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Věnováno všem ženám pochovaným na hřbitově Crossbones.
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PROLOG

Matka tě drží za ruku až příliš pevně. Fňukáš a držíš 
se jejích šatů, protože už tušíš, co bude následovat. Upře-
ně se na tebe dívá, ani nemrkne. Než tě schová do skříně 
přímo pod schody, ještě naposledy spatříš její tvář. „Buď 
potichu, ani nedutej,“ zašeptá. Jakmile v  zámku otočí 
klíčem, obklopí tě tma. Až se budeš krčit mezi smetáky, 
mopy a hromadou holínek, snad budeš mít to štěstí, že tě 
nenajde.

Otec už se blíží. Z kroků, které duní po starém linu, je 
cítit zloba. Hledá někoho, komu by mohl ublížit. Je tak 
blízko, že ho bezpečně cítíš: whisky smíšená s nasládlou 
pachutí šery, kterou má ulitou v garáži, a ještě s čímsi 
hořkým a těžko rozpoznatelným. Pruhy světla pronikají 
škvírami ve dveřích a dopadají na tebe. Všude je prach. 
Až se konečně zvedneš, ta černá sukně, která patří ke tvé 
školní uniformě, bude zašedlá od špíny. Zítra u snídaně 
na tebe zase bude řvát. Už dobře víš, co ti řekne: že jsi 
špinavá a měla by ses za sebe stydět.

Kroky se začnou vzdalovat a ty konečně vydechneš. Dí-
rou po suku máš výhled do obýváku. Otec čeká, až mat-
ka udělá nějaký pohyb nebo se s  ním začne hádat, ale 
ona stále mlčí, aby mu nedala záminku. Pusu máš pl-
nou prachu. Zavřeš oči a pokusíš se polknout. Když je 
zase otevřeš, vidíš, že matka je v pasti. Otec ji chytil za 
paže; ruce nekontrolovaně plácají o  boky. Bratr jakoby 
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se snažil splynout s květovanou tapetou. Těžko říct, na 
co přesně myslí: tvář mu zamrzla v jakémsi úšklebku či 
dokonce úsměvu. Matka od otce schytává rány do paží, 
žeber a břicha. Zítra se jako vždycky namaluje, půjde do 
práce a sousedi zase nic nepoznají. Jednou to ale může 
zajít příliš daleko. Záchranka odveze matku pryč a niko-
ho nenapadne přijít ti na pomoc.

Největší strach ti nahání výraz v bratrově obličeji. Pů-
sobí uvolněně, jako by se díval na oblíbený pořad v  te-
levizi. Skříň jakoby se scvrkávala; za pár vteřin bude 
uvnitř úplně vydýcháno. Toužíš vyběhnout ven, ale musíš 
tady zůstat tak dlouho, jak bude potřeba. Slyšíš tlumené 
údery otcových pěstí. Matka vzdoruje pláči, ale chvílemi 
se neudrží a vyjekne. Bratr se zakloní, aby měl pohodlí, 
a všechno, co otec právě teď dělá, se mu ukládá do paměti.

Bušení ustalo a ty víš, co se bude dít dál. Slyšíš, jak se 
otec vrací. Nemá cenu brečet, protože on zná každý tvůj 
úkryt. Sebral matce klíč z kapsy, a i kdybys žadonila se-
bevíc, nebude mít s tebou žádné slitování. Slzy jsou pro 
ufňukance, říká vždycky. A když tě uhodí, bolí to víc než 
minule.



7

TajemsTví hřbiTova Crossbones 

1

Nakoukla jsem do kovové krabice přede mnou, ale do-
vnitř jsem nevkročila. Ucítila jsem zápach typický pro 
všechny nemocniční výtahy: čisticí a  dezinfekční pro-
středky se v něm mísily s podtóny moči a strachu. Ces-
tu na oddělení psychologie, která čítá čtyřiadvacet pa-
ter, jsem výtahem zvládla zatím jen jednou, a  to jsem  
přitom musela zavřít oči a zadržet dech. Nevadila mi ani 
tak rychlost, jako spíš ten prostor. Mrňavý a zatuchlý, žád-
ná okna, jimiž by se dalo utéct pryč. Se sebezapřením jsem 
překročila práh, ale dveře jsem stále nechávala otevřené.

Okamžitě se mě zmocnila panika; nával adrenalinu pří-
mo pod hrudním košem. Zírala jsem na svůj vlastní odraz 
na zadní zrcadlové stěně výtahu. Obličej jsem měla celý 
bílý a ztrhaný a v mých očích se zabydlela úzkost. Vy-
padala jsem jako malá blonďatá holčička, která má na 
sobě maminčino nejelegantnější oblečení. Rychle jsem 
vycouvala z výtahu a dveře se zabouchly tak rychle, že 
mi v nich málem zůstaly prsty. Jedinou možností, která 
mi zbývala, bylo jít po schodech – zdolat jich všech dvě 
stě sedmdesát osm. Za tu dobu už jsem si pamatovala 
nápisy na každém patře: onkologie, urologie, ortopedie, 
RTG. Tohle každodenní plahočení se po schodech mě as-
poň udržovalo ve formě. Při stálém tempu jsem takový 
výstup zvládala za necelých šest minut.

Když jsem dorazila do ordinace, sotva jsem popadala 



dech. Do první schůzky toho dne zbývalo jen pár minut. 
Přezula jsem se z běžeckých bot do vkusných lodiček. Jed-
no z nepsaných pravidel totiž říká, že psychologové musí 
být vždy dobře oblečeni, aby své pacienty přesvědčili, že 
na světě panuje řád a bezpečí. Nemusela jsem se však 
obtěžovat. Na počítači byl přilepený papírek se vzkazem, 
že mé ranní konzultace jsou zrušeny a za hodinu pro mě 
autem přijede policista. Na okamžik jsem v nohou pocíti-
la slabost. Představila jsem si svého bratra v zadržovací 
cele, jak stejně jako minule nadává každému, kdo se ho 
snaží vyslechnout nebo mu donést šálek čaje. Pak jsem si 
vzpomněla, že moje jméno figuruje na týdenním rozpisu 
policejních konzultací, a srdce se mi zase uklidnilo.

