






Mým největším fanouškům  
a podporovatelům.

Mým rodičům.

Mami, tati, tohle je pro vás.



ČÁST PRVNÍ
„Očišťují se marně krví  

jsouce poskvrněni.“

– Hérakleitos –
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3. ledna

kapitola 1

Michal Lauber třísknul prosklenými dveřmi, až se rozdrn
čely všechny tabulky a znělo to jako rolničky. Což asi mohlo 
být příhodné, když byly tři dny po začátku nového roku 
a zima jak v psinci.

Jenže o  Vánocích se dějí zázraky. Vánoce jsou svátky 
klidu a míru a pokojných duší. A ne nesmyslných nabídek 
a myšlenek…

Otřásl se a nevěděl, jestli to bylo zimou, nebo telefoná
tem. Nejspíš obojím.

Zapnul si kabát až ke krku, upravil šálu tak, aby se mu 
chlad nedostal na kůži (ty jeho zatracené hnisavé angíny 
byly rok od roku horší; vysvětloval Adéle, že antibiotika, 
která mu luxují střeva, ho ještě v budoucnu budou strašit ze 
spaní, protože chemie a tělesná schránka prostě z dlouhodo
bého hlediska nemůžou dohromady fungovat), a podíval se 
před sebe do tmy.

Bylo půl sedmé, náměstí bylo prosvětlené výlohami ob
chodů a lampami a rozezvučené pár jedinci, kteří se rozhodli 
zjevně umrznout po otravě alkoholem.

Za ním se otevřely dveře a ven vystrčil hlavu chlap, který 
se evidentně staral o bezproblémový chod večera restaurace 
v Národním domě. Což zahrnovalo přísun orosených sklenic, 
zásobu cibule do guláše a občasné proplesknutí nějakého na
camraného vola. Michal si ho před chvílí během hovoru pro
hlížel. Vypadal jako mládě Godzilly, byl celý potetovaný a na 
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hlavě měl malý ostrůvek zrzavých vlasů. Typ, který člověka 
jednou varuje a pak mu stiskem rozdrtí klíční kost.

„Člověče, ještě jednou s tím takhle třísknete a třísknu já 
s váma.“

Michal zvedl v sebeobraně ruce. „Omlouvám se. Měl jsem 
trochu nepříjemný telefonát.“

„To mě vůbec nezajímá.“ Chlápek ukázal na dveře a Mi
chal si všiml, že má na ruce jizvu dlouhou snad dvacet čísel. 
Ten už pár lidí dveřmi prohodil. Nebo jimi proletěl sám. „Je 
sobota večer. Když mi to tady rozbijete, seženu někoho na 
opravu až v pondělí ráno. A hosti nám tady zdechnou zimou. 
Přemejšlejte nejdřív, než něco uděláte, hergot.“

„Máte pravdu, omlouvám se.“
Chlap na něj chvíli koukal, jako by uvažoval, jestli ho má 

sežrat po kouskách, nebo spolknout najednou, a  nakonec 
přikývl.

„V pohodě. To pro příště. Pěknej novej rok.“
Michal se pousmál. „Vám taky.“
Vykročil do zimy a lednový vítr mu zleva od McDonaldu 

okamžitě fouknul do tváře svůj pozdrav. Cítil, jak mu zamr
zají koutky úst a chvějí se víčka. Nesnášel to. Nesnášel, když 
se snaží dýchat jen nosem a  uvnitř mu namrzají všechny 
chlupy. Připadal si, jako by vdechoval smrt…

Ale pořád lepší než si nechat namlátit od pana Přemejšlej
tenejdřív. To zase ano.

Podíval se na hodinky.
Jak dlouho byl pryč? Dvě hodiny? Zatraceně. Slíbil Adéle, 

že se nezdrží déle než hodinu.
Bouchnul se dlaní do studeného čela.
Výslovně jsi jí to slíbil, ty blbče. Nechávat doma nemocnou 

ženu. Ty si trajdáš po barech, ucucáváš dvanáctku, a tvoje žena 
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pořádně nemůže ujít cestu na záchod. Natož po schodech do 
spíže pro potraviny. Ty si popíjíš – a ona čeká. Je to v pořádku?

