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 Pod patronací zla

Názvy obcí jako např. Kočerady či Lunětín, stejně jako celý tento příběh a postavy v něm

vystupující jsou smyšlené. 

 Předehra

 Červencová noc roku 2017 byla poměrně teplá. Přes den panovala úmorná vedra – a ani po

jedenácté  hodině  večerní  se  příliš  neochladilo.  O  to  více  nelogické  se  zdálo,  že  kdosi

uhánějící ve voze směrem na Plzeň má na sobě černou mikinu s kapucí. Proboha, proč?

Vždyť se ten člověk musel potit přímo nechutně.

 Zjevně  to  ale  nebyl  jeho  největší  problém.  Automobil,  byla  to  tmavě  modrá  škodovka,

Octavia Combi, právě odbočil z hlavní silnice, aby se přiblížil k chmurným obrysům bývalé

vojenské základny.

 Řidič vypnul světla – a viditelně zpomalil. Po chvíli jel doslova krokem.

 Zastavil,  odepnul pás a otevřel dveře, aby do vozu mohl vzduch. Příliš si ale nepomohl.

Působil zmoženě a přepadle. Krom toho cítil značnou nervozitu a věděl, že jeho žaludek není

ani trochu v klidu. Žádná část jeho těla nebyla klidná. 

 Nervozita ho svazovala. Krom toho zápasil se strachem. Měl sto chutí si zapálit – ale říkal si,

že takové chyby se dopustit nesmí. Musí to vydržet. Prostě musí. 

 Dobře věděl, co je ukryto v zavazadlovém prostoru – a oddaloval chvíli, kdy vystoupí z auta

a  bude  se  té  věci  v černém  igelitu  věnovat.  Jinak  než  jako  na  věc  odmítal  na  obsah

zlověstného  balíku  myslit.  Vždyť  to  již  nic  jiného  než  věc  nebyla.  Neforemná,  chladná,

odporná věc. Odpad, který je na vyhození.
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 Žaludek opět mocně zaprotestoval.

 Vystoupil, v ruce baterku, s níž svítil těsně před sebe. Naslouchal, jestli nepostřehne cokoli

podezřelého. 

 Zdálo se, že je tu sám. On – a ta věc v kufru.

 Přemohl se – a s klením to hrůzostrašné zavazadlo shodil na zem. Nevážilo až tolik – a

nějakou sílu měl – ale stejně, kdo se s tím má tahat.

 Kužel  světla  dopadl  na  ruiny  bývalé  vojenské  základny.  Obvodové  rozpadající  se  zdi,

vytlučená okna, kostra střechy, která již dávno neexistovala.  Všude plno tlejících prken a

kovového šrotu, rozbité dlaždice, schody vedoucí kamsi do sklepení. 

 Lepší kulisu pro hororovou scénu by jen těžko šlo někde najít.   

 Dotáhl břímě až ke schodům a musil si chvíli odpočinout. Funěl – a pot z něho tekl proudem.

„Už aby to bylo za mnou“, pomyslil si. 

 Baterka  ozářila  počmáraný  kus  zdi.  Věděl,  že  toto  místo  bývá  využíváno  milovníky

technoparty  a  občas  zde mají  slezinu  blázni  do  airsoftových  zbraní.  A  jak  mu prozradil

pohled na poházené injekční stříkačky, bude to i doupě feťáků. 

 Modlil se, aby teď na žádného nenarazil. Snad tu nepřespávají bezdomovci, zděsila ho další

představa možného problému. 

 Opět o kus pošoupl nenáviděný balík a s obavou kontroloval igelit, zda se někde neprotrhl.

V žádném případě netoužil spatřit, co již má být navždy ukryto.

 Sešoupávání neforemné hmoty po schodech dolů mu přišlo nekonečné. Igelit se ale naštěstí

pro něj neprotrhl. 

 Ještě kousek.

 Světlo baterky mířilo na otvor, který vedl kamsi do hlubin, možná do samotných pekel. 

 Napnul všechny síly, aby tělo zabalené do igelitu definitivně pohltila tma této, jak doufal,

bezedné, jámy. 

 Konečně.
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 Slyšel žuchnutí a cosi jako šplouchnutí. Asi tam někde dole bude voda. Tím lépe, pomyslil

si. Rozhlédl se, čím by tu díru zakryl. Nanosil nějaká prkna. Některá vzteky zahodil, že byla

krátká či příliš ztrouchnivělá, ale nakonec jich přec jenom vybral několik, jež tu zpropadenou

díru zabednila. 

 Na to ještě natahal nějaké trubky a další haraburdí, co se v okolí povalovalo. Až nyní si

všiml různých oděrek na pažích – a také toho, jak je celý špinavý.

 Pryč. To bylo to jediné, nač se nyní soustředil. Vydechl si, až když opět seděl za volantem.

Ta hnusná černá věc je tedy pohřbena. 

 Věřil, že na denní světlo se již nikdy nevynoří.   

I. Šokující nález

 Srpen roku 2019 byl extrémně vyprahlý. Kde dříve v lese tekly potůčky, nacházela se jen

vysušená koryta bez života. Smutný pak byl pohled na zástupy holých smrků, jejichž jehličí

vytvářelo na zemi velice zvláštní koberce. 

 Na houby by vyšel jedině blázen. Zakopl by tak leda o starou bačkoru. Les za Kočeradami

byl poměrně rozlehlý. Z dříve půvabné malé vesničky za Prahou byl dnes pražský satelit, a

dříve prostorné louky okupovaly do daleka zářící novostavby. 

 Lenka s Petříčkem byly u babičky na prázdninách. Jejich babička žila v malém domku ve

vesnici o asi šedesáti obyvatelích. Skřipetice se to tam jmenovalo. Nebylo to od Kočerad

daleko, ale pěšky se člověk přece jen prošel. Terén byl kopcovitý – a zvláště v horkém dni ty

tři čtyři kilometry daly jednomu zabrat.

 Děti byly na borůvkách.

 Lenku ale napadlo, že by s bratříčkem mohli vyzkoumat novou cestu. Takovou tajemnou.

Travnatou s nízkým porostem smrčí. 
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 „Měli bysme jít domů“, skuhral pětiletý Petříček, ale osmiletá Lenka zavelela: „Nebuď baba.

Tady nemůžeme zabloudit. Vyjdeme u Kočerad nebo v Ružnicích. Tady je to zajímavý. Pojď,

seběhneme dolů, tam již pak uvidíme, kam se dát. A jsou tu ostružiny“, hlásila vítězoslavně a

trhala velké černé nalité plody a dávala si je do úst. 

 „Babička se bude zlobit“, měl slzy na kraji Petříček.

 „Tak bude, no“, utřela ho rázně Lenka. Zrzavý cop se jí houpal na zádech a svýma velkýma

modrýma očima pobaveně hleděla na brášku, jak neví, co by jí na to namítl.

 „Nebo si můžeš jít domů sám“, trumfovala škodolibě. To si byla jistá, že je pro něho varianta

natolik nepřijatelná, že se vůbec nezabývala možností, že by na ni přistoupil. 

 Ukázalo se, že svého brášku zná.

 „Tak teda jo“, souhlasil – ale mračil se a dával tím sestře najevo, že je na něho pěkně zlá.

Ta si z toho ovšem nic nedělala.

 Už šli asi čtvrt hodiny a pořád neviděli ani stopu lidské civilizace. Lence to ale nevadilo. Byla

okouzlena srnou, kdy se obě asi na dvě stě metrů zvědavě pozorovaly, chytala do rukou

motýly, a kromě ostružin si natrhala i zralé maliny. Bylo jí tu dobře.

 To Petříček stále dokola mlel to svoje: „Tak kdy už tam budeme“, aniž pořádně tušil, kde to

vlastně mají být.

 Došli  na pořádnou štěrkovou cestu, která je dovedla k rybníku. O něm již Lenka slyšela.

Ružnický rybník – tak to jsou kousek od Ružnic. Neříkala to snad? Vítězoslavně ukázala

rukou na rozcestník, jenž hlásal, že do Ružnic je to půl kilometru po zelené. 

 „Tak už jseš spokojenej?“, obrátila se na brášku.

 Ten ale zíral  na opačnou stranu, směrem k rybníku. Sem moc lidí  nechodilo.  Voda byla

celkem špinavá – a ani břeh nevypadal dvakrát vábně: Byl zarostlý vším možným.

 Občas se tu koupali kluci z Ružnic, ale i oni raději chodili jinam, kde byla čistější voda a

hezčí prostředí.

 O to podivněji působilo auto zaparkované kousek od rybníka, které sem evidentně nepatřilo

– a na něž Petříček celou dobu civěl.
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 Auta měl rád – a učil se je poznávat. Hned viděl, že je to Peugeot, jen netušil, že dvě stě

pětka. Stará červená oprýskaná dvě stě pětka. 

 „Někdo tam je“, hlesl – a tiskl se ke starší sestřičce. 

 Ta se mu chtěla vysmát – ale již si také všimla zhroucené postavy na předním sedadle. Asi

se tam někdo opil, napadlo ji. Měli by jít pryč. 

 Nedalo jí to však. „Počkej tady“, přikázala autoritativně bráškovi, modrookému blonďáčkovi –

„prozkoumám to.“

 „A co když je tam někdo zlý?“, pronesl bázlivě Petříček. 

 „Neboj, jen se podívám – a hned tu budu. Platí?“

 „No tak jo“, rezignoval Petříček.

 Lenka se přikradla k vozu, připravena kdykoli se dát na útěk. Nikdo se ale v autě ani nehnul.

 To už Lenka viděla, že se jedná o mladou černovlasou ženu – a přestala se bát. To trvalo

však jen chviličku, než si všimla na prsou ženy velké zaschlé černorudé skvrny, která dávala

tušit, že tato žena již sama z vozu nikdy nevystoupí. 

 Lenka se ovládla, aby nezačala ječet – a co mohla, upalovala za bráškou s tím, že rozhodně

musí zavolat policii. 

 Pavel  Trnožka  vypadal  mnohem  starší,  než  mu  ve  skutečnosti  bylo.  Zatímco  podle

občanského průkazu se mu šestý křížek měl dostavit až na podzim, kdo ho viděl, hádal by

tomuto  menšímu  obtloustlému  proplešatělému  obrýlenému  mužíčkovi  nejméně

sedmdesátku. Obliba v alkoholu a cigaretách udělaly své, krom toho se tento pán před pěti

lety po čtvrté oženil. Jeho kolegové se divili, že ještě vůbec může běhat po světě.

 Nyní se skláněl nad mrtvolou mladé ženy, která byla identifikována jako Linda Kolhábová.

Podle všeho se nelegálně drženou zbraní střelila z bezprostřední blízkosti do srdce. Bylo jí

teprve třiadvacet let a pracovala jako sestra v jedné pražské nemocnici. 

 Soudní  lékař  Trnožkovi  žádnou překvapivou  informaci  nesdělil.  Výstřel  podle  něho padl

někdy  v brzkých  ranních  hodinách.  Nezdá  se,  že  by  mrtvá  požila  nějaké  omamné  či
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psychotropní  látky.  Stopy  zápasu  či  cizího  zavinění  žádné.  Rozhodně  nebyla  pohlavně

zneužita.  Na  krku  jí  visel  na  krku  malý  klíček.  Trnožka  si  říkal,  zda  patří  k nějakému

skutečnému zámku, nebo to je pouhá ozdoba.

 Trnožka něco zabručel,  co zaniklo  pod jeho dlouhými  vlnitými  šedými  vousy.  Docela  si

oddechl. Nechtěl by na stará kolena řešit nějaký složitý mord. Vyhovuje mu, že místní zná –

a když dojde sem tam k vloupačce, většinou drží pachatele za límec nejpozději do druhého

dne. Je pravda, že těch vloupaček bylo poslední dobou krapet více, ale to se někdy stává.

Jenže vražda takovéto holky – to by byla jiná. 

 Jistě, počká na přesné výsledky pitvy – a pak to snad bude moc shodit ze stolu s tím, že je

to zcela evidentní sebevražda.

 Proč to ta husa asi udělala? Většinou je v tom nějakej mužskej. Trnožka by se vsadil, že

byla v tom. Buď byla na potratu, nebo místo potratu zvolila rovnou toto šílené řešení. A nebo

se dozvěděla, že má nějakou nevyléčitelnou zhoubnou nemoc.

 Ne, nebude fabulovat. Ono se ukáže. „Po pitvě budeme moudřejší, že doktore?“, zašveholil

a poplácal známého po zádech. 

 Ten, už také ne nejmladší, jen něco zavrčel, že to si ještě Trnožka chvíli počká. A že až to

bude, tak bude.

 Už se na ni raději nedíval. Bylo mu jí líto. Mladý život takto hloupě utnutý. Nu, co nadělá? Je

k vzteku, že ji musela objevit ta děcka. S tím určitě nepočítala, když mačkala spoušť.

 „Chudáci děti,  tohle asi jen tak z hlavy nevymažou. I  když kdo ví,  ta dnešní děcka jsou

nějaká otrlejší,  v telce vidí samej mord, možná to berou jen jako dobrodružství“,  přemítal

napůl pro sebe. 
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 Viktor Slabina si uvědomil, že příchozího se jen tak nezbaví. Slabina zde působí již skoro

dvacet let. Také mu již táhne na pětapadesátý rok. Praha mu svědčí – a objasněnost vražd

má unikátní.

 Doufal,  že dnes vypadne dříve. Chtěli  si s Evičkou udělat  pěkné odpoledne.  Již vidí,  že

z toho nic nebude. 

 S akademickou malířkou,  Evou Šanychovou,  se zná přibližně dva roky.  Kdyby komukoli

vyprávěl  příběh  jejich  seznámení,  vysmál  by  se  mu,  že  takto  trapnou  story  mu  nikde

nevydají.

 Při jeho zaměstnání se ale asi ani jinak poznat nemohli. Byla hlavní podezřelou v případě

vraždy jednoho bohatého podnikatele. Byla jeho milenkou a důkazy ukazovaly na ni. Až moc

jednoznačně. 

 Slabina nakonec usvědčil syna oběti. Ten zcela zmanipuloval jednu holku, která pro něho

jeho otce zabila. Asi doufala, že pak budou žít šťastně až do smrti. Té své se přitom dočkala

velice brzy. Její milenec ji  bez špetky lítosti uškrtil,  neboť se hodlal oženit s někým úplně

jiným.

 Co se musí Viktorovi nechat, je, že se zachoval zcela profesionálně – a s Evou si začal až

po uzavření celého případu. Ale něčím ho tato středně vysoká blondýnka se zelenýma očima

přitahovala od první chvíle, kdy ji uviděl. 

 Někdy má výkyvy nálad – ale to u těchto tvůrčích typů bývá. Je poněkud labilní – na druhou

stranu je skvělou milenkou.

 Slabina byl  zatím jednou ženatý,  sexuálně však poznal  žen o dost více.  Má tedy s čím

srovnávat – a Evička zaujala špici pomyslné pyramidy. 

 Je pro něho vzpruhou – ale současně i pociťuje strach. Zatímco jí teprve bude jednatřicet,

jemu  čtyřiapadesát  již  bylo.  A  pětapadesátka  se  nemilosrdně  blíží.  Co  jí  vlastně  může

nabídnout?  První  manželství  bylo  bezdětné.  Jeho exmanželka,  sestřička v nemocnici,  se
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zakoukala do jednoho doktora – a nezůstalo pouze u koukání, což se brzy projevilo na jejím

vzdouvajícím břiše. 

 První měsíce po rozvodu byl špatný, ale nikdy proto nesáhl po lahvi. Není abstinent – ale

nemá v povaze nasávat. 

 Nyní by tedy otcem mohl být i on sám. Ale chce to? Eva zatím na něj netlačí, ale nemusí být

Holmes, aby vydedukoval, že se založením rodiny počítá. 

 Na to, že se znají dva roky, žijí dosud velice volně. Bydlí každý sám – a navštěvují se. Ona

žije  svými  obrazy  –  on  svými  případy.  Společného  ale  mají  poměrně  dost:  Procházky

přírodou, výtvarné umění, cyklistiku. 

 Slabina nikdy olejem netvořil, ale tužkou kreslil celkem obstojně. Miluje impresionisty a rád

navštěvuje galerie. Když má ovšem čas – takže to zase tak horké není.

 Eva ho dovádí k šílenství. Umí to s ním. Pozoruje, jak vedle ní mládne. 

 Co ale dál? Když se rozejdou, bude z něj opuštěný zklamaný vyhořelý stařec. Když to dají

dohromady,  bude se bát,  kdy  ten nápor  nevydrží  – a sekne to s ním.  Nejsou to zrovna

nadějné vyhlídky.

 Venku září slunce – a on se musí soustředit na o něco málo staršího chlapíka s viditelně

chybějícím předním zubem a rozcuchanými prošedivělými vlasy, který tu do něho hustí, jak

došlo k veliké křivdě.

 „Ona se neměla důvod zabít.“ To Alois Kolháb zopakoval již poněkolikáté.

