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Přítomnost je živoucí součet celé minulosti.

– Thomas Carlyle

Spravedlnost je pro pachatele vždy nespravedlivá, 

protože každý člověk je ve vlastních očích nevinný.

– Daniel Defoe
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Prolog

Loajalita k mrtvému ho přiměla jet v ledovém dešti do 
SoHo, místo aby zamířil domů. Doma by si natáhl nohy – 

připouštěl, že je dnes unavený. Užíval by si příjemný oheň, 
dobrou knihu a sklenku whisky a počkal by, až se domů vrátí 
jeho žena.

Místo toho seděl na zadním sedadle taxíku, který mírně vo-
něl přezrálými paprikami a pižmovým parfémem, a sledoval, 
jak jedou ošklivou ulicí vstříc tomu, z čeho se, jak se obával, 
mohl vyvinout ošklivý střet.

Hádky neměl rád a občas uvažoval, proč tolik lidí podle 
všeho baví. Jeho známí by o něm řekli, že má talent na to, jak 
se jim vyhýbat nebo jak je mírnit.

Ale tentokrát očekával, že se s bratrancem Edwardem bude 
muset střetnout.

Škoda, pomyslel si a díval se na mrazivý déšť dopadající na 
okna taxíku. Kapky syčely jako rozvzteklení hadi.

Kdysi si byli s Edwardem blízcí jako bratři. Sdíleli dobro-
družství, tajemství i ambice – samozřejmě patřičně vysoké. 
Ale čas a rozdílné životní cesty je už dávno odloučily.

Současného Edwarda skoro neznal a vůbec ho nechápal. 
A bohužel mu taky vůbec nebyl sympatický.

Přesto měli společné prarodiče – otcové byli bratři. Tvořili 
rodinu. Doufal, že příbuzenství a společné zážitky pomohou 
k nalezení kompromisu mezi jejich opačnými stanovisky.

Současný Edward ale jen zřídka uzavíral kompromisy. Ne – 
Edward vznášel požadavky a odmítal z nich slevit třeba jen 
o centimetr.
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Jinak by těžko oslovil realitního makléře, aby prodal krásný 
starý dům prarodičů.

Ani by se o tom nedozvěděl, stejně jako o schůzce za úče-
lem prohlídky a odhadu ceny domu, kdyby se o nich omy-
lem nezmínila asistentka Edwardovy asistentky – nebo jakou 
funkci ta dívka měla –, když se snažil s Edwardem spojit, aby 
si domluvil setkání.

Nebyl temperamentní – zlost je tak vysilující –, ale teď se 
zlobil. Natolik, že klidně ztropí scénu před zástupcem té rea-
litní společnosti.

Polovina nemovitosti (jak Edward ten dům nazýval) patřila 
jemu a nebylo možné ji prodat bez jeho písemného souhlasu.

A on žádný souhlas nedá. Nepůjde proti dědečkovu výslov-
nému přání.

Na okamžik se v taxíku přenesl do dědečkovy pracovny 
plné teplých, sytých barev, s knihovnami přeplněnými kni-
hami vonícími po kožených vazbách a s krásnými starými fo-
tografiemi a úžasnými vzpomínkovými předměty.

Když tehdy vzal dědečkovu ruku, kdysi tak velkou a silnou, 
do své, cítil, jak je vetchá. Hlas, který kdysi duněl jako kano-
náda, zněl roztřeseně.

Je to víc než dům, víc než domov. Ačkoliv to je drahocenná 
věc sama o sobě. Má svoji historii, vysloužil si svoje místo na 
světě. Věřím vám, tobě a Edwardovi, že budete tu historii re-
spektovat a ponesete dál můj odkaz.

A on to opravdu udělá, ujišťoval se, když taxík konečně za-
stavil u chodníku. Přinejlepším Edwardovi připomene dě-
dečkovo přání a jejich odpovědnost. A přinejhorším najde 
způsob, jak vykoupit bratrancův podíl.

Jestli to je pro něj jen nemovitost, jen peníze, pak právě ty 
Edward bude mít.

Dal taxíkáři velké spropitné – schválně, protože počasí bylo 
opravdu hrozné. Možná právě díky jeho štědrosti řidič stáhl 
okénko a zavolal na něj, že vzadu zapomněl kufřík.
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„Děkuji!“ odspěchal pro něj zpátky k autu. „Mám toho 
v hlavě tolik.“

S kufříkem v ruce opatrně překonal kluzký chodník a prošel 
malou železnou brankou a po příchozí cestě – uhrabané a udr-
žované, za což osobně platil chlapci ze sousedního domu.

Vystoupal po krátkém schodišti, jako to kdysi dělával coby 
batole, chlapec, mladík a teď starší pán.

občas sice zapomínal na různé věci – třeba na kufřík –, ale 
heslo k hlavnímu vchodu si pamatoval. Položil dlaň na čtečku 
a přejel přes ni elektronickou kartou.

otevřel těžké dveře a okamžitě postřehl změnu jako bod-
nutí do srdce.

Chyběla tu vůně čerstvých květin, které jeho babička 
vždycky aranžovala na stolek do vstupní haly. Chyběl starý 
pes, který by se přibelhal, aby ho přivítal. Část nábytku se 
přesunula do jiných domovů – jako dědečkův odkaz konkrét-
ním lidem –, stejně jako část obrazů.

byl rád, protože i to představovalo odkaz.
Ačkoliv platil hospodyni – dceři dlouholeté zaměstnankyně 

prarodičů Frankii –, aby tu jednou týdně uklidila, dům vyza-
řoval opuštěnou atmosféru, která se prolínala s vůní citrono-
vého oleje.

„Už byl prázdný dost dlouho,“ zahučel sám pro sebe a od-
ložil kufřík.

Zaslechl hlasy a na okamžik ho napadlo, jestli to taky ne-
jsou jenom vzpomínky. Pak si připomněl účel své návštěvy – 
Edward a realitní makléř. Předpokládal, že probírají plochu 
a tržní cenu.

A ani jeden nemyslel, na rozdíl od něj, na rodinné večeře 
kolem velkého stolu, na rybízové koláče ukradené z kuchyně, 
na to, jak za jednoho slunečného sobotního odpoledne v obý-
váku prarodičům s hrdostí představoval milovanou ženu.

Přiměl se vrátit do současnosti, k těm hlasům. bylo mu 
jasné, že sentimentem Edwarda nepřesvědčí. Když to nedo-
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káže další připomenutí slibu, který oba složili muži, jehož 
měli rádi, snad uspěje s připomínkou právních okolností.

A pokud všechno selže, dojde na peníze.
Přesto se k nim nechtěl připlížit jako zloděj, a tak zavolal na 

bratrance jménem.
Hlasy zmlkly, což ho podráždilo. Copak si myslí, že se před 

ním schovají? Pokračoval dozadu a držel se svého podráždění 
jako zbraně. Když zatočil do místnosti, na kterou vzpomínal 
v taxíku, uviděl Edwarda sedět v dědečkově křesle u psacího 
stolu.

bratranec měl vytřeštěné oči – i to, které bylo opuchlé a vy-
barvovala se kolem něj modřina. Z koutku úst mu stékal tenký 
pramínek krve, od níž měl i špinavé zuby, jak bylo vidět, když 
se pokusil promluvit.

Podráždění se rázem přetavilo v šok a starost. rychle 
k němu vykročil.

„Edwarde!“
V zátylku mu vybuchla bolest a záblesk ohně. Nedokázal 

se udržet na nohou, a tak se zhroutil dopředu. Těsně před tím, 
než spánkem narazil do staré dubové podlahy a všechno zčer-
nalo, uslyšel Edwardův jekot.
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1. kapitola

Po dlouhém, únavném dnu – jeho první polovinu strávila 
u soudu, druhou papírováním – se poručík Eva Dallasová 

chystala skončit.
Momentálně chtěla od života jen klidný večer s manželem, 

kocourem a sklenkou – nebo dvěma – vína. Možná i s filmem, 
pomyslela si, když si brala kabát, jestli si Roarke nevzal domů 
moc práce.

ona si dnes domů práci nebere – třikrát sláva.
Když vylovila šálu, kterou jí její kolegyně upletla k Váno-

cům, usoudila, že by seznam přání mohla ještě rozšířit o kou-
pel v plaveckém bazénu a možná i bazénový sex. odhadovala, 
že bez ohledu na to, kolik obchodů roarke zrovna potřeboval 
uzavřít, vždycky se dá přemluvit k bazénovému sexu.

V jiné kapse dlouhého koženého kabátu našla tu hloupou 
čepici se sněhovou vločkou. Jelikož nebe obšťastňovalo zem 
záplavami ledu, nasadila si ji. Kolegyni poslala už před časem 
domů a dva detektivy nasadila do terénu na nový případ. Jestli 
ji budou potřebovat, spojí se s ní.

Připomněla si, že má dalšího čerstvého detektiva, jehož 
slavnostní jmenování proběhne zítra dopoledne.

Teď, za obzvlášť ohavného lednového večera, však neměla 
za úkol nic.

Špagety a masové koule, rozhodla se. Právě ty si dá k ve-
čeři. Možná předstihne roarkea doma a připraví jídlo pro 
oba. S vínem a svíčkami. Dole u bazénu – ne, to ne, opravila 
se, když vycházela z kanceláře. Spíš u stolu v jídelně jako do-
spělí lidé, se zapáleným ohněm v krbu.
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Mohla by naprogramovat dva saláty a použít pár z půl milio- 
nu jeho luxusních talířů.

A zatímco venku budou dál padat kusy ledu, oni…
„Evo.“
otočila se a uviděla Mirovou – vrchní policejní psycho-

ložku a autorku profilů –, jak prakticky seskakuje z jezdících 
schodů a pospíchá k ní, až za ní vlaje bledě modrý kabát, pod 
kterým měla tmavě růžový kostýmek.

„Ještě jsi tady. Díkybohu.“
„Zrovna odcházím. Co se děje? Stalo se něco?“
„Nevím jistě. Já… Dennis…“
Eva instinktivně zvedla ruku a dotkla se čepice s vloč-

kou, kterou jí Dennis Mira svým laskavým způsobem vnu-
til na hlavu jednoho sněžného dne v posledních týdnech roku 
2060.

„Je zraněný?“
„Myslím, že ne.“ Normálně nerozhoditelná Mirová si pro-

pletla prsty, aby se jí přestaly třást. „Nevyjadřoval se jasně, 
byl rozrušený. Jeho bratranec… Říkal, že jeho bratranec je 
zraněný a že zmizel. Chtěl konkrétně tebe. omlouvám se, že 
to na tebe házím, ale…“

„To nic. Je doma? U tebe?“ Eva už se odvrátila a přivolala 
výtah.

„Ne, v SoHo, v domě po prarodičích.“
„Pojedeš se mnou.“ Postrčila Mirovou do kabiny, přeplněné 

poldy, kterým končila služba. „Zařídím vám odvoz domů. 
Kdo je jeho bratranec?“

„Ach, Edward. Edward Mira. bývalý senátor.“
„Já jsem ho nevolila.“
„Já taky ne. Potřebuji chvilku, abych si utřídila myšlenky, 

a chci mu zavolat, že jsme na cestě.“
Zatímco Mirová vytahovala videofon, Eva se zamyslela.
o politiku se nezajímala a moc toho o ní nevěděla, ale sená-

tora Edwarda Miru si matně vybavovala. Nikdy by nezařadila 
bombastického zastánce tvrdé linie s ostrým, černým obočím, 
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nakrátko ostříhanými černými vlasy a přísnou, pohlednou 
tváří do stejného rodokmenu s roztomilým, lehce roztržitým 
Dennisem Mirou.

Příbuzné si ale člověk nevybírá.
Nebo se to říká o politicích?
Na tom nezáleželo.
Když sjely do garáže, Eva ukázala ke svému parkovacímu 

místu a vykročila k fádně vyhlížejícímu autu, které manžel 
navrhl speciálně pro ni. Mirová pospíchala za ní – vzhledem 
k vysokým podpatkům a kratším nohám byla v nevýhodě.

Eva se ve sportovních botách a na dlouhých nohou pohybo-
vala rychle. Vklouzla za volant – vysoká, štíhlá žena s krát-
kými hnědými vlasy momentálně schovanými pod kulichem 
s třpytivou sněhovou vločkou, kterou ona, polda skrz naskrz, 
nosila, protože ji dostala od muže, pro něhož měla beznaděj-
nou a neškodnou slabost.

„Adresa?“ zeptala se, když vedle ní dosedla Mirová v ele-
gantním zimním kabátě a módních botách.

Zadala adresu do počítače a vyjela ze svého místa. A při vý-
jezdu z garáže zapnula sirénu a maják.

„Ale tos nemusela… Díky,“ dodala Mirová, když na ni Eva 
jen vrhla letmý pohled. „Děkuji. Říká, že je v pořádku a že si 
o něj nemusím dělat starosti, ale…“

„Děláš si je.“
Auto vypadalo jako úsporný vůz nějakého chudého strýčka, 

ale jezdilo jako raketa. Eva se proplétala kolem aut, jejichž 
řidiči považovali sirénu za nesmělou prosbu o přednost. 
V jednu chvíli zapnula svislý pohon, aby přeskočila několik 
vozů. Mirová přitom jenom zavřela oči a křečovitě se chytila 
madla na dveřích.