Zavrtěl hlavou.
„Není,“ řekl nahlas, ale jen tak, aby to slyšel on sám.
Věděl, že to není „olrajtový“, jak Adéla ráda prozpěvo

vala při úklidu, ale taky moc dobře věděl, že ho ona sama 
na čerstvý vzduch vyháněla. Milovala ho, o  tom byl pře
svědčený, ale musely ji už štvát ty srdcebolné kydy, které jí 
každý večer přednášel jak akademik života. Ujišťoval ji, že 
je její zdraví na prvním místě, že když ona nikam do spo
lečnosti nechodí, není fér, aby on chodil sám… a přece tak 
ušetří…

„Bože!“ zasmál se, tentokrát víc nahlas, než měl v plánu, 
a raději se rozhlédl, jestli ho někdo nemá za blázna. „Poslou
cháš se? Vážně se nedivím, že ti cpe do kapsy peníze a pře
mlouvá tě, aby sis to pořádně užil. Tohle není telenovela,“ do
dal už tiše. „Buď rád, vole, že máš tak tolerantní ženu.“

To rozhodně byl. Od dětství věděl, že na něj někde čeká 
ta pravá. A nebral to jako klišé. Opravdu věřil, že on je jedna 
půlka celku a venku pobíhá ta druhá. Až se potkají, poznají 
to. Oba. A naráz. Zaklapne to jak cela ve vězeňském kom
plexu.

A přesně to se stalo. Nejdřív viděl oči. Zíraly na něj z davu 
na nějakých knedlíkových trzích, kde byl před lety s kolegy 
z bývalé práce. Zelený brčál. Temný a hluboký. Viděl v těch 
tůních sám sebe a hned viděl párek lidí, kteří k sobě neod
myslitelně patří.

Ona to možná neviděla, ale ten pohled zaregistrovala. 
A usmála se. To stačilo k tomu, aby se k ní Michal prodral 
přes dav, nabídl jí švestkový (kdo tyhle věci vymýšlí?) svařák 
a poprosil o radu, co si vlastně na místě koupit. Usměvavá 
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hlubokooká blonďatá Adéla pochopila, že ani on sám vlastně 
neví, kde se octnul, a společnými silami vybrali něco, na čem 
si ještě ten večer pošmákli.

Protože s časem by se nemělo plýtvat. To není moudro, 
které by stálo za vytesání do žuly, ale něco, co Michal po
chopil v době, kdy překročil práh vlastní smrtelnosti, prošel 
rekonvalescencí a…

Pípla mu zpráva. Prokřehlou rukou vytáhl telefon a podí
val se na displej.

To se mu snad zdá, do prdele. Ona nedá pokoj.
Viděl svítit jasnou a stručnou zprávu. Přemýšlej o tom. Jsi 

nejlepší a my tě chceme.
Jo. Jasně že ho chtějí. Nebyl možná nejlepší, ale rozhodně 

jeden z nejlepších. Nehodlal plýtvat svým talentem na žeb
ráky a bastardy a –

Michal se zastavil a zhluboka se nadechl. Tentokrát ne
bránil ledovému vzduchu, aby mu proudil do těla. Nechal 
rozšířené nozdry a podvečerní brutálně mrazivý vzduch mu 
začal okysličovat mozek.

To přesně potřeboval.
Chodník před ním byl dlážděný na přeskáčku bílými 

a černými kostkami jako šachovnice. Před pár lety, než se 
Adéle nemoc zhoršila, celou tuhle trasu proskákali. On po 
bílých, ona po černých. Vlály jí vlasy, zvonivě se smála a ne
přestala, ani když jí podklouzla noha a málem upadla, a on 
schválně zůstával za ní a sledoval, jak se jí v těsných kalho
tách natřásá zadeček.

Ulice teď byla prázdná, takže se rozeběhl a pár metrů po 
černé zvládl.

Udýchaně se zastavil pár metrů od jejich domu. Předklo
nil se a se smíchem si odplivl.
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„Ještě to dám, krásko, slyšíš?“ zahulákal. Všechny rea
litky světa mu můžou políbit zadek. A všichni vyhazovači 
a  taky všichni, kdo si dávají imbecilní novoroční předse
vzetí. A taky ten chlap, co mu posledně měnil vodoměr a tvr
dil, že dům smrdí. Ten především, blbeček.