 Slabina ho nechtěl jen tak odbýt. Trpělivě ho vyslechl. Slíbil mu, že si o případu vše zjistí a

podívá se na něj. A to se také stalo. Vyžádal si pitevní protokol Lindy Kolhábové, a dokonce

mluvil  s policistou,  co  to  vyšetřoval.  Věděl  tedy,  že  o  sebevraždě  nemůže  být  pochyb.

Povýstřelové zplodiny  na jejích  rukách  mluvily  jasnou  řečí.  Sice  nevěděli,  jak  ke  střelné

zbrani přišla, ale to již bylo podružné. Nejspíš se bála prostřelit si mozek, tak hlaveň raději

přitiskla ke své hrudi. Nemohla minout. Alkohol ani drogy v její krvi nenašli.  V jiném stavu

nebyla. Rovněž ji nikdo před činem neznásilnil. 
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 Chápal ale i jejího otce, kterého mučila zásadní otázka: „Proč by to proboha dělala? Práce ji

bavila, našla si přítele, je to programátor, víte? Klapalo jim to. Chtěli začít stavět dům – a

mluvilo se i o svatbě. Tak ať mi nikdo nevykládá, že měla důvod se zabít.“

 Na to se těžko reagovalo.

 „Vždyť ani nezanechala dopis na rozloučenou…“, triumfoval svým postřehem Kolháb. 

 Jak mu má Slabina vysvětlit,  že někdy sebevrah nechce sdělovat,  co ho k jeho jednání

vede. Dopis není nutností. Na tom případ opravdu nevystaví.

 Co ho ale zaráží, je, že měla mít plány.

 „Nepohádali se nějak? Nemohla ho třeba s někým přistihnout – nebo cokoli podobného?“,

vyzvídal Slabina.

  Kolháb rezolutně zavrtěl hlavou. „Je z toho stejně zničený jako já. Probírali jsme to. Prý

měla v poslední době výkyvy nálady, ale to má kde kdo. Nic ale jinak na ní nepozoroval. Byli

si vyhlédnout pozemek, kde se mělo začít stavět. Zhruba týden před její smrtí. Chápete to?“

  Slabina si všiml, jak se Kolháb brání slovu „sebevražda“. Nevěří v ní. On na jeho místě by

možná taky nevěřil. Uznává, že divné to je. 

 Podle pitevní zprávy žádnou nemocí netrpěla. Proč se tedy zabila? Je smutné, že od toho tu

policie není. Pro ni případ skončil. Pro jejího otce naopak všechno teprve začalo. Stravující

nejistota, pochybnosti, nemizející bolest. 

 „A taky…“, nakabonil čelo Lindin otec, aby vyrukoval s posledním esem v rukávu: „…Kde asi

vzala tu zbraň, kterou se jako měla zabít? To mi neřeknete?“

Co mu tak Viktor Slabina mohl povědět? Že ji asi od někoho koupila? Že není zase tak těžké

někde splašit střelnou zbraň, zvlášť když člověk vyvine patřičné úsilí?   

 Něco by však pro tohoto muže rád udělal. 

 „Víte co, já vám rozumím, ale bohužel, fakta jsou jasná. Vaše dcera se zastřelila vlastní

rukou. Otázkou ovšem je, proč to udělala, a to nám žádná pitva neřekne.
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 Velice mě mrzí, co se stalo. I to, že vám neumím pomoct. Ale jestli chcete, dám vám kontakt

na jednoho soukromého detektiva. Dříve dělal pro policii. Je to zkušený kriminalista. Odešel

však od nás – a já jeho rozhodnutí respektuji.“

 Slabina chvíli hledal v šuplících svého stolu, až vylovil kartičku se jménem, telefonem a e-

mailem. 

 „Jestli vám někdo může trochu pomoct, je to Martin. Martin Stára. Třeba zjistí, co vaši dceru

k tomu strašnému činu dohnalo. Ale vezměte prosím na vědomí, že vražda to nebyla.“

 Alois Kolháb poděkoval, ale čišely z něj rozpaky. On věří jedinému: Jeho dceru někdo zabil

– a narafičil to jako sebevraždu. A všichni policisté jsou neschopní a líní – a nedokážou mu

pomoct. Vzal si zkroušeně to málo, co po jeho dceři zůstalo včetně klíčku na řetízku, který

strčil do kapsy kalhot.  

 Slabina se cítil vyčerpanější, než kdyby celý den strávil v terénu. Navíc neměl pocit, že by

komukoli jakkoli pomohl. 

 Cyril  Klajz  zkoumal  jakousi  součástku  pod  lupou.  Svítil  si  přitom  lampičkou,  neboť

v místnosti  již  bylo  šero.  Po stole  se  mu válela  různá kovová kolečka  a  mnoho dalších

zajímavě vyhlížejících předmětů. 

 Cyril Klajz je hodinář a táhne mu na padesátku, kterou by měl oslavit za necelé dva měsíce. 

 Jenže na nějakou oslavu tento pohrbený prošedivělý pohublý muž s celou mapou vrásek na

svém protáhlém čele nemá vůbec pomyšlení. 

 Jsou tomu už více než dva roky, kdy jeho o patnáct let mladší manželka beze stopy zmizela.

Bylo jí třicet čtyři let. Menší plnoštíhlá blondýna s modrýma očima a plnými rty. Měl už jen její

fotografii,  na které je  patrný její  typický  umělý  úsměv pro publikum.  O to neměla  nouzi.

V osmnácti začínala jako fotomodelka, ale žádnou slávu do světa neudělala. Jak vyrozuměl,

vydělávala si potom všelijak, až si otevřela masérský salon. Tam se poznali. Vyčuchla, že je

v balíku, protože dědil po otci vilu a nemalý obnos k tomu.
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 Když se poznali, bylo jí jednatřicet. Ve dvaatřiceti již byla jeho zákonitou manželkou. Na děti

nedošlo – stejně je ani nechtěla. 

 Lze říct, že když zmizela, bylo jejich manželství v troskách. Věděl, že někoho má – jenom

dlouho nevěděl, kdo to je.

 Její  mladší bratr,  také pěkné kvítko – násilník a gambler,  ho obviňoval,  že prý má jeho

sestru na svědomí. Dokonce s tím byl na policii.

 Nic však nesvědčilo pro to, že by ji zabil. Ale to vyšetřování mu bylo silně nepříjemné. 

 Jeho milostný život je vlastně jedna velká katastrofa. Kdysi si měl jednu ženu brát, byla to

taková energická blondýnka. Dělala manažerku v jedné firmě. 

 Těsně před svatbou mu suše oznámila, že si tam našla někoho perspektivnějšího – a že

s ním čeká dítě.

 Ne, Klajz neměl na ženy štěstí. 

 Nyní už žádnou nehledá. Pouze brouzdá po internetu a hledá nezávazné známosti na jednu

noc. Občas si odskočí do jistého zařízení, kde za chvilkové uspokojení pořádně zacvaká. 

 Dokáže být ale trpělivý. To je práce ostatně vyžaduje. 

 Po chvíli odloží hodinový strojek na stůl, promne si oči, vstane – a dojde k zarámované fotce

své manželky. Vezme ji do ruky a upřeně se na ni dívá.

 „Tohles mi neměla dělat“,  zašeptá a na smějící  se tvář své ženy se zamračí.  „Co ti  tu

doprdele chybělo? Jenže já ti nestačil, že jo?“

 Má chuť s obrázkem praštit o zem. Nikdy to ale neudělá. Nakonec se rozpláče – i po dvou

letech. Nemůže se s jejím odchodem smířit. 

 Co se vlastně s jeho manželkou stalo? V myšlenkách se dostane k zpropadenému deníčku

své manželky, který nedávno náhodou objevil pod prkny v podlaze, kam ho schovala. Kéž by

ho nikdy nečetl.

 Postaví fotku zpět na její místo na poličce na stěně a jde zpět k pracovnímu stolu. 
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 „Už  je  dnes  pozdě“,  konstatuje  sám  pro  sebe  s tím,  že  zítra  bude  také  den.  Šedý,

jednotvárný,  prázdný.  Tak jako všechny dny od chvíle,  kdy Denisa  Klajzová  beze stopy

zmizela.  

   

  Noční klub Lucent byl v Kočeradech doslova profláknutý. Stejně tak kde kdo věděl, že se

tam kromě frackovité mládeže schází velmi podivná společnost. 

 Vyhazovače  zde  dělal  šestadvacetiletý  blonďák  s postavou  kulturisty,  vysoký  modrooký

Patrik Serf. 

 Holky se na něj lepily jako vosy na med. Se žádnou z nich však nenavazoval trvalejší vztah. 

 Jedna  tmavovláska  mu  právě  cosi  špitala  do  ucha.  Zjevně  ale  nešlo  o  nic  milostně

dráždivého, protože krátce nato se Patrik za sebe otráveně podíval, aby konstatoval, že „ten

otrapa snad nikdy nedá pokoj“. Otrapou myslil sedmačtyřicetiletého Jaromíra Stráze, jehož

sedmnáctiletá dcera zemřela před třemi měsíci na předávkování. Otec našel její bezvládné

tělo v koupelně – a již jí nedokázal pomoci.

 Od té doby se zjevoval jak v Lucentu, tak u vily majitele tohoto podniku, Šimona Hauba.

Hauba i Serfa totiž přímo vinil z Šárčiny smrti. Věděl, že se Serfem měla krátký románek – a

měl  podezření,  že  s ní  něco měl  i  Haub.  Čerstvě  ženatý  Haub,  který  v žádném případě

nemínil na svém stavu něco měnit.

 Stráz přišel o jediné dítě – a nehodlal se s tím smířit. Někdo přece za to musí zaplatit.

 Bylo zjevné, že pil – a ne málo. 

 „Vy…“ – ukázal Stráz prstem na Serfa, „máte mou holčičku na svědomí. Vy svině. Ty a ten

mizera  Haub.  Dokážu,  že  jste  ji  zabili,  dokážu…“,  vzlykal  opileckým  hlasem  a  razil  si

klopýtavým krokem cestu k Serfovi. 

 Ten se jenom pohrdavě ušklíbl a úsečným hlasem zavelel: „Tak to už by stačilo. Asi se

projdeme na vzduch.“

 To jako by se stalo onou pověstnou poslední kapkou v již tak hořce přetékajícím poháru

sebeovládání  Jaromíra Stráze,  který se neudržel  a prudkou ranou udeřil  Serfa přímo do
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brady, až ten ztratil na chvíli rovnováhu. Brzy se však oklepal a několika přesnými ranami a

chvaty dostal opilého útočníka na zem.

 Ten se válel v krvi a skučel bolestí.

 „Ty hajzle…“, řval na nad sebou stojícího Serfa, který byl připraven k dalšímu úderu, „tohle ti

neprojde. Ani jednomu z vás. Zabiju vás. Vy jste zabili mou holčičku, a já vás oba zničím. S-

slyšíte?“

 Byl  na něho žalostný pohled.  Košili  měl  zašpiněnou od krve,  která mu stékala z nosu i

natrženého rtu. Byl rozcuchaný, špinavý, zubožený. A ten mizera Patrik se mu šklebil do očí. 

 Policie se smrtí Strázovy dcery dávno nezabývá. Vždyť ale pitva prokázala, že ta dávka by

zabila  vola,  natož  štíhlou  dívku.  Nebyla  to  žádná narkomanka.  Občas si  něco  vzala  na

povzbuzení,  ale  zatím  spíše  experimentovala.  Stráz  byl  přesvědčen  o  tom,  že  nešlo  o

nehodu, ale že smrtelnou dávku dostala úmyslně. Aby zmizela. 

 Konečně se postavil na nohy a s hekáním se vydal k východu. Pro tuhle chvíli bylo po všem.

Ale ať si tihle dva vrahouni nemyslí, že je konec. Nedá jim pokoj. Nikdy.

 Sedmadvacetiletá Blanka Haubová, modrooká brunetka menší postavy, se znovu přitiskla

k Hubertovi Šalepovi. Nemůže se tohohle blonďatého právníka, co ve svých třiceti vypadá na

dvacet, nabažit. Je to prostě Ken. Ale ona není Barbína. Navíc je vdaná za jiného třicátníka,

a to Šimona Hauba. Vzali se relativně nedávno. Z její strany to byl čirý kalkul. Dělá u něho

servírku. Chudá holka, co nic pořádně neumí, nic nezná, ale má rajcovní tělo a vyzná se v

tom, jak chlapa uspokojit.

 Se Šimonem se znají už od puberty. Chodili spolu od jejích patnácti – on je o tři roky starší.

Jejich vztah byl bouřlivý. Scházeli se, rozcházeli. Několikrát ho podvedla – ale vždy to dali

zase dohromady. Věděla, že je z bohaté rodiny – a ona toužila být bohatá. Rovněž byla ale

nenasytná sexuálně. A i když Šimon nebyl v tomto ohledu nejhorší, nestačil jí. 
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 To se Šalepou to bylo jiné kafe. Jenže o co více měl tenhle kluk ambicí, o to méně peněz.

Se Šimonem se nemohl rovnat. Nejraději by si je udržela oba. Šimona jako dojnou krávu – a

Huberta na sex. 

 Bylo jí  ale jasné, že tato idylka dlouho nevydrží. Se Šimonem uzavřela předmanželskou

smlouvu. Když ho opustí, pak s nahým zadkem. A to v žádném případě nehodlala dopustit.

Krom toho by ji manžel zabil. Řekl jí to bez obalu – a věděla, že nemluví do větru. A rovněž

věděla, že vlastní legálně drženou zbraň.  

 Navíc si uvědomovala, že Hubert ji chce jen jako milenku. Děsilo by ho, kdyby se rozvedla a

tlačila na něho, aby si ji vzal. Věděla, že už pět let chodí s nějakou „nóbl partií“, která mu má

otevřít dveře k vysněnému bohatství. 

 Proč by mu v tom bránila? Ať si tu husu vezme – a pořádně ji oškube. Potom by možná…

 Ne, to nyní opravdu nemá cenu řešit. Hlavně by jednou provždy musel zmizet Haub. Až se

lekla,  pokolikáté  ji  tato myšlenka  napadla.  A pronásleduje  ji  skoro neustále.  Na každém

kroku.  

 To je neskutečné, pomyslí si, když pocítí, že její partner je opět maximálně vzrušen. Tohle

tedy nejsou pětiminutovky, bleskne jí hlavou a oddá se pocitu nekonečné slasti. 

 Konečně vstala z postele a začala se oblékat. Hubert zůstal ještě v posteli.

 „Víš, chtěl jsem ti jen říct, no. Stejně se to dozvíš. V prosinci se bereme. Na Mikuláše.“

 Neřekla na to nic. Jen se k němu otočila a pobaveně si ho prohlížela.

 „Nic na to neřekneš?“

 „A co jako bych měla?“, sešpulila rty do pohrdavého šklebu.

 „Já nevím“, pokrčil rameny. „Možná jsem čekal, že mě budeš přemlouvat, abych to nedělal.“

  „Tak to seš asi pořádně zklamanej“, usmála se jízlivě. „Hele, seš dospělej chlap. Já už také

nejsem žádná naivka. Dělej si, co chceš. Mě zajímá jediný. Doufám, že mezi náma se nic

nemění…“

 Poslední větu pronesla koketně a záměrně si ruku zasunula do kalhotek. 
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 Viděla, jak polkl slinu a jak je celý vzrušený.

 Sklopil oči. „V to právě doufám. Nechci nic měnit“, skoro šeptal.

 „Bezva. Tak to bychom měli probrané.“

 Ale zjevně čekal něco víc.

 „Nemiluju ji. Ale díky ní…“

 „Já to chápu. Proč myslíš, že jsem si vzala Šimona?“

 „Když já nevím, jestli dokážu bez tebe žít…“

 Tak tyhle melodramatické chvilky jí skutečně chyběly.

 „Teď jsme si ale řekli, že se nic nemění, ne?“

 „Když já bych tě chtěl pro sebe“, přímo hořel.

 „Nejdřív kariéra a prachy – a pak se uvidí“, nesnažila se ani na něco si hrát. 

 „Jsi neskutečná potvora“ – pronesl Šalepa, ale spíš obdivně, než hanlivě. Nenáviděl ji – ale

současně bez ní nedokázal fungovat. Myslil na ni víc a víc. 

 Štvalo ho to, ale nemohl si pomoct. 

 Blančina o dva roky mladší sestra, Sandra, byla typickou křehkou modrookou blondýnkou.

Postavu měly  přibližně  stejnou,  ale  tím jejich  vnějšková podobnost  končila.  Blanka  měla

hlavu kulatou, Sandra oválnou. Sandra celkově působila jemnějším dojmem. Ale jednalo se

pouze o zdání. Povahově to totiž byla jednovaječná dvojčata. Sandra si našla o třiadvacet let

staršího muže, jemuž právě sdělovala, že čeká jeho dítě. 