„Řekni mi, co víš. Tušíš, proč byli v domě prarodičů a kdo 
další tam byl?“

„Jejich babička zemřela asi tak před čtyřmi lety a bradley – 
Dennisův dědeček – začal rychle chátrat. Žil ještě zhruba 
rok a dával do pořádku svoje záležitosti, ačkoliv jak jsem ho 
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znala, většina z nich patrně už v pořádku byla. odkázal dům 
půl na půl Dennisovi a Edwardovi jakožto svým nejstarším 
vnukům. Ten maxibus…“

Eva strhla volant a vyletěla s autem nad ulici. A řízla za-
táčku, jako kdyby pronásledovala masového vraha. „Je za 
námi. Pokračuj.“

„Dennis a Edward se kvůli tomu domu dohadovali. Dennis 
ho chce nechat v rodině, podle bradleyho přání. Edward ho 
chce prodat.“

„Předpokládám, že ho nemůže prodat, pokud mu pan Mira 
nepodepíše souhlas.“

„Tak to chápu. Nevím, proč tam Dennis dneska jel – měl 
být celý den na univerzitě, protože jeden z jeho kolegů je ne-
mocný a on za něj zaskakuje. Zapomněla jsem se ho zeptat.“

„To je v pořádku.“ Eva zaparkovala v druhé řadě, čímž pro-
měnila klidnou, stromy lemovanou ulici v bitevní pole houka-
jících klaksonů. Nevšímala si toho a zapnula nápis Ve službě. 
„Teď se ho zeptáme.“

To už ale byla Mirová venku z auta a běžela na zrádných 
podpatcích po kluzkém chodníku. Eva zaklela, vyrazila za ní 
a chytila ji za loket.

„Jestli budeš běhat na těchhle botách, budu tě brzy muset 
odvézt na pohotovost. Pěkný dům.“ Pustila Mirovou a obě 
prošly brankou na uklizenou cestičku. „V téhle čtvrti má nej-
spíš hodnotu pěti nebo šesti milionů.“

„Asi. To by věděl Dennis.“
„Vážně?“
Mirová se cestou do schodů usmála. „Je to důležité. o důle-

žitých věcech má přehled. Nepamatuji si heslo.“ Stiskla zvo-
nek a ještě několikrát ťukla klepadlem.

Když Dennis s rozcuchanými šedinami a v neforemné ze-
lené vestě otevřel, Mirová ho popadla za ruku. „Dennisi! Přece 
jenom jsi zraněný. Proč jsi mi to neřekl?“ Vzala ho za bradu 
a pootočila mu hlavu, aby si prohlédla krvavý šrám na jeho 
spánku. „Proto jsi měl odvrácenou hlavu, když jsi mi volal.“
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„No tak, Charlie, jsem v pořádku. Nechtěl jsem tě polekat. 
Pojďte z té zimy. Evo, děkuji, že jste přišla. bojím se o Ed-
warda. Prošel jsem celý dům a není tady.“

„Ale byl tu?“ zeptala se Eva.
„Ano. V pracovně. byl zraněný. Měl monokl a krvácel ze 

rtů. Měl bych vám ukázat pracovnu.“
Když se odvrátil, Mirová podrážděně a ustaraně vydechla. 

„Dennisi, krvácíš.“ Dotkla se jeho poraněného týla a Dennis 
zasykl. „okamžitě pojď do obýváku a sedni si.“

„Charlie, Edward…“
„Edwarda nech na Evě,“ odsekla a odtáhla ho do velké míst-

nosti, která byla buď zařízena v minimalistickém stylu, nebo 
odtud někdo odstěhoval několik kusů nábytku. To, co zbý-
valo, vypadalo pohodlně a používaně.

Mirová si svlékla kabát, bezmyšlenkovitě ho odhodila stra-
nou a zalovila v ohromné kabelce.

„Vyčistím ti ránu a požádám Evu, aby nás zavezla na nej-
bližší pohotovost, kde ti udělají rentgen.“

„No tak, miláčku.“ Znovu zasykl, když mu Mirová přiložila 
ke zranění tampon napuštěný alkoholem, ale natáhl se po ní 
a pohladil ji po noze. „Nepotřebuju rentgen ani jiné doktory, 
když mám tebe. Mám prostě bouli na hlavě. Jsem příčetný, že 
víc už ani být nemůžu.“

Eva zahlédla jeho roztomilý úsměv, když se Mirová dala po 
jeho poznámce do smíchu.

„Žádné dvojité vidění, točení hlavy ani nevolnost,“ ujistil ji. 
„Jenom mě trochu bolí hlava.“

„Jestli až přijedeme domů a já tě důkladně prohlédnu…“
Tentokrát se otočil, zacukal obočími a zazubil se způsobem, 

který přiměl Evu, aby spolkla vlastní rozpačitý smích.
„Dennisi.“ Mirová vzdychla, vzala jeho obličej do dlaní 

a políbila ho tak jemně a něžně, že se Eva musela odvrátit.
„Ehm, možná byste mi mohl říct, kde najdu pracovnu, ve 

které jste naposledy viděl svého bratrance.“
„odvedu vás tam.“
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„Ty tady zůstaneš sedět a budeš se chovat slušně, než s tebou 
skončím,“ řekla mu Mirová. „Pracovna je vzadu vlevo, Evo. 
Dřevěný nábytek, velký stůl a křeslo, knihy vázané v kůži.“

„Najdu to.“
Cestou si všimla dalších chybějících obrazů a nábytku – 

v jednom pokoji dokonce byly jen hromady beden. Přesto ne-
viděla jediné smítko prachu a zachytila jemnou vůni citronu, 
jako kdyby tu někdo nadrtil okvětní plátky.

Našla pracovnu a po prvním pohledu usoudila, že odtud ni-
kdo nic – nebo skoro nic – neodnesl.

Metodicky, pěkně zařízená dřevěným nábytkem v tmavých 
odstínech, typickým pro muže.

Karmínová červeň a lesní zeleň, pomyslela si na prahu. ro-
dinné fotky v černých nebo stříbrných rámečcích, naleštěné 
plakety různých charitativních organizací.

Na stole pořád ležela kožená podložka pod savý papír ká-
vové barvy, tomu odpovídající doplňky a malý elegantní 
počítač.

U krbu se širokou římsou stál bar – malý, starý a jistě cenný – 
se dvěma křišťálovými karafami zpola naplněnými jantarovou 
tekutinou a se stříbrnými etiketami. Whisky. brandy.

Přesunula pohled z dřevěné podlahy na koberec. Mírně vy-
bledlý vzor svědčil o tom, že je patrně starý a cenný jako 
ten bar, křišťál i kapesní hodinky vystavené pod skleněnou 
kupolí.

Neviděla žádné známky zápasu ani náznak, že něco bylo 
ukradeno. Když se však sklonila a prozkoumala místo před 
lemem koberce, uviděla pár kapek krve.

Pomalu a opatrně obešla místnost. Zatím se ničeho nedotý-
kala, ale začala se jí rýsovat jistá představa… možná.

Vrátila se a zastavila se na prahu obývacího pokoje, kde 
Mirová právě nanášela manželovi na spánek mastičku.

„Ještě tam nechoďte,“ řekla jim Eva. „Jenom si skočím pro 
terénní výbavu.“

„Venku je ošklivě, dojdu vám pro ni.“
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„Já to zvládnu,“ řekla rychle, když se Dennis začal zvedat. 
„Jenom mi dejte minutku.“

Vyšla do ledového deště a vzala si výbavu z kufru. Ještě než 
se vrátila dovnitř, rozhlédla se po sousedních domech a vy-
táhla videofon, aby poslala roarkeovi krátkou textovku.

Něco mě zdrželo. Vysvětlím, až přijdu domů.
Tím považovala pravidla manželství za dodržená.
Uvnitř si odložila výbavu, aby si svlékla kabát, šálu a če-

pici. „Tak si to probereme. Zkoušel jste bratranci volat?“
„Jistě. Zkusil jsem to hned. Nezvedl videofon. Zkusil jsem 

se s ním spojit i doma a dovolal jsem se jeho ženě. Nechtěl 
jsem ji plašit,“ dodal Dennis, „tak jsem se nezmínil o ničem 
z tohohle. Řekla mi, že není doma a že patrně přijde pozdě. 
Možná o jeho zdejší schůzce nevěděla, ale i kdyby ano, ne-
řekla by mi to.“

„o jaké schůzce?“
„Ach, omlouvám se, ještě jsem vám to nevysvětlil.“ Vrhl po 

Mirové jeden ze svých nepřítomných úsměvů. „Zkoušel jsem se 
s ním spojit už dřív, jestli bychom si my dva nemohli prostě… 
sednout a probrat naše rozdílné názory na tenhle dům. Dovolal 
jsem se k asistentce, která mi připadala trochu ztrápená. Jinak 
by se možná ani nezmínila o tom, že Edward tady má schůzku 
s realitním makléřem, aby ohodnotil dům k prodeji. No… dost 
mě to napružilo. Neměl to dělat za mými zády.“

Eva přikývla a otevřela terénní výbavu, aby z ní vytáhla 
Hermetikus. „byl jste naštvaný.“

„Evo!“ ozvala se Mirová, ale Dennis ji pohladil po ruce.
„Pravda je nejlepší, Charlie. byl jsem hodně rozrušený. Ne-

zvedal osobní videofon, a tak jsem po poslední přednášce vyra-
zil sem. Doprava byla hrozná. Něco by se s tím mělo dělat.“

„Jo, to říkám pořád. Kdy jste sem dorazil, pane Miro?“
„Ach, nejsem si jistý. Počkejte. Poslední přednáška skon-

čila kolem půl páté. Pár studentů mělo dotazy a to zabralo 
trochu času. Pak jsem si musel sbalit papíry, takže ze školy 
jsem mohl odcházet kolem páté. Potom cesta sem.“ Dopro-
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vodil svá slova roztomilým mlhavým úsměvem, ale v jeho 
snově zelených očích zářily obavy. „Přesně to opravdu nedo-
kážu určit.“

„To stačí,“ řekla mu Eva, protože bylo zjevné, že ho snaha 
o přesnější určení času rozrušuje. „V domě je bezpečnostní 
systém. byl zapnutý?“

„Ano. Znám heslo, mám kartu a moje dlaň je autorizo-
vaná.“

„Je tady kamera.“
„Ano!“ Viditelně se rozzářil. „Jistě! bude na ní můj pří-

chod – i Edwardův. Vůbec mě to nenapadlo.“
„Co kdybychom se nejdřív podívali? Víte, kde je centrální 

počítač?“
„Jistě. Ukážu vám to. Vůbec mě to nenapadlo,“ zopakoval, 

zavrtěl hlavou a postavil se. „Kdybych se podíval, viděl bych 
Edwardův příchod i odchod. Ulehčujete mi od mého bře-
mene, Evo.“

„Pane Miro, někdo vás napadl.“
Zastavil se a zamrkal. „Asi ano. To je krajně znepokojivé. 

Kdo by dělal něco takového?“
„Zkusíme to zjistit.“
odvedl ji dozadu, zatočil a ukázal jí velkou, moderní ku-

chyni s několika staromódními prvky, které se hodily k cel-
kové atmosféře domu.

Všechno tu vypadalo… pohodlně a jistým způsobem jí to 
připomnělo dům Mirových v centru.

„Monitory jsou v několika místnostech,“ vysvětlil Dennis, 
„aby prarodiče nebo zaměstnanci viděli, kdo je u dveří. Tady 
je ale hlavní centrála.“

rozpačitě přejel bezpečnostní systém pohledem. „obávám 
se, že na elektroniku jsem levý.“

„Já taky.“ Přistoupila k místu, kde si byla jistá, že by měl 
být počítač. „Ale můžu vám říct, že někdo všechno odnesl – 
počítač, nebo co tu sakra bylo, i disky.“

„Ach ne.“
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„Jo. Kdo další měl přístup do domu?“
„Kromě Edwarda a mě? Hospodyně – její matka pro ba-

bičku a dědu pracovala desítky let a ona sama tu taky řadu let 
pomáhala. Ta by nikdy…“

„rozumím, ale budu potřebovat její jméno, abych si s ní 
mohla promluvit.“

„Nevadí, když uvařím čaj?“ zeptala se Mirová.
„Vůbec ne, jen do toho. Pane Miro, povězte mi přesně, co se 

stalo. Taxík vás vysadil před domem?“
„Ano. Hned před domem. Zapomněl jsem v něm kufřík – 

jsem tak roztržitý –, ale řidič na mě zavolal. byl jsem rozru-
šený a plný zlosti. Vešel jsem dovnitř. V člověku to vyvolává 
zvláštní pocity. Na jedné straně silné, příjemné vzpomínky, 
ale taky vědomí, že už to není totéž a ani nemůže být. Posta-
vil jsem kufřík a uslyšel jsem hlasy.“

„Víc než jeden?“ zeptala se Eva.
„No…, myslím, že ano. Čekal jsem, že tu najdu Edwarda 

a toho makléře, kterého oslovil. Předpokládal jsem, že si spolu 
povídají. Zavolal jsem na něj. Nechtěl jsem je polekat. Vydal 
jsem se dozadu, a když jsem došel k pracovně, uviděl jsem 
ho, jak sedí v dědečkově křesle u stolu. Měl monokl, tekla mu 
krev. byl vyděšený. Viděl jsem, jak se bojí, a vykročil jsem 
k němu, abych mu pomohl. Někdo mě musel uhodit zezadu. 
Ještě nikdy se mi to nestalo, ale určitě to tak bylo.“

„Ztratil jste vědomí.“
„Jeho zranění odpovídá úderu těžkým předmětem do-

zadu do lebky.“ Mirová podala Dennisovi hrnek a objala ho. 
„A rána na spánku odpovídá úderu o podlahu při pádu.“

„Já to nezpochybňuji.“
„Já vím, že ne.“ Mirová si povzdychla a naklonila se k Den-

nisovi, aby ho jemně políbila na pohmožděný spánek. „Já 
vím, že ne.“

„Co jste udělal, když jste se probral, pane Miro?“
„Nejdřív jsem byl hodně zmatený. Edward tu nebyl, a ač-

koliv jsme si dost dlouho nebyli zrovna blízcí, nikdy by mě 
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nenechal takhle ležet na podlaze. Zavolal jsem na něj – mys-
lím – a hledal jsem ho. obávám se, že jsem nějakou dobu cho-
dil po domě, pořád trochu zmatený, dokud mi nedošlo, že se 
Edwardovi stalo něco hrozného. Zavolal jsem Charlotte, aby 
si nedělala starosti, a požádal jsem ji, ať zkusí zařídit, jestli 
byste nemohla přijet a podívat se na to.“

Věnoval Evě takový pohled svých jemných, zasněných očí, 
že by ho Dallasová nejradši taky políbila na spánek jako před 
chvílí Mirová. Děsilo ji to.