Narovnal se, prohnul se v zádech a zvedl ruce do vzduchu. 
„Ještě na to mám, ženo moje!“ zasmál se a zamával matce 
s  malým klukem, kteří se procházeli v  dálce za čistírnou. 
„Ještě není dobojováno, ještě se mnou počítej! Túbadúbadú, 
jsem doma, zlato!“

Povyskočil, klepl o sebe ve vzduchu chodidly a těsně před 
brankou si upravil límec kabátu. Ne že by to mohlo Adéle 
vadit, ale snažil se vždycky přicházet domů upravený a ona 
to věděla. Nesnášel zloděje a štvali ho lidé, kteří považovali 
domácí krb za samozřejmost. Chlap by měl domů přicházet 
s úctou a pokorou. Protože nikdy nemůže vědět –

Zarazil se s klíči u zámku.
Vyklonil se na stranu a zadíval se do okna. Zdálo se mu, 

že vidí pohyb.
A to v žádném případě nebylo možné.
Opatrně otočil klíčem, pootevřel dveře.
Stačil udělat jen jeden krok dovnitř, když ucítil závan tep

lého vzduchu a něco ho z boku udeřilo do spánku.
Chtěl zakřičet, ať toho nechají, ať si vezmou, co chtějí, 

hlavně ať neubližují jeho ženě, ale i v tom zlomku sekundy 
pochopil, že nebude mít příležitost.

Zavrávoral, před očima se mu objevil shluk různobarev
ných kruhů a na jazyk se mu dostala krev.

Pak přišla druhá rána a dopad na podlahu už nevnímal.
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kapitola 2

Návrat do reality byl krutý a  nechtěný. Tam, kde se před 
chvílí nacházel, mu bylo dobře. Byl s Adélou. Sám. Drželi se 
za ruce a utíkali vstříc mořským vlnám někde na dovolené. 
Neexistovala tam nemoc. Nebyly tam žádné starosti.

Ale tušil, že se objeví.
Otevřel oči, ale překvapivě se před ním dál rozpínala čer

nočerná tma. I  přes bušení ve spáncích poznal, že má na 
hlavě nějakou látku. Utěrku? Nejspíš. Její dotek byl hrubý. 
Možná to byla osuška.

Ale na tom koneckonců nezáleželo.
Měl nutkání si olíznout rty, ale látka mu to znemožňo

vala. Zdálo se mu, že je má popraskané. Ale to nebylo možné. 
Jak dlouho mohl být mimo. Hodinu? Dvě?

„Zdálo se ti něco?“
Cuknul sebou, když se těsně před jeho hlavou ozval cizí 

člověk. Mluvil pomocí nějakého měniče hlasu. Zněl jako ro
bot z budoucnosti a Michalovi se zježily chloupky v zátylku.

Krk ho bolel, jako by mu prováděla masáž nějaká neši
kovná masérka. Tak rád by se protáhl, ale…

Škubl rukama, které měl za zády spoutané. Bez šance. Ten 
před ním odvedl fantastickou práci.

Ten před ním.
Zatraceně.
Co po něm může chtít?
Jestli chce…
„Peníze,“ řekl Michal přidušeně přes látku. „Chcete pe

níze?“
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Slyšel smích a ten jenom zhoršoval tepot v hlavě. „Neod
pověděl jsi mi na otázku.“

Cítil ve vzduchu vůni dřeva. Mohlo se mu to zdát? U něj 
doma nemohlo nic takhle… Uvědomil si, že může být kde
koli. Neví, kdo je před ním, jak dlouho byl mimo… neví 
  vůbec nic.

Někdo se dotkl jeho obličeje a on okamžitě ucuknul.
„Klid, krasavče,“ promluvil robot, „nejspíš se ti špatně 

přemýšlí, když máš zakrytou pusu. Takže ti to odhrnu. To 
pro tebe můžu udělat.“

Michal se okamžitě zhluboka nadechl. Do jazyka se mu 
zaryla pachuť pilin a fermeže. Bušení ve spánku přidalo na 
intenzitě, ale to mu teď bylo jedno.

