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JEDNA

Dnes ráno muže viděl jsem,
jenž zemřít netoužil.

Patrick Shaw-Stewart

Představte si, že máte někomu zlomit ruku.
Pravou nebo levou, na tom nezáleží. Jde o  to, že mu ji zlomit 

musíte, protože když to neuděláte… no, na tom vlastně tak nezáleží. 
Řekněme, že vás nečeká nic dobrého, když to neuděláte.

Takže se ptám: zlomíte ji rychle – křup, jé, pardon, počkejte, udě-
láme improvizovanou dlahu – nebo to budete celé protahovat dob-
rých osm minut, občas přitlačíte v nejslabším místě, dokud dotyčný 
bolestí nebude celý rudý a  zelený a  horký a  studený a  vůbec zcela 
nesnesitelný?

No ano. Jistě. Správné je – jedině správné je vyřídit to, jak nej-
rychleji to jde. Zlomíte tu ruku, nalejete mu vodku a budete vzorným 
občanem. Nic jiného nepřichází v úvahu.

Jenže.
Jenže, jenže, jenže.
Co když toho člověka na druhém konci ruky nesnášíte? Myslím 

opravdu a z duše nesnášíte.
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Přesně k tomu jsem se totiž teď musel nějak postavit. Říkám teď, 
ale myslím tehdy, v tu chvíli, o které píšu. V tu chvíli, v ten mizerný 
zlomek vteřiny, než mi zápěstí dojede zezadu až ke krku a moje pažní 
kost se rozletí na dva nebo spíš ještě víc kousků, které budou držet 
pohromadě leda tak silou vůle.

Ta ruka, kterou jsme rozebírali, je totiž moje, víte? To není ruka 
nějakého abstraktního fi lozofa. Ta kost, kůže, chloupky, malá bílá jiz-
va na špičce loktu od hrany akumulaček v gatehillské základní škole 

– to všechno je moje. A v tuhle chvíli musím vzít v úvahu skutečnost, 
že člověk, který stojí za mnou, drží mě za zápěstí a tlačí mi je s téměř 
slastným zaujetím nahoru po páteři, mě nesnáší. Myslím opravdu 
z duše nesnáší.

Z principu.

Jmenoval se Rayner. Křestní jméno neznámé. Mně, přinejmen-
ším, a tudíž nejspíš i vám.

Předpokládám, že kdosi kdesi musel jeho křestní jméno znát – 
musel ho tím jménem pokřtít, volat ho jím na oběd, naučit ho je na-
psat. A někdo jiný ho musel tím jménem volat přes bar, co si dá k pití, 
šeptat je v  intimních chvílích nebo vyplnit do rubriky na formuláři 
životního pojištění. Vím, že se tohle všechno muselo stát. Jen je doce-
la těžké si to představit.

Rayner byl podle mého odhadu tak o deset let starší než já. Což bylo 
v  pořádku. Nic proti. Vycházím dobře a  přátelsky bez lámání rukou 
s mnoha lidmi, kteří jsou o deset let starší než já. Lidi, kteří jsou o deset 
let starší než já, koneckonců obdivuju. Jenže Rayner byl ještě k tomu 
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o deset centimetrů vyšší než já, o čtvrt metráku těžší než já a měl při-
nejmenším o osm jednotek násilí (na co se vlastně měří násilí?) víc než 
já. Byl ošklivější než parkoviště. Měl velkou holou lebku plnou prohlou-
benin a  vyboulenin jako balón s  výztužemi a  rváčský nos, který mu 
někdo na obličej evidentně namaloval levou rukou, ne-li levou nohou, 
se mu pod hrubým plátem čela rozkládal jako křivolaká delta.

Dobrý bože, co tohle bylo za čelo! Jeho mohutná frontální rovina 
postupem času musela odrazit nejednu cihlu, nůž, láhev nebo rozum-
ný argument. Zůstaly po nich mezi širokými póry jen sotva patrné 
zářezy. Byly to, myslím, nejširší póry, jaké jsem kdy na lidské kůži 
viděl. Až se mi vybavilo cvičné jamkoviště v Dalbeattie na konci toho 
dlouhého suchého léta v roce 76.

Z vertikální projekce bylo patrné, že kdysi v minulosti Raynerovi 
někdo ukousl uši a potom je vyplivl zpátky. Levé ucho měl totiž vzhů-
ru nohama nebo naruby nebo tak nějak, že jste se na ně museli chvíli 
dívat, než vás napadlo „no jo, to je ucho“.

A k tomu všemu, pokud se to k vám ještě nedoneslo, měl Rayner 
na sobě černou koženou bundu a pod ní černý rolák.

Ale jistě by se to k vám bylo doneslo. Rayner mohl klidně chodit 
od hlavy až k  patě ve stříbře a  nosit za uchem orchidej a  nervózní 
kolemjdoucí by mu stejně nejdřív zaplatili peníze a potom by teprve 
začali přemýšlet, jestli mu nějaké dluží.

Já jsem mu náhodou nedlužil. Rayner patřil k té vyvolené skupině 
lidí, kterým jsem nikdy nic nedlužil, a  kdyby se situace mezi námi 
vyvíjela poněkud příznivěji, mohl jsem navrhnout, aby si s  kolegy 
nechali udělat zvláštní kravatu, která by potvrzovala, že patří k sobě. 
Mohly by na ní třeba být zkřížené cesty.
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Ale jak jsem říkal, situace mezi námi se příznivě nevyvíjela.

Jistý jednoruký instruktor zápasu, kterému říkali Cliff  (já vím, 
učil zápas, a přitom neměl jednu ruku – takové věci se v životě občas 
přihodí), mi kdysi říkal, že bolest si člověk dělá sám. Druzí lidé vám 
dělají různé věci – bijou vás, bodají vás nebo se vám snaží zlomit 
ruku – ale bolest je váš vlastní produkt. A  proto, říkal Cliff , který 
strávil dva týdny v Japonsku, a tudíž se cítil povolaným trousit kolem 
sebe moudra ze své bezedné pokladnice, je v moci každého člověka 
bolest zastavit. Cliff a zabila o tři měsíce později v hospodské rvačce 
padesátiletá vdova, takže už nejspíš nebude mít příležitost uvést svá 
slova na pravou míru.

Bolest je událost. Prostě se vám stane a vy se k ní musíte nějak 
postavit.

Jediná věc, která hrála jakž takž v můj prospěch, bylo to, že jsem 
až dosud nevydal žádný zvuk.

Nemělo to co dělat s žádnou statečností, víte, prostě to tak nějak 
vyšlo. Až do této chvíle jsme s Raynerem za chlapského zpoceného 
mlčení naráželi do zdí a do nábytku a jen tu a tam příležitostně hekli 
na důkaz maximálního soustředění. Ale teď, když už zbývalo sotva 
pět vteřin do chvíle, než omdlím nebo než to moje ruka vzdá, teď 
přišel ideální okamžik vnést do situace nový prvek. Nenapadlo mě 
nic jiného než zvuk.

Proto jsem se zhluboka nadechl nosem, napřímil se, jak to nejvíc 
šlo, abych byl tomu člověku co nejblíž, na chvíli jsem zadržel dech 
a potom vydal cosi, co japonští mistři bojových umění označují jako 
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kiai – nejbližší český ekvivalent je „velmi hlasitý zvuk“, což celkem 
odpovídá – výkřik ohlušující, oslepující, šokující a čert ví jaké ještě 
intenzity, kterým jsem vyděsil i sám sebe.

Na Raynera to mělo předpokládaný účinek. Bezděky uhnul stra-
nou a  asi tak na dvanáctinu vteřiny povolil sevření mé ruky. Vrh-
nul jsem se hlavou proti jeho obličeji, jak nejsilněji jsem mohl, a cítil 
jsem, jak se jeho nosní chrupavka přizpůsobuje tvaru mé lebky a jak 
mi kůže na hlavě vlhne. Potom jsem zvedl patu proti jeho slabinám 
a dřel jsem mu vnitřní stranu stehna až k impozantnímu ranci geni-
tálií. V tu chvíli dvanáctina vteřina uplynula, Rayner už mi nelámal 
ruku a já jsem si stačil uvědomit, že se topím v potu.

Ustoupil jsem kousek od něho, vznášel jsem se na špičkách jako 
obstarožní bernardýn a  začal se rozhlížet po něčem, co by mohlo 
posloužit jako zbraň.

Dějištěm tohoto bojového zápolení ve volném stylu, jehož první 
kolo trvalo patnáct minut, byl malý nevkusně zařízený obývací pokoj 
v  luxusní londýnské čtvrti Belgravia. Bytový architekt odvedl otřes-
nou práci, jako ostatně všichni bytoví architekti stoprocentně a bez 
výjimky, ovšem jeho záliba v  těžkých přenosných předmětech mi 
v tuto chvíli náhodou přišla vhod. Zdravou rukou jsem sebral z krbo-
vé římsy půlmetrového Buddhu a zjistil jsem, že uši toho mrňavého 
chlápka mohou posloužit jako docela solidní držadlo.

Rayner zrovna klečel a zvracel na čínský koberec, čímž poněkud 
vylepšil jeho barvy. Zaujal jsem pozici, zaťal všechny svaly a bekhen-
dem jsem zarazil jeden roh Buddhova podstavce do měkké oblasti za 
Raynerovým levým uchem. Ozvala se tupá měkká rána, jakou dokáže 
vydat pouze lidská tkáň při nárazu, a Rayner se svezl na bok.
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Nezdržoval jsem se zjišťováním, jestli je naživu. Je to bezohled-
nost, já vím, ale co se dá dělat.

Otřel jsem si pot z obličeje a vyrazil do haly. Nastražil jsem uši, ale 
žádný zvuk z domu ani z ulice venku jsem neslyšel, protože mi srdce 
tlouklo jako sbíječka. Nebo to možná opravdu byla sbíječka venku 
na ulici. Neměl jsem čas to sledovat, protože jsem horečně nasával 
objemné balíky vzduchu.

Otevřel jsem vchodové dveře a  ucítil chladné mrholení. Mísilo 
se s mým potem a chladilo mi čelo a konejšilo bolest v ruce a vůbec 
úplně všechno. Zavřel jsem oči a nechal na sebe padat drobné kapičky. 
Byl to jeden z nejhezčích zážitků, co jsem kdy měl. Možná si řeknete, 
že jsem toho asi moc nezažil. Ale, víte, ono přijde na situaci.

Zavřel jsem na zástrčku, vyšel na chodník a  zapálil si cigaretu. 
Postupně se mi protestující srdce dalo dohromady a po něm za chvíli 
i  dech. Bolest v  ruce byla nesnesitelná a  já jsem věděl, že se mnou 
zůstane ještě celé dny, ne-li týdny. Naštěstí při kouření zrovna použí-
vám druhou.

Vrátil jsem se do domu a viděl jsem, že Rayner zůstal tam, kde 
byl, když jsem vyšel ven. Ležel v kaluži zvratků. Byl mrtvý nebo vážně 
zraněný, což obojí obnášelo přinejmenším pět let. To pro mě nevypa-
dalo dobře.

Já už jsem zavřený byl, víte. Bylo to sice jen na tři týdny a  jen 
ve vazbě, ale když jste museli hrát dvakrát denně šachy s fanouškem 
West Hamu, který vydával jen jednoslabičné zvuky, na jedné ruce měl 
vytetováno ZLO a  na druhé taky ZLO, a  to se sadou fi gurek, v  níž 
chybělo šest pěšců, všechny věže a dva střelci, tak si pak docela vážíte 
všelijakých drobných věcí v životě. Třeba toho, že nejste zavření.
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Přemýšlel jsem o tom a o všem, co s tím souvisí, vybavovaly se mi 
všechny ty úžasné země, do kterých jsem se zatím nedostal – a najed-
nou jsem zaregistroval tiché šoupání a praskání – a tentokrát to sto-
procentně nebyl zvuk mého srdce. Ani plic, ani jiné části mého ubo-
hého těla. Tohle šlo jasně odjinud.

Někdo nebo něco se zcela bez úspěchu snaží neslyšně sejít po 
schodech.

Buddhu jsem nechal na místě, vzal jsem ohavný alabastrový stol-
ní zapalovač a sunul se ke dveřím, které byly také ohavné. Jak může 
někdo vyrobit ohavné dveře? To je otázka. No, dá to práci, ale věřte 
mi, přední bytoví architekti by si s tím poradili, než byste řekli švec.

Snažil jsem se zadržet dech, ale nešlo to, tak jsem tedy čekal 
hlučně. Kdesi cvakl vypínač, chvíli bylo ticho a potom cvakl znovu 
a znovu bylo ticho. Otevřely se dveře, ticho, nikde nic, zavřely se. Stát. 
Přemýšlet. Ještě obývák.

Ozvalo se šustění látky a  potom jsem se přistihl, že povoluji 
sevření na alabastrovém zapalovači a  téměř s pocitem úlevy se opí-
rám o zeď. Protože i přes všechen svůj strach a vyčerpání bych klidně 
vsadil krk na to, že parfém Fleur de Fleurs od Niny Ricci není vůně 
agresivního útočníka.

Zastavila se ve dveřích a rozhlédla se po místnosti. Bylo zhasnuto, 
ale závěsy byly roztažené a z ulice sem šla spousta světla.

Počkal jsem, až si všimne Raynera, a potom jsem jí dal před ústa 
ruku.

Absolvovali jsme všechny formality, které diktuje Hollywood 
a pravidla slušného chování. Snažila se křičet a kousala mě do dlaně 
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a já jsem jí řekl, aby byla zticha, protože když nebude křičet, tak se jí 
nic nestane. Křičela a já jsem ji uhodil. Jak říkám, rutina.

Nakonec seděla na ohavné pohovce se čtvrtlitrem brandy, které 
– jak se ukázalo – nebylo vůbec brandy, ale calvados. A  já jsem stál 
u dveří a tvářil jsem se jako mentálně úplně zdravý člověk.

Natočil jsem Raynera na stranu do jakési stabilizované polohy, 
aby se nemusel dusit vlastními zvratky. Nebo cizími, na tom nakonec 
nezáleží. Chtěla vstát, podívat se, jestli je v  pořádku, a  něco s  ním 
udělat – polštář, mokrý hadr, obvaz nebo tak něco, aby se člověku 
nedělalo z pohledu na něj tak špatně. Já jsem jí ale řekl, aby zůstala, 
kde je, že už jsem zavolal záchranku a že je stejně nejlepší, když ho 
necháme být.

Začala se lehce třást. Nejdřív ruce, ve kterých svírala sklenici, 
potom až k loktům a nahoru k ramenům. Bylo to horší pokaždé, když 
se podívala na Raynera. Jistě, není nic nenormálního se klepat, když 
najdete uprostřed noci na koberci ve vlastním obýváku polomrtvého 
člověka v louži zvratků, ale nechtěl jsem jí to ještě víc ztěžovat. Zapá-
lil jsem si cigaretu alabastrovým zapalovačem – opravdu byl ohavný 
i ten plamen – a snažil jsem se získat co nejvíc informací, než ji calva-
dos nastartuje natolik, že se začne ptát ona mě.

Její obličej jsem v  tom pokoji viděl třikrát. Jednou na fotce ve 
stříbrném rámu na krbu, jak se zubí na lyžařském vleku v Ray Bans, 
podruhé na příšerném velikém olejovém portrétu u okna, který na-
maloval někdo, kdo ji nejspíš neměl moc rád, a  potřetí – a  to byla 
rozhodně nejlepší varianta – na pohovce asi tři metry ode mě.