„Teď už si uvědomuji, že jsem měl jednoduše zavolat devět 
set jedenáctku, místo abych obtěžoval vás.“

„Tohle není obtěžování. Cítíte se na návštěvu pracovny? Abyste 
se podíval, jestli tam není něco jinak, než by mělo být?“

„Udělám cokoliv, abych pomohl.“
Cestou k pracovně si Eva zaizolovala ruce a nohy. „radši 

se ničeho nedotýkejte. Už jste tam byl, stejně jako po celém 
domě, takže nemá smysl vás zaizolovat, ale udržme narušení 
místa činu na minimu.“

Na prahu se zarazila. „Takže váš bratranec seděl v křesle 
za stolem.“

„Ano… ne, ne za stolem. Křeslo bylo vepředu.“ Na oka-
mžik se zamračil. „Proč? Ale ano, seděl v křesle před stolem. 
Na koberci.“

„Dobře.“ To souhlasilo s jejím pozorováním. „Počkejte 
minutku.“

Vzala si z terénní výbavy vše potřebné, nabrala kapku krve 
z podlahy a zapečetila ji. Pak metodicky prohledala okolí 
koberce.

Přidala ke vzorku pár kapek z malé lahvičky a přikývla. 
„Ano, je to krev. Někdo ji otřel, ale při rychlém úklidu se ne-
zbavíte všeho.“

Shýbla se a začichala. „Ještě je tady trochu cítit čisticí 
prostředek.“ Nasadila si mikrobrýle a podívala se zblízka. 
„A když víte, co hledáte, můžete ji přímo vidět, i to, kudy sem 
přitáhli křeslo a jak tu stálo s nějakou zátěží.“
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„Seděl na něm totiž Edward.“
„Vypadá to tak. Ještě minutku.“ Přešla za stůl a podrobně 

prozkoumala křeslo.
„Trochu jim uniklo. Tady je kapka.“ Znovu odebrala vzorek, 

opatrně, aby zbylo i pro techniky. „byl svázaný, pane Miro?“
„Ehm…“ Zavřel oči. „Myslím, že ne. Podle mě ne. omlou-

vám se. Nejsem si jistý. byl jsem v šoku.“
„Dobře. Monokl, krvavá ústa. Takže ho někdo napadl a po-

sadil ho do křesla, ale tady, víc uprostřed místnosti. Vyděsil 
ho dost na to, aby zůstal sedět. Možná ho ohrožoval omračo-
vačem, nožem nebo nějakou jinou zbraní, případně mu hro-
zili dalším násilím.“

Znovu si obešla pracovnu. „Hlasy. Takže mluvili. Patrně od 
něj něco chtěli. Ale než to získali nebo než skončili, objevil 
jste se vy. Zavolal jste, takže měli čas pohrozit mu, ať je zti-
cha, a přesunout se mimo dohled. Jestli měli omračovač, ne-
použili ho na vás. Když někoho zasáhnete z omračovače, pár 
vteřin trvá, než ho složíte a může vás zahlédnout. rána ze-
zadu. Ale nezabili vás, ani vás nevzali s sebou. Nejste pro ně 
důležitý. Jste jenom nesnáz. Ale dali si práci s úklidem a vrá-
tili křeslo za stůl. Proč?“

„Je to fascinující – vaše profese je věda i umění.“
„Cože?“
„Vaše práce je věda a zároveň umění,“ řekl Dennis. „Vaše 

pozorovací schopnosti jsou vypilované zkušenostmi, ale 
taky vrozené. Pardon, trochu jsem se zamyslel.“ Usmál se. 
„Ptala jste se proč. Myslím, že to chápu. Jestli znali Edwarda, 
mohli znát i mě. Někteří lidé by řekli, že se mi zatoulaly myš-
lenky, upadl jsem a uhodil se do hlavy. A zbytek že jsem si 
vymyslel.“

„Někteří lidi jsou pitomci,“ odpověděla Eva. Její slova mu 
vyloudila na tváři úsměv. „Pane Miro, je tu něco jinde, než by 
mělo být? Nechybí tu něco?“

„Pracovna je skoro přesně v tom stavu, v jakém ji nechal 
můj dědeček. Něco ze zdejších věcí patří jako odkaz mně, 
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mým dětem a dalším. Ale všichni jsme to prozatím nechali 
tady. Myslím, že nic nebylo odneseno ani přesunuto.“

„Dobře. Přišel jste sem a uviděl ho. Na vteřinu jste ztuhl – 
tak to bývá. Díváte se na svého bratrance a vycházíte mu na 
pomoc.“

Sama se zastavila u dveří a udělala rychlý krok do míst-
nosti. Pak se rozhlédla po policích.

Zvedla kamennou misku, dokonale naleštěnou, zamračila se 
a znovu ji odložila. Vyzkoušela váhu jedné plakety, ale zavr-
těla hlavou. Potom sevřela v prstech zvednutý chobot velkého 
skleněného slona vyvedeného v jásavých modrých a zelených 
barvách. Měl dostatečnou hmotnost i šikovné držadlo.

„Doktorko?“
Mirová k ní přistoupila a slona si prohlédla. „Ano, ano, ty 

nohy odpovídají ráně.“
Zatímco Eva odebírala další vzorek, Mirová se obrátila 

k Dennisovi. „Přísahám, že si už nikdy nebudu stěžovat na 
tvoji tvrdou hlavu.“

„Taky to očistili, ale zůstalo tady maličko krve. Útočník se 
schoval na téhle straně za dveřmi. Tohle je po ruce. Přijdete vy, 
bum, a kácíte se k zemi. Útočník – on, ona, oni – bude jich víc, 
jeden se stará o Edwarda, druhý o vás a o úklid. Takže jeden 
přinese čisticí prostředek, uklidí, sebere bezpečnostní systém 
s disky. A vezmou i jeho. Vás tu nechají. Projdu si dům, abych si 
ověřila, že ho někam nenacpali… Pardon,“ dodala okamžitě.

„Neomlouvejte se.“
„Pozvu sem techniky. Můžu se spojit s oddělením pohřešo-

vaných osob a popohnat je.“
„Mohla byste…“
„Převzít vyšetřování sama?“ Mirová chápavě vzala Dennise 

za ruku. „oba bychom se cítili líp, kdybys to řešila ty.“
„Jasně, to se dá zařídit. Zatím si jděte sednout zpátky do 

obýváku a já všechno rozběhnu.“
Eva uložila slona do sáčku na důkazy, spojila se s techniky 

a povolala pár strážníků na pochůzky po okolí. Někdo vešel 
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dovnitř, patrně bez pozvání Edwarda Miry. Prověří toho mak-
léře. A někdo zase odešel – buď nesl Edwardovo tělo, nebo ho 
přinutil odejít po svých.

Potřebovali dopravní prostředek.
Nebylo to vloupání ani obyčejný únos – proč by ho potom 

nejdřív tloukli? Křeslo uprostřed místnosti jí připomínalo 
výslech.

Někdo od Edwarda Miry něco chtěl. A Edward nejspíš zů-
stane naživu, dokud to od něj nezískají.

Vrátila se do obýváku. Mirovi zapálili oheň, seděli spolu na 
pohovce a popíjeli čaj.

Eva si sedla na stolek proti nim.
„Potřebuju pár informací. Jméno, kontaktní údaje toho rea-

litního makléře?“
„Nemám tušení. omlouvám se. Asistentka mi je neřekla 

a já jsem byl příliš rozrušený, než abych se ptal.“
„Dobře, tohle zjistím v jeho kanceláři. Kde ji má?“
„odešel z Kongresu, aby založil a řídil politický institut,“ 

odpověděla Mirová. „Má kancelář v jeho ústředí v Chrysler 
building.“

„Prvotřídní nemovitost.“
„Postavení je pro Edwarda velice důležité,“ řekl Dennis. 

„Jeho organizace Mirův institut zabírá dvě patra a vlastní 
i dům ve Východním Washingtonu, který v případě potřeby 
využívá Edward nebo jiní členové vedení.“

„budu potřebovat i jeho adresu. A adresu domů. Zajedu si 
promluvit s jeho ženou. Jaký měli vztah?“

Dennis se podíval na manželku a vzdychl.
„Já odpovím. Mandy je realistka, kterou baví život, jaký 

vede. byla vynikající v kampani a je vynikající na získávání 
sponzorských příspěvků a ve výborech. To, že jí Edward často 
zahýbal, považuje za součást ujednání, a nijak zvlášť důleži-
tou, protože si počíná diskrétně. ona je taky diskrétní a vy-
užívá služeb licencovaného služebníka. obě jejich děti jsou 
samozřejmě dospělé, a ačkoliv na veřejnosti všichni hrají 



J .  D .  robb 24

svoji roli, ani jedno nemá rodiče zrovna v lásce a není ani 
spokojeno s jejich životním stylem.“

„Svět je plný různých lidí, Charlie,“ zahučel Dennis.
„Toho jsem si vědoma. Můj profesionální názor je takový, 

že by Mandy neudělala nic, čím by obrátila svůj svět vzhůru 
nohama. Nikdy by Edwarda nezranila a svým způsobem ho 
má ráda. on je zase svým způsobem vděčný za její příspěvek 
k jeho kariéře a je hrdý na její společenský status.“

„Měl nepřátele.“
„Spousty. Politické, jak bys čekala.“
„A osobní?“
„Umí být šarmantní a často takový je – i to je součást po-

litiky. Taky věří, že má pravdu, ať už zaujme jakýkoliv po-
litický nebo osobní postoj, a to může způsobovat třenice. 
Tenhle dům je příkladem,“ dodala Mirová. „Edward usoudil, 
že je třeba ho prodat, a tak ho taky prodá.“

„Plete se,“ řekl Dennis tiše, „a neprodá. Ale to teď není pod-
statné. Někdo ho zranil a není tu žádost o výkupné.“ Podíval 
se na Evu. „Vůbec jste se o něm nezmínila.“

„Promluvím si o tom s jeho ženou. Pane Miro, chci, abyste 
věděl, že věřím všemu, co jste mi řekl. A v žádném případě 
nevěřím, že byste jakkoliv ublížil svému bratranci. Nebo ko-
mukoliv jinému.“

„Děkuji.“
„Ale musím se vás na něco zeptat, jinak bych nedělala po-

řádně svoji práci. A kdybych ji nedělala pořádně, nepomá-
hala bych vám.“

„rozumím. Musíte se mě zeptat, kdy jsem Edwarda viděl 
naposled a jak jsme se k sobě chovali. Jestli je udržení tohoto 
domu v rodině pro mě tak důležité, že bych si někoho najal, 
aby ho vyděsil.“ Přikývl a odložil hrnek s čajem. „Viděli jsme 
se o svátcích. obávám se, že hlavně z povinnosti. Charlotte 
a já jsme se zúčastnili koktejlového večírku u něj doma. Kdy 
to bylo, Charlie?“
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„Dvaadvacátého prosince. Zdrželi jsme se jen asi hodinu, 
protože se Edward pokusil Dennise přemluvit k prodeji 
domu.“

„Nechtěl jsem se hádat, a tak jsme odešli dřív. Krátce po 
prvním lednu mi poslal e-mail, kde shrnul svoje důvody 
a plány.“

„o tom jsi mi neřekl, Dennisi.“
„Snadno se na něj rozzlobíš.“ Dennis vzal Mirovou za ruku. 

