptal, jestli si smí sundat sako. V kolejním pokoji šlo o směšnou, 
naprosto absurdní otázku. Na dotaz, čím se živí, odpovídal tajemně, že „píše“. Vařila 
mu čaj, většinou zelený jasmínový, přivezla si kvůli němu z domova čínský čajový set, 
a on rozprávěl, jednou o literatuře, pak zase o malířství nebo o hudbě. Chodili spolu na 
produkce filmů, které nešly do běžné distribuce, po divadelních představeních zašli do 
divadelního klubu a on se tam občas s někým pozdravil, s významným režisérem, se 
známou herečkou...  
Večer se vždycky vracel domů. Tehdy jí to mělo dojít, ale už do něho byla zamilovaná a 
neviděla věci, které ji měly varovat. V pětatřiceti ještě bydlel s rodiči a především o 
matce mluvil s přehnanou úctou. Ona odjížděla sama na kolej, on k rodičům do malého 
města blízko Prahy. Jeho otec byl známý textař populárních písní, do vily k nim jezdily 
popové hvězdy, což byla pro malé město vítaná atrakce. Jeho matka nikdy nechodila 
do práce a kdykoliv mohla, dávala k lepšímu, že se o manžela nejenom stará, ale 
opravuje mu i gramatické chyby v jeho textech.  
Pořád si vykali a největším erotickým sblížením mezi nimi byl občasný dotek rukou. 
Pak jeho otec zemřel a on za Karlou začal chodit každý den. Když dokončila doktorské 
studium, zeptal  se jí, jestli si ho vezme.  
Hned po svatbě přišla do jiného stavu. První dva měsíce bydleli v domě s jeho matkou, 
když pak ale Karla zdědila po babičce byt v Praze a prodala ho, koupili přízemní dům 
s ložnicí, obývákem a menším pokojíkem v ulici souběžné s tou, kde stála vila tchyně. 
Brala to jako celkem přijatelný kompromis, nechtěla už s tchyní bydlet a na druhou 
stranu jí bylo jasné, že on se blízkosti matky nevzdá. Neměla tchyni ráda a věděla, že 
ona nemá ráda ji, obě se ale snažily, aby se k sobě chovaly když ne vřele, tedy alespoň 
slušně. A Karla byla nakonec za takový chladný vztah celkem ráda.  
Plot, který odděloval jejich zahradu od zahrady tchyně, nechal zbourat, zahrady se tak 
propojily a dalo se jimi teď procházet od jejich domu k vile tchyně. Později si nechal na 
rozhraní zahrad postavil srub, kam si přestěhoval knihovnu a psací stůl.  
. . . 
Ani neví, kdy přesně to začalo. Nejdřív jí věci rozmlouval, nakonec rovnou zakazoval. 
„Jela bych dnes do Prahy, mám sraz s Jitkou, chceme spolu vybrat nějaké dupačky a 
tak.“ 
„Nechceš si to rozmyslet? Bude ti závidět, to víš, taková učitelka na základce, chodí 
domů celá uštvaná, navíc svobodná, bezdětná, a ty k ní přijdeš a řekneš, že si chodíš po 
vernisážích a ještě jdeš kupovat dupačky... Bude lepší, když pak do Prahy pojedeme 
spolu, a dnes bys musela stejně hned zpátky, protože nás maminka zve na večeři.“  
No samozřejmě, aby jí to nepřipomněl, minulý měsíc ji vzal na zahájení výstavy „obrazů 
s tajemstvím“, jejichž autorem byl jeden jeho známý. Ten byl pověstný tím, že na 
vernisážích  pozurážel každého, kdo se mu včas nevyhnul. 
„Po vernisážích? To myslíš tu trapnost v tom rádoby magickém sklepě na Petříně? A 
večer nebudu mít hlad, můžeš to mamince vyřídit.“  
Nakonec do ní hučel tak dlouho, až nikam nejela. Po čase si uvědomila, že už ani nikam 
jezdit nemůže, Jitka si to vyložila tak, že se s ní Karla nechce vídat, a stejně to pochopili 
i ostatní, se kterými se dřív kamarádila. Nakonec se, kromě sporadických návštěv, které 
se na jeho přání odehrávaly ve vile tchyně, přestala stýkat i s rodiči.  
Pak se narodila Markétka a když trochu povyrostla, podnikli občas všichni tři výlet 
vlakem do Českého ráje, vyjížděli ráno a k večeru se vždy vraceli. 
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„Maminka nemůže být sama, musíme jí být nablízku, kdyby něco potřebovala.“ 
Tchyně se přišla přes zahradu sem tam na Markétku podívat, ale nikdy si ji nechtěla 
vzít, aby ji sama pohlídala, prý se na to necítí, byla by to pro ni příliš velká 
zodpovědnost.  
Většinu dní trávil zavřený v zahradním srubu a sepisoval svůj velký román.  
V létě bylo parno, Markétce byly už tři a nedaleko města bylo jezero. 
„Jedeme se dnes s Markétkou koupat.“ 
„Zeptám se maminky, jestli by s tebou jela.“ 
„Proč by ses ptal maminky, vždyť Markétku nechce ani hlídat!? Ne, pojedeme samy!“ 
„Co kdyby se vám něco stalo, maminka by vám zavolala pomoc. Samotná tam s 
Markétkou rozhodně nemůžeš.“ 
„Proč bych nemohla? Co by se mohlo stát?“ 
„Divím se, že jsi tak nerozvážná.“ 
Stál mezi dveřmi a rozebíral nejrůznější nástrahy, které by je mohly v autobuse nebo u 
jezera potkat. Markétka, oblečená a připravená k odchodu, si sedla na zem a otevřela 
krabici s legem. Když konečně odešel do svého srubu, jet k jezeru už bylo stejně pozdě. 
Karla si sedla si k dceři na podlahu a zbytek dne spolu strávily v rozpáleném pokoji 
hrou s kostičkami lega.  
Byl proti tomu, aby Markétka chodila do školky. 
„Pro dítě je nejlepší, aby bylo s matkou doma, a mimoto, dovedeš si představit, co je 
tam nemocí?“ Už se začal obracet i na dceru: „Viď, Markétko, že by sis nechtěla hrát se 
zlobivými dětmi a mačkat se s nimi v jedné malé místnosti?“  
Pak bylo Markétce šest a po prázdninách měla jít do školy. Doma neměli počítač ani 
internet, byl kategoricky proti, našel tisíc důvodů, jak elektronika škodí zdraví, a rodina 
si má přece doma povídat a ne koukat do monitoru. Našla ale v novinách inzerát na 
konkurs na místo redaktorky v jednom odborném nakladatelství a přihlásila se do něj. 
I když neměla praxi, spoléhala na svou úspěšnou dizertaci z bohemistiky. A chtěla mít 
vlastní peníze. Ne ty, které zdědil po otci a ze kterých žili. Nevěděla ani, kolik to je, 
nechtěl o tom mluvit, ale podle všeho to zase tolik nebylo, a hlavně nebylo jisté, na jak 
dlouho jim vydrží. Byl přesvědčený, že až dopíše román, který si navíc sám ilustruje, 
bude to literární zjevení a pak, jak říkal, peníze se jim jen pohrnou. 
V den konkursu čekala na chvíli, kdy odešel do srubu, a odjela i s dcerou do Prahy. O 
Markétku se postarala sekretářka nakladatelství a ona mohla pohovor bez problémů 
absolvovat.  
Samozřejmě že zjistil, že odjela. Měla dojem, že pohovor dopadl dobře a že by místo 
mohla dostat. A tak mu všechno řekla. 
„No to jsem rád, že jsi tak úspěšná.“   
Co to, čekala pohromu, a on je takhle milý? 
Řekli, že o výsledcích konkursu podají zprávu doporučeným dopisem. Každý den 
čekala na pošťačku, ale stále nic. Po měsíci zavolala do redakce. 
„No ale vždyť tady byl manžel, že jste vážně onemocněla. Vybrali jsme vás, ale takhle 
jsme vám ani nepsali, mysleli jsme... To místo jsme už nabídli někomu jinému.“ 
Rozbrečela se. Když mu to pak vyčítala, řekl jí, že šel do redakce proto, že o ni měl 
strach, takový každodenní zápřah by nezvládla, protože, jak už delší dobu pozoruje, 
není psychicky v pořádku. 
„Psychicky v pořádku? A proč asi? Protože tady trčím zavřená mezi tebou a tchyní!“ 
„No když chceš mermomocí pracovat, můžeš dělat korektury a radit mně, a ne nějakým 
zakomplexovaným akademikům, kteří, když něco nakonec sesmolí, je to tak nudné, že 
se to nedá číst. Hned zítra ti přinesu svůj román, aby ses na něj podívala, než ho odnesu 
do nakladatelství.“ 
„A za ty korektury a rady mi zaplatíš?“  
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Začal zase s tím, že až román vyjde, budou mít peněz...  
„A mimoto – Markétka by byla smutná, kdyby musela chodit do družiny, když může 
být odpoledne s maminkou... Já se opravdu divím, co jsi to za matku, každá jiná by byla 
vděčná, že nemusí do práce a může se věnovat dítěti, a ty, ty bys dceru klidně odložila... 
“  
Tehdy ho začala doopravdy nenávidět. Ale zároveň mu přestala odporovat. Viděla, že 
se Markétka po každé jejich hádce celá sevře a schoulí, nemluví, jen smutně kouká do 
prázdna, hlavu nachýlenou k levému rameni. Tohle ne, to si Markétka nezaslouží...  
Jeho román kritici ztrhali, připojené ilustrace navíc považovali za kýčovité a on za svůj 
neúspěch začal dávat vinu Karle. 
Odmítala s ním spát v ložnici, přestěhovala si postel do pokojíčku k Markétce. Vodila 
dceru ráno do školy, pak se vracela domů, snažila se cestu protahovat, jak jen to šlo, ale 
vždy na ni čekal.  
„No konečně jsi tady. Potřebuju psát.“ Blížil se k ní a ona uhýbala. „Když se 
neodreaguju, zase nic pořádného nenapíšu, všechno je na tobě.“ 
„Nemůžu, promiň, ale já prostě nemůžu.“  
Zavírala se před ním dole v prádelně. Občas si vzpomněla na dobu, kdy před svatbou 
odjížděl na noc k rodičům, na to, jak si přála, aby u ní zůstal... A teď, teď se ho nemůže 
ani dotknout.  
Začal jí dávat na den vždy několik dvacetikorunových mincí, musela si o ně navíc každé 
ráno říkat, podával jí je rozprostřené na dlani a s úšklebkem sledoval, jak je po jedné 
sbírá. Přitom, teď už i před Markétkou, opakoval: „Dokud se nebudeš chovat jako 
manželka, nemůžu ti víc dát.“ Směrem k dceři dodával: „To víš, že se nakonec maminka 
umoudří a bude na tatínka hodná, a pak budeme mít penízky a budu ti moct koupit to 
kolo, po kterém tolik toužíš.“ 
Bála se každého probuzení, každého dalšího dne. Byla apatická, začala se stranit se i 
těch několika lidí, se kterými dřív ve městě alespoň občas prohodila pár slov, přestala 
chodit na rodičovská sdružení. 
Ten večer si sedla k Markétce na postel a dlouho jí četla Kocoura Modroočka. Pak obě 
usnuly.  
Spala, a tak neviděla, že ze zahradního domku začaly šlehat plameny. Probudilo ji až 
houkání hasičských sirén... 
. . . 
Matka oběti, manželka zesnulého textaře populárních písní, u výslechu dlouho jen 
strnule seděla a mlčela. Policejní psycholožka, která přišla na oddělení vyšetřování 
teprve nedávno, předtím pomáhala snášet vězení mladým deviantům, na ni 
nespěchala. Měla takovou zkušenost, za ta léta, co tuhle práci dělala, že se skoro každý, 
ať už je to oběť, anebo vrah, nakonec rozpovídá. A teď ani nemusela čekat moc dlouho. 
„Víte, paní doktorko, já celý život musela poslouchat nějakého muže. Nejdřív otce, pak 
manžela, naposled syna...“ rozplakala se. „On to se mnou už jako malý uměl, vždycky 
dostal, co chtěl, a já byla tak ráda, když mi říkal, jaká jsem hodná maminka... A včera... 
já pozvala svého bratra, už jsem ho tak strašně dlouho neviděla, víte, on ho syn neměl 
rád a nechtěl, abychom se stýkali... jenom jsem ho chtěla vidět, víte, bratr je nemocný 
a... jen jsem ho chtěla vidět,“ vzlykala. 
„Ale to je přece samozřejmé a zcela přirozené.“ 
„... on by mně to syn nedovolil, abych s bratrem mluvila, a tak jsem ho tam zamkla, 
jenom na chvíli, na hodinu, na dvě, myslela jsem, že to možná ani nezjistí, hned jsem 
ho chtěla jít zase odemknout, jen co bratr odjede ... víte, on syn někdy ke mně 
zničehonic přišel, podívat se, jestli jsem v pořádku .... a já si chtěla být včera večer jistá, 
že nepřijde... já prostě nechtěla, aby viděl, že u mě bratr je... my si po těch letech měli 
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tolik co říct, bratr zůstal trochu dýl... kdyby jen syn nekouřil... nechtěl s těmi doutníky 
přestat, i když tak škodí zdraví... řekněte mi, paní doktorko, viďte, že netrpěl dlouho...“ 
„Ne, netrpěl dlouho, můžete mi to věřit, hned ztratil vědomí.“ 
. . . 
Kapitán Ledečovský naposledy pročítal záznamy z vyšetřovacího spisu, kterému dal 
sám pro sebe pracovní název „Spisovatel“. Případ byl uzavřen jako nešťastná náhoda. 
Dotyčný, jenž měl ve zvyku dával zpátky do krabiček nedopalky již vykouřených 
doutníků, si nevšiml, že jeden z nich ještě doutnal. Chytla od něj krabička a oheň se 
šířil dál, až nakonec zachvátil celou místnost, která neměla okna, a dveře dřevěného 
srubu byly zamčené, jeho matka, která přišla přes zahradu, ho tam zamkla, ovšem bez 
úmyslu synovi ublížit... 
I když byl případ víceméně jasný, pro pořádek byla vyslechnuta také manželka oběti i 
sousedé, kteří shodně vypověděli, že manželství zřejmě nebylo příliš šťastné. Naopak 
vztah mezi matkou a synem byl podle sousedů vzorový.  
Manželka oběti byla dotazována na to, proč na manžela večer nepočkala, proč šla spát 
tak brzy. Ta nová policejní psycholožka je opravdu dobrá, pomyslel si Ledečovský, 
nakonec se jí svěří každý, i s takovými detaily...  
Na chvíli se zamyslel, pak vzal mobil a vyťukal na něm číslo své manželky. 
„Haló, to jsem já. Jen jsem ještě myslel na ten tvůj třídní sraz, víš co, klidně tam zítra 
večer jdi... No jo, myslím to vážně, malého pohlídám, vezmu si volno... No neděkuj, to 
je přece jasný, že taky občas potřebuješ někam vypadnout... no jistě ... co?... že jsem 
najednou nějak chápavej?... no to jsem byl vždycky, ne?... že ne?... ale prosím tě... “ 
Kapitán ještě chvíli seděl, potom vyšetřovací spis „Spisovatel“ pečlivě svázal a založil 
ho mezi vyřešené případy. 
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Superhrdina 

 
 
Adamovo svalnaté tělo se lesklo potem. Docvičil poslední sérii shybů a spokojeně se 
prohlédl v nástěnném zrcadle, které pokrývalo celou jednu stěnu jeho domácí 
posilovny. Svaly měl naběhlé a prokrvené. Rozhodně se neměl za co stydět a když na to 
tak pomyslel, nedivil se ženám, že se po něm otáčejí. Bohužel se otáčelo i dost mužů, 
což se mu zase až tolik nelíbilo, protože i přes svůj chlapecký obličej rozhodně nebyl 
gay. Přitom za chlapce ho v jeho pětadvaceti letech mohl těžko někdo považovat. 
Rychle se osprchoval a se zdravou večeří se svalil v obývacím pokoji do sedačky. Zapnul 
televizi. Nastal čas sledovat svůj vzor. Zazněla titulní melodie seriálu Arrow a 
připoutala jeho oči k obrazovce. Tento zeleně oděný samozvaný strážce pořádku byl 
z komiksových superhrdinů jeho nejoblíbenější. Líbilo se mu, jak se svým lukem potíral 
zlo v imaginárním městě Star city. Poslední dobou se mu však víc začínal líbit John 
Diggle, který mu v boji se zločinem pomáhal.  
Oba hrdinové byli obyčejní lidé, jen s pořádným bojovým výcvikem. Neměli žádnou 
nadpřirozenou schopnost, a proto měli jeho sympatie. Samozřejmě existoval ještě 
lidský hrdina Batman, netopýří muž, ale ten oproti nim v boji se zločinci používal 
hodně technických pomůcek a vychytávek. Jako miliardář si to mohl dovolit. Takové 
zbraně a techniku by Adam nikdy nesehnal, jednak na to neměl peníze a nejspíš se 
jednalo o vymyšlené věci. Arrow měl jen luk a Diggle pistoli. On to s lukem neuměl, 
takže věděl, že bude následovat Johnovu cestu.  
Hrdina na obrazovce zneškodnil několik dalších padouchů a dívka v nesnázích byla 
zachráněna. Adam bojové umění superhrdinů ocenil pochvalným pokýváním hlavy. 
Poznal v boji několik fines sebeobrany a aikida, které pravidelně trénuje v jedné 
Žižkovské tělocvičně. V bojových sportech byl dobrý a věděl, že by většinu zločinců 
v pohodě přepral. Chtěl být připraven se bránit a nedopadnout jako před deseti lety.  
Jeho pohled ztvrdnul do nelítostné grimasy, když si na tu událost vzpomněl. Bylo mu 
patnáct, byl hubený a slabý. Spolu se starší sestrou a matkou se vraceli z kina, jeli tehdy 
přes celou Prahu a domů do Kobylis dorazili kolem půlnoci. Cesta přes temný park na 
okraji sídliště se jim stala osudná. Náhodou narazili na nějakou partu Ukrajinců. 
Ukápla mu slza, když si vzpomněl, jak jeho sestru zmlátili skoro do bezvědomí a před 
jejich očima znásilnili. Co provedli s maminkou neviděl, ale muselo to být strašné. On 
ležel polámaný a v bezvědomí.  
Probudil se až po měsíci v nemocnici a nic od té doby nebylo jako dřív. Jeho milovaná 
sestřička spáchala sebevraždu. Máma se už nikdy nedala dohromady a on ji pravidelně 
navštěvoval v psychiatrické léčebně. V té době se zařekl, že to změní. Policie nic 
nevyšetřila a zklamala ho. Vzpomněl si na své dětství, kdy byl obklopen komiksovými 
hrdiny a rozhodl se změnit svůj život. Od té doby denně cvičil, trénoval sebeobranu a 
střelbu a před očima se mu rýsoval jasný cíl. To, co se stalo jeho rodině, se už nikdy 
nikomu nestane.  
Reklama narušila sledování příběhu, ale Adamovi přestávka nevadila. Oklepal ze sebe 
vzpomínku na hrůznou událost, kterou mu scéna seriálu připomněla. Vytáhl z trezoru 
malý plastový kufřík se svým nejnovějším nákupem. S jiskřícíma očima natěšeně 
otevřel černé víko a jemně přejel rukou po vypolstrovaném obsahu. Jeho první pistole. 
Včera koupená a nová stejně jako zbrojní průkaz. Šetřil na ní hodně dlouho. Krásný 
olejem vonící Glock. Vzal si zbraň do ruky a obdivně ji prohlížel. Tohle byla kvalita, 
kterou potřeboval. Přesně jako John, uvědomil si. Už nic nechybí, aby se svým vzorům 
vyrovnal a následoval je.  
Naučeně zbraň rozebral a začal ji čistit od oleje. Uklidňovalo ho to a pomáhalo 
přemýšlet. Na konci pořadu byl rozhodnutý. Dnes vyrazí na svoji první misi a začne 
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chránit lidi v ulicích Prahy. Nejraději by bojoval se zločinem ve své čtvrti, v Kobylisích, 
ale obával se, že tady by byl moc blízko své základny. Tak začal říkat svému bytu 
v třetím patře panelového domu uprostřed sídliště. Doběhne dolů do Libně a bude 
chránit pořádek tam, to bude nejlepší. Nesmí se prozradit.  
Vypnul televizi a ve slipech přešel do rohu místnosti, kde na speciálně upravené 
konstrukci visel jeho oblek. Rád by měl vyrobený kostým, ale zjistil, že to není tak 
snadné. Horko těžko sháněl jednotlivé součásti, a tak se nakonec spokojil 
s dosažitelným vojenským vybavením. Výstroj nastříkal a obarvil černou barvou, aby 
nebyl v noci vidět. Postupně si oblékl kalhoty s chrániči kolen a stehen, pod tričko 
kevlarovou neprůstřelnou vestu, jakou používají policisté v Americe a na ní taktickou 
vestu. Připnul si opasek s pistolovým pouzdrem a dalšími pouzdry, kde ukrýval 
předměty, které by se mu mohly hodit. Pouta, pomůcky k první pomoci a samozřejmě 
vysílačku.  
Vsunul si do ucha naslouchátko a vysílačku zapnul. Sehnal ji přes internet z Asie. 
Zpočátku kvalitě přístroje nevěřil, ale reklama nelhala a byl spokojen. Naladil se na 
kódované vysílání policie a městské policie a každou noc sledoval dění v ulicích. Baterie 
vydržela celou noc a zvuk byl jasný a čistý. 
Nabil pistoli a zasunul do sumek další dva zásobníky. Bral si ji pro jistotu, protože 
věděl, že nehodlá být jako Punisher. To byl další z jeho oblíbených hrdinů, ale na rozdíl 
od ostatních, tenhle si nebral se zločinci žádné servítky a nemilosrdně je zabíjel. Takový 
Adam rozhodně nehodlal být. Chtěl zločin potlačovat, a ne se zločincem stát.  
Vyhlédl z okna třetího patra. Ulice osvětlovalo několik pouličních lamp, ale venku se 
nikdo nepohyboval. Navlékl si vyztužené rukavice a do ruky vzal černou kuklu. Rozhodl 
se, že zatím bude nosit kuklu, protože masku nebo nějakou helmu a brýle zatím 
nesehnal. Šťastně vydechl a byl připraven do akce. Naposledy se prohlédl v zrcadle. Jo, 
to je ono, skoro jako John Diggle. Věřil, že by na něj máma se sestrou byly hrdé. 
Možná by to chtělo ještě nějaký znak na záda nebo na hrudník, aby zachránění lidé 
věděli, kdo jim pomohl. Lámal si s tím hlavu už několik měsíců, ale zatím na nic 
nepřišel. Rozhodne se po dnešní akci, třeba ho při tom adrenalinu, který ho čeká, 
napadne symbol i přezdívka. Po prvních úspěších se o něm začne mluvit a lidé nebo 
novináři mu nejspíš nějakou přezdívku dají. Plánoval bojovat pěstmi jako Luke Cage 
nebo Iron Fist, další z oblíbených hrdinů, ale první měl výhodu, že byl silný a 
nezranitelný a druhý měl magickou pěst, kterou prorazil cokoliv. S těmi se rovnat 
nemohl. Byl jen člověk, bohužel. 
Zahnal myšlenky na hrdiny a jejich symboly a vyběhl z domu mezi keře v parku. 
Vyhledával si temné uličky a běžel skrz parky, dokud se nedostal do blízkosti Palmovky. 
Ve stínu křoví se zastavil a sledoval skupinku mladíků, kteří stáli před otevřeným 
nočním klubem. Směřoval k tomu klubu úmyslně, protože chvilku předtím ve vysílačce 
zaslechl, že sem má zajet hlídka policie, aby prověřila možný prodej drog.  
Klub stál na konci ulice, poblíž vlakového viaduktu, skoro v temnotě a jen blikající 
nápis dával vědět, že je zde podnik s celonočním provozem. Z předchozích policejních 
relací věděl, že se tam kšeftuje s drogami a kradenými věcmi, čile bují prostituce a 
možná i obchod s bílým masem. Policie tam zasahovala často, psali o tom v novinách a 
vysílali to ve zprávách, ale podnik nadále fungoval. Když s tím nemůže udělat nic 
policie, udělá s tím něco on.   
Zkoumavě studoval skupinku mladíků a nejvyššího z nich tipoval na drogového 
dealera. Nad klubem spatřil kameru. Nasadil si kuklu, aby skryl totožnost. Na druhou 
stranu by byl rád, aby ho kamera nahrála a zaznamenala jeho kariéru bojovníka se 
zločinem.  
Ano, měl pravdu. K mladíkovi přešla dvojice dívek a smlouvala. Adam malým 
dalekohledem zpozoroval, že došlo k předání sáčků bílého prášku za peníze. Dívky se 
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smíchem odešly a zanechaly prodejce s jeho dvěma kumpány. Začínající bojovník se 
zločinem se rozhlédl po ulici, nikde nikdo. Čas na akci.  
Přikrčený se rozběhl ve stínu vlakového viaduktu blíž ke svému cíli. Tři mladíky 
zpacifikuje, než někdo zevnitř zareaguje, tím si byl jistý. Byl trénovaný, odhodlaný a 
připravený. Tohle bude jeho začátek jeho hrdinské kariéry. 
Hudbu vycházející z klubu protrhla siréna policejního vozidla, které s blikajícími 
majáky a skřípějícími brzdami zastavilo na rohu podniku. Adam spatřil, jak jeden 
z mladíků převzal od prodejce naducaný pytel s igelitovými sáčky a rozběhl se do tmy 
směrem k němu. Dva policisté obezřetně vystoupili z vozidla a s rukama na zbraních 
došli ke zbývajícím dvěma mužům. Uprchlíka si buď nevšimli, nebo se jim nechtělo ho 
honit. Spíš ho nechtěli honit, došlo mu. Jeden byl tlustý a měl problém vůbec vylézt 
z vozidla a druhým byla malá hubená žena, která nervózně přidržovala pažbu pistole. 
Laurel a Hardy v uniformách, napadlo ho. 
Adam viděl, jak mladíkům kontrolují doklady, a ztratil o policisty zájem. Bodejť by tu 
nebujel zločin, když tu zasahují neschopní policisté. On by byl lepším policistou, jen 
kdyby ho před pěti lety přijali. V evidencích zjistili, co se stalo jeho rodině a z obav, že 
by se mstil, mu nedali šanci stanout v jejich řadách. Psychicky nevhodný, stálo 
v rozhodnutí. Tím ho v jeho úsilí bojovat se zločinem jen utvrdili. 
Utíkající mladík mezitím prošel parkem několik metrů od něj a namířil si to 
k cyklostezce vedoucí podél Vltavy do Troje. Tiše se vydal za ním. Muž se občas ohlédl, 
ale bojovník se zločinem se pokaždé stihl ukrýt ve stínu. Jeho černý oděv splynul 
s okolní tmou a muž ho nespatřil. Cítil, že byl pro sledování a tajné akce stvořený. 
Připadal si jako lovec. Predátor pronásledující svoji kořist. Adrenalin zaplavoval jeho 
tělo a mysl. Všechny smysly měl napjaté k prasknutí a instinkty převzaly vládu nad jeho 
tělem.  
Tiše a nenápadně muže předběhl po bahnitém břehu malé říčky a skryl se za popelnicí 
u dětského hřiště. Koutkem oka si všiml městské kamery, mířící na ohrazený pozemek 
s prolézačkami. Perfektní, přece jen jeho skutek bude zaznamenán. Mladík se blížil, 
aniž by tušil, co ho čeká. Teď, rozhodl se Adam a vystoupil ze stínu na osvětlenou cestu 
cyklostezky.  
„Stůj a vzdej se!“ rozkázal hlubokým hlasem. „Vím, že obchoduješ s drogami,“ oznámil 
mladíkovi, který se opravdu překvapeně zastavil. Výzva s hláškou se mu moc 
nepovedla, což ho zamrzelo. Bude na tom muset ještě zapracovat. Nějak to z těch 
seriálů pořádně neokoukal, nebo to v nich znělo podstatně lépe. 
„Neotravuj debile,“ odpověděl zlostně mladík, vytáhl z kapsy vystřelovací nůž a 
sebevědomě pokračoval k němu. „Nevíš, s kým si zahráváš,“ dodal a bodl vstříc 
Adamovu tělu, ale ten byl připraven. Uhnul do strany, přikrčil se a odrazil nůž stranou. 
Stejně jako na tréninku, jeho ruka mechanicky vystřelila dopředu a tvrdě udeřila 
mladíka do hrudi na solar plexus. Ten nestačil ani zareagovat, heknul a bez dechu se 
svalil pozadu na zem. Nůž vypadl na asfalt a zatřpytil se ve světle lamp. Mladík se snažil 
vstát, ale hrdina ho pro jistotu ještě jednou udeřil pěstí do obličeje. Hlava se od ruky 
odrazila a tvrdě dopadla na zem. Bylo dobojováno. 
„Zklamal jsi toto město,“ pronesl Adam hlášku, kterou slyšel od Arrowa. Ta se mu 
povedla, ale bohužel ho již nikdo neposlouchal. Muž ležel nehybně na zemi a jen slabě 
se zvedající hrudník prozrazoval, že ještě žije. Pod hlavou se mu začala rozšiřovat 
krvavá skvrna.  
„Sakra,“ utrousil Adam, když mu došlo, že to možná přehnal. Sklonil se k zraněnému a 
ohmatal jeho krvácející lebku. Vypadalo to na roztrženou kůži. Oddechl si. Chvilku se 
bál, že se z něj stal smrtící Punisher.  
Prohledal muže a v přední kapse mikiny našel naditý pytlík plný drogových sáčků. Měl 
u sebe nejmíň padesát sáčků naplněných bílým práškem. Nejspíš pervitin nebo heroin. 
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V drogách se nevyznal. V několika sáčcích našel asi dvacet tablet různé barvy a potisku. 
To bude extáze, poznal ji z ilustračních fotek na internetu a v televizi. První zásah a 
hned takový úspěch, to se mu líbilo.  
„Všem hlídkám, v Povltavské ulici na cyklostezce právě probíhá přepadení. Všechny 
hlídky v oblasti, pokuste se zadržet pachatele. Jedná se o muže v černém oblečení 
s kuklou na hlavě, který je ozbrojený a nebezpečný,“ ozvalo se mu v uchu policejní 
hlášení. 
No, vida, tak se o něm ví. Akorát se stalo, to, co nechtěl. Někdo ten záznam z kamery 
nepochopil a chybně označuje za zločince jeho. Pohlédl do kamery a ukázal operátorům 
vztyčený palec. Pak ukázal na zmláceného muže a pytel drog. Zavrtěl hlavou. Snad 
pochopí jeho pantomimu, že jim zadržel pachatele. Věřil, že ano, teď bude slavný. 
Policejní hlášení se opakovalo, takže si musí pospíšit. Za chvíli sem nejspíš přijede 
Laurelová a Hardy. Přichystá jim mladíka jako na zlatém podnose. Dotáhl ho ke 
kovovému plotu dětského hřiště a s rukama za zády ho připoutal pouty k nosnému 
sloupku. Do klína mu vyskládal nalezené drogy. Ještě by to chtělo vzkaz. V tu chvíli mu 
došlo, že si nevzal žádný papír. Arrow by v muži nechal jako vizitku svůj šíp, ale Batman 
by ho jen spoutal a nechal policii. Fajn, bude jako Batman. 
Z dálky slyšel rychlou jízdu vozidel a zahlédl blikající červené a modré barvy. Siréna 
zmlkla, jakmile vozidlo sjelo ze silnice na cyklostezku. Nemilosrdně se blížilo. Zaběhl 
do trnitého porostu a neodpustil si pohled dalekohledem na osádku vozidla. Hm, 
Laurelová a Hardy. V uchu zaslechl hlas policisty na operačním středisku, který 
prozradil jeho polohu v křoví. Tak tady zábava končí, pro dnešek udělal pro své město 
dost. Další mise zítra. Rozběhl se skrz keře směrem na svoji tajnou základnu ve svém 
bytě. 
Hlas ve sluchátku stále komentoval jeho pohyb. Netušil, že je tu tolik kamer. Proběhl 
několik uliček, ale policie stále věděla, kde se nachází. Sakra, sakra, bědoval si při svém 
úprku. Nejsou tak špatní, jak si myslel. Superhrdina by takhle potupně neměl utíkat. 
Podíval se na okolní domy a viděl, že tady by jako superhrdinové po střechách neutekl. 
Ani by se tam nedostal. 
Blížil se k většímu parku, kde policii konečně zmizí. Hlas ve sluchátku ztichl. Konečně 
se jim ztratil, zaradoval se a vydýchal se pod košatým stromem. Vykročil pomalu do 
hloubi parku mezi vzrostlé stromy a keře. Zastavil se u kamenné kašny se zurčící vodou. 
Došlo mu, jakou má žízeň a jak je unavený. Ani nevěřil, že to bude tak náročné. Musí 
víc trénovat, takhle by jako superhrdina dlouho nevydržel. Pohlédl na noční nebe, 
obloha se třpytila vzdálenými hvězdami. Zadoufal, že se z něj stane taky hvězda. 
Hvězda televizního zpravodajství. 
Podle hodinek bylo po půlnoci, nastal vyrazit domů. Naposledy se zadíval na zářící 
světla velkoměsta, která se před ním rozprostírala jako na dlani. Vysílačka mlčela, což 
mu přišlo zvláštní. Zkontroloval ji a se zaklením zase vrátil do pouzdra. Zatraceně. 
Krátká anténa se při boji utrhla, takže byl už pěkně dlouho bez signálu a informací. 
Rozhlédl se po tmavých stínech a oddechl si. Nikde žádný policista. Jen v dálce slyšel 
houkání sirén a nějaké hučení.  
Vykročil vzhůru do kopce směrem do Kobylis a ztuhnul na místě. Oslnivé světlo 
reflektoru blížícího se policejního vrtulníku ho přibylo na místě.  
„Stůj Policie, jménem zákona!“ ozvalo se odněkud z levé strany, ale on nikoho 
nezahlédl. Byl zmatený. Kde se tu policisté vzali. Musí utéct, jinak je jeho kariéra v háji! 
Udělal nesmělý krok směrem od hlasu. Světlo vrtulníku ho stále sledovalo.  
„Stůj a lehni si na zem, nebo budeme střílet,“ ozvalo se pár metrů nad ním.    
„Ruce vzhůru.“ 
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„Odhoď zbraň!“ znělo postupně z dalších stran okolní temnoty a Adam nevěděl, co 
dělat. Nechtěl být chycen a odmaskován. Takhle to neskončí. To by byla potupa. Pokud 
se rozběhne rychle z kopce, uteče jim a ztratí se vrtulníku pod stromy. 
„Nejsem zločinec, jsem na vaší straně. Pomohl jsem vám,“ zakřičel do tmy a vyděšeně 
se rozhlížel kolem. Snažil se ze světla proniknout do tmy. Pořád nikoho neviděl. Riskne 
to. Arrow, Batman ani jiný hrdina by se nenechal policií chytit, natož odmaskovat. Nic 
neudělal, pomohl jim chytit drogového dealera, těžko mu něco udělají. Rozhodl se. 
Chytil rukou pouzdro s pistolí, aby ji nevytratil a vyběhl ze světelného kruhu z kopce 
dolů. Věděl, že tam je železniční trať, vběhne na koleje a uteče jim do tunelu. Tam se 
neodváží a bude doufat, že nepojede vlak. Když viděl policisty, Laurelovou a Hardyho, 
nebál se, že by měli proti němu šanci. Jen musí setřást ten zatracený vrtulník.  
Na chvíli se ocitl ve tmě, ale světelný kotouč ho zase našel. Ozvalo se několik 
nesrozumitelných povelů a nocí třeskly ohlušující výstřely policejních zbraní. Ucítil, jak 
mu projektil pronikl zezadu stehnem a pokračoval dál. Sprška krve a masa vystříkla 
před něj a on ji nevěřícně sledoval na osvětleném trávníku. Zavrávoral, ale setrvačností 
se pohyboval dál dopředu. Úder jako kladivem mu vyrazil dech, když dopadl na záda. 
Neprůstřelná vesta ho naštěstí zastavila a zachránila mu život. Padal. Zem se blížila 
k jeho obličeji. Vše vnímal jako ve zpomaleném filmu.  
Další kulka se svištěním a horkým žárem proletěla kolem jeho ucha a zlehka ho ožehla. 
Přece jen měl počkat se svojí první misí, dokud si nekoupí vojenskou helmu a balistické 
brýle, problesklo mu myslí. Setrvačností pádu nechtěně vytáhl svého nového Glocka. S 
třesknutím výstřelu se k němu blížily další kulky z policejních zbraní. Narazily do 
neprůstřelné vesty, ale tentokrát jich několik prošlo do těla. Pocítil pronikavou 
ochromující bolest. Se zaduněním dopadl prudce na zem. Rozhodil ruce a pistole mu 
vylétla někam do prostoru. Musí ji potom najít, těžko by si pořídil novou, napadlo ho. 
Krční páteř a svaly ho zradily a hlava v černé kukle narazila do trávníku. Nedokázal se 
pohnout. Bolest se šířila v celém těle. Přestával cítit nohy i ruce. Pokoušel se zvednout, 
ale neměl síly. Černá látka kukly začínala nasávat krev, která se mu řinula z rozbitého 
nosu. Ve filmech a seriálech to vypadalo jednodušeji.  
Z dálky slyšel nesrozumitelné hlasy a blížící se dupající kroky. Někdo ho hrubě otočil 
na záda, ale on skoro nic necítil. Oči mu oslepila záře reflektoru z vrtulníku. Sklonila se 
k němu postava v černé kombinéze s označením policie. Ruka ho chytla pod bradou a 
trhla černou kuklou. Chtěl se ohradit, že nikdo nikdy superhrdinovu totožnost 
neodhaluje a masku nesundává, ale policista možná nepochopil, že je bojovník se 
zločinem. Udělal chybu, že si na hruď nedal nějaký symbol. Znaveně zavřel oči. Jeho 
mysl pomalu odplouvala pryč. Hlavou mu bleskla poslední myšlenka – superhrdinové 
nikdy neumírají, pokaždé se ze své smrti vrací.  
Policista pohlédl na sympatický obličej, potřísněný krví ze zlomeného nosu. Sundal si 
rukavici a přitiskl prsty na krk. Necítil žádný tep. Zvedl se a zavrtěl hlavou.  
 „Všem hlídkám, v Povltavské ulici nedošlo k loupeži. Maskovaný muž se bránil 
útočníkovi s nožem a zpacifikoval ho. Jednalo se o hledaného drogového dealera, který 
byl spolu s množstvím drogy zajištěn,“ oznámil operační důstojník vysílačkou, poté, co 
si přehrál celý průběh záznamu z kamery, a pokračoval s udělováním pokynů 
policejním hlídkám, aby muži nebylo ublíženo. 
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Tajemství černého mstitele 