Nemohlo jí být víc než devatenáct. Měla hranatá ramena a dlouhé 
hnědé vlasy, které se vždycky zavlnily a  zamávaly, než zmizely vza-
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du za krkem. Podle nápadných vyklenutých lícních kostí by ji člo-
věk odhadoval na orientálku, ale tento odhad vzal za své, jakmile jste 
došli k očím, které byly také vyklenuté a velké a světle hnědé. Jestli to 
všechno teda dává nějaký smysl. Na sobě měla červenou hedvábnou 
noční košili a jednu elegantní pantofl i s ozdobnou zlatou stuhou přes 
prsty. Rozhlédl jsem se po místnosti, ale sestřičku nebylo nikde vidět. 
Třeba jí na druhou nezbylo.

Odkašlala si.
„Kdo je to?“ zeptala se
Mohlo mě napadnout, že je to Američanka, ještě než otevřela 

pusu. Vypadá příliš zdravě, než aby mohla být jiné národnosti. Kam 
oni chodí na ty zuby?

„Jmenoval se Rayner,“ řekl jsem a potom jsem si uvědomil, že to 
není moc obsáhlá odpověď, že bych měl něco přidat. „Byl to nebez-
pečný člověk.“

„Nebezpečný?“
Zdálo se, že ji to znepokojilo. Není divu. Asi ji napadlo – zrovna 

jako mě – že jestliže byl Rayner nebezpečný a já jsem ho zabil, tak se 
z principu prosté hierarchie stávám nebezpečným já.

„Nebezpečný,“ opakoval jsem a sledoval jsem, jak odvrací pohled 
jinam. Zdálo se, že už se tolik netřese. To bylo dobře. Nebo se možná 
ten její třes synchronizoval s mým, takže jsem ho tolik nevnímal.

„No… a co tady dělá?“ zeptala se nakonec. „Co tu chtěl?“
„Těžko říct.“ Pro mě tedy rozhodně těžko. „Možná peníze, možná 

stříbro…“
„To jako… on vám to neřekl?“ Najednou mluvila hlasitě. „Vy jste 

ho praštil, aniž byste věděl, kdo to je? A co tu dělá?“
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Navzdory šoku jí to myslelo dost dobře.
„Praštil jsem ho, protože se snažil mě zabít,“ řekl jsem. „Už jsem 

zkrátka takový.“
Pokusil jsem se o šibalský úsměv, ale zahlédl jsem se v zrcadle nad 

krbem a zkonstatoval jsem, že tudy cesta nevede.
„Už jste zkrátka takový,“ odpověděla nepřátelsky. „A  kdo vůbec 

jste?“
A je to tu. Tady na to budu muset v rukavičkách. Aby náhodou 

všechno nebylo ještě mnohem horší, než už je teď.
Pokusil jsem se o překvapený pohled, snad i trochu dotčený.

„Vy jste mě nepoznala?“
„Ne.“
„Ehm. Fakt? Fincham. James Fincham.“ Natáhl jsem k  ní ruku. 

Nepřijala ji, a tak jsem to gesto ukončil jako ležérní prohrábnutí úče-
sem.

„To je jen jméno,“ řekla. „To ale nejste vy.“
„Jsem přítel vašeho otce.“
Chvíli přemýšlela.

„Obchodní partner?“
„Něco na ten způsob.“
„Něco na ten způsob.“ Přikývla. „Vy jste teda James Fincham, jste 

něco jako obchodní partner mého otce a  právě jste v  našem domě 
zabil člověka.“

Dal jsem hlavu na stranu a snažil se naznačit, že v podstatě ano, 
že to je teda ale zvrácený svět.

Znovu ukázala zuby.
„Takže takhle je to, ano? To je jako vaše curiculum vitae, jo?“
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Znovu jsem se pokusil o  šibalský úsměv, se stejným výsledkem 
jako před chvílí.

„Počkejte moment,“ řekla.
Podívala se na Raynera a potom se najednou napřímila, jako by ji 

právě něco napadlo.
„Vy jste ale nikoho nevolal, že ne?“
Když se to tak vezme, bylo jí spíš kolem čtyřiadvaceti.

„Myslíte jako…“ plácal jsem se v tom a nevěděl jsem, jak z toho ven.
„Myslím, že sem žádná záchranka nejede,“ dodala. „Jéžišmarjá.“
Položila skleničku na zem, vstala a šla k telefonu.

„Počkejte,“ řekl jsem, „než uděláte nějakou hloupost…“
Šel jsem k ní, ale když jsem viděl, jak se otočila, uvědomil jsem si, 

že zůstat na místě by bývalo bylo moudřejší. Nerad bych si ještě týden 
vytahoval z obličeje kousky telefonního sluchátka.

„Zůstaňte tam, pane Finchame,“ zasyčela na mě. „Tohle není žád-
ná hloupost. Volám záchranku a  volám policii. To je totiž obvyklý 
postup používaný po celém světe. Přijdou sem chlapíci s pendrekem 
a odvedou vás pryč. Na tom není vůbec nic hloupýho.“

„Podívejte se,“ namítl jsem, „neřekl jsem vám tak docela pravdu.“
Otočila se ke mně a zúžily se jí oči. Víte, co tím myslím. Prostě se 

zúžily, horizontálně, ne vertikálně. Možná by spíš bylo přesnější říct, 
že se zkrátily, ale to by nikdo neřekl. No, ono zúžily se taky zrovna 
moc neříká.

Prostě přimhouřila oči.
„Jak to myslíte, že jste mi neřekl tak docela pravdu?“
Měla mě na lopatkách, o tom nebylo pochyb. Byl jsem v rejži. Ale 

ona prostě jen vzala telefon a vytočila první devítku.
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„Jmenuju se Fincham a znám vašeho otce,“ řekl jsem.
„Hmm. A jaký cigarety kouří?“
„Dunhillky.“
„V životě nevzal cigaretu do pusy.“
No, možná jí bylo ke třiceti. Možná i  třicet. Zhluboka jsem se 

nadechl, než znova vzala telefon a začala vytáčet číslo.
„Dobře, neznám ho. Ale chtěl jsem mu pomoct.“
„Fajn. Přišel jste nám opravit vodovod, že jo?“
Dva nula. Vytáhnu trumfy.

„Někdo se ho snaží zabít,“ řekl jsem.
Ozvalo se tiché cvaknutí a  slyšel jsem, jak se někdo ptá, jakou 

službu požadujeme. Velmi pomalu se ke mně otočila a dala sluchátko 
z ucha.

„Co jste to říkal?“
„Že se někdo snaží vašeho otce zabít,“ opakoval jsem. „Nevím kdo 

a nevím proč. Jen jsem se jim v tom snažil zabránit. Tak teď víte, kdo 
jsem a co tu dělám.“

Chvíli si mě zkoumavě prohlížela. Kdesi ohavně bily hodiny.
„Tenhle člověk,“ ukázal jsem na Raynera, „s  tím má dost společ-

ného.“
Viděl jsem, že se jí to nezdá dvakrát spravedlivé, když mi Rayner 

může těžko oponovat. Ztišil jsem hlas a rozhlédl jsem se úzkostlivě 
kolem sebe, jako bych byl stejně zmatený a neklidný jako ona.

„Nemůžu říct, že sem přišel vraždit,“ dodal jsem, „protože jsme si 
nemohli moc pokecat. Ale vyloučené to není.“ Pořád se na mě dívala. 
Operátor vytruboval do telefonu jedno haló za druhým a marně se 
snažil udržet spojení.
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Čekala. Nevím, na co.
„Záchrannou službu,“ řekla nakonec, pořád se na mě ještě dívala, 

potom se pomalu odvrátila a nadiktovala adresu. Přikývla a pomalu, 
velmi pomalu, položila sluchátko zpátky do vidlice. Nastala taková 
ta pauza, o které už od začátku víte, že bude trvat dlouho, a tak jsem 
vyklepl další cigaretu a podal jí balíček.

Došla až ke mně a zastavila se. Byla menší, než vypadala z dálky. 
Znovu jsem se usmál. Vzala si z balíčku cigaretu, ale nezapálila si. Jen 
si s ní pomalu hrála a potom na mě upřela pár šedých očí.

Řekl jsem pár. Ale myslím tím, že na mě upřela svůj pár, svou 
dvojici, zkrátka svoje dvě šedé oči. Neposbírala nikde v šuplíku pár 
cizích šedých očí a neupřela je na mě. Zaměřila na mě prostě svoje 
světle šedé velké oči. Takové ty oči, co po nich dospělý muž začne 
brebtat nesmysly. No tak se proboha seber.

„Jste lhář,“ řekla.
Ne vztekle. Ani vyděšeně. Prostě normálně.

„No, ano,“ řekl jsem. „Když se to tak vezme, tak jsem. Ale zrovna 
v tuhle chvíli náhodou mluvím pravdu.“

Stále se mi dívala do tváře, jako se do ní někdy dívám já po holení, 
ale zdálo se, že se jí povedlo z ní vyčíst víc než mně. Potom jednou 
mrkla a jako by tím mrknutím něco změnila. Něco se uvolnilo nebo 
vypnulo nebo aspoň ztlumilo. Začal jsem být klidnější.

„Proč by někdo chtěl zabít mého otce?“ Mluvila teď tišším hlasem.
„Já opravdu nevím,“ řekl jsem. „Sotva jsem stačil zjistit, že nekouří.“
Přitiskla se ke mně, jako kdyby mě neslyšela.

„Ale řekněte mi, pane Finchame, jak jste se k tomu všemu vůbec 
připletl?“
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Tohle bylo ošemetné. Hodně ošemetné. N-tá mocnina ošemetnosti.
„Protože to chtěli po mně,“ odpověděl jsem.
Přestala dýchat. Tedy nemyslím to obrazně, opravdu přestala dýchat. 

A netvářila se, že by ještě někdy v dohledné budoucnosti hodlala začít.
Pokračoval jsem, jak nejklidněji to šlo.

„Někdo mi nabídl hodně peněz za to, že zabiju vašeho otce,“ řekl 
jsem. Mračila se, jako by tomu nemohla uvěřit. „Odmítl jsem.“

To jsem neměl dodávat. Neměl.
Newtonův třetí zákon konverzace, kdyby existoval, by říkal, že 

každé prohlášení vyvolá stejné nebo opačné prohlášení. Takže pro-
hlášení, že jsem tuto nabídku odmítl, by mohlo vyvolat možnost, 
že jsem ji taky třeba neodmítl. Neměl jsem nejmenší zájem, aby se 
tu v  pokoji zrovna teď tohle vznášelo. Ale mezitím ona začala zase 
dýchat, tak si toho možná ani nevšimla.

„Proč?“
„Co proč?“
Na levém oku měla zvláštní tenký proužek zelené barvy, který se 

táhl od zornice severovýchodním směrem. Stál jsem tam a díval jsem 
se jí do očí, ačkoliv jsem se snažil se do nich nedívat, protože jsem už 
tak byl v dost velkém průšvihu. V mnoha směrech.

„Proč jste to odmítl?“
„Protože…“ začal jsem a potom jsem se zarazil, protože jsem si to 

musel srovnat v hlavě.
„No?“
„Protože nejsem zabiják.“
Nastala odmlka, během níž zpracovávala tuto informaci. Podíva-

la se na Raynerovo tělo.
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„Říkal jsem vám, že si začal.“
Dívala se na mě dalších tři sta let a  potom – stále ještě otá-

čela cigaretu mezi prsty – odešla k  pohovce, evidentně hluboce 
zamyšlená.

„Opravdu,“ řekl jsem a snažil jsem se vystupovat jako pán situace. 
„Já jsem hodnej. Dávám peníze Oxfamu, recykluju noviny a vůbec.“

Došla až k Raynerovu tělu a zastavila se.
„Tak kdy to teda všechno začalo?“
„No… před chvilkou.“ Koktal jsem jako idiot.
Na chvilku zavřela oči. „Myslím to vážně.“

„Dobře,“ odpověděl jsem. „Před deseti dny.“
„Kde?“
„V Amsterdamu.“
„V Holandsku, jo?“
To byla tedy úleva. Hned mi bylo líp. Je to fajn, když k vám čas od 

času mladí vzhlíží. Ne pořád, to není potřeba, ale tak čas od času.
„Jo,“ přisvědčil jsem.
„A kdo vám to nabídl?“
„Nikdy v životě jsem ho neviděl.“
Zastavila se u skleničky, usrkla calvados a udělala grimasu.

„Čekáte, že tomu budu věřit?“
„No…“
„Tak mi s tím pomozte,“ řekla a znovu zvýšila hlas. Kývla k Ray-

nerovi. „Myslím, že tamhle ten chlapík vám toho moc nedosvědčí. 
Takže na základě čeho vám mám věřit? Pro hezký oči?“

Nemohl jsem si pomoct. Teda měl jsem si pomoct, to vím, ale 
nemohl jsem.
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„A  proč ne?“ řekl jsem a  snažil jsem se vypadat atraktivně. „Já 
bych uvěřil všemu, co jste řekla.“

Hrubá chyba. Opravdu hrubá. Jedna z  nejnemožnějších pozná-
mek, které jsem za svůj dlouhý omezenými poznámkami přeplněný 
život udělal.

Otočila se ke mně. Najednou se rozzlobila.
„Už těch volovin sakra nechte.“
„No, já jsem jen chtěl…“ začal jsem, ale byl jsem rád, když mě 

přerušila, protože jsem opravdu netušil, co jsem chtěl říct.
„Povídala jsem, abyste toho nechal. Tamhleten chlap umírá.“
Provinile jsem přikývl a  oba jsme se podívali na Raynera, jako 

bychom mu vzdávali poctu. A potom jako by sklapla kancionál a roz-
hodla se obrátit list. Uvolnila se a podala mi skleničku.

„Jsem Sára,“ řekla. „Přinesl byste mi kolu?“

Nakonec zavolala policii a policisté přijeli zrovna ve chvíli, když 
doktoři ze záchranky nakládali Raynera, který evidentně ještě dýchal, 
na rozkládací nosítka. Významně si něco mumlali, pokyvovali hlava-
mi a zvedali věci na krbové římse a dívali se pod ně a vůbec se tvářili, 
že by radši byli někde úplně jinde.

Policisté z principu nemají rádi nové případy. Ne že by byli líní, 
ale protože chtějí – jako všichni ostatní – v  tom zmatku náhod-
ného neštěstí, do kterého zrovna přijdou, najít smysl a  souvislos-
ti. Když jsou uprostřed honu na mladistvého, který někde štípl 
z auta disky, odvoláni za masovým vrahem, tak si prostě nemůžou 
pomoct a musejí se podívat pod postel, jestli tam náhodou nebu-
dou ležet nějaké disky. Chtějí najít něco, co má souvislost s tím, na 



25

Obchodník se smrtíObchodník se smrtíObchodník se smrtíObchodník se smrtí

čem už dělali, aby to celému tomu chaosu dalo nějaký smysl. Aby 
si mohli říct, že se tohle stalo proto, že se stalo tamto. A když to 
nenajdou – když zjistí, že jde o úplně novou věc, o které se toho 
spousta napíše a vyplní a potom ztratí a potom zase najde u něko-
ho ve spodním šuplíku a potom se napíše pachatel neznámý – no, 
budou zklamaní.