„A nebylo tam nic nového. Nerad tahám tyhle spory domů. 
Stručně jsem mu odepsal, že nesouhlasím a že hodlám dodr-
žet slib daný dědečkovi. Když hned odpověděl, bylo mi jasné, 
že je hodně napružený. obvykle by s odpovědí počkal, aby to 
vypadalo, že má plné ruce práce. Ale tentokrát napsal hned, 
že mi dá čas, abych zmoudřel, a varoval mě, že pokud se budu 
držet svého sentimentu, bude nucen podniknout právní kroky. 
A… tvrdil, že jsme žádný slib nedali, že jsem si to popletl, jak 
se mi občas stává.“

„K čertu s ním!“
„Charlie…“
„K čertu s ním, s bezcitným darebákem. Myslím to vážně, 

Dennisi!“ Vztekem zbrunátněla a z očí jí vyšlehly blesky. 
„Jestli hledáš někoho, kdo by mu chtěl ublížit, podívej se na 
mě.“

„Doktorko Mirová,“ napomenula ji Eva chladně, „pře-
staňte. Požádám oddělení elektronické detekce, ať se na ty  
e-maily podívají. To byla vaše poslední komunikace?“

„Ano. Neodpověděl jsem. bylo to od něj kruté a byla to 
lež. Složili jsme slib.“ Eva viděla jeho zmatený smutek stejně 
jasně jako doktorčin vztek. „Pokusil jsem se s ním spojit až 
dnes, ale nepodařilo se mi to.“

„Dobře.“ Nedokázala si pomoct a dotkla se rukou jeho 
kolena. „Poznáte, co je opravdu důležité. Najdu odpovědi, 
slibuji.“

Vstala, vděčná za zvonění od dveří. „To bude pro mě. Za-
vedu techniky do pracovny a osobně prohledám dům. Pozvala 
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jsem strážníky, ať obejdou sousedy, jestli někdo něco neviděl. 
Jeden vás zaveze domů.“

Vytáhla videofon. „Dali byste mi všechna jména a kon-
taktní údaje, o které jsem žádala?“

„Charlie to udělá. Já jsem na elektroniku hrozný nešika.“
„Já taky.“ Eva podala videofon Mirové. „bude to dobré.“
Dennis se zvedl. „Jste velice chytrá žena. A hodná holka,“ 

dodal k jejímu údivu. Pak ji jemně políbil na tvář a polechtal 
ji strništěm, jež si patrně zapomněl oholit. „Děkuji.“

Eva šla otevřít a přitom cítila, jak se jí to šimrání šíří až 
k srdci.
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2. kapitola

Eva je vyprovodila, promluvila si se strážníky i techniky 
a rozhodla se prohledat dům odshora dolů. Na schodech 

se ale zastavila a sedla si.
A zavolala roarkeovi.
„Promiň,“ řekla ze všeho nejdřív.
„Neomlouvej se.“ Displej vyplnil jeho obličej, a páni, jaký 

to byl obličej. Nikdy ji nepřestávalo zarážet, že se bohové, an-
dělé, básníci a umělci čas od času scházejí, aby vytvořili něco 
dokonalého. Nádherně tvarovaná ústa, neskutečně modré 
oči, ostře řezané lícní kosti, to vše lemované hustým černým 
hedvábím.

„Dostala jsi případ,“ pokračoval s nepatrným náznakem ir-
ského přízvuku, který ještě podtrhoval celkovou dokonalost.

„Tak trochu. Nemám tělo, takže změna. Přinejmenším za-
tím. Napadli Dennise Miru.“

„Cože?“ Úsměv z jeho očí zmizel. „Je zraněný? V které ne-
mocnici? Sejdeme se tam.“

„Je v pohodě. Právě jsem je poslala domů. Schytal šlupku 
do týla a pak se uhodil o podlahu do spánku, když upadl. Nej-
spíš má slabší otřes mozku, ale Mirová to zvládne.“

„Kde jsi?“
„V domě jeho dědečka. Dědečka pana Miry. bývalém domě. 

Z poloviny patří panu Mirovi, z poloviny jeho bratranci, bý-
valému senátorovi Edwardu Mirovi, který byl taky napaden 
a momentálně se pohřešuje. Musím projít celý dům, abych si 
ověřila, že jeho mrtvola není v některé skříni, a pak si cestou 
domů musím promluvit s pár lidmi. Nevím, jak dlouho…“

„Řekni mi adresu.“
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„roarku, je to v SoHo. Není potřeba, abys za takového ve-
čera jezdil až sem.“

„Můžeš mi tu adresu říct rovnou, nebo si ji zjistím jinak. 
Každopádně vyrážím.“

Řekla mu ji.
Stačila projít horní patro – obě křídla domu –, než dorazil. 

A připustila, že jí pohled na něj a kelímek kávy v jeho ruce 
zvedly náladu.

„Chystala jsem se udělat večeři.“
Jeho krásné rty se zvedly v úsměvu a otřely se o její. 

„opravdu?“
„Přísahám. Na ústředí se nic nedělo, tak jsem se chystala 

jet domů. Říkala jsem si, že tě možná předběhnu a připravím 
víno, svíčky a špagety přímo v jídelně.“

„Vzácná představa.“
„odchytila mě Mirová. Normálně ji nevídáš otřesenou, ale 

dneska byla. Pan Mira jí zavolal, když přišel k sobě – praštili 
ho dole v pracovně –, a požádal ji, ať přivede mě.“

„Jak jinak. Je to inteligentní muž.“
„Povím ti hlavní body, zatímco budu hledat potenciálně 

mrtvého Edwarda, ale nejdřív mi pověz, pane Nakupuju celý 
svět a jeho satelity, kdybys kupoval tenhle dům, kolik bys za 
něj dal?“

„Ještě jsem si ho neprošel, ale z toho, co jsem zatím viděl, 
vypadá jako krásně zachovalý a udržovaný. Pravděpodobně 
postavený ve třicátých letech dvacátého století. Zhruba pět 
set padesát čtverečních metrů a v téhle čtvrti? Předpokládám, 
že bych nabídl zhruba deset. Kdybych prodával, řekl bych si 
o patnáct.“

„Milionů?“
„Ano.“
„To je velký balík.“
„Líbí se ti? Chce ho Dennis prodat?“
„Ne – totiž, jistě, je to pěkný dům, ale my už jeden máme. Ten 

mi stačí. A ne, nechce ho prodat, což je součást zápletky.“
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Při prohledávání ho seznámila se základními fakty a věděla, 
že všechno pečlivě vnímá, i když se zastavoval, aby obdivoval 
nějaký kus nábytku, truhlářskou práci nebo medailón.

„od správného kupce a při správném naaranžování bych 
dokázal získat dvacet,“ poznamenal. „Ale zpátky k věci. Víš, 
že ten senátor je tak trochu darebák – přinejmenším podle 
mého osobního dojmu?“

„Je to darebák i podle mého dojmu, který jsem získala od 
Mirové a z toho, co pan Mira neřekl. Ale bude prima najít ho 
živého.“

„Souhlasím.“
oba sešli do pracovny, která teď páchla chemikáliemi 

techniků.
„Trochu jsem bradleyho Miru znal.“
„Vážně?“
„Jen hodně málo,“ dodal roarke. „A hlavně z doslechu. byl 

uznávaný a obdivovaný. Prověřila sis ho?“
„Ne, nepředstavovalo to bezprostřední úkol.“
„Státní žalobce za New york – před tvojí i mojí érou. Mys-

lím, že měl nějaké rodinné peníze a přidal k nim další. Stal 
se z něj soudce a před víc než deseti lety odešel na odpoči-
nek – možná spíš před dvaceti, jestli mě neklame paměť. Po-
slední roky života se věnoval charitě, jak vidíš z vystavených 
plaket. Skvělý člověk, který podle všeho vedl dobrý, produk-
tivní život.“

„Pan Mira ho měl moc rád, to je jasně vidět. Dvacet 
milionů?“

roarke se rozhlédl bystrýma modrýma očima kolem sebe. 
„od správného kupce ano.“

„Už polovina představuje velkou motivaci, abys ho našel. 
Musím si promluvit s tím realitním makléřem, který si dohodl 
schůzku s Edwardem Mirou. Ale nejdřív chci vidět hospodyni 
a manželku. Hospodyně je při cestě za manželkou.“

„Můžu řídit a ty si zatím stáhneš základní informace.“
„To je dobrý plán. Ještě se zastavím za techniky.“
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Sila robartsová bydlela pár bloků odtud v bytě v prvním 
patře zrekonstruovaného činžáku. Vedla úklidovou společnost 
„Služebné k pronajmutí“, zatímco její manžel, se kterým byli 
spolu již léta, vlastnil a vedl údržbářskou firmu „Všeuměl“.

Vychovali dvě děti, které obě pracovaly u jejich firem, 
a měli tři vnoučata.

„Ten dům jim patří.“ roarke zaparkoval a Eva kývla k domu 
z bílých cihel. „V přízemí mají kanceláře, v prvním patře 
bydlí.“ Stiskla zvonek bytu.

ozval se ženský hlas, rázný a netrpělivý. „Ano?“
„Newyorská policie, paní robartsová. Potřebujeme s vámi 

mluvit.“
„Proč, sakra? Ukažte mi průkaz. Podržte ho před kamerou.“
Eva zvedla odznak.
„Co se děje? Stalo se něco některýmu mýmu dítěti?“
„Ne, madam. Jenom s vámi potřebujeme mluvit. Vaše jméno 

a adresu nám dal Dennis Mira.“
„Pan Dennis? Je v pořádku? Co to… sakra.“ Žena se zara-

zila a pustila je bzučákem dovnitř.
Chodba dělila přízemí na dvě poloviny, s dveřmi do kan-

celáří úklidové firmy na jedné a údržbářské firmy na druhé 
straně. Další dveře vzadu byly označeny nápisem „Privát“.

I ty se se zabzučením odemkly.
Vyšli po schodech do prvního patra k dvojkřídlým dveřím. 

Jedno křídlo se otevřelo.
„Víte jistě, že je pan Dennis v pořádku? Kdo jste?“
„Newyorská policie,“ zopakovala Eva a podruhé zvedla od-

znak. „Poručík Dallasová.“
„Dallasová? Dallasová?“ Žena měla vlasy odstínu hořké 

čokolády stažené do ohonu na temenu a obrovské oči stejné 
barvy. Teď je vykulila, takže získaly rozměry planet. „roarke? 
Dallasová? Viděla jsem film, poslouchala jsem tu knihu. Pa-
nenko skákavá. Mele! Mele! Pojď sem. Mirovým se stalo něco 
hroznýho!“

„Paní robartsová, uklidněte se. Mirovi jsou v pořádku.“
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„Jste z oddělení vražd,“ odsekla Sila a zatahala se za límec 
trička s logem firmy. „Myslíte, že to nevím?“ zeptala se, za-
tímco ze zadní části bytu k nim dolehl blížící se dusot. „Pra-
cujete s paní Charlotte.“

„Co se jim stalo?“ Muž, který přiběhl, se na takového hro-
motluka pohyboval rychle. Musel vážit určitě přes sto kilo, 
měřil aspoň sto osmdesát pět centimetrů a měl postavu hráče 
arenaballu. „Došlo k nehodě?“

„Podle mě je někdo zavraždil!“
„Cože? Cože?“ obr popadl svou hysterickou ženu a zatvá-

řil se, jako kdyby se chystal připojit k jejímu kvílení. „Pane-
bože! Panebože! Jak…“

„Ticho!“ zahřměla Eva. „oba Mirovi jsou v pořádku, teď 
nejspíš sedí u večeře a možná u pořádně velkého drinku. 
Všichni se sakra uklidněte a sedněte si!“

Z čokoládových očí se řinuly slzy. „Jsou v pořádku? 
Přísaháte?“

„Jestli tím zastavím tohle šílenství, podepíšu vám přísahu 
vlastní krví.“

„Dobře, pardon.“ otřela si tváře. „Promiň, Mele.“
„Co se sakra děje, Silo?“
„To je Dallasová a roarke.“
„Dallasová a… Někdo je mrtvý.“
„Plno lidí je mrtvých,“ upozornila je Eva. „Ale ani jeden 

z nich není Charlotte nebo Dennis Mirovi.“
„Vyděsilo mě to, to je všechno.“ Sila popotáhla. „Tolik 

jsem se polekala. Jsou naše rodina.“
„Tak pochopte, že jsou i moje.“
„Pan Dennis vás jenom chválí. Zastavil se za mnou, když 

jsem uklízela v tom velkým domě a poslouchala jsem přitom 
tu knihu. o Icoveových. Zeptala jsem se ho, jestli vás zná, 
když pracujete s paní Charlottou, a on říkal, že ano a že jste 
slušný, hodný lidi. A odvážný. Zbožňuju ho.“

„Dobře.“ Tomu Eva rozuměla. „Je v pořádku.“
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„Přinesu ti skleničku vína,“ řekl Mel své ženě. „Vám můžu 
přinést taky,“ dodal směrem k Evě a roarkeovi.

„Díky, ale jsem ve službě.“
„Já nejsem,“ ozval se roarke vesele, „a skleničku bych si 

rád dal.“
„Můžu vám nabídnout něco jinýho, paní Dallasová. Kafe, 

možná čaj. Máme i pepsi.“
„Pepsi?“ Sila na něj přimhouřila dosud vlhké oči. „Melville 

robartsi, říkal jsi, že s tím končíš.“
obr svěsil ramena jako kluk přistižený při krádeži koláčů. 