 Věděla, že ho ta zpráva potěší. Už si totiž ve svém životě zažil tragédií až moc. Jeho první

žena byla brutálně zavražděna – a jeho syn zemřel rovněž násilnou smrtí. Před šesti lety. 

 Ona mu však dala naději na nový život. Ví, že je do ní blázen. Těší ji to. A sama se snaží,

aby hru nepokazila – a vzbudila zdání, že i její city jsou neméně opravdové a nezištné.

 Milan Pahl, jehož příjmení se vyslovuje „pál“, má grafické studio MiPaX. Zabývá se grafikou,

weby, e-shopy, logy, reklamou. Daří se mu. 
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 Není  to  žádný  krasavec,  ale  není  nezajímavý.  Středně  vysoký  s lehce  prošedivělými,

původně hnědými, vlasy, zastřiženými na několik milimetrů. Jeho hnědé oči odrážejí zvláštní

smutek a jeho výrazný nos se klene nad širokými plnými rty.

 Sandra se živí jako prodavačka v kosmetice. Pahl je pro ni partie, na jakou si vždy myslila.

Nemuset  každý  měsíc  počítat,  kde  vezme na  nájem  –  a  jestli  si  bude  moct  koupit  ten

kostýmek, co se jí tak líbí. 

 Milan ji přímo rozmazluje. Zahrnuje ji dary i chováním rytíře. Nyní tedy jejich pohádka spěje

do svého vyvrcholení.

 Bylo vidět, jak je zaskočen. „Ale to je úžasný, Saní.“ Dlouho si lámal hlavu s tím, jak její

jméno zjemnit, až vymyslil toto. „Ani netušíš, co to pro mě znamená.“ Div se nerozbrečel.

„Zachránilas mě. Ale to ty víš. Už jsem nevěřil, že ještě pro mě může mít život nějakou cenu.

Chtěl jsem se vším seknout. Nadobro. Je neskutečný, že mohu být zase šťastnej. Jsi moje

bohyně“, vášnivě ji políbil.

 Dělalo jí dobře, jak je na ní závislý. Viděla budoucnost v bezstarostném přepychu – a ta

představa ji blažila. 

 Nebe obzoru její  budoucnosti  však nebylo zcela bez mráčků. Byla tady její  sestra a její

problém. Blanka se na ni obrátila – a Sandře bylo jasné, že tenhle „průser“ se vyřešit prostě

musí.

 Je to blbka, myslila si nakvašeně o sestře. Takhle ohrozit vše, co má. Jen kvůli libidu. Ale co

už?  Je  to  hlavně  její  problém.  Ale  bylo  tu  ještě  něco  dalšího.  Něco,  co  mohlo  skončit

pohromou i pro ni. Něco, co sice bylo hluboko zasuto, ale kdykoli se to mohlo vynořit na

povrch. To se Sandře ani trochu nezamlouvalo. Zbývalo vykoumat, co s tím provede.

 Martin  Stára  odešel  od  policie  dva  roky  poté,  co  při  tragické  přestřelce  zahynul  jeho

nadřízený. Nového šéfa – Viktora Slabinu, uznával, ale už nikdy nedokázal z hlavy vymazat

onu osudnou střelbu. Však byl pří ni rovněž zraněn. 

 Ne, navíc pociťoval ze své práce stále větší zmar.
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 Polepšil  si?  Někdo  by  mohl  říct,  že  tento  pětačtyřicetiletý  tmavovlasý  vytáhlý  muž

s hnědýma očima a několika hlubokými vráskami na čele stejně jen šmíruje nevěrné partnery

a  partnerky,  aby  je  mohl  nabonzovat  jejich  polovičkám.  Ale  mohl  se  pochlubit  i  jinými

kauzami. Nedávno úspěšně vypátral  pohřešovanou šestnáctiletou dívku. Naštěstí  živou a

zdravou.  Jenom  neskonale  zoufalou.  Předtím  pro  změnu  dělal  na  případu  dvou

pohřešovaných mladíků. Tam se ukázalo, že jeden z nich spáchal sebevraždu a ten druhý,

jeho intimní přítel, se s tím nedokázal vyrovnat. Rovněž ho vypátral a vrátil jeho rodině. 

 Teď má tedy zjistit, proč se zabila Linda Kolhábová. 

 Případ vzal s tím, že jejího otce několikrát varoval, že těžko zjistí, že to byla vražda. „To si

mě  pak  snad  ani  nenajímejte.  Mluvil  jsem  s Viktorem,  viděl  všechny  důkazy.  Tohle  je

sebevražda. Ale nabízím vám, že budu pátrat, proč to vaše dcera udělala. Jestli tedy o to

stojíte?“

 Její otec o to velmi stál – a nehodlal na nákladech s vyšetřováním šetřit.

 Martin Stára byl rozvedený. Uč čtyři roky. Má dvě dcery, dvanácti a osmiletou. Jeho žena se

znovu vdala, za realitního makléře. 

 On již  měl  od rozvodu několik  žen,  ale  žádná ho neuchvátila  natolik,  aby se pokusil  o

vybudování nového vztahu.

  První,  co udělal,  že mluvil  s Lindinými  kamarádkami  a kolegy.  Nikdo z nich  nevěděl  o

žádných jejích vážnějších problémech.

 Poté se probíral jejími osobními věcmi včetně diáře. Narazil na telefonní číslo, které patřilo

dvaapadesátiletému  psychiatrovi,  Alexandrovi  Siberovi,  který  má  na  okraji  Kočerad

honosnou vilu. On je to spíše takový malý zámek. 

 Domluvil se se Siberou schůzku.

 Právě se rozvaloval v pohodlném křesle a popíjel kávu, kterou mu hostitel nabídl.

Prošedivělý mohutný chlap, jehož chladné modré oči propichovaly tlustá skla brýlí, které měl

posazeny u kořene nosu. 

 Mluvil laskavým, ale direktivním tónem.
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 „Upřímně nevím, jak vám mohu pomoci.“

 „Víte, jde o sebevraždu Lindy Kolhábové. Najal si mě její otec, který by rád věděl, proč jeho

dcera, která měla práci, nadějný vztah a jak se říká život před sebou, udělala, co udělala.

V jejích věcech jsem objevil na vás kontakt. Tak sem tu.“

 Odmlčel se.

 „Asi chápete, že jsem vázán zpovědním tajemstvím“, odvětil klidným tónem Sibera. 

 „Jistě. Ale vy zase určitě pochopíte, že je zde nešťastný muž, který nechce uvěřit, že jeho

dcera skončila svůj život dobrovolně. Víte co, zeptám se vás takto: Dokážete si představit, že

to, co s vámi Linda probírala, mohlo být natolik vážné, aby ji to přimělo vzít si život? Nebo

ještě jinak: Překvapuje vás, že spáchala sebevraždu?“

 Doktor Sibera si Martina chvíli mlčky prohlížel. Potom si povzdechl.

 „Nepřekvapilo. Jen jsem doufal, že to neudělá. Víc vám ale bohužel opravdu nesdělím.“

 „I to mi stačí. Děkuju. I za kafe, bylo dobré. A jenom ještě, přece jenom, mohu vědět, jak

dlouho vás navštěvovala? Předpokládám, že se nejednalo o jedinou schůzku?“

 „Řekněme, že delší dobu.“

„Více než rok?“

 Muž přikývl. 

 Martin  Stára  si  snažil  urovnat  v hlavě,  co  že  tedy  ví.  Linda  Kolhábová  navštěvovala

soukromou kliniku doktora Sibery více než rok. Nebylo to kvůli jejímu zdraví. Zdravá byla.

Nebylo to kvůli  partnerským neshodám. Měla před svatbou. Muselo to tedy být  něco, co

nějak zasáhlo do jejího života – a s čím se neuměla vyrovnat. Jistě, mohlo to být, že se nikdy

nevyrovnala s tím, že její matka zemřela na rakovinu, když jí bylo deset. To sice trauma je,

ale že by se po třinácti letech kvůli tomu někdo střílel – ne, to nedávalo smysl. Tohle bude

muset být nějaký čerstvější otřes. Potřebuje vypátrat, kdy přesně Linda za doktorem Siberou

začala docházet. Třeba to pak vše dostane nový rozměr. 

 Důležité je, že má stopu. Té se rozhodně bude držet.
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 Alexandr Sibera si sundal brýle, aby si vyčistil skla. Cítí se dnes nadmíru unavený a bez

energie. Dnes zůstal v celém ohromném domě sám. Devatenáctiletá dcera Sabina je někde

s partou u vody – a jeho milenka, Marcela Litichová, tentokrát nepřijde. Představil si svůdné

křivky  těla  hnědovlasé  a  hnědooké  masérky  Marcely  –  a  cítil,  jak  mu  srdce  poskočilo

vzrušením.  Zatím si  ji  ale  do domu nastěhovat  nechat  nehodlá.  Je to teprve rok,  co se

rozvedl se stále ještě atraktivní blondýnou, pětačtyřicetiletou zubařkou Alicí. I když neměli

uzavřenou  předmanželskou  smlouvu,  dohodli  se  bez  velkého  hluku  tak,  že  majetek

v podstatě zůstal Siberovi.

 Sibera uměl lidmi manipulovat – a těžil z toho. Přemítal, zda vůbec touží vztah s Marcelou

někam posouvat. Chce mít ještě další děti?

 Podíval  se na fotku své dcery,  kterou měl zarámovanou v šuplíku svého stolu.  Byla  až

nápadně podobná své matce. Ale, vzdychl si Sibera, nebyla tak přitažlivá ani chytrá. 

Navíc měl  se Sabinou zančné problémy.  V patnácti  experimentovala s drogami a musela

opakovat  ročník  na gymnáziu.  Naštěstí  se  z toho vyhrabala,  ale  přišly  další  komplikace.

V osmnácti  se  zakoukala  do  jednoho  od  pohledu  grázla,  jak  situaci  suše  okomentoval

Sibera. Klukovi bylo třiadvacet a dělal číšníka v jedné restauraci. Jednou, nikoli jedinou, jeho

vadou bylo, že byl přes rok ženatý. To mu ale nebránilo v divoké aférce se Sabinou. 

 Nakonec i tuto epizodu Sabina, k velké úlevě otce, překonala, když se dozvěděla, že její

miláček má kromě ní a manželky ještě nejméně jednu další milenku. Ztropila mu hysterickou

scénu a odešla od něho. 

 Zda má nějaký nový vztah, Sibera netuší. Ani pořádně neví, s kým že to odjela. Hlavní je, že

odmaturovala, byť to žádná sláva nebyla – a že ji vzali na ekonomku v Praze.     

 Ještě  chvíli  přemýšlí  o  svém  manželství  s Alicí.  To  trvalo  dvaadvacet  let.  Zpočátku  ji

nekriticky zbožňoval – a když mu dala dceru, byl v sedmém nebi. Ale brzy se to začalo kazit. 

 Alice  šla  tvrdě  za  svou  kariérou  –  a  odmítala  druhé  dítě.  Krom  toho  začala  odmítat

pravidelně  obšťastňovat  i  samotného  Siberu.  Když  pochopil,  že  se  stav  věcí  nezmění,
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poohlížel se jinde. Za dobu svého manželství by napočítal tak pět šest milenek, a to do toho

nezahrnuje známosti na jednu noc. 

 S Marcelou se dali dohromady před rokem a půl. Kvůli ní se vlastně i rozvedl, byť tam hrály

roli i jiné důvody.

 Asi by to dotáhnout měl. Ale co až ještě zestárne? Přec jenom tu věkový rozdíl mezi ním a

Marcelou je. A vcelku výrazný. 

 Dochází mu, že moc času na rozhodování nemá. Marcela prahne po dítěti a konečně by

ráda našla vztah, který jí  pomůže splnit  její  sny. Sibera ví,  že před ním chodila s jedním

programátorem, který ji  ale před svatbou vypekl.  Zbouchnul totiž mladou holku,  kterou si

nakonec vzal. 

 Tak  se  vlastně  poznali.  Přišla  k němu  jako  pacientka.  Zničená,  s myšlenkami  na

sebevraždu. Sblížili  se. Nabídla mu své masérské služby, kterých pan doktor začal hojně

využívat. 

 Opět si nasadí brýle a protáhne se. Ne, byl by blázen, kdyby ji pustil. Ještě nepatří do šrotu.

A ženská jako je Marcela za trochu námahy stojí. 

 Navíc, musí si uvědomit, že Sabina vypadne z domu co nevidět – a přece tu nebude sám.

 Šimon Haub byl čerstvý třicátník, vytáhlý, s ostře řezanými rysy a modrýma očima. Ženy asi

nejvíce přitahovaly jeho ryšavé vlnité vlasy – a sebevědomé vystupování.

 V posledních dnech se cítí vyčerpaně. Klub Lucent není jediný podnik, který mu patří. Musí

se docela  otáčet.  A kromě toho nechce zanedbávat  svou ženu,  Blanku.  Žárlí  na  ni.  Již

několikrát ho napadlo, že by ji dal sledovat, ale zatím od toho vždy upustil. Proboha, vždyť

jsou manželé teprve chvilku. Jenže cítí, že na ni nemá tolik času, kolik by chtěl – zatímco

ona čas má. Představa, že to dělá s někým jiným, ho mučí.

 Uzavřeli ale jasně znějící předmanželskou smlouvu. A řekl jí to jasně – nevěru neodpouští.

Jestli ji s někým přistihne, zabije ji a pak sebe. Takhle jí to řekl, doslova. A ona pochopila, že

nežertuje. 
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 Udělal by to. O tom není pochyb. Nechce o ni přijít. Doufá, že předmanželská smlouva a

pohrůžka smrtí  budou stačit.  Ale  má strach.  Mučivý  nesnesitelný  strach,  že se všechno

pěkné podělá.

 Děsí ho, jak moc jí propadá.

 Manželka ho přivítala přeslazeným úsměvem a otázkou, zda chce něco ohřát k večeři.

 „Díky,  Blani,  ale  již  jsem jedl.  Vezmu  si  to  zítra,  lásko.  Bylo  toho  zas  až  nad  hlavu“,

povzdechne si a vášnivě ji políbí.

 Má na sobě černé krajkové prádlo a krásně voní.

 Jeho únava jako by rázem odplula kamsi daleko – a on pociťuje pouze neskonalou touhu se

tohoto těla zmocnit.

 Na  stole  hoří  útlá  červená  svíčka.  Stropní  světlo  Blanka  právě  zmáčknutím  vypínače

vypnula  a  svými  štíhlými  dlouhými  prsty  s rudě  nalakovanými  nehty  rozepíná  Šimonovu

košili.

 Jeho dech i tep se rázem neuvěřitelně zrychlily. 

 Patrik Serf toužil po jediném. Už být konečně doma. Měl všeho po krk. Všiml si, že mu jde

někdo vstříc. Muž v černém obleku s černým motýlkem u krku. No jasně, Norbert Hef. Když

se  věci  serou,  tak  pořádně,  ulevil  si  v duchu  Serf,  který  stále  musel  myslet  na  tu

nepříjemnost se Strázem. 

Hef  je  ale  rozhodně  závažnější  problém.  Patrik  Serf  je  totiž  gambler.  Má rád automaty,

hazard a dostihové sázení. 

Hefovi dluží tři sta táců – a rozhodně se mu je nechystá v dohledné době splatit. 

 Pětačtyřicetiletý Hef, černovlasý hnědooký elegán, k němu přistoupí. 

 „Patriku,  nerad vám to připomínám, ale máme jistou dohodu.  Je mi trapné,  že se takto

vnucuji, ale jistě chápete, že dluhy se platí. Neprospívá přátelství, když se ten, kdo je má

splácet, opozdí.“
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 Jeho hlas připomínal farářovo kázání – a současně v něm nešlo nepostřehnout ostře jízlivý

tón. Hef nezvyšoval hlas. Ale možná právě proto působil v daném kontextu velmi děsivě.

 Patrik byl rváč. Měl postavu, kterou mu mohl kde kdo závidět. Patrik ovšem až moc dobře

věděl, že Hef má lidi – a má jich hodně. A jeho chlapci rovněž posilují. Navíc nosí zbraně.

Proti nim nemá sebemenší šanci.

 „Nenuťte mě, Patriku“,  pokračoval  Hef,  „abych musel  sahat  k represím. Nemám to rád.“

Zahrál zkroušený pohled.  

 „Dám vám ještě  dva  dny.  Poslední  slovo,  o  tom už  nehodlám  diskutovat.  A  jsou  dvě

možnosti.  Buď  se  zachováte,  jak  máte  –  a  vše  bude  v pořádku,  v což  pevně  doufám,

opravdu, Patriku – a nebo“, Hef učinil významnou pauzu, po níž zopakoval: „…a nebo budu

nucen říct svým lidem, aby vám vysvětlili, že dluhy se prostě platí.“

Toto dodal již naprosto chladným odměřeným tónem, který nepřipouštěl pochyb, že vše, co

říká, myslí vážně.