Naším případem byli zvlášť zklamaní. Se Sárou jsme vytvořili 
a  nazkoušeli rozumný scénář a  sehráli jsme tři představení postup-
ně podle stoupající šarže. Skončili jsme u mladého inspektora, který 
říkal, že se jmenuje Brock.

Brock si sedl na pohovku, občas si zkontroloval nehty a energic-
ky přikyvoval na příběh neohroženého Jamese Finchama, rodinného 
přítele, který zrovna pobýval v pokoji pro hosty v prvním patře. Slyšel 
divné zvuky, vplížil se dolů, aby se podíval, co se děje, a tam po něm 
skočil zlý pán v kožené bundě a černém roláku, kterého nikdy neviděl, 
upadl a chudák se uhodil do hlavy. Sára Woolfová, narozena 29. srpna 
1964, slyšela rvačku, přišla dolů a všechno viděla. Něco k pití, pane 
inspektore? Čaj? Ribenu?

Ano, samozřejmě to zabralo. Kdybychom tuhle historku vyprávěli 
v bytě v Deptfordu, tak už bychom byli dávno na podlaze dodávky 
a  prosili mladého příslušníka s  krátkými vlasy, jestli by nešlo, aby 
nám nestáli na hlavách, abychom si je mohli aspoň na chvilku narov-
nat. Ale v Belgravii plné parků a domů se štuky měla policie spíš ten-
denci uvěřit. Myslím, že je to ve statistice.

Když jsme podepsali prohlášení, požádali nás, abychom nedělali 
žádné hlouposti, jako je třeba odjezd ze země, bez ohlášení na okrsku, 
a vyzvali nás, abychom byli v případě potřeby policii nápomocni.
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O dvě hodiny později zbyl po Raynerovi, křestní jméno neznámé, 
který se mi snažil zlomit ruku, jenom smrad.

Vyšel jsem z domu a znova jsem si uvědomil bolest. Zapálil jsem si 
cigaretu a kouřil celou cestu až na roh, kde stálo několik domů adap-
tovaných z bývalých stájí. Dnes by to musel být mimořádně bohatý 
kůň, aby si mohl dovolit tady bydlet. Ale stejně si na tom místě člověk 
připadal jako ve stáji, a proto jsem tady taky měl přivázanou motorku. 
S kýblem ovsa a slámou pod zadním kolem.

Motorka byla tam, kde jsem ji nechal. Ono to zní hloupě, ale 
dnes to vůbec není samozřejmost. Mezi majiteli motorek je to, že svůj 
stroj najdete na místě, kde jste ho nechali, i když máte zámek a alarm, 
opravdu událost. Zvlášť když je to Kawasaki ZZR 1100.

Ne, nepopírám, že v Pearl Harboru byli Japonci vedle a že jejich 
schopnosti upravit rybu, aby byla k jídlu, jsou pozoruhodně malé – ale 
motorky umějí dělat setsakramentsky dobře. Přidej plyn na jakékoliv 
rychlosti a oči se ti zaboří do hlavy a vykouknou na druhé straně. No 
ano, možná ne každý touží zrovna po tomhle dopravním prostředku, 
ale když už jsem ji vyhrál v  piškvorkách – prostě jsem měl zrovna 
kliku – tak jsem si ji hodlal taky pořádně užít. Byla velká a  černá 
a i úplně obyčejný jezdec se s ní dostal do jiných galaxií.

Nastartoval jsem motor, nechal ho hezky zařvat, abych vzbudil 
v okolí pár obtloustlých fi nančníků, a vyrazil jsem směrem Notting 
Hill. V dešti jsem musel dávat bacha, takže bylo dost času si všechny 
události dnešního dne v klidu promyslet.

Jedna věc, která mi vrtala v  hlavě, když jsem kličkoval po 
úzkých žlutě osvětlených ulicích, byla, jak mi Sára říkala, abych 
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nechal „těch volovin“. A měl jsem jich nechat proto, že tam o kus 
dál umíral chlápek.

Newtonovy zákony konverzace, pomyslel jsem si. Znamenalo to 
vlastně, že kdyby tam nikdo neumíral, tak jsem mohl v  těch volovi-
nách klidně pokračovat.

To mi zvedlo náladu. Říkal jsem si, že jestli se mi jednou nepodaří 
zařídit, abychom byli já a ona spolu v místnosti, kde žádný umírající 
chlápek není, tak se nejmenuju James Fincham.

Což se samozřejmě nejmenuju.
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DVE

Po dlouhou dobu jsem chodil obvykle spát časně.
Marcel Proust

Vrátil jsem se domů a  vrhl se rovnou na obvyklé rutinní vyřizová-
ní zmeškaných telefonátů. Dvě zbytečná pípnutí, jedno špatné číslo, 
jeden hovor s kamarádem, který se přerušil při první větě, a potom 
tři lidi, s nimiž jsem vůbec nechtěl mluvit a kterým teď budu muset 
zavolat zpátky.

Panebože, jak já tuhle mašinu nenávidím.
Sedl jsem si ke stolu a  začal procházet poštu. Vyhodil jsem pár 

účtů do koše a pak si vzpomněl, že jsem koš odnesl do kuchyně – tak 
mě to otrávilo, nacpal jsem zbylou poštu do šuplíku a vzdal se před-
stavy, že když si budu tyhle rutinní povinnosti vyřizovat pravidelně 
každý den, udržím si čistou hlavu.

Bylo už pozdě, abych si pustil nějakou hlasitou muziku, a tak jedi-
ná další zábava, na kterou jsem přišel, byla láhev whisky. Vzal jsem 
láhev skotské, nalil si pár centimetrů od dna a  odešel do kuchyně. 
Dolil jsem ji vodou, aby nebyla zase tak moc skotská, a sedl si ke stolu 
s diktafonem, protože mi kdosi kdysi řekl, že když si člověk všechno 
říká nahlas, připadá mu to jasnější. Zeptal jsem se, jestli si tak taky 
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můžu mazat med kolem huby – to prý ne, ale se vším ostatním, co mi 
dělá těžkou hlavu, to prý funguje.

Dal jsem do diktafonu kazetu a stiskl tlačítko nahrávání.
„Osoby a obsazení,“ řekl jsem. „Alexander Woolf, otec Sáry Wool-

fové, majitel omšelého domu na ulici Lyall Street, chlebodárce slepých 
a  pomstychtivých bytových architektů a  předseda a  výkonný ředitel 
společnosti Gaine Parker. Neznámá osoba, muž, bílé pleti, národnost 
americká nebo kanadská, věk asi padesát. Rayner, statný, divoký, hospi-
talizovaný. Th omas Lang, věk šestatřicet, bytem Westbourne Close 42, 
donedávna zaměstnaný u  jednotek Scots Guards, čestné propuštění 
s hodností kapitána. Toto jsou všechny dosud známé skutečnosti.“

Nevím, proč do magnetofonu vždycky mluvím takhle, ale mluvím.
„Neznámý muž bílé pleti kontaktoval Th omase Langa s úmyslem 

najmout ho pro nezákonné zabití A. Woolfa. Lang odmítl z důvodu 
osobní slušnosti. Zásadovosti. Decentnosti. Je to džentlmen.“

Lokl jsem si whisky a podíval se na diktafon a napadlo mě, jestli 
někdy budu tenhle monolog někomu přehrávat. Daňový poradce mi 
řekl, že je rozumné si diktafon koupit, protože se dá odečíst z daní. 
Jenže já jsem žádné daně neplatil a diktafon nepotřebuju stejně jako 
daňového poradce. Pokládal jsem ho tedy za jednu ze svých méně 
moudrých investic.

Ach jo.
„Lang šel do Woolfova domu s  úmyslem varovat ho před mož-

ným vražedným útokem. Woolf nepřítomen. Lang se rozhodl zahájit 
pátrání.“

Na chvíli jsem se zastavil. Vyklubala se z toho dost dlouhá chvíle, 
a tak jsem si znovu lokl whisky a odložil diktafon a začal přemýšlet.
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Jediné pátrání, které jsem stačil zahájit, bylo „co?“ – a  sot-
va jsem to vypustil z  pusy, praštil mě Rayner židlí. Kromě toho, 
nespáchal jsem nic víc, než že jsem napůl zabil člověka a  odešel 
a dost vroucně jsem si přál, abych ho byl zabil i na tu druhou půlku. 
Ovšem člověk zrovna netouží po tom, aby měl takovéhle věci na 
záznamu, pokud by k tomu neměl nějaký zvláštní důvod. Což jsem 
kupodivu neměl.

Jenže jsem Raynera sotva stačil poznat a dovědět se jeho jméno. 
Nemůžu říct, že by mě vyloženě sledoval, ale pamatuju si obličeje – 
tím víc, čím beznadějnější jsem na jména – a Raynerův obličej se dal 
zapamatovat dobře. Letiště Heathrow, bar na King’s Road, vchod do 
stanice metra na Leicester Square. To už je dost i na takového pitom-
ce, jako jsem já.

Měl jsem pocit, že se nakonec někde potkáme, a tak jsem se na 
ten deštivý den připravil. Zašel jsem do obchodu Blitz Electronics 
na Tottenham Court Road a vysolil dvě libry za půl metru tlustého 
elektrického kabelu. Pružného, těžkého a – když přijde na odhánění 
zbojníků a  lapků – lepšího než kdovíjaká složitá zbraň. Jako zbraň 
neobstojí jen v jediném případě – když ho necháte v šuplíku v kuchy-
ni, pokud možno ještě v původním obalu z obchodu. V tom případě 
skutečně ztrácí účinnost.

Pokud jde o tu neznámou osobu, muže, bílé pleti, která mě chtěla 
najmout jako vraha, nepředpokládal jsem, že bych se s ní ještě někdy 
v  životě setkal. Před dvěma týdny jsem v  Amsterdamu doprovázel 
manchesterského bookmakera, který za každou cenu potřeboval věřit, 
že má agresivní nepřátele. Najal si mě, abych v něm tuhle představu živil. 
Tak jsem mu otvíral dveře do auta, hledal v domech ostřelovače, i když 
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jsem věděl, že tam žádní nejsou, a potom s ním strávil vyčerpávajících 
osmačtyřicet hodin v nočních klubech, kde rozhazoval peníze všemi 
směry, jen ne tím mým. Když ho to konečně přestalo bavit, pofl akoval 
jsem se po hotelových pokojích a díval se na obscénní fi lmy v televizi. 
Potom zazvonil telefon – zrovna během jedné zvlášť vydařené scény, 
pokud si pamatuju – a mužský hlas mě pozval do baru na skleničku.

Zkontroloval jsem, že bookmaker je v bezpečí pod peřinou s hez-
kou milou prostitutkou, a vyklouzl jsem dolů v naději, že ušetřím pár 
babek, když si dám panáka na kolegu z armády.

Jenže se ukázalo, že ten hlas v  telefonu patřil malému tlustému 
chlapíkovi, kterého jsem nikdy v  životě neviděl. Ani jsem ho vidět 
nechtěl, dokud nesáhl do kapsy u saka a nevyndal svazek bankovek 
tlustý skoro jako já.

Amerických bankovek. Vyměnitelných za zboží a služby v doslo-
va tisících obchodech po celém světě. Postrčil ke mně přes stůl stodo-
larovku, takže jsem ho asi pět vteřin docela začínal mít rád, ale potom 
se láska náhle vytratila.

Podal mi určité „informace“ o muži jménem Woolf – kde bydlí, 
co dělá, proč to dělá, kolik za to dostává – a potom mi řekl, že ta ban-
kovka na stole má ještě tisíc malých bratříčků, kteří by mohli skončit 
u mě – v případě diskrétního ukončení Woolfova života.

Musel jsem počkat, dokud se naše strana baru nevyprázdní, nic-
méně jsem věděl, že to nebude trvat dlouho. Při těch cenách, které 
tam účtovali za alkohol, pravděpodobně nebylo po světě mnoho lidí, 
kteří by si mohli dovolit zdržet se i na druhou skleničku.

Když se bar vylidnil, naklonil jsem se k  tomu tlustému muži 
a přednesl mu řeč. Byla to nudná řeč, ale on přesto pozorně poslou-
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chal, protože jsem ho při tom pod stolem držel za koule. Řekl jsem 
mu, co jsem za člověka a na jakém je omylu a kam si může svoje pení-
ze strčit. A tak jsme se rozloučili.

A bylo to. Víc jsem nevěděl a ruka mě bolela.
Šel jsem spát.

Zdála se mi spousta věcí, s kterými vás nebudu obtěžovat. Posled-
ní byl sen o tom, jak luxuju koberec. Luxoval jsem a luxoval, ale na 
koberci byla skvrna a pořád z něj nešla pryč.

Potom jsem si uvědomil, že jsem vzhůru a že ta skvrna na koberci 
je sluníčko, protože někdo roztáhl závěsy. Vmžiku jsem se vymrštil do 
přikrčené bojové pózy, s výrazem „tak kdo si to chce se mnou rozdat?“ 
v očích, s elektrickým kabelem v ruce a vražednými plány v srdci.

Potom jsem si ale uvědomil, že i  tohle se mi zdálo a  že ležím 
v posteli a dívám se na velkou chlupatou ruku těsně před mým obli-
čejem. Ruka zmizela a  zůstal po ní hrnek, ze kterého se linul kouř 
a známá vůně populárního čaje značky PG Tips. Snad v tu chvíli jsem 
si uvědomil, že vetřelec, který se člověku chystá podříznout hrdlo, mu 
obvykle nevaří čaj a neroztahuje závěsy.

„Kolik je hodin?“
„Půl deváté. Čas na vaše vločky s mlékem, agente Bonde.“
Donutil jsem se vstát z  postele a  podíval jsem se na Solomona. 

Byl stejně malý a veselý jako vždycky a na sobě měl ten hrozný hně-
dý plášť, který si koupil ve výprodeji inzerovaném na zadní stránce 
Sunday Expressu.

„Chápu to dobře, že jsi přišel vyšetřovat krádež?“ zeptal jsem se 
a mnul si oči, dokud se mi před nimi nezačaly míhat bílé svítící tečky.
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„O jakou krádež by mělo jít, pane?“
Solomon každému říkal pane, s výjimkou svých nadřízených.

„O krádež mého zvonku na dveřích,“ odpověděl jsem.
„Jestli se sobě vlastní ironií narážíte na můj tichý vstup do těch-

to prostor, tak si dovoluji připomenout, že jsem praktikantem čer-
né magie. A praktikant, chce-li dostát svému jménu, musí praktiko-
vat. A teď, prosím, buďte od té dobroty a skočte do nějakého úboru. 
Máme zpoždění.“

Zmizel v kuchyni a já jsem slyšel cvaknutí a bzučení svého tousto-
vače ze čtrnáctého století.

Vysoukal jsem se z postele a trhl jsem sebou, když jsem se trochu 
opřel o levou ruku. Hodil jsem na sebe kalhoty a odešel do kuchyně 
s holicím strojkem.

Solomon mi prostřel stůl a  připravil tousty do stojanu, o  němž 
jsem vůbec nevěděl, že ho mám. Jedině že by ho byl přinesl, ale to se 
nezdálo pravděpodobné.

„Ještě čaj, velebný pane?“
„Jaký zpoždění?“ zeptal jsem se.
„Máme schůzku, pane. Schůzku. Tak. Máte kravatu?“
Důvěřivě na mě mrkl velkýma hnědýma očima.