 
 
  Tak a je to za mnou, všechno jsem to zvládla a nebylo to ani tak hrozné, jak jsem si 
původně myslela. Stačilo vymyslet plán, držet se ho a neustoupit ani o krok. Dokázala 
jsem si zachovat chladnou hlavu, udržet nervy na uzdě a úspěch se dostavil. 
Samozřejmě jsem taky riskovala, ale nakonec mně hodně přálo štěstí, odvážnému totiž 
štěstí přeje a to se mi potvrdilo na sto procent. 
  Zabila jsem svého manžela, tedy vlastně jsem ho úkladně zavraždila, abych se 
vyjádřila přesně. Od jeho smrti uplynul rok a kousek a na mě nepadl ani stín podezření. 
No, vlastně ten vyšetřovatel, myslím, že se jmenoval Ludvík Možný, mě určitě 
podezříval, hloupý nebyl, i když vypadal jako neškodný páprda. Neměl ale proti mně 
jediný důkaz, takže se celý případ uzavřel jako nešťastná náhoda. „Vyšetřování 
skončilo, zapomeňte,“ tak nějak se to myslím říká. Teď je ze mě bohatá vdova, dokonce 
velmi bohatá, a mám celý život před sebou. Záleží jenom na mně, jak s ním naložím, a 
já už mám plno plánů, to je jasné. 
  Sem, do manželovy, tedy teď už vlastně mojí chaty, ukryté uprostřed křivoklátských 
lesů, jsem dnes přijela bilancovat. Sedím na terase před chatou, popíjím velmi drahý a 
velmi kvalitní koňak, protože můj ubohý zesnulý manžel by ani jiný nepil, na kvalitu si 
on vždycky potrpěl, a sepisuji tento elaborát. 
  Píšu ho čistě pro sebe a moc dobře vím, že ho nikdo jiný nikdy nebude číst, protože 
zítra ráno, až zatopím v krbu, ho spálím, aby po něm nezůstala ani památka. O tom, co 
se stalo, nesmím do smrti smrťoucí s nikým promluvit, je to tajemství, které si musím 
vzít s sebou do hrobu. Toto je moje jediná a taky poslední možnost, jak se někomu, 
vlastně něčemu, tedy papíru, svěřit, popsat, jak se všechno odehrálo, pak to v sobě 
navždy uzavřít a už se k tomu nikdy nevracet. Mám totiž takovou divnou, možná trochu 
morbidní potřebu, pochlubit se svým úspěchem a zamyslet se nad tím, co jsem 
dokázala. 
  Zvláštní je, že vůbec nemám výčitky svědomí nebo něco podobného, jak se o tom píše 
v knihách. Tohle to mě naštěstí úplně minulo, všechno, co se stalo, mi připadá naprosto 
přirozené, skoro normální. A to je právě to zvláštní, protože někoho zavraždit, tak úplně 
normální není. 
  Já jsem svého manžela původně zabít nechtěla, dokonce jsem si ho vzala proto, abych 
se o něho vzorně starala, ale nakonec to tak nějak vyplynulo ze situace. To se ví, taková 
chudá, obyčejná holka, jako jsem já, se o sebe musí umět sama postarat, jinak to 
zkrátka nejde. A tak jsem se o sebe postarala. 
  Jako chudý sirotek jsem to v životě neměla lehké. Rodiče mi umřeli zrovna, když jsem 
končila základu a udělala zkoušku na zdravotní školu. Já jsem na zdravku jít nechtěla, 
to byl mámin sen, mít doma zdravotní sestřičku, a nakonec se jí podařilo mě přemluvit. 
  Rodiče jeli na dovolenou a já jsem měla jet s nimi, jenže v té době se mnou cloumala 
puberta a postavila jsem si hlavu, že nikam nepojedu. A tak naši jeli sami. Na dálnici 
do nich vrazil náklaďák, řidič byl opilý a nezvládl řízení, oba byli na místě mrtví. Pokud 
vím, tak ten řidič vyvázl jen s lehkým zraněním, pár let si odseděl a vůbec bych se 
nedivila, kdyby už zase řídil náklaďák.  Tato tragédie ovlivnila můj další život. 
  Odstěhovala jsem se z vesnice do Prahy k tetě, mámině sestře. Teta byla docela hodná, 
ale v té době už hodně nemocná, nemohla pracovat, a tak jsme se protloukaly, jak se 
dalo. Když jsem byla ve druháku, teta umřela a já jsem zůstala úplně sama. Teta měla 
dluhy, které se musely zaplatit a státní byt s vysokým nájemným. 
  Přestala jsem studovat, začala pracovat v nemocnici jako pomocná síla a po večerech 
jsem si dálkově dodělávala školu. Bylo to moc těžké období, vrchní sestra, která mě 
nemá ráda, mi to dávala sežrat a pořád mě sekýrovala. Ale dokázala jsem to, nakonec 
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jsem odmaturovala a dál pracovala v nemocnici, ale už jako kvalifikovaná sestra. Práce 
mě docela bavila a vrchní se po mně přestala vozit. 
  No a v nemocnici jsem poznala svého budoucího manžela, který se u nás na oddělení 
zotavoval ze svého, v pořadí už třetího, infarktu. Byl starý, nemocný, osamělý a hlavně 
hodně bohatý. Pro mě dokonalá kombinace, která mi mohla zajistit skvělou 
budoucnost. 
  A tak jsem ho, tak říkajíc, klofla, ostatně nebylo to nic těžkého. Jsem mladá, docela 
pohledná a udělat ze sebe hodnou, starostlivou puťku nebyl žádný velký problém. 
Zpočátku jsem opravdu chtěla se o manžela vzorně starat, trpělivě čekat, až umře a mně 
jeho tučný majeteček spadne do klína. Pak se to ale všechno nějak zamotalo. Manžel se 
nechoval zrovna jako trpělivý pacient, pořád mě honil a komandoval, a když jsem 
někam šla, dělal žárlivé scény. Nejhorší ale bylo, že se z něj vyklubal hrozný lakomec, 
pořád kontroloval, za co utrácím, a vyčítal mně každou korunu. 
  V té době se u nás v nemocnici objevil mladý, moc hezký doktor, Pavel Hradecký, a já 
jsem se do něho bláznivě zamilovala. Naznačil mi, že má nějaké finanční problémy a 
nutně potřebuje peníze. A tak jsem je vybrala z našeho společného konta a dala mu je. 
Když to manžel zjistil, udělal hroznou scénu, pak už to šlo s naším manželstvím rychle 
z kopce. 
  Netrvalo dlouho a já se rozhodla, že manžela zabiju, najednou mi to připadalo jako 
jediné východisko. Veškerý majetek mi spadne do klína a já budu zase volná. Vše jsem 
naplánovala tak, aby manželova smrt vypadala jako nešťastná náhoda a doufala, že to 
vyjde. A ono to skutečně vyšlo, dokonce líp, než jsem čekala. 
  Manžela jsem otrávila muchomůrkou zelenou. To je totiž pěkně zákeřná houba, 
obsahuje jed, který vám úplně zničí játra. Já, jako holka z vesnice, se v houbách 
vyznám, s tátou jsme do lesa chodili často, a tak najít muchomůrku zelenou pro mě 
nebylo těžké.  A pak jsem ji přidala do polévky. Samozřejmě jsem hodně riskovala, ale 
to už jsem, myslím, říkala. Musela jsem se taky otrávit, tedy přiotrávit, to je jasné, jinak 
by na nešťastnou náhodu nikdo neskočil. 
  Šla jsem na to pěkně od lesa, a to doslova. Nejdřív jsem asi měsíc dávala manželovi o 
polovinu menší dávku léků na srdce, než měl brát. Ničeho si nevšiml, protože jako 
zdravotní sestře mně naprosto důvěřoval a poctivě polykal to, co jsem mu dala. Také 
jsem přestala vařit dietní jídla, jaká se mají vařit při nemocech srdce, a začala jsem 
přidávat hodně tuku. Nebyla jsem si jistá, jestli to bude mít nějaký efekt, ale za pokus 
člověk nic nedá. Stejně to asi nějaký efekt mělo, když všechno dopadlo tak dobře, tedy 
myslím pro mě. 
  No a pak jsem manžela pořádně rozrušila, to bylo taky snadné. Naznačila jsem mu, že 
se od něho chystám odejít. Byla to pro něho rána, kterou nečekal, a pěkně ho to sebralo. 
Byl bledý jako smrt a několikrát se chytil za srdce. Už jsem pomalu začínala doufat, že 
dostane na místě infarkt a vše se vyřeší naráz, ale zase takové štěstí mě nepotkalo, 
musela jsem pokračovat dál.  
  Naoko jsem se s manželem smířila, ale pořád jsem ho nechávala v nejistotě ohledně 
mého odchodu. Na víkend jsme odjeli na chatu, přesně na tu, kde teď sedím na terase 
a píšu, jak to všechno bylo. No a tady jsem začala uskutečňovat hlavní část mého plánu. 
   Na chatu jsme přijeli v pátek a já jsem se šla sama projít, protože manželovi nebylo 
moc dobře. To se mně samozřejmě hodilo, abych si mohla v klidu najít muchomůrku 
zelenou, což se mi taky snadno podařilo. Vše probíhalo hladce, jen mě trochu zarazilo, 
že v lese pobíhal černý pes, který neměl obojek ani náhubek, a pořád šel za mnou, 
jakoby mě sledoval. Byl to moc hezký pes, urostlý a silný a vůbec nevypadal zanedbaně. 
Asi se někde zatoulal a hledal svého pána. 
  Druhý den dopoledne se mi podařilo manžela přemluvit, aby šel se mnou na houby. 
Moc se mu nechtělo, ale namluvila jsem mu, že mu procházka udělá dobře, a tak 
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nakonec šel. Vzali jsme si košík a vyrazili do lesa. V lese bylo krásně, ptáci zpívali o sto 
šest a slunce příjemně hřálo. Docela bych si tu procházku užívala, kdybych nemusela 
myslet na to, co se chystám udělat. 
  Našli jsme pár hub a pomalu se vraceli domů. Na zpáteční cestě jsme potkali nějaký 
starší manželský pár, který se taky vydal do lesa na houby. To mně pak při vyšetřování 
dost pomohlo, když ti lidé dosvědčili, že nás v lese potkali s košíkem hub, a potvrdili 
tak moji výpověď. Také jsme zase zahlédli toho černého psa, který proběhl kolem nás 
a rychle zmizel mezi stromy, připadalo mně to trochu divné, ale měla jsem jiné starosti, 
a tak jsem to pustila z hlavy. 
  Když jsme se vrátili na chatu, manželovi nebylo dobře, což mně samozřejmě hrálo do 
karet. Prášky, které měl manžel brát na srdce, jsem jako zapomněla doma, ale nevzala 
jsem je schválně, byla to součást mého plánu. Manžela jsem ujistila, že to nevadí, když 
si prášky přes víkend nevezme, i když moc dobře vím, že se ty prášky musí pravidelně 
užívat a jakékoliv přerušení není dobré. Manžel mi ale důvěřoval a takovou prkotinou 
se vůbec nezabýval, sedl si do křesla a odpočíval. 
  Já jsem se pustila do vaření houbové polévky, která měla mého manžela zabít a já 
jsem měla její konzumaci přežít bez větší újmy. To se snadno řekne, ale mnohem hůř 
uskuteční. Musela jsem nás oba přiotrávit a doufat, že manžela zradí jeho nemocné 
srdce, a ono se to tak doopravdy stalo, to bylo pro mě velké štěstí. Vlastně jsem ani tolik 
neriskovala, protože kdyby manžel neumřel, všechno by vypadalo jako nešťastná 
náhoda a otrava houbami by mu na zdraví rozhodně nepřidala. Já bych pak buď mohla 
v klidu čekat na manželovu smrt, nebo se pokusit o něco jiného.  
  Té polévky jsem snědla jenom trochu, zato manželovi jsem dala plný talíř. Polévka mu 
moc chutnala a snědl ji do poslední kapky. Jíst polévku, o které víte, že je otrávená, je 
dost zvláštní pocit, ale s trochou sebezapření se to dá překonat. Udělala jsem ostatně 
několik bezpečnostních opatření. 
  Po obědě jsem vypila minerálku a pak ještě několik sklenic hodně slané vody, což má 
zmírnit následky otravy a vyvolat zvracení. Manželovi jsem naopak nalila víno, protože 
alkohol průběh otravy urychlí, aspoň tak jsem se to dočetla na internetu a doufala, že 
to bude fungovat. A ono to skutečně fungovalo, za pár hodin se nám oběma udělalo 
hrozně špatně a já jsem začala zvracet. Na nic jsem nečekala a zavolala sanitku, která 
nás okamžitě odvezla do nemocnice s podezřením na otravu houbami.  
  Vypumpovali nám žaludek a já jsem šla za dva dny domů v pořádku a bez jakýchkoliv 
následků. Manžel za tři dny v nemocnici zemřel, zradilo ho jeho nemocné srdce, jak 
jsem předpokládala a tajně doufala. Můj poněkud riskantní plán vyšel do puntíku. 
  Po manželově smrti sice proběhlo vyšetřování, musela jsem jít na policii, kde se mnou 
sepsali protokol a vše uzavřeli jako nešťastnou náhodu. U výslechu byla i vrchní sestra 
od nás z nemocnice, ta, co mě dřív neměla moc ráda. Vyšetřovatele ale ujistila, že jsem 
velmi pracovitá a spolehlivá sestřička, se svým manželem že jsem vycházela dobře a že 
vůbec nepochybuje, že jsem se o něho vzorně starala. Samotnou mě překvapilo, jak 
hezky o mně mluvila, a tomu vyšetřovateli to vzalo vítr z plachet. 
  Celý rok po manželově smrti jsem se chovala vzorně a vyřizovala všechny záležitosti 
ohledně pozůstalosti.  Moc jsem neutrácela, nikam nechodila, a dokonce jsem se 
přestala stýkat s tím hezkým, mladým doktorem, abych nevzbudila podezření, kdyby 
mě náhodou někdo sledoval. Ten doktor si mezitím našel jinou sestřičku, ale mně to 
nevadí, já si teď můžu vybírat a snadno si najdu někoho lepšího. Mám krásný, 
prostorný byt na okraji Prahy, chatu v křivoklátských lesích a ještě pěkně kulaťoučkou 
sumičku na kontě, co víc si přát. 
  No a teď po roce, který jsem si určila k truchlení jako nešťastná vdova, jsem opět 
zavítala na místo, kde se to všechno odehrálo. Pachatel se vrací na místo činu a tak jsem 
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se vrátila. Chata je pěkná, bude se mi tady moc líbit, jen to bude chtít nějaké opravy. 
No co, peněz mám dost, šetřit nebudu a zařídím se tady podle svého. 
  Tak jsem všechno sepsala, teď si to po sobě přečtu, uložím hluboko do paměti, papír 
si dám na noc pod polštář a ráno ho spálám. Do ohně hodím i nějaké fotky, dopisy a 
dokumenty a zničím i to poslední pouto s mým minulým životem, abych mohla začít 
znova od začátku. 
  Koňak jsem dopila a budu se muset přesunout do chaty, venku už začíná být chladno, 
zvedá se vítr a vypadá to na bouřku. Snad se tady nebudu sama v noci bát. 
  
  Tu noc se přihnala velmi silná bouřka. Blesky protínaly oblohu jako zářící meče a 
hromy burácely, až zaléhalo v uších. Romanu Pavlatovou, která spala sama v chatě 
ukryté v hloubi lesů, bouřka nevzbudila, spala příliš tvrdě. Vzbudil ji až podivný 
šramot, který se ozýval zvenku. Bylo to krátce po půlnoci, v době, kdy už bouřka pomalu 
ustávala.  
  Romana se posadila na posteli, rozespale mžourala do tmy a poslouchala. Šramot 
nepřestával, naopak, byl stále hlasitější. Někdo škrábal na dveře. Romana, která nebyla 
nijak bojácná, náhle dostala strach. Ke škrábání se přidalo slabé zakňučení a po něm 
následovalo táhlé, hluboké vytí. 
  Romana sebrala odvahu, slezla z postele a bosky se šourala ke vchodovým dveřím. 
Opatrně pootevřela a to, co uviděla za dveřmi, jí vyrazilo dech. Stál tam velký, silný, 
černý pes, celý promočený a vytrvale kňučel. Romana si oddychla, toho psa už přece 
v lese několikrát zahlédla. „Ty jsi mě vyděsil, kamaráde, málem jsem z tebe měla smrt,“ 
řekla Romana a postrčila psa dovnitř. „Takový liják a ty se touláš v noci po lese, to 
nemáš žádného pána?,“ divila se Romana a hladila psa po mokré srsti. Ten se v chatě 
začal chovat jako doma a spokojeně vrtěl ocasem.  
  Romana našla starý ručník, psa otřela, do misky mu napustila vodu a ze spíže vytáhla 
masovou konzervu. Pes se hltavě pustil do jídla, pak vypil vodu a natáhl se vedle 
Romaniny postele. Romana si lehla, zakryla se až po bradu, protože v chatě začínalo 
být chladno. Dívala se na psa, který spokojeně odpočíval, a přemýšlela. „Ten pes se 
vážně ztratil a nikoho nemá, to bych si ho mohla vzít s sebou do Prahy,“ uvažovala a ta 
myšlenka se jí začínala líbit.     Romana měla psy moc ráda, vyrůstala na venkově ve 
velkém domě a tam pes nikdy nechyběl. Vlastně měla psy mnohem raději než lidi, na 
lidech jí moc nezáleželo, za to na psech ano.    „Asi jsem neměla být zdravotní sestrou, 
ale veterinářkou, na tu bych se hodila víc,“ pomyslela si a cítila, jak se jí klíží oči. 
Nejlepší bude se pořádně vyspat a ráno se uvidí, pohladila Romana naposled 
podřimujícího psa a zavřela oči. Se psem, ležícím vedle postele, se cítila dokonale 
klidná a v bezpečí. 
  Ráno ji vzbudilo krátké naléhavé zaštěkání. Chvíli jí trvalo, než si uvědomila, že má 
v chatě psa a že to, co se stalo v noci, nebyl sen, ale skutečnost. Pes stál u dveří a chtěl 
jít ven, naléhavě potřeboval vyvenčit. Romana ho nechtěla pustit samotného a tak se 
rychle oblékla a vyrazila s ním. 
  Po cestě si vzpomněla, že chtěla spálit nějaké papíry, ale pomyslela si, že to udělá, až 
se vrátí. Byla ráda, že jde se psem ven, a dokonale si to užívala. Po dešti bylo v lese ještě 
trochu mokro, ale vzduch krásně voněl a ptáci začínali zvolna prozpěvovat. Romana se 
cítila šťastná a uvolněná a tato procházka jí připadala jako dokonalý začátek nového 
života. 
  Pes kráčel poslušně vedle ní a občas pečlivě očuchal nějaké místo. Když se přiblížili 
k vysokému strmému srázu, pes náhle zavětřil a prudce se rozběhl dopředu, Romana 
vyrazila za ním. „Počkej, kam se tak ženeš, nestačím ti,“ snažila se psa chytit. A pak se 
to stalo, Romaně uklouzla noha po mokrém jehličí a po hlavě se zřítila ze srázu dolů. 
Hlavou narazila na kámen, rozrazila si lebku a byla na místě mrtvá. 
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  Odpoledne našli její mrtvolu nějací turisté, kteří procházeli kolem. Upozornil je černý 
pes, který stál nad srázem a vytrvale štěkal. Zavolali policii a rozběhlo se vyšetřování, 
vše nasvědčovalo tomu, že došlo k nehodě. 
 
  Kapitán Luděk Možný pečlivě pročítal hlášení, které mu dal na stůl jeho mladý 
spolupracovník Radim Karvánek. Při čtení nespokojeně kroutil hlavou, a když dočetl, 
otřel si zpocené čelo kapesníkem a hluboce zavzdychal. To, co si přečetl, se mu vůbec 
nezamlouvalo.  
Na případ Romany Pavlatové si dobře pamatoval, byl si téměř jistý, že svého manžela 
zabila, ale dokázat jí to nemohl, neměl v ruce jediný důkaz. 
  A teď po roce je Romana Pavlatová mrtvá a on má plné doznání, které se našlo v její 
chatě. Soudní pitva neprokázala cizí zavinění, všechny šrámy a podlitiny, co se na těle 
našly, byly způsobeny pádem ze srázu. Vyhodnotit to jako sebevraždu se nedalo, 
protože z jejího doznání jasně vyplývalo, že něco takového rozhodně neměla v úmyslu, 
naopak, chystala se pořádně si užívat nového života. 
  Takovéto zapeklité případy plné otazníků neměl kapitán Možný rád. Měl rád jasné, 
přímočaré případy s pachatelem, který se ke všemu dobrovolně dozná, podepíše 
přiznání a pěkně poslušně, bez zbytečných průtahů putuje za mříže. Teď sice doznání 
má, ale o smrti Romany Pavlatové neví skoro nic, může si jen domýšlet, jak to asi bylo. 
 „Tento případ mi byl čert dlužný, a ještě k tomu teď před důchodem,“ pomyslel si 
Možný a znovu zhluboka vzdychl. Na důchod v poslední době myslel skoro pořád, dny, 
které mu zbývaly do odchodu z práce by mohl spočítat na prstech jedné ruky. Měl 
z toho smíšené pocity, na jedné straně se na důchod těšil, na druhé se ho obával. Jako 
bezdětný vdovec vedl hodně osamělý život a nedokázal si představit, jak vyplní tu 
spoustu volného času, která na něho čeká.  
 „Budu to muset zase uzavřít jako nešťastnou náhodu, ale těch náhod je v tomto 
případu nějak moc, vůbec se mi to nechce líbit,“ přemýšlel Možný nahlas a znovu si 
pročítal zprávu svého podřízeného. Najednou ho něco zaujalo. 
  „Ten pes to přece všechno viděl, je to očitý svědek, škoda, že neumí mluvit, kdoví, co 
bych se od něho všechno dozvěděl. V té chatě byl, našla se miska od žrádla a plno 
blátivých šlápot na podlaze. Vypadá to, že šel s tou Pavlatovou do lesa, ona uklouzla a 
zřítila se ze srázu. Ano, tak by to mohlo být, ale kde se tam ten pes vlastně vzal? Jak to, 
že nikomu nepatří? Je to celé divné.“ 
  Možný si zase otřel čelo kapesníkem a najednou se cítil strašně  starý a  unavený, vůbec 
se mu nechtělo nad případem dál přemýšlet. Dlouhá léta služby u policie si vybrala 
svoji daň. Vstal a přešel do vedlejší kanceláře, kde seděl jeho podřízený Karvánek. 
„Radime,“ řekl mu, „já jdu domů, není mi dobře, to bude asi tím počasím.“ Karvánek 
zakýval hlavou na znamení souhlasu a dál se věnoval svojí práci. 
  „Ty, Radime,“ vzpomněl si náhle Možný, „co se stalo s tím psem?“ „S jakým psem?“ 
zarazil se Karvánek a překvapeně se na Možného podíval. Vzápětí si ale uvědomil, co 
má Možný na mysli a pokračoval: „Aha, ty myslíš toho, co pobíhal v lese, kde našli tu 
Pavlatovou. Tak ten skončil v útulku, včera ho tam odvezli z veteriny. Je mně ho líto, 
ale co se dá dělat, to víš, já psa mít nemůžu, vždyť jsem v práci od rána do večera. Ale 
teď mě napadá, ty jdeš přece do toho důchodu, to by se ti takový pes zrovna hodil.“ 
  Možný něco neurčitého zabručel a rychle odešel z kanceláře. Nechtěl to dát před  
Karvánkem  najevo, ale ten nápad se psem se mu zalíbil. Pes by se mu skutečně hodil, 
aspoň by doma nebyl pořád sám. Dlouho se nerozmýšlel a vydal se do útulku. Pes ležel 
odevzdaně v kotci a vypadal docela spokojeně. Možnému se moc líbil a tak podepsal 
nějaké papíry a psa si mohl hned odvést. Úplně zapomněl na obojek a vodítko, ale pes 
se k němu připojil a šel vzorně vedle něho. 
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  Možný byl rád, že si psa vzal a najednou se mu jeho budoucí důchod začal jevit 
v daleko lepších barvách. „Tak pojď, kamaráde, u mě se budeš mít dobře, líp než 
v útulku, já se ti teď můžu věnovat od rána do večera. Jen ti musím vymyslet nějaké 
pěkné jméno, to bude tvrdý oříšek,“ mluvil Možný se psem jako se starým  známým. a 
zdálo se, že pes rozumí každému jeho slovu.  Pak ho poplácal po hřbetě a oba se 
pomalým krokem vydali domů.  
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Únos na dovolené 

 
 