E-mailová schránka byla plná nových zpráv: pozvánka 
k projevu na dubnové konferenci Britské psychologické 
společnosti, osm doporučení od praktických lékařů, de-
sítky oběžníků od farmaceutických firem nabízejících ne-
smyslné úplatky. Chtěla jsem se pustit do poznámek ke 
svým případům, ale oči mi pořád utíkaly k oknu. Jak už 
to v lednu bývá, obloha byla monotónně bílá a zdálo se, 
že každou chvíli začne sněžit, ale výhled to byl přesto 
ohromující. Stanice metra London Bridge se přede mnou 
rozprostírala jako sada dětských vláčků s tuctem přijíž-
dějících a  odjíždějících lokomotiv; na východě se zase 
Temže stáčela kolem mostu Tower Bridge až k finanční-
mu centru Canary Wharf. Na střechách bank svítila rudá 
světla a  finančníci fixlovali s  penězi. Opačným směrem 
lemovaly řeku kancelářské budovy, skoro tak vysoké jako 
katedrála svatého Pavla. Pro holku z periferie to pořád 
byla ta nejkrásnější podívaná na celém světě.

Krátce po desáté mi zavolali, že na mě kdosi čeká na 
recepci. Když jsem dorazila do přízemí, spatřila jsem 
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obrovského chlapa postávajícího u vchodu. Měl na sobě 
světle šedý oblek a z dálky vypadal jako koule.

„Doktorka Quentinová?“ řekl ten muž a vydal se mým 
směrem. Na to, že mohl vážit dobrých sto třicet kilo, se 
pohyboval překvapivě elegantně. „Vrchní inspektor Don 
Burns, policie Southwark. Děkuji za váš čas,“ představil 
se.

Hovořil zvláštním přízvukem, v němž se mísil syrový již-
ní Londýn se vznešeným Edinburghem. Tvář měl bledou 
jako měsíc; za výraznými brýlemi s černými obroučkami 
se skrývala malá zvídavá očka.

Usmála jsem se na něj, ale chtěla jsem mu zároveň při-
pomenout, že mu nepomáhám, protože bych si to vybrala. 
Naše oddělení mělo povinnost vypracovávat pro policii psy-
chologické posudky, kdykoliv o to požádala. I kdybychom 
pracovali na něčem důležitějším, muselo by to počkat.

Když jsme došli na parkoviště, vrchnímu inspektoru 
Burnsovi zabralo dobrých pár minut, než se mu podařilo ve-
cpat se za volant svého fádně modrého mondea. Auto bylo 
cítit po vyčpělé kávě, fritovacím oleji a cigaretách. Burns 
se po cestě do práce musel zastavit u McDonald’s a po vy-
datné snídani si ještě stihl rychle zakouřit.

„Mohla jsem vám ušetřit cestu a na stanici dojít pěšky,“ 
řekla jsem.

„Nejedeme na stanici. Po cestě vám všechno vysvětlím,“ 
odvětil.

Burns zamířil na jih a když viděl, jak to vypadá s do-
pravou na Borough High Street, začal si sám pro sebe 
nadávat. Nejspíš zapomněl, že nejede sám; cesta ho úplně 
pohltila. Vtom jsme se ocitli na nábřeží.

„Vrchní inspektor, to je nejvyšší hodnost, že?“ zeptala 
jsem se.
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Burns se stále soustředil na silnici. „Nejste daleko od 
pravdy. Mám na starosti skoro celou čtvrť.“

„To musí být velká zodpovědnost. Nemohl mě vyzved-
nout některý z vašich lidí?“ nadhodila jsem.

„To jsem nechtěl,“ utrousil Burns. Projeli jsme kolem 
elektrárny Battersea. Vypadala jako obří stůl položený 
betonovýma nohama vzhůru k obloze. „Jedeme se podí-
vat za Morrisem Cleyem. Slyšela jste o něm někdy?“

„Matně. Nezabil někoho?“ řekla jsem.
„Ano,“ odpověděl Burns a  zamračil se. „Před čtyřmi 

roky zabil v Bermondsey prostitutku Jeannie Anderso-
novou. A zítra ho propustí z věznice Wandsworth, pro-
tože má dobrého právníka, který mu vymohl zkrácení 
trestu na polovinu,“ vysvětlil.

„Jak to?“
„Nespolehlivé důkazy,“ povzdechl si Burns, „což je na-

prostá blbost. Nakecal soudci, že je Cley pomalejší, že má 
problémy s chápáním.“

„A má?“
„Ani náhodou,“ řekl Burns a zamračeně se podíval na 

dopravní zácpu. „Ten prohnaný parchant si na prosťáčka 
jen hraje, ale nechal nás běhat v kruhu celé týdny. Potře-
buju zjistit, jak moc ho musíme hlídat, až bude venku.“

„Asi to nebude váš oblíbený klient,“ poznamenala jsem.
„To vůbec. Ten chlap je nevyzpytatelný,“ řekl Burns 

a  dal blinkr tak nakvašeně, že to skoro vypadalo, jako 
by chtěl celou páčku nejraději ulomit a vyhodit ji z okna. 
„A teď hádejte, kdo byli nejlepší přátelé jeho matky.“

„Kdo?“
„Ray a Marie Bensonovi.“
Nevěděla jsem, co na to říct. O Bensonových jsem toho 

věděla hodně; jeden můj kamarád z psychiatrické léčeb-
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ny Maudsley působil během jejich soudního procesu jako 
psychologický poradce. Ray a Marie navíc celé měsíce pl-
nili stránky bulvárních plátků. Fotografie dívek, které za-
bili, se objevovaly na titulních stranách všech novin, jako 
by ty holky byly filmovými hvězdami. Některé z  obětí 
našla policie zakopané na dvorku ubytovny, kterou Ben-
sonovi provozovali poblíž Southwark Bridge Road. Jedno 
tělo bylo na zahradě, další zabetonovali v nepoužívaném 
komíně a několik jich jen tak volně pohodili kdesi v pusti-
ně. Každý, kdo uměl číst nebo měl televizi, věděl o hrůz-
ných rekreačních aktivitách manželů Bensonových víc, 
než by si přál.

Před námi se rozprostřel městský obvod Wandsworth. 
Matky tlačily kočárky po chodníku a běžci si dávali poma-
lé okruhy, jako by měli všechen čas na světě.

„Už jste někdy byla ve Wandsworthu?“ zeptal se mě 
Burns.

„Ještě jsem neměla to potěšení.“
„Je to ráj,“ zamumlal ironicky. „Šestnáct set chlapů, 

kteří se sjíždějí snad všemi drogami, které existují.“
Věznice Wandsworth vypadala jako kříženec gotického 

zámku a viktoriánského chudobince; se špinavými okny 
a vstupní branou tak velkou, že by jí bez problému projel 
kamion. Byla tak obrovská, že zakrývala většinu oblohy.