„Mám dvě,“ odpověděl jsem. „Jedna je z  Garrickova klubu, jenže 
nejsem jeho členem, a tou druhou je přivázaná ke zdi nádrž od záchodu.“

Sedl jsem si ke stolu a zjistil jsem, že dokonce někde našel sklenici 
marmelády Keiller’s Dundee. Nikdy jsem nepřišel na to, jak to dělá, 
ale Solomon byl schopný ponořit se do popelnice a vytáhnout auto-
mobil, když bylo třeba. Určitě by se hodil na pustém ostrově.

Možná právě tam jedeme.
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„Tak, pane, kdo vám platí tenhle týden účty?“ Rozložil se polovi-
nou pozadí na stole a díval se, jak jím.

„Já jsem myslel, že ty.“
Marmeláda byla výborná a  byl bych si ještě dal, ale viděl jsem, 

že Solomon už je nervózní. Podíval se na hodinky a zmizel v ložnici. 
Slyšel jsem, jak se přehrabuje v šatníku a hledá sako.

„Pod postelí,“ volal jsem na něho. Vzal jsem ze stolu diktafon. 
Kazeta v něm zůstala.

Když jsem dopil čaj, objevil se Solomon s dvouřadovým sakem, 
na němž chyběly dva knofl íky. Držel mi ho jako komorník.

„Tak pane,“ řekl. „Prosím, nedělejte problémy. Alespoň dokud 
není sklizeň pod střechou a koně ve stájích.“

„Tak mi aspoň řekni, kam jedeme.“
„Jedeme na výlet krásným, nablýskaným autem. Bude se vám to 

líbit. A nakonec dostanete zmrzlinu.“
Pomalu jsem vstal a oblékl si sako.

„Davide,“ řekl jsem.
„Zde, pane.“
„Děje se něco?“
Stiskl rty a podmračil se. Byla to otázka na tělo. Ale trval jsem na 

svém.
„Nějaké problémy?“
Zamračil se ještě víc a vrhl na mě chladný pohled.

„Vypadá to tak.“
„Vypadá to tak?“
„Tamhle v  šuplíku je půl metru těžkého kabelu. Mladý pán si 

vybral zbraň.“
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„Jo?“
Zdvořile se pousmál.

„Někdo bude mít problémy.“
„Nech toho, Davide,“ řekl jsem. „Už toho mám za ty měsíce dost. 

Chtěl jsem něco propojit.“
„Ano. Dva dny stará účtenka je ještě v tašce.“
Podívali jsme se na sebe.

„Omouvám se, pane,“ řekl. „Černá magie. Jdeme.“

To krásné, nablýskané auto byl rover – to znamenalo, že je úřední. 
V těchhle idiotských snobských autech s tou jejich obrovskou hmo-
tou dřeva a kůže, která všude vrže a skoro nedrží pohromadě, dnes 
nikdo nejezdí, pokud nemusí. A musí jedině vláda a vedení podniku 
výrobce.

Za jízdy jsem nechtěl Solomona vyrušovat, protože má k autům 
neurotický poměr a  nesnáší, ani když se pustí rádio. Na sobě měl 
řidičské rukavice, řidičské brýle a  řidičský výraz a  držel se volantu 
jako čerstvý majitel řidičského průkazu v prvních čtyřech vteřinách 
po absolvování zkoušek. Když jsme však projeli přehlídkové pro-
stranství Horseguard Parade a skoro jsme laškovali s rychlostí čtyři-
cet kilometrů za hodinu, troufl  jsem si to risknout.

„Asi nemám žádnou šanci zjistit, co jsem jako měl udělat, že ne?“
Solomon zaťal tuby a sevřel volant ještě pevněji, protože se musel 

pekelně soustředit. Jeli jsme po zvlášť nebezpečném úseku široké 
prázdné ulice. Když podruhé zkontroloval rychlost, otáčky, benzín, 
olej, tlak, teplotu, čas a  svůj bezpečnostní pás, usoudil, že si snad 
může dovolit odpovědět.



36

Hugh LaurieHugh LaurieHugh LaurieHugh Laurie

„Co jste měl udělat?“ procedil skrz zaťaté zuby. „Být nenápadný, 
hodný a zdvořilý, pane. Jako jste vždycky býval.“

Zajeli jsme na parkoviště za ministerstvem obrany.
„A já jsem nebyl?“ zeptal jsem se.
„Zásah. Volné místo k stání. Budiž pochváleno slitovné nebe.“

Přestože rozměrný nápis hlásal, že všechny základny minis-
terstva obrany jsou momentálně ve stavu čtvrtého stupně protite-
roristické pohotovosti, pustila nás stráž do budovy bez jediného 
mrknutí oka.

Zaznamenal jsem, že britské bezpečnostní stráže to tak mají ve 
zvyku. Jedinou výjimkou je, když v příslušné budově pracujete. V tom 
případě vám prohlédnou všechno od zubních plomb až po záložky na 
kalhotách, aby si ověřili, že jste tentýž člověk, co si šel před patnácti 
minutami ven koupit obložený chlebíček. Pokud jste ale úplně cizí, 
pustí vás rovnou dovnitř, protože – upřímně – přece nebudou takoví, 
aby vám dělali nějaké problémy.

Jestli chcete něco ohlídat, jak se má, najměte si Němce.
Absolvovali jsme se Solomonem cestu po třech schodištích, půl-

tuctem chodeb a jízdu dvěma výtahy a mezitím jsme se na různých 
místech několikrát zapsali, až jsme se dostali k  zeleným dveřím se 
štítkem C188. Solomon zaklepal, uvnitř zavolal ženský hlas nejdřív 

„moment“ a potom „dále“.
Vešli jsme dovnitř a metr před námi stála další stěna. V tom ne-

uvěřitelně stísněném prostoru mezi dveřmi a stěnou seděla dívka ve 
žluté košili a před sebou měla textový editor, květinu v květináči, kelí-
mek s tužkami, plyšové zvířátko a stohy oranžového papíru. Zdálo se 
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neuvěřitelné, že může někdo fungovat v tak malém prostoru. Bylo to, 
jako když najednou objevíte v botě vydří rodinku.

Jestli se vám to už někdy stalo.
„Jste očekáváni,“ řekla a nervózně natáhla ruce přes stůl pro pří-

pad, že bychom na něj náhodou chtěli ještě něco vyložit.
„Děkujeme, slečno,“ řekl Solomon a protáhl se kolem stolu.
„Agorafobie, co?“ poznamenal jsem, a kdyby tam bývalo bylo dost 

místa, byl bych se za to nakopl, protože to musela slyšet tak padesát-
krát denně.

Solomon zaklepal na vnitřní dveře a vešli jsme dovnitř.

Všechny ty čtvereční metry, o které přišla sekretářka, v této míst-
nosti přebývaly.

Měla vysoké stropy, po obou stranách okna se síťovanými 
záclonami pořizovanými na státní útraty a  mezi okny psací stůl 
velikosti tenisového kurtu. Nad ním se soustředěně skláněla téměř 
lysá hlava.

Solomon směřoval ke středové růži na perském koberci a já jsem 
zaujal pozici těsně za jeho levým ramenem.

„Pan O’Neal?“ zeptal se Solomon. „Tady máte Langa.“
Čekali jsme. O’Neal, pokud se tak skutečně jmenoval, o  čemž 

pochybuju, vypadal úplně stejně jako všichni lidé, kteří sedí za tak 
velkými stoly. Říká se, že majitelé psů se svým psům podobají, mně 
ale vždycky připadalo, že totéž platí – ne-li v ještě větší míře – o maji-
telích psacích stolů a jejich stolech. Měl velký plochý obličej a velké 
ploché uši s obrovským prostorem pro přechovávání kancelářských 
sponek. Dokonce i  jeho brada, na které nerostly žádné vousy, kore-
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spondovala s  oslnivě lesklou  francouzskou politurou. Na sobě měl 
drahou košili, ale sako jsem nikde neviděl.

„Měl jsem pocit, že jsme se dohodli na devět třicet,“ řekl O’Neal, 
aniž se podíval na hodinky.

Měl naprosto neuvěřitelný hlas. Aspiroval na šlechtickou znudě-
nost, ale byl jí na hony vzdálený. Byl přiškrcený a pisklavý. Za jiných 
okolností by mi bylo pana O’Neala líto. Pokud se tak opravdu jmeno-
val. O čemž jsem pochyboval.

„Zácpa, znáte to,“ řekl Solomon. „Jeli jsme, jak nejrychleji to šlo.“
Solomon se podíval z okénka, jako by chtěl naznačit, že on svou 

práci odvedl dobře. O’Neal ho chvíli pozoroval, potom se podíval 
na mě a  nakonec se vrátil ke svému představení na téma studium 
důležitého dokumentu.

Když mě tedy Solomon bezpečně doručil a nebyla šance nějak mu 
zavařit, rozhodl jsem se, že se představím.

„Dobrý den, pane O’Neale,“ řekl jsem přihlouple hlasitě. Můj hlas 
se odrážel od vzdálených zdí. „Omlouvám se, že jdeme nevhod. Mně 
se to taky zrovna nehodí. Proč moje sekretářka nedomluvila s  vaší 
sekretářkou vhodnější termín? A vůbec, proč nejdou naše sekretářky 
společně na oběd, jak se sluší a patří?“

O’Neal chvíli zatínal zuby a  potom na mě vrhl cosi, co on sám 
pokládal za pronikavý pohled.

Když to přehnal, odložil papíry a opřel si ruce o okraj stolu. Potom 
je sundal ze stolu a složil si je na klíně. A potom ho začalo znervózňo-
vat, jak celou tu proceduru sleduju.

„Pane Langu,“ řekl, „uvědomujete si, kde jste?“ Stiskl rty, jak to 
měl nacvičené.
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„Uvědomuju, jistě, pane O’Neale. Jsem v místnosti C188.“
„Jste na ministerstvu obrany.“
„Hmm. Taky hezký. Nemáte tu nějakou židli?“
Znovu se na mě podíval a potom mrkl na Solomona. Ten odešel 

ke dveřím a odtáhl doprostřed místnosti jakousi repliku obrovské sta-
rožitné židle. Zůstal jsem stát.

„Sedněte si, pane Langu.“
„Děkuju, já postojím,“ odpověděl jsem.
Tím jsem ho defi nitivně dostal. Tohle jsme dělávali ve škole země-

pisáři. Po roce odešel a stal se knězem na Hebridách.
„Co, prosím, víte o  Alexandru Woolfovi?“ O’Neal se naklonil 

dopředu a rozložil se na stůl. Zahlédl jsem, že má velmi drahé zlaté 
hodinky.

„O kterým?“
Zamračil se.

„Jak to myslíte, ‚o kterým‘? Kolik Alexanderů Woolfů znáte?“
Pomalu jsem pohyboval rty a potichu jsem počítal.

„Pět.“
Rozzlobeně si povzdechl. No tak, 4.B., uklidněte se.

„Alexander Woolf, kterého mám já na mysli,“ řekl tím zvláštně 
pedantsky sarkastickým tónem, který si dříve nebo později osvojí 
každý Angličan, který sedí za úředním stolem, „má dům na ulici Lyall 
Street ve čtvrti Belgravia.“

„Lyall Street, no jistě,“ mlaskl jsem překvapením. „Tak šest.“
O’Neal vrhl zoufalý pohled na Solomona, ale u něho se pomoci 

nedočkal. Otočil se zpět ke mně se zlověstným úsměvem.
„Já se vás ptám, pane Langu, co o něm víte?“
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„Má dům na ulici Lyall Street v Belgravii,“ odpověděl jsem. „Jestli 
vám to nějak pomůže.“

Tentokrát to O’Neal zkusil jinak. Zhluboka se nadechl a  poma-
lu vydechl. Což mi mělo naznačit, že pod tou oblou skořápkou číhá 
naolejovaný stroj smrti a než se naděju, bude ze mě přes desku stolu 
pomalu pumpovat život. Bylo to dojemné představení. Sáhl do šuplí-
ku, vyndal žlutohnědé desky a horečně se začal přehrabovat v jejich 
obsahu.

„Kde jste byl včera večer ve dvaadvacet třicet?“
„Surfoval jsem na Pobřeží slonoviny,“ odpověděl jsem, ještě než 

stačil domluvit.
„Já vám pokládám vážnou otázku, pane Langu,“ řekl O’Neal. 

„Tudíž vám vřele doporučuji, abyste mi dal stejně vážnou odpověď.“
„A já vám říkám, že to není vaše starost.“
„Moje starost…“ začal
„Vaše starost je obrana,“ začínal jsem křičet, skutečně křičet, 

a koutkem oka jsem pozoroval, jak se Solomon otočil a sleduje nás. 
„A jste placený za to, abyste chránil moje právo dělat to, co chci, aniž 
bych musel odpovídat na spoustu přiblblejch otázek.“ Zpomalil jsem 
na normál. „Ještě něco?“

Neodpověděl, a tak jsem se otočil a šel ke dveřím.
„Nazdar, Davide,“ řekl jsem.
Solomon také neodpověděl. Už jsem měl ruku na klice, když se 

O’Neal ozval.
„Langu, rád bych, abyste věděl, že vás můžu nechat zavřít, jakmile 

vystrčíte nos z téhle budovy.“
Otočil jsem se a podíval jsem se na něj.



41

Obchodník se smrtíObchodník se smrtíObchodník se smrtíObchodník se smrtí

„A za co?“
Najednou se mi to přestalo líbit. Nelíbilo se mi to proto, že popr-

vé od chvíle, co jsem vešel dovnitř, vypadal O’Neal uvolněně.
„Spiknutí za účelem vraždy.“
V místnosti se rozhostilo ticho.
„Spiknutí?“ opakoval jsem nechápavě.

Znáte to, jaké to je, když se člověk stane obětí víru událostí. Nor-
málně se slova posílají od mozku k ústům a někde po cestě máte mož-
nost je sesumírovat, zkontrolovat je, jestli jsou to opravdu ta, která 
jste objednali, a že jsou hezky zabalená, než je strčíte do balíku pro 
cestu na patro a ven na čerstvý vzduch.

Ale když se stanete obětí víru událostí, tak tenhle článek kontroly 
může selhat.

O’Neal pronesl čtyři slova: spiknutí za účelem vraždy. To správné 
z nich, které jsem já měl opakovat, bylo vraždy. Velmi malá a psychic-
ky narušená část populace by zvolila možnost za účelem. Ale rozhod-
ně to nemělo být to, které jsem vybral já. Spiknutí.

Jistě, kdyby na ten rozhovor přišlo ještě jednou, udělal bych to 
jinak. Ale nepřišlo.

Solomon se na mě díval a O’Neal se díval na Solomona. Já jsem se 
zabýval verbálním smetáčkem a lopatkou na smetí.

„O čem to sakra mluvíte? To opravdu nemáte nic lepšího na práci? 
Jestli mluvíte o tom, co se stalo včera v noci, tak byste měl vědět, jestli 
jste četl moje prohlášení, že jsem toho člověka nikdy v životě neviděl 
a že jsem se bránil proti jeho neoprávněnému útoku. A přitom se… 
uhodil do hlavy.“
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Najednou jsem si uvědomil, jak tahle promluva pokulhává.
„Policie,“ pokračoval jsem, „to shledala naprosto dostačujícím 

a…“
Zarazil jsem se.
O’Neal se opřel a složil si ruce za hlavou. V podpaží měl na každé 

straně propocenou skvrnu velikosti desetipence.
„Jistě, oni se s  tím spokojili, proč ne?“ řekl a  tvářil se příšerně 

sebejistě. Čekal, až něco řeknu, ale nic mě nenapadalo, tak jsem ho 
nechal pokračovat. „Oni totiž v tu chvíli nevěděli, co vědí teď.“

Vzdychl jsem.
„Jéžišmarjá, já jsem z  tohohle rozhovoru tak odvázanej, že se 

z toho snad osypu. Co se vám proboha zdá tak zatraceně veledůležitý, 
že mě sem kvůli tomu vlečete v tuhle nemožnou hodinu?“

„Vlečete?“ řekl a obočí mu vyjelo k vlasům. Obrátil se k Solomo-
novi. „Vy jste sem pana Langa vlekl?“

Najednou byl O’Neal afektovaný a  žoviální, až  se z  toho zvedal 
žaludek. Solomon z toho musel být stejně konsternovaný jako já, pro-
tože neodpověděl.