  Jan a Eva Waldmanovi se seznámili na dovolené u Balatonu před dvaceti lety. Jezero 
se stalo jejich oblíbeným místem. Letos to bylo dva roky, co Eva zemřela při 
autonehodě. Jejich osmnáctiletá dcera Erika, chtěla znovu navštívit místo, kde se 
rodiče poznali, a proto Jan koupil pobyt u jezera.  
  Erika šla do aquaparku a Jan zůstal na pláži u jezera.  Po půlhodině se u sousedního 
slunečníku objevila neznámá žena s velkými prsy v červených bikinách. Posadila se do 
plážového lehátka, vytáhla velkou knihu z tašky a začetla se. Později se zvedla, došla k 
Janovi a anglicky se zeptala: „Můžu vás poprosit o pohlídání mých věcí u lehátka? Chci 
si zaplavat.“ 
„Ano. Dám na ně pozor,“ odpověděl Jan. 
„Děkuji,“ řekla a kráčela směrem k jezeru.  Jan se díval, jak vstoupila do vody a začala 
plavat. 
Na chvíli se zabral do luštění křížovek a téměř si nevšiml, že se žena navrací od jezera. 
Přistoupila k jeho lehátku a pověděla „Děkuji, že jste hlídal moje věci.“ 
„Rádo se stalo,“ reagoval.  
„Chtěla bych se představit. Měla jsem to udělat už předtím. Jmenuji se Stefanie Attila,“ 
sdělila a podala mu mokrou ruku. 
„Těší mě. Jsem Jan Waldman,“ řekl a stisknul podanou ruku. 
Žena ho zaujala, a proto pokračoval v hovoru.  „Všiml jsem si, že čtete knížku o 
památkách v Maďarsku.“ 
„Je to profesionální zájem. Jsem učitelka dějepisu a angličtiny z Budapešti, na 
prázdninách u Balatonu.“ 
 „Můžu vás pozvat na zmrzlinu za pohlídání mých věcí?“ zeptala se ho po chvíli mlčení. 
„Ano, ale platit budu já.“  
„Jakou máte ráda?“ zeptal se Jan, když došli před stánkem se zmrzlinou. 
„Vanilkovou,“ odvětila a po chvíli dodala „Vanilka je aromatické koření, které se 
získává z tobolky orchideje zvané Vanilla. Ta se původně pěstovala jen v Mexiku, kde jí 
staří Aztékové přidávali do nápojů. Nezapřu, že jsem učitelka dějepisu.“ 
„To ano. Koupil jsem dvě vanilkové,“ oznámil Jan a podal jí kornout se zmrzlinou. 
Prohlížel si její tetování. Na pravé paži měla vytetovanou velkou červenou růži a na levé 
žlutou. Dívala se mu do očí a on měl pocit, že mezi nimi přeskočila jiskra. 
„Byl jste se někdy podívat na vyhaslou sopku Badacsony na protějším břehu?“ zeptala 
se a ukázala směrem k zdaleka viditelné hoře s plochým vrcholem. 
„Byl.“ 
„Na jejích svazích se pěstuje vinná réva. Pocházejí odtud nejkvalitnější vína, které se 
nesmí pěstovat nikde jinde. Znám tady restauraci, kde ho prodávají.“ 
„Jak se jmenuje?“ 
„Monarchia Restaurant“  
„Můžu vás tam pozvat na večeři?“ navrhl jí bez rozmýšlení. 
„Můžete. Budu ráda.“ 
Po jejím souhlasu si uvědomil, že Erika bude proti tomu. 
„Tak že třeba v osm hodin večer před restaurací?“ 
„Ano. Přijdete sám nebo s dcerou?“ 
„Erika asi nebude chtít.“ 
„Kde je vlastně?“ 
„V aquaparku.“ 
Načež si povídali o budapešťských památkách. Jan se před polednem rozloučil a odešel 
na oběd do hotelové restaurace, kde ho čekala Erika. 
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  Večer se Jan sešel se Stefanií a společně povečeřeli. Po jídle Stefanie prohlásila, že jí 
není dobře od žaludku a proto se chce vrátit na hotelový pokoj.  Jan zaplatil a vyšli před 
restauraci. Mezi tím, co byli uvnitř, tak venku začala bouřka se silným větrem.  Na 
jezeře se objevily neobvykle velké vlny. Jan jí chtěl doprovodit. Ona to odmítla s tím, 
že se uvidí zítra. Zeptal se jí, kde bydlí, a ona uvedla hotel na okraji městečka Keszthely. 
Potom si roztáhli deštníky a každý vyrazil svým směrem. 
  Jan odemkl dveře hotelového pokoje a překvapila ho tma za nimi. Rozsvítil a rozhlédl 
se. Vytáhl z kapsy mobil v temně černé barvě a volal Erice. Ta hovor nepřijala. Po chvíli 
z jejího čísla přišla esemeska s textem: „Máme tvojí dceru. Žádná policie nebo jí 
zabijeme!“  Jan nevěřil svým očím. Znovu si zprávu přečetl a odepsal: „Eriko, nedělej 
si ze mě srandu. Kde jsi?“ Jako odpověď mu přišel obrázek Eriky s roubíkem v ústech 
a textem: „Žádná policie nebo smrt dcery. Připravte si 100 000 Euro k předání. Další 
instrukce přijdou z jiného čísla.“ Když chtěl na její číslo znovu zavolat, tak už byl mobil 
vypnutý.  Janovi se zrychlil srdeční tep a začal těžce dýchat. Cítil silný hněv vůči 
neznámému únosci. Nečekal na výtah a seběhl po schodech k hotelové recepci. Jindy 
usměvavé recepční ztuhl obličej, když viděla rozhněvaného Jana.   
„Něco není v pořádku,“ zeptala se. 
„Viděla jste večer mojí dceru Eriku? Má barevné pruhy ve vlasech a vytetovaného 
delfína na ruce,“ reagoval Jan. 
„Okolo desáté jsem přepojovala na váš pokoj hovor z venku. Volal anglicky mluvící 
muž.. Hned po tom telefonátu šla vaše dcera ven. Ptala se mě, kudy se dostane k 
nemocnici. Nechala si vysvětlit cestu a odešla z hotelu.“ 
„Jak se jmenoval ten muž, co jí volal? Představil se?“ 
„Ne. Jen požádal o přepojení na pokoj s vaším číslem. Znal číslo pokoje.“ 
„To je zvláštní.  Ještě jste si něčeho všimla?“ 
„Určitě to nebyl rodilý mluvčí. Mluvil anglicky s přízvukem, který nedokážu zařadit.“ 
Poděkoval a rozhodl se ověřit, zda Erika šla k místní poliklinice. Dorazil tam pěšky za 
deset minut. Vzbudil lékaře, který měl službu na pohotovosti. Ukázal mu fotografii 
Eriky, kterou měl uloženou v telefonu. Starý šedivý doktor jí nikdy neviděl.   
  Načež se pokoušel dovolat svému známému, soukromému detektivu, Marku 
Psohlavci, který pracoval dvacet let pro českou policii, než přešel do soukromého 
sektoru. Ten nebral telefon, a proto mu poslal esemesku s žádostí o pomoc.  S 
Psohlavcem se seznámil se, když jeho bezpečnostní agentuře dodával kamerový 
systém. Opakovaně mu volal z šifrovaného mobilu. 
  Psohlavec se mu ozval před půlnoci textovou zprávou s dotazem na cenu a podmínky 
zakázky. Jan odpověděl, že zaplatí za každý odpracovaný den šest tisíc korun, všechny 
jeho cestovní výdaje a samostatný bonus při nalezení živé dcery. Vzápětí mu přišla 
odpověď:  „Souhlasím. Přijedu Land Roverem, ve kterém mám potřebné náčiní. Zatím 
nekontaktuj policii. Psohlavec“   
  Zatím co Jan spal s telefonem v ruce, tak Psohlavec byl na cestě za ním. Použil 
nejrychlejší trasu se slabým nočním provozem přes Slovensko. Zaparkoval před 
hotelem Helikon, kde byl ubytovaný Jan. Požádal recepční, aby ho zavolala.  
  Jan se přivítal s Psohlavcem a ten ho požádal, aby ho následoval do jeho auta.  
  „Podle toho, co jsi mi řekl, si myslím, že únos byl plánovaný a někdo si vás předem 
vytipoval. Pamatuji si dobře, že jsi při naší poslední spolupráci navrhl tykání?“ zeptal 
se Psohlavec. 
„Ano.“ 
„Teď mi řekni, co se všechno přihodila za dobu vašeho pobytu u Balatonu,“ pověděl 
Psohlavec. 
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Jan mu vše vyprávěl. Potom našel na internetu telefonní číslo hotelu, který Stefanie 
uvedla jako místo pobytu.  Zavolal tam. Recepční prošla seznam hostů, ale Stefanie 
Attila tam nikdy nebyla.   
„Holky ve věku Eriky dávají hodně informací na  Facebook. Můžeš se podívat, zda 
neuvedla na svůj profil, kam a kdy pojedete na dovolenou?“ zeptal se Psohlavec a dodal 
„Ta Stefanie je pro nás podezřelou číslo jedna. Potřebuji všechny informace o ní. To, že 
uvedla hotel, v kterém jí nikdo nezná, a zmizela, ukazuje na spolupráci s únosci.“ 
Jan na profilu Eriky našel zmínku o dovolené u Balatonu s několika fotografiemi. Na 
jedné byl on a v pozadí Stefanie sedící v plážovém lehátku. Zvětšil fotografii a stáhl si jí 
do telefonu. 
„Mám fotku Stefanie. Jako příjmení uvedla Attila. Tvrdila, že je učitelkou dějepisu v 
Budapešti.  Řekla mi, že bydlí v jižní Pešti,“ pověděl Jan, všechno co o ní věděl.  
„Ukaž mi tu fotku.“ 
Jan mu podal mobil, na jehož displayi měl zobrazenou Stefanii.  
„Myslím, že se jedná o ženu, kterou si únosce najal, aby tě zabavila a on mohl nerušeně 
unést tvojí dceru. Podle mě to je profesionálka. Takový, jako ona, pracují pro eskortní 
agentury.  Navrhuji projít stránky eskortních agentur pro VIP klientelu. Abychom 
neprocházeli celý internet, tak bych výběr zúžil na agentury působící v Budapešti,“ řekl 
Psohlavec a vložil do vyhledávače slova Budapest escort service. Když viděl, kolik se 
zobrazilo záznamů, tak prohlásil: „Musíme výběr zúžit podle její vzhledu. Na fotce bylo 
vidět tetování růže. Čím se ještě odlišovala?“ 
„Měla tři tetování.  Na pravé paži červenou růži, na levé žlutou a na břichu hlavu 
levharta.“ 
Psohlavec zadal do vyhledávače anglická slova: Budapest, escort service, women with 
tattoo red rose, yellow rose and leopard. 
Nalezených výsledků bylo mnohem méně než předtím. Psohlavec je začal postupně 
procházet. Jan na něj udiveně hleděl. Psohlavec ucítil jeho pohled a zvedl oči od 
displaye.  
„Vysvětlím ti to.  Prostitutky, které inzerují na internetu, uvádějí o sobě, zda mají 
tetování a jeho popis.  Například červená růže – red rose. To pomáhá vyhledávači 
vybrat ženy, které nabízejí eskortní služby v Budapešti a mají tohle tetování. Když 
projdu všechny odkazy a srovnám fotografie nalezených žen s fotkou Stefanie, tak jí 
najdu. Vím, co dělám. Spousta zákazníků chce tetovaný ženy, a proto to prostitutky o 
sobě uvádějí.“ 
Nakonec jí opravdu našel na pochybném webu pro prostitutky a jejich zákazníky pod 
jménem Katarina s uvedením telefonu a částečné adresy Budapešť, 18. okres. Na 
přiložených fotografiích jí poznal také Jan.  
„Podstatná informace je, že Stefanie alias Katarina dělá pouze výjezdy do hotelů.  
Nepracuje doma, proto neuvádí adresu, kde bychom jí mohli navštívit a zeptat se, co ví 
o tom únosu.  Protože můj hlas nezná, tak jí můžu kontaktovat telefonem a objednat 
na dnešní večer. Pokud se to podaří domluvit, tak se přesuneme do Budapešti a 
ubytujeme se v nějakém vhodném hotelu, kam jí pozvu. Tam se pokusíme z ní dostat 
informace. Můžeme jí zaplatit, aby promluvila nebo jí pohrozit předáním policii jako 
spolupachatelky únosu,“ pověděl Marek. 
„Než bychom tohle vysvětlili maďarské policii u Balatonu, tak budou únosci vědět, že 
jdeme po Stefanii. Souhlasím s odjezdem do Budapešti. Únosci se zatím neozvali, a 
proto nemám informace, jak chtějí peníze předat. Takže já přes booking.com najdu 
volný hotelový pokoj a ty jí zavoláš a domluvíš, že tam přijde. Musí to být co nejdříve.  
Za jak dlouho budeme v Budapešti?“ zeptal se Jan. 
„Autem za dvě hodiny,“ odpověděl Marek. 
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 „Už mám rezervaci. Na dnešek mají volno v Hotelu Thomas v jižní Pešti. Něco mi říká, 
že Stefanie má k téhle čtvrti nějaký vztah, protože jí uvedla jako bydliště,“ pronesl Jan.  
  Psohlavci se podařilo dovolat Stefanii alias Katarině a domluvit si s ní schůzku v 
hotelu Thomas. Zaskočila ho dotazem na číslo pokoje. Místo něj jí dal číslo na svůj 
mobil, aby mu zavolala před příchodem. Slíbil jí, že pro ní přijde do vstupní haly hotelu. 
Protože dřív nemohla, tak se dohodli na třetí hodině odpoledne. 
 „Mám v Budapešti spolupracovníka, který se stará o aktivity mojí bezpečnostní 
agentury ve východní Evropě“ sdělil Marek po cestě do Budapešti. 
„Takže jsme tři proti únoscům,“ konstatoval Jan. 
„Naší síla nebude v počtu mužů, ale v metodách získávání informací. Mě znáš a další 
člen týmu, Robert Knap, se specializuje na počítače a sledovací techniku.  Kromě toho 
je dobrý při akcích v terénu, protože umí judo. Přizval jsem ho z důvodu, že pohlídá 
Stefanii, potom co jí vyslechnu. Nemůžeme riskovat, že když jí pustíme, tak o nás bude 
informovat únosce,“ pravil Marek. 
  Hotel Thomas se nachází v staré budapešťské čtvrti Ferencváros, kde sídlí fotbalový 
klub stejného jména. Marek zaparkoval na podzemním parkovišti pod hotelem. Vyjeli 
výtahem do přízemí hotelu s recepcí, kde Jan zaplatil pokoj na jednu noc s dvěma 
oddělenými lůžky. Ubytovali se a šli nakoupit jídlo a pití. Marek se znovu telefonicky 
spojil s Robertem Knapem a připomenul mu, aby od tří hodin odpoledne čekal s autem 
v podzemní garáží.  
„Vrátíme se na pokoj a budeme čekat na dohodnutý telefonát Stefanie.“ řekl Marek. 
  Po návratu naplnili hotelovou ledničku. Marek, který celou noc nespal, se na chvíli 
natáhl. V půl třetí ho probudilo zvonění budíku na jeho mobilu. Ve tři zazvonil jeho 
telefon znovu. Na displayi se objevilo jméno Stefanie Attila, protože si její číslo uložil 
do kontaktů.  
„Kdo volá?“ zeptal se. 
„Katarina. Byli jsme dohodnutý na třetí hodinu.“ 
„Kde jste?“ 
„Právě jsem vystoupila z taxíku. Počkám před vchodem do hotelu.“ 
„Hned jsem u vás,“ pověděl Marek a ukončil hovor. Potom sjel výtahem do přízemí. 
Vyšel z budovy společně se skupinou turistů, tak že Stefanie nevěděla ke komu se 
přihlásit. 
„Jsem Martin Weber,“ představil se falešným jménem a usmál se.  
 „Nemusím říkat, že jsem Katarina, protože vy víte, jak vypadám z internetu,“ pověděla. 
„Ano. Tak půjdeme ke mně do pokoje,“ zahlaholil Marek. 
Stefanie alias Katarina měla na sobě koktejlové šaty s velkým výstřihem do tvaru 
písmena V. Společně vyjeli výtahem do třetího patra, kde Marek odemkl pokoj vedle 
výtahu.  
„Nejdříve bych chtěl zaplatit,“ řekl Marek, když byli uvnitř.  
„Sto dvacet euro za hodinu sexu s kondomem. Je možný orál, ale ne anál, “ pověděla 
Stefanie a položila si kabelku na stůl uprostřed místnosti. 
„Dám vám sto padesát za to, že jste si na mě tak rychle udělala čas,“ pohotově reagoval 
Marek. 
„Ok,“ řekla spokojeně Stefanie a převzala si peníze. Otočila se, aby je uložila do kabelky. 
Marek k ní přistoupil zezadu. Levou rukou jí chytil pod krkem a revolver v pravé ruce 
jí zabořil do zad.  
„Počkejte,“ vyhrkla. 
„Teď se prosím nehýbejte,“ řekl Marek, vytáhl z kapsy kovové pouta a nasadil jí je. 
Potom jí posadil na židli a stoupl si s revolverem před ní. Revolver jí přiložil k hlavě a 
tiše pronesl „Pokud budete tiše, tak se vám nic nestane. Nechci sex. Chci informace.“ 
„Jaké informace?“ vysoukala ze sebe. 
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„O tom, kdo unesl dceru muže, s kterým jste se seznámila u Balatonu. Jane, pojď sem,“ 
zavolal Marek. 
Když Jan vstoupil do místnosti, tak Stefanii ztuhnul obličej. 
„Je to ona?“ zeptal se ho Marek. 
„Je,“ odpověděl Jan. 
„Co chcete?“ zeptala se zděšeně Stefanie. 
„Chceme adresu, kde vězní mojí dceru, nebo půjdeme na policii“ řekl Jan. 
„Já o tom nic nevím,“ bránila se Stefanie. 
Marka napadlo, že se Stefanie může bát únosců víc než policie a rozhodl se jí motivovat 
finančně.  Přistoupil k Janovi a tiše se ho zeptal, ale tak, aby to slyšela Stefanie: „Dáme 
jí tisíc Euro za adresu, kde drží Eriku. Když to nepřijme, tak jí odvezeme v kufru auta 
za Budapešť. Tam jí zastřelím a pohřbím.“ 
„Tohle mi, ale můžou udělat i únosci. Chci pět tisíc Euro, abych se mohla na chvíli před 
nimi schovat,“ začala smlouvat Stefanie. 
„Máte špatnou vyjednávací pozici. Uděláme to tahle. Vy nám řeknete, kde je unesená 
dívka a my vás ukryjeme, než jí zachráníme a únosce zneškodníme. Za každý den 
dostanete nějaké peníze. Pomůžete tak napravit, co jste pokazila,“ řekl Marek. 
„Co bude s únosci a se mnou?“ zeptala se. 
„Únosce předáme policii. Vás necháme jít s penězi. Za každých dvacet čtyři hodin 
strávených s vaším ochráncem dostanete dvanáct set Euro. Nikdo po vás nebude chtít 
žádný sex. Jen setrvat v úkrytu, než to vyřešíme,“ pověděl Marek nabídku dohodnutou 
s Janem před příchodem Stefanie. 
„Dobře. Souhlasím. Najal mě jeden můj klient, ke kterému jezdím domů.  Představil se 
jako Voloďa a na zvonku má příjmení Medvěděv. Bydlí v Dohány utca vedle Corvinus 
café,“ pověděla Stefanie.  
 „Budu si to muset ověřit,“ pověděl Marek. 
 „Vy neznáte tyhle lidi. Patří k ruské mafii v Budapešti,“ reagovala Stefanie a nervózně 
si mnula ucho.  
„Řekněte mi všechno o tom Voloďovi, který vás najal. Jak vypadá? Kolik mu je let? 
Jakým jezdí autem? Viděla jste u něj nějakou zbraň?“ položil další otázky Marek. 
„Je to nakrátko ostříhaný blonďák s kulatým obličejem. Má robustní postavu 
s tetováním orla na pravé paži. Je mu okolo třiceti. Jezdí BMW řady X5,“ odpověděla 
Stefanie. 
„Má nějakou zbraň?“ zeptal se znovu Marek. 
„Doma má sbírku historických zbraní. Jinak nevím.“ 
„Co se dělo po našem rozchodu před restaurací?“ zeptal se Jan. 
„Šla jsem do penzionu, kde jsem byla ubytovaná. Měla jsem už sbaleno. Pak mi volal 
Voloďa, že musím okamžitě zmizet a že bude čekat poblíž penzionu. Pobyt byl už 
zaplacený a v penzionu nebyla stálá recepce. Na dohodnutém místě mě vyzvedl. Přijel 
s karavanem, v kterém měl spoutanou a omámenou Eriku, jak mi řekl. Dohodli jsme 
se, že mě vysadí před Budapeští.  Nasedla jsem na ranní příměstský vlak a jela domu,“ 
vyprávěla Stefanie.  
„Pamatujete si značku toho karavanu, jeho barvu, cokoliv? A kam jí odvezl?“ 
„Značku nevím. Karavan měl modrou barvu a uvnitř klimatizaci. Během cesty jsem 
trochu spala. On telefonoval rusky. Nerozuměla jsem mu. Neřekl mi, kam s ní jede. 
Zastavil mi kousek od nádraží a zaplatil.  Od té chvíle jsem ho neviděla,“ odpověděla. 
 „Budu se muset podívat na tu adresu v Dohány utca. Jaké to bylo číslo domu?“ zeptal 
se Marek. 
„Patnáct. Proti Corvinus café.“ 
„Jane, zavolám Roberta a počkáte s ní tady, “ rozhodl Marek. 
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  Jan a Robert hlídali spoutanou Stefanii. Marek šel ulicí Dohány utca a k číslu patnáct. 
Na zvonku spatřil příjmení Medvěděv. Za prvním rohem uviděl parkovat tmavé luxusní 
BMW řady X5. Na vnitřním zrcátku byl pověšený pravoslavný kříž.  Zastavil se u auta. 
Rozhlédl se. Sehnul se těsně podél něj, pravou rukou si upravoval tkaničku a levou 
rukou připevnil GPS lokátor pomocí magnetu na podvozek auta.  Poté rychle odešel. 
Našel si tichou restauraci, kde si vyndal z brašny laptop s připojením k internetu. 
Přihlásil se a otevřel program pro sledování vozidel.  Zobrazila se mu mapa Budapešti, 
na které v ulici Dohány viděl malý blikající bod. Potom z brašny vyndal mobil pro 
šifrovanou komunikaci. Zadal šestimístný PIN a poslal esemesku Janovi se zněním: 
„Můžu sledovat pohyb auta únosce.“ 
„Co se Stefanií?“ zeptal se ho v textové zprávě Jan. 
„Odveďte jí do Robertova auta a on se už o ní postará. Vedle hotelu je půjčovna aut. 
Vyber auto s budapešťskou espézetkou a zaparkuj ho v garáži pod hotelem. Vracím 
se, “ odepsal Marek. 
  Jan si přečetl esemesku od Marka. Za deset minut mu přišla další esemeska z 
neznámého čísla. Po přečtení textu, obsahující výzvu k zaplacení sto tisíc euro do dvou 
dnů na uvedený účet, mu ztuhla krev v žilách. Vzal šifrovaný telefon a zavolal Janovi. 
Ten mu doporučil počkat, než přijede. Po jeho příchodu na hotelový pokoj se společně 
podívaly na zprávu, která obsahovala číslo účtu a mezinárodní kód banky únosce  
FCIBKYKY.  Marek vložil kód do vyhledávače a ten našel stránky s údaji o bance. 
 „První karibská mezinárodní banka na Kajmanských ostrovech. Je to daňový ráj, který 
neposkytuje informace o účtech založených u místních bank. Proto kdybychom číslo 
účtu dali policii, tak nezjistí, komu patří.  Navrhuji požádat únosce o prodloužení lhůty 
na tři dny s tím, že den navíc potřebuješ na uvolnění peněz z termínovaných vkladů 
prostřednictvím budapešťské pobočky tvojí banky. Tím odůvodníme pobyt v Budapešti 
a hlavně získáme čas pro nalezení místa, kde jí vězní,“ pověděl Marek. 
Po chvíli přemýšlení Jan napsal v angličtině textovou zprávu: „Prosím o prodloužení 
lhůty o 1 den z důvodu, že mám peníze vázané na termínovaném účtě. Den navíc 
potřebuji pro jejich uvolnění v budapešťské pobočce mojí banky.“ 
Obratem přišla nečekaná odpověď: „Souhlasíme. Pokud nový termín nesplníte, tak 
vaší dceru zabijeme.“ 
 „Pojďme si půjčit auto. Pro sledování nemůžeme použít moje s českou espézetkou“ 
pověděl Marek.  
  Jan si půjčil Opel Astra s klimatizací. Potom se vrátil na hotelový pokoj, kde seděl 
Marek na posteli a sledoval mapu s polohou auta únosce. Najednou se červená tečka 
na mapě dala do pohybu.   
„Jane, vezmi si tašku. Únoscovo auto se dalo do pohybu. Aplikace zaznamenává historii 
jeho pohybu. Můžeme ho sledovat s odstupem a prověřit všechna místa, kde se zastaví,“ 
pověděl Marek. 
Zamkli pokoj. Klíč předali hotelové recepci. Potom sjeli výtahem do podzemní garáže, 
kde Marek přenesl zavazadla ze svého Land Roveru do vypůjčeného Opla.  
  První místo, kde zastavilo únoscovo BMW, byla čerpací stanice. Další představovalo 
městečko Szentendre, ležící na břehu Malého Dunaje, vzdálené dvacet kilometrů od 
Budapešti. Minuli pravoslavnou katedrálu a vklouzli do úzké ulice Alkotmány utca 
vydlážděné kostkami, kde projeli kolem únoscova auta zaparkovaného před vysokým 
plotem. Auto bylo prázdné. Marek pokračoval úzkou uličkou až na náměstí Fő tér 
obklopené měšťanskými domy z 19. století, kde zaparkoval. Ubytovali se v hotelu na 
druhé straně náměstí.  
„A co dál?“ zeptal se Jan.  
„Teď musíme zjistit, kdo je v tom domě před, kterým parkuje BMW Medvěděva. Kolik 
je tam únosců a kde vězní Eriku,“ odpověděl Marek. 
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„Jak to chceš udělat?“  
„Pomocí dronu. Znám polohu toho domu. Dojedeme na okraj městečka.  Pomocí 
dálkového ovládání budu navigovat dron k přeletu nad domem únosců a uděláme 
videozáznam,“ vysvětlil Marek a společně s Janem odjeli na okraj městečka.  
  Široký chodník podél silnice použili jako startovací plochu. Marek navigoval dron na 
souřadnice domu, před kterým parkovalo auto únosce. Dron byl vybaven kamerou 
s přímým přenosem na obrazovku vysílače. 
„Teď je dron přímo nad domem. Mezi zadní částí domu a plotem jsou stromy. 
Kdybychom přelezli zadní plot, tak se můžeme skrýt mezi nimi,“ pověděl Marek. 
„Co navrhuješ?“ zeptal se Jan. 
„Už se stmívá. Máme ještě celé dva dny, než budou chtít výkupné. Půjdeme do hotelu 
a připravíme plán. Musíme předpokládat, že tam jsou nejméně dva muži. Medvěděv a 
muž, který hlídal Eriku před jeho příjezdem. Dům je malý a přízemní. Pravděpodobně 
jí vězní ve sklepě.  Důležité je, že nemají psy venku.  Nejlepší by bylo zaútočit pozdě v 
noci. Přelezeme plot a schováme se mezi stromy.  Pokud jsou jen dva, tak jeden bude 
spát a druhý hlídat,“ vysvětlil Marek.  
„Co když tam nebude?“ zeptal se Jan.  
 „Když je tam únosce od Balatonu, tak tam bude i ona,“ odpověděl Marek. 
„Co potom, až jí najdeme?“ ptal se dál Jan. 
„Pokud plán vyjde, tak můžeme únosce předat policii,“ odvětil Marek. 
„Nejsem žádný akční hrdina. Nemám žádnou zbraň,“ reagoval nervózní Jan. 
„Mám sebou dvě pistole,“ pověděl Marek. 
  Společně se vrátili do hotelu, kde se najedli. Když vyšli z hotelové restaurace, tak se 
Jan zastavil a pronesl: „Tak co bude?“ 
 „V autě mám tašku s neprůstřelnými vestami. Doneseme je na pokoj a oblečeme se do 
nich. Připravím zbraně a střelivo. Vlezeme tam přes zadní plot a najdeme způsob, jak 
se dostat do domu,“ vyprávěl Marek, potom co se posadili do auta na parkovišti. 
„Kde budeme parkovat při akci?“ zeptal se Jan. 
„V uličce za zadním plotem domu. Všechno si necháme v autě. Na hotelovém pokoji se 
jen převlečeme a vyzbrojíme. Teď vezmeme tašky a jdeme na pokoj,“ vysvětlil Marek. 
Nasoukali se do neprůstřelných vest a přes ně si natáhli trička a mikiny.  Marek podal 
Janovi revolver Smith &Wesson.  
Jan si ho dal do kapsy mikiny. Marek měl v pouzdře pod rozepnutou mikinou 
rakouskou pistoli Glock. Potom se přihlásil do sledovacího programu pro auta s GPS 
lokátorem a vyhrkl: „To BMW je pryč. Nevím, co to znamená. Vidím ho na silnici do 
Budapešti.“ 
„Co když jí převezli? Co budeme dělat?“ ptal se vyděšený Jan. 
„Pokud je v tom BMW, tak to můžeme sledovat a budeme vědět, kde zastaví. Ale třeba 
se jen samotný Medvěděv vrací do bytu v Budapešti a Erika zůstala v domě se 
strážcem,“ odvětil Marek. 
  Nasedli do Opla a projeli ulicí před domem únosců. Vjeli do uličky za domem a 
zaparkovali deset metrů od něj.   Pěšky se k němu vrátili. Bylo jedenáct v noci. 
„Musíme přelézt plot a potom se schováme mezi stromy.  Půjdu první,“ pověděl Marek 
a vytáhl z batůžku lano s hákem, který zachytil za horní okraj vysokého dřevěného 
plotu. Přelezli plot a leželi vedle sebe ve vysoké trávě za silným dubem. Marek se snažil 
proniknout zrakem hustou tmou. V přízemním domku před nimi se svítilo. 
  Marek si všiml si, že dům má okna do sklepa. Doplížil se k nejbližšímu oknu, přes 
které bylo vidět tmavou sklepní chodbu. Vyndal z batohu řezač skla z broušeného 
diamantu, lahvičku s olejem pro snadnější řezání a kruhovou přísavku na sklo s 
rukojetí. Tu připevnil na okno poblíž vnitřní kličky. Diamantovým řezačem 
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namazaným olejem ji obkroužil a vyndal uříznuté sklo. Vsunul ruku do otvoru a 
pootočil vnitřní kličkou okna. 
„Jdeme dovnitř. Pokud je tu Erika, tak jí drží v některé ze sklepních místností,“ pověděl 
potichu Marek. Když byl uvnitř, tak vytáhl pistoli Glock z podpažního pouzdra. Zapnul 
malou LED svítilnu a rozhlížel se. Proti sobě viděl dvoje sklepní dveře a napravo 
chodbu končící dveřmi, za kterými byly zřejmě schody do přízemí domku.  Došel k nim 
a zaposlouchal se. Slyšel nahlas puštěnou ruskou hudbu. Vrátil k oknu a pomohl Janovi 
dovnitř. Došli ke dveřím proti oknu a zkoušeli kliku. Dveře byla zamčené. Po chvíli se 
za dveřmi ozval hlas mluvící anglicky „Pomozte. Unesli mě.“ 
Jan poznal po hlasu Eriku, která nevěděla, kdo se pohybuje za dveřmi.  
„Eriko, mluv tiše. Zachráníme tě, ale nejdříve musíme zneškodnit únosce. Kolik jich 
je?“ pověděl potichu Jan před zamčenými dveřmi. 
„Viděla jsem dva rusky mluvící muže. Mají pistole,“ odpověděla.   
   Muž v přízemí domku sledoval porno na internetu a kouřil kubánské doutníky značky 
Cohiba.  Občas vstal a podíval se z okna. V podpažním pouzdře měl ruskou pistoli 
Makarov s chromovanou hlavní. Vedle počítače měl položený mobil. Na telefon mu 
pravidelně volal Voloďa Medvěd, aby kontroloval situaci. Muž, který hlídal Eriku, byl 
jeho mladší a nespolehlivý bratr Boris, nad kterým od dětství držel ochrannou ruku. 
Vyrostli spolu v Rostovu na Donu na jihu Ruské federace. Na dráhu zločinu se dostali 
velmi brzy. Společně vykrádali domy na pobřeží blízkého Azovského moře.  Jednou 
měli smůlu a chytili je. Po odsezení trestu se přesunuli do Budapešti. Podařilo se jim 
získat falešné potvrzení, že jejich matka byla Maďarka žijící v Rusku. S ním využili 
nového ustanovení maďarského zákona, který zahraničním Maďarům umožňuje získat 
maďarský pas a využívat práv občanů Evropské unie.   
  Marek otevřel dveře, za kterými bylo schodiště vedoucí do přízemí. Vyšel po něm. Měl 
smůlu, protože únosce se právě vracel ze záchodu na chodbě a zahlédl ho. Vystřelil na 
něj. Marek padl na zem. Únosce šel pomalu k němu a mířil na něj. Chtěl ho dostat 
živého, aby ho mohl vyslechnout. Jan slyšel kroky po chodbě. Přitiskl se ke dveřním 
zárubním. Rychle vykoukl, zamířil a dvakrát vystřelil. Kulky zasáhly únosce do prsou a 
padl na zem. Jan na něj zamířil a znovu vystřelil. Podařilo se mu trefit ho do hlavy. 
Potom k němu došel, vzal mu pistoli z bezvládné ruky a svazek klíčů, který měl zavěšený 
na karabině u opasku. Došel k Markovi, který se držel za levou paži a snažil se zastavit 
povrchové krvácení. Jan si sundal košili. Utrhl z ní rukávy a obvázal mu ruku. Poté mu 
do zdravé pravačky vložil jeho pistoli, která ležela na zemi.  Načež s klíčemi odešel do 
sklepa, kde odemkl dveře cely a obejmul vystrašenou Eriku. Na pistolích měli tlumiče, 
tak že si střelby nikdo nevšiml. Marek, přestože byl lehce zraněný, tak prohledával 
domek. V zásuvce stolu, v plechové krabici, našel pas a řidičský průkaz zastřelého 
muže.  
„Máme co do činění s ruskou mafií z Rostova nad Donem,“ pověděl, když si v pasu 
přečetl místo narození mrtvého únosce.  
„Takhle se to nemělo stát. Nechtěl jsem nikoho zastřelit,“ pravil Jan, potom co přivedl 
Eriku ze sklepa. 
„Zachránils mi život a osvobodils dceru,“ odvětil Marek. 
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Tak dlouho čekám, náruč uzavřena, po léta prázdno jenom zachytí. 
Viktor Dyk: Kupec hrůzy 
 