„Vítejte v  největším lapáku celé Anglie,“ utrousil 
Burns. U brány rychle ukázal průkaz a vrátný nám dal 
pokyn, abychom vjeli dovnitř. Výslechová místnost byla 
až na úplném konci chodby, jejíž stěny snad byly kdysi 
bílé. Začala jsem litovat, jak jsem se ráno oblékla. Suk-
ně byla příliš úzká na to, aby se v ní dalo chodit rychle, 
a podpatky klapaly po dlážděné podlaze jako kastaněty. 
Po Burnsově obličeji stékaly potůčky potu.
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„Je ve středisku Onslow,“ zafuněl Burns. „Kvůli jeho 
vlastní ochraně. Zítra mu šťastnou cestu moc lidí nepo-
přeje.“

„Jak tu dívku zabil?“ zeptala jsem se.
„Nejde to říct zrovna moc hezky.“ Burns si otřel tvář 

velkým bílým kapesníkem. „Prostě se s ní vyspal a pak ji 
udusil polštářem.“

„Chodili spolu?“
„Proboha, to ne,“ odpověděl Burns znechuceně. „On 

tedy tvrdí, že ano, ale až ho uvidíte, pochopíte, že lže.“
„Už se nemůžu dočkat.“
Burns si tlustým ukazováčkem posunul brýle na nose. 

„Vlastně vám byla trochu podobná,“ pohlédl na mě upře-
ně. „Byla drobná, zelené oči, blond vlasy po ramena.“

„Chcete tím říct, že jsem jeho typ?“
„Obávám se, že ano.“

Kroky se rozléhaly chodbou čím dál hlasitěji. Nikdy jsem 
neměla ráda věznice. Nejraději bych se jim úplně vyhnula, 
hlavně kvůli tomu, že se v nich nese každičký zvuk. Otáče-
ní klíče v zámku můžete slyšet půl kilometru daleko. Když 
Morrise Cleye zavedli do výslechové místnosti, pochopila 
jsem, proč musel za sex platit. Šedivé vlasy mu čněly z leb-
ky v podivných chomáčích a na celém jeho obličeji bylo 
cosi rušivého. Husté obočí se mu táhlo nad očima zapadlý-
ma tak hluboko, že nešlo určit jejich barvu. Podle šedivého 
odstínu jeho pleti nebyl Cley venku celé týdny. Když jsme 
si potřásali rukama, držel mě za prsty o pár vteřin déle, 
než bylo nutné. Ten dotek byl upocený a já chtěla zoufale 
vyběhnout a někde si vydrhnout ruce.

„Dobré odpoledne, Morrisi,“ zabručel Burns, když se 
usadil na židli v rohu místnosti.
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Cley krčil pohublými rameny a pohledem těkal střídavě 
z podlahy k oknu a zase zpátky. Opatrně se posadil na 
plastovou židli, jako by v ní byla nastražená výbušnina.

„Slyšela jsem, že jdete zítra domů,“ řekla jsem.
„Nemám žádný domov,“ odvětil Cley vysokým hlasem, 

jako by lapal po dechu.
„Hovadina,“ vyštěknul Burns. „Půjdete přece k mat-

ce.“
„Ta je mrtvá,“ řekl Clay a svraštil čelo.
„Kdy jste přišel o mámu?“ zeptala jsem se.
Cley chvíli vypadal zmateně. Než odpověděl, chvíli si 

počítal na prstech. „Je to pět měsíců, jeden týden a dva 
dny.“

„To mě moc mrzí,“ řekla jsem mu.
Cley se upřeně díval na své ruce a prsty kroutil do uzlů.
„A co vy, Morrisi?“ řekl Burns tak chladně, že by jeho 

hlas dokázal mrazit. „Mrzí vás, co jste provedl?“
Ta otázka zafungovala okamžitě. Cley svěsil hlavu do 

kolen, jako by někdo náhle přeříznul provaz, který ho 
udržoval ve vzpřímené poloze. „To jsem nebyl já,“ zašep-
tal. „Nikdy jsem se jí ani nedotkl.“

„Zavřete hubu,“ zasyčel Burns a ve tváři se mu zračil 
odpor. „Z těch vašich lží se mi dělá špatně.“

Zachovala jsem klid. O Cleyovi jsem se mohla dozvědět 
víc sledováním jeho reakcí než kladením otázek. Celý se 
třásl a neustále civěl do země. Na špinavé lino dopadla 
slza.

„Už to na nás přestaňte hrát, Morrisi. Mám toho po 
krk,“ utrousil otráveně Burns.

Když Cley konečně zvedl hlavu, v jeho tváři byl patrný 
strach i zlost. Vypadal jako dítě, které by raději uteklo 
z domova, než aby muselo snášet další bití.
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„Morrisi, řekněte mi, co se stalo,“ vybídla jsem ho klid-
ně.

„Jeannie byla moje kamarádka, občas jsem jí dával pe-
níze. Chtěl jsem, aby měla hezké věci,“ začal Cley, je-
hož falzet při vzpomínání na Jeannie postupně přecházel 
v hlubší hlas.

„Jak dlouho jste ji znal?“
Cley si odpověď důkladně rozmýšlel. „Dlouho. Vídal 

jsem ji každý týden. Ptal jsem se jí, jestli by se mnou 
nechtěla chodit.“

„A co ti na to řekla?“
Cley se opět předklonil a na jeho koleno zahalené v še-

divé vězeňské uniformě dopadla další velká slza. „Řekla 
mi, že pro mě není dost dobrá,“ řekl. Snažil se nad sebou 
opět získat kontrolu a zaťatými pěstmi si otíral oči.

„S tím jsi ale nesouhlasil, že?“
Cley prudce zakroutil hlavou. „Milovala mě. Vím to, 

protože mě občas nechávala spát ve své posteli.“
Burns si hluboce povzdechl a Cleyova ústa utichla. Lí-

mec Cleyova šedého stejnokroje lemoval tenký povlak 
špíny, a mě napadlo, jak často se asi odváží do společných 
sprch. Není divu, že ho drželi v křídle se zvýšenou ostra-
hou. Nad jeho hlavou se klidně mohla vznášet neonová 
cedule s nápisem OBĚŤ. Když jsme se zvedli k odchodu, 
Cley ze mě nespouštěl oči.

„Alice Quentinová,“ opakoval pomalu moje jméno, jako 
by dělal vše pro to, aby si ho zapamatoval.

Na cestě zpátky Burns zastavil v  jedné špeluňce na 
Wandsworth Road.

„Zdá se, že jste ho fakt okouzlila,“ poznamenal. „Ale 
poradila jste si s ním dobře. Některé z mých kolegyň by 
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s ním nezůstaly v jedné místnosti ani minutu. Prý jsou z něho 
dost nervózní.“

Burns popíjel velkou černou kávu a já jsem odolávala po-
kušení mu říct, aby omezil kofein. To poslední, co jeho srdce 
potřebovalo, byl chemicky vyvolaný kolaps. Krůpěje potu mu 
stékaly po čele, jako by usednutí ke stolu bylo stejně namáhavé 
jako vstát ze židle. Během té chvilky ve vězení jsem se toho do-
zvěděla o Burnsově osobnosti víc než o té Cleyově. Obsedantní, 
potíže s empatií, hladina stresu prakticky na maximu.