„Utíká mi tady život,“ řekl jsem podrážděně, „tak prosím k věci.“
„Výborně,“ řekl O’Neal. „My teď víme, a  policie včera nevěděla, 

že jste měl asi před týdnem tajnou schůzku s  kanadským obchod-
níkem se zbraněmi jménem McCluskey. McCluskey vám nabídl sto 
tisíc dolarů za to, že… zneškodníte Woolfa. Takže teď víme, že jste 
se objevil ve Woolfově domě a tam jste byl konfrontován s člověkem 
jménem Rayner – alias Wyatt, alias Miller – který je u Woolfa řádně 
zaměstnán jako jeho ochranka. A víme, že byl Rayner v důsledku této 
konfrontace vážně zraněn.“
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Měl jsem pocit, že se mi žaludek smrskl na velikost a hustotu kri-
ketového míčku. Ze zad se mi amatérsky spouštěla dolů kapka potu.

O’Neal pokračoval. „My teď víme, že na rozdíl od historky, kte-
rou jste řekl policii, zaznamenal včera operátor z  Woolfova bytu ne 
jedno tísňové volání, ale dvě. V rozmezí patnácti minut. Víme, že jste 
uvedl policii falešné jméno z důvodů, které zatím neznáme. A koneč-
ně,“ podíval se na mě jako špatný kouzelník s kloboukem plným zají-
ců, „taky víme, že před čtyřmi dny byla na váš bankovní účet ve Swiss 
Cottage převedena částka dvacet devět tisíc čtyři sta liber, což odpovídá 
padesáti tisícům dolarů.“ Sklapl desky a usmál se. „Stačí pro začátek?“

Seděl jsem na židli uprostřed O’Nealovy kanceláře. Solomon mi 
odešel uvařit kávu a sobě heřmánkový čaj. Svět se postupně zpoma-
loval.

„Podívejte se,“ řekl jsem, „je jasný, že na mě z nějakýho důvodu 
někdo ušil boudu.“

„Vysvětlete mi, prosím vás, pane Langu,“ řekl O’Neal, „co je na 
tom jasného.“

Znovu začínal být žoviální. Zhluboka jsem se nadechl.
„Tak za prvé, říkám vám, že o těch penězích nic nevím. Mohl to 

udělat kdokoliv, z kterýkoliv banky na světě. Je to jednoduchý.“
O’Neal teatrálně otevřel svého luxusního parkera a poznamenal 

si něco do zápisníku.
„A potom je tu ta dcera,“ řekl jsem. „Ona to viděla. A včera všech-

no před policií dosvědčila. Jak to, že tu není?“
Otevřely se dveře a dovnitř vbalancoval Solomon se třemi šálky. 

Někde cestou odložil svůj hnědý kabát, takže měl teď na sobě jen 
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sportovní vestu stejné barvy se zapínáním na zip. O’Neala to evident-
ně podráždilo. I já jsem viděl, že se to oblečení k vybavení místnosti 
příliš nehodí.

„Ujišťuji vás, že se slečnou Woolfovou ve vhodný okamžik určitě 
promluvíme,“ řekl a opatrně usrkl kávy. „Nicméně toto oddělení se 
momentálně zajímá především o vás. Vy jste, pane Langu, byl požádán, 
abyste provedl vraždu. Ať už to bylo s vaším souhlasem nebo bez něj, 
na váš účet byly převedeny peníze. Objevil jste se v domě potenciální 
oběti a málem jste zabil jeho ochranku. A potom jste…“

„Moment, počkejte,“ řekl jsem. „Zastavte se tady sakra na vteřinu. 
Co je to furt s tou ochrankou? Woolf tam přeci ani nebyl.“

O’Neal se na mě podíval a ani nehnul brvou.
„Chci říct,“ pokračoval jsem, „jak je možný, že ochranka hlídá 

někoho, kdo ani není ve stejném domě? To je ochranka po telefonu 
nebo co?“

„Vy jste prohledal dům, že ano, Langu?“ řekl O’Neal. „Vešel jste 
dovnitř a  hledal jste Alexandera Woolfa?“ Ve tváři měl neforemný 
úsměv.

„To mi řekla ona, že tam není,“ odpověděl jsem. Jeho samolibost 
mi šla na nervy.

Sotva znatelně sebou trhl.
„Nicméně,“ řekl nakonec, „vaše přítomnost v  domě za těchto 

okolností vás činí hodným našeho cenného času a úsilí.“
Stejně jsem to pořádně nechápal.

„Ale proč?“ zeptal jsem se. „Proč vy a ne policie? Co je na Wool-
fovi tak zvláštního?“ Přejel jsem pohledem z O’Neala na Solomona. 

„A vůbec, když už na to přijde, co je tak zvláštního na mně?“
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Na O’Nealově stole zaštěbetal telefon. Nacvičeným máchnutím 
ruky po něm sáhl, a jak nesl sluchátko k uchu, švihnul se drátem přes 
loket. Hovořil a při tom se na mě díval.

„Ano? Ano… Opravdu. Děkuju.“
Sluchátko bylo rázem zpátky ve vidlici a odpočívalo zaslouženým 

odpočinkem. Když jsem O’Neala sledoval, všiml jsem si, že telefon je 
jeho silná stránka.

Napsal si něco do zápisníku a  pokynul přes stůl na Solomona. 
Solomon si to přečetl a oba se na mě podívali.

„Máte zbraň, pane Langu?“
O’Neal se ptal zvesela a při tom se usmíval, jako by se mě ptal, 

jestli chci sedět raději u okénka, nebo v uličce.
Začínal se mi zvedat žaludek.

„Nemám.“
„Měl jste někdy ke zbraním přístup?“
„Jenom v armádě.“
„Rozumím,“ řekl O’Neal a  pokyvoval hlavou. Potom se na 

chvíli odmlčel a díval se do zápisníku, jestli má všechny podrob-
nosti správně zapsané. „Takže zpráva, že u vás v bytě našli revol-
ver Browning ráže devět milimetrů s patnácti náboji, vás překva-
puje?“

Zamyslel jsem se.
„Překvapuje mě víc než to, že mi někdo prohledává byt.“
„To teď nechme stranou.“
Vzdychl jsem.
„Tak dobře,“ řekl jsem. „Ne, moc mě to nepřekvapuje.“
„Jak to myslíte?“
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„Myslím, že už začínám rozumět tomu, jak to dnes chodí.“ O’Neal 
i Solomon vypadali zklamaně. „No, vždyť je to jasný,“ řekl jsem. „Když 
někdo investoval třicet tisíc liber, abych vypadal jako nájemný vrah, 
tak se asi nebude rozpakovat nad nějakými třemi stovkami, abych 
vypadal jako nájemný vrah s nájemnou zbraní v ruce.“

O’Neal si chvíli hrál se spodním rtem. Na jedné straně ho mačkal 
mezi palcem a ukazováčkem.

„Takže mám potíž, že, pane Langu?“
„Vy?“
„Ano, řekl bych, že ano.“ Pustil ret a ten mu zůstal viset vyšpulený, 

jako by se nechtěl vrátit do původního tvaru. „Buď jste vrah, nebo se 
někdo snaží, abyste jako vrah vypadal. Ta potíž je v tom, že všechny 
důkazy perfektně zapadají do obou variant. To je tedy složitá věc.“

Pokrčil jsem rameny.
„Proto vám asi dali tak velký psací stůl,“ řekl jsem.

Nakonec mě museli pustit. Z nějakého důvodu nechtěli do přípa-
du nájemného vraha zatahovat policii, a ministerstvo obrany, pokud 
vím, nemá cely předběžného zadržení.

O’Neal mě požádal o pas, a než jsem mohl vysypat z rukávu his-
torku, že mi spadl do sušičky s prádlem, vyndal ho Solomon ze své 
náprsní kapsy. Byl jsem požádán, abych se nevzdaloval a dal minister-
stvu vědět v případě, že ještě budu kontaktován neznámými osobami. 
Nemohl jsem dělat nic moc jiného než souhlasit.

Když jsem vyšel ven a  procházel v  dubnovém slunci přes 
St. James’ Park, snažil jsem se přemýšlet o tom, jestli pro mě na věci 
něco mění skutečnost, že vím, že Rayner jen dělal svou práci. Také 



47

Obchodník se smrtíObchodník se smrtíObchodník se smrtíObchodník se smrtí

jsem přemýšlel o tom, proč jsem nevěděl, že je Woolfův bodyguard. 
Ani že vůbec Woolf nějakou ochranku má.

Ale mnohem, mnohem podivnější na tom bylo, že to nevěděla 
Woolfova dcera.
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TRI

K Bohu a lékaři obdiv máme,
však jen když se v úzkých ocitáme.

John Owen

Je pravda, že jsem litoval sám sebe.
Jsem zvyklý být švorc a nezaměstnanost je má stará známá. Už mě 

v životě opustily ženy, které jsem měl rád, a pořádně mě bolely zuby 
a  tak. Ale stejně se to všechno nedá srovnat s  pocitem, že si na vás 
zasedl celý svět.

Začínal jsem přemýšlet o přátelích, na které bych se mohl obrá-
tit, aby mi pomohli. Ale jako vždycky, když jsem tenhle společenský 
audit spustil, zjistil jsem, že spousta jich je v zahraničí, po smrti nebo 
v manželském svazku s partnerkou, která mě nemá ráda, nebo to ne-
jsou zas až tak úplně přátelé, když na to přijde.

Proto jsem stál v  telefonní budce na Piccadilly a  chtěl Pau-
lieho.

„Bohužel je zrovna u  soudu,“ ozval se hlas na druhém konci. 
„Můžu mu nechat vzkaz?“

„Řekněte mu, že volal Th omas Lang a že jestli mě nepozve na oběd 
k Simpsonům na Strand přesně v jednu, tak má po kariéře.“
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„Tak… po kariéře,“ recitovala sekretářka. „Vyřídím mu to, jakmile 
zavolá, pane Langu. Na shledanou.“

Paulie, celým jménem Paul Lee, a  já jsme byli zvláštní přátelé. 
Zvláštní v  tom, že jsme se vídali jednou za pár měsíců čistě spole-
čensky – zašli jsme spolu na oběd, na večeři, do divadla, do ope-
ry, kterou Paulie miloval – a přesto jsme jeden před druhým nijak 
neskrývali, že se vzájemně zrovna dvakrát neobdivujeme. Vlastně 
ani trochu. Kdyby naše vztahy zašly až na hranici nenávisti, tak bys-
te je mohli interpretovat jako jakousi překroucenou formu náklon-
nosti. Ale nenávist to nebyla. Jen jsme se prostě neměli nijak zvlášť 
v lásce, to je všechno.

Já jsem Paulieho pokládal za ambiciózního hrabivého pedanta 
a  on mě za líného a  nespolehlivého povaleče. Jediná pozitivní věc, 
která se dá o našem „přátelství“ říct, je, že bylo vzájemné. Sešli jsme 
se, strávili jsme spolu tak půlhodinku a loučili se s pocitem „to snad 
není možný“. Vzájemným. A  za to, že mi zaplatil padesát babek za 
rostbíf s klaretem, si Paulie – jak sám přiznal – užil pocit, že ční přes-
ně padesát babek nade mnou.

Musel jsem požádat hoteliéra, jestli bych si nemohl vypůjčit kra-
vatu, a  ten mě potrestal tím, že mi dal vybrat buď purpurově červe-
nou, nebo purpurově červenou. Ve dvanáct čtyřicet pět jsem však seděl 
u Simpsonů a  snažil se rozpustit nepříjemný dojem z dnešního rána 
ve velké vodce s tonikem. Většina ostatních hostů byli Američané, což 
vysvětlovalo, proč jde hovězí víc na odbyt než jehněčí. Američani nikdy 
nepřišli na chuť ovcím. Nejspíš pokládají jedení ovce za slabošské.

Paulie dorazil ve třináct nula nula, ale já jsem věděl, že se omluví 
za to, že přišel pozdě.
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„Nezlob se, že jdu pozdě,“ řekl. „Co to máš? Vodku? Taky jednu.“
Číšník se odpoklonkoval a  Paulie se rozhlédl po místnosti, pře-

jížděl si rukou po kravatě a  občas vysunul bradu, protože se mu 
zařezával límeček od košile do záhybů na krku. Jako obvykle měl 
načechrané a až odporně čisté vlasy. Tvrdil, že u soudu je to nutnost, 
ale jak jsem ho znal, pečovat o vlasy byla vždycky jeho slabost. Vlast-
ně mu po fyzické stránce nebylo příliš shůry dáno, ale útěchou za 
malé tlusté tělo mu Bůh dal hlavu plnou vlasů, které mu patrně zůsta-
nou s mírnou proměnou barevných odstínů až do osmdesáti.

„Zdravíčko, Paulie,“ řekl jsem a otočil jsem do sebe vodku.
„Zdárec. Jak se vede?“ Paulie se na člověka nikdy nedíval, když 

s ním mluvil. Mohli byste stát zády ke zdi a on by se vám stejně kou-
kal přes rameno.

„Jó, dobrý,“ odpověděl jsem. „A co ty?“
„Tak jsem z  toho toho kreténa nakonec dostal.“ Zakroutil hlavou, 

jako by tomu nemohl uvěřit. Neustále udivován vlastními schopnostmi.
„Nevěděl jsem, že teď hájíš mentálně retardované, Paulie.“
Neusmál se. Paulie se smál málokdy a jedině o víkendech.

„No jo,“ řekl. „Ten chlápek, jak jsem ti o něm říkal. Ubil synovce 
rejčem. Dostal jsem ho z toho, mizeru.“

„Ale říkáš, že to udělal.“
„No udělal.“
„Tak jak jsi ho z toho mohl dostat?“
„Lhal jsem jako svině,“ řekl. „Co si dáš?“

Během čekání na polévku jsme probrali postup v  zaměstná-
ní. Podrobnosti o  Paulieho triumfech mě nudily a  moje průšvihy 
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Paulieho pobavily. Zeptal se mě, jestli nemám finanční problémy, 
i  když jsme oba věděli, že nemá nejmenší úmysl cokoliv udělat, 
kdybych finanční problémy měl. A já jsem se ho zeptal na dovole-
nou – minulou, současnou i budoucí. Paulie dovoleným přikládal 
obrovský význam.

„Dali jsme dohromady partu a  letos si na léto najímáme loď na 
Středozemním moři. Potápění, surf, francouzský kuchaři a tak.“

„Plachetnici, nebo motor?“
„Plachetnici.“ Na chvilku se zamračil a vypadal o dvacet let starší. 