 Patrik nasucho polkl. Situaci neměl ani trochu pod kontrolou. Vykoktal pouze: „Jo, poradím

si. Bude to, určitě.“

 „To doufám, Patriku, to doufám. Ve vašem nejlepším zájmu“, zaskřehotal Hef a vydal se

k černé limuzíně, kde již na něho čekal jeho osobní řidič.        

 Patrik měl totálně po náladě.  Jen přišel  domů, otevřel  si  lahev tvrdého a do poloviny  ji

vyprázdnil. Vzal do ruky telefon a vymačkal něčí číslo.

 „Ne, poslouchej mě“, snažil se, aby jeho slova měla hlavu i patu, „potřebuju ty prachy co

nejdřív. Zítra mi to přineseš, jinak – nemusím snad říkat, co bude jinak. Pro tebe je to přece

pakatel. Můžeš ztratit sakra mnohem víc. Mnohem.“

Ten, komu volal, zřejmě usoudil, že volající má pravdu. Dohodli místo i čas. Nemůže čekat –

pozítří zaplatí Hefovi, jinak skončí velmi nedobře. 

 Trochu se uklidnil. Ještě vzal do ruky lahev a trochu se napil. „Ono to půjde“, usmál se s tím,

že to nejhorší má snad za sebou.
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 Alice Siberová se zádumčivě prohlížela v zrcadle. Úpěnlivě dbá o svůj zjev – ale ví,  že

stárne. Je nervózní. Ráda by otěhotněla. Mojmír Vajdych je každopádně dobrá partie. Více

než dobrá. Je o tři roky starší než ona, ale působí mladším dojmem. Sportovně vyhlížející

muž s hnědými vlasy na ježka a sympatickým úsměvem je rovněž doktorem. Je to gynekolog

–  a  má velmi  zajímavou  klientelu.  Dochází  k němu řada  celebrit.  Potkali  se  na  jednom

večírku, ještě když byla provdaná za Sašu.

 Alexandra Siberu by ze svého života nejraději vymazala. Ale mají spolu dceru. Ty dvě se

docela odcizily. 

 Alice by chtěla začít znovu. Má nového partnera – a chce být znovu matkou. 

 Zatím se to ale nedaří – a čas je neúprosný. Utěšuje se, že tak rok dva ještě minimálně

v záloze má – a že to klapnout musí. Vajdych je rodinný typ. To už poznala. Děti si hrozně

přeje. 

 Už jednou  ženatý  byl,  ale  před více  než pěti  lety  se  mu manželka  s dcerou  zabily  při

autonehodě.  Napálil  to  do  nich  opilý  hajzl  v bavoráku,  když  nezvládl  rychlost  a  vjel  do

protisměru. Dostal osm let. Jeho ženě bylo pětatřicet, dceři osm. 

 Mojmír postavil novou vilu, kde nyní s Alicí žijí. Ne, tohle už ztratit nesmí, pomyslí si Alice a

přejede si rukou po svých ňadrech. Za chvíli už atraktivní být nemusí. Není, na co čekat. 

 Martin  Stára se snažil  působit  trpělivým dojmem, ale potetovaná puberťačka s piercingy

všude  možně  v obličeji  a  růžovo  fialovými  vlasy  ho  svou  zjevnou  a  okázalou  hloupostí

doháněla  k zoufalství.  Ale  vyslechnout  ji  potřeboval,  protože  kdysi  s Lindou  Kolhábovou

údajně kamarádily.

 „Říkáš, že jste byly dobrý kamarádky. Co se stalo?“

Vanesa Švenklová nedala najevo jakoukoli emoci.

 „Nevím“, pronesla protáhlým znuděným hlasem plným apatie. „Nechal ji tehdy její kluk – a

pak byla celá divná.“
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 „Vzpomeneš si, kdy to bylo – a s kým chodila?“, otázal se jí  Martin a modlil  se, aby její

mozek dokázal zpracovat, že mu má poskytnout hned dvě odpovědi. 

Vanesa na něho mžourala svýma velkýma prázdnýma modrýma očima. 

 „Já nevim – před pěti šesti lety. Dyť je to jedno, né?“

Martin v duchu úpěl, že právě tohle není vůbec jedno, ale co nadělá, když má co do činění

s někým, u koho je třeba ocenit již prostý fakt, že si vybaví vlastní jméno?

 Překvapila ho ale, že si zapamatovala i druhý dotaz.

 „Takovej docela pěknej blonďák. Myslim, že Patrik, ale to si nejsem jistá. Příjmení nevim.“

 Martinovo to v hlavě šrotovalo.

 „Mohl by to být Patrik Serf?“, zkusil na slepo.

 Poprvé po dlouhé době rozpoznal ve Vanesině pohledu náznak nějakého myšlenkového či

citového pochodu. 

 „Jo, Serf. Jak jste to řekl, je mi to povědomý. Asi teda on, no.“

 Martin Stára se snažil v sobě potlačit vzrušení, které v něm rostlo. Tohle byl konečně objev.

Linda Kolhábová měla něco s Patrikem Serfem před pěti  šesti  lety.  Skončilo  to  – a ona

začala docházet k psychiatrovi. V tom bude něco více než, že si našel jinou. 

 Stára si co nejdříve bude muset promluvit s Patrikem. 

 „Neřekla ti, proč se s Patrikem rozešli?“

 „Asi měl jinou, né?“, podívala se na něho, jakoby spadl nejméně z Marsu. 

 „A nic jiného k tomu nedodala?“, nechtěl se ještě Martin zcela vzdát.

 „A co jako?“

 „To já nevím, proto se tě ptám.“

 Chvíli se zdálo, že dívka přemýšlí a pak pouze hlesla: „Byla divná. Odsekávala, nechtěla se

mnou mluvit, nikam jít, řekla mi nějaký hnusný věci.

 Ne, nepamatuju se, co přesně. Prostě to bylo hnusný, stačí?

 Víc vážně nevím.“

 To jí Martin upřímně věřil. Nakonec, to na ní viděl. 
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 Poděkoval jí. Na Patrika se musí připravit. Škoda, že neví přesně, kdy se ti dva rozešli. To

by chtělo možná zjistit jako první. Aby mohl vypátrat, co se vlastně mohlo stát, že to nakonec

nebohou Lindu dohnalo až k sebevraždě. 

 Nejraději by se za Patrikem rozjel hned. Ale takto by to nikam nevedlo. Musí být připraven,

aby dostal Patrika hned na začátku do úzkých. 

 Jedno mu ale bylo jasné – pohnul se z místa. A to výrazně.

 Blanka Haubová byla rozčilená do krajních mezí. Neovládala se – a na svou mladší sestru

Snadru téměř křičela: „Tak mi poraď, co mám asi dělat.“

 Neměla daleko k tomu, aby se rozbrečela.

 Sandře to nebylo vůbec milé. Ani trochu. Je těhotná, má budoucnost před sebou – a musí tu

řešit takovýto hnůj. Nejraději by svou sestřičku poslala někam. Ale to právě nejde.

 „Tos mu musela zahýbat? To nemůžeš bejt jednou s aspoň jedním chlapem v klidu?“

 Tím ji ale ještě více popudila.

 „No jasně, naše svatá“, jízlivě procedila Blanka. „Ale podívej, sestřičko. Já si přece tohle

nemusím nechat líbit. A taky nenechám. Že má Patrik ty fotky? No a… Já bych zase leccos

mohla říct na jeho adresu.“

 Byla brunátná vzteky. Zato Sandra pobledla.

 „Počkej.  Nechceš  snad  říct,  že  bys  mluvila  –  no  o  tom?“  Polkla  naprázdno  a  ledově

chladným pohledem, v němž se krom nenávisti zračil i strach, si svou sestru měřila.

 „Tak mám bejt jenom ta blbá, co vždy za vše zaplatí?“

 „Tohle prostě nesmíš říct. Nikdy“, zašeptala Sandra, ale její hlas byl pevný a důrazný. Že se

až Blanka zarazila.

 „Musí to jít jinak“, dodala. 

 Blanka si zapálila a ruka se jí viditelně třásla, jak byla nervózní a vystresovaná.

 „Tak mě pomůžeš dát ty prachy dohromady?“

 „Co mám s tebou dělat? Padnout tě nenechám.“
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 „Jaké ohromné sesterské gesto“, zvolala hysterickým hlasem Blanka. „Především nenecháš

padnout sebe, že?“, doplnila kousavě. 

 „Uvědom si jedno“, promluvila tvrdým hlasem Sandra – „on ví, že ty na něj nemůžeš. Nebo

chceš se vším skoncovat? Poradíme si. Teď zaplatíš – a uvidíme, jestli dá pokoj. Jestli má

jen trochu rozumu, tak dá.“

 „A pokud ne?“ 

Z Blanky vyprchala veškerá bojovnost. Třebaže bylo i večer poměrně dusno, třásla se, jako

by se teplota blížila nule. 

 „Když to nastane, vyřešíme to.“

 Blanka si sestru prohlížela novýma očima. Nikdy by ji nenapadlo, že by se Sandry mohla

bát. Jenže ona může sakra mnoho ztratit. To se pak člověk chová úplně jinak. 

 Vlastislav  Mechnár  byl  prototypem  člověka,  který  sice  může  mít  vše,  ale  přesto  kráčí

životem od výprasku k výprasku. Na svých sedmačtyřicet let vypadal vyloženě jako stařík.

Pohublý, vrásčitý, celý šedivý se zarostlou bradou, která měla stejnou barvu jako jeho vlasy. 

 Neupravený, špinavý, odpudivý.

 Nikoho by vskutku nenapadlo, že jeho otec byl uznávaný chirurg a jeho matka nahlédla do

světa modelingu – a potom se věnovala charitě a měla pořad v televizi.

 Vlasta byl jedináček – a zejména ze strany matky byl od mala rozmazlován. Nemohlo se

stát, že něco, po čem toužil, nedostal.

 Zprvu se učil dobře. Ale na gymnáziu začal školu flákat. Dal se k partě, kde bral drogy a

kradl. Byl vyloučen. Léčil se.

 Nakonec se vyučil na kuchaře. Chtěl si otevřít vlastní hospodu, na to již ale nedošlo.

 Před  šestnácti  lety  byl  odsouzen  k patnáctiletému  vězení  za  brutální  vraždu.  Luxusní

prostitutku našli  v jejím pronajatém bytě v centru Prahy přivázanou k posteli  a ubodanou.

Bylo jí tehdy dvaatřicet let. 
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 Nebylo těžké zjistit, že byl jejím posledním zákazníkem. Navíc z bytu utíkal – a byl celý od

krve. Důkazy mluvily jasnou řečí.

 Z dědictví  si koupil  zchátralý domek za Ružnicemi.  Je to taková skoro samota. Nejbližší

sousedé jsou asi tři sta metrů od něho. Jeho pozemek je kousek u lesa – a předchozí majitel

tam choval ovce. 

 Peníze zdědil  Vlasta po otci.  Ten zemřel  před třemi roky na rakovinu v pětasedmdesáti

letech.

 Jeho matka ještě žije.  To ona mu pomohla koupit  si  tuhle barabiznu.  Sama žije v malé

garsonce v Praze. Skoro nechodí ven. 

Jako jediná ho ve vězení navštěvovala. Kolikrát jí v slzách opakoval, že to neprovedl?

 Leží na starém rozvrzaném gauči, v trenkách a triku a popíjí pivo přímo z láhve.

 Nějaké peníze ještě má, ale věčně z nich nevyžije. Do budoucna stejně nepřemýšlí. Piva má

v lednici dost, cigarety si balí a sem tam nějaké to jídlo si dopřeje. Má kde spát – a víc ho

nezajímá.

 Občas cítí lítost, že dopadl takhle. Uměl vařit – a pěkně hrál na kytaru. Říkali, že má talent.

Dnes by už stěží dal dohromady základní akordy. Ostatně, žádnou kytaru už dlouho nemá.

Bručel v base. 

 Nemá kariéru, ženu, rodinu. Nic. A patrně to už tak i zůstane. Jestli někdy uvažoval, že by to

zabalil? Mockrát. Ale nikdy se tím nezaobíral jako něčím, co by skutečně chtěl dotáhnout do

zdárného konce. Je slaboch – a dobře si to uvědomuje. 

 Připadá  si  ukřivděný.  Všichni  s ním  jednali  jako  s lotrem.  Zaplaven  vlnou  sebelítosti  a

pořádnou dávkou promile alkoholu nakonec usnul. Lahev mu vyklouzla z ruky a místností se

po chvíli táhlo hlasité chrápání.      

 Viktor našel Evu zabranou do práce. Stála u stojanu, hleděla na mohutnou vrbu za oknem a

piplala se s detaily jednotlivých lístků.

 Modré nebe s červánky již měla zachycené mohutnými nánosy barvy.  
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Té bylo ostatně všude kolem až až. Eva žije v domku kousek za Prahou, Slabina má byt

v Praze. Není zrovna typ kutila a z představy stálých oprav domu není ani trochu nadšený. 

 Zato Eva je milovnicí přírody. Pronajala si domek, kde má svůj ateliér. Jezdí na koni, maluje

– a je věčně na štíru s penězi. 

 Přivítala ho s úsměvem.

 „Pozor, ať se neumažeš.“ Zdá se, že ono zkažené odpoledne, kdy si nakonec na ni čas

neudělal, je zapomenuto.

 Měl chuť ji pevně sevřít a celou ji zlíbat. Už jak viděl její šíji, nad níž plavé vlasy splývaly jako

větve vrby, kterou zvěčňovala s nebývalou živostí a opravdovostí. 

 Zřejmě si byla až příliš vědoma, jak na něho působí. Těšilo ji to.

 „Ráda bych na podzim jela malovat na Krétu“, pronesla jako by nic. „Konečně bychom mohli

být trochu spolu – a chtěla bych tam malovat. Moře, hory, prostě něco úplně nového, víš“,

zasnila se.

 Viktor Slabina měl rázem po náladě. 

 „Teď přece žádný velký případ nemáš, ne? Tamto byla sebevražda, že? Tak snad si můžeš

vzít volno, aspoň čtrnáct dnů…“ Otočila k němu své výrazné oči a zkoumala v jeho tváři, jak

tu novinu přijal. 

 Viktor cítil, jak mu opět vzrušením buší srdce. Nakonec, je to pravda. Případ nemá.

 „Je to vynikající nápad“, vyhrkl a usmál se na ni. Dlouze ji políbil a ona odložila štětec a

přivinula ho k sobě.

 „Jsi zlato“, pronesla hebkým tónem a nepřestávala ho líbat.

 „Bude to báječné.“

 „To bezpochyby.“ Ona sice myslila dovolenou u moře – a on následujících pár hodin, kdy se

oddají jeden druhému, ale to nevadilo. 

 Rázem přehodnotil své priority. Nakonec, může si vybrat lepší místo, kde ji požádá o ruku?

Co se tady bude pachtit za přízraky?

 Řekl si, že si tento báječný podvečer nedá ničím zkazit. 
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 Netušil, jaká bude situace za rok touto dobou. Že se lidé budou bát cestovat, aby neohrozili

své  zdraví  a  že  bude  i  doba,  kdy  nikam  smět  vycestovat  nebudou  smět.  Že  zátěž  na

partnerské vztahy bude ještě vyšší, než doposud, neboť k tématům, jež rozdělovala mnohé

rodiny,  jako  byly  otázka  přijímání  islám  vyznávajících  migrantů  či  podpora  Minářova

antibabišovského  a  antizemanovského  spolku,  přibydou  témata  další,  a  to  otázka

amerických voleb a jejich (ne)regulérnosti a co hlavně, postoj ke koronaviru. Jedni se před

ním budou za každou cenu chránit – a jiní budou tvrdit, že vše je jen podvod, že se jedná o

něco jako silnější chřipku a že pandemie neexistuje. 

 Viktor  Slabina  toto  nemohl  předvídat.  Stejně,  jako nemohl  předpokládat,  že  právě jeho

ezotericky zaměřená Eva bude patřit k vášnivým protestujícím proti vládním opatřením s tím,

že vše je podvod. Současně ale bude zarytě přesvědčená, že Biden vyhrál zaslouženě a že

Trump je zloduch a lhář. 

 Viktor Slabina nemohl oné vášnivé noci tušit, že ani ne za rok budou zavřené restaurace a

hospody.  Že mnohé z těchto  podniků  začnou  krachovat,  a  to  včetně malých  obchodů  a

služeb. Že sport  a kultura budou de facto vypnuty podobně jako drogová scéna či různé

nekalé „pračky“. 

 Že celá společnost projde radikální proměnou – a on opravdu nebude řešit, kam pojedou

s Evičkou na dovolenou.  

 Jako by nestačily ty věčné hádky, kdo je humanista, a kdo xenofob. 

  Jakoby zatím nikdo nepozoroval, jak moc je svět ve varu – a kam se ubírá. Viktor neměl ani

tušení, že se s Evou sice ožení, ale nikoli v září na Krétě, ale v listopadu na Konopišti. A že

jejich vztah bude stejně bouřlivý, jako doba, v níž žijí.  Že tou svatbou bude vlastně žehlit

zrušenou dovolenou, kdy na Krétu pojede Evička sama. Uražená a namíchnutí, že její Viki

dal opět přednost té zatracené práci.  