Věřím ti 

 
 
  O mně by nikdo nemohl tvrdit, že patřím k romantickým snílkům, či spíš fantastům, 
věřícím ve vznešené ideály, morální zásady, věrnou lásku…podobné velkohubé fráze 
jsou mi tak akorát k smíchu. 
   Jasně, že tomu tak nebývalo vždycky, jako každý, i já jsem kdysi měl své iluze, touhy, 
přání – jenomže, co si budeme povídat, život bývá často pěkný prevít.  
  No a pak jsem jednoho dne  – ne krásného, obloha se škaredila a hrozila deštěm - 
potkal Irenu Haškovou a všechno bylo najednou jinak. Tehdy jsem jen tak z nudy, jen 
abych si ukrátil půlhodinku chybějící do příjezdu autobusu, zašel do menšího 
knihkupectví a první, na co mi padl zrak, byla štíhlá opálená dívka se spoustou  černých 
kudrn. Stála u stolu přeplněném knihami a se zájmem si je prohlížela. Asi to bude znít 
blbě, ale zíral jsem na ni jako na rodící se zázrak. Však taky, kdypak se mi naposled 
stalo, že mi při pohledu na ženu vyschlo v hrdle a srdce se rozbušilo jako splašené?  
   Irena (tehdy jsem samozřejmě ještě nevěděl, jak se jmenuje) si mého upřeného 
pohledu nemohla nevšimnout a bylo znát, jak je jí to nepříjemné, ale já od ní prostě 
nedokázal odtrhnout oči. 
  Nemyslím kvůli vzhledu. Hezká holka to sice byla, ale v soutěži krásy by se jen těžko 
umístila. K tomu jí scházely potřebné míry a taky její obličej postrádal chladnou 
dokonalost rysů, ale jen hlupák by toužil po dokonalosti. Kdepak, pro mne Irenina 
přitažlivost spočívala v úplně něčem jiném. Probudila totiž ve mně cosi, o čem jsem si 
myslel, že je už dávno mrtvé - naději. Naději, že jsem snad přece jenom dostal ještě 
jednu šanci. 
. Opravdu jsem ji dostal? říkal jsem si nevěřícně, protože hořká pachuť minulosti se 
nedala jen tak lehce spláchnout. Po tak dlouhé době a po všech těch trapných 
milostných kotrmelcích, končících nevyhnutelným zklamáním?  
  Tyto a podobné otázky mě sice donutily váhat, hodnotit, zvažovat všechna pro i proti, 
ale tolik síly, aby mi zabránily vztáhnout ruku po zrádné bludičce štěstí, v sobě neměly.  
……. 
Standa Marvan byl celkem prima kluk – veselý, společenský, žádný podrazák, takže 
když jsme na sebe po delší době narazili v supermarketu a on navrhl, abychom zašli na 
jedno, ochotně jsem souhlasil. Samozřejmě, že nezůstalo jen u jednoho, žízeň byla 
veliká, témat k rozhovoru bezpočet, Standa se navíc nedávno oženil, takže byl celý říčný 
se o své zkušenosti čerstvého ženáče podělit. „Milada je skvělá, kamaráde, fakt skvělá, 
nemoh´ jsem si vybrat líp, kampak na ni s pěti P, ta jich má nejmíň deset,“ ujišťoval a 
tvářil se přitom tak šťastně, že jsem se neubránil slabému bodnutí závisti. Moje Irena 
sice byla taky skvělá a těch P měla možná ještě víc, ale přece jenom tu v poslední době 
bylo cosi…  
   
„No a co ty?“ zeptal se, když konečně se svým chvalozpěvem skončil. „Slyšel jsem, že 
teď chodíš s Irenou Haškovou.“ 
„Slyšel jsi dobře,“ usmál jsem se ze široka a očekával, že mi úsměv se stejnou razancí 
oplatí a přidá nějaký přátelsky míněný šťouchanec.  
Standa však místo toho zareagoval nic neříkajícím ´hm´, vyhnul se mému pohledu a 
rozpačitě zabořil nos do sklenice se zlatavým mokem. 
Překvapilo mě to. „To je všechno, co mi k tomu řekneš? Jenom ´hm´?“ 
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Hřbetem dlaně si zbytečně dlouho stíral pivní pěnu nad horním rtem. „A co bych měl 
říkat? Že z toho mám radost a že doufám, že vám to spolu bude klapat?“ 
„Jo, něco takového,“ přikývl jsem. „A pokud bys to chtěl ještě nějak vylepšit, nic proti 
tomu. Ale napřed musíš ze své tváře smazat ten pohřební výraz, jinak to bude vypadat, 
jako když mi vyslovuješ upřímnou soustrast.“ 
„Ale no tak, nepřeháněj. Je fakt, že mě to poněkud zarazilo, jenomže…“ 
„Zarazilo?“ skočil jsem mu do řeči. „Proč by tě mělo zarážet, že už nejsem single?  Nebo 
snad…“ zaváhal jsem na chvilku „to nějak souvisí s Irenou?“ 
Mlčení prý znamená souhlas. 
„No tak povídej,“ vyzval jsem ho. „Copak se ti na ní nelíbí?“ 
„Proč mně? Hlavně že se líbí tobě.“ 
„Hele, víš dobře, jak to myslím, takže ven s tím.“ 
„Když já bych nerad…tak jo, nemusíš se hned tvářit jako lidožrout. Ale napřed ještě –  
co ti vlastně o sobě řekla?“ 
„Nic moc,“ odpověděl jsem podle pravdy „a kdybych ti to měl dát písemně, stěží by to 
vyšlo na půl stránky. Ale mně to stačilo, na podrobné životopisy svých známostí jsem 
si nikdy nepotrpěl.“ 
Standa pokýval hlavou. „To přenecháváš kádrovákům, viď, no ale stejně by mě zajímalo 
- našlo by se na té půlstraně taky něco o jejích rodičích?“ 
Otázka mě sice zarazila, ale Standa se určitě neptal jen ze zvědavosti. 
„Stejná odpověď jako předtím - nic moc. Ireně se o nich moc mluvit nechtělo a já se jí 
ani nedivím. Otec si prý po dvacetiletém manželství našel nějakou jinou a matka se tím 
tak trápila, že do půl roku zemřela na infarkt. Proto taky Irena dala Praze sbohem, prý 
ji tam doslova začala pálit půda pod nohama.“  
„To je všechno?“ chtěl vědět Standa. 
„Všechno!“ 
„Takže se ti nepřiznala…“ 
„K čemu se mi měla přiznat?“ odsekl jsem už trochu netrpělivě. „Že její otec byl 
kriminálník a matka prostitutka? Tak to by mi žíly netrhalo, rodiče si přece nikdo 
nevybírá.“ 
„Kdepak, Haškovi byli v pohodě, aspoň teda do té doby, než se v otci před dvěma roky 
probudila druhá míza a on odkráčel za hlasem srdce. Méně kulantněji řečeno – 
zblbnul! A jak to vím?“ položil mi Standa řečnickou otázku. „Protože mám v Praze tetu, 
no a ta teta byla velká kamarádka Zdeny Haškové, matky tvojí Ireny. Ty dvě se často  
navštěvovaly, vzájemně si svěřovaly menší i větší bolístky, takže to, co ti teď řeknu, vím 
přímo od ní. A můžeš mi věřit, že nejde o žádné pavlačové drby, teta je prima ženská a 
k nějakému pomlouvání by se nikdy nesnížila.“  
„Dobrá, beru na vědomí, ale nechtěl bys už konečně přejít k věci?“  
“Tak poslouchej. Irena Hašková měla svoje rodiče opravdu velice ráda, hlavně otce, prý 
na něm vždycky visela až nezdravě, byl pro ni něco jako pánbůh - prostě si ho postavila 
na piadestal, takže když se z něho zřítil… 
Zdena Hašková, i když sama na tom nebyla nijak dobře, se často až děsila její zloby. Prý 
pořád jenom plakala, křičela a vyhrožovala, že takhle tedy ne, že ona to tak nenechá, že 
tu  zmalovanou čubku zvalchuje tak, že se s ní otecko bude moci ukazovat jedině tak 
v cirkuse. 
Teta říkala, že holka by se časem určitě zklidnila, že snad ani všechny ty výhrůžky 
nemyslela vážně, ale když potom ztratila i matku…“ 
Standova věta se rozplynula v prázdnu, ale nebylo těžké si ji domyslet. „Takže ona 
nakonec přešla od slov k činům?“ 
Přikývl. „Nějakou pitomou náhodou se totiž stalo, že se ty dvě setkaly a bylo to fakt 
drsný.“ 
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„Náhodou?“ neskrýval jsem ironii. 
Pokrčil rameny: „Zkus si hodit korunou, ale ať už tak či tak, Irena se na otcovu milenku 
vrhla jako fúrie, a bylo jí jedno, že nejsou na žádném opuštěném místě, ale na veřejném 
parkovišti před supermarketem. Mlátila ji kabelkou, kopala do ní, rvala vlasy, 
podrápala v obličeji a bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nezasáhl chlapík z ochranky. 
Čumilů kolem bylo sice víc než dost, no ale znáš to – než by hnuli prstem ku pomoci, 
raději se drželi v uctivé vzdálenosti a s gustem si celou rvačku natáčeli na mobil.   
No nic, Irena skončila na policii a napadená Věra Málková ve špitálu. Jen co se trochu 
zmátořila, odmítla podat trestní oznámení, žádost o odškodnění, bolestné…. Těžko říct, 
co ji k tomu vedlo, jestli se jí nechtělo celou aféru dál rozmazávat nebo zafungoval pocit 
viny – prostě nechtěla nic, takže by se dalo říct - konec dobrý, všechno dobré.“ 
Nevím, jakou reakci ode mne Standa očekával, ale pokud si myslel, že z jeho vyprávění 
budu na prášky, šeredně se zklamal. Já se totiž rozesmál, upřímně a tak hlasitě, že jsem 
si vysloužil zvědavé i pohoršené pohledy těch několika málo přítomných hostů. 
„Tak to se ti teda povedlo, kamaráde, celou dobu jsem napnutě čekal, jaká jobovka 
z tebe vyleze a ona zatím taková banalita. No tak jedna ženská pocuchala jiné ženské 
fasádu - a co má být? Takových by se našlo a ke svému ataku by klidně mohly mít 
mnohem malichernější důvody. A nemusí jít vždycky jenom o ženské, i mužský mají 
své dny a často hodně divoké, to ti teda řeknu. Když si vzpomenu…hele, asi před šesti 
lety jsem měl před svatbou a přiznávám, že jsem se na ni těšil jak malé dítě na Ježíška,  
bohužel - svatba se sice konala v termínu, akorát ženich byl jiný. Myslíš, že mi tehdy 
bylo lehko? Že jsem těm dvěma nesliboval krutou pomstu? Od natahování na skřipec 
až k smrtelnému objetí železné panny jsem ustoupil jenom proto, že bych podobné 
středověké hračičky jen horko těžko sháněl. Takže jsem slevil a řekl si, že 
zamilovanému párečku jejich slavný den učiním opravdu nezapomenutelným. Počkám 
si, až půjdou z radnice, no a pak…Vymlátím jim zuby? Poliju kyselinou? Naplivám do 
ksichtu? Nechechtej se, ale já tehdy opravdu tak uvažoval, i když mi to teď připadá 
neuvěřitelné. Žárlivost holt bývá pěkná sviňa!“ 
„Ty vole, to teda mohlo být divadýlko.“  
„Mohlo, ale nebylo. Sice jsem se k radnici opravdu dostavil ještě pořád nadupaný 
vztekem, ale když jsem potom uviděl, jakýho uslintanýho páprdu si Dana vzala… 
Nebudeš mi věřit, ale v tu chvíli jako by ze mne všechno spadlo. Najednou jsem 
nedokázal pochopit, co tam vůbec dělám. Rozbít hubu ženichovi? Spíš mi ho začalo být 
líto, protože než běhat po světě s takovou vizáží – i chudák Qasimodo byl proti němu 
fešák – to raději skočím do zdi.  
Vyřídit si to s Danou? Co horšího bych už jí mohl provést, než co si provedla sama?   Žít 
s takovou rozteklou horou sádla s prasečíma očkama a holou hlavou, sdílet s ní 
společné lože – no fuj,  fakt jí ty vyvdaný prachy za to stály?“ 
„Nic nekazí člověka tak, jako peníze,“ pochlubil se Standa citátem od Huga. 
„Dejme tomu, ale stejně si jich dlouho neužila. Snad se na ten případ pamatuješ, psaly 
o něm všechny noviny a hlavně bulvár si parádně smlsnul. Žárlivý manžílek chce vědět, 
co v jeho nepřítomnosti ženuška vyvádí, takže jí nakuká, že odjíždí na týdenní služební 
cestu…Idiot! Od samého začátku bylo přece jasné, že je jen otázkou času, kdy mu drahá 
choť nasadí slušivé parohy. Akorát neměla být tak blbá a nezvat si milánka k sobě 
domů. Copak si nemohli najít bezpečnější pelíšek? Holt svůj k svému. No a protože za 
blbost se platí…“ 
„Jenomže oni zaplatili až moc,“ nesouhlasil Standa. „Pokud si dobře vzpomínám, ten 
magor do nich vystřílel celý zásobník.“ 
„Každý štěstí svého strůjcem,“ neodpustil jsem si lidovou moudrost. „Podle tebe je měl 
raději nakopat někam a víc se s nimi nešpinit? Snad, to by ovšem žárlivost, jak už jsem 
jednou říkal, nesměla být taková sviňa.“  
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„Jak pro koho,“ pokrčil Standa rameny. „Ne všichni chlapi kvůli nevěře touží hned po 
krvi…ale tuhle debatu si nechme na jindy a vraťme se raději k tomu, co tě tolik 
zajímalo,“ řekl tak významně, že jsem se na něho přes okraj své stanice pozorně 
zahleděl. 
„Chceš tím snad naznačit, že kauza „Irena“ má ještě pokračování? Ano? No nazdar - 
ona snad tu otcovu konkubínu napadla znovu?“ 
„Bohužel došlo k něčemu daleko horšímu. Asi měsíc po té nešťastné bitce si dva kluci 
hráli na zlatokopy v jednom z těch domů na Žižkově, určených k likvidaci a místo 
pokladu našli Věru Málkovou. Mrtvou – zavražděnou.“ 
„Zavražděnou?“ zopakoval jsem nevěřícně. 
„Jo, někdo ji utloukl k smrti a asi tě nepřekvapí, koho si policajti vytipovali jako 
podezřelého číslo jedna.“ 
„No jasně, jak jinak,“ ušklíbl jsem se. „A zdůvodnili si to čím? Něco jako - když ses 
dokázala poprat, pak taky dokážeš zabít? Taková blbost! Chudák Irena, nedivím se, že 
mi o tom nic neřekla. Ještě klika, že i tady platilo – konec dobrý, všechno dobré, jinak 
by ji přece nenechali běžet, viď?“ 
„Pokud považuješ za dobrý konec, že ji museli nechat běžet pro nedostatek důkazů, 
protože ty, co měli, byly jen nepřímé a dobrý advokát by si s nimi lehko poradil…“ 
Rychle jsem sklopil oči, aby mě jejich výraz neprozradil. Standa nesmí poznat, jaké 
pocity ve mně jeho slova vyvolala. „Cože? Pro nedostatek důkazů? Tak to je jako 
v chytré horákyni – ani pěšky, ani za vozem, ani vinna ani nevinna – vůbec 
nepochybuju, že se pomlouvačné dušičky rochnily v té horší možnosti. Pokud by se 
ovšem nestal zázrak a nevypátral by se pravý vrah. Což ovšem nehrozí, protože naši 
slavní šerlokové by nedokázali vypátrat ani sami sebe na žebříku.“ 
„Ale no tak, těžko jim můžeš mít za zlé, že…“ 
„Ještě je obhajuj,“ skočil jsem mu vztekle do řeči. „Nebo snad…nebo snad si taky 
myslíš, že Irena…“ 
„Někdy je lepší nemyslet,“ ujistil mě Standa pobaveně. „A vůbec, na mně přece nezáleží, 
důležité je, co si myslíš ty a jak tě tak poslouchám, není co řešit, viď?“ 
„To teda není,“ potvrdil jsem suše, „protože já mám Irenu rád a stopro jí věřím.“  
 …………. 
V sobotu ráno, tři dny po setkání se Standou, se domovní zvonek rozječel jako zběsilý 
a když jsem otevřel, na prahu stála Irena - bledá, rozcuchaná, se zarudlýma očima.  
Znali jsme se už půl roku, ale takhle jsem ji ještě neviděl. 
„Co se stalo, Renko?“ začal jsem opatrně, když jsem ji napřed pohodlně usadil do křesla 
a vnutil kávu s velkou dávkou rumu. 
Minutku dvě mlčela a pak: „Mám strach, Pavle, mám hrozný strach,“ 
??? 
„Že mě zavřou!“ 
Vykulil jsem oči: „Zavřou? Proč by tě proboha měli zavírat?“ 
„Copak ty ještě nic nevíš?“ 
„A co bych měl vědět?“ 
„Že asi před hodinou našli Magdu Vávrovou, v tom malém háječku za hřištěm. Někdo 
– někdo ji zabil.“ 
„Magdu Vávrovou? Ale tu jsem přece znal.“  
„Já vím, však jsi s ní dokonce nějaký čas i chodil,“ hlesla a mne překvapilo, že i přes 
zoufalý stav v jakém byla, jí v hlase cinkl slabý náznak žárlivosti. 
„Chodil?“ ohradil jsem se. „Pokud říkáš chození, že jsem ji jednou či dvakrát pozval do 
kina a pak ještě na večeři…víc toho nebylo, za víc mi ta holka ani nestála – nafoukaná, 
ukecaná - ale to je teď vedlejší. Opravdu ji zabili a opravdu se bojíš, že tě kvůli tomu 
zavřou? Proč? Máš s tím snad něco společného?“ 
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„Ne, to ne, ale policajti si to budou myslet?“ 
Oběma rukama jsem si vjel do vlasů. „Jéžiš, proč by si to měli myslet?“ 
„Kvůli tobě, rozumíš?“ rozkřikla se bez přechodu. „Pouze a jenom kvůli tobě, to tys 
zavinil…kdybys mi tak sprostě nelhal…“ - do jejího rozechvělého hlasu se začínaly 
vkrádat znánky počínající hysterie.  
Tak takhle tedy ne! Rychle jsem vstal a položil ruce na Irenina ramena. Snažila se moje 
prsty setřást, ale já ji svíral pevně. „Ať už se stalo cokoli, křikem se ještě nikdy nic 
nevyřešilo, takže laskavě přestaň ječet a zkus mi raději vysvětlit, co jsem zavinil a v čem 
jsem ti zalhal,“ řekl jsem s vřelostí dobře fungující ledničky a se zadostiučiněním 
sledoval, že se ani můj tón, ani moje slova nemíjejí účinkem. 
Zahanbeně vzhlédla. „Promiň, ale já…“ 
„…mám nervy na pochodu, viď?“ doplnil jsem místo ní a vrátil se na své místo. 
„Tak do toho,  kdo a co ti je pocuchalo.“  
„Když já vlastně ani nevím, kde začít.“ 
„Co kdybys začala od začátku a pokračovala až do konce?“ navrhl jsem s úsměvem.   
Nervózně si olízla suché rty. „Od začátku? Souhlasím, i když lehké to pro mne nebude. 
Měla jsem ti to říct už dřív, daleko dřív, ale kdo už se rád chlubí tím, že ze sebe udělal 
blázna? A taky mě svazoval strach – strach, že mě přestaneš mít rád a že…“ 
Okamžitě mi došlo, kam míří: „Prahu můžeš vynechat, Renko, já totiž vím, co se tam 
stalo, vím, z čeho tě obvinili a upřímně ti říkám, že jsem tomu sprostému podezření ani 
na okamžik neuvěřil.“ 
Nevěřícně na mne zírala: „Takže ty už víš…ale jak…od koho…“ 
„A záleží na tom?“ 
„Ne, asi ne,“ vydechla šťastně a vztáhla ke mně ruku. „Ani netušíš, jaký kámen mi spadl 
ze srdce.“ 
„Vůbec tam nemusel být, kdybys měla ke mně víc důvěry,“ neodpustil jsem si slabou 
výčitku. 
„Máš pravdu, byla jsem zbabělá, ale už nebudu a teď ti řeknu opravdu všechno. 
Asi před hodinou mi volala Simona, to je moje kamarádka z práce a taky bydlíme 
v jedné ulici, akorát že každá na jiném konci. Řekla mi, že její táta, pan Král, který šel 
jako vždycky se psem na procházku, našel v háječku za hřištěm mrtvou ženskou – 
vlastně ji prý vyňuchal Bojar – a i když byla zaházena větvemi, do tváře jí trochu  vidět 
bylo, takže poznal, o koho jde. Zavolal tedy mobilem policii a než ta dorazila, zavolal i 
Simoně a ta si samozřejmě takovou novinku nemohla nechat pro sebe. Ve Vojanově to 
teď vře jako v přetopeném kotli a všemožné konspirační teorie neberou konce. Simona 
ještě říkala, že nejvíc se v tom vyžívají dvě babky. S očima navrch hlavy prý každému 
vykládají, že ještě včera večer, nějak po deváté, viděly jít Magdu přes náměstí směrem 
ke hřišti a co asi na tuhle veledůležitou informaci řeknou policajti a jakou mají naději, 
že to bude zajímat i novináře a televizi.“ 
„Včera večer po deváté? Pak ale nechápu, čeho se bojíš. Neříkalas náhodou, že půjdeš 
na oslavu narozenin své kamarádky a že ta sláva začíná v osm a skončí, až budete 
všichni pod stolem? Něčemu takovému se říká alibi, chápeš?“ 
„Samozřejmě, jenomže já tam nakonec nešla. A ušetřím ti otázku proč - protože jsem 
pitomá!“ 
„Tak to je pro mne novinka, usmál jsem se. „Máš pro mne ještě nějaké podobné 
překvapení v záloze?“  
Podívala se tak zoufale, že mi úsměv okamžitě zmizel z tváře. 
„Sorry, Renko, tak v čem je problém?“ 
„Jde o ten včerejšek, víš, jak jsi mi volal do kanceláře, že bohužel na koncert do Ústí 
nepojedeme, protože nestíháš a budeš tedy muset zůstat v práci nejméně do půlnoci. 
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Že by tě šéf přetrhl jak hada, kdyby neměl konečnou zprávu ráno na stole, takže doufáš, 
že pochopím a prominu… 
Pochopila jsem a prominula a smířila se s tím, že prima koncert vyměním za opilecké 
hulákání u Slávky. Jenomže pak mi asi kolem půl osmé zazvonil mobil…Číslo jsem 
neznala, volající se  představil jako dobrý přítel, a to, co mi řekl – skoro jsem z toho 
byla na mrtvici. Prý se už nedokáže dívat, jak je taková milá a hezká holka permanentně 
podváděna, že bych si už konečně měla sundat pásku z očí a pokud mu nevěřím, mám 
si jít sama zjistit, kde a jak můj miláček v potu tváře pracuje.“ 
„A tys šla,“ konstatoval jsem suše. 
„Nechtěla jsem, fakt jsem nechtěla, ale…“ 
„Dobrá, nechtěla jsi, ale musela jsi a dál?“ 
„Vydržela jsem to až do osmi, no a potom, i když jsem si nadávala do blbých krav, jsem 
místo ke Slávce zamířila k budově Orionu, kde máš kancelář. Všude tma, za žádnými 
okny se nesvítilo, nikdo nefinišoval, aby měl šéf ráno zprávu…A aby toho nebylo málo, 
objevil se tam starý Houžvička, víš, ten chlapík, co má domov všude a nikde. Musel nás 
asi často vidět spolu, protože mi víc než ochotně sdělil, že jestli hledám inženýra 
Karase, tak mám pech, prý jsi už dávno odešel domů, dokonce snad ještě před 
skončením pracovní doby.“ Křivě se usmála: „Docela si mě v roli stíhačky vychutnával.“ 
„Nepřeháněj, dědek byl určitě zas pod párou a pokud jde…“ 
„Počkej, můj zpovědní den ještě není u konce,“ zvýšila poněkud hlas a já poslušně 
zmlkl. 
„Takže jsem se zase musela rozhodovat – jít domů nebo…klamala jsem sama sebe, 
protože mi už předem bylo jasné, že zvítězí ´nebo´, ale tentokrát jsem si za to odmítla 
nadávat.    
Nevím, jak dlouho jsem stála před tvým domem a sledovala slabou záři za okny tvé 
ložnice. Pět minut? Hodinu? Několikrát za tu dobu jsem vztáhla ruku ke zvonku. 
Jenomže co pak, až mi otevře, říkala jsem si. Začnu ječet jako trhovkyně a zmydlím 
holku, kterou si přivedl? Snad bych to i udělala, nebýt toho nešťastného výstupu na 
parkovišti v Praze. Tehdy jsem si totiž svatosvatě slíbila, že se něco takového už nikdy 
nebude opakovat, že už nikdy nebudu dělat lidem tyátr. No a abych nebyla dál 
v pokušení, udělala jsem čelem vzad a vrátila se domů.“ 
„Špatné rozhodnutí, zlato,protože jinak bys lehko zjistila, že nic z toho, co ti ten 
anonymní šmejd nakukal, není pravda. Kruci – dostat ho tak do ruky!“ 
Tak lehko se samozřejmě nenechala přesvědčit. „Není pravda? Tak proč jsme tedy 
nejeli do Ústí na koncert, proč jsi říkal, že musíš dlouho do noci pracovat, proč jsi byl 
doma, proč…“ 
„Dost, stačí!“ bránil jsem se s předstíraným zděšením.  
„To není odpověď,“ odsekla. 
„Tak dobře, teď se tedy pro změnu začnu zpovídat já, ale nerad, to si teda piš. „Všechna 
ta tvoje ´proč´mají stejnou odpověď – protože mi nebylo dobře.“ 
Tak tohle určitě nečekala. „Cože?“ vyhrkla udiveně. „ Nebylo ti dobře? A to ti mám 
věřit? Proč jsi mi to neřekl rovnou? Přece víš, že bych přišla a postarala se…“ 
„A to jsem právě nechtěl.“  
„Nechtěl?“ zopakovala a v očích se jí zamžilo. 
„Proboha, Renko, netvař se tak ublíženě. Za prvé nejsem týpek, kolem kterého se musí 
kvůli každé blbosti rotovat a za druhé, když už mě to nutíš říct - včera dopoledne jsem 
musel něco sníst, něco, co mi nesedlo a kvůli čemu jsem koukal, abych byl co nejdřív 
doma. Tam jsem potom snad každých pět minut lítal na hajzl a nevěděl jsem, jestli 
mám do mísy strčit hlavu nebo prdel, tak snad pochopíš, že jsem v takové situaci po 
žádné společnosti, natož dámské, netoužil. K večeru mě to sice trochu přešlo, ale i tak 
jsem se pořád cítil pod psa.“ 
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Dost dlouho si mě pozorně prohlížela, v modrých očích pochyby i naději, ale konečný 
výsledek musel být pro mne příznivý, protože mi dala pusu  a prohlásila, že si teď 
připadá jako dement. 
„Sladká omluva se přijímá, jsem rád, že aspoň v tomhle máme jasno. Zbývá vyjasnit, 
proč by si měli policajti myslet, že máš s mrtvou Magdou něco společného. To kvůli 
tomu, co se stalo v Praze? Nesmysl! I když tě tehdy obvinili neprávem, tak úplně z vody 
nevařili, kdežto dneska? K vraždě musí být důvod – pokud tedy nejde o nějakého 
magora - a příležitost a…“ 
Viditelně se zachvěla a rozhodně to nebylo zimou. „Ale vždyť právě proto se bojím,  
copak jsi mě neposlouchal? Copak jsi vážně nepochopil, v jakém totálním průšvihu 
lítám? Magdu přece našli v háječku za hřištěm, no a já, kdykoliv jdu za tebou nebo od 
tebe, kolem toho hřiště musím projít. Včera večer jsem tedy byla – jak se tomu říká? – 
na místě činu, přesněji v jeho blízkosti. A zcela jistě si přisadí i starý Houžvička, jako 
bych ho slyšela: ´Jo, večír jsem ji viděl u Oriónu a vypadala jak bóží umučení. Sichr 
tam hledala toho svýho, kerej jí asi právě někde zahejbal.´  
A což teprve pak, až policie rozjede vyšetřování, zachytí nitky vedoucí ke mně a pak se 
spojí s Prahou – vždyť jsem tam žila dvacet let – a bude chtít vědět, co jsem zač. To pak 
bude radosti – veřejné napadení, obvinění z vraždy, propuštění pro nedostatek důkazů, 
motiv - nenávist a žárlivost. Zkrátka adeptka na zdejší vraždu jak vyšitá se stejným 
motivem – nenávist a žárlivost. S Magdou jsi přece nějaký čas chodil, tak proč by si 
poděs jako já nemohl myslet, že to spolu táhnete dál?“ 
Udivilo mě, že všechno říká s takovým nadhledem, ale když jsem se jí podíval do očí – 
byly to oči zvířete chyceného do pasti. 
Rychle jsem vstal, zvedl Irenu z křesla a pevně ji k sobě přitiskl. „Promiň, lásko, fakt 
promiň, já si neuvědomil - potřeboval bych nafackovat, vždyť to přímo bije do očí. A 
pak, kdo je tady pitomec!“ Sevřel jsem ji ještě pevněji: „Ale neboj, na ten malér jsme 
dva a já udělám cokoli, abych tě z něho dostal.“ 
„Zavinila jsem si to sama. Kdybych toho anonymního šmejda poslala někam…“ 
„…tak by mu pěkně sklaplo, evidentně tě chtěl do toho namočit, ale nic si nevyčítej, po 
bitvě je každý generálem, spíš mi vrtá hlavou, jak mohl vědět o naší zrušené schůzce a 
že musím zůstat déle v práci…a co jeho hlas? Nepřipomínal ti náhodou něco nebo 
někoho?“ 
„Jak mohl vědět? Žádnou záhadu v tom nehledej, o naší zrušené schůzce věděla  
spousta lidí – kolegové z práce, někteří známí – těm všem jsem si postěžovala, o jaký 
bezva koncert jsem kvůli tvému tyranskému šéfovi přišla. A pokud jde o ten hlas – 
vlastně to byl spíš šepot, takový nijaký, bezpohlavní, rozumíš?“  
„Dobrá, tudy teda cesta nevede, ale ať se ten pošuk neraduje, že vyhrál, však my mu 
ještě šlápneme do úsměvu.“ 
„Ale jak?“ namítla tiše. 
Minutu dvě jsem přemýšlel a Irena mě po celou tu dobu sledovala s úpěnlivou nadějí 
v očích. Povzbudivě jsem se na usmál a doufal, že nepozná, že mi srdce bije až v krku. 
„Neboj, lásko, myslím, že jsem na něco přišel, ale k tomu potřebuji vědět…hele, říkalas, 
že Magdu ty dvě babky viděly ještě něco po deváté? O tobě ani slovo? Fajn, v tu dobu 
jsi už nejspíš stála před mým domem a rozhodovala se, co dál, viď? A teď  důležitá 
otázka: Na cestě zpátky - potkala jsi někoho? Mohl tě někdo vidět? Opravdu je to moc 
důležité, zlato, takže si dej načas - nespěchej.“ 
Vysmekla se z mého náručí a nervózně přecházela pokojem. „S určitostí vím, že jsem 
nikoho nepotkala, ulice byly liduprázdné,“ řekla po dost dlouhé pauze. „A jestli mě 
někdo mohl vidět - pokud by ten někdo místo na televizi koukal z okna…“ 
„V době, kdy běžel oblíbený seriál?“ zapochyboval jsem. „Takovou smůlu mít 
nemůžeme, takže si pamatuj, zlato – večer, nějak krátce před osmou, jsem zavolal, že 
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je mi už líp a jestli bys nemohla na chvilku ke mně přijít. No a protože se z chvilky 
vyklubala celá noc, těžko jsi mohla v háječku za hřištěm ubodat Magdu Vávrovou 
k smrti, ne? A pokud jde o tvé setkání s Houžvičkou – ať si dědek žvaní, co chce. Myslíš, 
že tomu ožralému santusákovi bude někdo věřit?“  
Dívala se na mne dlouho, široce rozevřenýma očima, ve kterých se vystřídala celá škála 
emocí - strach – obavy – panika…a já měl najednou pocit, jako by se v pokoji ochladilo. 
Irena, snad aby zakryla celý vodopád slz, přitiskla tvář do mého huňatého  svetru a mezi 
jednotlivými vzlyky nezřetelně mumlala: „To bys udělal, Pavle, to bys pro mne vážně 
udělal?“ 
„O tom vůbec nepochybuj!“ 
„No ale jak…přece jenom si nemůžeš být jistý…co když…co když nejsem tak nevinná, 
jak si myslíš. Tak proč…“ 
Odpověděl jsem jí stejně, jako před třemi dny Standovi: „Protože tě mám rád a protože 
ti věřím.“ 
….. 
 Po odchodu Ireny jsem se postavil před zrcadlo a jeho hladká plocha mi věrně vracela  
obraz hubené tváře s temnými plamínky v očích. Nebyla to ošklivá tvář, opravdu  
nebyla, ale co jsem z toho měl? Úspěchy u ženských? Díky – nezájem. Ta jediná, o 
kterou jsem opravdu stál, mi dala kopačky, no a ty ostatní – darmo mluvit. Tolik jsem 
jich už držel v náručí – snad jako náplast na poraněnou pýchu – a co po nich zbylo? 
Zklamání, prázdnota a pak ještě problém, jak se jich zbavit. 
Některé ´sbohem a šáteček´ přijaly rozumně, některé až po bouřlivých výstupech, no 
a ty nejotravnější, co v jednom kuse vřeštěly, že je nesmím opustit a že si je musím vzít  
– ty jednoduše zmizely a kupodivu mi to dlouhé roky procházelo. Jenomže být pořád 
na útěku jako psanec… 
Říká se, že když se člověk jednou spálí, podruhé už si dá velký pozor. Jak však do této 
škatulky zapadám já? Spálil jsem se už tolikrát a přece – když mi do života vstoupila 
Irena, na všechno zlé jsem rázem zapomněl. Byla tak podobná Daně – až neuvěřitelně.  
Měla její něžný úsměv, černé kudrnaté vlasy, kouzelné hnědé oči…Opravdu jsem ji 
znovu našel? říkal jsem si s nevěřícím úžasem, protože, jak už jsem podotkl na samém 
začátku, hořká pachuť minulosti se nedala jen tak lehce spláchnout. Opravdu se stal 
zázrak? 
Jako kdybych nevěděl, že zázraky se už nedějí. Po necelém půl roce jsem byl nucen si 
přiznat, že jsem zase prohrál, tentokrát definitivně, a že mi Danu žádná kopie – byť 
sebelepší – nenahradí.  
Měl jsem se tedy, jako už tolikrát, znovu posunout o dům dál? Nechtělo se mi, byl jsem 
už tak unavený, nehledě na to, že ve Vojanově se mi líbilo, měl jsem tam dobře placenou 
práci, prima kamarády a slušné bydlení - ale co jiného mi zbývalo? Nešlo už jenom o 
Irenu a o to, co udělá, až jí řeknu, že je konec – finito, což by při jejím vznětlivém 
temperamentu určitě nebyl žádný hollywoodský doják s tragicky zašeptaným 
´sbohem´, s tím bych si už nějak poradil, ale byla tady ještě Magda, která stále ještě 
nevydejchala náš rozchod. Kdykoliv jsem ji v poslední době potkal, chovala se tak 
provokativně, že jsem vždycky pocítil podivný neklid. Zjistila snad něco o mně? Nebo 
já sám se nějak prokec? Nic určitého to být nemohlo, to by mi už dávno položila nůž na 
krk, ale i tak jsem si nemohl dovolit riskovat. 
Jo, vypadalo to na dost velký problém, ale když mi Standa Marvan pověděl, v jakém 
průšvihu Irena v Praze lítala, všechno bylo najednou jinak. Žádný útěk už nebyl 
zapotřebí, proč taky, když jsem nečekaně dostal šanci, udělat za vším tlustou čáru a žít 
si, když už ne spokojeně, tak alespoň v klidu a bez obav. 
Magdu nachytám jako můru na světlo srdceryvným vyznáním: „Můžeš mi odpustit, 
lásko? Netušil jsem, jak moc mi budeš chybět…bla bla bla…Přijď, prosím, po setmění 
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do háječku, o všem si promluvíme… na veřejnosti se zatím kvůli Ireně ukazovat 
nemůžeme, ona je strašně žárlivá a mohla by ti ublížit, ani netušíš, čeho je schopna…,“ 
holka celá žhavá přiběhne, pak postačí jedno či dvě bodnutí…obětního beránka mám 
po ruce… 
Telefon je opravdu skvělý vynález. Stačilo zavolat, šikovně změněným hlasem nakapat 
dostatek jedu do ochotně naslouchajících uší – a spadla klec. Chytla se do ní jak Irena, 
tak i  před šesti lety Dančin sádelnatý mužíček. 
Kriste – ten jeho surový vypasený obličej se stopami slin v koutcích úst, ta jeho hnusná 
prasečí očička, sípavý dech – za takové monstrum mě Dana vyměnila? Jak jsem se s tím 
měl vyrovnat, jak zapomenout na něco, na co se zapomenout nedá?  
Bohové snad dokáží odpouštět, ale já… 
Takže jsem ji nějaký čas sledoval jako stín a když jsem měl jistotu, kde a s kým se peleší, 
ochotně jsem se o tuto informaci podělil s jejím právoplatným majitelem. 
Dokonce jsem mu chtěl nezištně poradit, jak ji nachytá in flagranti, ale v tomhle si už 
dokázal poradit sám. 
Povedlo se! Zabil ji a jako bonus i toho jejího milánka. 
A přece něco bylo špatně – něco bylo velice špatně, protože proč mi potom tak zoufale 
chyběla, proč jsem ji stále tak zoufale hledal? Některé otázky je lepší ani nevyslovovat, 
když odpověď na ně jsem stejně nechtěl znát. 
Ale zpátky k Ireně – jestli tehdy v Praze tu tátovu couru zabila nebo ne, na to jsem 
kašlal. Pro mne bylo důležité jediné – zajistit, aby se třásla strachy, že na ni zase padne 
podezření a tím současně získat možnost, vystoupit k její obraně jako rytíř ve zlaté 
zbroji.  
Tomu se říká zabít dvě mouchy jednou ranou. 
Ještě si budu muset důkladně promyslet, jak dál. Byla by samozřejmě pitomost potopit 
ji hned při prvním výslechu. Mohla by začít přemýšlet, uvědomit si, že otázka alibi je 
vlastně dvousečná zbraň a pustit si hubu na špacír bez ohledu na následky. Vím o tom 
své - kam se hrabe peklo na naštvanou ženskou. 
Takže jí napřed slíbené alibi odsouhlasím, ovšem později – a určitě mě budou vyslýchat 
víc jak jednou – už moje výpověď nebude tak skálopevná, začnu se do ní zamotávat a 
odporovat si, postupně dovolím kriminalistovi, aby mě čím dál víc tiskl do kouta. 
Sice budu pořád tvrdit, že Irena u mne byla celou noc, ale může mi někdo vyčítat, že  si 
z té noci  moc nepamatuju? Bylo mi přece tak mizerně, že jsem dokonce chtěl zavolat 
pohotovost, ale když mi potom přítelkyně uvařila čaj a dala prášek – s tím práškem to 
nemá chybu – žádný felčar už nebyl zapotřebí. Ano, asi jsem si i zdřímnul, ale kdykoliv 
jsem otevřel oči, ona byla pořád kolem mne, takže je nesmysl podezřívat ji…prostě 
všechny tyhle a podobné loajální kecy, kterými spíš přitížím než pomůžu. 
A taky opatrně a nenápadně rozšířím mezi lidmi informace o Irenině minulosti a až se 
z vánku stane vítr a z větru vichřice, udiví snad někoho, když žárlivá nebezpečná 
hysterka, ve svěráku policie i veřejného mínění, skočí do rybníka nebo vypije nějaký 
dryák? 
Se svým plánem jsem tedy mohl být celkem spokojený, ale teď, v tuto chvíli, jako by mi 
tu spokojenost něco narušovalo – tísnivý pocit, že se někde stala chyba. Odkud se vzal? 
Zapátral jsem v paměti a uvědomil si, že stejný pocit jsem měl, když jsem Ireně 
vysvětlil, jak ji dostanu z maléru. Sice mi děkovala a v očích měla slzy, ale zároveň 
v nich bylo i něco jiného, něco cizího, co ve mně vyvolalo pocit chladu. Uhodl bych, co 
to bylo, kdyby tak rychle neschovala tvář do mého svetru? 
Pitomost,“ zahučel  jsem vztekle a přece mi někde uvnitř slabý hlásek našeptával, že by 
to mohlo být důležité – velice důležité. 
Zadrnčení zvonku mě dost otrávilo, na Irenu jsem už opravdu neměl náladu. 
Byli dva. 
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„Dobrý den, pane Karasi, já jsem kapitán Křemík a tohle je nadporučík Veselý,“ začal 
zdvořile starší z nich, asi padesátiletý chlapík s hustými prošedivělými vlasy. „Když 
dovolíte, potřebovali bychom si s vámi vyjasnit několik věcí. Určitě už víte, co se stalo,“ 
zeptal se bez otazníku, počkal si na moje přikývnutí a pokračoval: „Asi před hodinou  
se na naši stanici dostavila jistá Irena Hašková a že nám může něco říct k případu 
zavražděné Magdy Vávrové. Byla velice rozrušená a snad proto hovořila poněkud – 
zmateně. Dozvěděla se prý něco, co ji hodně trápí a jestli prý už víme, jak Magda 
Vávrová zemřela a jestli to mohl vědět i pan Král, který ji našel. A že prý to nutně 
potřebuje vědět, hodně prý na tom záleží – jak už jsem říkal, byla to dost zmatená a 
nesouvislá řeč. 
Jak oběť zemřela, jsme jí neřekli, aspoň tedy ne hned, ale nebyl důvod tajit, že dokud 
nepřišel náš policejní lékař a tělo neprohlédl, o příčině smrti mohl každý jenom 
spekulovat.“ 
Cítil jsem, jak blednu a vzteky bych nejraději vyl jako šakal. Já idiot! Já debil! Už jsem 
věděl, jakou neodpustitelnou chybu jsem udělal, kapitán ani nemusel pokračovat. Ale 
on samozřejmě pokračoval: „A tím se dostávám ke své otázce – jakým zázrakem jste 
právě vy věděl, že Magda Vávrová byla ubodána? A nesnažte se zapírat, bylo by to 
zbytečné. Chcete zopakovat, co přesně jste Ireně Haškové řekl?“ 
Nechtěl jsem, ale bylo mi to houby platné. „Takže si pamatuj, zlato – večer, nějak krátce 
před osmou, jsem zavolal, že je mi už líp a jestli bys nemohla na chvilku ke mně přijít. 
No a protože se z chvilky vyklubala celá noc, těžko jsi mohla v háječku za hřištěm 
ubodat Magdu Vávrovou k smrti, ne?“  
Vaše přítelkyně si to opravdu zapamatovala – vlastně bych měl říct bývalá přítelkyně, 
protože když jsme si vyjasnili, že alibi, které jste jí tak „velkoryse“ nabídl, mělo 
posloužit pouze a jenom vám…kdybyste byl v tu chvíli přítomen, těžko bychom jí 
zabránili,  aby se na vás nevrhla jak rozzuřená tygřice.“ 
„Zabránili? Spíš bychom jí při tom fandili,“ ujistil mě až dosud mlčící nadporučík.“ 
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Vražda nepotřebuje kvalifikaci  