„I když, když o  tom tak přemýšlím, asi má motor. Ale od toho tam 
máme posádku. Ty někam vyrážíš?“

„Ještě jsem o tom neuvažoval,“ řekl jsem.
„No jo, ty jsi na dovolený vlastně pořád, co? Nemáš si od čeho brát 

dovolenou.“
„Hezky řečeno, Paulie.“
„No a máš snad? Co jsi dělal od tý doby, co jsi skončil v armádě?“
„Poradenství.“
„Ty bys mi poradil leda hovno.“
„No to bych si nikdy nedovolil, Paulie.“
„No tak jo. Zeptáme se našeho zásobovacího poradce, co je sakra 

s tou polívkou.“
Když jsme se rozhlíželi po vrchním, zahlédl jsem své nohsledy.
Dva muži u stolu u dveří. Pili minerálku, a jakmile jsem se na ně 

podíval, obrátili se jinam. Ten starší vypadal, jako by ho navrhoval 
stejný architekt jako Solomona, a  mladší dělal všechno pro to, aby 
vypadal taky tak. Oba vyhlíželi důvěryhodně a byl jsem nakonec v tu 
chvíli rád, že je tam mám.
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Když dorazila polévka a Paulie ji ochutnal a usoudil, že je tak tak 
přijatelná, posunul jsem si židli a naklonil se k němu blíž. Ne že bych 
mu chtěl česat z hlavy moudra. Abych se přiznal – nezdála se mi na 
sklizeň ještě dost zralá. Ale neměl jsem tím co ztratit.

„Říká ti něco jméno Woolf, Paulie?“
„Osoba, nebo společnost?“
„Osoba,“ řekl jsem. „Američan, myslím. Obchodník.“
„Co udělal? Řídil pod vlivem alkoholu? To já teď nedělám. A když 

už, tak za pořádnej pytel peněz.“
„Pokud vím, tak nic neudělal,“ řekl jsem. „Jen mě zajímalo, jestli 

ho neznáš. Ta společnost se jmenuje Gaine Parker.“
Paulie pokrčil rameny a rozcupoval rohlík na kousky.

„Mohl bych ti to zjistit. Proč tě to zajímá?“
„Kvůli práci,“ řekl jsem. „Odmítl jsem ji, ale stejně jsem zvědavej.“
Přikývl a vycpal si obličej chlebem.

„Já jsem tě dohodil na jeden kšeft  před pár měsíci.“
Lžíce se mi zastavila na polovině cesty mezi miskou a bradou. To 

nebylo Pauliemu ani trochu podobné, aby mi jakkoliv zasahoval do 
života, natož aby mi pomáhal.

„Na jakej kšeft ?“
„Nějakej Kanaďan. Chtěl někoho, kdo se nebojí drsnější práce. Asi 

jako ochranku nebo co.“
„Jak se jmenoval?“
„Počkej… začínalo to, myslím, od J...“
„McCluskey?“
„McCluskey nezačíná od J, že jo? Ne, byl to Joseph nebo Jacob 

nebo tak nějak.“ Brzy pustil jeho jméno z hlavy. „On se ti neozval?“
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„Ne.“
„Škoda. Zdálo se mi, že je do toho celej žhavej.“
„A ty jsi mu řekl moje jméno?“
„Ne, řekl jsem mu tvoje číslo bot. Samozřejmě jsem mu kurva 

řekl tvoje jméno. No, teda ne úplně. Nasměroval jsem ho na takový 
ty soukromý čmuchaly, co občas používáme. Ti mají lidi, co dělají 
bodyguardy, ale jemu se to nezdálo. Chtěl něco lepšího. Extra třídu. 
Prej bývalýho vojáka. Nenapadl mě nikdo jiný než ty. No ještě Andy 
Hick, ale ten teď vydělává balíky v bance.“

„Jsem dojatej, Paulie.“
„Není proč.“
„A jak jsi k němu vůbec přišel?“
„Přišel za Paťákem a ten mě do toho zatáhl.“
„Paťák je nějakej člověk?“
„Spencer. Starej. On si nechává říkat Paťák. Nevím proč. Prej to 

má z golfu. Patování nebo co.“
Chvíli jsem přemýšlel.

„Nevíš, co od toho Spencera chtěl?“
„Kdo říká, že nevím?“
„A víš?“
„Ne.“
Paulie upřel oči někam za mou hlavu a  já jsem se otočil, abych 

viděl, co s nimi dělá. Dva muži u dveří teď stáli. Starší něco říkal vrch-
nímu a ten poslal číšníka k našemu stolu. Otočilo se po něm několik 
hostů.

„Pan Lang?“
„To jsem já.“
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„Máte telefon.“
Pokrčil jsem rameny směrem k  Pauliemu, který si zrovna olízl 

prst a sbíral na něj drobečky z ubrusu.
Když jsem došel ke dveřím, mladší nohsled někam zmizel. Snažil 

jsem se zachytit pohledem staršího, ale ten si četl blíže nespecifi kova-
nou tiskovinu na zdi. Zvedl jsem sluchátko.

„Pane,“ ozval se Solomon, „je cosi shnilého ve státě dánském.“
„To je teda škoda,“ poznamenal jsem. „A až doteď to šlo všechno 

jako po másle.“
Solomon začal něco říkat, ale ozvalo se cvaknutí a potom O’Nealův 

nakřáplý hlas.
„Langu, to jste vy?“
„Jo.“
„Ta holka, Langu. Teda ta žena, abych nebyl neslušnej – nemáte 

ponětí, kde může být?“
Rozesmál jsem se.

„To se ptáte vy mě?“
„Jo. Ptám. Nemůžeme ji najít.“
Podíval jsem se na nohsleda. Pořád koukal do té tiskoviny.

„Bohužel, O’Neale, v tomhle vám nepomůžu,“ řekl jsem. „Víte, já 
na to totiž nemám devět tisíc zaměstnanců a dvacetimilionovej roz-
počet. Ale poradím vám. Zkuste bezpečáky z ministerstva obrany. Ti 
jsou za to totiž placený.“

V polovině slova ‚obrany‘ však zavěsil.

Nechal jsem Paulieho zaplatit účet a  naskočil do autobusu do 
Holland Parku. Chtěl jsem vidět, co po sobě nechali O’Nealovi lidé 
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v mém bytě. A taky jestli mě náhodou nekontaktoval nějaký kanad-
ský obchodník se zbraněmi se starozákonním jménem. Solomonovi 
nohsledi naskočili do autobusu za mnou a dívali se z okénka, jako by 
byli v Londýně poprvé v životě.

Když jsme dojeli do Notting Hillu, naklonil jsem se k nim.
„Můžete klidně vystoupit se mnou,“ řekl jsem. „Abyste nemuseli 

běžet z  další zastávky.“ Starší se podíval jinam a  mladší se zazubil. 
Vystoupili jsme všichni společně, ale nohsledi se pofl akovali po pro-
tější straně ulice. Já jsem se vrátil do bytu.

Že byt mezitím někdo prohledával, to jsem věděl, aniž by mi to 
musel někdo říkat. Nečekal jsem, že by mi převlékli postele nebo 
vyluxovali, ale přece jen jsem si myslel, že ho nechají v  lepším sta-
vu. Jediný kus nábytku nebyl na svém místě, obrazy visely nakřivo 
a knihy v knihovně byly přeházené. Dokonce dali i jiné CD do pře-
hrávače. Možná měli pocit, že Professor Longhair se k prohledávání 
bytů hodí lépe.

Nezdržoval jsem se vracením věcí zpět na jejich místo. Šel jsem 
rovnou do kuchyně, zapnul jsem konvici a  zeptal se nahlas: „Čaj 
nebo kafe?“

V ložnici se ozvalo šustění.
„Nebo radši kolu?“
Zatímco konvice hvízdala z plných plic, držel jsem se zády u zdi, 

ale slyšel jsem ji, jak jde ke kuchyňským dveřím. Hodil jsem do hrnku 
pár granulí kávy a otočil jsem se.

Místo hedvábné noční košilky měla Sára Woolfová na sobě 
vybledlé džíny a  tmavě šedý bavlněný rolák. Vlasy měla vyčesané 
nahoru a volně svázané do účesu, který některé ženě trvá pět vteřin 
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a  jiné pět dní. Jako barevně sladěný doplněk k roláku měla v pravé 
ruce pistoli Walther TPH ráže 22.

TPH je hezká malá věcička. Má zpětnou mechaniku, šestiranný 
zásobník a pěticentimetrovou hlaveň. Je také absolutně nepoužitelný 
jako střelná zbraň, protože pokud nezaručíte, že se trefíte napoprvé 
přímo do srdce nebo do mozku, tak budete svou potenciální oběť dost 
obtěžovat. Většina lidí by si lépe poradila s obyčejným žabikuchem.

„Tak co, pane Finchame,“ řekla, „jak jste věděl, že tu jsem?“ Její 
hlas dokonale ladil s jejim zevnějškem.

„Fleur de Fleurs,“ řekl jsem. „Vloni jsem dal k Vánocům lahvičku 
své uklízečce, ale myslím, že ji nepoužívá. Takže jste to mohla být 
jedině vy.“

Se skepticky zdviženým obočím se rozhlédla po bytě.
„Vy máte uklízečku?“
„No, víte,“ řekl jsem, „občas zajde, ale už toho pomalu nechává. 

Artróza. Nemůže uklízet nic, co je níž než kolena a výš než ramena. 
Tak se snažím koncentrovat všechnu špínu ve výšce pasu, ale někdy…“ 
Usmál jsem se. Usmála se také. „A vůbec, jak jste se sem dostala?“

„Nebylo zamčeno,“ řekla.
Znechuceně jsem zakroutil hlavou.

„To je ale fušerství. Budu muset napsat svému poslanci.“
„A proč?“
„Ten byt,“ řekl jsem, „ráno prohledávala bezpečnost. Profíci cvi-

čení z našich daní a oni se neobtěžujou za sebou zamknout dveře. Co 
je to za službu? Mám jen dietní kolu. Nevadí?“

Zbraň stále ještě mířila mým směrem, ale k  ledničce mě nesle-
dovala.
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„Co tu hledali?“ Dívala se z okna. Tvářila se, jako když si to užívá.
„Nechám se poddat,“ řekl jsem, „tady jsem měl dole ve skříni 

košili z fáčoviny. Kdoví, jestli to není trestný čin.“
„Našli zbraň?“ Stále se dívala jiným směrem. Konvice cvakla a já 

jsem nalil do hrnku horkou vodu.
„Našli.“
„Tu, co jste s ní chtěl zabít otce.“
Neotočil jsem se. Dál jsem se zabýval kávou.

„Žádná taková zbraň není,“ řekl jsem. „Tu zbraň, co tu našli, sem 
někdo nastrčil, aby to vypadalo, že s ní chci zabít vašeho otce.“

„No, tak to zafungovalo.“ Teď se dívala přímo na mě. Dvaadvacítka 
také. Já jsem si ale vždycky na sobě cenil to, že dokážu zachovat chlad-
nou tvář. Přidal jsem do kávy mléko a zapálil si cigaretu. To ji rozčílilo.

„Ty seš ale arogantní zkurvysyn, co?“
„No, to bych si nedovolil tvrdit. Máma mě má ráda.“
„Jo? A to má bejt důvod, abych tě nezabila?“
Doufal jsem, že o zbraních a zabíjení nebude mluvit, protože brit-

ské ministerstvo obrany jistě dovede v místnosti správně nainstalovat 
štěnice. Když už o tom ale začala, nemohl jsem to ignorovat.

„Můžu ještě něco říct, než z toho vypálíte?“
„No, tak do toho.“
„Jestli jsem chtěl vašeho otce zastřelit, tak proč jsem tu zbraň 

neměl včera s sebou u vás?“
„Třeba jste ji měl.“
Zastavil jsem se a usrkl kávy.

„Výborně,“ řekl jsem. „Tak když jsem ji teda měl, proč jsem ji 
nepoužil proti Raynerovi, když mi lámal ruku?“
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„Třeba jste chtěl. Třeba proto vám tu ruku lámal.“
Jéžišmarjá, ta ženská mě unavuje.

„Tak mi teda řekněte, kdo vám řekl, že tu našli zbraň?“
„Policie.“
„Nó, možná říkali, že jsou od policie, ale určitě nebyli.“
Měl jsem chuť po ní skočit. Možná na ni nejdřív vychrstnout to 

kafe. Ale nemělo to smysl. Viděl jsem jí přes rameno oba Solomono-
vy nohsledy, jak pomalu procházejí obývacím pokojem. Starší před 
sebou držel oběma rukama velký revolver a mladší se usmíval. Tak 
jsem nechal soukolí spravedlnosti, ať hezky drtí samo.

„Na tom nezáleží, kdo mi to řekl,“ namítla Sára.
„Naopak. Na tom moc záleží. Když vám prodavač řekne, že ta pračka 

je skvělá, to je jedna věc. Ale když vám řekne arcibiskup z Canterbury, že 
je dobrá a že vypere i při nízké teplotě, tak je to přece jen něco jinýho.“

„Co…“
Zaslechla je, až když byli kousek za ní. Když se otočila, mladší ji 

obratně popadl za zápěstí a vytočil ho dolů a ven. Překvapeně vykřik-
la a revolver jí vyklouzl z ruky.

Zvedl jsem ho a  podal ho pažbou napřed staršímu nohsledovi. 
Aby viděl, jaký jsem hodný chlapec. Jestli pro to má vůbec svět ještě 
pochopení.

Když dorazili O’Neal se Solomonem, byli jsme se Sárou pohodlně 
usazeni na pohovce a oba nohsledi stáli ve dveřích. Konverzace však 
pokulhávala. Když vrazil do bytu O’Neal, najednou tu bylo přelidně-
no. Nabídl jsem se, že uvolním místo a dojdu pro koláč, ale O’Neal 
nasadil výraz spasitele západní civilizace, tak jsme všichni ztichli 
a dívali jsme se do klína na ruce.
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Něco si pošeptali s  nohsledy, ti potom tiše odešli a  O’Neal pro-
cházel bytem, zvedal věci a špulil na ně rty. Evidentně na něco čekal 
a ono to v místnosti nebylo a ani to nepřicházelo dveřmi. Vstal jsem 
tedy a šel jsem k telefonu. Zrovna jsem chtěl zvednout sluchátko, když 
telefon zazvonil. Život se někdy tak všelijak zvrtne.

Zvedl jsem sluchátko.
„Magisterská studia,“ ozval se zastřený americký hlas.
„Kdo je to?“
„To je O’Neal?“ Teď byla v hlase znát zloba. Dotyčný nebyl z nej-

přívětivějších.
„Ne, ale pan O’Neal je tady,“ řekl jsem. „Kdo volá?“
„Dejte mi sakra O’Neala, jo?“ odpověděl hlas. Ohlédl jsem se 

a viděl jsem, že O’Neal jde ke mně a natahuje ruku.
„Přečtěte si něco o  slušným chování,“ řekl jsem a  zavěsil jsem. 

Nejdřív bylo chvíli ticho a potom byl chvíli trochu zmatek. Solomon 
mě odvedl zpátky na pohovku, ne hrubě, ale ani ne zdvořile. O’Neal 
křičel na nohsledy, nohsledi křičeli jeden na druhého a znovu zvo-
nil telefon.

O’Neal okamžitě popadl sluchátko a hrál si se šňůrou, což neod-
povídalo jeho dosavadní snaze udělit všem okolo řádnou lekci sebe-
ovládání. Bylo zřejmé, že se běžně setkával s mnohem menšími zvířa-
ty, než byl dotyčný chraplavý hlas na drátě.