Osladila jsem si cappuccino a zamíchala ho lžičkou. „Jak vy-
soké má Cley IQ?“ zeptala jsem se.

„Pod padesát, ale to nic neznamená. Hrát si na blbečka umí 
dokonale,“ utrousil Burns.

„Řekl jste mi, že problémy s chápáním nemá.“
„Ten zmetek při testech nejspíš podváděl,“ pokrčil rameny 

Burns.
„A jste jistý, že právě on zabil tu dívku?“
Burns sebejistě přikývnul, až se mu rozhýbala dvojitá brada. 

„Naprosto jistý. Našli v ní jeho sperma a porota se na jeho 
vině shodla jednomyslně.“

„Našly se ještě nějaké důkazy?“
„Byl to její poslední zákazník,“ řekl Burns a dlouze a upřeně 

se na mě zadíval. Byl to pohled, jakým se dívají lháři. „Věřte 
mi, všechno to sedí.“

„Jasně,“ utrousila jsem a sledovala, jak odvrací pohled.
„No dobře, na forenzním toho v tomhle případě neměli moc 

k dispozici, ale Cley neměl alibi, neměl nic, co by mohl použít 
na svoji obhajobu.“

„A to snad znamená, že to udělal?“
„Bez urážky, doktorko Quentinová, ale tohle už je minulost. 

Teď jen potřebuju vědět, jak moc ho musíme hlídat, až ho zítra 
pustí ven.“
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„Abyste na mě mohl ukázat prstem, pokud zabije ně-
koho dalšího.“

Nešlo poznat, zda se Burnsova drobná ústa zkřivila 
rozčilením, nebo pobavením.

„Na základě půlhodinového pozorování mohu říct, že 
Cley skutečně má problémy s chápáním a je na mentální 
úrovni sedmiletého nebo osmiletého dítěte. Dost možná 
trpí klinickou depresí a  stále truchlí nad smrtí matky, 
ale ne, nemyslím si, že by pro okolí představoval bezpro-
střední ohrožení,“ shrnula jsem své poznatky.

„Jste si tím jistá?“
„Nebezpečný může být tak akorát sám sobě, až zjistí, 

že se o něj nikdo nepostará.“
„Srdce mi krvácí,“ řekl Burns uštěpačně, zhluboka se 

nadechl a pomalu se postavil na nohy.
Když jsme dorazili na parkoviště u nemocnice, bylo půl 

jedné. Odepínala jsem si pás a Burnsovy slídivé oči mě 
bedlivě pozorovaly.

„Ještě pro vás zavolám, doktorko Quentinová,“ oznámil 
Burns.

„A to proč?“
„Protože jdete rovnou k věci, na nic si nehrajete.“
„Předpokládám, že to byl kompliment, inspektore.“
„Ano, byl. Loni jsme tu měli jedno velké zvíře z klini-

ky Maudsley. Neustále používal tu svoji psychologickou 
hantýrku, snažil se nás ohromit svou inteligencí.“ Burns 
našpulil rty, jako by spolknul něco opravdu kyselého.

Dívala jsem se, jak Burnsovo mondeo hbitě prokličko-
valo mezi zaparkovanými auty. Muž za jeho volantem byl 
na vrcholu své kariéry.

Odpoledne jsem ještě stihla přijmout tři pacienty. Je-
den přišel kvůli problémům se sebeovládáním, další kvůli 
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agorafobii a tím třetím byla dívka jménem Laura, která 
trpěla natolik rozvinutou anorexií, že bych ji nechala oka-
mžitě hospitalizovat, kdyby v nemocnici byla volná lůžka. 
Žádné z šesti oddělení mi nechtělo pomoct, až se mi na-
konec podařilo staniční sestru přesvědčit, aby mi na zít-
řek jedno lůžko pohlídala. Po posledním pacientovi jsem 
zkontrolovala e-maily. Sto třicet šest zpráv označených 
červenými vlaječkami, které prahly po odpovědích. Bý-
vala bych mohla zůstat v ordinaci až do půlnoci, a stejně 
bych všechny e-maily nevyřídila.

V sedm jsem se převlékla do běžeckého úboru a vyra-
zila si užít nejlepší část celého dne. Za okamžik už jsem 
se řítila dolů tak rychle, jako bych letěla; schody jsem 
brala po třech. Když jsem dorazila dolů, zalapala jsem 
po dechu, jak moc venku mrzlo. Lidé s rukama v kapsách 
se loudali setmělou ulicí. Jakmile jsem dorazila k běžecké 
stezce, všechen stres toho dne ze mě spadl. Když jsem 
míjela křižník HMS Belfast, začala jsem nabírat tempo. 
Zároveň jsem přemítala, proč se lidé vůbec chodí dívat 
dovnitř. Reklamní plakáty toho prozrazovaly až příliš: 
dávaly nahlédnout do přecpaných ubikací, v  nichž ná-
mořníci spávali na úzkých pryčnách, naštosovaní v přís-
těncích jako talíře v kredenci. Stačilo by mi strávit deset 
vteřin v  jedné takové kajutě, a už by se o slovo hlásila 
moje klaustrofobie.

Donutila jsem se běhat intervaly: sto metrů joggingu 
a pak sprint tak dlouho, dokud mi nezačaly hořet plíce. Mi-
nula jsem velká viktoriánská skladiště přestavěná na drahé 
restaurace, a  když jsem doběhla před růžový dům zvaný 
China Wharf, měla jsem za sebou už dvacet minut. Zastavi-
la jsem se u zábradlí, abych se trošku vydýchala. Voda byla 
černá a olejnatá; na znečištěné hladině se odrážela světla 
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z proplouvajících lodí. Bůhví kolik tajemství se pod ní skrý-
valo. Domů jsem doběhla mírným klusem a užívala si příval 
endorfinů – tím nás matka příroda odměňuje za to, že se 
málem zabijeme.

Když jsem dorazila domů, po stařičkém obytném volks-
wagenu mého bratra Willa nebylo ani stopy. Obvykle stával 
na mém parkovacím místě na náměstí Providence. Třeba se 
rozhodl jít dál, zaparkovat svoje problémy před bytem něko-
ho jiného. Vchodové bezpečnostní dveře nechal jako obvykle 
někdo otevřené. Jedna paní z druhého patra pracovala z do-
mova jako terapeutka a její klienti za sebou nikdy nezavírali. 
Vydala jsem se po schodech do třetího patra a vešla do bytu. 
Červená dioda na záznamníku na mě poblikávala.