 Eva, byť měla ráda barvy a pestrost jejich odstínů, viděla svět vlastně celkem černobíle.

Měla  ho  rozdělen  na  hodné  a  zlé,  na  ty,  kdo  pomáhají  a  ty,  kdo  škodí.  Přitom  už  ji
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nezajímalo,  kdo vede války  z jakých příčin.  Jí  stačilo,  že  je  dáno,  koho má pokládat  za

válečné zločince – a koho za oběti.

 Řídila se svým srdcem, jak ráda říkala. Byla vychovávána k otevřenosti a toleranci. Přitom ji

nedocházelo,  jak se umí někdy uzavřít  a být  netolerantní  k jinému názoru. Názoru,  který

z toho či onoho důvodu pokládá za špatný. 

 Věci i lidi hodnotila rychle a kategoricky. Ten je lidumil – tamten sobec. Tečka. Ve svých

prožitcích byla vášnivá a prudká. 

 Viktor toto vše sice viděl, aspoň částečně – ale nemohl si pomoci. Bažil po ní. Musil ji mít.

Čím dál více ho vtahovala do sebe – a on se neuměl, a ani nechtěl bránit. Podléhal jí rád.

Ale chvíle štěstí se pomalu zkracovaly – a naopak následná kocovina se prodlužovala. 

 Toho večera se jí  ale nemohl nabažit.  Opil  se jí  do němoty, a usínal s pocitem, že Ráj

skutečně existuje.

  Blanka Haubová byla evidentně vystresovaná. Co chvíli koukala na své drahé náramkové

hodinky a kousala se do rtu. Byla bledá a vše jí doslova padalo z ruky. 

A navíc ten krám nejde nastartovat, dala průchod své frustraci, když motor vozu odmítal po

otočením klíčkem naskočit. Nic. 

 Co teď? Vždyť už tam pomalu měla být.

 Prsty se jí chvějí, jak bere do ruky mobil, aby si v něm vyměnila simky. Za chvíli vyťukává

číslo. Trvá jí to. Přehmatává se, musí zadat číslo znova. Vyzvánění jí připadá nekonečné.

 Konečně to někdo na druhé straně vzal.

 „Nestartuje mi auto“, úpí, „bude mi to ještě chvíli trvat.“

 Dostalo se jí úsečné odpovědi, ať kouká pohnout zadkem. Že tam nebude čekat věčně. A ať

si nějak poradí.

 S nervy na pochodu volá své sestře, jestli by jí půjčila auto. Doslova do mobilu křičí. Že ho

potřebuje co nejrychleji. Jinak že je „v prdeli“. 
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 Patrik Serf zatím čeká u Ružnického rybníku. Je nakvašený. Uplivl si. Tak ta mrcha si myslí,

že ho nechá čekat? Dobrá, chvíli tedy počká. Ale hodinu tu trčet nebude. O to to bude mít

holčička dražší. Její problém. Je brunátný vzteky.

 Vylezl z vozu, aby se protáhl. Pozoruje poklidnou vodní hladinu. Tu však jako by za sebou

něco slyšel. Ohlédne se. Asi se mu něco zdálo. Možná nějaký pták v křoví nebo tak něco.

Kdyby aspoň tak neštípali ti komáři. Ožene se. Ne, tohle všechno jí spočte. Takto se mnou

kráva jedna vyjebávat nebude, ucedí mezi zuby. Co si vlastně o sobě myslí?

 Ani si nevšiml, že se k němu někdo zezadu tiše přikradl. Než se stačil otočit, ucítil strašnou

bolest hlavy. Potom se již jen svalil k zemi a nevnímal vůbec nic.

II. Podruhé u rybníku

 Viktor Slabina hleděl na hladinu rybníka vyloženě nevraživě. Nebylo to tak dlouho, kdy zde

děti  objevily  sebevražedkyni  – a teď potápěči  z vody vytáhli  další  mrtvolu.  Mrtvolu muže

připoutaného k traverze. Někdo ho shodil do vody kousek od silnice, kde je strmý svah a

poměrně hloubka. Technici již zajistili automobil oběti a stopy. Kus od silnice v trávě parkoval

evidentně  další  vůz.  Někdo  mrtvého  překvapil,  patrně  ho  něčím  tupým  udeřil  do  hlavy,

přivázal ho k traverze, kterou si přivezl a dovlekl ho k okraji břehu a shodil dolů. Pitva musí

určit, zda byl tou dobou ještě naživu. 

 Již se ví, o koho se jedná. Tím mrtvým je Patrik Serf.

 Slabina si uvědomoval,  že na Krétu může zapomenout. A že ho čeká velice nepříjemný

dialog s Evičkou. 

 Tentokrát totiž o sebevraždě nemohlo být ani řeči. 
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 To poslední, na co byl zvědavý, byly poznámky jeho šestadvacetiletého pomocníka Tardala.

Takto samo o sobě znělo jeho příjmení toliko zvláštně, ale ne úplně výsměšně. To až tehdy,

když se dalo dohromady s jeho křestním jménem.

 Viktor Slabina ho oslovoval zásadně „Honzo“. Spojení Jan Tardal mu totiž až příliš dávalo

význam „jantar dal“ – a samozřejmě nebyl jediný, koho tato slovní hříčka napadla. 

 Slabinu by zajímalo, zda se synovi rodiče takto snažili pomstít. Možná ano, ale pak to od

nich bylo neskutečně kruté. Co věděl, Honza se narodil tak trochu neplánovaně, kdy jeho

pětačtyřicetiletá  matka  již  měla  dvě  dospělé  dcery,  jednadvacetiletou  a  osmnáctiletou.

Anežku a Světlanu. Otec se přitom jmenoval Boris a matka Zuzana. 

 Tardal byl střední sportovní postavy s krátce střiženými hnědými vlasy. Také oči měl hnědé.

Nebyl to žádný myslitel, ale také ne vyložený hlupák. A rozhodně se nedalo říct, že by nehýřil

nápady.

 „Tohle vypadá divně co? Druhá mrtvola. Tak to možná nakonec sebevražda nebyla.“

 Domluvili se, že Tardal bude Slabinovi vykat, zatímco on jemu tykat.

 „Tak Honzo, za prvé, jediné, co ty dva případy spojuje, je tento rybník. Připouštím, že na

náhody nevěřím, ale může se stát, že v poměrně krátké době dojde na jednom místě ke

dvěma tragédiím, které jinak spolu nesouvisejí. Za druhé – ta žena se zastřelila – tento muž

byl buď umlácen, nebo utopen. To se ještě dozvíme. Za třetí, než učiním závěr, měl bych mít

v rukou co nejvíce faktů. 

 Mrtvým je jistý Patrik Serf. Co zatím vím, tak pořádné kvítko. Našli jsme tu nějaké stopy

minimálně dvou dalších lidí. To jedno byla asi žena – soudím podle podpatku. Její stopy

vedou k vozu oběti a spět na silnici. Jiné, výrazně větší stopy vedou též na silnici. Tady to

vypadá na silného muže. 

 Honzo, prověříš, kdo všechno mohl mít motiv Serfa zabít. I když ještě neznáme přesnou

příčinu jeho smrti – co si o tom myslíš?“

 Tardal se zamyslel. „Tak vypadá to na práci mafie.“
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 „Trochu  to  připomíná  vraždu  na  Sečské  přehradě.  Ale  to  ty  nemůžeš  pamatovat.  Nu,

každopádně v tom vidím značnou brutalitu. Jako by někdo chtěl, aby ten mrtvý trpěl. Pokud

ho nezabil předem – a vědomě ho shodil do vody živého, skoro bych řekl, že je to velmi

osobní. Buď to má být odstrašující příklad – nebo je to nějaká msta. Ale jak říkám, počkejme

si na pitvu. Ty zatím zjisti, zda je tu někdo, kdo ho hodně nenáviděl. A také, zda měl pletky

s podsvětím.

 Pokud vím, ta mrtvá, Linda, neměla na podsvětí vazby žádné a také nevím o nikom, kdo by

ji nenáviděl. 

 Ty rád hledáš senzace, Honzo. Ale uvědom si, že nejsi redaktor Blesku, ale vyšetřovatel.“

 Viktor chtěl svého partnera vycvičit, aby nefantazíroval, ale pracoval s fakty. Je sice dobé

mít určitou míru představivosti, ale ještě důležitější je analyzovat každou maličkost a trpělivě

skládat jednotlivé dílky skládačky k sobě. Jakkoli úmorné a nevděčné to může být. Jakkoli

úmorné a nevděčné to v takovýchto případech skutečně je. 

 Pitevní  zpráva ukázala,  že Patrik byl  nejprve zezadu omráčen úderem do hlavy.  Potom

spoután. Jednalo se o silné, ale vcelku obyčejné provazy, které policii moc k přiblížení se

pachateli nepomohly. Vlastně vůbec. 

 Zajímavější byla rozhodně informace, jaké uzly pachatel použil.  Jednalo se o osmičkové

uzly, často používané horolezci. Současně ale jde o vcelku běžný typ uzlu, takže ani tady

nešlo nad nějakým kdovíjakým objevem příliš jásat. 

 Tělo někdo přivázal k asi osmikilovému ocelovému nosníku a shodil ho do hloubky. 

 Je možné, že mrtvý křičel – ale neměli jediného svědka, který by se v okolí pohyboval. 

 Do hlavy měl být Patrik udeřen něčím oblým dřevěným, jako palicí například. 

 Bylo tedy zřejmé, že vrah se na svůj čin vybavil. Bylo to plánované a promyšlené. Přivezl si

onen ocelový nosník, lana a palici či co to vlastně bylo. 

33



 Jak ale mohl vědět, že tam v tu a tu dobu Patrik bude? A proč tam vlastně byl? Dali si tam

schůzku? Pokud ano,  o čem se mělo jednat? A kdo byla ona neznámá žena, která tam

zanechala otisky podpatků? 

 Mnoho lidí  sem nechodilo.  A najednou je z toho téměř poutní  místo,  dusil  v sobě vztek

Slabina.

 Jak tušil, na tomto případu stráví spoustu času. 

 Rozhodl  se,  že se vydá do Serfova bytu  a trochu se tam porozhlédne.  Netušil,  zda to

k něčemu bude, ale věděl, že tam zajít jednoduše musí. Klíčky od bytu měl mrtvý v kapse

kalhot stejně jako peněženku, kde našli  pár rozmočených tisícikorun. Loupežná vražda to

tedy zjevně nebyla, s čímž nějak Slabina vzhledem k jejímu provedení ani nepočítal. 

 Sandra toho měla zcela evidentně po krk. Její sestra jí nedala chvíli pokoj. Zase se tedy

sešly. Blanka odpalovala jednu cigaretu za druhou a kromě ruky se jí třásl i hlas.

 „Tohle je děsnej průser“, zakvílela. 

 Sandra jenom vzdychla. „To slyším v poslední době od tebe pořád, sestřičko“, rýpla si.

 „Copak to nechápeš? Je mrtvej“, šílela dál Blanka.

 „A tys ho snad…?“

 „To snad nemyslíš vážně“, vybuchla Blanka. „Jasně že ne. Když jsem tam přijela, už jsem

našla jen jeho odemčenej vůz. Vzala jsem ty fotky.“

„Jenže originály má zřejmě u sebe“, lakonicky konstatovala Sandra. 

 „No právě“, zalkala Blanka. „A klíče od jeho bytu jsem v autě nenašla.“

 „Snad jsi tam všude nezanechala hafo svých otisků“, ušklíbla se Sandra, která své sestry

měla právě dost.

 „Jsem v prdeli“, pronesla zdrceným hlasem Blanka.

 „Ale nejseš. Prostě se přihlásíš na policii a všechno přiznáš.“

Blanka na sestru vyvalila nechápavě oči. „To jako myslíš vážně?“
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 „Naprosto“, usadila ji Sandra. „Hele, co vím, tak ho někdo přikurtoval k těžkému kusu oceli a

dovlekl ho do rybníka. Na to ty přece nemáš. Se na sebe podívej. Ty fotky policajti určitě

najdou. Takže je předejdi. Přihlásíš se, žes byla vydíraná, že jsi byla ochotna zaplatit, ale

nestartovalo ti auto. Už víš, co s tím krámem bylo?“

„Zkratovaná baterie. To musel někdo udělat – ale kdo?“

Sandra jen máchla rukou. „To je jedno. Prostě jsi tam přijela, našla Serfův opuštěný vůz,

vzala jsi ty fotky. Nikde jsi ho neviděla, tak jsi jela zpět. Policii žádáš, aby byla diskrétní a

před tvým manželem o těch fotkách pomlčela. A co ti můžou?“

 Blanka se po těchto slovech přece jen trochu uklidnila. Říkala si, kde se v její sestře bere ta

chladnokrevnost.

 „Ale věříš mi, že s tou vraždou nic nemám, že jo?“

 Sandra se na ni chladně zahleděla. „To ty nikdy, Blani. Ty za nic nikdy nemůžeš…“

 „Jak to myslíš?“, vyhrkla Blanka dotčeně.

 „Jak to říkám, sestřičko. Myslíš, že mě těší tě furt tahat z nějakejch sraček? Krom toho,

mohla jsi sakra hodně ztratit. Co by asi dělal tvůj manžílek, kdyby viděl jistý fotky?“

 Teď by ji měl vidět a slyšet ten její, pomyslila si Blanka. Ale nakonec neřekla nic, a co měla

na jazyku, raději spolkla.

Místo toho vyhrkla: „Víš, že by mě zabil. Nesmí to prasknout, nikdy.“

 „Stačila trocha zdrženlivosti“, neodpustila si další jízlivou poznámku Sandra.

 Blanka na to ale již nereagovala. Byla ráda, že vidí určitou cestu, jak z toho všeho ven. Ano,

půjde na policii a o tom vydírání jim řekne. 

 Sandra už byla na odchodu, když se ještě jednou za svou sestrou ohlédla: „A seš si jistá, že

Šimon o vás neví?“ 

 Blanka opět viditelně pobledla.

 „Ty jako myslíš, že to on…?“ Nedořekla.

 „A je to tak nemožný?“

 „To by tam přece nenechal ty fotky.“
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 „A seš si tím jistá?“

 Blančina na chvíli nabytá jistota byla ta tam. Co když má její sestra pravdu? Kdo jiný se

mohl hrabat v jejím voze? A náhoda to asi nebyla. Co když to Šimon fakt celou dobu ví? Pak

by měl motiv vyděrače zabít a hodit to na svou nevěrnou manželku. 

 Blance se udělalo nevolno. Tohle snad nemůže být pravda. Ale utkvělá myšlenka si již našla

své místo – a nedala jí chvíli pokoj. 

 „Měli  byste si  promluvit,  jestli  to ještě dokážete“,  posměšně procedila  Sandra a nyní  už

skutečně zamířila domů.

 „Nějaké problémy, Saní?“, přivítal Milan Pahl Sandru polibkem. 

 Sandra  se převlékla  do  pohodlného,  nicméně rajcovního,  domácího  úboru  a  medovým

hlasem mu převyprávěla, jaké má těžkosti se svou sestrou.

 „Neměla by tě tímhle teď vůbec zatěžovat“, zamračil se Milan. „Mrzí mě, že se o svou sestru

nemůžeš opřít.“

 „Na to mám přece tebe“, pronesla Sandra laškovně a mrkla na něho. Věděla, jak ho dostat

kam, kde ho potřebuje mít. O své živobytí se nebála. Uměla si vybrat. A na rozdíl od své

sestřičky není blbá, aby to zahodila. 

 „Ale nemyslíš si, že je v tom Blanka namočená?“, zeptal se starostlivě.

 Sandru tento obrat pobavil. Patrika přece vytáhli z vody. Ne, Blanka se jistě nenamočila, ta

zůstala naopak na suchu, chtělo se jí  říct.  Ale dávala si  pozor,  aby zatím Milanovi  svou

povahu neodhalovala až příliš. Jiné věci mu naopak odhalovala ráda, což již také neslo své

plody. Minimálně jeden plod, uchechtla se v duchu Sandra.  

 „Ne, samozřejmě, že ne“, řekla nahlas. „Doporučila jsem jí, aby všechno pověděla policii.“

 „Snad tě poslechne“, znovu ji políbil.  A Sandra si roli dokonalé ženy po boku vysněného

muže jaksepatří užívala.
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  Martin  Stára  zmačkal  bulvární  noviny,  v nichž  se  předtím  soustředil  na  jediný  článek.

Pociťoval zlost i zvláštní vzrušení současně. 

 Tohle přece nebude náhoda. Jen se chystá promluvit si se Serfem, někdo ho zabije. Snažil

si v hlavě urovnat, co doposud zjistil: Linda Kolhábová se zastřelí. Docházela za doktorem

Siberou se zatím blíže nespecifikovaným psychickým problémem. Ten patrně nějak souvisí

s Patrikem Serfem. A Serf byl brutálně zavražděn. 