„Možná bych někde vyškrábl jednu nebo dvě zapomenutý 
plechovky.“

„Dám si,“ řekla Eva, aby se přestali zaobírat pohoštěním. 
„A říkejte mi poručíku. Pracujete pro Dennise Miru, uklízíte 
dům po jeho dědečkovi.“

„Ano, to je pravda. Pojďme si sednout, jak jste říkala.“
Sila je zavedla do obývacího pokoje, příjemné místnosti, 

tak uklizené, že se téměř leskla, a klesla na sytě modrou židli 
s vysokým opěradlem.

„Moje mamka dělala pro soudce Miru a paní Gwen skoro 
tak dlouho, kam až sahá moje paměť. Když jsem byla dost 
stará, občas jsem jí pomáhala. Pak paní Gwen zemřela. bylo 
to hrozně náhlý a soudce ztratil chuť žít dál. Zemřel pár mě-
síců po ní. Mamce pořád chybí. A mně taky.“

„I mně.“ Mel se vrátil s podnosem, na kterém byly tři skle-
ničky s červeným vínem a jedna s chlazenou pepsi. „Když po-
třebovali, dělal jsem jim údržbáře. Tak jsem se poprvé setkal 
se Silou – bylo nám šestnáct. Došlo k nějakým problémům, 
paní… poručíku?“

„Došlo. Pan Mira je v pohodě,“ zopakovala, „ale dnes večer 
byl napaden v domě po dědečkovi.“

„Napaden? V domě?“ Tmavě hnědé oči se opět přimhou-
řily. „Zaútočil na něj senátor, co? Nedokázal ho zastrašit 
slovně, tak se do něj pustil. Senátor Edward Mira. To je bra-
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tranec pana Dennise, ačkoliv byste neřekli, že mají stejnou 
krev. Jsou odlišný jako oheň a voda.“

„Proč myslíte, že by Edward Mira napadl pana Miru?“
„Protože ten chlap chce, aby bylo vždycky a ve všem po 

jeho. Je to obyčejný surovec a vždycky byl, jestli chcete znát 
můj názor. Moc se mi nezamlouvá on ani ta jeho nafoukaná 
panička. Ale mají fajn děti. To jsou slušný lidi a jejich vnou-
čata jsou sladký jako třešňový koláč. Zatkli jste ho?“

„Ne. on pana Miru nenapadl, vlastně někdo napadl i jeho. 
A teď se pohřešuje.“

„Nerozumím.“
„Pan Mira útočníka překvapil a ten ho omráčil. Když se pan 

Mira probral, Edward Mira i útočníci byli pryč.“
Sila se napila vína a zhluboka vydechla. „omlouvám se za 

to, co jsem o něm řekla – je to pravda, ale omlouvám se. Chtěl 
je někdo oloupit? V domě je kvalitní zabezpečení. Nikdy jsem 
se tam nebála sama, s mamkou ani s dcerou.“

„Kdy jste tam byla naposledy?“
„Zrovna dneska, od půl osmý do půl třetí. S dcerou jsme 

tam uklízely a přišla i mamka. Už nemůže uklízet jako dřív, 
ale ten dům miluje. ráno jsme si přivstaly a vydrhly jsme ho 
odshora dolů – chodíme tam jednou měsíčně. Přísahám, že 
jsme na odchodu zamkly a nastavily alarm.“

„Přišel tam za vámi někdo?“
„Ne, madam.“
„Všimla jste si někoho, dnes nebo jindy, kdo nemá kolem 

toho domu co dělat? Víte, jak to myslím.“
„Ano, vím, ale nevšimla. Je to slušná čtvrť. Pár důchodců 

jako soudce, většinou doktorů, právníků a tak podobně. Pan 
Dennis se zastavuje každých pár týdnů, aby nás pozdravil 
a pobyl v domě.“

„A senátor?“
Nakrčila nos. „V poslední době taky, a z očí mu koukaly 

dolary.“
„Silo!“
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„Nemůžu si pomoct. odvezl část nábytku – nechal ho od-
vézt,“ opravila se, „ale pan Dennis říkal, že to bylo jeho dě-
dictví a že je to v pořádku. Neřekla jsem panu Dennisovi, že 
jsem slyšela, jak senátor vykládá do videofonu o ohodnocení 
těch kousků, které si vzal. Pana Dennise by ranilo, kdyby vě-
děl, že senátor prodává milovaný věci po prarodičích cizím 
lidem.“

Eva položila ještě pár otázek, i když tušila, že nic nezjistí. 
Když se zvedli k odchodu, Sila se dotkla jejího lokte.

„Chci zavolat panu Dennisovi, jenom abych ho slyšela. Mys-
lím, že se neuklidním, dokud to neudělám. Je to v pořádku?“

„Jistě.“ Eva zaváhala. „Počkejte zhruba týden, ale jestli pak 
budete mít příležitost, můžete tam zajít a uklidit pracovnu. 
Technici po sobě nechávají prach.“

„Můžete se vsadit, že tam zajdu.“
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3. kapitola

Cestou do centra Eva hluboce přemýšlela a nakonec se oto-
čila k roarkeovi.

„Prodej nábytku, plánovaný prodej domu. Někteří lidi jsou 
prostě chamtivci, ale možná by ses mohl pořádně podívat na 
jeho finance. Může mít hráčské dluhy nebo ho někdo vydírá 
kvůli aférce. Možná ten dům nechce prodávat. Možná musí.“

„Strkání nosu do cizích financí je vždycky příjemné. 
V tomto případě jde o vyložený svátek.“

„Vážně ho nemáš rád.“
„Vůbec.“
„Mohl přinutit pana Miru k prodeji?“
roarke hladce projel kolem minibusu a prosmýkal se po 

kluzkých ulicích. „Neznám konkrétní okolnosti, ale pokud 
vlastní stejné podíly, byla by to podle mě velká bitva. Dennis 
by ho mohl vykoupit.“

„Jasně, kdyby se mu někde povalovalo deset milionů a chy-
talo prach.“

„Deset milionů nechytá prach, ale – pokud se správně pou-
žijí – přitahuje další prachy. Mohli bychom mu snadno půjčit. 
Je rodina,“ dodal, když na něj Eva zůstala zírat.

Vzala ho za ruku. „Vážně jsem plánovala tu večeři. A uva-
žovala jsem o plavání s bazénovým sexem a možná o filmu.“

Uvolněně se na ni zazubil. „o tom všem?“
„Ještě jsem dolaďovala detaily. A je mi moc líto, že se nám 

to nepodařilo uskutečnit.“
„Máme život před sebou.“

* * *
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roarke zastavil u chodníku před třpytivou stříbrnou budo-
vou. Eva se ušklíbla, když k nim ledovým deštěm přispě-
chal vrátný, vyhlížející jako lední medvěd se zlatými prýmky, 
a zamračil se na ně.

„Tenhle dům je tvůj?“
„Ne. Pojďme dovnitř, ať zjistíme, jestli si ho nemáme 

koupit.“
„Vrátného vyřídím já,“ řekla Eva, než vystoupili. „Ne abys 

ho uplatil.“
„A zkazil ti zábavu? Za koho mě máš?“
Eva vyskočila z auta a pevně se postavila proti vrátnému, 

který na ni zavrčel.
„S touhle rachotinou tu nemůžete parkovat.“
„Právě jsem to udělala.“
„Tak s ní zase odjeďte. Tohle místo je určený k vyzvedávání 

a vykládání obyvatel. Pro taxíky, limuzíny a auta, který ne-
jsou ostudou celýho automobilovýho průmyslu.“

Eva vytáhla odznak. „Tohle je oficiální vůz newyorské poli-
cie a mně vyhovuje. Zůstane tam, kde jsem ho nechala.“

„Hele, podívejte, já jsem všema deseti pro kluky – i holky – 
v modrým, ale nemůžu dovolit, aby mi tady překážela taková 
hromada šrotu.“

„Nesuďte knihu podle názvu.“
„Cože?“
„obálky,“ ozval se roarke. „Podle obálky, drahá.“
„To je fuk. Zůstane tady.“ Podívala se na jeho jmenovku. 

„Eugene. Viděl jste dnes večer senátora Miru?“
„Ne, neviděl a jsem ve službě od čtyř. Podívejte, zajeďte si 

za roh do garáže. brnknu jim a nebudete muset platit.“
„Někdo by to mohl považovat za pokus o uplacení policej-

ního důstojníka. Já to nechám plavat. A co paní Mirovou?“
„Její sekretářka odešla zhruba před dvaceti minutama, takže 

pokud vím, paní Mirová je nahoře. Co je za problém?“
„budu ho mít s vámi, jestli nás nepustíte nahoru k Miro-

vým, a to hned. Mám za sebou dlouhý den, příteli, jsem pro-



rUKA rUKU MyJE 37

močená a je mi zima. Kdybych chtěla, mohla bych vám udělat 
ze života peklo.“

„Poldové,“ zahučel potichu, odklátil se zpátky ke dveřím 
a přistoupil k počítači ve vstupní hale.

„Musí vás pustit paní Mirová nebo někdo z jejích lidí. Kou-
pili si soukromý výtah, a kdybych se vás tam pokusil poslat 
bez jejich svolení, spustí se alarm. A je to moje práce. Možná 
mi můžete udělat ze života peklo, dámo, ale nejste nic proti 
mý manželce. Jestli přijdu o místo, budu si ještě přát, abych 
byl v pekle.“

„Poručíku, ne dámo – a oznamte jim, že si newyorská poli-
cie přeje mluvit s paní Mirovou.“

Ťukl do monitoru a nasadil si sluchátko, aby nebylo sly-
šet hovor. „Ahoj, Hanku, tady je Eugene u dveří. Je tady po-
licie a že prý potřebuje mluvit se šéfovou. M-hm. Jo, hned to 
bude. rozumím.“

otočil se k Evě. „Potřebuju oskenovat váš odznak a ostraha 
paní Mirový ji právě informuje, že chcete jet nahoru.“

„Jen skenujte.“
Jakmile ji vrátný prověřil, vrátil se k monitoru a Hankovi. 

„Poručík Eva Dallasová, ověřeno. Dobře. ostraha chce vědět, 
o čem chcete mluvit s paní Mirovou.“

„To proberu s ní, abych respektovala její soukromí.“
„Říkala… Jasně, slyšel jsi. rozumím.“
odvrátil se od monitoru, aby ukázal k poslednímu výtahu 

ze tří. „Ten je jejich soukromý. Pošlu vás rovnou nahoru. 
ostraha na vás bude čekat.“

„Super.“ Eva s roarkem odkráčeli k výtahu.
Kabina se otevřela téměř bezhlučně. Výtah měl světle 

žluté stěny, lavičky potažené královsky modrým čalouněním 
a u zadní stěny stolek, na němž stála váza s bílými růžemi.

„Kdo dělá takové věci?“ zeptala se Eva. „Kdo dává kytky 
do výtahu?“

roarke pracoval na osobním počítači. „Koupili si celé horní 
patro – čtyři bytové jednotky a terasy. Před osmi lety.“
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„Celé patro?“
„Ano, za dvanáct celých tři milionu. Říkala jsi, abych se po-

díval na jejich finance.“
„Myslela jsem, že se do toho pustíš, až budeme doma.“
„Nedokázal jsem se ovládnout – mám moc slabou vůli. Jo, 

a jsou tady oči a uši, ale dovolil jsem si je vyřadit z provozu, 
jakmile jsme nastoupili.“

„Jsi pilná včelka.“
„Zahálka je matkou hříchu.“
„Proč matkou? Copak by se mohla stát matkou ženská, 

která zahálí? A proč se nemůže stát třeba otcem?“
roarke zvedl oči ke světle žlutému stropu. „Taková jedno-

duchá, byť moralizující fráze, a nezbylo z ní vůbec nic.“
„Taky nerada zahálím.“ Potěšeně vystoupila k výtahu, jen 

co se dveře zase otevřely.
Naproti jim vykročil velký, atleticky stavěný černoch, který vy-

padal, jako kdyby měl svou přítomností zdobit obálku nějakého 
časopisu s pánskou módou. byly tu další bílé růže, lavičky, tlu-
mené světlo – a dvojkřídlé dveře, nekompromisně zavřené.

„Poručíku, pane,“ oslovil je s náznakem britského přízvuku. 
„Než vás pustím k paní Mirové, potřebuji vám odebrat zbraně 
a veškerou elektroniku.“

„Ani náhodou.“
„V tom případě se obávám, že se bez soudního povolení dál 

nedostanete.“
„Dobře. budu předpokládat, že paní Mirové je jedno, že 

její manžel byl dnes večer napaden a možná unesen. Pokud se 
na tom něco změní, může mi zavolat zítra na ústředí. Teď mi 
končí služba. Pojďme na špagety,“ řekla roarkeovi a otočila 
se zpátky k výtahu.