„Říkala jsem si, jestli jsi neviděla svého bratra,“ slyšela 
jsem ze záznamu nervózní hlas mé matky, v němž se však 
po chvíli znovu objevila pro ni typická nevzrušenost bez 
známky citu. „Zavolám ti zítra, teď jdu k Phillipsům na ve-
čeři.”

Druhý a třetí vzkaz byly od Seana.
„Jediné, na co myslím, jsi ty v mojí posteli v rudých hed-

vábných punčoškách,“ povzdechl si. „Alice, jakmile si tohle 
přehraješ, zavolej mi.“

Smazala jsem vzkazy a pustila jsem se do zkoumání ob-
sahu ledničky. Jedna ciabatta po datu spotřeby, kus mozza-
relly a půlka rodinného balení čokolády. Nakrájela jsem pár 
sušených rajčat, oschlé pečivo jsem potřela trochou pesta, 
obložila ho plátky sýra, a všechno to dala na gril.

Usazená na pohovce jsem si začala plánoval večer: vypnu 
si telefon, ve vaně sním čokoládu a projednou zase půjdu 
spát úplně sama.
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Když jsem se probudila, talíř s  nedojedeným jídlem 
byl pořád ještě na konferenčním stolku. Někdo klepal na 
dveře; tiše, ale vytrvale. Nezdálo se, že by člověk stojící 
za nimi měl v plánu odejít. Když jsem konečně otevře-
la, spatřila jsem Seana s kyticí slunečnic a taškou jídla 
z rychlého občerstvení. Dlouze mě políbil a pak se kolem 
mě protlačil do kuchyně. Nemohla jsem ho nemít ráda. 
Vysoký, modrooký, ostře řezané rysy a  dvaatřicet let, 
stejně jako mně. Nevím, proč mi bylo vždycky tak ne-
příjemné, že jsem po něm toužila pokaždé, když jsem ho 
viděla.

„Měla jsi mi zavolat, Alice,“ řekl Sean a odložil květiny 
na stolek.

„Chtěla jsem si užít noc o samotě. Kolik je vůbec ho-
din?“

„Osm třicet,“ pousmál se uštěpačně Sean. „Bože, s te-
bou je to někdy dřina. Kdybych tě neznal dobře, skoro 
bych si myslel, že mě nemůžeš vystát.“

Můj pohled spočinul na otrhaných žlutých listech kvě-
tiny, kterou Sean přinesl. „Kde proboha v lednu rostou 
slunečnice?“ zeptala jsem se překvapeně.

„Na jednom místě, které je odtud na letecké míle tak 
odporně daleko, až z toho má člověk málem pocit viny.“

„Ty jeden darebáku. Počkej, dám si sprchu a pak se na 
tebe pokusím být hodná.“
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Proud horké vody vrátil mému životu řád a já zase cí-
tila skoro jako člověk. Když jsem se vysvlékla z županu, 
Sean se opíral o dveře a vrhal po mně zamilované pohle-
dy. „Kvůli mně se oblékat nemusíš,“ zavtipkoval.

Jeho poznámku jsem se rozhodla ignorovat a  oblékla 
jsem si hedvábnou halenku a džíny.

Sean mezitím v kuchyni vybalil jídlo z tašky.
„Vietnamské, moje oblíbené,“ řekla jsem a spokojeně 

si mnula ruce.
„Hovězí vývar, lepkavá rýže a  kachna v  zázvorové 

omáčce.“
„Mňam!“
Kachna chutnala skvěle a malé chili papričky příjemně 

pálily na jazyku. Sean pozoroval, jak zdolávám tu ohrom-
nou horu jídla.

„Jak to, že jsi pořád tak štíhlá, Alice?“ zeptal se Sean.
„Asi dobré geny,“ odvětila jsem, odložila hůlky a podí-

vala se něj.
„Co jsi dneska vůbec dělal?“
Sean pokrčil rameny. „Pořád to samé dokola. Řežu do 

lidí a pak je zase sešívám dohromady. A taky jsem po-
slouchal Marvina Gaye.“

„Tahle stará muzika ti pomáhá rozřezávat lidi na kusy, 
jo?“

„Já žádnou pomoc nepotřebuju, doktorko Quentinová,“ 
odstrčil Sean talíř a zazubil se na mě. „Ty léčíš nemocné 
duše, já řežu do lidí. Je to naše práce.“

„Jen se mi zdá, že na nic jiného nemáš čas.“
Sean vrhl letmý pohled na hodinky. „Taky že ne. A to 

je vlastně vážný problém.“
„Opravdu?“
„Totiž, za chvíli začíná směna. Neměl jsem dost času, 

abych tě mohl zneuctít,“ postěžoval si.
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Obrátila jsem oči v sloup. „Nepotřebuju, aby mě někdo 
zneuctíval, děkuju pěkně,“ řekla jsem.

„To by ale nebylo fér, no ne? Vzbudil jsem v tobě nadě-
ji,“ nenechával se Sean odbýt.

Vstal, položil mi ruku na záda a odváděl si mě do ložni-
ce. Na okamžik mě napadlo se mu vzepřít, ale neudělala 
jsem to. Teď si uvědomuju, že jsem to měla udělat.

„Svléknu tě během tří vteřin,“ zašeptal.
„Nesvlékneš,“ řekla jsem a přetáhla jsem si svetr přes 

hlavu. „Vždycky se svlékám sama.“
První číslo byla opravdu rychlovka. Podruhé už to bylo 

pomalejší a  mnohem ohleduplnější. Sean se odjakživa 
rád předváděl a vychloubal, v intimních záležitostech byl 
zkušený a znal všechny fígly jak ženu přivést k orgasmu. 
Cítila jsem, jak mě po sexu pálí rty; byla to kombinace 
chili papriček a Seanova strniště, která mě škrábalo na 
obličeji.

„Jak dlouho už se vídáme?“ zeptal se Sean, zatímco 
ležel na boku a upřeně mě pozoroval.

„Pár týdnů.“
„To déle, Alice. Nejmíň tři měsíce.“
Zachvátila mě panika. Za chvíli bude chtít, abych s ním 

jela na dovolenou a seznámila se s jeho rodiči.
„Poslouchej, Seane, nemyslíš, že se nám to trochu vy-

myká z rukou?“
Znovu mě políbil. „Naprosto. Vymyká se nám to přímo 

rozkošně.“
Sean se zvedl a  začal si sbírat oblečení poházené na 

podlaze. Zatímco si oblékal džíny, bylo nemožné neobdi-
vovat jeho pevné svaly na zádech.