 
 
Přestala jsem na chvilku cinkat hrnečky a talířky a ohlédla se po Lindě, usazené na 
rohové lavici u okna. „Pořád bez cukru?“ zeptala jsem se a když s úsměvem přikývla, 
pokračovala jsem ve vaření kávy pro návštěvu, kterou jsem ani nezvala, ani neměla 
ráda. S Lindou Kašparovou, za svobodna Snížkovou,  jsme se sice znaly už od školních 
let a i potom jsme se občas setkávaly, ale od té doby, co si  vzala chlapíka, který by mohl 
prachy přehazovat vidlemi, jako kdybych se stala neviditelnou. Zřejmě jsem pro 
společnost, v níž se teď pohybovala, nebyla dost nóbl.  
Proto mě víc než překvapilo, když se Linda zčistajasna objevila u mých dveří a že prý 
se mnou musí velice nutně mluvit. 
Když musí, tak musí. 
Zas tak úplně klidná jsem ale nebyla. Víc jak rok o mně nevěděla a najednou – těžko 
věřit, že se jí po mně zastesklo. Mohla by, pomyslela jsem si s náhlou úzkostí, mohla by 
její návštěva mít nějakou souvislost s tím, co se stalo před pěti měsíci?  
Nesmysl! okřikla jsem se přísně, Linda přece nemůže vědět… 
Pozorně jsem se na ni zadívala a na náladě mi to nepřidalo. Očividně drahý světlešedý 
kostým, bezchybná tvář i postava, slušivý účes nejmodernějšího střihu – z fleku by 
mohla dělat modelku. Kdežto já – darmo mluvit. Holt prachy dělají člověka.  
 Linda s povzdechem vzdala snahu usadit se na tvrdé lavici pohodlněji – no, relaxační 
křeslo pro ten její vymazlený zadek nemám - poděkovala za turka a bez dovolení si 
k němu zapálila cigaretu. Nechala jsem to bez komentáře, sama si občas hřebíček do 
rakve dopřeji. 
„Dlouho jsme se neviděly, viď, Terko,“ pozvedla ke mně oči v barvě hořké čokolády a já 
si odpustila popíchnutí, že moje vina to nebyla. Jaký by to mělo smysl, když to sama 
věděla až moc dobře. 
„Ani ses moc nezměnila,“ pokračovala, a pokud si myslela, že mi tím zalichotí, dosáhla 
pravého opaku. Když někdo celá léta vypadá jako chudá příbuzná a pak se doví, že se 
ani moc nezměnil… 
„Co kdybys mi raději řekla, proč jsi přišla.“ 
Linda si opatrně usrkla horké kávy, sklepla váleček popele do skleněného klauna a 
zpříma se na mne podívala: „Protože potřebuju pomoc.“ 
„Pomoc? Ode mne? No to snad ne!“  
„Proč tě to tak překvapuje?“  
 „Spíš mi to připadá pěkně uhozený, protože od té doby, co ses vdala, se kolem tebe 
motá celá armáda poskoků, ochotna udělat všechno, co ti na očích uvidí.“ 
„Všechno ne.“   
„Například?“ 
„Například zbavit mě mého muže – definitivně a navždy!“ 
 