„Prosím,“ vzlykl, „mám spoustu peněz.“
„Já vím,“ ozvalo se před ním. „Tolik, kolik bych nestihl ni

kdy utratit, ani kdybych chtěl. A parádní dům a krásný bou
rák a nádhernou ženu –“

Do hlavy se mu okamžitě nahrnula krev.
„Jestli jí něco uděláš, tak tě vykuchám, rozumíš?!“ zařval 

a pokusil se vstát. To, čím měl svázané ruce, se mu okamžitě 
zarylo do pokožky a tělem mu projela vlna bolesti. „Ani se jí 
nedotýkej!“

Ozval se smích. „Kam zmizelo slušné vychování? Pokud 
smím prosit, vrať zpět ten uctivý tón, líbil se mi víc. A neměj 
strach, tvoji paňmámu nechám odpočívat.“ Robot se roz
chechtal. „Není můj typ. Buď úplně v klidu, ani se jí nedo
tknu. Ale tvůj vkus chápu. Má nádherné oči.“

Další smích a tentokrát trval snad minutu.
A  hned nato se místností rozlehlo vrtání a  opět ho do 

nosu udeřila vůně zpracovávaného dřeva. Ten před ním tu 
něco vyrábí? Proč by to dělal?
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„Než budu hotový, očekávám příjemnou konverzaci.“ Na 
pár sekund se neznámý odmlčel, ozývalo se bouchání a pak 
pokračoval. „Tak co se ti zdálo? Nenech se přemlouvat. Sli
buju, že ti pak sundám pásku z očí.“

Michal přemýšlel, jak se dostat k Adéle. Jestli má mít ně
jakou šanci, cesta vede skrz toho chlapa před ním. Pár odpo
vědí ho může ukolébat. Nebo ho přesvědčit, aby mu kromě 
pásky sundal i pouta.

„O manželce,“ zašeptal.
„O čem?“
Michal se zhluboka nadechl. „O  ženě. Byli jsme někde 

v příboji.“
Opět přišlo na řadu bouchání, a když utichlo, muž se ze

ptal: „Miluješ ji?“
„Samozřejmě.“
„Myslel jsem si to. V nemoci i ve zdraví… u vás to je tro

chu extrém, co?“
Michal narovnal hlavu směrem, kde muže tušil. „Nic 

o nás nevíte.“
„To si myslíš?“
Bolest v hlavě o sobě dala znovu vědět. Zatřásl jí, ale bylo 

to ještě horší. „Nic o mně nevíte.“
Buch.
„Omyl. Vím úplně všechno. Znám tě od ponožek až po 

kořínky vlasů. Mluví za tebe tvoje činy. A  zbytek vypráví 
tenhle dům.“

Michal Lauber se ošil. Vůbec se mu nelíbilo, kam tenhle 
rozhovor směřoval. „Co po mně chcete?“

Buch. Buch.
„Klid k práci. Už to bude, měj strpení. Jak jsem slíbil, sun

dám ti pásku.“
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„Běžte nahoru do pokoje v pravém křídle. Je tam ve stěně 
trezor. Kombinace je dvacet dva doleva, osmnáct doprava, 
čtyřicet jedna doleva. Vezměte si cokoli, co tam najdete. Co
koli. V pokoji naproti tomuhle visí na stěně obraz. Má cenu 
bezmála půl milionu. Je váš.“

Buch.
Krátké zasmání. „Tvoje tvrdohlavost mi imponuje. Už 

jsem ti říkal –“
„Poslouchejte mě.“ Michal skoro zavyl. Nesnášel se za 

to, nebylo jeho stylem se někoho doprošovat, ale teď bylo 
v sázce až příliš. „Je mi jedno, co tady chcete, ale ať už to je 
cokoli, můžeme se domluvit. Až odsud odejdete, nebudete 
muset už nikdy pracovat. Můžete mě znova praštit. Až se 
proberu, už budete pryč.“