V deset hodin za sebou zabouchl dveře a já začala zírat do 
stropu. Mé tělo se cítilo příjemně a uspokojeně, moje myš-
lenky však byly neklidné.
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V šest ráno jsem se posadila na posteli a srdce mi bilo 
jako o závod. Někdo bouchal na dveře. Napadlo mě, že 
se Sean vrátil pro další porci nezávazného sexu, ale jen 
jediný člověk byl schopný tak časně ráno dělat takový 
rámus. Můj bratr měl na sobě jen tenké bavlněné tričko, 
zimou mu cvakaly zuby a zorničky měl natolik rozšířené, 
že jeho oči spíš než zeleně vypadaly černě.

„Zamkla jsi dveře,“ postěžoval si nakvašeně.
„Pojď dál, Wille.“
„Neměla bys to dělat, Alice. Nikdy.“
„Už je dobře, bráško, pojď dovnitř.“
„Lidi si budou myslet, že je nemáš ráda.“
„Tebe samozřejmě ráda mám. Tak pojď, nebo nastyd-

neš.“
Věděla jsem, že na něj nesmím sahat, a tak trvalo celé 

věky, než se mi ho podařilo dostat do předsíně.  Pod svět-
lem v kuchyni vypadal ještě hůř než před týdnem – ne-
oholený, propadlé tváře, velký bolák na horním rtu. Sva-
ly v  obličeji mu nepřestávaly cukat, překvapený výraz 
ve tváři a pusu otevřenou jako Joker ve filmech o Bat-
manovi. Bůhví, co do sebe nacpal tentokrát; asi ketamin. 
Každopádně to bohatě stačilo na to, aby každičké nervové 
zakončení v jeho těle jelo na nejvyšší rychlost. Pustil ko-
houtek, ponořil ústa do proudu vody a nenasytně hltal. 
Prohledala jsem kredenc, abych mu dala něco k jídlu. Byl 
prakticky prázdný až na pytlík rýže a jedno balení tor-
tilových chipsů. Podala jsem mu je a  jen sledovala, jak 
roztrhl obal a nacpal si hrst do pusy.

„Wille, kde máš klíče?“ zeptala jsem se.
Byl plně zaměstnaný konzumací chipsů, tak jsem 

k němu opatrně přistoupila, vsunula ruku do kapsičky na 
jeho tričku a podržela mu klíče před obličejem.
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„Podívej se. Tady jsou. Klidně sis mohl odemknout 
sám. Nikdy by mě nenapadlo se před tebou zamykat.“

Asi jsem se k němu příblížila moc blízko, možná ho po-
lekal tón mého hlasu. Trhl sebou a vystartoval po mně 
oběma pěstmi, až se chipsy rozsypaly po podlaze. Vy-
běhla jsem z kuchyně do chodby a zabouchla jsem za se-
bou dveře od bytu. Jen taktak se mi podařilo vsunout 
klíč do zámku. Opřela jsem se o  dveře, abych popadla 
dech. V zádech jsem cítila, jak do nich Will kope. Vy-
čkávala jsem, až se unaví, a když rámus konečně ustal, 
běžela jsem dolů, abych se podívala na jeho dodávku. 
Byla odemnutá a roztrhaný spacák ležel na rozkládacím 
lůžku; laťková podlaha byla posetá novinami. Hromady 
špinavých triček, spodního prádla a ručníků, kam oko do-
hlédlo. Sebrala jsem oblečení a přinutila se jít zpátky.

Když jsem dorazila ke schodům, začala jsem přemýšlet 
nad možnými riziky. Bylo nanejvýš pravděpodobné, že 
mě zmlátí k nepoznání. Kdybych ale zavolala záchranku, 
zdrhnul by při prvním zvuku sirén.

Mohla jsem zaklepat na sousedy a poprosit o  pomoc, 
místo toho jsem se však zhluboka nadechla a celá roztře-
sená jsem vešla zpět do bytu. Will byl v obývacím pokoji, 
cosi si říkal sám pro sebe a přehraboval se ve skříni. Ať 
už ho rozzuřilo cokoliv, zdálo se, že už na to zapomněl. 
Naložila jsem jeho oblečení do pračky a  do dávkovače 
nasypala štědré množství pracího prášku. Will mezitím 
objevil krabici od bot plnou různých papírů, a  začal se 
v  nich přehrabovat. Držela jsem se od něj v  bezpečné 
vzdálenosti.

„Našel jsi něco zajímavého?“ zeptala jsem se a  dala 
jsem si záležet, aby můj hlas zněl co nejklidněji.

„Fotky,“ zašeptal Sean.
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Vykládal jednotlivé fotografie na dřevěnou podlahu 
jako karty při partii pasiánsu. Jedna z  nich byla z  ro-
dinné dovolené. Já a matka jsme na ní v otcově pevném 
objetí, zatímco Will stojí vedle nás. Už tehdy byl o dost 
vyšší než já. Další fotka zachycuje Willa v den jeho pro-
moce na Cambridgi. Vypadá na ní nepřemožitelně, jeho 
vlasy jsou ve slunečních paprscích téměř bílé. Will vytáhl 
z krabice další obrázek. Drží se na ní za ruce s  jednou 
tmavovláskou, s níž tenkrát chodil. Ona na něj s obdivem 
hledí, jako by byla odhodlaná udržet si ho na celý život. 
Kousla jsem se do rtu. Ignorovat rozdíly mezi minulostí 
a současností bylo obvykle snazší.

„Wille, můžu ti nějak pomoct?“ zeptala jsem se ho.
Byl až příliš zaměstnaný svojí novou hrou, než aby mi 

odpověděl, tak jsem ho nechala být a začala se připravovat 
do práce. Než jsem se osprchovala a udělala si makeup, 
Will odešel a dveře od bytu nechal otevřené dokořán. Než 
však zmizel, udělal kus práce. Podlaha v obýváku byla 
pokryta řadami fotografií rovnoměrně rozmístěných jako 
kachličky v  koupelně. Byly seřazeny chronologicky: na 
prvních fotkách jsme ještě mimina, na dalších už máme 
školní uniformy, pak už nám je kolem dvaceti a jsme na 
pláži s Lolou, na jiném snímku je jen Will před burzou, 
když se začal živit jako obchodník s cennými papíry. Úpl-
ně tehdy zářil, jako by mu někdo dal klíče od samotného 
City. Vrátila jsem fotku do krabice lícovou stranou dolů. 
Jedna moje část to všechno chtěla spálit a naučit se při-
jmout fakt, že můj bratr už nikdy takhle vypadat nebude 
– vítězně, jakoby všechna jeho přání byla na dosah ruky.