 
Zatajila jsem dech – tak přece! 
Ale ne, to není možné, jde jen – musí jít o náhodu, sice těžko uvěřitelnou, ale přesto 
jenom náhodu, zkusila jsem se chytit příslovečného stébla a bůhvíjak se mi podařilo 
zachovat lhostejnou tvář. Linda nesmí poznat, jak na tom jsem. 
„Co to meleš, proboha? Pokud to má být fór, tak je teda pěkně blbej.“  
„A pokud ne?“ usmála se, ale oči přitom měla jako dva kusy ledu. 
„Pak ses asi nejspíš zbláznila.“   
„Zase vedle, asi jsem na tebe šla moc hr, ale když ti vysvětlím…“ 
„Šetři si hlasivky, mě tvoje manželské problémy nezajímají.“ 
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„No ale to by měly, Terko, to by vážně měly, protože jinak…“ konec věty se rozplynul 
v prázdnu, ale hrozba, v ní obsažená, zůstala. 
Cítila jsem, jak blednu. Už jsem si dál nemohla namlouvat, že Linda o té události před 
pěti měsíci nic neví, otázkou akorát zůstávalo – kolik toho ví. 
Na její zodpovězení jsem nemusela čekat dlouho. „Říká ti něco jméno Vanda 
Horáková?“ pozdvihla dokonalé obloučky obočí a mně přes srdce předusalo stádo koní. 
Ví všechno! 
„Je to moje přítelkyně, Terko, nejlepší přítelkyně,“ zdůraznila, „a ta měla před časem 
taky manželské problémy. Sice jiné než já, ale o nic méně závažnější. Dlouho si 
nevěděla rady, ale naštěstí jí osud poslal do cesty jednu  sympatickou slečnu, která…“  
„Stačí!“ zachraptěla jsem a Linda poslušně zmlkla.  
 Dlouhotrvající tísnivé ticho narušil bzukot odkudsi přivandrovalé mouchy. Jako by mě 
ten zvuk vyburcoval – tupou rezignaci vystřídal vztek. Vanda Horáková, ta zrádná 
prolhaná mrcha, zuřila jsem v duchu. Jak jenom mohla! Klidně mě hodí přes 
palubu…copak jí nedošlo, že jednou prozrazené tajemství se kdykoliv může obrátit i 
proti ní? Nebo si snad vážně myslela, že kamarádce může říct cokoli? Někdo by měl té 
pitomé krávě vysvětlit, že z dnešních nejlepších přítelkyň se až příliš často stávají 
zítřejší úhlavní nepřítelkyně. 
Klídek, poručila jsem si. Nebudu si ničit nervy blbostí druhých a pak – milostpaní 
Horáková ať si klidně žvaní, co chce, žádný důkaz proti mně nemá a i kdyby si přece 
jenom kopii toho mého přiznání udělala, nohu za krk si kvůli tomu nedám. 
Z nejhoršího jsem venku a trochu ostudy holt budu muset spolknout.  
Před pěti měsíci ovšem nešlo jenom o ostudu, tehdy šlo o daleko víc! 
Vanda Horáková mě totiž zahlédla právě ve chvíli, kdy jsem v Globusu  
z tašky neopatrné zákaznice vytahovala naditou peněženku. Nebyla to moje první 
krádež, to zdaleka ne a štěstí až doposud stálo na mé straně, jenomže tak dlouho se 
chodí se džbánem pro vodu… 
Počkala si na mne před supermarketem, odvedla stranou – vzít nohy na ramena 
nepřicházelo v úvahu, se sotva zahojeným kotníkem se špatně utíká - a bez dlouhých 
řečí mi položila nůž na krk. Buďto jí hned na místě podepíši přiznání, kdy a kde jsem 
peněženku ukradla, samozřejmě i s plným jménem a adresou, kterou si podle mojí 
občanky nezapomene zkontrolovat, nebo mě předá ostraze a postará se mi tak o 
nežádoucí doplnění šatníku – budu mít z ostudy kabát.  
Podepsala jsem, jak jinak, zvlášť, když mi pohrozila, že se o mém chmatáctví dozví 
nejen přátelé a známí, ale i v zaměstnání. Zjistit, který důvěřivý podnik či firma mi 
poskytuje obživu, prý pro ni bude úplná hračka. Málem mě kleplo. V zaměstnání? Pak 
bych zcela určitě dostala vyhazov, ale ještě předtím by pochopitelně proběhla kontrola, 
přišlo by se na mé čachry s fakturami, potom soud, vězení - proboha, jenom to ne! 
Postřehla moji skrytou paniku? Zřejmě ano, protože když moje přiznání pečlivě strkala 
do kabelky, tvářila se jako kočka, která právě vylízala plný krajáč smetany. Marně jsem 
přemýšlela, k čemu jí bude. Chce mě snad vydírat? Mne, která se věčně potácí od 
výplaty k výplatě? 
Jenomže vyděrači bývají různí, ne každý jde hladově jen po penězích.   
„Tím jsme samozřejmě ještě neskončily,“ ujistila mě celkem zbytečně, protože jsem o 
tom vůbec nepochybovala. „Ale pokračovat budeme na vhodnějším místě, někde 
s vyloučením veřejnosti, což je určitě i ve vašem zájmu. Takže navrhuju, abyste na mne 
večer přesně v sedm počkala v uličce za muzeem, tam vás naložím do auta a přesuneme 
se někam, kde budeme mít potřebný klid a soukromí.“ 
Místo „navrhuju“ mohla klidně říct „přikazuju“, protože tón jejího hlasu žádné námitky 
nepřipouštěl.  
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Na dohodnuté místo jsem přišla na minutu přesně. Sice s malou dušičkou –  o co se tu 
vlastně jedná, jaká past se na mne chystá - ale nepřijít jsem se prostě neodvážila.  
Vanda Horáková – hned od samého začátku jsem věděla, o koho jde a těžko nevědět, 
když se její tvář pravidelně objevovala v obrázkových časopisech a bulvár se mohl 
přetrhnout chválou či kritikou jejích fantastických rób – se zase žádným úvodem 
nezdržovala. 
Potřebuje prý službičku a pokud ji vykonám k její spokojenosti, kompromitující úpis 
dostanu zpět. 
„Můžete si udělat mraky kopií,“ namítla jsem zamračeně.  
„Můžu, ale neudělám. V tom mi budete muset důvěřovat, stejně jako já budu muset 
důvěřovat vám.“ 
„Jak to myslíte?“ 
„K tomu dojdeme, napřed chci vědět, zda jste ochotna podstoupit určité riziko. 
Samozřejmě, že bych ho patřičně ocenila. Co byste například říkala částce dvě stě tisíc?“  
Na chvilku jsem ztratila řeč.  
„Peníze přece potřebujete, ne?“ přejela výmluvným pohledem moje oblečení 
z výprodeje, podomácku stříhané vlasy…  
Dvě stě tisíc? Řekla opravdu dvě stě tisíc? Jéžiš, za ty prachy bych byla ochotna vyhodit 
do povětří kasárna i s posádkou, uchichtla jsem se v duchu. Samozřejmě, že o nic tak 
pitomého nepůjde, no ale stejně - dvě stě tisíc za jednu službičku? V tom bude určitě 
nějaký háček, spíš teda pořádný řeznický hák a já se klidně můžu dostat do ještě většího 
průseru, než ve kterém lítám.  
Fakt? zapochybovalo cosi ve mně. Co horšího by mě ještě mohlo potkat? Naopak - 
pokud tahle bohatá panička svou nabídku myslí vážně a zdá se, že ano, k čemu jinak 
všechny ty kejkle, pak by to znamenalo konec neklidného spánku, konec strachu a 
obavám, že jednoho dne se ta koňská žíně musí přetrhnout a pověstný Damoklův meč 
mi spadne na hlavu. Firmě sice dlužím víc než dvě stě tisíc – přesně dvě stě padesát - 
ale z ukradených peněženek jsem si už stačila ´našetřit´ čtyřicet a když k tomu ještě 
přidám dnešní kořist, kterou mi Vanda dopoledne s pohrdavým ušklíbnutím ponechala 
a tři tisíce z očekávané výplaty, budu mít potřebnou částku pohromadě.  
K vzteku bylo, že jsem z těch dlužných dvě stě padesáti tisíc neviděla ani halíř. Holt 
když člověk naletí sňatkovému podvodníkovi, který mu slibuje ráj na zemi a pak zmizí 
i s penězi…“Lásko, na koupi naší vysněné vily mi chybí ještě dvě stě padesát tisíc. 
Nemohla bys…nebylo by to na dlouho, slibuju, jen co se ukončí dědické řízení po 
strejdovi…,“ ale ne, pryč s tím, jinak se zase začnu utápět v sebelítosti nebo rozzuřím 
až doběla. 
Teď si spíš musím promyslet…ale co je tu vlastně k promýšlení? přiznala jsem si 
poraženě. Copak mám na výběr? Když zvednu nos a odkráčím středem, pak se Vanda 
Horáková zaručeně postará, abych na několik let – kolik se vlastně dává za zpronevěru? 
– měla ubytování a stravu na státní náklady. Br – už jenom ta představa…to už je lepší 
přikývnout a doufat, že si s tou ́ službičkou´ nějak poradím. Přece po mně nemůže chtít 
nemožnosti.   
Pevně rozhodnuta jsem se podívala na krásnou černovlasou ženu, sedící mlčky vedle 
mne. „Co bych měla udělat?“ 
Řekla mi to stručně a jasně. 
Její manžel, inženýr Karel Horák – toho jsem ze společenských rubrik taky znala, 
docela fešák a samozřejmě pracháč - se prý zbláznil do divadelní herečky, za kterou 
nejenže utrácí nehorázné sumy, ale kterou, jak se prý obává, by dokonce časem mohl 
z milenky povýšit na zákonitou manželku. „Takovou couru,“ syčela nenávistně. „Prý 
héérečka! K smíchu! Hrát vůbec neumí, jedině kdyby jí dali roli děvky, tu by zvládla i 
bez zkoušení.“ 
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No a protože ten její vrták je jak tetřev hlušec a ona, Vanda, se v žádném případě 
odstrčit nedá… 
Takže službička = vražda. Proč mě to ani moc nepřekvapilo? Snad proto, že jsem 
s něčím podobným ve skrytu duše počítala? Dvě stě tisíc se opravdu jen tak mýrnix 
týrnix nedává. Hm – vražda, to nezní moc pěkně. Vlastně bych se měla děsit obrazu, 
který na mne z toho slova vyvstával, ale já kupodivu žádný odpor nepociťovala, v tu 
chvíli mě spíš zajímalo - dokázala bych někoho zabít?   
Ve vzteku – určitě! Potkat například někde Kamila, toho zloděje, podvodníka a lháře, 
bez váhání bych ho vlastníma rukama uškrtila. 
No a pokud jde o tu nepovedenou herečku…nemá cenu si něco nalhávat, sice mi jí bude 
líto, ale zas ne natolik, abych se dokázala vzdát odměny, zaručující mi život na svobodě.  
A vůbec, jak si kdo ustele, tak si i lehne, zatvrdila jsem se. Kdyby si nabrnkla 
svobodnýho chlapa a nelezla do zelí pomstychtivé paničce… 
„Tak co? Berete?“ vpadla do mých myšlenek Vanda a já se ke svému úžasu slyšela říkat: 
„Beru, pokud k těm dvě stě tisícům přihodíte ještě padesát.“  
Minutu dvě na mne zírala a pak sotva znatelně přikývla.  
Takže to vyšlo, zajásala jsem v duchu, holt líná huba holý neštěstí.  Jestlipak by mi dala 
i tři sta tisíc? napadlo mě hned vzápětí, ale cosi ve Vandině tváři mě varovalo, abych si 
nechala zajít chuť.  
Tak jo, však ještě není všem dnům konec! 
„Jsem ráda, že jsme se dohodly,“ řekla pomalu. „A nemějte strach, když na to půjdete 
šikovně, žádné podezření proti vám nevznikne. Proč taky. S obětí vás nic nespojovalo, 
neměla jste k ní žádný vztah, znala jste ji pouze z divadla, pokud tedy do něho chodíte. 
Ne? Tím líp – takže kde nic není, ani policie nebere,“ zakončila důrazně a mně nezbylo, 
než doufat, že se ve svém odhadu nemýlí.      
Ještě než jsme se rozešly, ukázala mi fotografii Soni Koutecké - té ´héérečky´- 
seznámila mě s jejími zvyky - kam chodí nakupovat, v kolik přichází do divadla a v kolik 
z něho odchází, jaký bar obšťastňuje svou přítomností, jak dlouho se v něm obvykle 
zdrží - musím přiznat, že tohle všechno měla důkladně zmapováno. 
Na mne už tedy ´jenom zbylo´ – kde a jak. A pokud šlo o to ´kdy´…“Musí to být příští 
týden,“ řekla znovu tím nesmlouvavým tónem. „V tu dobu totiž jsem s manželem na 
služební cestě v zahraničí. Když jsme tento termín před časem sjednávali, neměla jsem 
ani tušení, jak moc se mi bude hodit. No, řekněte sama, jaké lepší alibi bych mohla 
mít?“ 
….. 
Půlnoc mě zastihla bdělou a zpocenou až hrůza, i když noci už byly chladné. Kouřila 
jsem cigaretu za cigaretou, s chladnoucí kávou před sebou a s hlavou jako v bitevním 
poli. Ze všech stran na mne útočily pochyby – nezavázala 
jsem se k něčemu, co nebudu schopna splnit? Ono se řekne – zabít, ale když se má pak 
přistoupit od slov k činům…Odvaha mi sice nechyběla, ale jinak… 
nejsem přece žádný profík, ale obyčejná účetní, která až doposud o vraždách jenom 
četla, nebo se na ně dívala v nekonečných krimi seriálech. Ovšem na metody v nich 
použité můžu rovnou zapomenout. Copak já bych uměla například sestrojit bombu, 
poškodit brzdy u auta, střílet z pistole… Ale to neumí spousta lidí a přece se vraždí dnes 
a denně, utěšovala jsem se hned vzápětí. K vraždě naštěstí není třeba žádná kvalifikace, 
tu zvládne i začátečník a pekelný stroj či pistole se kliďánko dá nahradit třeba 
kamenem – klackem – nožem… 
Nůž – jo, to by šlo, je spolehlivý, ostrý, nehlučný – takže otázka „jak“ je vyřešena. Teď 
ještě „kde“. U Soni doma? Jasně, celá žhavá mě pustí dovnitř. A abych se tam vloupala 
– kasařem jsem se fakt nevyučila. Přepadnout ji za bílého dne v obchodě nebo na ulici 
– další pitomost. Ke svému činu potřebuji tmu a v tom případě mám jenom dvě 
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možnosti: Zaprvák – počkat si na Soňu, až se bude vracet z baru domů a zadruhák – 
počkat si na Soňu, až si po skončení představení půjde pro svůj vůz na parkoviště.  
Po krátkém uvažování jsem se přiklonila k parkovišti. Vanda mě sice ujistila, že Soňu 
z baru obvykle nikdo nedoprovází, ale “obvykle“ není „nikdy“, takže proč riskovat. 
Jasně, ani z divadla Soňa nemusí jít sama, i když prý většinou vychází mezi posledními, 
ale pořád lepší špatně osvětlené parkoviště  než dobře osvětlená ulice. No a když k tomu 
připočtu, že si na svoji oběť budu moci počkat pod ochranou stromů, které z jedné 
strany parkoviště obklopují, při troše štěstí by mi to mohlo vyjít. A pokud by se přece 
jenom stalo něco nečekaného – co není dnes, může být zítra. Vanda bude přece pryč 
celý týden.  
……. 
„Myslím, že spokojenost byla na obou stranách,“ vrátil mě Lindin hlas do přítomnosti. 
„Tys moji přítelkyni zbavila všehoschopné intrikánky, ona ti kromě úpisu dala i slíbené 
peníze…“ větu nedokončila, dvakrát si mě pozorně změřila od hlavy až k patě a já 
v jejích očích mohla zřetelně číst – ale že by ti nějak vylepšily exteriér, to se říct nedá. 
Ještěže nevěděla, jaké ponížení jsem těmi penězi musela zalepit. To by bylo něco pro 
ni. Jako bych ji slyšela: „Tak tys zpronevěřila prachy kvůli mužskýmu? A on s nimi vzal 
roha? Chudáčku, takhle naletět, příště budeš muset být opatrnější,“ rozkmitala by svůj 
jedovatý jazýček a zároveň by nezapomněla natřást svoje vnady, abych pochopila, že jí 
– jí by se něco podobného stát nemohlo.  
„Ale to už je teď pasé, obraťme raději list. Jak víš, před rokem jsem si vzala Ivana 
Kašpara a nebylo snad nikoho, kdo by mi nezáviděl, hlavně ženský, co se ho zuby nehty 
zmocňovaly marně. Co ale nevíš - že jsem už po několika týdnech svého „ano“ litovala. 
Ono taky žít s úchylákem…nechci být melodramatická, ale můžeš mi věřit, že dokonce 
i Lucifer je proti němu nevinný skautík. Pokud se třeseš na podrobnosti, pak tě musím 
zklamat, tyhle dveře zůstanou pro každého zavřené.“ 
„Slyšelas už někdy něco o rozvodu?“ odsekla jsem podrážděně. 
„Nepřichází v úvahu! V tom případě bych z manželství odcházela se stejně holým 
zadkem, s jakým jsem do něho přišla, o to už se postaral. Dovedeš si mě představit, jak 
zase někde nabízím spodní prádlo znuděným paničkám?“ 
Ne, to jsem nedovedla, ale ze srdce bych jí to přála.  
„A nejde jenom o prachy, já chci, aby ten šílenec byl mrtvej, jinak nebudu mít už nikdy 
klid. Sama to udělat nemůžu, protože manželka, která dědí, je pro policajty vždycky 
první na ráně.“ 
Měla jsem pocit, jako kdybychom se obě dvě zbláznily. Ona, že něco takového navrhuje 
a já, že ji poslouchám. 
„Sakra, Lin,“ vybuchla jsem jako granát, „proč si myslíš, že tě z těch manželských sraček 
budu tahat? Protože Vanda…a tak dál? Celá nakřivo! Žádný strach z ní už nemám, to 
ona by ho spíš měla mít ze mne. Takže jí vyřiď, ať co nejdřív zapomene, že nějaká Tereza 
vůbec existuje a hlavně ať mi už žádného kunčafta neposílá, protože živnost na 
odstraňování nepohodlných osob si rozhodně pořídit nehodlám.“ 
Nezdálo se, že by se Lindy můj výbuch dotkl, spíš jako by ji pobavil. Potřásla hlavou, 
zapálila si novou cigaretu a s výrazem nadřazené shovívavosti se na mne zadívala. 
„Panečku, ty se teda umíš rozpálit. Ale to je moje vina, kdybych ti hned na začátku řekla, 
že tvoji pomoc nebudu chtít zadarmo…stačily by ti například dva miliony?“ řekla tak 
klidně, jako kdyby mi nabízela dvě stovky. 
Doslova jsem zalapala po dechu. „Cože?! Dva – dva miliony?“ vykoktala jsem chraptivě. 
S úsměvem přikývla a já měla pocit, že židle pode mnou každou chvíli exploduje. Dva 
miliony – celé dva miliony – ale to je prostě fantastické, to je nabídka, která přichází 
jednou za život - pokud je ovšem myšlena vážně. Pátravě jsem se na Lindu zadívala, ale 
z její tváře jsem nedokázala nic vyčíst.   
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„Hele, Lin, a nejsem ti náhodou jen tak pro legraci nebo nešiješ na mne nějakou 
boudu?“ 
„Pro legraci? To bych měla pěkně ujetý smysl pro humor a stejně tak nechápu, o jakou 
boudu by mělo jít. Jako že bych ti za vykonanou práci nezaplatila? Bože, Terko, copak 
bych si něco takového mohla dovolit? Copak bys neřádila jako černá ruka, bez ohledu 
na následky? Škoda, že ti ty peníze nemůžu dát předem, ale jakpak bych asi Ivanovi 
vysvětlila, k čemu tak velkou částku potřebuju?“ 
„Zapomeň na to,“ řekla jsem rychle, „já jenom, že pořád ještě nemůžu uvěřit…“ 
„Proč ne? Záleží jenom na tobě, jestli ti dva miliony budou říkat paní. Dva miliony, 
Terko,“ snížila hlas k pokušitelskému šepotu, „umíš si představit, co všechno bys s nimi 
mohla podniknout?“ 
Jestli umím? No páni! 
Znamenalo by to vyměnit život ztroskotance za život bez starostí a věčného škudlení. 
Najít si lepší byt, odjet na dovolenou do Egypta, uvidět pyramidy, což byl vždycky můj 
sen, naplnit si šatník módním oblečením a ledničku kvalitními potravinami, najít si 
toho nejlepšího zubaře, abych se už nemusela smát jenom na půl úst, chodit do divadla, 
na koncerty – prostě začít konečně žít! 
Jenomže dva miliony nevydrží věčně, upozornil mě střízlivý vnitřní hlas, ale tentokrát 
hovořil k hluchým uším. Kdepak, můj bankovní účet už nikdy nebude trpět hladem, 
řekla jsem si odhodlaně, protože ho budou krmit dvě hófdámy, které nevědí, kam 
s penězi. Tu první, z akce „héérečka“, jsem sice až doposud nechala v klidu, ale s tím je 
teď konec, ještě se bude divit, koza nafoukaná, stejně jako Linda. Vyděračství holt bývá 
nakažlivé a ty dvě mi to těžko můžou mít za zlé. Začala jsem si snad já? 
Jen ať si potom svorně pofňukávají, jaká mrcha se ze mne vyklubala. Nic jiného stejně 
dělat nemůžou, Linda mi sama přece řekla, že by si nedovolila nezaplatit. A když si to 
nedovolí poprvé, nedovolí si to ani podruhé…potřetí… 
Tak jsem se do těch svůdných vidin zabrala, že na mne syrová skutečnost zapůsobila 
jako studená sprcha. Jsem to ale kus hovězího, vynadala jsem si v duchu. Medvěd si 
ještě kliďánko courá po lese a já už ho stahuju z kůže. Napřed ho musím chytit a zabít, 
což bude zatraceně těžké – ne-li nemožné. Předešlá zkušenost mi nijak nepomůže, 
protože Soňa Koutecká a Ivan Kašpar – nebe a dudy. Společnost, ve které se ten 
multimilionář pohybuje, není mojí společností, naše cesty se nikde nekříží, toho 
nepotkám jen tak na ulici nebo na setmělém parkovišti, nehledě na to, že za zadkem 
bude mít určitě aspoň jednu gorilu. 
Tyhle a ještě spoustu dalších pochybnosti jsem si samozřejmě nenechala pro sebe. 
Lindu však nijak nerozházely.  
„Je přece jasné, Terko, že to samotná nemůžeš zvládnout, ale když ti pomůžu… dokonce 
jsem už předem vymyslela plán, jak by se to dalo provést.“ 
Okamžitě jsem byla jedno velké ucho. 
„Jak víš, na konci Vojanova máme chatu, za ní je jezírko, pak lesík…ale co ti budu 
vykládat, určitě ses tam aspoň jednou byla podívat.“ 
Jo, to byla a slintala jsem závistí. 
„No a právě tam si můj milovaný mužíček každou středu jezdí odbývat ty svoje – 
hrátky.“ Poslední slovo Linda spíše vyplivla. „Samozřejmě, že si „nehraje“ jenom ve 
středu, zbývající dny v týdnu však tráví v takových brlozích, a tak přísně střežených, že 
je vyloučeno, aby se do nich kdokoliv nezvaný dostal. Však se tam taky dějí věci!“ 
Moc by mě zajímalo, jaké „věci“ se tam dějí, ale protože Linda hned na začátku 
zdůraznila, že tyhle dveře zůstanou pro každého zavřené, musela jsem se spokojit jen 
se svojí fantazií.  
„Když tedy tyto nepřístupné prostory vynecháme, zůstává nám jenom chata, i když 
samozřejmě ani ona není bez ochranky. Ale s tím párkem goril si nemusíme lámat 
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hlavu, dobře totiž vím, jak všechny ty středeční mejdany probíhají a kde je jejich slabé 
místo. 
Takže pozítří, až si můj milovaný mužíček jako vždycky do toho chatového 
šmajchlkabinetu pozve dvě sexuchtivé paničky, budeme připraveny, aby to pro něho 
byla – jak to jen kulantně nazvat – labutí píseň?   
Postarám se, aby ta švédská trojka odpadla co nejdřív, plynulý přísun jídla, alkoholu a 
drog mám totiž ve svých manželských povinnostech a běda, kdybych proti tomu jenom 
cekla,“ vysvětlila Linda s nenávistnými plamínky v očích. 
„Takže nejpozději kolem půlnoci by mohl být už čistý vzduch. Ivan jako vždycky úplně 
tuhej, dámičky o něco méně, protože už předem vědí, že se v jeho posteli nebudou moci 
povalovat až do rána. A pokud to přece jenom přeženou – jejich  problém. Ivan se sice 
rád s ženskými potěší, ale jakmile posloužily – pryč s nimi! Nepřichází v úvahu, aby je 
po probuzení našel vedle sebe, v takovém případě by se s gorilami, které mají očistu 
jeho lože na starosti, rozhodně nemazlil. No a protože tohle dobře vědí, žádný strach, 
že by snad svoji povinnost zanedbaly. 
Až je tedy upozorním, že přišel jejich čas, více či méně zmožené dámičky naloží do auta, 
odvezou do předem dohodnutých míst a tím mají splněno. Funguje to k všeobecné 
spokojenosti a dámičky proti vyhazovu ani nenapadne protestovat, protože odměny za 
jejich služby bývají opravdu královské.“ 
Zírala jsem jako navoněný muflon – no potěš koště, to teda je manželství. Žádný div, 
že se z něho Linda chce vykroutit, opravdu žádný div. Ale stejně jsem ji nelitovala, však 
ona dobře věděla, do čeho jde, jenomže když je někdo kvůli penězům hluchý a slepý… 
„Jsem si jista, že ta slabá půlhodinka, po kterou bude ochranka pryč, nám bohatě 
postačí,“ pokračovala Linda a i když jsem její jistotu nesdílela, případné námitky jsem 
si raději nechala pro sebe.   
„Až se potom začne vyšetřovat a vyvstane otázka, jak se pachatel dostal dovnitř – 
snadná odpověď. Ochranka prostě při odvozu účastnic večírku zapomněla zamknout. 
Sice se bude dušovat, že se jí to ještě nestalo, ale všechno je jednou poprvé, tak už to 
prostě chodí.  
Zadní vchod tedy budeš mít otevřený a až bude po všem, stejnou cestou zase odejdeš. 
Jo a abych nezapomněla – na chatu i zpátky domů tě zaveze Vanda.“ 
„Vanda?“ řekla jsem překvapeně. 
„No jistě, kdo jiný. Už jsem ti přece říkala, jaká je to výborná kamarádka a že se na ni 
můžu ve všem spolehnout. V jedenáct na tebe počká v uličce za muzeem, tam už jste se 
přece jednou potkaly, viď?“ mrkla na mne spiklenecky. „Manžel její nepřítomnost ani 
nezaregistruje, protože díky práškům bude sladce spát až do rána.“ 
Upřímně řečeno, moc se mi Lindin plán nelíbil. Ne kvůli Vandě, ta už toho ví tolik, že 
se její účastí nic nezkazí, ale vlézt někomu v noci do chaty – co když Linda kecá a vzduch 
nebude zas tak čistý? Co pak? Křik – nadávky – policie? Ale ne, to je pitomost, Linda 
by přece nic takového neriskovala, protože by dobře věděla, že když půjdu ke dnu já, 
půjde i ona. Trochu se mi ulevilo, ale hned vzápětí mě zaskočila další pochybnost. 
„Hele, Lin, pokud tedy máš být mimo podezření, jak to chceš sakra udělat? Kdo  ti 
potvrdí alibi, když vlastně zůstaneš v celé chatě sama? S ubrečeným ´já to nebyla´ se 
asi policajti těžko spokojí.“ 
„Žádného alibistu nepotřebuju, protože mám něco mnohem lepšího,“ usmála se 
s pocitem vítěze. „Ivan si totiž všechny ty svoje prasárničky nahrává, takže na nahrávce 
bude i jeho vrah. Samozřejmě patřičně maskovaný,“ dodala rychle, když uviděla moje 
zděšení. „Černé džíny, černá bunda s kapucí stáhnutá hluboko do čela, na oči brýle, do 
tváří vycpávky a ani vlastní matka tě nepozná. Jinak to nejde, Terko, vážně ne. Vtip je 
v tom, že až si policajti záznam prohlédnou, jako pachatel nebudu přicházet v úvahu, 
protože tys přece mnohem  menší a hubenější než já, chápeš?“  
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Dost neochotně jsem přikývla. 
„Fajn, počkáš tedy s Vandou v autě, dokud ve své ložnici nerozsvítím a hned zase 
nezhasnu - Vanda ví, které okno je moje. Bude to znamenat, že je všechno v pořádku a 
že můžeš bez obav vyrazit. 
A opravdu se ničeho neboj. Stejné plusy, jaké jsi měla u Soni Koutecké, budeš mít i 
nyní. S obětí tě nic nespojuje, nemáš k ní žádný vztah…proč by tě tedy měl někdo 
podezírat? Vždyť policie ani nebude vědět, že existuješ, nehledě na to, že si z možných 
pachatelů bude moci vybírat - parohatí manželé – naštvaní otcové – žárlivé milenky i 
milenci…“ 
Úplně mě sice nepřesvědčila, ale dva miliony jsou dva miliony! 
….. 
Když jsem v pohodlných teniskách neslyšně kráčela po schodech, srdce mi bušilo jak 
splašené, zpocená jsem byla dokonce i na zadku a všechny svaly v těle jsem měla až 
bolestně napjaté. Připadalo mi, že všudypřítomné ticho musí každým momentem 
narušit pánovitý hlas dožadující se vysvětlení, kdo jsem a co tady pohledávám. 
Dokázala bych sešněrovaným hrdlem vůbec odpovědět? 
Naštěstí se nic takového nestalo a první dveře vlevo mi bez odporu dovolily  vstoupit. 
Zůstala jsem stát na prahu a opatrně se rozhlížela.  
Přepychově zařízená místnost, osvětlená jedinou, ve stěně zabudovanou lampičkou, 
vypadala jako po bitvě. Všude se povalující prázdné láhve, špinavé skleničky, polité 
stolky, plné popelníky, talíře s nevábným obsahem – smutný konec dnešního mejdanu. 
Na příšerně zválené posteli jediná, nehnutě ležící postava. Linda tedy nelhala a gorily 
jsou pro tuto chvíli bezpečně z cesty. Už s mnohem větší odvahou jsem přistoupila blíž. 
Ivana Kašpara spousta lidí považovala za velmi hezkého muže, ale v této chvíli by určitě 
svůj názor změnila. S otevřenými ústy a ztrhanými rysy působil spíš odpudivě. Tak toho 
mi tedy líto nebude, ten je na světě stejně k ničemu, řekla jsem si odhodlaně a s vidinou 
dvou milionů před očima jsem tu nechutnou atrapu mužského bodla přímo do srdce. 
A pak pro jistotu ještě jednou. 
Bylo to tak snadné – snadnější než u héérečky.  
Tak a teď rychle pryč, poručila jsem si, když tu se náhle za mými zády cosi pohnulo. 
Prudce jsem se otočila. Linda! Ale to je proti úmluvě, blesklo mi hlavou. Ta se tady 
přece vůbec neměla objevit.  
„Dobrá práce, Terko,“ řekla hlasem tak podivně změněným, že jsem ho vůbec 
nepoznávala.  
„Co – co tady děláš, Lin?“  
„Co tady dělám?“ zopakovala ozvěnou. „No přece vyrovnat se s tebou, co jiného,“ 
věnovala mi falešný úsměv a v ruce se jí jako zázrakem objevila nebezpečně vyhlížející 
pistole. 
Mozkové závity se mi málem zavařily. Jéžiš, co to má znamenat? 
Nenechala mě dlouho v nejistotě. 
 „Ty sis vážně myslela, Terko, že já i Vanda tě necháme běžet? S tajemstvím, které by 
nás mohlo zničit? Kdepak, takovou chodící katastrofu jsme si nemohly dovolit, to jistě 
uznáš.“ 
Všechny zvuky kolem mne utichly a nahradilo je podivné hučení v uších. Měla jsem 
pocit, jako bych byla pod vodou. 
„Chceš říct, že…že to všechno byla jenom špinavá hra, že jsi mne napřed sprostě využila 
a teď…“ 
„Je mi líto, ale jinak to nešlo,“ řekla Lin pomalu, ale nevypadala, že by jí něčeho bylo 
líto. „Chamtivost z tebe křičela na dálku a pokud si dobře vzpomínám, vždycky to tak 
bylo. Stačilo se jen zmínit o penězích a už jsi měla oči skleněné touhou. Kdyby se ti dalo 
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věřit, dva miliony bych klidně oželela, ale u nich by to neskončilo, nemám pravdu? 
Chtěla bys pořád víc a víc, takže jsme si s Vandou řekly…“ 
„Tak to není, Lin, opravdu ne, ty se hrozně mýlíš,“ žebronila jsem zoufale, „přísahám, 
že bych nikdy…“ 
„Sklapni!“ odsekla suše a já si při pohledu na její tvář uvědomila, že veškeré zapřísahání 
a doprošování je k ničemu. Jako bych stála vedle ledovce! 
A pak že vražda nepotřebuje kvalifikaci, napadlo mě zcela nesmyslně. Být profík, nikdy 
bych  nemohla takhle blbě naletět, profík přece musí počítat se vším, i s podrazem, 
takže by si kryl záda, kdežto já - fušeřina od začátku až do hořkého konce.  
A přitom, kdybych nebyla strachy podělaná až za ušima, vše se ještě mohlo v dobré 
obrátit, uvědomila jsem si s bezmocným vztekem. Proč jsem vlastně místo kňučení a 
prošení neodrovnala Lin tvrzením, že jsem si jak její, tak i Vandin vražedný komplot 
podrobně sepsala a uložila na bezpečné místo v zapečetěné obálce s poznámkou – 
otevřít po mé smrti? Tím bych těm dvěma harpyjím vypálila rybník, protože i kdyby 
pochybovaly, jistotu, že kecám, by mít nemohly. Takže co by jim zbývalo? Najít si k mé 
likvidaci jinou ochotnou Terezu? K smíchu, spíš by se každý večer se staženým zadkem 
modlily, aby se mi náhodou něco nestalo. Sakra, kruci, do hajzlu – proč mě to jenom 
nenapadlo! Neměla bych to ještě zkusit? Ale ne, teď by mi to už nesežrala, teď už je na 
všechno pozdě.  
„Ale…ale co kamera?“ chytla jsem se poslední bláhové naděje. 
Shovívavě potřásla hlavou. 
„Ještě ti nedošlo, že tu žádná kamera není? Copak bych se s tebou tak bezstarostně 
vybavovala? Ovšem brzo už tu budou policajti. A co myslíš, že řeknou, až uvidí 
zavražděného Ivana, jehož tajný život už pro ně není tak úplně tajný a tebe 
s prostřelenou hlavou a s žabikuchem, na kterém budou jenom tvoje otisky, v ruce? 
Jasná vražda ze žárlivosti, odkopnutá chudinka, dobrá tak na jednu noc, se přišla 
pomstít, dokonce se chtěla vrhnout i na manželku, kterou probudil podezřelý šramot, 
ale ta ji naštěstí stačila včas zastavit. Sebeobrana jak vyšitá!“ 
Linda se slabě pousmála, pozvedla pistoli a pak už nebylo nic – vůbec nic! 
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Vraždy v Lampure 

 
 
Konečne ráno. Hilda sa už tešila do postele. Nočná služba na chirurgickom oddelení 
bola náročná. Hromadná nehoda na diaľnici zamestnala celé oddelenie. Unavená 
kráčala domov a ani si nevšimla, že ju niekto sleduje... 
                 
                         _____________ 
                                                                                                                   „Tento mesiac je to už 
tretí prípad vraždy zdravotnej sestry“, vzdychol inšpektor, keď si naťahoval rukavice. 
Ben Brix pracoval na oddelení vrážd v okresnom mestečku Lampur už dvadsať rokov, 
ale s takým prípadom sa ešte nestretol. Aj táto obeť mala na čele vyrezané číslo. Tri. 
Tak, ako aj dve predchádzajúce mŕtve ženy, ležala doma v posteli, oblečená v pyžame, 
s nožom zapichnutým v hrudi.    
„33-ročná Hilda Henková, vydatá, bezdetná, pracovala ako zdravotná sestra na 
chirurgickom oddelení v miestnej nemocnici. Telo objavil o štvrtej popoludní po 
návrate z práce jej manžel Adam. Pracuje ako finančný poradca v banke. Podľa 
obhliadajúceho lekára zomrela ráno okolo deviatej“, horlivo inšpektorovi referoval 
poručík Mark Kern. Na oddelenie vrážd nastúpil len pred týždňom.  Bol to jeho prvý 
prípad.  
„Na vchodových dverách neboli žiadne známky násilného vniknutia. Vraha zrejme do 
bytu pustila sama“, pokračoval poručík.  
Brix si pri obhliadke tela všimol, že v okolí rany na hrudníku nebola krv, čo by 
znamenalo, že zomrela ešte predtým ako ju vrah bodol. Ležala na chrbte, so 
zatvorenými očami. Celý byt bol uprataný, iba na kuchynskom stole ležala šálka 
s nedopitým mätovým čajom. Technici odobrali otlačky prstov z celého bytu, z noža, aj 
zo šálky. Zvyšky čaju zobrali na toxikologickú analýzu. Keď po hodine odviezli telo, Brix 
s Kernom sa posadili do kuchyne so zroneným manželom obete.  
„Hilda bola skvelá manželka. Dva roky sme sa pokúšali o dieťa, no neúspešne“, vzlykal 
Adam. Dozvedeli sa tiež, že Hilda chodila dvakrát do týždňa cvičiť do neďalekého 
fitnescentra a zbierala porcelánové bábiky. Po rozhovore  
s manželom sa Brix vrátil do kancelárie a poručík zamieril do nemocnice vypočuť 
Hildine kolegyne. 
„Pracovala na chirurgickom oddelení štrnásť rokov. Bola milá a zodpovedná. Kolegovia 
aj pacienti ju mali radi. Jej blízke priateľky boli sestričky z interného oddelenia, Nela a 
Tamara“, stručne zhrnul po návrate na policajné oddelenie Kern.  
Potom spoločne podrobne študovali fotografie z miesta činu. O deviatej večer unavený 
inšpektor zavelil:  
„Je neskoro, dnes končíme. Vidíme sa zajtra“. 
Obaja si po náročnom dni potrebovali oddýchnuť.  
Ale Brix ani po príchode domov neprestal myslieť na prácu. Bol teplý májový večer, tak 
sa v župane, s pohárom bieleho vína v ruke, posadil na terasu. Po rozvode býval už dva 
roky vo veľkom dome na predmestí úplne sám. Vychutnávajúc si vôňu rozkvitnutých 
orgovánov a chuť obľúbeného nápoja sa myšlienkami neustále vracal k prípadu. 
Prvú obeť, 46-ročnú Sandru Sternovú, objavil doma o štvrtej popoludní jej manžel Ron, 
riaditeľ miestnej banky. 
Bola zavraždená bodnou ranou do hrudníka o deviatej ráno, po návrate z nočnej 
služby. Na čele mala vyryté číslo 1. Matka dvoch dospelých synov pracovala ako 
zdravotná sestra na internom oddelení. Atraktívna Sandra žila s manželom v luxusnej 
vile s bazénom a veľkou záhradou. Rada športovala, hrala výborne tenis a bola aj 
inštruktorkou aerobiku v miestnom fitnescentre.  
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O dva týždne na to objavili mŕtve telo 25-ročnej Hany.  Podľa súdneho lekára bola 
zavraždená pravdepodobne večer okolo desiatej. Ležala doma v posteli, v pyžame, 
s nožom zabodnutým v hrudi. Na čele mala vyryté číslo 2. Hana pracovala ako 
zdravotná sestra na gynekologickom oddelení. Bola to tichá nenápadná blondína so 
značnou nadváhou. Bývala sama v prenajatom byte. Nemala žiadnu rodinu ani 
priateľov. Iba raz do týždňa si chodila zacvičiť do tunajšieho fitnescentra.  
V oboch prípadoch vchodové dvere nevykazovali známky násilného vniknutia a na 
vražedných zbraniach sa nenašli žiadne otlačky prstov. Vyšetrovatelia preverili 
rodinných príslušníkov, priateľov aj kolegyne oboch obetí. Na nič podozrivé sa im vtedy 
nepodarilo naraziť. Nemali žiadnu relevantnú stopu.     
                                                                                 
                         _____________ 
         
Na druhý deň ráno Brixa v kancelárii čakala drobná, štíhla, asi osemdesiatročná dáma, 
oblečená v štýlovom tmavomodrom nohavicovom kostýme.  
„Hilda bola moja jediná vnučka. Starala som sa o ňu od jej dvanástich rokov. Nemôžem 
uveriť tomu, že zomrela. 
Kto jej to len mohol urobiť? Nikdy nikomu neublížila“,  hovorila ticho, s hlbokým 
zármutkom v hlase.  
Bývala novinárka Cora Wilsonová prišla inšpektorovi ponúknuť svoju pomoc pri 
vyšetrovaní. Od osudnej autonehody jej nevesty a syna sa o osirelú vnučku celé roky 
láskyplne starala. Boli si veľmi blízke. Aj po svadbe, keď sa od nej Hilda odsťahovala, 
sa pravidelne navštevovali. Cora vedela o všetkých jej radostiach i starostiach. Práve, 
keď sa inšpektor chystal slušne odmietnuť jej ponuku, vtrhol do kancelárie mladý 
poručík Kern. 
„Práve volali zo súdneho... Hilda Henková bola v 5.týždni tehotenstva a na rozdiel od 
ostatných obetí zomrela na predávkovanie liekmi na spanie“, horlivo referoval 
nadriadenému.  
„Prepáčte, nevšimol som si, že máte návštevu“, ospravedlňoval sa, keď zbadal staršiu 
dámu sediacu na stoličke. Po chvíli, keď Cora Wilsonová odišla, pokračoval: 
„Toxikologická analýza odhalila prítomnosť sedatív v mätovom čaji. Na noži a na šálke 
neboli žiadne otlačky prstov, vrah musel použiť rukavice. V posteli technici objavili 
tmavé vlasy, ktoré nepatrili obeti ani jej manželovi. Číslo na čele nebolo vyryté nožom, 
ale tak ako aj v predchádzajúcich  prípadoch, iným, obzvlášť ostrým predmetom.“  
Po preštudovaní pitevnej správy viedli inšpektorove kroky do nemocnice vypočuť 
Hildine kamarátky. Drobnú modrookú brunetku Nelu aj vysokú čiernovlasú Tamaru 
smrť priateľky hlboko zasiahla. S Hildou sa priatelili dlhé roky, študovali spolu na 
strednej škole.  
Ben Brix mal síce už päťdesiat rokov a šedivé  vlasy, ale prenikavé modré oči a vysoká 
štíhla postava mu dodávali osobitý šarm, ktorý vedel pri vypočúvaní osôb nežného 
pohlavia naplno využiť. Po rozhovore s Nelou a Tamarou Brix vedel o Hilde takmer 
všetko. O tom, ako ju po smrti rodičov vychovávala nekonvenčná stará mama, aj o tom, 
ako sa po troch rokoch známosti vydala za svoju prvú lásku, o šesť rokov staršieho 
inžiniera ekonómie Adama. 
„Hilda sa už asi tri mesiace s niekým tajne stretávala, ale nechcela mi povedať  jeho 
meno, bol totiž ženatý“, dôverne mu pošepla pri odchode priateľkine tajomstvo 
Tamara.  
 
                         ___________                                                        
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Chýr o úmrtiach zdravotných sestier sa v okresnom  meste šíril veľkou rýchlosťou. 
V Lampure vládla panika a Brixovi ešte v ten istý večer volal domov starosta, aby 
prípad čo najrýchlejšie vyriešil. 
    
                         ____________ 
                                                        
Ďalšie dni sa vyšetrovatelia sústredili na zhromažďovanie čo najväčšieho množstva 
informácii o všetkých troch obetiach. Stále dookola študovali vyšetrovací spis a Brix 
vypočul aj zamestnancov fitnescentra, ktoré všetky tri obete pravidelne navštevovali. 
Zdalo sa, že ani táto stopa nebude znamenať zásadný posun vo vyšetrovaní. Jeden 
z trénerov si však predsa len spomenul na jedného návštevníka, ktorý sa správal dosť 
neštandardne. 
„Bol to vysoký tmavovlasý asi tridsaťročný muž silnejšej postavy. Do fitnescentra chodil 
len krátko a po každom cvičení ešte hodinu sedel pri bare, popíjal čerstvú 
pomarančovú šťavu a pozoroval ženy ako cvičia“, pokúšal sa spomenúť na nejaké 
podrobnosti tréner. Keďže sa tam tento  muž naposledy ukázal pred mesiacom, nevedel 
ho detailnejšie opísať. Nevedel ani jeho meno. Nepoznali ho ani iní pravidelní 
návštevníci fitnescentra. Jedna inštruktorka aerobiku si napokon spomenula, že sa raz 
prihovoril aj zakríknutej Hane, ktorej však jeho záujem nebol veľmi príjemný. O tomto 
novom fakte Brix informoval Kerna  
a poveril ho vypátraním totožnosti záhadného muža.  
Sám sa rozhodol ešte raz vypočuť kolegyne mŕtvych žien. Po týždni sa znova vrátil do 
nemocnice. Keď vychádzal z pracovne vrchnej sestry interného oddelenia začul na 
chodbe známy hlas. Stála tam v družnej debate so sestričkami Cora Wilsonová, 
oblečená v župane. 
„Po odchode z Vašej pracovne sa mi začalo ťažko dýchať a ako dlhoročnú astmatičku 
ma museli ihneď hospitalizovať“, spiklenecky na Brixa žmurkla stará dáma. Rozhodla 
sa pátrať na vlastnú päsť. „Sandra Sternová sa vraj pol roka trápila, jej manžel mal 
údajne milenku, z uzamknutej skrinky na 
internom oddelení pred týždňom niekto ukradol krabičku silných liekov na spanie a 
Hilde už dlhší čas dvoril ženatý kolega Kevin Kramer“, ohúrila inšpektora záplavou 
nových informácii. Cora Wilsonová za pár dní zistila viac ako Brix za celý mesiac. Sám 
inšpektor ohromený jej šikovnosťou neodolal nenápadnému profesionálnemu 
vypočúvaniu dlhoročnej novinárky a na chodbe interného oddelenia jej nechtiac 
prezradil všetko, čo vedel o prípade.    
Po prekvapivých zisteniach z Corinho pátrania v nemocnici, predvolali na výsluch 
Sandrinho manžela Rona Sterna aj Hildinho ženatého nápadníka.  
Kevin Kramer bol starší renomovaný chirurg a sympatie k mladej sestričke 
vyšetrovateľom potvrdil. Ale Hilda údajne jeho návrhy na zblíženie vytrvalo odmietala.  
Ron Stern pripustil, že pred  vraždou mali doma rodinné problémy, avšak akýkoľvek 
mimomanželský pomer dôrazne popieral. 
    