„Moment. Tvrdíte, že pana Miru někdo napadl?“
„S masovými koulemi,“ dodala Eva. „A skleničkou vína.“
„To zní naprosto dokonale. U krbu?“ zeptal se roarke. „Je 

večer jako stvořený pro oheň v krbu.“
„Poručíku!“
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Eva se ohlédla přes rameno. „Mluvíte se mnou?“
„byl senátor Mira zraněn?“
„Podívejte, Hanku, přišla jsem, abych mluvila s paní Miro-

vou v oficiální policejní záležitosti. buď bude souhlasit s roz-
hovorem, nebo ne. Přestaňte mě zdržovat.“

„Počkejte tu, prosím. Potřebuji minutu.“
„Víc vám nedám. Šedesát vteřin. odteď.“ Zvedla ruku a vý-

znamně se podívala na hodinky. Hank otevřel dvojkřídlé dveře 
a zmizel za nimi.

Eva se zhluboka nadechla. „Proč se lidi chovají k poldům 
takhle?“

„Nemám zdání, ale teď vyloženě toužím po špagetách.“
„Dostaneme se k nim.“ otočila se, když se dveře zase ote-

vřely. Uběhlo třicet vteřin.
„Pojďte, prosím, dál, paní Mirová bude hned u vás.“
„Prima. Zbývá jí ještě zhruba pětadvacet vteřin.“
„Poručíku…,“ začal, ale s úlevou zmlkl, když se ozvalo 

rychlé klapání podpatků.
Mandy Mirová byla vysoká, impozantně vyhlížející žena 

vznešené postavy a se zlatavými vlasy. Evu fascinovalo, že 
účes na jedné straně hlavy končí u ucha, zatímco na druhé se-
stupuje ve vlně až k bradě.

Ze studeně modrých očí pod tmavě hnědým obočím zářilo 
podráždění a znuděnost.

„Co to má znamenat? Nejsem zvyklá na návštěvy policie 
a nelíbí se mi, že jste se vetřeli dovnitř na základě nějakého 
divokého výmyslu.“

„Mluvila jste během posledních hodin s manželem, paní 
Mirová?“

„Do toho vám nic není!“
„Dobře, omlouváme se za to vetření.“ Eva se obrátila 

k odchodu.
„Požaduji, abyste mi řekla, o co se jedná!“
„o vyšetřování nahlášeného napadení Edwarda Miry a sku-

tečnosti, že následně zmizel.“
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„To je absurdní.“
„V tom případě se s ním můžete hned teď spojit a my 

odejdeme s upřímnou omluvou za to, že jsme vám narušili 
večer.“

„Hanku!“ Vyloženě luskla prsty. „Zavolejte senátoru 
Mirovi.“

„Pokoušel jsem se o to, madam, na všechna čísla. Nedo-
kážu se s ním spojit.“

„Dejte mi to.“ Vytrhla Hankovi videofon z ruky a odklapala 
stranou na svých nadpozemsky vysokých a nebesky modrých 
podpatcích.

„Páni, pracovat pro ni musí být žůžo,“ poznamenala Eva.
Strčila si ruce do kapes a rozhlédla se po obýváku.
byl zařízený ve studeném odstínu modré, podle Evina od-

hadu proto, že odpovídal očím Mandy Mirové. Všechno tu 
bylo elegantní, uhlazené a lesklé.

Ještěže jim nenabídla, aby si sedli, protože všechna křesla 
vypadala krajně nepohodlně.

Na leskle bílém piánu stála další váza s obrovskou kyticí 
bílých růží a prosklené dveře na terasu lemovaly bílé závěsy. 
Než se Eva dostala k portrétu senátora a jeho manželky nad 
vyhaslým krbem, uslyšela Mandyin výbuch.

„Co tím myslíte, že nevíte? Jste placená, abyste to věděla. 
Jestli chcete být placená nadále, spojíte se se senátorem Mi-
rou, a to hned, je to jasné?“

Vztekle přidusala zpátky a vrazila videofon Hankovi. „Se-
nátor je momentálně nedostupný, do čehož by vám nemělo 
nic být. Chci nicméně vysvětlení. Proč jste tu a proč naznaču-
jete, že se mu něco stalo?“

„Víte o tom, že váš manžel měl dnes schůzku s realitním 
makléřem ohledně domu po dědečkovi?“

„Vím.“
„Znáte jméno a kontaktní údaje řečeného makléře?“
„Daná nemovitost a záležitosti s ní spojené jsou mi zcela 

lhostejné.“
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„beru to jako ne. bratranec vašeho manžela Dennis Mira…“
„Ale panebože.“ Mandy zamávala rukou, jako kdyby ucítila 

nepříjemný pach. „Jestli vám volal Dennis, mrhá vaším časem 
stejně jako mým. Je to pošetilý zmatkář s podivným poutem 
k té nemovitosti. Řekla bych, že to celé zinscenoval, aby zkom-
plikoval prodej, ale to by byl na Dennise příliš složitý plán.“

roarke položil ruku Evě na loket a jemně ji stiskl. Předběhl 
ji s odpovědí, takže si Eva jen představila – velice živě –, jak 
vráží Mandy jednu pěstí do obličeje.

„Dennis Mira byl napaden několik vteřin poté, co se pokusil 
pomoct vašemu zraněnému manželovi. Kdybyste nás přestala 
přerušovat,“ pokračoval roarke tónem tak studeným, že by 
dokázal zmrazit varlata, jež, jak si Eva představovala, Mandy 
pod těmi hedvábnými domácími kalhotami nejspíš měla, „po-
ručík by vám mohla sdělit podrobnosti.“

„A kdo jste vy?“
„roarke, pro tuto chvíli civilní poradce poručíka Dalla-

sové.“
Mandy přimhouřila studené oči. „Jistě. Ano, jistě. Vím, kdo 

jste – vy oba. Chátra a verbež. A bezpochyby jste přišli na 
popud Dennise a Charlotte Mirových. Můžete se k nim vrá-
tit a říct jim, že nemám náladu na jejich ubohé triky a že můj 
manžel naloží s tím hloupým starým domem a se vším, co 
v něm je, jak uzná za vhodné. Jestli přijdete znovu a budete 
se snažit dělat potíže, promluvím si o vás s guvernérem a uvi-
díme, jak dlouho bude Charlotte pokračovat ve své trapné 
spolupráci s policií. Hanku, vyveď je. Hned.“

Eva se nepatrně předklonila. „Polibte mi prdel.“
Mandy vyprchala barva z obličeje. „Jak se opovažujete? 

buďte si jistá, že se spojím s vaším nadřízeným a vaše cho-
vání nahlásím.“

„Tím je velitel Jack Whitney na policejním ústředí.“ Eva 
vytáhla odznak. „Poznamenejte si jméno a číslo. Dnes jsem 
v tom hloupém starém domě otírala ze země krev vašeho 
manžela – na to nezapomeňte. Myslete na to a taky na sku-
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tečnost, že ho nedokážete sehnat. A vzpomeňte si, že Den-
nis Mira skončil v bezvědomí na podlaze a prolil vlastní krev, 
protože se mu snažil pomoct. A vy…“

„Evo,“ zašeptal roarke.
„Ne, blbost, ještě jsem neskončila. A uvědomte si, že za 

vámi přišel policista, aby vás informoval a naopak zjišťoval 
informace k vyšetřování zmizení vašeho manžela, ale vy jste 
odmítla spolupracovat. Jako polda se dívám přímo na vás jako 
na hlavního podezřelého. Jestli máte ve skříni nějakého kost-
livce, spolehněte se, že ho najdu.“

Vztek zbavil ohromený obličej Mandy Mirové posledních 
zbytků barvy. „Vyveďte je. Vyveďte je z mého domu.“

odešla a Eva se vrátila do předpokoje s výtahem.
Hank za nimi zavřel dveře.
„Poručíku? Pane? Chci se omluvit za…“
„Každý děláme svoji práci.“
„Víte jistě, že senátor Mira byl zraněn a že se pohřešuje?“
„Ano.“ Změna jeho tónu Evu přiměla, aby se na něj ohlédla. 

„Víte, s kým se dnes měl v tom domě setkat?“
„Nevím, ale zkusím to zjistit. Vím, že měl přijít domů před 

více než hodinou. Já už bych taky měl být doma, ale paní Mi-
rová trvala na tom, abych počkal, dokud nedorazí.“

„Je to obvyklé?“
„Není to neobvyklé. Jestli zjistím něco, co by vám mohlo 

pomoct, zavolám vám na ústředí. Jen pro vaši informaci, 
opravdu zavolá guvernérovi i vašemu nadřízenému.“

„Může zavolat třeba pánubohu.“
Když se dveře výtahu zavřely, roarke ji vzal za ruku. Cítil, 

jak se celá chvěje zlostí.
„Já budu Verbež,“ řekl.
„Cože?“
„Já budu Verbež, takže na tebe zbývá Chátra.“
Viděl chvilkový zmatek v její tváři a potom letmý, zdráhavý 

záblesk pobavení v očích. „Jak to, že jsi Verbež? Protože sis 
řekl první?“
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„Protože se mi líbí, jak to zní. Ty jsi rozhodně spíš Chátra. 
Moje Chátra.“

„Poručík Chátra.“
„Jak si přeješ.“
„Snažíš se mě uchlácholit, abych nezdemolovala výtah.“
„Zároveň uklidňuju sám sebe. Nemívám nutkání uho-

dit ženu – je to proti mé přirozenosti. Ale tady jsem ho měl, 
a silné.“

„Já jsem jí v duchu vrazila jednu pěstí, až jí z nosu vystříkla 
krev.“

„To nám oběma bude muset stačit. A přesto…“ Zvedl si její 
ruku ke rtům. „Půjdeme domů a budeme pracovat dlouho do 
noci, abychom našli manžela té neomalené semetriky.“

„Musí to být kretén. Nikdo nezůstane ženatý s něčím takovým, 
pokud to není kretén. Ale ano, budeme na tom pracovat.“

Podržel její ruku ve své i cestou přes vstupní halu. „Možná 
fingoval únos, aby jí unikl.“

„To bych mu mohla těžko vyčítat, až na to, že je to kretén.“
Zatímco roarke řídil, Eva zavolala Mirové, aby jí řekla, že 

informovali senátorovu manželku.
„Jak to vzala?“
„Tvrdí, že je to nesmysl, který jste si vymysleli s panem 

Mirou, urazila mě, roarkea i vás oba a hodlá se spojit s gu-
vernérem a Whitneyem, aby mě nahlásila. Řekla jsem jí, ať 
mi políbí prdel.“

„Postarám se o to.“
„Moment, to ne. Nechci, abys…“
„Postarám se o to, Evo. Trvám na tom. očekávej omluvu.“
„Nechci, aby se mi…“
„Nehádej se o tom se mnou.“
Eva už se nadechovala k námitce, ale viděla její únavu a na-

pětí. „No dobře. Jak je panu Mirovi?“
„Je v pořádku. Žádné znepokojivé příznaky. Celý večer ho 

budu sledovat, ale vážně si myslím, že je v pořádku. Samo-
zřejmě si dělá starosti o Edwarda.“
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„Vyřiď mu, že na tom pracujeme a že se ozvu, pokud něco 
zjistíme.“

Ukončila spojení, než jí Mirová stačila znovu poděkovat, 
a zamyslela se nad dalším postupem. To už projeli branou 
domova.

Z desítek a desítek oken je vítala světla zářící na pozadí ka-
menů vystupujících ze zdiva a věžiček.

To, že se mohla po nekonečném dnu vracet k takové nád-
heře, považovala za svůj osobní zázrak.

Vystoupili z auta a obešli ho.
„Jak dlouho ti trvalo, než jsi ten dům navrhl – celou tuhle 

pevnost ve stylu hradu?“
„Jako kluk jsem ho v duchu stavěl řadu let. Pokaždé když 

jsem šel do postele hladový nebo zbitý, se ten dům zvětšil.“
Jelikož jeho dětství bylo stejnou noční můrou jako její, pře-

kvapovalo ji, že ho nepostavil ještě mnohem gigantičtější.
„Trochu jsem se krotil,“ dodal a cestou ke dveřím ji vzal za 

ruku. „Vyškrtl jsem strážní věže a vodní příkop a smířil jsem 
se s tím, že katapulty nemají žádný praktický smysl.“

„Já nevím. Katapulty by byly docela husté.“
Jakmile vešli dovnitř, uviděla věc, kterou by takovým kata-

pultem vystřelila jako první.
Ve vstupní hale stál Summerset v obvyklém černém obleku 

jako živoucí mrtvola, která straší v jejich domě. o kostnatou 
nohu se mu otíral tlustý kocour, ale přiběhl, aby se otřel o nohy 
Evě a roarkeovi v jakémsi vypaseném kočičím baletu.