Solomon mě strčil zpátky vedle Sáry, která se znechuceně odtáhla. 
To je tedy opravdu zážitek, když vás nenávidí tolik lidí najednou ve 
vašem vlastním bytě.

O’Neal asi minutu přikyvoval a  opakoval „ano“ a  potom tiše 
položil sluchátko. Podíval se na Sáru.
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„Slečno Woolfová,“ řekl, jak nejzdvořileji to šlo, „máte se co nej-
dřív dostavit k  panu Russellu Barnesovi na americké vyslanectví. 
Tady jeden z pánů vás tam odveze.“ O’Neal odvrátil pohled, jako by 
čekal, že Sára okamžitě vyskočí na nohy a poběží ven. Ta ovšem zůsta-
la sedět.

„Vy mi můžete akorát tak políbit šos,“ řekla.
Dal jsem se do smíchu.
Ale nějak se to tak semlelo, že jsem byl jediný. O’Neal na mě vrhl 

jeden ze svých obvyklých pohledů. Sára se však na něho stále dívala.
„Já bych chtěla vědět, co uděláte s tímhle chlápkem,“ řekla. Poho-

dila hlavou ke mně. Usoudil jsem, že bude lepší, když se přestanu 
smát.

„Pan Lang je naše záležitost, slečno Woolfová,“ řekl O’Neal. „Vy 
máte povinnosti ke svému zastupitelskému úřadu a... “

„Vy nejste polda, že ne?“ řekla. O’Neal byl v rozpacích.
„Ne, my nejsme policie,“ odpověděl opatrně.
„Já tu ale chci policii a chci, aby tohohle chlápka zatkli za pokus 

o vraždu. Pokusil se zabít mýho tátu, a jak to tak vidím, pokusí se o to 
znova.“

O’Neal se podíval nejdřív na mě a potom na Solomona. Vypadal, 
jako když čeká, že mu pomůžeme. To ovšem čekat nemohl.

„Slečno Woolfová, byl jsem pověřen, abych vás informoval…“
Zarazil se, jako by si nemohl vzpomenout, jestli byl opravdu 

pověřen, a pokud byl, jestli to osoba, která ho pověřila, vůbec myslela 
vážně. Nakrčil nos a potom se rozhodl, že na ni uhodí.

„Byl jsem pověřen, abych vás informoval, že váš otec je v  tuto 
chvíli vyšetřován agenturami vlády Spojených států ve spolupráci 
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s mým oddělením našeho ministerstva obrany.“ Přišlo to jako blesk 
a my jsme všichni zůstali sedět. O’Neal po mně vrhl pohled. „Je naší 
společnou pravomocí rozhodnout, jestli tady pana Langa obviníme, 
nebo jestli podnikneme nějaké kroky v  případu vašeho otce a  jeho 
aktivit.“

Nejsem žádný velký čtenář lidských tváří, ale i  já jsem viděl, že 
to všechno na Sáru dopadlo jako šok. Tvář jí zešedla a potom zbělela.

„Jakých aktivit?“ zeptala se. „Proč ho vyšetřujete?“ V jejím hlase 
bylo znát napětí. O’Neal byl nervózní a viděl jsem na něm, že se děsí, 
že by se mohla rozplakat.

„Podezíráme vašeho otce,“ řekl nakonec, „že importuje do Evropy 
a Severní Ameriky zakázaná narkotika třídy A.“

V místnosti bylo hrobové ticho a všichni se dívali na Sáru. O’Neal 
si odkašlal.

„Váš otec obchoduje s drogami, slečno Woolfová.“
Tentokrát se rozesmála ona.
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CTYRI

V trávě se skrývá had.
Vergilius

Skončilo to. Stejně jako všechno dobré i všechno zlé. Duplikáti Solo-
mona odvezli Sáru ve svých roverech směrem na Grosvenor Square 
a O’Neal si objednal taxíka. Trvalo dlouho, než přijel, a celou tu dobu 
mi slídil ve věcech. Skutečný Solomon zůstal na místě a umyl nádobí 
a potom navrhl, že si dáme pořádnou dávku teplého výživného piva.

Bylo teprve půl šesté, ale hospody praskaly ve švech, plné mla-
dých mužů v oblecích a s nedoceněnými knírky, kteří žehrali na stav 
věcí pozemských. Podařilo se nám najít stůl ve velkém baru U Dvou-
hlavé labutě. Solomon předvedl okázalou produkci, když při placení 
šátral po kapsách a hledal drobné. Řekl jsem mu, ať si to připíše do 
výdajů, a on mi řekl, ať si to strhnu ze svých třiceti tisíc liber. Hodili 
jsme si mincí a já jsem prohrál.

„Jsem vám zavázán za vaši laskavost, pane.“
„Na zdraví, Davide.“ Oba jsme se dlouze napili a já jsem si zapálil 

cigaretu.
Očekával jsem, že Solomon začne s nějakým komentářem k uply-

nulým čtyřiadvaceti hodinám, vypadal však spokojeně, seděl a poslou-
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chal, jak se u vedlejšího stolu baví realitní agenti o poplašných systé-
mech do automobilů. Jako by chtěl docílit toho, abych si připadal, že 
to byl můj nápad, zajít sem. To jsem ovšem nehodlal připustit.

„Davide.“
„Prosím.“
„Je to v rámci úkolu?“
„V rámci úkolu?“
„Požádali tě, abys se mnou někam šel, ne? Chtěj, abys mě poplácal 

po zádech a nechal mě se opít, nebo máš zjistit, jestli spím s princez-
nou Margaret?“

Solomon nesnášel, když někdo bral jméno královské rodiny 
nadarmo. Proto jsem to řekl.

„Mám se držet ve vaší blízkosti, pane,“ řekl nakonec. „Tak jsem si 
jen myslel, že by mohlo být fajn, kdybychom seděli u jednoho stolu. 
To je všechno.“ Měl pocit, že mi tím odpověděl.

„A co se teda vlastně děje?“ zeptal jsem se.
„Děje?“
„Davide, jestli tady budeš takhle sedět s očima dokořán a opako-

vat každý moje slovo, jako bys strávil celej život na pískovišti, tak to 
nebude zrovna nejvydařenější večer.“

Nastala pauza.
„Nebude nejvydařenější?“
„Sklapni. Znáš mě, Davide.“
„Jo, mám tu čest.“
„Jsem schopnej lecčeho, ale rozhodně nejsem nájemnej vrah.“
„Letitá zkušenost mě dovedla k tomu,“ natáhl velký doušek piva, polkl 

a otřel si rty, „že nikdo není vrah od přírody, dokud to jednou nezkusí.“
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Chvíli jsem se na něho díval.
„Teď budu sprostej, Davide.“
„Poslužte si, pane.“
„Co má tohle doprdele znamenat?“
Realitní agenti přešli na téma dámského poprsí a  bylo pro ně 

bohatým zdrojem humoru. Když jsem je poslouchal, měl jsem pocit, 
že je mi sto čtyřicet let.

„To je jako s  majiteli psů,“ řekl Solomon. „‚Můj pes by nikoho 
nekousl,‘ říkají. Až do chvíle, kdy je z  toho najednou ‚tohle ještě 
nikdy neudělal‘.“ Podíval se na mě a zjistil, že se mračím. „Chci tím 
jen říct, že člověk vlastně nikdy druhého dokonale nezná. Člověka 
nebo psa, to je jedno. Nezná ho tak, aby za něj mohl dát ruku do 
ohně.“

Hodil jsem brýle na stůl.
„Člověk že druhýho nezná? No to je teda myšlenka hodná génia. 

Tak my jsme strávili dva roky prakticky s  rukama jeden druhýmu 
v  kapsách a  ty nevíš, jestli jsem schopnej zabít člověka za peníze?“ 
Připouštím, že už mě to přestávalo bavit. To se mi tak často nestává.

„A vy myslíte, že já jsem?“ zeptal se Solomon. Stále se vesele usmíval.
„Že ty jsi schopný zabít pro peníze? Ne, myslím, že ne.“
„Určitě?“
„Jo.“
„To jste trouba, pane. Zabil jsem jednoho muže a dvě ženy.“
Věděl jsem to. Věděl jsem i to, jak moc ho to tíží.
„Ale ne za peníze,“ řekl jsem. „Ne jako nájemnej vrah.“
„Já sloužím svý zemi, pane. Stát mi platí hypotéku. Ať se na to 

díváte, ze které strany chcete – a to mi věřte, že já jsem se na to díval 
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ze všech možných stran – smrt těchhle lidí mi přinesla živobytí. Ještě 
pivo?“

Než jsem stačil něco říct, vzal moji sklenici a odešel k baru.
Když jsem se za ním díval, jak prochází mezi realitními agenty 

k pultu, bezděky jsem si vzpomněl, jak jsme si se Solomonem hráli 
v Belfastu na kovboje a indiány.

Šťastné dny, roztroušené během několika mizerných měsíců.
Bylo to zhruba před devíti lety, v roce 1986. Solomona tam naver-

bovali společně s  tuctem dalších ze zvláštní jednotky metropolitní 
policie jako posily pro dost zdevastovaný irský policejní sbor. Brzy se 
ukázalo, že z celé skupiny stál za investici do letenky jedině on. A tak 
ho na konci pobytu pár tvrdých ulsterských Irů požádalo, aby zůstal 
a pomohl jim s jistou loajalistickou paramilitární záležitostí. Zůstal.

O pár stovek metrů dál jsem si v budově nad cestovní kancelá-
ří Svoboda odsluhoval svůj poslední rok v armádě jako přechodná 
síla v jednotce s přiléhavým názvem GR24. Byla to jedna z mnoha 
jednotek vojenské špionáže, která se snažila prosadit v  Severním 
Irsku. Možná se ještě snaží. Mí kolegové v  jednotce byli takřka do 
jednoho absolventi univerzity v  Etonu, nosili univerzitní kravatu 
a na víkendy jezdili do skotských bažin na tetřívky. Trávil jsem stále 
více času se Solomonem. Většinou to bylo čekání v autech, kterým 
nešlo topení.

Čas od času jsme se ale dostali ven a dělali něco užitečného a za 
těch devět měsíců, co jsme byli spolu, jsem viděl Solomona dělat 
spoustu odvážných a mimořádných věcí. Sice vzal třem lidem život, 
ale desítkám dalších život zachránil, včetně mě.

Realitní agenti se pochechtávali jeho hnědému plášti.
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„Víte, Woolf je mizera,“ řekl.
Načínali jsme třetí rundu a Solomon si rozepnul horní knofl íček. 

Byl bych to udělal taky, kdybych ho měl. Hospoda teď byla prázdněj-
ší. Lidi odcházeli za manželkami nebo do kina. Zapálil jsem si x-tou 
cigaretu (přičemž x rovná se mnoho).

„Jako kvůli těm drogám?“
„Jako kvůli těm drogám.“
„A jinak ne?“
„Copak ještě musí být nějaké další jinak?“
„No, asi jo.“ Podíval jsem se na Solomona. „Musí být ještě něco 

dalšího, když po něm nejde protidrogový. Co má společnýho s váma? 
Nebo jen, že zrovna nemáte do čeho píchnout, tak jste se rozhodli 
píchnout jim?“

„Nic takového jsem neřekl.“
„Samozřejmě, že neřekl.“
Solomon se zarazil a  vážil slova. Některá musela být evidentně 

velmi těžká.
„Přijde sem velmi bohatý obchodník a průmyslník a řekne, že tu 

chce investovat. Na ministerstvu obchodu a průmyslu dostane skle-
ničku sherry a brožuru na křídovým papíru a dá se do práce. Oznámí 
jim, že bude vyrábět různé kovové a plastové součástky a jestli nevadí, 
když postaví ve Skotsku a v severovýchodní Anglii půl tuctu továren. 
Pár lidí v obchodní komoře si sedne na zadek a nabídne mu granty 
v  hodnotě dvou set milionů babek a  rezidentskou parkovací kartu 
v Chelsea. Nevím, co z toho má větší cenu.“

Solomon se napil piva a utřel si ústa hřbetem ruky. Byl velmi roz-
zlobený.
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„A  čas plyne. Šek se promění v  hotovost, továrny stojí a  ve 
Whitehallu zazvoní telefon. Mezinárodní hovor z Washingtonu D.C. 
Věděli jste, že ten bohatý obchodník a  průmyslník, který vyrábí 
plastové součástky, taky dováží z Asie obrovské kvantum opia? Pro-
boha ne, to jsme nevěděli, mockrát vám děkujeme, že jste nám to 
řekli, srdečné pozdravení paní manželce a dětičkám. Panika. Bohatý 
obchodník a průmyslník teď sedí na obrovském balíku našich peněz 
a zaměstnává tisíce našich občanů.“

Zdálo se, že Solomonovi na tomhle místě došla energie, jako by ji 
vyčerpalo to úsilí ovládnout vztek. Já jsem to ale nemohl vydržet.

„No a dál?“
„No tak výbor ne příliš moudrých mužů a žen dá hlavy dohroma-

dy a rozhodne o dalším postupu. Na seznamu je: nedělat nic, nedělat 
nic, nedělat nic, nebo vytočit 112 a zavolat policii. Shodnou se jen na 
jednom – poslední možnost vyloučí.“

„A O’Neal…?“
„O’Neal to má v popisu práce. Dohled. Kontrola. Sledování škod. 

Říkejte tomu sakra, jak chcete.“ Pro Solomona bylo „sakra“ silné slo-
vo. „Nic z  toho samozřejmě nemá ani v nejmenším nic společného 
s Alexanderem Woolfem.“

„Jistě že ne,“ řekl jsem. „Kde je Woolf teď?“
Solomon se podíval na hodinky. „Sedí na sedadle 6C v  letadle 

British Airways 747 z  Washingtonu do Londýna. Jestli má trochu 
vkusu, tak si vybere hovězí steak na houbách. I když třeba je na ryby, 
ale o tom pochybuju.“

„A fi lm?“
„Zatímco jsi spal.“
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„To koukám.“
„Síla je v detailech, pane. To, že dělám špatnou práci, nemusí zna-

menat, že ji dělám špatně.“
Popíjeli jsme pivo za příjemně uvolněného ticha. Musel jsem se 

ho zeptat.
„Ehm, Davide.“
„K službám, pane.“
„Můžeš mi vysvětlit, jak k tomuhle všemu přijdu?“ Podíval se na 

mě a začínal se tvářit, jako že to bych měl vědět já, a tak jsem rych-
le pokračoval. „Myslím jako, kdo ho chce vidět mrtvýho a  proč si 
vybrali za vraha zrovna mě?“

Solomon dopil sklenici.
„Já nevím proč,“ řekl. „A pokud jde o to kdo, tak se nám zdá, že by 

to mohla být CIA.“

V noci jsem se převaloval a házel sebou a dvakrát jsem vstal a šel si 
nahrát na svůj diktafon, který mi snižuje daně, pár idiotských mono-
logů o  aktuální situaci. Hodně věcí mi na tom všem dělalo starost 
a hodně věcí mi nahánělo strach, ale hlavou se mi stále honila Sára 
Woolfová a nechtěla z ní odejít.

Nebyl jsem do ní zamilovaný, abyste rozuměli. Jak bych mohl být? 
Vždyť jsem s ní nakonec strávil jen pár hodin, a to ne zrovna za nej-
příznivějších okolností. Ne, zamilovaný jsem do ní rozhodně nebyl. 
Hříva tmavě hnědých vlasů a hezké šedé oči mě samy o sobě hned tak 
nerozpumpujou.