                         _____________ 
 
Na druhý deň ráno čakal Brixa v kancelárii poručík Kern. Podarilo sa mu vypátrať 
totožnosť podozrivého muža z fitnescentra. A hneď ráno mu telefonovala aj Cora 
Wilsonová z nemocnice. Mala pre inšpektora veľmi zaujímavé informácie. Ben Brix už 
poznal meno vraha. Chýbali mu však dôkazy.                                                                                                                                                                 
                         _____________ 
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Konečne ráno. V noci nespala ani minútu. Večer na jej izbu  prijali pacientku s bolesťou 
na hrudníku, ale aj napriek niekoľkohodinovej snahe lekárov pani Hilmerová 
nadránom zomrela. Unavená kráčala domov a ani si nevšimla, že ju niekto sleduje... 
Po príchode domov šla hneď do sprchy. Silným prúdom vody chcela zo seba čo 
najrýchlejšie zmyť ten nepríjemný nemocničný pach. Už sedela v kuchyni pri šálke 
horúcej kávy, keď niekto nástojčivo zvonil pri dverách.  
„To si ty? Čo tu robíš?“, boli posledné slová, ktoré stihla Cora Wilsonová povedať pred 
útokom.  
Brix s Kernom zasiahli v poslednej chvíli. Útočníka s nožom v ruke zrazili na zem. 
                         _____________                    
  
„Všetko sa začalo pred pol rokom“, začala na policajnej stanici svoje rozprávanie Cora. 
„Na oslave Sandriných narodenín preskočila medzi nimi iskra. Odvtedy každú voľnú 
chvíľu trávili spolu. Tajne sa stretávali aj v Hildinom byte. Vášnivý románik však 
neostal bez následkov. Bola tehotná. Ona ho milovala, on sa však rozvádzať nechcel 
a vzťah náhle ukončil.“  
„Nenávidela som ju! Nechcela ho opustiť, smiala sa mi do tváre... Zaslúžila si smrť...“, 
krikom prerušila rozprávanie starej dámy Tamara.  
„Hana vedela priveľa...Vydierala ma... Zabiť ju bolo také jednoduché...“, bezcitne 
pokračovala.  
„Hilda vedela o mne a Ronovi všetko... Po druhej vražde ma začala podozrievať. Ale 
zomrela bezbolestne, v spánku. Bola to predsa moja najlepšia kamarátka...“. 
Po týchto slovách rozrušenú Tamaru v putách odviedli  
do cely. 
„Ako ste prišli na to, že vrahom je práve ona?“, zvedavo sa spýtal mladý poručík Kern.  
Brix sa len pousmial. „Pani Wilsonová počas pobytu v nemocnici zistila, že Tamara je 
bývalou milenkou Sandrinho manžela Rona. Myslela si, že keď Sandra zomrie, Ron sa 
k nej vráti. Ale nebolo to tak. Nechcel ju, ani dieťa, ktoré čaká. A mala nočnú službu aj 
vtedy, keď zmizla z oddelenia krabička liekov na spanie“, trpezlivo vysvetľoval 
poručíkovi Brix.  
„Upodozrievať som ju začala už vtedy, keď sa ma inšpektor pýtal na Hildinho údajného 
milenca. Vraj mu o ňom povedala Tamara. Vedela som, že to dievča klame.  
Hilda svojho manžela naozaj vrúcne milovala, nikdy by ho nepodviedla. Moje 
podozrenie utvrdil aj fakt, že v Hildinej posteli sa našli dlhé tmavé vlasy. No a potom, 
keď som si raz v noci na oddelení nechtiac vypočula Tamarin zúfalý telefonát bývalému 
milencovi, som si bola istá, že vraždila Tamara“, prerušila inšpektora Cora. 
„A čo tie čísla na čelách obetí?“, kladie Kern vzápätí inšpektorovi ďalšiu otázku. 
„Použila skalpel. Chcela upriamiť našu pozornosť na hľadanie šialeného sériového 
vraha...“, odpovedal poručíkovi Brix.   
„Skoro sa jej to aj podarilo. Aj keď záhadný podozrivý z fitnescentra bol nakoniec len 
osamelý muž, ktorému sa plnoštíhla blondína Hana veľmi páčila a pozval ju na kávu. 
Jeho pozvanie však odmietla“, zapojil sa do rozprávania Kern. 
„Hana totiž už roky zúfalo milovala Tamaru a tajne ju vo voľnom čase sledovala. Videla 
ju vychádzať zo Sandrinho domu v deň jej vraždy. Začala Tamaru vydierať, no nechcela 
peniaze. Nešťastne zamilovaná Hana chcela niečo iné...Jej lásku...Preto musela 
zomrieť“, vysvetľovala ďalšie okolnosti prípadu Cora. 
„To všetko však boli len dohady a podozrenia. Nemali sme žiadne dôkazy. Museli sme 
vraha chytiť pri čine“, znova sa slova ujal inšpektor.  
„Bol to nápad pani Wilsonovej. Dnes ráno, keď ju prepúšťali z nemocnice povedala 
Tamare, že ju podozrieva z Hildinej vraždy. Potom už stačilo len čakať...“. 
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Inšpektor sa poďakoval odvážnej starej dáme za neoceniteľnú pomoc pri vyriešení 
prípadu a prisľúbil jej skorú návštevu u nej doma.  
Cora Wilsonová odchádzala z policajnej stanice  s hlbokým žiaľom v srdci, ale aj 
s veľkým zadosťučinením, že vrah troch nevinných žien bude aj vďaka nej spravodlivo 
potrestaný.  
                                                                                                                                                           
                         _____________                    
 
„Je to tvoj prvý uzavretý prípad. Mali by sme to poriadne  osláviť...“, týmito slovami 
ukončil náročný pracovný deň inšpektor. 
O pár hodín, keď už obaja spokojne sedeli s pohárom bieleho vína v ruke na terase 
Brixovho domu, zazvonil telefón. 
V parku práve našli zastreleného trénera miestneho futbalového klubu...     
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Vůně gauloisky 

 
 
„Jé, promiňte. Neviděla jsem vás,“ zašveholila mile Nicolette a vrhla upřímně litující 
pohled směrem na urostlého, šarmantního muže v elegantním, skvěle padnoucím 
obleku temně švestkové barvy. Právě když vycházela z toalety, otevřela neopatrně 
dveře dokořán a vyrazila mu z ruky sklenku sektu. Ta pár sekund padala k zemi a pak 
se zvonivě roztříštila o mramorovou podlahu. S odzbrojujícím úsměvem se na muže 
usmála a sledovala, jak si kapesníkem otírá kapičky sektu, jenž dopadly na sako a 
nohavice. Nicolette se však neusmála jen z povinnosti; muž jí připadal sympatický a 
pohledný. Ačkoliv byl jistě o dost starší, než ona. 
„Ale vůbec nic se nestalo slečno. Ostatně, byla to má chyba, stát hned za dveřmi, u 
kterých lze předpokládat, že se občas i otevírají,“ řekl příjemným, trochu dabingovým 
hlasem muž. „Ostatně, díky vám mám teď důvod to smuteční sako odložit. Víte, já 
vlastně tmavé barvy a pohřby nemám rád,“ zasmál se. 
To slovní spojení ji pobavilo. Považovala to za projev jeho inteligence. Což ještě více 
zvýšilo její zájem. 
„Ostatně, kdo by měl, že? Ale někdy není vyhnutí. A to je můj případ,“ souhlasila 
Nicolette a opět se na něj mile usmála. Muž úsměv opětoval.  
„Pak jsme na to tedy stejně. Byl jsem také pozván a nerad bych rušil pietu. A také vzdal 
úctu, která zemřelému náleží.“ 
„Vy jste pana Duboneta znal? Pane – promiňte, přeslechla jsem vaše jméno.“ 
Muž se chápavě usmál. „Jmenuji se Favre, Lucien Favre.“ 
„Nicolette Poittierová, těsí mě. Tak znal jste pana Duboneta?“ zeptala se znovu. 
„Nijak zvlášť. Párkrát jsem se s ním viděl. A Vy? Vy jste ho znala?“ 
„Aha, myslela jsem, že jste snad nějaký jeho příbuzný,“ řekla trochu zklamaně. „Já jsem 
pro pana Duboneta pracovala jako asistentka.“ 
„Vážně? To musela být vzrušující a zajímavá práce.“ 
„Proč myslíte? Běžné organizování jeho pracovního dne. Obchodní schůzky, podklady 
a tak. Zařídit ubytování na obchodních cestách, zajistit letenky. Nebo se starat o 
obchodní partnery pana Duboneta, dělat jim doprovod. Běžná práce asistentky. Mě to 
ale bavilo. Jenže teď nevím, co bude dál, když tu pan Dubonet už není.“ 
Lucien vycítil nejistotu v jejím hlase. „Pokud vím, firma si vede dobře a vašich, jistě 
skvělých služeb, rád využije i nový ředitel,“ povzbudil ji. 
„Pan Kierowski? Znáte ho?“ 
„Ano, ale také nijak osobně,“ zněla pohotová odpověď. 
„Tak proto jste tady, jste obchodní partner naší firmy!“  
„To není úplně přesné,“ odtušil Lucien. „Vyřizuji pouze malou objednávku,“ vyvětlil jí 
a nabídl Nicolettě rámě. Zároveň ji vyzval, ať si jdou k baru objednat nový sekt. 
Začervenala se; Lucien jí imponoval, ale připadalo jí trapné koketovat na pohřbu svého 
šéfa. 
„Myslím, že už jsem pila víc než dost. Nebo vám nestačí jeden politý oblek?“ 
„Přece mi nedáte košem,“ doufal Lucien. „Trvám na tom, aby jste mě k baru 
doprovodila. Pan Kierowski má společenské povinnosti a já tu nikoho jiného neznám.“ 
Významně se na ní přitom podíval, takže zčervenala ještě o něco více. 
Za malou chvilku, zavěšeni v sobě jako milenecký pár, došli k baru. Nicolette se, i díky 
vypitému alkoholu, cítila vzrušeně dobře. S každou větou, kterou si s Lucienem 
vyměnila, mizel její ostych a prudérní společenská uzance, že na pohřbech svých šéfů 
se nekoketuje, se rozpouštěla v dýmu Lucienových gauloisek. 
„Ještě jste mi neřekl nic o té malé objednávce,“ nedala jí zvědavost. 
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„Obchodní tajemství,“ odpověděl Lucien vyhýbavě. Nicolette nezaznamenala 
zdrženlivost v jeho hlase a pokračovala dál. 
„Objednávka pro pana Kierowskiho? Říkal jste přece, že od nás z firmy znáte právě 
jeho, ne?“ 
„A pana Duboneta, toho jsem také trochu znal. Ale máte pravdu, teď už jenom pana 
Kierowskiho.“ 
„Aha, takže děláte něco pro něj,“ ujasnila si už trošku opilá Nicolette a zakuckala se při 
vyfouknutí dýmu z cigarety, kterou jí předtím galantně nabídl Lucien. 
Místo odpovědi na ni usmál. Ale neřekl nic.  
„No jo,“ zarazila se náhle, „a to on vás pozval na pohřeb? Děláte pro něj na jedné 
objednávce a hned vás pozval na tak soukromou věc, jakou je pohřeb. A ani jste pana 
Duboneta nijak zvlášť neznal. To je zvláštní.“ Hladina alkoholu jí ještě zcela 
neochromila logické uvažování. 
Lucien na to opět nic neřekl a místo toho zkusil milým úsměvem rozptýlit její 
pochybnosti. 
„Takže musíte být něco víc a nechcete mi to prozradit,“ zatvářila se uraženě a schválně 
se minula s jeho pohledem.  
Lucien jí objednal ještě jednu sklenici sektu. Sám už dobrou půlhodinu nepil. Občas se 
pátravě ohlédl do přilehlého sálu, nebo pozoroval korzující smuteční hosty, kteří si 
k baru chodili pro pití. 
Nicolette se smířila s tím, že jí Lucien o sobě víc neprozradí. Vyprávěla mu tedy o své 
práci ve firmě, o panu Dubonetovi, o počasí, o módě a lehce se dotkla i politické situace. 
Věřila, že Luciena nenudí. 
Ten se na ni neustále chápavě usmíval a lehce přikyvoval hlavou na znamení, že jsou to 
samá zajímavá témata. To Nicolette povzbuzovalo a zároveň zbavovalo možných 
zábran. 
„A v jakém oboru podnikáte,“ zeptala se. Vlastně se potřebovala napít, protože po 
vyčerpávajícím monologu jí trochu vyschlo v ústech. 
Luciena náhlá otázka zaskočila. Nechal její řeč plynout a věnoval se pozorování okolí; 
vědom si toho, že je zaměstnána svým vyprávěním.   
„Já?“ chtěl získat čas.  
„V jakém oboru pracuji já je přeci jasné,“ zasmála se hlasitě a okamžitě si dala dlaň 
před ústa, aby smích nezazvonil do prostoru plného smutečních hostů. Ačkoliv to bylo 
vlastně jedno. Smuteční hostina se pomalu měnila v nenucenou zábavu. 
„Lidské zdroje. Ano, tak bychom to mohli nazvat,“ odpověděl po chvilce s úlevou 
Lucien. 
„Lidské zdroje? Sháníte snad schopné lidi? Headhunter – lovec lidí?“ Trochu zvážněla. 
„Pan Kierowski vás pověřil sehnat někoho na jeho místo? Protože on povýší na místo 
po panu Dubonetovi. Je to tak, že ano?“ naléhala Nicolette. 
Její hlas zněl znovu opile a lítostivě. Obrátila do sebe Lucienovu sklenku sektu, která 
před ním stála celou tu dobu a udělala obličej; sekt už nebyl nejstudenější. 
„Tak to je můj konec ve firmě. Víte, pan Kierowski mě neměl nikdy moc rád. To pan 
Dubonet na mě nedal dopustit. Tak si můžu shánět jinou práci.“ Rezignovaně si 
povzdychla. 
Lucien se na chvilku zamyslel. Jakoby nad něčím váhal. Pak se ni povzbudivě usmál a 
galantně jí pohladil ruku. 
„Myslím, že ne. Určitě ne,“ řekl náhle rozhodně. 
Nechápavě se na něj podívala. „Jak to můžete vědět?“ A posunula ruku nenápadně 
směrem k němu, kdyby ji chtěl znovu pohladit. 
„Těch pár chvilek s vámi mi stačilo k tomu, abych věděl, že tak báječnou asistentku by 
nesehnal. Tak proč by ji propouštěl?“ 
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„Lžete milý Luciene. A to zcela bezostyšně. Pan Kierowski asistentku má a pokud 
povýší, půjde ona s ním. A já....“ Větu schválně nedokončila. Nechtěla se před 
Lucienem společensky shazovat. 
Ten se jenom usmál a ona opět ucítila jeho prsty blízko své dlaně.  
„Jasně, jste headhunter – lovec lidí,“ zvolala Nicolette vítězně a zároveň opile. Zjištění, 
že s největší pravděpodobností přijde o místo, ji zbavovalo zábran, již tak nahlodaných 
alkoholem. „A pracujete na zakázce pro toho blba Kierowskiho. Protože on povýší i 
s tou krávou namyšlenou jeho asistentkou a já dostanu padáka. Tak to je!“ 
„Lovec lidí! To jste trefila!“ smál se pobaveně Lucien. „Lovec lidí – tak to by mě 
nenapadlo.“ 
„Ale říká se tomu tak ne?“ nechápala důvod jeho smíchu Nicolette. 
„To nevím, jestli se tomu tak říká,“ pokračoval klidně Lucien. „Já vlastně usměrňuji 
osudy lidí a plním zadání zákazníka.“ 
„No právě! Kierowski si zadal – najít někoho na jeho místo – protože on půjde na místo 
po panu Dubonetovi.“ 
„Já přece neříkám, že pracuji pro pana Kierowskiho.“ 
„Ne?“ divila se Nicolette. „Ale říkal jste přeci – tak teď už vůbec nechápu.“ 
Opět se zatvářila uraženě. Dělá si z ní snad legraci? 
„Říkal jsem, že pana Kierowskiho trochu znám, ne že pro něj dělám. To je rozdíl, má 
milá Nicolette.“ 
Pohlédl na ni. V jejím obličeji byly patrny známky rozladěnosti. Snažila se tvářit 
nenuceně a neutrálně, ale alkohol její rysy modeloval přesně do té nálady, kterou měla 
– byla Lucienovi pro legraci. 
„Pracuji na objednávce pro pana Duboneta,“ prozradil náhle. 
Jestli si myslel, že si ji tím usmíří, spletl se. Její ústa se ještě více sevřela a hluboké 
pohledy vystřídaly chladné oči. 
„Víte co milý Luciene, nechte si svá tajemství. Ale legraci si můžete dělat z jiných. Říkal 
jste přece, že pana Duboneta sotva znáte. A najednou pracujete na jeho zakázce.“ 
„Ale to se přece nevylučuje,“ snažil se Lucien vrátit si její náklonnost. „Objednávka byla 
od něj. K tomu se přece nepotřebujete nějak extra znát, či se snad dokonce přátelit. Jde 
jen o obchod.“ 
„A kdy vám pan Dubonet zakázku zadal? Byl už delší dobu nemocný a dění ve firmě se 
moc neúčastnil.“ 
„Ano vím, měl rakovinu,“ přerušil ji Lucien. Udělal to záměrně a vyvolal tím 
překvapený výraz v její tváři. 
„Ale – jak – to přeci – jak to můžete vědět,“ zvolala udiveně. „To vědělo jen pár lidí.“ 
„Vidíte a já. Tak co, už mi věříte, že si zakázku o mě objednal přímo pan Dubonet?“  
Podívala se na něj zkoumavě i udiveně. Diagnózu pana Duboneta znali opravdu jen ti 
nejzasvěcenější z firmy. Opět ji přepadly pochybnosti, kdo vlastně Lucien je. 
„Jste snad ...?“ zeptala se váhavě. 
„Bůh? Ne, to pravdu nejsem,“ smál se. „Ale vlastně...“ Větu nedokončil. 
„Já jen, že se mi pan Dubonet o ničem nezmínil,“ řekla zklamaně. Myslela si, že je pro 
něj nepostradatelná. 
„A on se vám svěřoval se vším, opravdu se vším?“ 
„No,“ připustila, „to nemohu vědět. Byl to šéf a spolumajitel velké firmy. A takoví asi 
mají i svá tajemství.“ 
„Tak vidíte. A třeba Vás do toho obchodu nechtěl zasvětit záměrně. Třeba vám tím chtěl 
pomoci.“ 
„Pomoci? Jak? To nechápu.“ 
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„Třeba, aby jste toho neměla moc,“ odtušil a opět ji pohladil po dlani. Dělalo jí to 
nesmírně dobře, že zapomněla na všechny své další otázky. Její chladný zrak roztál a 
opět se setkal s jeho pohledem. 
Právě v té chvíli kolem procházel se svou suitou pan Kierowski. Všiml si Nicolette a 
pokynutím hlavy ji pozdravil. Stejně tak po jeho boku kráčející asistentka. Odpověděla 
jim stejně tak. 
Lucien se najednou zvedl. Podívala se na něj nechápavě; měla za to, že dnešní večer 
stráví spolu. I když to nahlas neřekla. 
„Omlouvám se, ale už musím jít. Byl to úžasný večer ve vaší společnosti. Děkuji vám 
Nicolette.“ Obřadně a přitom vášnivě jí políbil ruku. „Doufám, že jsem vás nezklamal.“ 
Zklamal! chtěla křičet. Měl by jí přeci nabídnout odvoz domů, o něco se pokusit na 
zadním sedadle taxíku a nakonec se vnutit k ní do postele. Ale místo toho ji tady nechal 
samotnou s myšlenkami na něj. Přemýšlela, co s nimi sama počne. Lucien odešel 
z jejího zorného úhlu a jak to vypadalo, i z jejího života. Proklínala osud i sebe. 
* 
Crrrrrrrrr! Crrrrrrr! Nicolette rozespale sáhla po mobilu, aby ho vypnula. Chtělo se jí 
ještě spát a hlava jí třeštila. Co to včera všechno vypila? Crrrrr! Crrrrr! Nervózně 
zahodila mobil na postel; uvědomila si, že je to zvonek od domovních dveří. Vstala, 
přehodila přes sebe župan a šla do chodby. Kdo to může být tak brzy po ránu? Tedy, 
alespoň si myslela, že je brzy ráno. Přinejmenším podle stupně její rozespalosti. 
Otevřela dveře, aniž by si předtím zkontrolovala stav jejího zevnějšku v zrcadle. Což by 
jinak udělala, ale dnes na to neměla vůbec náladu. 
Za dveřmi stáli dva neznámí muži. „Dobrý den, paní Poittierová?“ zeptal se ten starší. 
Nechápavě přikývla. Muž jí vrazil před obličej nějaký průkaz, na němž stálo slovo 
policie a rychle ze sebe vychrlil jejich jména. Stačila jen zaregistrovat  - poručík a 
kapitán. Nasadila proto překvapený výraz. 
„Nechápu, čím vám můžu být nápomocna.“ 
„Můžeme dál?“ otázal se pro změnu ten mladší. Nejistě ustoupila ze dveří a oba muži 
vstoupili do bytu. 
„Tak jak vám mohu pomoci,“ zeptala netrpělivě znovu, když dosedli do křesel 
v obývacím pokoji. 
„Znáte pana Kierowskiho?“ vzal si slovo starší muž. 
„Co to je za otázku? Samozřejmě, že znám. Vždyť pracujeme v jedné firmě.“ 
Nepřestávala se divit. Co to má znamenat?  
„A kdy jste ho viděla naposledy?“  
Proboha! Co to má být? Včera, jistěže včera! Stále nic nechápala. 
„Stejně jako všichni, včera na pohřbu pana Duboneta. Můžete mi vysvětlit oč tu jde?“ 
„Kdo všichni?“ skočil jí do řeči ten mladší. Musela mu vysvětlit, že všichni znamená ti, 
kteří se zúčastnili pohřbu.  
„V kolik hodin to bylo? Vzpomenete si?“  
„To si opravdu nepamatuji. Pan Kierowski seděl v sále; měl jako nejvyšší zástupce 
firmy určité společenské povinnosti, jestli mi rozumíte. A já seděla prakticky celou 
dobu na baru ve foyer.“ 
Náhle se jí nakrátko vrátila vzpomínka na včerejší večer. Kierowski přece prošel kolem 
ní. Kolik mohlo být hodin? Zároveň na ni dotírala vzpomínka na Luciena. Rychle ji 
zaplašila. 
„Moment,“ vzpomněla si, „když odcházel domů – mohlo to být tak půl hodiny přede 
mnou. Jistě! Taxík pro mě přijel v půl dvanácté – mohlo být tedy okolo jedenácté, když 
odcházel.“  
Mladší muž vytáhl notýsek a něco si zapsal. Starší pokračoval. 
„Seděla jste na baru sama, nebo s někým?“ 
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Mlčela. Nechtěla se Lucienem vůbec zabývat. Ale určitě si jich někdo všiml. 
„S jedním mužem. Seznámila jsem se s ním právě na tom pohřbu. Ale viděla jsme ho 
poprvé. Z naší firmy určitě není.“ 
„Jeho jméno náhodou neznáte?“ 
„Náhodou ano,“ odsekla Nicolette. Bylo jí protivné odpovídat na otázky obou policistů. 
Byla unavená, chtělo se jí spát a vzpomínky na Luciena jí na náladě nepřidávaly. 
„Lucien Favre. Tak se mi alespoň představil.“ 
„A kde bychom ho našli?“ prohodil mladší policista a zároveň si opět něco zapisoval. 
„Říkám vám, že jsem ho viděla poprvé. Takže nevím! Nevím, kde by jste ho mohli najít. 
Adresu jsem od něj nežádala.“ Nicolette už toho začínala mít dost. 
Starší policista si všiml její rozladěnosti. „Třeba vám dal svou vizitku, nebo se zmínil, 
kde pracuje, bydlí,“ nabízel možnosti. 
„Ne, to opravdu ne. Jen, že má nějakou zakázku, snad od pana Duboneta.“ 
„Od pana – vždyť to je ten, co měl pohřeb ne?“ divil se mladší policista a překvapeně se 
na ni podíval. 
„Nevím – tedy vlastně vím,“ rozčilovala se Nicolette. „Mohl tu zakázku přece dostat 
dříve, než pan Dubonet zemřel. Ale to je tak všechno, co o tom vím. Můžete mi vysvětlit, 
co to má všechno znamenat?“ 
Policisté se na sebe podívali. Pak na ní. Chvíli bylo ticho, které rušil jen tikot hodin 
z kuchyně. 
„Pan Kierowski byl dnes časně ráno nalezen ve svém bytě mrtvý. Spolu s ním i jeho 
asistentka. Oba byli zastřeleni.“ 
Překvapením vydechla nahlas. „Ale, já ho přeci včera ještě viděla....“ 
„Ještě živého?“ doplnil ji mladší policista a pobaveně se usmál.  
Nicolette na to nic neřekla. Rozbolela ji hlava a nebyla schopna se na nic soustředit. 
Kierowski je mrtvý!  
„A ví se jak se to….,“ soukala se sebe. Zastřelený?! To nemůže být pravda! 
„Vyšetřování je teprve na začátku a stejně vám nemůžeme říci podrobnosti,“ odpověděl 
starší policista a zvedl se k odchodu. Mladší zaklapl notýsek a dodal úředně: „Kdyby 
jste si ještě na něco vzpomněla, co by nám mohlo pomoci, ozvěte se nám,“ řekl a 
podával jí vizitku. Vzala si ji jako ve snách. 
„Ano, jistě.“ Tedy zavražděný. A asistentka také! „Ozvu se, spolehněte se.“ 
„Málem bych zapomněl,“ ozval se náhle mladší z obou policistů, když stáli na chodbě. 
„Tohle jste měla na rohožce. Promiňte,“ omlouval se a podával jí zalepenou obálku. 
„Asi ctitel,“ dodal rádoby vtipně. 
Nevěřícně hleděla na obálku. Kdyby na ní nestálo její jméno, vrátila by mu ji. Nemá 
přece žádného ctitele. 
Policisté se rozloučili a odešli. Osamněla s obálkou a myšlenkami, jenž jí rezonovaly 
hlavou. Střídaly se jí v rychlém sledu za sebou - Kierowski – vražda – Lucien.  
V kuchyni si vzala prášek na bolest hlavy a posadila se za stůl. Chvíli váhala, má-li 
obálku otevřít. Nakonec sáhla po malém noži a dopis otevřela.  
„Milá Nicolette, 
omlouvám se Vám za můj včerejší náhlý odchod. Tak moc jsem si přál strávit zbytek 
noci s Vámi. Jste okouzlující žena a já byl šťastný za těch pár chvilek, které jsme mohli 
společně prožít.  
Nikdy nepřestanu litovat, že jsem se musel Vaší společnosti vzdát a nemohl se dál 
nechat hladit Vaším sametovým hlasem a okouzlovat Vaší krásou. Ale nemohl jsem 
nevšimnout Vašich obav z budoucnosti. Vím, že jste nejen okouzlující žena, ale jistě i 
velmi schopná asistentka. Chtěl jsem Vám pomoci. 
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Rozhodl jsem se tedy zakázku pana Duboneta vyplnit, tak jak bylo mezi námi 
dohodnuto. Původně jsem totiž neměl v úmyslu naše ujednání dodržet poté, co pan 
Dubonet zemřel. Ale kvůli Vám jsem změnil názor.Teď už se nemusíte ničeho obávat. 
Doufám, že jsem mohl napomoci Vašemu budoucímu štěstí. 
Váš Lucien Favre“ 
Pocítila náhlou slabost a srdce se jí prudce rozbušilo. Z očí jí vytryskly slzy. Prsty se 
rozkmitaly v divokém staccatu, neschopny dál udržet Lucienův dopis. Odhodila ho 
prudce na stůl. Hluboce se nadechla a ucítila ve vzduchu znovu tu zvláštní vůni. Vůni 
gauloisky.  
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Zmizení Zelené záře 

 
 
První, co mě v té kanceláři napadlo, je nuda. Celá místnost byla nudná – jednoduché 
skříňky, hnědý psací stůl, okno, nicneříkající obrazy krajinek a zátiší na zdech. Nudný 
byl i ten člověk za stolem. Soukromé detektivy jsem si vždy představovala tak nějak 
knižně. Buď jako lehce zanedbané bonvivány s lahví silného alkoholu jen kousek od 
ruky, nebo jako upjaté mužíky s geniálním mozkem, kterým nikdo jiný nerozumí. Jacob 
Darvill ale byl… nejlepší pojem pro jeho vystižení je zřejmě „normální“. Měřil zhruba 
180 centimetrů, měl hnědé vlasy, klidnou tvář čtyřicátníků, kterých jsou v ulicích 
stovky, a na sobě bílou košili a hnědé sako. Na stole měl položené desky a místo oné 
lahve s alkoholem dvě sklenice vody – jedna pro něj a druhá pro mě.  Provázela ho 
skvělá pověst, byl prý inteligentní a skvělý v dedukci. Na mě ale tak v tuto chvíli ani 
trochu nezapůsobil. 
„Dáte si třeba ještě kávu, slečno Parishová?“ zeptal se mě uctivě. 
„Ne, děkuji. Ráda bych rovnou přistoupila ke své věci.“ 
V překladu to samozřejmě mělo znamenat, že chci být co nejrychleji pryč odsud. Jacob 
Darvill to zjevně pochopil, v křesle za psacím stolem se pohodlně opřel. 
„Pak tedy, prosím, povídejte,“ vyzval mě bez jakékoli známky očekávání. Asi 
předpokládal, že přicházím s nějakou banalitou. Vše působilo zcela věcně, jako bychom 
měli v příštích chvílích mluvit o počasí. 
„Ráda bych si vás najala na vyřešení jednoho, řekněme, delikátního problému,“ začala 
jsem a při tom jsem si kladla otázku, zda mě ten člověk vůbec poslouchá. Díval se na 
mě, ale výrazem nijak nereagoval. „Jsem Marlise Parishová a před lety jsem pracovala 
jako asistentka u pana Alexandera Blackwalla...“ 
„Majitele továrny na výrobu nábytku,“ konstatoval Darvill. Tak přece jen mě vnímá. 
„Ano, přesně toho. Pan Blackwalla ale před pěti lety zemřel. Ve své závěti mě více než 
překvapivě jmenoval správkyní majetku. Nikdo z dědiců nesměl dostat ani cent, dokud 
neuplyne pět let. Za těch pět let jsem měla zařídit, aby jeho podnik dále fungoval jako 
Blackwall Furniture, neubylo zaměstnanců, nezmenšila se výroba. Zkrátka, aby se nic 
nezměnilo, jakoby tu stále byl. Nadále jsem měla vyplácet apanáže jeho dědicům – 
synovci Patricku Blackwallovi, neteři Victorii Blackwallové a bratrovi Henrymu 
Blackwallovi – ve stejné výši, jako to dělal on. Vlastní děti neměl, tak podporoval 
alespoň bratra a jeho potomky. Pro každého to bylo 1000 liber ročně. Sama sobě jsem 
měla dál vyplácet 70 liber měsíčně. To vše pod dohledem právníků, abych neměla 
tendence si přidávat.“ 
Teprve teď dal Darvill najevo ve tváři nějakou emoci. Myslím, že by se dala přeložit jako 
zmatení, či možná až znechucení. 
„Ano, může to působit poněkud výstředně, ale pán si přál, aby to tak bylo do letošního 
roku, kdy je jeho synovci – hlavnímu dědici - 30 let. Podle něj je to ,použitelný věk’ pro 
vstup do obchodu,“ vysvětlila jsem důvod postupu pana Blackwalla. Jacob Darvill ale 
jen lehce kývl hlavou, aby dal najevo, že mě poslouchá. 
„Kromě toho měl pan Blackwall ještě jedno přání. Každý rok jsme se měli jeho dědicové 
a já po dobu mého správcování scházet 25. června večer v jeho sídle, nechat uvařit 
přesně dané tříchodové menu a vzpomínat na něj. Povinně. Pokud by se někdo 
nedostavil, měla jsem to nahlásit právníkům. Onen neposlušný příbuzný by přišel o 
část dědictví, která by se pak rozdělila mezi ostatní. Neudělala bych to, chápala jsem, 
že se jim vzpomínat nechce, ale jelikož tu jde o miliony, nikdo si nedovolil nepřijít.“ 
Odmlčela jsem se a čekala od detektiva reakci. Dočkala jsem se. 
„25. června? To bylo včera,“ podotkl Darvill a s pohledem upřeným na mě lehce 
naklonil hlavu napravo. Vzbudila jsem jeho zájem. 
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„Ano, včerejším večerem se uskutečnila poslední vzpomínka na pana Blackwalla a také 
skončila má správa jeho majetku,“ přisvědčila jsem. „Večer ale nedopadl příliš dobře. 
Víte, pan Blackwall nebyl dobrý člověk. V mládí využíval ženy, podváděl v kartách, ke 
všem byl arogantní. Ve stáří se to nijak nezlepšilo. Nikdo ho neměl rád. Byl hašteřivý a 
nenávistný. Není tedy divu, že včera, když jsme si odbyli povinnou hodinku vzpomínek, 
vstali pan Henry a pan Patrick a šli rovnou do pánovi kanceláře a začali prohlížet jeho 
pozůstalost a debatovat o tom, co se dá hned prodat. Nakonec se podívali i do jeho 
sejfu. Tam uchovával různé klenoty, které za svůj život pořizoval a zase bral svým 
milenkám. Měl je de facto jako své trofeje. Jak říkám, nebyl to dobrý člověk. V sejfu 
našli několik náramků, řetízků a pak toto...“       
Sáhla jsem kabelky, vyndala z ní podlouhlou krabičku se sametovým povrchem a 
otevřela. Uvnitř byl náhrdelník s obrovským smaragdem. Darvill se na zelený kámen 
překvapeně zadíval. Věděl dobře, co je to za šperk. 
„Zelená záře. Náhrdelník herečky Helen de Troy. Mám rád její filmy,“ řekl. 
Jak by také ne. Helen de Troy znal asi každý. Krásná a k tomu ještě ten pseudonym. 
Nic menšího než nejslavnější báji o ženě, které nikdo neodolá, už si vybrat nemohla. 
„Já jsem jich moc neviděla. Když byla největší hvězdou, nebyla jsem na světě. Ale jak 
říkáte. I Helen de Troy patřila kdysi k jeho letmým známostem. Tenhle krásný kus ji 
nechal udělat. A pak si ho samozřejmě vzal zpět, když jejich románek skončil. Pánové 
Patrick a Henry se těšili, že náhrdelník okamžitě prodají, jak jen vyprší ona pětiletá 
lhůta. Čekali, že jen za ten kámen budou sta tisíce liber. Chodívali se na něj často dívat. 
Dokonce ještě včera před večeří tam byli. Připili si u něj na brzy jednoduše vydělané 
peníze. Po vzpomínce ale bylo všechno jinak. Při pohledu na něj se rozčílili. Asi rychle 
pochopíte proč.“ 
Podala jsem Darvillovi náhrdelník, aby si ho prohlédl zblízka. 
„Je to imitace,“ řekl po pár vteřinách prohlížení šperku. 
Jen jsem kývla. 
„Chcete ode mě, abych našel originál,“ řekl věcně Darvill a podal mi náhrdelník zpět. 
„Ano. Včerejší společnost je stále ubytována v domě Blackwallových. Nikdo z nich ale 
nechce volat policii. Nepřejí si skandál. Poslali mě tedy sem, ať vás přivedu. Věří, že věc 
vyřešíte diskrétně. Žádají si vás okamžitě. Mám vám dát tohle.“ 
Na stůl jsem položila balíček papírových bankovek. 
„200 liber. Je to jen záloha. Pokud se prý náhrdelník najde, dostanete pětinásobek.“ 
 