Eva čekala obvyklou uštěpačnou poznámku o tom, jak 
pozdě přišli domů, nebo jinou urážku. Summerset se však jen 
zeptal:

„Pan Mira?“
„Je v pořádku,“ odpověděl roarke a svlékl si kabát. „Eva 

právě mluvila s doktorkou Mirovou.“
„To rád slyším. Jestli mohu nějak pomoct, stačí říct.“
Nehlučně se vzdálil. Eva se za ním zamračila.
„To ho po takovémhle dnu ani nemůžu zpražit?“
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„Řekla jsi manželce bývalého senátora, co ti může polí-
bit,“ připomněl jí roarke a pomohl jí z kabátu. „To ti musí 
stačit.“

„To bylo při výkonu služby.“
roarke krátce pohladil Galahada a vykročil po schodech 

nahoru. „Zítra je taky den.“
Jelikož nic jiného dělat nemohla, Eva ho následovala s ko-

courem v závěsu.
„Nejdřív večeře,“ rozhodl roarke. „Dáme si ji v ložnici, 

u ohně a s vínem.“
S tím se dokázala smířit. Potom si založí v pracovně ná-

stěnku, zadá nějaká vyhledávání a popožene detektiva na 
oddělení pohřešovaných osob, které už o Mirově zmizení in-
formovali. roarke mohl prověřit senátorovy finance, což ho 
navíc bude bavit. Mohla by…

„Já se postarám o oheň a víno,“ řekl roarke. „Ty o těsto-
viny.“

„Jasně. Dobře. Zavolám jeho dvěma dětem, jestli něco ne-
vědí. A pokud se nic neobjeví, ráno můžu uhodit na ten jeho 
politický institut.“

„Nic neobjeví? Myslíš tělo, viď? Jsi koneckonců polda 
z oddělení vražd.“

„To jsem. A myslím tělo, protože kdyby šlo o obyčejný 
únos, požádali by o výkupné. Jestli ho někdo odvlekl, aby od 
něj něco dostal, možná ho pak pustí.“

„Ale proč?“
Naprogramovala špagety a přidala bylinkový chleba, který 

oběma chutnal. „Jo, proč? Jedině že by šlo o nějaký obchod, 
kde by musel držet jazyk za zuby, jinak by na tom byl ještě 
hůř. Ještě o něm nevím dost, abych se dokázala rozhodnout. 
Instinkt mi říká, že najdeme tělo, ale možná se pletu.“

„Jeho manželka ho nemiluje.“
K tomu závěru by dospěla i jako policistka, kterou kdysi 

byla, ale jako osoba, kterou se stala a která znala lásku, si tím 
byla jistá. „Ani vzdáleně. Ale chrání si svoje teritorium a sta-
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tus. Nemyslím, že by to nastražila ona. Možná najdu něco, co 
mě tím směrem postrčí. Mirová říkala, že jí zahýbal, ale jí to 
nevadilo. Co když jí to z nějakého důvodu vadit začalo – třeba 
hrozil rozvodem, což by pro ni znamenalo ztrátu postavení?“

Přinesla ke stolu u sedací soupravy talíře se štědrými por-
cemi. V krbu už praskal oheň a roarke naléval do sklenic 
tmavě červené víno.

Kocour je lačně sledoval.
„Summerset ho nakrmil, ne?“ zeptala se Eva.
„Jistě.“
„Sakra.“ Vrátila se k AutoChefu a naprogramovala malou 

porci lososa. „Jinak by se na nás hladově koukal,“ vysvětlila, 
když roarke povytáhl obočí.

Galahad se na rybu vrhl, jako kdyby měl za sebou dlouhý 
půst. Eva si sedla a zvedla víno.

„Tohle mělo proběhnout před několika hodinami.“ Napila 
se.

„Děje se to teď. I se zpožděním je příjemné se za ošklivého 
zimního večera společně najíst u ohně.“

Eva namotala špagetu na vidličku a ochutnala. „Vůbec to 
není špatné. Ten makléř.“ Namotala další sousto. „Potřebuju 
toho makléře. buď v tom jede taky, nebo ho odvolali. To, že 
v tom jede, je pravděpodobnější.“

Nabodla na vidličku kus masové koule. „Nejde o prodej 
domu.“ Zavrtěla hlavou. „Pan Mira ho blokuje. Možná jde 
o politiku, možná je to osobní. Možná někomu dluží fůru pe-
něz. Ale dostali ho do toho domu, a to znamená, že o něm vě-
děli. Předpokládali, že tam budou mít dost času a soukromí, 
jenže jim do toho přišel pan Mira.“

„A tak zatímco Dennis je v bezvědomí, odvezou Edwarda 
Miru pryč. To vyžaduje auto.“

„Jo, čili ho nejspíš měli někde po ruce a plánovali ho odvézt 
tak jako tak. Nejdřív ho chtěli trochu obdělat. Proto mi to při-
padá osobní. Nebo jde o peníze, což je pro řadu lidí taky do-
cela osobní. Přesto…“
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„Kdyby se jednalo o peníze, Edward Mira se zasazuje o pro-
dej cenné nemovitosti, který by pokryl všechny dluhy kromě 
těch nejextrémnějších.“

„Přesně tak. Takže znovu, pokud jde o peníze, je rozumné 
se zaměřit na překážku, a tou je pan Mira. Ale to oni neudě-
lali. Je to osobní.“

„Někdo, koho odsoudil,“ navrhl roarke. „Příbuzný nebo 
blízká osoba někoho odsouzeného. Někdo, s kým se střetl 
během let v Kongresu, nebo někdo, koho přeskočil v nějaké 
funkci.“ Pokrčil rameny. „Muž s takovou profesní dráhou si 
nadělá nepřátele.“

„Muž, který zahýbá, taky. Žena, kterou pustil k vodě, man-
žel nebo partner milenky. Řada možností pro osobní motiv.“

roarke přikývl a taky si namotal špagety na vidličku. „Proč 
to nedokončili tam, kde seděl?“

„Jo, jo, jo.“ Zamyšleně pokračovala v jídle. „Proto mě nej-
dřív napadl únos. Ale už uplynulo docela dost hodin a nikdo 
nepožádal o výkupné, takže… Chtěli víc času, aby si s ním 
pohráli – což zase vypadá na získávání informací nebo prostě 
chtěli, aby víc trpěl.“

„Dennise napadli zezadu.“
Eva přikývla a znovu se napila vína. „Postarali se, aby nevi-

děl útočníka. Proč ho chladnokrevně neuhodili ještě párkrát, 
nevyřídili ho a ještě toho nevyužili, aby vyděsili Edwarda? 
Ale ne. o pana Miru jim nešlo.“

„Což ale znamená, že jim o něco šlo.“
„Co když to bylo takhle?“ Zavrtěla se na křesle. „Útočník 

vejde do domu s ním. To mi naznačuje, že Edward toho člo-
věka neznal nebo ho přinejmenším nevnímal jako hrozbu. Ta 
lest s realitním makléřem – nebo je útočník makléř, který po-
mohl nastražit past. Vzhledem k tomu, že nemáme oběť ani 
tělo, nevíme, jestli ho útočník omráčil paralyzérem a jestli ho 
do pracovny nalákal nebo přinutil jít. A nevíme, proč si na pr-
votní obdělání vybrali tohle místo – jestli je nějak významné. 
Pan Mira měl dojem, že jeho bratranec nebyl přivázaný, a já 
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jsem na místě taky neviděla stopy po poutech. Takže útočníci 
byli podle mě aspoň dva. Jeden míří zbraní na oběť, druhý ho 
propleskává.“

„Jestli někomu dlužil peníze, což, jak doufám, brzy zjistím, 
mohla to být dvojice vymahačů. Jenže plán s vylákáním do 
toho domu mi připadá zbytečně složitý.“

„Přesně tak. A proč by ho brali s sebou, místo aby mu pros- 
tě zlámali nohy? Možná ještě požádají o výkupné, ale do-
kud se to nestane, myslím, že nejde o peníze. Ne v obvyklém 
smyslu. Musíme to ještě vyloučit, ale nezdá se mi to.“

„Následuje sex.“
„Jo. Ze sexu lidi blázní. Jsou kvůli němu zlomyslní, po-

mstychtiví, násilní.“
„Mám to chápat jako příslib?“ zeptal se roarke a Eva se za-

kuckala vínem.
„Jsi zvrhlík.“
„Přiznávám. Ale ty mluvíš o šílenství, které nemá nic spo-

lečného se zábavou a nesouhlasí s ním obě strany. A máš 
pravdu. Ale…“ rozlomil chleba a kus jí nabídl. „Jestli ho 
chtěli utlouct k smrti kvůli románku nebo ukončení vztahu, 
proč ho odváželi?“

„Kvůli panu Mirovi.“
roarke přikývl. „To nečekali, možná zpanikařili. Ale ne na-

tolik, aby uspěchali nakládačku. Místo toho ho vzali jinam.“
„Tak mi to připadá. ,Sakra, co teď uděláme? odvezeme ho 

s sebou pryč.‘“ Zašermovala kusem chleba a zakousla se do 
něj. „Sázím pět babek proti deseti, že do čtyřiadvaceti hodin 
najdeme tělo.“

„Mám pocit, že taková sázka by i na nás byla nevkusná.“
„Jo.“ Napadlo ji, kdo asi vynalezl koule z masa a jestli za 

to dostal náležitou odměnu. „Každopádně budu k vyšetřování 
přistupovat jako k vraždě – oddělení pohřešovaných osob 
k tomu může přistupovat jako ke zmizení. Ale jestli se objeví 
tělo, budu mít náskok. Pro pana Miru to bude tvrdé, i když se 
s bratrancem zrovna nepřátelil.“



rUKA rUKU MyJE 49

„rodina je rodina, nemám pravdu?“
„Tak nějak. A bratranci jsou často osina v zadku. Ale když 

zase slyšíš McNaba a Peabodyovou vyprávět o svých příbuz-
ných – a je tady i celé tvoje irské příbuzenstvo –, je jasné, že 
v rodině je plno vazeb i… sympatií. U tohohle bratrance a té 
jeho příšerné semetriky ale nejde jen o absenci sympatií nebo 
ignorování příbuzenských vazeb. Jde o…“

„Pohrdání,“ dopověděl roarke a Eva na něj souhlasně uká-
zala vidličkou.

„To je přesně ono. A každý, kdo pohrdá někým, jako je pan 
Mira, musí být kretén.“

„Takže očekáváš, že se během čtyřiadvaceti hodin objeví 
kreténovo tělo.“

Eva přikývla a dojedla poslední sousto. „Jo. To neznamená, 
že neodvedeme svoji práci. Měli bychom to doplnit na ten ná-
pis na oddělení. Však víš: bez ohledu na rasu, vyznání, bla 
bla bla, sloužíme a chráníme, protože můžete zemřít. Měli 
bychom tam připojit jednu z těch…“

Načrtla vidličkou ve vzduchu tvar. roarke se usmál, pro-
tože přesně rozuměl tomu, co chce říct. „Hvězdiček.“

„Jo. A připsat: Dokonce i když jste kretén.“
„Pro oddělení vražd by se možná líp hodil minulý čas. 

I když jste byl kretén.“
„Hm. Dobrá připomínka. A já radši začnu. Ty si vezmi 

finance.“
„bude mi potěšením.“
Společně vyšli z ložnice. „Pošlu zprávu Peabodyové, aby vě-

děla, co se děje. Mirová dostane kopii. otřáslo to s ní. To se tak 
často nevidí, ale byla otřesená, když zjistila, že ho omráčili.“

„Láska nás činí zranitelnými.“
„Uklidňoval ji. Umí to. Vím, že byl rozrušený a vyfasoval 

pořádnou šupu, ale stejně ji uklidňoval.“
„Díky lásce jsme i silní. V tom spočívá ten zázrak.“
„Nevím, kolik lidí se rodí laskavých. Jako že by to měli 

přímo v genech. Ale pan Mira se podle mě už tak narodil. 
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Takže si vážně přeju, abych bývala té mrše Mandy jednu 
vrazila.“

„Představovala sis, jak jí stříká krev z nosu.“ roarke ji po-
hladil po rameni. „To snad bude stačit.“

„bude muset.“
Před svými sousedícími pracovnami se rozdělili. Kocour se 

rozhodl zůstat s Evou, vykročil rovnou k jejímu pohodlnému 
křeslu, vyskočil na něj, několikrát se zatočil kolem své osy 
a plácl sebou, jako kdyby uběhl maraton.

Eva nejdřív zamířila ke stolu a podle blikajících příchozích 
zpráv poznala, že si technici vzali její pokyn, ať si pospíší, 
k srdci.

Krev na křesle patřila Edwardu Mirovi. Na zemi Dennisu 
Mirovi. Jediné otisky v pracovně, konkrétně na dveřích, pa-
třily Dennisu a Edwardu Mirovým, Sile robartsové, Silině 
matce Frankii Trentové a dceři Daře robartsové.

Pachatelé se tedy zaizolovali. Celou akci si naplánovali.
Začala sepisovat zprávu s připojenými předběžnými vý-

sledky techniků. Nakonec usoudila, že bude nejlepší, když 
pošle kopii i veliteli, a trochu ji vypilovala. Pomyslela si, že 
ať už bude za svůj komentář na adresu Mandy Mirové poká-
rána jakkoliv, stálo to za to.

Jelikož složku už měla založenou, pustila se do nástěnky. 
Zatím toho moc nemáme, pomyslela si, když se zadívala na 
průkazovou fotografii Edwarda Miry. I tak ale budeme mít 
před pachatelem náskok, až se objeví tělo.

obrátila se zpátky ke stolu, aby zadala podrobnější prově-
ření souvisejících osob, když do pracovny vešel roarke.