Do práce jsem to vzala na kole po Tooley Street. Byla 
ohromná zima a  na chodníku se třpytila námraza. Na 
okamžik jsem si představila, že bych se prostě někam vy-



25

TajemsTví hřbiTova Crossbones 

pařila: šlapala bych tak dlouho, dokud by mě poslouchaly 
nohy, zapomněla bych na chvíli na nemocné i hypochon-
dry čekající na vyšetření. Před atrakcí London Dungeon 
už čekal dav lidí prahnoucích po vraždách mezi voskový-
mi figurínami a kalužích umělé krve. V ulici Great Maze 
Pond jsem připoutala kolo k  zábradlí a  zadívala se na 
budovu nemocnice Guy‘s Hospital: šedivý betonový kolos 
o  čtyřiatřiceti patrech posetý malými okny. Není divu, 
že tuhle nemocnici zvolili za nejošklivější budovu Lon-
dýna. Kdybych měla čas, bylo by celkem snadné vypočí-
tat, které okenní sklo patří k mé ordinaci: čtyřiadvacáté 
patro, páté okno zleva. Vystoupat po schodech bylo ná-
ročnější než obvykle. V desátém mezipatře se mi začalo 
dělat špatně od žaludku a  začala jsem litovat, že jsem 
se nena snídala. Když jsem zdolala dalších čtrnáct pater, 
slušně se mi točila hlava a plíce vdechovaly víc kyslíku, 
než mohly udržet.

V čekárně už seděla dlouhá řada ambulantních pacientů, 
kteří se střídali ve dveřích mé ordinace po pětačtyřiceti-
minutových intervalech. Ten den jako bych přepnula na 
autopilota. Jednoho vítězství jsem však dosáhla. Tu dívku 
s  rozvinutou anorexií přijali na specializované oddělení. 
Byla napojená na kapačku, která její vyhladovělé tělo zá-
sobovala fyziologickým roztokem a minerály. Tabulka na 
spodní straně postele mi připomněla, že se jmenuje Laura 
Wallisová a je jí patnáct let. V době hospitalizace vážila 
necelých třiatřicet kilogramů. V křesle hned vedle postele 
seděla její matka, jejíž tvář byla pod stropním světlem po-
pelavě šedá. Vypadala, jako by nespala celé dny.

„Jak na tom dnes Laura je?“ zeptala jsem se.
„V takovém stavu jsem ji ještě neviděla. Je tak slabá, že 

ani nevydrží být vzhůru,“ odpověděla mi.
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Měla v očích prázdný pohled, jaký mívají lidé, kteří pro-
žili nervový šok; jako by ve vzpomínkách znovu prožívala 
okamžiky před výbuchem bomby.

„Proč si takhle ubližuje?“ zašeptala.
Mohla jsem jí odříkat všechny klinické faktory: deprese, 

tělesná dysmorfická porucha, nízké sebevědomí, moc by to 
ale nepomohlo.

„Laura má slušnou šanci, že se z  toho dostane, věřte 
mi,“ řekla jsem místo toho.

I když dívka spala, její tvář vypadala strnule. Pod téměř 
průhlednou kůží bylo vidět každou kost. Její šance na pře-
žití byly pořád osmdesát ku dvaceti v její prospěch, kdyby 
se ji podařilo přesvědčit, aby začala jíst.

„Zítra se zase uvidíme,“ rozloučila jsem se.
Paní Wallisová přikývla na souhlas, aniž by spustila oči 

ze své dcery. Možná se bála, že kdyby se byť jen na oka-
mžik podívala jinam, dívku by ztratila nadobro.

Cestou domů jsem se zastavila v  supermarketu na 
Tower Bridge Road a koupila čerstvý chléb, mléko, müsli, 
banány, camembert – dvě nákupní tašky plné jídla. Kdyby 
se Will večer zastavil doma, lednička aspoň nebude úplně 
prázdná.

Šla jsem rovnou do kuchyně, hodila na pánev kostku 
másla, k tomu dvě vajíčka a tři plátky slaniny. Celé jsem to 
spořádala s tlustým krajícem chleba na stojáka v kuchyni, 
ani kabát jsem si neodložila.

Když jsem dojídala, zazvonil telefon.
„Haló?“
„Teď je řada na tobě, abys mě navštívila,“ řekl zjevně 

uvolněný Sean.
Už mu určitě skončila služba na operačním sále a šel si 

zahrát squash, ostatně jako vždycky.
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„Nemůžu, promiň. Brácha se možná zastaví doma.“
„Dobře, tak přijdu já k  tobě. Aspoň ho konečně po-

znám.“
Rozhlédla jsem se po kuchyni. Známky Seanovy pří-

tomnosti byly k  vidění všude kolem. Jeho šála visela 
přes židli, příruční taška pohozená u dveří, krabičky od 
včerejšího jídla naskládané u  dřezu. Zhluboka jsem se 
nadechla.

„Poslouchej. Mrzí mě to, ale myslím, že bysme si měli 
dát pauzu.“

Když Sean konečně zareagoval, jeho hlas zněl chladně. 
Skoro mi připadalo, že je na druhé straně telefonu jiný 
muž. „Jaká je tvoje definice pauzy?“

„Mám prostě pocit, že se vídáme příliš často.“
„Připadá mi, že se to snažíš ukončit.“ V Seanově hlasu 

byl patrný hněv.
„Nezlob se. Jen mám pocit, že se trochu dusím, to je 

všechno.“
„Proboha, Alice… Poslední tři měsíce jsme strávili 

v posteli. A nikdy sis nestěžovala.“
Snažila jsem se mu to vysvětlit, ale neposlouchal mě. 

Když začal vztekle křičet, odtáhla jsem telefon od ucha. 
Nakonec jsem souhlasila s tím, že se následující den se-
jdeme a promluvíme si.

Když jsme domluvili, posadila jsem se na pohovku celá 
zmámená, jako bych se zrovna přejedla nebo za sebou 
měla těžké rozhodování. Když se na obloze objevil mě-
síc, bylo půl deváté: v rohu okna byl vidět malý srpek ve 
žlutém závoji. Z nějakého důvodu jsem najednou strašně 
moc chtěla jít ven.

Jakmile mé nohy spočinuly na chodníku, začala jsem 
se cítit lépe. Běhání je nejlepší forma terapie. Když se 
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snažíte udržet dech, je téměř nemožné si kvůli něčemu 
dělat starosti nebo se cítit provinile. Po chvíli běhu jsem 
se dostala do svého tempa a pozvolna nabírala rychlost. 
Kuřáci postávali před hospodou Anchor Tavern v bloku 
Butler’s Wharf a sledovali říční bagr, jak se jako stařec 
na všech čtyřech vleče proti proudu. Když jsem doběhla 
k lodi Golden Hinde, zastavila jsem se, abych si protáhla 
šlachy. Replika lodi byla pro potěchu turistů osvětlena, 
natřena zlatou barvou a  vybavena novými blyštivými 
okny. Kdyby to viděl Francis Drake, tak by smál, až by 
se za břicho popadal. Endorfiny pracovaly na plné obrát-
ky a mozek si liboval v opojném přesvědčení, že všechno 
jde nějak vyřešit. Vydala jsem se zpátky po Marshalsea 
Road a z nějakého důvodu jsem na Redcross Way znovu 
zahnula, abych doběhla k řece a byla co nejrychleji doma.