Darvill souhlasil. Vlastně to nebylo žádné překvapení. Peněz to bylo hodně a on 
nevypadal, že mu jeho práce vynáší. Každopádně jsme již za půl hodiny procházeli 
pokoje, ve kterých spali hosté a hledali Zelenou záři. Prošli jsme i můj malý pokoj v 
suterénu. Nakonec jsme šli na místo činu, do pracovny pana Blackwalla ve druhém 
patře. Darvill hledal pečlivě jakékoli stopy. Nejdříve se zaměřil na otevřené okno. 
„To takhle bylo, když jste tu našli imitaci náhrdelníku?“ 
„Ano, ale otevřela jsem ho já ještě před večeří. Přišlo mi, že tu byl ošklivý vzduch,“ 
přiznala jsem se. Detektiv se vyklonil z okna. Natáhl ruku ke stromu, který stojí kousek 
od něj. Pak se opět napřímil, nic nijak nekomentoval a vykročil k sejfu. 
„Kdo všechno znal kombinaci,“ zeptal se, aniž by se na mě podíval. Prohlížel si zámek 
sejfu. 
„Všichni dědici i já, ale nebylo to nic složitého. Datum otevření Blackwallovy první 
továrny. Bylo to to jediné, na čem mu záleželo,“ odpověděla jsem.   
„Jak jinak,“ prohodil Darvill a z kapsy u saka vytáhl krabičku se štětečkem a práškem. 
„Zajímavé, zajímavé,“ mumlal si polohlasně a já jen sledovala, jak se snaží s jejich 
pomocí najít otisky prstů. Pak se vrátil k oknu a pokračoval s tím i tam. „Opravdu 
zajímavé,“ řekl znovu a zadíval se na Blackwellův portrét na zdi. 
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„Co se děje?“ zeptala jsem se. Snažila jsem se působit klidně, ale byla jsem hodně 
zvědavá, co objevil. 
„Vůbec nic,“ odpověděl detektiv už s normální hlasitostí. „Nikde není ani otisk. Jakoby 
tu nikdo nebyl.“ 
„Pachatel měl rukavice?“ zeptala jsem se. Často jsem četla detektivky a tohle byl 
oblíbený postup zlodějů a vrahů. 
Detektiv zavrtěl hlavou. „Spíš to tu uklidil. Otevřel sejf a nepotřeboval k tomu žádné 
násilí. Pak měl ještě čas to tu celé otřít a v klidu odejít – ať už dveřmi, nebo nebo oknem. 
Jak je to jen možné?“ 
Co jsem mu měla asi tak na tohle odpovědět? Nakonec jsem jen s lehkým předstíraným 
úsměvem pokrčila rameny. 
Darvill se ještě chvíli díval na portrét. „Tlustý, prošedivělý muž s velkou pihou na pravé 
tváři a tvrdými rysy a takové úspěchy u žen? Peníze dělají divy,“ konstatoval znovu 
polohlasně a já si jen říkala, že má pravdu. 
Najednou se detektiv zahleděl ke dveřím, kde na zemi v rohu ležela spadlá soška 
egyptské bohyně. Starý pán ji zbožňoval, měl ji postavenou proto na stolku u dveří, kde 
na ni bylo vidět ze všech koutů místnosti. Teď ale ležela ve stínu vedle stolku a byla 
sotva vidět. 
Darvill si opatrně prohlížel sošku i stolek. Štětečkem po něm přejížděl tam a zpět.   
„A hele,“ vykřikl náhle. Našel otisk. „Celá dlaň! … A je hodně velká,“ dodával postupně, 
jak se na lesklém stolku objevoval obrys lidské ruky. 
Detektiv otisk chvíli pozoroval a pak rázným krokem vyrazil z místnosti. Zamířil do 
obývajícího pokoje, kde už na něj všichni čekali. Schody seběhl, sotva jsem mu stačila. 
 
„To je dost,“ zahučel místo pozdravu Henry, který postával u krbu a popíjel brandy. To 
ostatně dělal vždycky, když tu byl. Popíjel, nadával a díval se na Blackwallovy portréty, 
kterých bylo po celém domě spoustu, protože pán chtěl, aby bylo na první pohled jasné, 
kdo dům vlastní. Ten nejrealističtější a největší měl ale samozřejmě ve své pracovně. 
Asi aby zastrašil protivníky při obchodních jednáních. 
Victorie si bez jakéhokoli zájmu četla na pohovce časopis o módě. Patrick stál u rádia a 
poslouchal přenos z fotbalového utkání. 
„...Pro domácí tým byl tenhle zápas debakl. Horší prohru si jeho příznivci snad ani 
nepamatují...“ znělo z rádia. Patrick do něj rozčíleně udeřil pěstí. 
„Sakra!!! Vsadil jsem na ně majlant,“ stěžoval si. 
„Každý ví, že jsou letos na nic,“ poznamenal jeho otec, když rozladěný Patrick rádio 
vypnul. 
„Ehm, ehm,“ odkašlala jsem si teatrálně, abych je na sebe upozornila. „Pan Darvill už 
v pracovně skončil.“ 
„To přece vidíme,“ odsekl Henry a změřil si pohledem mě i detektiva. 
Darvill se ale hned pustil do práce.  „Prohlídka pracovny přinesla velice zajímavé 
poznatky. Teď musím vyslechnout každého z vás. Slečno Parishová, budete mi 
asistovat, prosím,“ řekl. 
Svou prosbou mě i ostatní trochu zaskočil. Henry namítal, že jsem jen zaměstnanec 
rodiny a nehodí se, abych poslouchala takové věci. Patrick zase poznamenal, že i já jsem 
podezřelá.  Darvill si ale stál za svým. 
 
Výslechy probíhaly v Blackwallově pracovně. Darvill nechtěl, abych cokoli zapisovala, 
poznámky si dělal sám. Jen mě nechal sedět vedle sebe a poslouchat. První šla na řadu 
Victorie. Její popis včerejšího večera se nijak nelišil od mého. Jen byl o dost kratší a 
jednodušší. 
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„Přišla jsem v šest hodin. Najedla jsem se. Řekla jsem, že jsem strýčka nesnášela jako 
ostatní, a odpracovala si tak dědictví. Pak už jsem chtěla jít domů, jenže otec s 
Patrickem začali ječet, že někdo ukradl Zelenou záři a podstrčil jim kopii,“ popsala bez 
jakéhokoli rozrušení v hlase. 
„Ano, jistě,“ přitakal Darvill. „Řekněte, slečno Blackwallová, líbila se vám Zelená záře?“ 
Victorii ta otázka viditelně trochu zarazila. „Samozřejmě, komu by se takový šperk 
nelíbil?“ 
„A nebylo vám líto, že ji bratr s otcem chtějí prodat a nedají ji vám?“ dotíral Darvill dál. 
Victorii se trochu zkřivila ústa. Tón rozhovoru už se jí evidentně nezamlouval. „Trochu 
ano,“ přiznala. „Mít takovou věc ve společnosti na krku by mohlo znamenat určitou 
prestiž, ale zase na druhou stranu to byl dárek pro strýčkovu konkubínu. To není 
zrovna lákavé,“ prohodila Victorie a podívala se nejdřív na detektiva, pak na mě a zase 
na něj. 
„Tou konkubínou byla slavná herečka. I když je její sláva už vzdálenou minulostí, 
pořádat platí za silné jméno a Zelená záře za obdivovaný kus,“ namítl Darvill. 
Victorii už nadobro opustil její klid, se který se snažila obyčejně vystupovat. Ve tváři 
zrudla.  „Kdybych ji tak moc chtěla, řekla bych si otci a ten by mi ji dal, nedělejte ze mě 
zloděje,“ zakřičela a s hlasitým bouchnutím dveří odpochodovala z pokoje. 
 
Darvill se tiše zasmál. „Všimla jste si, jak ji při tom zrudnutí vystoupila ta rodinná piha 
na pravé tváři. I přes make-up byla naprosto zřetelně vidět. To znamínko. I oba pánové 
ji mají. Geny se prostě nezapřou“ řekl mi, ale mě to nijak veselé nepřišlo. Zachovala 
jsem si vážnou tvář a nereagovala jsem. Darvill proto rovnou zavolal Henryho. Ani 
tento výslech ale neprobíhal v klidu. 
„S Patrickem jsme stáli u sejfu a hned jsme poznali, že je to kopie. Okno bylo otevřené, 
takže sem někdo musel vlézt přes strom a Zelenou záři vzít. A můžete za to vy,“ ukázal 
na mě. Popravdě po celou dobu výslechu hodně gestikuloval a mával rukama. Pomohlo 
mu k tomu brandy, které od rána popíjel. A nebylo ho málo. „Původně jsem vás chtěl 
ze služby vyplatit, abyste netrpěla nouzí, než si najdete jinou práci. Teď vám ale nedám 
nic! Pomažete odtud bez jediného centu a doporučení,“ hlas stále stupňoval a jakékoli 
zábrany ho také opouštěly. „Je ti přes třicet, ty náno. Žádnej chlap tě nechce a práci 
taky nenajdeš. Nemáš ani žádnou školu. Skončíš na ulici, ty jedna...,“ ječel na mě stále 
více. Cítila jsem, že rudnu a bylo mi vzteky horko. Reagovat jsem ale nemusela. Darvill 
toho hulváta umlčel další otázkou. Řekl ji hlasitěji než ostatní a zabralo to. 
„Pokud se nemýlím, chtěl jste se synem Zelenou záři prodat a rozdělit si peníze, že?“ 
zeptal se detektiv. „Patrick je ale hlavním dědicem. Bude mít peněz víc než dost. Nebylo 
by rozumnější, abyste si peníze nechal vy a nemusel pak žít z apanáže od Patricka.“ 
Teď se Henryho opilecký vztek otočil směrem k Darvilovi. „Co tím chcete říct?“ 
„Chci říct, že to musí být pro vás jako pro otce nepřijatelné, že budete žít ze synových 
milodarů.“ Darvill tu větu podal zcela nevinným hlasem. Sarkasmu v ní ale bylo tolik, 
že by se dal servírovat na deseti podnosech a ještě by zbylo do hrníčku. Henry se mu od 
pohledu nelíbil a bylo to vzájemné. Blackwall udeřil takovou silnou oběma rukama do 
stolu, že jsme já i detektiv nadskočili. „Nebudeš tu ze mě dělat idiota, ty bastarde. Bratr 
byl sice hajzl první třídy, ale peněz mi nechal dost, nepotřebuju se nechat živit,“ zavrčel 
Henry a pořád zůstával v křečovité póze s rukama po úderu doslova nalepenýma na 
stole. 
Darvill si ho dlouze prohlédl. „Dobře,“ řekl jen. Henry reakci detektiva nechápal. 
„Co dobře?“ zeptal se. 
„Prostě dobře,“ zopakoval Darvill. „Víc vědět nepotřebuji. Můžete jít.“ 
Henry zůstal chvíli stát. Očima těkal z detektiva na mě a vypadal, že tuší past. Otevřel 
pusu, jakoby chtěl něco dodat, ale nakonec ji zase zavřel. 
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Už byl u dveří, když ho detektiv ještě oslovil.   
„Poslední otázka: kdy jste tu byl naposledy?“ 
„Včera večer s Patrickem. Co bych tady potom asi dělal?“ odsekl Henry stroze a odešel. 
 
Dveře se ani nestačily dovřít za Henrym, když do místnosti vpadl Patrick. Nechtělo se 
mu čekat, až ho Darvill zavolá. Chtěl to mít co nejrychleji za sebou. „Celá tahle věc se 
vzpomínkovými večery mi přišla přehnaná a ten včerejší byl vůbec nejhorší,“ řekl 
Patrick. I když se snažil působit nonšalantně, nervozita z něj přímo čišela. Neustále si 
podupával pravou nohou a co chvíli poposedl. „Už u stolu bylo divně. Otec moc pil. 
Sestra nic neříkala, když nemusela. I vy...“ podíval se na mě. „...jste byla neklidná a 
pořád jste někam odcházela. Nedivím se vám.“ 
„Servírovala jsem jídlo, přece, pán si na tuto událost nepřál v domě žádné 
služebnictvo,“ připomněla jsem Patrickovi, ale souhlasila jsem s ním, ten večer byl 
opravdu nepříjemný. 
„Pane Blackwalle,“ oslovil Darvill Patricka a při tom se díval do svého bloku s 
poznámkami. „Popište chvíli, když jste zjistili, že Zelená záře zmizela.“ 
Patrick se zamyslel. „Otec začal vyšilovat, že je to jen kopie. Praštil pěstí do dveří sejfu 
a pak padl do křesla u psacího stolu.  Chvíli jsme se bavili a nakonec jsme se dohodli, 
že to vyřešíme bez policie, vzpomněli jsme si na vás. Pak jsme odešli z místnosti.“ 
Darvill se dál díval do notesu. „Támhleta soška,“ ukázal naslepo na spadlou egyptskou 
bohyni, „už byla na zemi, když jste odcházeli?“ 
Patrick se chvíli díval směrem na sošku, ale jen kroutil hlavou. „Nejsem si jistý.“ 
Detektiv si znovu něco poznamenal. Za těch pár hodin, co byl v tomto domě, popsal 
snad polovinu bloku. Nedokázala jsem ale přečíst ani písmenko. 
„Při prohlídce jsem ve vašem pokoji našel několik sázkových tiketů,“ pokračoval 
detektiv. 
„Ano, je to taková má zábava. Člověk se při tom pobaví a pustí z hlavy starosti,“ 
odpověděl Patrick a snažil se zamaskovat náhlou nejistotu v hlase, jak to jen šlo. 
Neúspěšně. 
„Jistě, je to zábava,“ pokračoval Darvill. „A vyhráváte?“ 
Patrick se nadechl k odpovědi, ale místo ní zůstal chvíli mlčky sedět. Jakoby si 
rozmýšlel odpověď. „Někdy je lépe, někdy hůře,“ řekl nakonec. 
„A jak je teď?“ ptal se Darvill dál. 
„Střídavě oblačno,“ přiznal Patrick. 
Tím rozhovor skončil. Darvill propustil Patricka i mě. Řekl ale, že se všichni i s Henrym 
a Victorií sejdeme v obývajícím pokoji za půl hodiny. 
 
Já, Victorie a Patrick jsme čekali v obývajícím pokoji celou půlhodinu. Henry dorazil 
později, protože vyspával alkoholovou indispozici. Nakonec přišel Darvill. Ve tváři měl 
spokojený výraz a v ruce držel spíše jen pro efekt svůj blok s poznámkami. 
„Přátelé, tenhle případ působil jako obyčejná krádež. A s tím jsem do toho i šel,“ začal 
svou řeč. „Nejdříve jsem prohledal vaše pokoje. Ve skutečnosti jsem ale nečekal, že 
bych něco našel. Otevřené okno v pracovně Alexandera Blackwalla mě navíc mělo 
utvrdit v tom, že náhrdelník vzal nějaký neznámý zlodějíček, který chytře využil 
příležitosti, a vyšplhal po stromě.“ 
„A není to tak snad?“ zeptal se Henry a nenápadně střelil nasupeným pohled po mě. 
Darvill jako jediný stál, teď už nepůsobil nudně a obyčejně. Naopak, vypadal velkolepě 
a sebevědomě. A hlavně dával svým samolibým výrazem jasně najevo, že si je vědom, 
že je nejchytřejší v místnosti. „Kdepak, pane Blackwelle. Vyklonil jsem se z okna. Jsem 
poměrně vysoký přesto jsem se nejbližší větvi svou rukou ani nepřiblížil.“ 
„Zloděj mohl vylézt po žebříku,“ namítla Victorie. 
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„A riskoval by, že ho někdo uvidí s velkým žebříkem? To by nebylo moc praktické, 
nemyslíte?“ 
Všichni v místnosti nepatrně přikývli jako na povel a Darvill pokračoval. 
„Hlavními důkazy, že teorie neznámého zloděje je čirý nesmysl, je bez jakéhokoli násilí 
otevřený sejf. I to, že si dal pachatel práci a v místnosti otřel všechny otisky prstů. Znal 
kombinaci k sejfu, byl až příliš opatrný a navíc měl dost času. Čili tady musel být zcela 
legálně. Tím se podezření obrací na vás všechny,“ konstatoval Darvill a já si všimla 
Victorie, jak se nervózně podívala na bratra i otce. Tím ale na sebe strhla Darvillovu 
pozornost. 
„Vy slečno Blackwallová, jste si nepřála, aby otec a bratr Zelenou záři prodali. Takový 
šperk je pro mladou ženu, jako jste vy, obrovským lákadlem.“ 
„Už jsem vám řekla, že jsem ho nechtěla,“ zajíkla se Victorie. 
„Navíc jsme přece našli otisk dlaně v místnosti. Ten byl mužský,“ přispěchala jsem 
dívce na pomoc. 
Darvill se jen usmál. „Samozřejmě. Navíc by ani nedávalo smysl vyrobení imitace. 
Mohla jste si Zelenou záři vzít a postavit pány před hotovou věc, proč byste nechávala 
dělat kopii? Naprostá hloupost.“ 
Victoriina tvář se viditelně uvolnila a Darvill se teď letmo otočil na mě. 
„Máte pravdu, slečno Parishová, že otisk byl mužský. A výrazně velký. Takové ruce tu 
má, jak jsem si všiml při výsleších, pouze jeden člověk. Ten otisk patřil vám, pane 
Blackwalle.“ 
Detektiv teď mluvil na Henryho. Ten se na něj jen naštvaně díval. „Proč bych, sakra, 
kradl vlastní majetek?“ 
Darvill z něj nespouštěl oči. „Myslíte synův majetek,“ upozornil a sledoval Henryho 
reakci. 
„No jasně, jeho majetek,“ utrousil Henry mezi zuby. 
„To nám řekněte vy, proč jste byl v pracovně a nechal tam otisk, který vás může přímo 
spojit s krádeží náhrdelníku.“ 
Henry lehce zrudl. Díval se před sebe a ztěžka dýchal. „No, dobře. Byl jsem tam v noci,“ 
přiznal nakonec. „Bylo toho na mě moc. Popíjel jsem a přemýšlel, proč mě ten 
zmetek…,“ pohodil rukou směrem k portrétu svého bratra, „neudělal dědicem. Byl jsem 
rozčílený, šel jsem do jeho pracovny, začal jsem mu tam nadávat, ten obraz tam je, 
jakoby byl bratr živý. Nadával jsem mu, že nemám kvůli němu peníze, že mi nic nedal. 
Došel jsem ale jen doprostřed místnosti, zavrávoral jsem, chytil jsem stolku a shodil tu 
debilní sošku. Pak jsem zmizel. Nechtěl jsem nikoho vzbudit. Ale rozhodně jsem 
náhrdelník neukradl. Zjistili jsme přece už po večeři, že tam není!“ 
Darvill jen kývl. „Vím, že jste nevinný. Pachatel setřel všechny otisky, vy jste ale přišel 
až po něm. Proto tam byla vaše stopa jako jediná.“ 
Detektiv se nyní zcela nekompromisně zadíval na Patricka. V místnosti zavládlo ticho. 
„Co je?“ ptal se Patrick a rozhlížel se po všech přítomných. „Myslíte, že já?“ 
Darvill pokrčil rameny. „Myslím, že jste zadlužený. Vaše vášeň pro sázení vás přivedla 
až na samé dno.“ 
„Ale teď mám peněz hodně, jsem hlavní dědic,“ namítl Patrick. 
„To jistě, ale než vám bude dědictví předáno, bude to chvíli trvat. Vy ale ty peníze na 
splacení dluhů nejspíš potřebujete rychle a říkat o vašich problémech své rodině jste 
nechtěl. Vzal jste tedy Zelenou záři s myšlenkou na to tajně ji prodat překupníkům. 
Možná byste ještě získal pojistné, protože byste všechny přesvědčil, že náhrdelník byl 
ukradem nějakým tulákem. Nakonec byste zaplatil veškeré dluhy a ze strýčkových 
milionů byste žil spokojený život,“ shrnul Darvill. 
Patrick se zmohl jen na nesouhlasné vrtění hlavou. „To je holý nesmysl, to je holý 
nesmysl,“ opakoval tiše. 
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„Je to nesmysl, viďte?“ řekl po pár vteřinách Darvill. Patrick se na detektiva nechápavě 
podíval. „Okrádat sám sebe kvůli dluhům. Je to taková hloupost, že ani muž inteligence 
by to neudělal.“ 
Že to bylo vůči Patrickovi drzé už nikdo neřešil. Darvill totiž svého pachatele právě 
našel. Otočil se na mě s výrazem, který jasně říkal, že spadla klec. 
„Marlise Parishová, vy tu celou dobu hrajete hlavní roli,“ řekl detektiv vítězoslavným 
tónem a pohledy všech Blackwallových se upřely na mě. „Celých pět let tu děláte 
správkyni majetku, ze kterého nakonec neuvidíte ani cent. Celá léta tu žijete, aniž by si 
vás Blackwallova rodina alespoň trochu vážila za to, že jste udržela vše podle pánových 
přání v chodu. Teď přebírá majetek Patrick a vy byste mě odejít bez ničeho.“ 
„Tak to prostě je s obyčejnými zaměstnanci,“ prohodil Henry už zase arogantním 
tónem, který mě teď lezl na nervy více než normálně. 
„Ona ale není obyčejná, že?“ odvětil Darvill. „Chcete se jim představit sama, nebo to 
mám udělat za vás?“ 
Nemohla jsem říct ani slovo, tváře mi úplně hořely, pot mi stékal po obličeji a hlas 
Darvilla mi připadal prapodivně vzdálený. Z kapsy jsem vyndala kapesníček a otřela 
jsem si kapky z tváří. S tím šel dolů i make-up, který celé ty roky zakrýval, kdo opravdu 
jsem. Rodinné znamínko na tváři jsem totiž zdědila i já. Blackwallovi zůstali stát jako 
sochy. 
„Geny se nezapřou,“ řekl Darvill. „Marlise Parishová, dcera Alexandra Blackwalla a 
jeho milenky Helen de Troy, je to tak?“ 
„Ano,“ odpověděla jsem. Nedokázala jsem ale říct více, ale to Darvill udělal za mě. 
„Když se před více 35 lety zapletl Alexander Blackwall s Helen de Troy, byl to skandál, 
herečka a uznávaný továrník. Novináři je sledovali na každém kroku. Jejich poměr ale 
trval déle než jeho ostatní vztahy. Že byl důležitější, potvrzuje i to, že Zelená záře byla 
dalece nejdražší trofejí v sejfu. Přesto ale krásná herečka přestala po čase Blackwalla 
bavit. Když se s ní veřejně rozešel, Helen se stáhla do ústraní, přestala natáčet, zmizela 
z povrchu zemského. Všichni si mysleli, že to prostě nezvládla. Ve skutečnosti byla 
těhotná.“ 
Všichni na mě stále zírali, krk se mi ale už uvolnil, mohla jsem říct svůj příběh sama. 
„Matka si změnila jméno na Christine Parishová, obarvila si vlasy na černo a mě 
vychovávala na venkově, kde pracovala jako učitelka. Řekla mi, že otec byl voják. Že 
zemřel jako hrdina a mně to stačilo. Neměly jsme moc peněz, ale žily jsme si dobře. O 
matčině minulosti jsme se dozvěděla náhodou, když mi bylo 15 let. Našla jsem staré 
fotografie a ona se mi přiznala. Když jsem pak zjistila, že měla poměr s Alexanderem 
Blackwallem, domyslela jsem si vše podle času i – jak vy říkáte – podle genů.“ 
Bezděky jsem si sáhla na tvář. Už nesálala horkem jako před tím. 
„Maminka zemřela o dva roky později na zápal plic. Nemohla mi dopřát vzdělání, ale 
spoustu potřebných věcí jsem se naučila při různých podřadných pracích v bance a na 
poště. Jako holka pro všechno jsem leccos pochytila. Když jsem pak zjistila, že 
Alexander Blackwall hledá sekretářku, přihlásila jsem se. Znamínko jsem si zakryla 
make-upem. Je mi ale jasné, že to nepomohlo, že poznal, kdo jsem, a proto mě i přijal.“ 
„A proč ta krádež?“ zeptal se Darvill. 
„Jak jste řekl, otročila jsem tu nejdříve pro něj. Když jsem řekla, že to byl zlý člověk, 
nelhala jsem. Kolikrát jsem za něj musela vyřizovat věci, ze kterých se mi dělalo špatně. 
Pak zemřel a já se musela postarat, aby jeho podnik nepadl, protože jeho bratr ani 
synovec nemají vlohy pro obchod. A teď mám odejít a s prázdnou? To ani náhodou. 
Zelená záře patřila mé matce. Chtěla jsem jen zpět rodinné dědictví. Nechala jsem 
vyrobit imitaci. Nevzala jsem z otcova účtu nic. Poctivě jsem na ni celá léta šetřila. 
Včera jsem využila toho, že mě závěť nutila servírovat při vzpomínkových večerech 
jídlo. Odešla jsem nahoru, vzala náhrdelník a otřela otisky, aby mě nikdo nepodezíral. 
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Věřila jsem, že než si Blackwallovi všimnou, že mají v sejfu kopii, budu už pryč a šperk 
se mnou. Chtěla jsem ho prodat a odjet do Ameriky. Jenže tihle…,“ ukázala jsem na 
Henryho a Patricka razantněji, než jsem sama chtěla, „...ti to prostě museli zkazit.“ 
Oba muži Blackwallovi se zatvářili, jakoby je někdo udeřil do břicha. Victorie jen tiše 
stála a rukou měla zakrytá ústa. Darvill lehce zavrtěl hlavou. 
„Kdepak, zkazila jste si to vy. Moc jste se snažila a udělala tak několik chyb. Otřela jste 
nejen sejf, ale i okno a stůl. To bylo moc přehnané, ale ještě by se to dalo zachránit. 
Když jsem ale zmínil, že byla piha na tváři slečny Victorie ve chvíli rozrušení výrazná, 
zatvářila jste se velmi vážně. Na takovou hloupost bych čekal reakci lhostejnou. Ale 
toto? Proč, říkal jsem si. Nakonec mi to došlo při výslechu pana Henryho. Když na vás 
zakřičel, zčervenala jste. A stejně jako v případě slečny Victorie i u vás bylo náhle 
znamínko viditelné i přes krycí make-up. Pak už bylo jednoduché si ostatní domyslet a 
spojit. Vaši možnost odejít od stolu při večeři, vaši znalost kombinace v sejfu. Pomohla 
i vaše nevinná poznámka o tom, že filmy s de Troy neznáte, protože jste v době její slávy 
ještě nebyla na světě. Matka vás určitě od nich držela dál, abyste ji náhodou nepoznala. 
A o spojitosti jmen de Troy a Parish ani nemluvím.“ 
Ten Darvill je lepší, než jsem si myslela. Svou skvělou pověst si opravdu zaslouží. 
„Matka tu báji o Tróje prostě zbožňovala. V novém životě jen Helenu nahradila 
Paridem. Nuže,“ sáhla jsem do vnitřní kapsy saka a vyndala náhrdelník. Celou dobu 
jsem ho měla u sebe. Položila jsem ho opatrně na stůl a posadila jsem se už zcela klidně 
do křesla. „Co se mnou uděláte?“ 
Darvill se obrátil na Blackwallovi. K mému překvapení se rozhodl neangažovat jako 
muž zákona, rozhodl se mi pomoci. „Můžete udělat několik věcí,“ řekl. „První možnost 
je zavolat policii, vše jim říct a riskovat skandál. To jest to, co jste si nepřáli. Druhá 
možnost je, že přijmete slečnu Parishovou jako sobě rovnou a ona tu bude nadále žít 
jako součást rodiny. A tudíž i jako jedna z dědiců. Třetí možnost je nechat ji odejít i s 
náhrdelníkem a dokončit její plán. Co si vyberete?“ zeptal se Darvill. Victorie, Henry a 
Patrick ale neodpověděli. Nikdo neřekl ani slovo. Atmosféra se dala krájet, všichni jen 
přemýšleli, jak tenhle příběh ukončit. K rozlousknutí toho celého se ale nikdo neměl. 
Chtěla jsem z místnosti pryč. Co bylo k tomu potřeba, už jsem řekla. V tuto chvíli mé 
přítomnosti nebylo potřeba. 
„Počkám ve svém pokoji,“ oznámila jsem a vyšla jsem z obývacího pokoje pryč. Zavřela 
jsem se u sebe. V tom malém pokoji v suterénu, kam se sotva vešla postel a stůl, a kde 
jsem strávila celá léta. V hlavě jsem měla jednou jedinou myšlenkou: Kufry si ještě balit 
nebudu. 
 
 