„To jsi hotov tak rychle?“ podivila se.
„Zatím mám jen předběžné výsledky. Můžu ti říct, že by se 

senátorovi velice hodila finanční injekce.“
„Kvůli hazardu?“
„Ani ne. Spíš kvůli životnímu stylu. A Mirův institut zatím 

taky není finančně soběstačný. Napumpoval do něj hodně pe-
něz a institut ho dál vysává. V zásadě hodně utrácejí. Za bez-
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pečnost, zábavu, cestování. Mají tady ve městě střešní byt, 
další dům v East Hamptonu a ve Východním Washingtonu. 
A na všech místech platí členství ve velice exkluzivních klu-
bech. Institut si taky pronajímá apartmá v mém hotelu Palace 
a má značné provozní náklady včetně výplat.“

Přistoupil ke stolu a napil se kávy, kterou tam Eva měla při-
pravenou. „V posledních dvou, třech letech taky několikrát 
neuváženě investoval, což mu snížilo příjem. Tu a tam si něco 
přivydělá za prodej nějaké starožitnosti sběrateli.“

„Z dědictví po dědečkovi.“
„Přesně tak. Ale bez značné finanční injekce budou muset 

začít šetřit nebo prodat jednu z nemovitostí. To zahrnuje i dva 
jeho tajné účty a jeden její.“

„Ty už jsi našel tři tajné účty?“ Když se roarke místo od-
povědi jen napil kávy a podíval se na ni přes okraj hrnku, Eva 
zavrtěla hlavou. „Jak jinak. Nelegální účty?“

„Pochybné, a pro muže jeho politického postavení neetické. 
Prodej domu by mu rozhodně pomohl.“

„Ale nic, co by vypadalo, že dluží nějakým lamačům 
nohou?“

„Podívám se na něj ještě podrobněji, ale to, co jsem za-
tím prošel, mi vykresluje docela jasný obrázek. Jsou to lidé 
zvyklí na jistý životní styl a postavení, kterým se nechce 
omezovat náklady, aby udrželi svoji finanční bárku bez-
pečně nad vodou. ona například utrácí deset až dvanáct tisíc 
měsíčně za návštěvy kosmetiky a lázní. Do toho nepočítám 
tělesné a obličejové zlepšování dvakrát do roka, které vý-
slednou částku ztrojnásobuje. on za ní v téhle oblasti pří-
liš nezaostává.“

„Kristepane, to je skoro čtvrt milionu ročně za marnivost!“
„Tak nějak. A to není víceméně nic v porovnání s tím, ko-

lik investoval a dál investuje do institutu. Na zahájení provozu 
zaplatil dvacet milionů z vlastní kapsy, a ačkoliv má z insti-
tutu roční příjem přibližně milion, celou tu částku a ještě něco 
navíc do něj zase vrací, aby ho udržel v provozu. Můžu ti říct, 
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že za poslední rok a půl až dva roky se pro něj peníze staly 
vážným problémem.“

„Dobře, potřebuje prodat ten dům – to je jeho motiv. Mu-
síme zjistit, kdo získá podíl na případném prodeji po jeho 
smrti. Nejspíš manželka a děti.“

Znovu obešla nástěnku. „Manželka se nechce vzdát život-
ního stylu. Nechala by ho kvůli tomu zabít?“ Eva se zastavila 
a zadívala se na fotografii. „Nepřekvapilo by mě to. Má na to 
žaludek. Edward nejspíš uzavřel životní pojištění. Když za-
klepe bačkorami, ona nebude jenom truchlící vdova, ale taky 
dobře zajištěná vdova.“

Zastrčila si ruce do kapes a zhoupla se na špičkách. Zavr-
těla hlavou. „Ale zvolená metoda je špatná. I kdyby někoho 
najala. ,Tady máte balík. Zmlaťte mého manžela, zabijte ho – 
a udělejte to v tom domě, protože za takových okolností pak 
Dennis možná bude souhlasit s prodejem.‘“

„,byl tu zabit, prodej nám pomůže se s tím vyrovnat.‘ Ano.“ 
roarke jí zamyšleně nabídl zbytek kávy. „Dokážu si to před-
stavit, jakkoliv je to složitý plán.“

„Příliš složitý. Navíc kdyby si najali profesionály, vyřídili 
by to na místě. Nikam by ho neodváželi.“

„Jsme zpátky u osobního motivu.“
„Jo. Nikomu nedluží, žádné známky, že by platil vyděrači 

nebo sám někoho vydíral?“
„Žádné jsem nenašel.“
„Takže pro něj jde o peníze, ale pro toho, kdo ho napadl, ne. 

Co takhle sex?“
roarke ji objal kolem pasu. „S radostí.“
„Nemluvím o nás, šampione. Peníze, politika, ženy – to jsou 

zřejmě jeho hlavní zájmy. Na peníze to nesedí. Politika – už 
není senátor, ale má ten svůj institut. Podívám se na něj, jenže 
když ho musí platit ze svého, aby se udržel v provozu, asi moc 
velký politický vliv nemá. Takže zbývá sex. To apartmá u tebe 
v hotelu. Vsadím se, že to je pěkné hnízdečko.“

„Snažíme se měnit peří, aby bylo pořád čerstvé.“
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„Ha. Vsadím se, že bys mi dokázal sehnat jména ptáčátek, 
se kterými tam senátor Prasák hnízdil. To nezní dobře,“ uvě-
domila si a zamračila se. „Zazdila jsem barvité přirovnání.“

„Každopádně zůstalo srozumitelné. A opravdu to můžu 
zjistit. Pokud to apartmá používal k zábavě, předám ti jména, 
nebo aspoň obličeje. Dej mi pár minut.“

Eva si došla pro další kávu a sedla si, aby zadala 
vyhledávání.

Nepřekvapilo ji, když roarke dokončil svůj úkol dřív než 
ona.

„Za poslední rok pět žen. Poslal jsem ti jejich jména. 
Všechny tam byly několikrát, jednou týdně, většinou šestkrát 
až osmkrát. Dám si brandy.“

„Pět za rok. A je mu skoro sedmdesát.“
„Díky lékařské vědě, a my jí za to vzdáváme hold, je věk 

irelevantní.“ otevřel panel ve zdi a vytáhl karafu. „Poslal jsem 
ti je v pořadí, v jakém si je tam vodil. Taky ti můžu říct tohle: 
ačkoliv senátor využívá apartmá v průměru jednou týdně, vět-
šinou se zdrží přes noc, zatímco dotyčná dáma skoro nikdy.“

Eva si otevřela jejich fotky a přidala je na nástěnku. 
„Všechny až na dvě jsou vdané. A poslední je pětadvacet. 
Prokristapána, je oproti ní starší o víc než čtyřicet let. To pros- 
tě není správné.“

Když roarke jen zakýval sklenkou a napil se brandy, při-
mhouřila na něj oči. „Je dost starý, aby byl její dědeček.“

„Nemám toho chlapa rád – což teď platí ještě víc než dřív –,  
ale musím obdivovat jeho… výdrž.“

„Teď přemýšlíš penisem.“
„Inu…“ roarke sjel pohledem ke svému rozkroku. „Nebojí 

se vyjádřit svůj názor.“
Eva s bručením vstala, aby si obešla nástěnku. „Musím 

uznat, že jsou to samé kočky. A všechny nejmíň o patnáct let 
mladší. Tahle Lauren Canfordová je ve dvaačtyřiceti nejstarší. 
Vdaná, dvě děti, lobbistka. To souvisí s politikou. A nejmladší 
je Charity Downingová, pětadvacet let, svobodná, výtvar-
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nice, která pracuje v galerii Eclectia v SoHo. Asha Coppo-
lová, podruhé vdaná, pracuje pro neziskovou organizaci, věk 
třicet jedna. Allyson bysonová, potřetí vdaná – to je optimis-
mus, nebo šílenství? Každopádně potřetí vdaná, věk třicet 
čtyři, bez zaměstnání. A Carlee MacKensieová, dvacet osm, 
svobodná, spisovatelka na volné noze. Podívám se na ně i na 
jejich manžele.“

„Mám teď nějakou vlastní práci, jestli nepotřebuješ něco 
dalšího.“

„Ne, jen si pracuj. Díky.“
roarke jí dal čas do půlnoci, a jak očekával, našel ji pak, jak 

nad prací začíná klímat.
„Za jeden večer už jsi získala až až velký náskok.“
Nehádala se s ním, uvědomovala si, že to musí nechat ule-

žet. A jestli se mýlí, Edward Mira možná ještě nad ránem při-
kulhá domů.

Ale nemýlila se.
„Věděl jsi, že pan Mira i jeho bratranec chodili na yale? 

Senátor o ročník výš – chodil by o dva, ale pan Mira pře-
skočil jeden ročník. A vyšel z yale s tím latinským magnum 
a něco.“

„Magna cum laude. S vyznamenáním.“
„Jo, to je ono. Taky byl ve studentské organizaci Fí beta. Ab-

solvoval jako třetí v ročníku. Senátor jako sedmdesátý a něco. 
Pan Mira má za jménem spoustu písmen. Nevím, co polovina 
z nich znamená. Ve druháku byl předseda třídy a přednášel 
děkovnou řeč na rozloučení se školou. Senátor si taky vedl 
slušně, ale na akademické úrovni mu to pan Mira natřel.“

„Dovedu si představit, že se to budoucímu senátorovi 
nezamlouvalo.“

„Taky bych řekla. Každopádně zrovna začínaly městské 
války a pan Mira byl kapitán mírové patroly na kampusu. 
Kampus byl dost daleko od města, takže tam bylo celkem 
bezpečno, ale objevovaly se potíže, demonstrace a pravidelné 
výhrůžky bombou.“
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V ložnici si sedla na postel, aby se zula. „Senátor získal di-
plom z práv a nastoupil u právnické firmy v Sunnyside, da-
leko od konfliktu. Pan Mira se vrátil do New yorku a udělal 
postgraduál na Kolumbijské univerzitě. Tam taky získal dok-
torát, takže je doktor i on. Zhruba rok byli potom s Mirovou 
spolubydlící.“

Zavrtěla hlavou a pustila se do svlékání. „Nikdy bych od 
nich nečekala, že byli spolubydlící. A hrabat se v jejich mi-
nulosti bylo divné. Takové voyeurské, ale stejně. A oba za-
čali profesionální dráhu i společný život ve městě postiženém 
městskými válkami. Vzali se v tom domě prarodičů. Vyhra-
bala jsem podrobné vyprávění. Neměla jsem se zabývat tako-
vými věcmi, ale…“

„Je to půvabné.“
„Jo. A ukazuje to další důvod, proč je pro ně ten dům tak 

významný.“ Natáhla si noční košili a vlezla do postele. „Se-
nátor a Mandy do toho praštili v hotelu Palace – než jsi ho 
koupil ty. Velká, okázalá svatba.“

Když vklouzl do postele za ní, otočila se k němu. „Ty jsi 
pro nás taky mohl vystrojit velkou, okázalou svatbu. Proč jsi 
to neudělal?“

„Nelíbila by se ti.“ objal ji a přitáhl ji k sobě, jak to měl nej-
radši. „A pokud jde o mě, chtěl jsem, aby náš společný život 
začal tam, kde na tom nejvíc záleží. Doma. Chtěl jsem mít tu 
vzpomínku tady – jako ten obraz, který jsi pro mě nechala na-
malovat. Portrét nás dvou o svatební den pod altánkem.“

Vydechla. „Možná to tam dotáhneme.“
„Kam co dotáhneme?“
Ale to už usnula a neodpověděla.
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4. kapitola

Splývala těsně pod hladinou spánku a zdály se jí zvláštní 
sny, které se prolínaly a rozplývaly jako stužky dýmu.

Navzdory rozmlžené přehlídce snů, spíš divných než zne-
pokojivých, se cítila příjemně, spokojeně a v bezpečí.

Když se tedy roarke odtáhl, přisunula se k němu, aby zů-
stala v jeho dosahu.

Jeho rty se jí otřely o čelo a začal se od ní zvedat.
„To ne,“ řekla.
„Spi,“ zašeptal a pokusil se jí zvednout ruku, ale Eva ho 

chytila ještě pevněji.
„Je moc brzy. Ještě je tma. Lež dál.“
„Mám holokonferenci v…“
To jí bylo jedno, naklonila hlavu a našla ve tmě jeho ústa.
Nechtěla jen vzrušení, ale intimitu klidného, hedvábně nád-

herného splynutí, než se probudí svět a vtáhne je oba zpátky 
do jasu a drsné reality.

Jen jeho – chtěla jen jeho – ve velké posteli pod střešním 
oknem, než se dovnitř vplíží chladné svítání.

A tak ho stáhla k sobě do měkkého a sladkého objetí.
Slyšel, jak Eva vzdychá, a vtiskl jí polibek, který vytvářel 

mihotavý most mezi nocí a dnem, po němž do něj proudila 
láska jako tekuté zlato. Přitulila se k němu, srdce k srdci, ústa 
na ústa, tělo k tělu.

Její dlouhé křivky ho okouzlovaly: hebká kůže, pevné svaly. 
Hladil ji po celém těle a zajel jí rukama pod tenkou noční ko-
šili. Pomyslel si, že by dokázal být šťastný a naplněný, kdyby 
takový okamžik trval věčnost.