 Stárovi je naprosto jasné, co by měl udělat. Jít na policii a říct jim, co ví. Jenže on to chce

nejprve dotáhnout.  Ještě jednou si  musí  promluvit  se Siberou.  Ten se sice bude ohánět

mlčelivostí, ale něco naznačit může. Linda k němu nechodila jen tak pro nic za nic. Krom

toho mu Sibera pověděl, že Lindina sebevražda ho zas tak moc nepřekvapila. Tady musí jít o

něco sakra vážného.

 Policie  holt  ještě  počká.  Nakonec,  kdo  ví.  Třeba  Patrikova  smrt  s tímhle  vším  vůbec

nesouvisí. On je tu od toho, aby vypátral, proč si Linda Kolhábová vzala život. Její otec to

musí vědět. A Martin Stára to zjistí.

 Cítil se nesmírně unavený. Ale v žádném případě to nyní nevzdá. 

 Viktor Slabina se právě ocitl v poměrně malém stísněném bytě, kde byl nepořádek. Tady

tedy žil Serf. První, co ho udeřilo do očí, byla naprostá nepřítomnost knih. U zdi v obýváku se

strašidelně tyčila široká LCD obrazovka poměrně drahého televizoru, v rohu na stolku pak

spočíval laptop a kolem něj  bylo rozeseto několik  flash disků.  Ve skříních bylo poměrně

drahé luxusní oblečení, ale jinak byt působil spíše uboze.

 Pod postelí se nacházela jakási krabice. Slabina ji s hekáním vysunul na světlo a dal se do

prohlížení jejího obsahu.

 Brzy si hvízdnul, neboť objevil řadu kompromitujících fotek. 

 Na záchodě pak objevil ne zrovna malé množství kokainu.
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 Laptop i flash disky stejně jako fotky si odnese na stanici. Z toho, co zde našel, si obrázek

udělal dostatečný. Roztrhané sázenky, asi troje dámská tanga různých velikostí, diář s celou

řadou tipů na dostihy a nepřeberným množstvím kontaktů. Tohle všechno bude třeba projít.

 Slabina měl co do činění s gamblerem, děvkařem, vyděračem a dealerem drog. Takový

člověk bude mít z logiky věci celou řadu nepřátel. 

Slabina si vzdych. Bude muset zjistit, koho vydíral, komu dlužil, které ženy vodil za nos a

kteří paroháči ho mohli mít chuť zabít. O motiv k vraždě tady nouze rozhodně nebude. 

 

To ale ještě netušil, jaké překvapení ho čeká na stanici, kam se dostavila v lehkých letních

šatech s ohromným výstřihem Blanka Haubová, aby se přiznala, že ji Patrik Serf vydíral. 

 „A vy jste mu tedy byla ochotna zaplatit? Kde jste na to vzala?“

  Sklopila oči. „Něco jsem prodala. Šperky a tak. Nechtěla jsem, aby můj muž… A myslíte, že

by se to celé jaksi nemusel dozvědět…?“

V očích měla slzy.

 Slabina nechtěl nic slibovat. „Pokud to nebude nezbytně nutné vzhledem k vyšetřování…

Záleží, zda má na ten večer váš muž alibi.“

 Ožila. „To tedy má. Byl na oslavě narozenin jednoho známého. Slavili to v Praze. Přišel až

pozdě v noci.“

 „Dobře, ověříme to.“

 „Hlavně mu to neříkejte. On neměl motiv Serfa zabíjet, vážně. Kdyby o těch fotkách věděl,

rozhodně by nezabil jeho.“

 „Bojíte se o život?“

 „Prostě mu to neříkejte, prosím“, zaúpěla.

 „Jak jsem řekl – nebude-li to nezbytně nutné, vyhneme se tomu. Začnu tím, že ověřím alibi

vašeho manžela. Ale spíše si myslím, že by vás vyrazil bez ničeho na ulici – a z toho máte

strach. Ale souhlasím, že jsou zde jiní více podezřelí, než je váš manžel.“
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 Slabina se na ni pronikavě zadíval. „A kdo je ten muž na fotce?“ Přistrčil jí pod nos jednu

z fotek, kterou objevil v Serfově krabici. 

 „Hubert Šalepa, právník“, hlesla zkoušeně.

 „Jeho nevydíral?“

 „To nevím, nemluvili jsme o tom. Ale má se ženit.“

 „Hmmm. Je vám jasné, že ho budu muset vyslechnout. Tvrdíte, že jste na místě činu nikoho

neviděla?“

 Zavrtěla hlavou, že opravdu ne.

 „Měla jste na nohách lodičky, že?“

 Přikývla.

 „Našli jsme tam ještě jiné stopy. Patrně mužské. Víte, nabízí se možnost, že jste si s panem

Šalepou řekli, že vyděrač nedá nikdy pokoj – a že vy mít pokoj chcete. A proto není řešením

platit mu – ale umlčet ho.“

 Chvíli bylo ticho.

 „Byla jsem tam sama. Někdo mi zkratoval baterii u auta. Půjčila jsem si sestřino auto. Volala

jsem Patrikovi, že se zdržím. Chtěla jsem mu zaplatit.“

 „Dobře. Takže jste našla odemčený vůz a vzala jste ty fotky, že? Jak vidno, originály vám

prodat nechtěl. To mě vede k původní domněnce, že vy a pan Šalepa máte motiv.“

 „Ten ale má víc lidí“, vyhrkla Blanka, která byla na zhroucení. 

 „Například?“

 „Co?“, vyhrkla nechápavě vystresovaná Blanka.

 „Kdo další měl podle vás motiv Patrika Serfa zabít?“

 „Třeba ten Stráz. Patrik ho zmlátil. To je otec holky, co se předávkovala. A on z toho vinil

Serfa a mého manžela. Že jí měli ty drogy prodat.“

 „A prodali?“

 „Já nevím. Šimon mi tvrdil, že s tím nemá nic společného. Ale Patrik jí je zaručeně dal. Byl

to strašnej grázl. A dlužil velký prachy lidem z podsvětí.“
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 „Víte konkrétně komu?“

 Zavrtěla zamítavě hlavou. „Vážně netuším“, vzlykala. 

 „Rozhodně nikam neodjíždějte“, dal jí doporučení Slabina.  

 Byl zvědav, s čím vyrukuje Tardal. 

 „Zjistil  jsem,  že  se  Serf  chytl  s jistým  Strázem.  Vinil  ho  z toho,  že  se  jeho  dcera

předávkovala.“

 „To už také vím“, vzdychl si Slabina. „Co máš dalšího, Honzo?“

 „Dlužil značnou sumu peněz Norbertovi Hefovi. To je jasnej mafián. Měl ho tlačit ke zdi. Je

ale otázka, zda by ho zabil, aniž by dostal svý prachy. Ale možná jako odstrašující případ.“

 „Dobrá práce, Honzo“, pochválil ho Slabina. „Dobře, toho Hefa si proklepneme. Ale nejprve

bychom se měli  podívat  za  panem Strázem.  Přijít  takhle  blbě o  dceru  –  to  je  motiv.  A

vzhledem k tomu, jakým způsobem Serf skončil…“

 Nechal myšlenku nedokončenou. Třeba skutečně stojí před vyřešením případu. Ale raději

zůstával skeptický. Snadná řešení nebývají  těmi správnými. Aspoň většinou ne, jak věděl

z vlastní zkušenosti.

 

Viktor Slabina si nerad přiznával,  že hranice mezi naprostou slastí  a totálním zmarem je

neskutečně  křehká  a  takřka  neviditelná.  Prvé  do  druhého  přechází  během  nepatrného

okamžiku.

 Eva Šanychová zuřila. Jasně, že to čekal. Ale tak trochu doufal, že ho pochopí. Aspoň že se

o to pokusí. Nepokusila.

 „To jsem si mohla myslet, že ti zase nějakej mord bude milejší.“

„Je to moje práce, Evi.“

„A já jsem tvoje co? Až vždycky na posledním místě.“ Její zelené oči potemněly a šlehaly

z nich blesky.
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 „Víš, že to tak není“, povzdychl si. Cítil se ukřivděně. Že mu nerozumí, že ho nechápe. Ona

to zase ale viděla stejně v opačném gardu. Že upřednostňuje své zaměstnání před osobním

životem. Možná to tak i  je.  Ale copak teď může odjet  někam k moři? Navíc má neblahé

tušení, že Serfova vražda není v tomto případě tou poslední. 

 „Právě že bohužel  vím, že přesně tak to je“,  trumfovala Eva.  „Na tu Krétu tedy pojedu

sama“, oznámila mu tvrdě a nekompromisně.

 „Třeba bychom ještě mohli najít nějaké jiné datum, já nevím…“

„Právě, že nevíš. Ty nikdy“, odsekla výsměšným a pohrdavým tónem zároveň. „Víš přece,

jak jsem se na to těšila. S tebou. Nejseš jedinej detektiv v Čechách, že ne?“

 Tohle jí nemá cenu vysvětlovat, pomyslil si v duchu. Vzdal to. Nemá cenu se hájit. Ale štve

ho, že pojede bez něj. 

 Myšlenkami je již opět u svého případu. Je toho názoru, že přibývá nevyrovnaných lidí. Lidí,

kteří  si  propichují  části  těla  a  tělo  pokrývají  bezpočtem tetování.  Jeho Eva zatím žádný

piercing nikde nemá, ale na levém stehnu má vytetovaný květ růže a na bok si nechala

latinsky napsat „Carpe noctem“. A k tomu černá andělská křídla. 

 To Linda Kolhábová měla tetování hned několik. Na ruce motýla na kopretině, vzadu na krku

slzící oko a na zádech symbol Fénixe vstávajícího z popela. 

 Slabina cítil vyloženě odpor k tomu takto zasahovat do svého vlastního těla. Doufal, že Eva

již žádné další tetování do sbírky nepřidá. 

 Dříve se dávali tetovat kriminálníci a šlapky. S nelibostí zjišťoval, že dnes je tetován kde

kdo. Pouze doufal, že celá společnost se neskládá toliko z kriminálníků a šlapek. 

 Eva se mu vysmála, že je staromódní puritán. 

 Nemyslí si – spíše se domnívá, že mu byl dán estetický cit. A naštěstí netrpí komplexy. 

 Kolikrát propadá beznaději, že celá společnost zhloupla, otupěla, onemocněla. Že se z ní

vytratil zdravý rozum a ovládlo ji maniakální šílenství. 

 O ničem z toho se s Evou samozřejmě nebaví. Jí by například nebyl schopen vysvětlit, proč

nevěří na adaptaci muslimských migrantů ze Sýrie a z Afriky. Že totiž nevnímá Asada jako
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Hitlera – a bojovníky proti němu jako Anděly. Že se domnívá, že Evropa zpychla a čeká ji

trest.  Že nevidí  problémy svých řadových občanů a hraje si  na spasitelku,  přičemž ještě

včera rozsévala smrt. Ne, pokrytectví a hloupost mu připadají jako hlavní symboly doby. A to

netušil,  jak do všeho zasáhne koronavirová pandemie a že pak pronese: „Lidé už nevěří

vůbec ničemu.  Vidí  sice,  že  jiní  umírají,  ale  domnívají  se,  že  je  někdo  podvádí.  Nevěří

v humanitu elit,  což je  pochopitelné.  Ptají  se,  proč by farmaceutické firmy měly sledovat

cokoli jiného než svůj zisk – a jak by vůbec mohly myslit na blaho občanů? Čím dál více lidí

si uvědomuje, že jim v prvé řadě média, ale rovněž politici a vědci a školy, těmi vysokými

počínaje i konče, jenom lžou. Hloupě, setrvačně, nabubřele. Je to vlastně konec jakéhokoli

společenského kosensu. Je to konec jednoho systému.“

Toto poví jeden pošmourný listopadový den roku 2020 Martinovi Stárovi,  až se mu bude

svěřovat, jak je ze všeho otrávený. Jak by sice měl být rád, že je jeho manželka Eva ve

třetím  měsíci,  ale  jak  ho  to  spíše  děsí.  Jak  se  bojí  nejistoty  zítřka,  kdy  neví,  co  vše

zbankrotuje, a jaké nové psychické tlaky budou na něj a okolí působit. 

 A ještě s ironií v hlase dodá: „Je to stejně psina vidět, jak se lidé párují podle toho, jakou

mají oblíbenou značku kalhot nebo jaký se jim líbí film či zpěvák. A pak jsou v manželství

konfrontováni s pohledem toho druhého na svět jako takový.“

 V tuto chvíli byl Viktor Slabina toliko rozladěný a naštvaný, že má na krku hnusný mord – a

není zde žádná chápající starostlivá duše, která by ho utěšila. 

 „Já mám taky svou práci, víš?“, pokračovala ve svém běsnění Eva. „Maluji, jestli sis nevšiml.

To je můj svět. Já prostě potřebuju nové impulsy. Chtěla jsem tam být s tebou. Moc. Ale to je

nemožné. Já ale takhle nechci žít.“

 Hrozba rozchodu náhle visela ve vzduchu a připomínala pověstný Damoklův meč.

 „Tak počkej, Evi“, pronesl chlácholivě Slabina. „Dobře. Chápu, že to potřebuješ. Bohužel teď

s tebou jet nemohu. Až se vrátíš, promluvíme si. Mně na tobě velmi záleží.“

 „To vidím“, nedala se Eva – ale i ji bojovnost evidentně opouštěla. 
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 Žádná vášnivá noc se ale před jejím odjezdem nekonala – a Slabina neměl na obzoru jediný

světlý bod. Snad jen, že dopadne vraha dřív, než se Eva vrátí. On pro to udělá vše.         

 

 Jan Tardal bydlil  v malém pronajatém sídlištním bytě na okraji  Prahy. Nestěžoval si. Měl

pocit,  že nejhorší  období  už musí mít  za sebou.  Na škole,  hlavně na prvním stupni,  mu

nadávali  „jantare“.  Později  z toho byl  posměšný výkřik:  „Jantar dal – ale ona mu nedala,

jantarovi.“

 Se vším se nějak vypořádal, byť to nebylo zrovna jednoduché. Obě jeho starší sestry mají

rodiny. Jedna má tři děti a je rozvedená, druhá dvě a manžela záletníka. Ta zatím rozvedená

není, protože svému choti jeho excesy trpí. 

 Nikdy si ani k jedné z nich nevytvořil hlubší vztah. Když se narodil, byly už dospělé. Nikdy

úplně nepochopil, zda měl slepit rozpadající se manželství svých rodičů či prostě už jenom

nečekali, že by jejich sexuální aktivita mohla vyústit v cokoli hmatatelného. 

 Ať tak či onak, byl na světě – a musel se jím protloukat. Ve škole nikdy nezářil, doma nikdy

nebyl středem vesmíru. Co hůře, doma byl pro všechny vzduch. 

 Takže snad ani nikoho nepřekvapilo, že již od čtrnácti randil s děvčaty. Do dnešních dnů jich

měl už desítky, a možná by mohl jít i do řádů stovek, počítal-li by i holky na jednu noc. 

 Vlastně se trochu zklidnil až u policie. Je tu třetím rokem – a konečně našel nějaké místo na

světě. Nedá se říci, že by ho tahle práce vyloženě bavila, ale nepřipadá si úplně zbytečný. 

 Na ruce má vytetovanou lebku s mečem. Nechal si to tam udělat v den svých osmnáctin. Ví,

že jeho šéf nemá tetování rád. Dnes by si ho tam už sám vytvořit nenechal, ale stalo se. Je

to jeho součást. Jeho vzdor. Jeho únik. 

 Zkoušel  se už i  usadit.  Nedávno se však rozešel  s Markétou,  s níž byl  téměř dva roky.

Pravda, nějaká bokovka by se našla,  ale vcelku jí  byl  i  věrný.  Jenomže ona narazila na

slibnější partii a dala mu kopačky. Docela ho ten rozchod bolel. 

 Nedávno  potkal  na  jedné  diskotéce  studentku  medicíny,  Věru.  Pořádně  se  oba  opili  a

skončili u ní doma. Přesněji ve vile jejích rodičů, kteří jsou prý skoro pořád v cizině. Řekli si,
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že to spolu zkusí. Zrovna večer ji pozval na večeři. Je jí dvaadvacet a je ve druháku. Nějakou

dobu pracovala jako servírka v Londýně.  

 Tardal ale příliš o své budoucnosti nepřemýšlí. Chce si užít. Co bude dál, se uvidí. 

 Spíše se zaobírá Serfovou vraždou. Rád by to vyřešil sám. Chtěl by pocítit slávu, obdiv,

získat uznání. 

 Trochu se však obává, že vrahem bude otec předávkované dívky, který se zkrátka pomstil.

Čím více o tom Tardal přemítá, tím více se utvrzuje, že jinak to ani být nemůže. A to by ještě

před hodinou tvrdil, skálopevně přesvědčen, že Lindina sebevražda nebyla sebevraždou, ale

vraždou – a že souvisí se Serfovým mordem. 