Jéžišmarjá.
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V devět ráno jsem vyndal kravatu klubu Garrick a sako a o půl 
desáté jsem vznášel dotaz v  National Westminster Bank ve Swiss 
Cottage. Neměl jsem ujasněný plán akce, ale pokládal jsem za slušné 
podívat se poprvé po deseti letech do očí svému bankéři, i  když ty 
peníze na účtu nejsou moje.

Byl jsem odveden do čekárny před manažerovou kanceláří 
a obdržel jsem plastový kelímek s plastovou kávou, která byla nejdřív 
příliš horká, aby se dala pít, a během setiny vteřiny pak byla najed-
nou úplně ledová. Snažil jsem se jí zbavit prostřednictvím květiná-
če s umělou květinou, v tu chvíli však vystrčil ze dveří hlavu asi tak 
devítiletý chlapec se zrzavými vlasy, kývl na mě a představil se jako 
Graham Halkerston, ředitel pobočky.

„Takže co pro vás mohu udělat, pane Langu?“ řekl a usadil se za 
chlapecký a zrzavovlasý stůl.

Zaujal jsem na židli proti němu pozici, která se mi jevila jako 
dostatečně obchodní, a narovnal jsem si kravatu.

„Ehm, pane Halkerstone,“ řekl jsem, „jde mi o určitou sumu peněz, 
která byla v posledních dnech převedena na můj účet.“

Podíval se na listy vytištěné z počítače, které ležely před ním na 
psacím stole.

„To je ta úhrada ze sedmého dubna?“
„Sedmého dubna,“ opakoval jsem zamyšleně, abych si to náhodou 

nepopletl s jinými platbami třiceti tisíc liber, které jsem dostal minulý 
měsíc. „Ano,“ řekl jsem. „To bude ono.“

Přikývl.
„Dvacet devět tisíc, čtyři sta jedenáct liber, sedmdesát šest pencí. 

Chcete ty peníze někam převést, pane Langu? Protože máme širo-
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kou nabídku výhodných účtů, které by vám mohly pro tento účel 
posloužit.“

„Pro tento účel?“
„Jistě. Snadný přístup, vysoké úroky, šedesátidenní bonus, záleží 

na vás.“ Bylo to zvláštní, slyšet živého člověka říkat tahle slova. Zatím 
jsem je vždycky viděl jen na reklamních billboardech.

„Výborně,“ řekl jsem. „Výborně. To je zatím v pořádku, pane Halker-
stone. Zatím od vás nepotřebuju nic víc, než abyste ty peníze přechovával 
v místnosti s dobrým zámkem na dveřích.“ Nechápavě se na mě podíval. 

„Zajímá mě spíš, odkud ta platba přišla.“ Jeho výraz se změnil z nechápa-
vého na velmi nechápavý. „Kdo mi to poslal, pane Halkerstone?“

Bylo vidět, že nevyžádané příjmy nejsou v bankovním životě pra-
videlným zjevem. Po dalším nechápavém pohledu následovalo šustě-
ní papírů, než byl pan Halkerston opět na příjmu.

„Byla to platba v  hotovosti,“ řekl, „takže nemáme o  jejím půvo-
du žádný záznam. Jestli chvilku vydržíte, seženu kopii depozitního 
lístku.“ Stiskl tlačítko interního telefonu a  požádal o  Ginny. Ta se 
vploužila do místnosti se složkou papírů. Zatímco se v ní Halkerston 
přehraboval, musel jsem přemýšlet o  tom, jak Ginny udrží zpříma 
hlavu pod takovou tíhou kosmetiky, jakou má napatlanou po celém 
obličeji. Někde vespod se možná ukrývala docela pěkná ženská. Ale 
stejně tak se tam mohl schovávat Jiří Bartoška.

„Tady je to,“ řekl Halkerston. „Jméno plátce není uvedeno, ale je tu 
podpis. Potáh. Nebo možná Páťáh. Paťak, nejspíš.“

Paulie měl kancelář na exkluzivní právnické koleji Middle Temple 
poblíž Královského soudního dvora. Vzpomínám si, že mi říkal, že je 
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to někde blízko Fleet Street. Nakonec jsem to našel za pomoci černé-
ho taxíku. Většinou taxíkem nejezdím, ale když už jsem byl v bance, 
rozhodl jsem se, že pustím chlup a utratím pár stovek z odměny pro 
nájemného vraha.

Paulie byl u soudu v případu dopravní nehody, od níž řidič ujel. 
Fungoval tam jako živý tlumič v soukolí spravedlnosti, takže mě do 
komnat Miltona Crowleyho Spencera nikdo neuvedl. Naopak, musel 
jsem se podrobit výslechu službu konajícího úředníka. Potřeboval 
vědět, jakého rázu je můj „problém“, a když jsme skončili, bylo mi hůř 
než po vyšetření na venerické choroby.

Ne že bych nějaká taková vyšetření absolvoval.
Když jsem prošel vstupním testem, byl jsem ponechán svému 

osudu v čekárně plné starých čísel časopisu pro držitele karet Ame-
rican Express. Tak jsem tam seděl a  četl jsem o  zakázkovém krej-
čovství na  Jermyn Street, o  výrobě ponožek v  Northamptonu, pls-
ti v  Panamě a  o  tom, že je fakt pravděpodobné, že Kerry Packer 
vyhraje pohár Veuve Clicquot v  pólu na Smith’s Lawn ve Windso-
ru, a  dodatečně jsem se seznamoval se všemi strhujícími příběhy 
v pozadí nejnovějších událostí, dokud nepřišel úředník a nezvedl na 
mě své drzé obočí.

Byl jsem odveden do velké místnosti obložené dubem. Podél tří 
stěn stály police plné knih a  podél čtvrté kartotéky. Na stole stála 
fotografi e tří dospívajících dětí, které vypadaly jako vystřižené z kata-
logu, a  vedle ní podepsaný portrét Denise Th atchera. Zrovna jsem 
zpracovával zarážející fakt, že oba portréty jsou otočené zády k pra-
covní ploše, když se otevřely spojovací dveře a  já jsem se ocitl ve 
Spencerově společnosti.
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A společnost to tedy byla. Byla to vyšší varianta Rexe Harrisona 
s prošedivělými vlasy, brýlemi ve tvaru půlměsíce a košilí tak zářivě 
bílou, že snad musel mít k  pračce vlastní elektrárnu. Nestihl jsem 
postřehnout, zda zapnul taxametr, když si sedal.

„Pane Finchame, omlouvám se za zdržení, posaďte se.“
Rozmáchl se gestem po místnosti, jako by mě vyzýval, abych si 

vybral, ale židle tam byla jen jedna. Sedl jsem si, ale okamžitě jsem 
vyskočil na nohy, protože židle spustila sérii vrzavých a praskavých 
zvuků. Byla tak hlasitá a zoufalá, že jsem přímo viděl, jak se dole na 
ulici zastavují lidi, dívají se nahoru a uvažují o tom, jestli nemají volat 
policii. Spencer to patrně nezaregistroval.

„Nevzpomínám si, že bychom se viděli v klubu,“ řekl a usmál se.
Za hlasitého řevu židle jsem si znovu sedl a snažil se najít polohu, 

která by umožnila, abychom se se Spencerem navzájem slyšeli.
„V klubu?“ zeptal jsem se a podíval se dolů, když pokynul gestem 

k mé kravatě. „Jo, vy myslíte Garrick?“
Přikývl a stále se usmíval.

„No, víte,“ řekl jsem, „já se nedostanu do města tak často, jak 
bych chtěl.“ Mávl jsem rukou gestem, které v  sobě zahrnovalo 
stovky hektarů ve Wiltshiru a spoustu labradorů. Přikývl, jako by 
si to živě představoval a  hodlal se příště stavit na kávu, až bude 
poblíž.

„Takže,“ řekl, „jak vám mohu pomoci?“
„No, je to taková delikátní…“ začal jsem.
„Pane Finchame,“ přerušil mě shovívavě, „až jednou přijde den, 

kdy mě navštíví klient a  řekne, že věc, v níž potřebuje právní radu, 
není delikátní, pověsím paruku na hřebík.“ Podle toho, jak se tvářil, 
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jsem usoudil, že to mám brát jako vtip. Mě však nenapadlo nic jiného, 
než že mě to celé bude stát třicet babek.

„Jsem rád, že v  tom nejsem sám,“ řekl jsem jako uznání vtipu. 
Usmáli jsme se na sebe. „Přítel mi poradil,“ pokračoval jsem, „že 
jste mu pomohl dostat se do styku s lidmi s určitými mimořádnými 
schopnostmi.“

Nastala odmlka. Tu jsem ostatně čekal.
„Aha,“ řekl Spencer. Úsměv mu mírně povadl, brýle se mu sesunu-

ly a brada se zvedla o pět stupňů. „Mohu být tak indiskrétní a zeptat 
se na jeho jméno?“

„To bych prozatím raději nezveřejňoval. Řekl mi, že potřeboval… 
něco jako ochranku, někoho, kdo na sebe vezme takový poněkud 
neortodoxní úkol, a vy jste mu poskytl pár jmen.“

Spencer se opřel a prohlížel si mě. Od hlavy až k patě. Usoudil 
jsem, že rozhovor je patrně u konce a že hledá co nejelegantnější ces-
tu, jak mi to oznámit. Po chvíli se pomalu nadechl svým jemně tva-
rovaným nosem.

„Je možné,“ řekl, „že jste nepochopil správně charakter služeb, 
které u  nás poskytujeme, pane Finchame. My jsme advokátní kan-
celář. Obhajujeme u  soudu. Tak by bylo možné vymezit náplň naší 
práce. Nejsme – a  tady patrně právě došlo k onomu politováníhod-
nému omylu – pracovní úřad. Jsem rád, jestli váš přítel u nás dostal 
informace, které potřeboval. Ale doufám – a jsem o tom přesvědčen 

– že šlo o spíše právní poradu než o doporučení nějakého případného 
personálu.“ Slovo „personálu“ znělo v jeho podání poněkud hanlivě. 

„Možná by pro vás bylo výhodnější obrátit se s žádostí o tuto informa-
ci přímo na svého přítele.“



74

Hugh LaurieHugh LaurieHugh LaurieHugh Laurie

„To je totiž problém,“ odpověděl jsem. „Přítel je momentálně 
mimo.“

Nastala odmlka a Spencer několikrát pomalu mrkl. Když někdo 
pomalu mrká, působí to hrozně urážlivě. Mám s tím zkušenosti, pro-
tože to sám dělám.

„Můžete si z vedlejší kanceláře zatelefonovat.“
„Bohužel nemám jeho číslo.“
„To je nemilé, pane Finchame. V tom případě je to problém. Teď 

bych se rád omluvil…“ Posunul si brýle zpátky na nos a začal se zabý-
vat papíry na stole.

„Přítel potřeboval někoho,“ řekl jsem, „kdo by byl schopen zabít 
jistou osobu.“

Brýle šly znovu dolů a brada nahoru.
„Ovšem.“
Dlouhá odmlka.

„Ovšem,“ řekl znovu. „Pakliže ale jde o protizákonný čin, je vel-
mi nepravděpodobné, že by kdokoliv z našich pracovníků poskytoval 
v této věci jakoukoli poradu, pane Finchame…“

„On mě ovšem ubezpečil, že jste takovou poradu poskytli…“
„Pane Finchame, budu upřímný.“ Mluvil najednou škrobeně a  já 

jsem si uvědomil, že musí být legrace sledovat ho u  soudu. „Nemo-
hu se zbavit jistého podezření, zda tu nevystupujete cíleně jako agent 
provocateur.“ Francouzský přízvuk byl sebejistý a  perfektní. Bodejť, 
když má vilu v Provenci. „Netroufnu si odhadovat, co vás k tomu vede. 
Ovšem troufnu si odmítnout poskytovat vám jakékoli informace.“

„Bez přítomnosti vašeho právníka, já vím.“
„Na shledanou, pane Finchame.“ Brýle šly nahoru.
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„Přítel mě ještě upozornil, že jste jeho doporučenému spolupra-
covníkovi poskytl fi nanční odměnu.“

Ticho.
Věděl jsem, že pan Spencer už toho moc nenamluví, ale rozhodl 

jsem se stejně ještě trochu přitlačit. „Dokonce jste prý podepsal depo-
zitní lístek,“ dodal jsem. „Vlastní rukou.“

„Zprávy o  vašem příteli mě už velmi obtěžují, pane Finchame. 
Opakuji, na shledanou.“

Vstal jsem a šel jsem ke dveřím. Židli se evidentně ulevilo.
„Ta nabídka toho telefonu ještě platí?“
Ani nezvedl hlavu.
„Náklady na hovor vám budou připočteny k účtu.“
„Účtu za co?“ zeptal jsem se. „Vždyť jste mi žádnou službu nepo-

skytl.“
„Poskytl jsem vám svůj čas, pane Finchame. Pokud jste ho nevy-

užil, není to už moje starost.“
Otevřel jsem dveře.

„No, každopádně děkuju, pane Spencere. Mimochodem…“ Počkal 
jsem, až zvedne hlavu. „V  Garrickově klubu kolujou takové ošklivé 
řeči, že podvádíte v bridži. Já jsem chlapcům říkal, že je to volovina, 
ale znáte to. Když si něco vezmou do hlavy. To jen, abyste věděl.“

Bylo to ubohé. Ale nic víc mě nenapadlo.
Úředník vycítil, že jsem jaksi persona non grata, a nevrle mě upo-

zornil, že v nejbližších dnech dostanu účet za poskytnuté služby.
Poděkoval jsem mu za laskavost a otočil se ke schodišti. Při tom 

jsem si všiml, že někdo sedí na mém místě nad starými čísly časopisu 
pro držitele karet American Express.
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Malí tlustí muži v šedých oblecích – to je široká kategorie.
Malí tlustí muži v šedých oblecích, co jsem je v hotelovém baru 

v  Amsterdamu držel pod stolem za koule – to je velice úzká kate-
gorie.

Velice úzká.
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PET

Vezměte stéblo a vyhoďte je do vzduchu.
Uvidíte, kam vane vítr.

John Selden

Sledovat někoho, aniž by měl podezření, že ho sledujete, není taková 
hračka, jak to vypadá ve fi lmech. Zažil jsem profesionální sledování 
a ještě mnohem častěji jsem zažil profesionální návrat do kanceláře 
s  hlášením „ztratili jsme ho“. Pokud není vaše kořist hluchá, slepá 
a  chromá, potřebujete aspoň tucet lidí a  vysílačky za patnáct tisíc 
babek, aby to k něčemu bylo.

Problémem McCluskeyho bylo, že byl – jak se říká – „hráč“, osoba, 
která ví, že je pravděpodobným terčem, a má představu, jak si s tím pora-
dit. Nemohl jsem riskovat a příliš se k němu přiblížit, a riskování se dalo 
zabránit jedině úprkem. Vzít nohy na ramena a vyrazit hlava nehlava, 
když vybíral zatáčky, a včas zabrzdit, když vzal zpátečku. K tomu samo-
zřejmě nepřicházela v úvahu profesionální jednotka, protože se nedalo 
vyloučit, že mu dýchá na záda ještě někdo jiný, kdo by se neudržel smí-
chy při pohledu na čumily prchající sprintem od výkladních skříní.

První úsek byl bez problému. McCluskey se ploužil od Fleet Street 
směrem na Strand, ale když došel k Savoyi, přeběhl přes ulici a namí-
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