„To asi nepůjde, příteli.“
Buch. Buch.
Michal cítil, jak mu něco v nosní dutině povoluje. Nejspíš 

krev. Nějaká opožděná reakce na úder do hlavy.
„Proč by to nemělo jít?“ zaskučel.
U ucha mu zavanul cizí dech. Pochopil, že neznámý stojí 

těsně u něj.
„Protože tvoje žena mě už viděla.“
A opět následovala salva smíchu.
A další úder kladivem nebo palicí.
„Tak já si myslím,“ promluvil ten před ním, „že tu máme 

hotovo. Trvalo to o něco déle, než jsem plánoval. To víš, když 
je na to člověk sám, určitá rezerva je nezbytná. Vím, že je 
se mnou těžká řeč, ale stejně se tě na něco zeptám. Když 
ti stáhnu látku z  očí, zůstaneš v  klidu? Neříkám to kvůli 
hluku. Víš, kde bydlíš, a já to vím taky. Dva baráky doleva 
jsou prázdné, dva doprava taky. Jsi tu jak poustevník. Když 
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budeš řvát, nikdo tě neuslyší.“ Krátká odmlka. „Ani tvoje 
žena. Což by ti mělo naznačit, že je mi naprosto jedno, jak 
moc hlasitě by ses snažil si přivolat pomoc. Ale já mám rád 
při práci klid.“

Při práci?
„Nahoře máte –“
„Jo, jo, jo,“ slyšel Michal netrpělivé odsekávání, „to už 

jsme probrali. Teď zpátky k věci. Potřebuju klid, abych mohl 
dokončit to, kvůli čemu tady s  tebou i  tou šaškárnou dole 
trávím nezdravě moc času. A pokusím se ti vysvětlit jednu 
věc.“

Nad ušima se ho dotkly prsty, pomalu rozvazovaly uzel 
a to, co mu zakrývalo oči, zmizelo.

Nikdo před ním nestál.
Byl za ním.
A za okamžik měl na ramenou ruce.
Cizinec se za jeho zády pohnul a  přiložil hlavu těsně 

k jeho, u pravého ucha cítil Michal dotek nějaké hrubé tka
niny. Ten člověk měl zakrytý obličej.

„Dívej se, Michale,“ chraptěl ten za ním a mačkal mu ra
mena, dobře se dívej. To, co vidíš zapuštěné do země, jsem 
nazval Louskáček. Je to můj vynález. Během let jsem totiž 
přišel na to, že klouby jsou nejmíň poddajné části těla, a já 
potřebuju z těch tvých udělat kostní moučku. Podrobně ti 
vysvětlím, co se s tebou bude dít. Dobře se dívej, Michale, 
a dobře poslouchej. Túbadúbadú. To bude jízda.“

A Michal Lauber se díval, poslouchal a posléze ječel jako 
malá holka. Ječel, protože pochopil, že tady ho žádný obraz 
nezachrání.
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4. ledna

kapitola 3

Dům vypadal, že se vyloupl z mlžného oparu. Vlastně tak 
vypadaly všechny. Celá ulice. Jeden barák jako druhý. Bílé 
stěny, tři patra, velký pozemek, vysoký plot. A další. A další. 
Kopie střídala kopii. A všechny byly temné, tiché a trochu 
zlověstné. Jeden jediný byl vánočně ozdobený, všechny zbylé 
byly holé a smutné.

Celá tahle čtvrť vznikla někdy před osmi lety, kdy si je
den Kazach, který přicestoval přes sedmery hory a sedmery 
lesy, usmyslel, že si v Karlových Varech postaví další město. 
No… možná městečko. Obytné domy, školu, supermarket, 
stadion. A  hřbitov. Všechno pro návštěvníky z  východní 
 Evropy.

Vyšlo mu to… asi tak ze tří čtvrtin.
Andrea se rozhlédla po ulici. Pouliční lampy svítily tak 

akorát, aby byla vidět silnice, která to tu protínala. Každý 
z domů měl vlastní reflektor, který ozařoval jeho pozemek. 
Svítily jen dva. Dům úplně na kraji, kolem kterého teď pro
cházela, a ten poslední, desátý, který byl velký jako třešeň 
na vršku dortu. Mezi domy byly snad stometrové rozestupy.

Jestli se tady opravdu něco dělo, napadlo ji, nemá smysl 
hledat svědky. Tedy – za prvé – je neskutečné, že se tohle děje 
prakticky za policejní stanicí. Celou tuhle ulici vidí oknem, 
když popíjí u sebe v kanceláři ranní matcha čaj, cpe do sebe 
tři bebe sušenky s jahodovou náplní a zahřívá si zmrzlé zjiz
vené nohy u radiátoru. Vážně je možné, aby tu byl…?