 „Jsem jenom pitomej snílek“, nadává si Tardal otráveně. Zas budu jenom papírovat, a velký

případ se rozplyne do nicoty. Jako vždy a všechno v mým životě.

 Mrzutou náladu mu trochu spraví esemeska od Věrky. 

 Vybaví si její štíhlou postavu – a ta ňadra – oblá, pevné boky a zadeček s rudýma tangama.

Rozhodně to není žádná stydlivka. To mu tedy předvedla se vší parádou.

 Odepíše jí, že se na večeři už moc těší. A jestli ho pak zase vezme na prohlídku zámku. Tak

říká vile jejích rodičů.

 Na displeji mu zabliká: „Ani nebudeš platit vstupné. Průvodkyně je zdarma.“

 „A kudy mě tentokrát provede?“, odepíše a přidá smějící se emotikony.

 „Kudy si bude pán přát. Rájem je mu málo?“

 Tahle konverzace ho baví. Hlavně pociťuje vzrušení, které jenom těžko přemáhá.

 „Spokojím se i s temnou jeskyní.“

 Snad nezašel příliš daleko.

 Evidentně ne: „Snad poznáš, na které lince máš hledat G-klíč, ty virtuóze.“

 Dráždí ho? Dobře tedy: „Minule ses tvářila, že ti můj nástroj ladí.“

„Snad se od té doby nerozladil.“

„Vezmeš ho do ruky a poznáš.“

 Už následuje jen pět smajlíků. 
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 Tardal zasune mobil do kapsy a jde se ještě do koupelny řádně navonět. Sbíhají se mu

sliny, a nedá se říct, že by se to týkalo blížící se večeře. 

 Vlastislav Mechnár znovu a znovu počítal bankovky rozložené na posteli.  Blikající  světlo

lampy tuto scénu umocňovalo. Dvě stě táců. Může si pořídit mnohem lepší lampu, napadlo

ho. A zdaleka nejenom lampu.

 Tolik prachů – a vlastně za nic. A krom toho dostal zálohu dalších padesáti tisíc s tím, že

když udělá, co má, dostane dalších čtvrt milionu. Už teď čtvrt milionu má, ale může mít půl.

Má to jeden háček.

 Chvějícími se prsty vzal do ruky obálku, kde byl papír s pokyny a za ním fotografie muže.

Asi třicetiletý muž, ryšavý a modrooký. 

 Jistě, mohl by zmizet s tím, co má. Ale půl milionu – to už by pro začátek stačilo. S tím už by

šlo něco dělat.

 Stejně na něj všichni pohlížejí  jako na kriminálníka. Tak na co bude pořád brát ohledy?

Odseděl si přece dost, ne? 

 Znovu se zadívá na bankovky a na fotku samolibě se usmívajícího muže. 

 Ne, tuhle šanci si vzít nenechá. Musí jen promyslit, jak a kdy to provede.

  Zrovna se dívá na zadní stranu fotky, kam někdo úsporným úhledným tiskacím písmem,

připsal: „ŠIMON HAUB“. 

 Haub je otrávený. Jako by nestačily problémy, co už má. Ještě do toho musel přijít Serfův

mord. Ne, že by mu Patrik dvakrát chyběl. Ale už za ním byla policie. Ještě že má na ten

večer alibi. Potvrzené nejméně deseti svědky. Aspoň mu dají pokoj. 

 Ale je tu něco horšího. Drží v ruce papír s vystříhanými písmeny z novin. Vzkaz je krátký a

jednoznačný: „Teď jsi na řadě ty.“

 Že by ten pomatenec Stráz? Věděl, že se s Patrikem chytli. Ne, to je přece blbost.

 Papír roztrhal na několik kousků a zmačkal. Vztekle jím potom mrštil do odpadkového koše.
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 Policii do toho zatahovat nebude. Tohle si vyřeší sám. Jen by rád věděl, co se tu vlastně

děje.

 Chtě nechtě si Šárku Strázovou vybaví.  Sedmnáctiletá žába,  ale figuru měla parádní.  A

uměla nažhavit. Nerad na tu jednu osudovou noc vzpomíná, ale stalo se. Patrik se ožral pod

obraz, a zůstali jen oni dva, sami. Začalo to škádlením, flirtem – a skončilo tvrdým sexem

bez zábran.

 Myslil, že tím je to celé uzavřené. Jenže ta holka začala chtít víc. A byla nebezpečná. Pro

něj to byl pouze úlet. Snaha nebýt tolik závislý na Blance. Nepomohlo to. Naopak. Měl hrůzu,

že ta potvora ohrozí to, na čem lpí nejvíc. 

 Naznačil tedy Patrikovi, že mají problém – a on ho má vyřešit. Podrobnosti vědět nechtěl.

 Patrik je tedy mrtvý – a on dostal lísteček s konstatováním, že je další na řadě.

 Bude to ten Sráz. Ale co s tím? 

 Šel k sejfu, kde měl schovanou zbraň. Bez ní už nikam nepůjde. 

 Trochu ho to uklidnilo. 

 Všechny myšlenky opět soustředí směrem k Blance. O ni přijít nesmí. Za žádnou cenu ne.

 Hubert Šalepa zuřil. Blanka mu poslala chladnou esemesku, že je konec. A že už ji nemá

kontaktovat. 

 To si  jako myslí,  že tímto je to odbyté? Jistě, Patrik Serf  je mrtvý. Tím lépe,  aspoň už

nebude nikoho vydírat. 

 Vždyť  mu kecala,  že  se  nic  nezmění.  Hořce  se  usměje.  Změnilo  se  celkem  všechno.

Nechala ho. A on se brzy ožení s Libuší Hejzanskou. Ano, je to jeho vstupenka do světa, po

němž strašně touží. Jen ta cena mu připadá strašně vysoká. 

 Líba  je  rozmazlený  sebestředný  afektovaný  fracek,  který  musí  mít,  co  si  usmyslí.

Rozmazlená tatínkova holčička. 

 V posteli je pak nemožně chladná. 

 Nemůže si pomoct. Vidí před sebou smyslné Blančino tělo – a chce se mu brečet.
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 Ne, takto to neskončí. 

 Jen vůbec netuší, co podniknout. 

 Slabina s Tardalem dorazili k poměrně rozlehlému domu se zahradou. Na té bylo dodnes

vidět, že byla zakládaná s citem – ale již dlouho se jí patrně nikdo nevěnoval. Malé jezírko

bylo zarostlé stejně jako okrasné jehličiny. Všude prorůstala vysoká tráva a kromě kopřiv se

přidal i další všemožný plevel. 

 Vzrostlý jalovec se klátil podél plotu a ohýbal svou hlavu nad sousedův pozemek. Velká

borovice za domem pak měla nalomenou jednu z větví, která každým okamžikem hrozila, že

spadne na střechu kůlny. 

 Rovněž na dům nikdo delší dobu nesáhl. Některé tašky na střeše by od oka potřebovaly

vyměnit,  komín byl  celý otlučený a okapy zrezivělé.  Omítka se drolila  na více místech a

celkově se kdysi evidentně pohádkové místo měnilo v cosi odstrašujícího, když ne rovnou

hororového.

 Jaromír  Stráz  byl  co  do  zevnějšku  na  tom dost  podobně  jako  zahrada  či  dům.  Kdysi

pohledný muž se proměnil téměř v bezdomovce – aspoň vizáží. Zarostlý, neupravený, ve

starých hadrech. Ještě mu nemělo být padesát, ale působil mnohem starší. 

 Viktor Slabina by rozhodně neřekl, že mluví s bývalým úspěšným advokátem. 

 Stráz začal pít – a nějakou dobu nepracoval. Žena ho opustila již před tím, než se Šárka

předávkovala – či, jak by řekl Stráz, než ji někdo zabil. 

 Na Slabinu i interiér domu dělal velmi stísněný dojem. Cítil zatuchlinu. Na několika místech

do domu patrně mírně zatýkalo, jak vypozoroval s fleků na omítce. 

 Starý, kdysi zřejmě okázalý, nábytek se topil pod vrstvami prachu a špíny. Vše zde působilo

ponuře a nepřívětivě.   

 Stráz jim ani nic nenabídl, pouze je zavedl do obývacího pokoje, kde měl několik Šárčiných

fotografií a na stole u zdi puštěný laptop. Na stole trůnila lahev téměř vypitého piva. 
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 „Kde že jsem byl tu noc?“, zopakoval Stráz nepřítomným hlasem Slabinův dotaz a zadíval

se někam do prázdna. 

 „Představte si, že tady. Pořád jsem v podstatě tady.“

 „Takže svědky žádné nemáte“, ověřil si pro jistotu Slabina.

 „Jsem tu úplně sám“, zaskřehotal Stráz a bylo znát, že v sobě nějaké to promile alkoholu

má. 

 „Vyšetřujeme Serfovu vraždu“, připomněl mu Slabina. „A víme, že jste se se Serfem porval.“

 „Byla to odporná svině. Rozhodně netruchlím, že je po něm“, probral se Stráz do určité míry

ze své letargie.

 „Vy ho tedy viníte ze smrti své dcery?“

 „Jeho a toho šmejda Hauba. Důkazy nemám, ale vím, že se jí zbavili. Haub s ní něco měl.“

 Slabinovi ani Tardalovi neuniklo, jak Stráz při těch slovech sevřel prsty v pěst a tělem mu

projela palčivá bolest.   

 „Zabil jste Patrika Serfa?“, zeptal se bez okolků Slabina.

 Stráz zavrtěl hlavou na znamení negace. „Chtěl jsem to udělat, ale někdo mě předešel. Být

váma, proklepnu Hauba. Tomu nevonělo, že do toho strkám nos. A pokud se nemýlím, a

Patrik pro něj mou dceru oddělal, představoval pro něho nebezpečného svědka. A nemusím

vám říkat, co se pak s takovými svědky dělá.“

 „Nemusíte se bát, pan Haub je rovněž v našem hledáčku. Ale vy nemáte alibi, zato motiv

velice silný, pane Strázi“, zadíval se na něho Slabina. 

 „A nějaké důkazy, že jsem to udělal, snad máte?“, kontroval Stráz. 

 „Pokud jste tu vraždu spáchal, nebude těžké důkazy najít“, odvětil klidně Slabina. 

 „Tak tedy hledejte“, rozhodil Stráz teatrálně rukama.

 „Znal jste Lindu Kolhábovou?“, změnil téma rozhovoru Slabina.

 „Neznal. To je ta dívka, co jste ji našli zastřelenou, že? Spáchala sebevraždu, myslím. Psalo

se o tom.“

„Ano. Nikdy jste tedy nepřišli do styku?“
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 „Ne.“    

 „A vaše dcera ji také neznala?“

 „Nevím o tom – a myslím, že ne. Proč se na to ptáte?“

 „Jen tak, zajímá mě řada věcí. Hledám možné souvislosti, pane Strázi.“

 „A já vám říkám, že souvislost je tu naprosto zřejmá a do očí bijící. Zmáčkněte Hauba. Spal

s ní – a pak se jí zbavil.  Já prostě vím, že to tak bylo. A vy zatím vyslýcháte mě“, div se

nepolitoval – a hořkost v jeho hlase nabrala další rozměr. Serf je mrtvý – a Hauba by rád

viděl za mřížemi. Ten muž žije již jen svojí pomstou, napadlo Slabinu. 

 Musil však uznat, že zatím nemají jedinou použitelnou stopu, aby Stráze mohli zatknout.

Kdyby tu tak našli tu dřevěnou palici, s níž vrah udeřil Serfa do hlavy. Nebo cokoli, co by ho

spojilo s místem činu.

 

 Slabina se netajil úlevným pocitem, když z toho zpropadeného domu konečně vypadli.

 „Necháme prohlédnout techniky jeho vůz i jeho dům. Místnost po místnosti. Nemá alibi – a

Serfa nenávidí. Všimni si, jak nás posílá na toho Hauba. Nu, nebyla by to pomsta jak z pera

Dumase, když by jednoho z těch dvou lumpů zabil – a druhý za to šel na dlouhá léta sedět? 

 Jinak toho Hauba si znovu podáme. Je to vydařenej páreček. Jeho manželka má poměr

s jiným – a on měl mít pro změnu sedmnáctku.“

 „Takže si myslíte, že to udělal?“

 „Odpovídalo by to brutalitě provedení. Viděl jsi ho, Honzo. On žije s tím, že nemá, co ztratit.

Vlastně přežívá. Ale nechci dělat unáhlené závěry. Je pravda, že pokud ten Haub má nějak

na svědomí smrt Šárky Strázové – a pokud, zdůrazňuji „pokud“, mu Serf udělal službičku a

zabil ji – má Stráz pravdu, a Haub by mohl být náš člověk. Viděl, že Patrik je jako časovaná

bomba – a může ho strhnout s sebou. 

 Pak je tu milenec Haubovy manželky, ten Šalepa. Nezapomínejme na vydírání Blanky a

patrně i jeho. Ti dva se Patrika rovněž mohli chtít zbavit.“
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 „Já si stejně myslím, že to celé nějak souvisí s tou Kolhábovou. A že ji někdo také zabil.

Vždyť se to nabízí.“

 „Honzo, vyšetřuješ, nebo píšeš román? Udělej si v tom už sakra jasno.“ Slabina nekřičel, jen

dodal svému hlasu určitou naléhavost.

 „Nemáme v ruce nic,  co by u Kolhábové mluvilo pro vraždu. To zaprvé. Za druhé jsme,

pokud vím, dosud nenarazili na sebemenší spojení mezi Kolhábovou a Serfem. Takže se drž

prosím tě toho, co víme.“

 Tardal dal jenom velice nerad Slabinovi zapravdu. Někde v nitru však podobně jako kdysi

údajně  Galilei  v roce 1633  pronesl  větu:  „A  přece  se  točí.“  Tardal  by  to  modifikoval  do

podoby: „A přece to souvisí.“ Kdyby tak jen to měl jak dokázat.    

  Marcela Litichová měla podle doktora Sibery kouzelné ruce. A nebyly to zdaleka jediné

části těla, které na této sotva třicetileté ženě obdivoval. 

 Dávala stárnoucímu muži pocítit, že ještě nepatří do starého železa.

 Šla si cílevědomě za svým. Cítila, že ač je relativně mladá, roky jí rovněž přibývají – a že

příležitost, která se jí nyní nabízí, by měla bez okolků náležitě využít. 

 Zdálo se přitom, že z nějakého důvodu Sibera nikdy na rozvod nekývne. Domnívala se, že

jsou za tím peníze, protože manželé neměli sepsanou předmanželskou smlouvu. Alice, jeho

první žena, navíc nevypadala jako světice, která odejde téměř s holým zadkem. A světe div

se, ono to tak nakonec vlastně dopadlo.

 Marcele  celou dobu v hlavě vrtá,  jak  toho její  Saša docílil.  Došla  k jedinému možnému

vysvětlení.  Nebyla  sice  žádná  myslitelka  a  jediná  literatura,  o  kterou  se  zajímala,  byly

horoskopy, ale přesto nabyla přesvědčení, že doktor Sibera musí na svou ženu něco vědět.

Něco tak závažného, že když ji tím vydírá, vzdá se i majetku, o nějž by za jiných okolností

bez veškerých skrupulí bojovala. 

 Marcela Litichová byla zdatnou masérkou těla. Jestli ale někdo dokázal dokonale masírovat

mozek, byl to právě Sibera.
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 Lhala by, kdyby tvrdila, že jí nějak zvlášť fyzicky přitahuje. Ale ani neodpuzuje. Největším

lákadlem je pro ni jeho majetek – a k tomu se touží dostat co nejblíže. 

 Pak je tu ovšem ta jeho rozmachaná dcerunka. Naštěstí snad co nevidět vypadne z domu –

a tam bude postupně kralovat ona, Marcela. 

 Vila doktora Sibery je kubistický prvorepublikový klenot zakončený zelenou měděnou věží.

V přízemí  má  svou  pracovnu,  ve  dvou  dalších  patrech  je  potom osm velkých  místností

včetně útulné ložnice. 

 Marcela už měla jednou blízko ke svatbě. Jenže její milý spal s jinou a přivedl ji do jiného

stavu. Myslila si tehdy, že pro ni skončil  svět. Místo bohatého partnera se dostavilo kruté

vystřízlivění, že ani se svou postavou a sexuálními zkušenostmi nemusí být tou, která vždy

vyhraje. Zhroutila se – a tak se paradoxně dostala do rukou Siberových.

 Ne snad, že ona sama by nikdy nikomu nezlomila srdce. Kolem dvaceti let to dokonce brala

jako sportovní disciplínu. 

 Později se jí to holt vrátilo – a i ona poznala, jaké to je být na vedlejší koleji. Být pro toho, po

kom touží, vzduch. 

 Zatvrdila se, že bude ještě větší potvora, než kdy byla. A že už jí nikdo nesmí ublížit. Nedá

se. 

 Brzy ale rovněž pochopila, že Sibera není žádný neškodný bezbranný staroušek, ale jedná

se o prvotřídního intrikána, před nímž je nutno se neustále mít na pozoru. 