V  tu chvíli něco upoutalo moji pozornost. Dvě kova-
ná křídla bran, kterých jsem si nikdy předtím nevšimla, 
s desítkami stužek a proužků papíru vlajících z mřížoví. 
Pak jsem se letmo podívala na zem a endorfinové opojení 
okamžitě vzalo za své. Druhý pohled potvrdil, že se mé 
oči nemýlily. Na chodníku hned vedle mé nohy jsem spat-
řila něčí ruku. Byla menší než moje, natažená, jako by 
čekala, až jí někdo hodí pár drobných.
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Ruka se napojovala na útlé zápěstí. Konečky prstů byly 
rozedřené, jakoby popálené. Po krátkém přemlouvání 
jsem se dvěma prsty dotkla ledové pokožky, ale nena-
hmatala jsem žádný puls. Když jsem nakoukla pod ko-
vanou bránu, uviděla jsem tělo zabalené do černé plach-
ty; nešlo skrz ni poznat, jestli je to chlapec, nebo dívka. 
Hlavou se mi začaly honit různé myšlenky. Vrah mohl 
být prakticky kdekoliv, třeba mě teď pozoroval, jak pani-
kařím. Ulice byla liduprázdná: řada prázdných kancelář-
ských budov, opuštěné skladiště, nikde ani živáčka. Nej-
bližší dům s rozsvícenými světly byl stovky metrů daleko, 
další možností bylo během několika minut doběhnout do 
hospody v ulici Marshalsea Road. Opatrně jsem se roz-
hlédla po okolí, vytáhla z kapsy telefon a zavolala tísňo-
vou linku. Žena s klidným hlasem mi slíbila, že na místo 
okamžitě vyšle sanitku.

„Jestli chcete, můžete se mnou zůstat na lince, dokud 
nepřijede,“ nabídla mi. Působila dojmem babičky, která 
si dělá starosti o  oblíbené vnouče. Představovala jsem 
si, že je to kyprá žena ve středních letech s šálkem čaje 
u ruky.

Moje myšlenky však těkaly tak rychle, že jsem je nesta-
čila vyslovit. Raději jsem operátorce poděkovala a strčila 
telefon zpátky do kapsy. Cítila jsem, jak chlad z promr-
zlého chodníku putuje mýma nohama až do obratlů. Ne-



Kate Rhodes

30

chtěla jsem od těla odcházet, i když už pramálo záleželo 
na tom, kdo mu bude dělat společnost.

Připadalo mi, že trvalo celé hodiny, než policie na místo 
dorazila. Během čekání jsem přemýšlela nad tím, proč 
by na opuštěném místě kdesi v Southwarku leželo mrt-
vé tělo. Třeba se někdo připojil ke špatné partě, nebo 
to byl možná puberťák na útěku z domova, který usnul 
na ulici a  zemřel na podchlazení. Ruce se mi přestaly 
chvět, i když jsem měla prsty úplně zkřehlé zimou. Když 
na opačné straně silnice konečně zastavila sanitka a dvě 
policejní dodávky, všechno se dalo do pohybu jako v seri-
álu Londýnská nemocnice. Zdálo se, že to celé vede muž 
v  dlouhém kabátu. Policisté kolem něj poletovali, plnili 
jeho pokyny a vynášeli z dodávky různé bedny s vyba-
vením. Když ke mně přišel, byla už příliš tma, abych mu 
pořádně viděla do obličeje. Všimla jsem si však určitého 
kontrastu: měl tmavé oči i obočí, ale hodně bledou pleť. 
A zdálo se, že zapomněl, jak se smát.

„Alice Quentinová?“ zeptal se.
„Ano, to jsem já,“ řekla jsem. Zatímco si mě zkoumavě 

prohlížel, zuby mi cvakaly zimou.
Z dodávky stojící za ním se vyhrnuli další muži. Kdo-

si připravoval osvětlení, další policisté zkoumali kovovou 
bránu a štípacími kleštěmi se snažili přemoci řetěz.

„Jak dlouho už tu jste?“
„Asi dvacet minut.“
Rozsvítilo se ostré světlo. Vyšetřovatel u  mě stál až 

příliš blízko, jako by pravidla o intimní vzdálenosti zni-
čehonic přestala platit. Byl podsaditý jako boxer, černé 
vlasy mu padaly do tváře.

„Co jste sama na takovéhle ulici pohledávala?“ řekl 
a zamračil se na mě, jako bych byla podezřelá.
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„Šla jsem běhat. Dělám to pořád.“
„Tak to jste šílená,“ poznamenal. Nevěřícně zakroutil 

hlavou. „Blázen.“
„Arogantní blbec,“ utrousila jsem sama pro sebe, když 

se otočil a kráčel zpět.
Obě křídla brány teď byly otevřené dokořán a reflekto-

ry prořezávaly tmu. Žena v bílé kombinéze zrovna uva-
zovala černožlutou policejní pásku na telegrafní sloup, 
o  který jsem se opírala. Odvinula cívku a  uvěznila mě 
v  kruhu, jako bych byla součást důkazního materiálu, 
který je potřeba sbalit a nechat odvézt do laborky. Po-
malu jsem se přiblížila k branám. Lidé spěchali dovnitř 
a ven, shromažďovali různé věci a odnášeli je pryč. Je-
den policista se u mě zastavil, aby narychlo zaznamenal 
moji svědeckou výpověď. Přes jeho rameno jsem letmo 
zahlédla nahé tělo. Patřilo mladé ženě, jejíž drobné nohy 
vyčuhovaly z nepromokavé plachty. Další policista v bílé 
kombinéze se nad ni naklonil a jen pár centimetrů od její 
tváře rozsvítil silnou baterku. Detektiv v draze vypadají-
cím kabátu ke mně znovu napochodoval.

„Můžu už jít domů?“ zeptala jsem se.
„A jak přesně se tam hodláte dostat?“ řekl jízlivě.
„Pěšky.“
„To si děláte srandu,“ zatřásl hlavou. „Pojďte se mnou.“
Když otevřel dveře svého auta, byla jsem už příliš una-

vená na to, abych se s ním začala dohadovat, natož abych 
protestovala, když mi zapínal pás a přitom mi předloktím 
lehce zavadil o stehna. Opřel se a pozorně se na mě za-
díval.

„Proč proboha chodíte v noci běhat do čtvrti, kde se 
útočí noži a střílí se?“

Oplatila jsem mu jeho pohled. „Běhám celkem rychle. 