 To ji do jisté míry rajcovalo. Měla před ním respekt a svým způsobem si ho považovala.

Nakonec, proč by právě ona nemohla být šťastná?

 Cenila  si  jeho inteligence  a imponovala  jí  jeho bezohledná žádostivost.  Šel  si  za svým

podobně jako ona.  

 Marcela se právě stala svědkem výstupu Sibery a jeho dcery Sabiny.

 „Tak to ne, dcerunko, tahle tedy ne“, zuřil otec.
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 „Vždyť je to jen joint, to není žádná droga“, zaprotestovala Sabina poté, co u ní otec objevil

několik doutníků „trávy“.

 „Myslel jsem, že z tohohle už jsi vyrostla. Ale evidentně jsem se spletl. Tak podívej, budeš

mít  zaracha.  Dokud  se  nebudeš  chovat  jako  dospělá  ženská,  budu  s tebou  jednat  jako

s dítětem.“

  „Taky tu nemusím být vůbec“, vyjekla Sabina a do očí se jí rvaly slzy.

 Její otec se pouze posupně usmál. „Ale jistě, tak si běž. Tvoje maminka a její nový šamstr

jsou na tebe celí natěšení.“

 Jak ho v tuto chvíli  nenáviděla. Jak nenáviděla tu jeho bohorovnou samolibost.  Cítila se

neuvěřitelně ponížená. 

 Kdysi k němu vzhlížela. Ale jak dospívala, prošla obdobím veliké deziluze. Jistě, řekne se

„puberta“. Jenže u ní to bylo něco víc. Jí se zhroutil svět, a mohli za to oba rodiče. A oba je

začala nenávidět. Proto tak snadno sklouzla k drogám. Proto hledala zoufale nějaký vztah,

který by jí nahradil, co ti dva zničili.

 Marcela seděla opodál a ty dva tiše pozorovala. Říkala si, jak jinak bystrý doktor nevidí to

zásadní u vlastního potomka. Ona přitom žádnou odbornicí na lidskou psychiku nebyla, tedy,

neměla na to diplom, ale byla si jistá, že o Sabině toho ví mnohem více než její otec.

 Což mu nedochází, že ta holka jenom volá o pomoc? Že se nevyzná sama v sobě, děsně

tápe – a nenávidí celé své okolí, a vůbec ze všeho nejvíc sebe? 

 Navíc Marcela vypozorovala ještě jednu věc – v Sabinině chování  je  něco neženského.

Prožívá zmatek, který její otec pokládá za pouhou neschopnost. 

 Hádka otce a dcery zatím graduje. 

 „Myslíš, že mě baví tě do nekonečna živit? Pomalu bys měla uvažovat o vlastní rodině.

Jenže ty se spíš nafotíš s plyšáky, anebo skoro nahá na Instagram, aby tě neznámí lidé

obdivovali a tys měla aspoň na chvíli pocit, že jsi bohyně. Jenže nejsi, milá dcerunko. Jsi
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pouze infantilní spratek, který si tak leda nabarví vlasy na fialovo či na růžovo, ale vůbec

netuší, co je to život. Tak si zapálí jointa, aby unikl před světem.“ 

 Marcele byl celý ten tyjátr odporný a trapný zároveň, tak se zvedla a šla pryč. Neunikl jí ale

výraz Sabininy tváře, který kromě ohromného vzteku a zášti prozrazoval i nesmírnou bolest. 

 Konečně byla Sabina sama v pokoji.  Už se ani nesnažila slzy potlačovat. Rozbrečela se

naplno a zaryla tvář do polštáře. Jak by si přála nebýt. 

 Není zde nikdo, kdo by ji měl rád. U matky by to bylo stejné – navíc ten její nový partner –

no darmo mluvit. Jednoduše ho nesnáší. 

 To má tedy opravdu výběr. 

 Když se trochu uklidní, přesvědčí se, že nikdo nejde a vydá se do skříně, kde má spodní

prádlo. Tam jí otec neleze. Byla blbá, že ty jointy neschovala tam, ale nechala si je v batohu.

Ale co už. Hulit musí, aby nezcvokla.

 Po chvíli cosi vytáhne. Pravou střelnou zbraň. Obstaral jí ji její dlouholetý kamarád. Nikdy by

ji ani nenapadlo s ním něco mít. Ale spojuje je, že jsou oba outsidery. 

 Jeho otec je myslivec. Ke zbraním ho vedl odmala. Syn sice zbraň nemá, ale střílet umí.

Stejně jako Sabina však propadl drogám, na rozdíl od ní se z toho ale nikdy nedostal.

 Sabina ví, že krade. Je jí to jedno, neodsuzuje ho. Kašle na to. Je to aspoň jeden z mála lidí,

ne-li jediný člověk, který jí dává najevo, že ji bere a že ji má rád. 

 Jak zoufalé, pomyslí si Sabina.

 Poprosila ho, jestli by jí nesehnal zbraň a nenaučil ji střílet.

 Nejprve se vyděsil. Ptal se jí, na koho to jako chce. Napovídala mu, že na obranu. Že se

někoho bojí – a že chce být připravená.

 Evidentně jí nevěřil, ale zbraň jí sehnal a vysvětlil, co a jak. Už se domluvili, kde se sejdou a

že ji bude učit. 

 Prý že je infantilní a hraje si s plyšáky. Kdyby ji tak teď viděl její otec. 

 K čemu tu zbraň má? Sama neví.  
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 Někdo zaklepal na dveře. Myslila, že je to otec. V panice rychle schovala zbraň pod postel a

otázala se, co se děje.

 „To jsem já“, nakoukla dovnitř Marcela.

 Ta tu tedy chyběla, pomyslila si Sabina. Neměla na skoro macechu náladu, ale co.

 „Víš,  bylo mi líto,  jak s tebou otec mluvil“,  pronesla Marcela klidným laskavým tónem a

zahleděla se dívce do očí. 

 „Mohu si chvíli sednout?“

 Sabina jen pokrčila rameny – ale musela uznat, že po něčem takovém toužila. Pouze ze

strany někoho jiného. 

 Nakonec se rozhovor těch dvou protáhl skoro na hodinu.

 „Kdyžtak se stav někdy u mě v bytě, budeme tam mít přece jen větší klid – a probereme to

víc“,  rozloučila  se  se  Sabinou.  Když  Marcela  vycházela  ze  dveří,  usmívala  se.  Její

předpoklad byl tedy správný. Poznala hned, co otec téhle husičky jednoduše nevidí.

 Mají nyní tajemství. Může se jí to hodit. Přec jen ještě paní Siberovou není. Nikdy by ale

nečekala, že spojenkyni najde právě tom nevyrovnaném spratkovi. 

 Když se mu znovu ozval ten detektiv, nemínil ho v žádném případě znovu přijímat. Ale když

ten  pronesl,  že  je  to  snad  pohodlnější,  než  kdyby  si  ho  předvolávala  policie,  nakonec

s povzdechem svolil.

 Martin Stára tak opět seděl proti muži, kterého tipnul na prohnaného manipulátora. 

 Ten mu nabídl čaj a tak nyní spolu horký ovocný usrkávali. 

 „Vážně netuším, co kromě toho čaje vám mohu oproti předchozímu hovoru víc poskytnout“,

konstatoval zdvořile Sibera.

 „Od té doby se věci maličko změnily. Já se něco dozvěděl – a také se něco stalo“, odvětil na

to Stára.

 „Asi úplně nerozumím“, zatvářil se nechápavě Sibera.
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 Však ty víš moc dobře, pomyslil si Stára, ale nedal na sobě znát ani náznak netrpělivosti či

rozladění.

 „Dozvěděl jsem se, že Linda Kolhábová, která se zabila, ukončila vztah s jistým Patrikem

Serfem.“

 Odmlčel se – ale ani doktor Sibera nic neřekl. Jenom dál na sebe hleděli, kdo dřív uhne

pohledem.

 Stára pomalu usrkl čaj a pokračoval.

 „A Patrik Serf byl zavražděn.“

 „A vy si myslíte, že to nějak souvisí se sebevraždou Lindy?“

 „To bych právě od vás rád zjistil.“

 „Ale no tak. Přece víte, že vám nemohu nic prozradit“, zazubil se Sibera blahosklonně.

 „S tím samozřejmě počítám“, nedal se odbýt Stára.

 „Řekněme, že vám budu předkládat nějaké své hypotézy. Pokud budu mimo, řeknete „samá

voda“. Pokud se budu blížit pravdě, pronesete: „Může být“. To by snad šlo, ne?“

  Sibera si návštěvníka chvíli zamyšleně prohlížel. Mezitím mu z tváře nadobro zmizel hraný

úsměv.

 „Dobře, zkuste to.“

 Sibera se uvelebil v křesle a rovněž upil trochu svého čaje.

 „Předpokládám, že problém, s nímž se vám Linda svěřila, se nějak týkal i Patrika Serfa.“

 „Může být.“

 „A dejme tomu, že se nejednalo pouze o to, že se rozešli.“

 „Může být.“

 „Muselo se něco stát. Něco závažného.“

 „Může být.“

„Něco, co Lindu pronásledovalo.“

 „Může být.“

 „Dejme tomu, že byla znásilněna.“
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 „Samá voda.“

 „Hmmm, nebo mohla být svědkem něčeho závažného, třeba vraždy.“

 „Může být“, procedil mezi zuby Sibera a Stára jen těžko potlačoval vzrušení, které se ho

zmocňovalo.

 „Serf tedy někoho zabil? Koho?“, vyhrkl.

 Ale doktor neřekl nic a minutu dvě popíjel čaj.

 Konečně se zadíval na Stáru. 

 „Myslím, že náš hovor je u konce. Dohodli jsme se, že se vyjádřím k vašim hypotézám. Ne,

že vám budu odpovídat na vaše otázky. Nikdy jsem vám neřekl, že by Serf někoho zabil. Jen

jsem vám potvrdil, že se mohl dopustit něčeho závažného – a že neznásilnil Lindu.

 Už tak mi připadá, že jsem vám věnoval až moc svého drahocenného času.“

„Mohl bych se zeptat ještě na něco ohledně Serfa?“, zkusil to Stára.

 „Serf můj pacient nebyl. Tak se ptejte – ale pokud bych tím porušil slovo dané Lindě…“

 Nebylo již potřeba cokoli dodávat.

 „Znal jste Patrika Serfa blíže?“

 „V podstatě ne – a co mi důvěrně sdělila má klientka, si nechám pro sebe.“

 „Nemohl byste mi aspoň prozradit, kdy k vám prvně přišla?“

 „Náš hovor je u konce. Bude-li se o to zajímat policie, budiž, ale velice pochybuji. Neumím si

totiž představit, jak by Lindina sebevražda mohla souviset s Patrikovou vraždou.“

 Martin Stára odcházel s tím, že je na stopě – a to pořádně horké. Musí zjistit, koho mohl

Serf v době, kdy se rozešel s Lindou, zabít nebo znásilnit. Kdyby to byla vražda – musela by

tu být nějaká mrtvola. Spíše tedy půjde o to znásilnění. Ale kdo se stal jeho obětí, nebyla-li to

Linda. 

 Nebo ho Sibera záměrně nasměroval špatně?
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 Tohle už bude muset probrat s Viktorem. Tady by již policie informovaná být měla. Ale ještě

dva tři dny to vydrží, usmyslí si Stára. Zkusí zapátrat a něco najít. Třeba tento případ vyřeší

úplně sám.  

 Blanka Haubová ztuhla, když ho uviděla. „Proboha, co tu děláš?“, zasykla. „Napsala jsem to

snad jasně. Je konec.“

 Hubert Šalepa jen zakňučel: „Nemohu bez tebe žít. Já to nedokážu.“

 Změřila si ho chladným, a přišlo mu, že i pohrdavým pohledem. „Podívej, když bych byla

vdova, klidně s tebou budu. V opačném případě platí jediné: Sbohem.“

 Zůstal stát jako přikovaný a nevěřícně na ni zíral: „To chceš jako… Že bych měl…“

 „Myslím, že jsem byla naprosto srozumitelná. A teď už opravdu nemám čas.“

 Šalepa sledoval, jak Blanka mizí v dáli. Nemohl z hlavy dostat co, co mu řekla. To přece

nemůže myslit vážně? Současně mu bylo jasné, že pokud chce ještě někdy její nahé tělo

svírat v náručí a vnikat do něho – což chce strašně moc – pak prostě Šimon Haub musí

zmizet. Nadobro.    

 Šimon Haub se jel podívat, jak pokračuje stavba ranče, který má vyrůst kousek u Kočerad.

Chce tu mít koně – a trávit tu volný čas s Blankou. 

 Koupil zde velký pozemek – a draho ho přišly rovněž úplatky, aby směl stavět tam, kde by

nikdy  stavět  neměl.  Byl  ovšem  zvyklý,  že  flexibilita  jednotlivých  norem  závisí  na  výši

nabídnuté částky. 

 Hrubá stavba již stála – a na podzim by mělo být hotovo. Kousek od hlavní budovy si nechal

zbudovat takový podzemní bunkr. 

 Haub nebyl věřící, ale věřil kde čemu. Odebíral časopisy, kde se psalo o konci světa, a jak

by se na něj měl člověk připravit. 

 Haub se rozhodl, že si zbuduje kryt, kde by se v nejhorším dalo několik měsíců přežít. 

 Nerad to přiznával, ale žil v poslední době v nevýslovném stresu.
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 Opět se ho vyptávala policie. Prý, zda měl poměr se Šárkou Strázovou. Popřel to.

 „To jsou kecy.  To šíří  její  otec.  Pomátl  se.  Já ho i  chápu, takhle přijít  o dceru.  Ale my

s Patrikem jsme s tím neměli nic společného. Nevím, odkud měla ty drogy. Je to smutné, ale

tohle se stává.“

 Snažil se působit před okolím sebejistě, ale pravdou bylo, že mu nervy tekly kapitálně. A měl

obrovitý strach. Strach, že náhle o vše přijde. O Blanku, smysl života – i život sám. 

 Bylo zjevné, že po něm někdo jde. Někdo mu vyhrožuje smrtí. Krom toho žije v panické

hrůze, že ho Blanka podvádí. Ne, to by nesnesl. 

 A aby toho nebylo málo, policie ho podezírá, že má prsty v Serfově vraždě. Ještě že má

výborné alibi. Ale stejně to nemůže hodit za hlavu. Bylo mu naznačeno, že si také na to mohl

někoho najmout. 

 Nikdy neví, kdo ho sleduje. Připadá si tak trochu jako štvanec. Věří snad na osud a odplatu

za hříchy? Pokud ano, asi by se měl co nejdříve naučit modlit.

 Snaží se trochu uklidnit. Moc se mu to ale nedaří.

 Ten Stráz je nebezpečný, pomyslí si. Nevzdá to, to je jasné. Ale že by on měl Patrika na

svědomí? Možná si někoho najmul, napadne Hauba. Je mu jasné, že musí být ve střehu a

nosit  při  sobě  zbraň.  Stále  se  ohlížet  za  sebe.  Jak  dlouho  se  dá  ale  něco  podobného

vydržet?

 Přemýšlí, jak by se toho Stráze zbavil. Koupit nepůjde, to je jasné – jemu už nejde o peníze.

Jen o to, jak se pomstít. 

 Škoda, že tu už Patrik není. Byl to ideální typ na špinavou práci. Na koho by se jen měl

obrátit? 

 Nebo to snad nakonec bude na něm samém? Ta myšlenka se mu příčila. Ale současně

propadal pocitu, že jiná možnost vlastně není. Že je to kdo s koho – a on nechce být ten

poražený.  
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 Šalepa  před  Slabinou  vystupoval  sebevědomě,  ale  Viktorovi  brzy  došlo,  že  je  to  jen

úzkostlivá hra, která má zastřít celou řadu Šalepových problémů.

 Jak někdo pronese: „Já nemám co skrývat“, jako by naopak Slabinovi sděloval, že toho má

pod pokličkou tuny. 

 Na Serfovu vraždu má Šalepa alibi. Byl se svou nastávající, Libuší Hejzanskou v divadle.

Hned doplní, ve kterém, a název představení. 

 Doufal, že tímto má policii z krku.

 „Patrik Serf vás vydíral, že? Nebo chcete tvrdit, že jste ho neznal?“

 Šalepa zbledl a trochu se zakoktal.

 „N-no, j-já, v-víte…“

 „Takže? Předpokládám,  že žena,  již  si  máte brát,  o  vašem povyražení  s jistou Blankou

Haubovou nic neví.“

 „Samozřejmě, že ne – a prosím vás, mám před svatbou“, vrhl Šalepa na Slabinu prosebný

pohled. „Zničilo by mě to.“

 „Nic vám neslibuji“, držel se svého Slabina. „Když to nebude nezbytně nutné, vaše špinavé

prádlo prát nebudeme. To je vaše věc.“

 

 Sibera byl nadmíru rozčilený. Přecházel po místnosti, mobil u ucha. Tak už to vezmi, říkal si

v duchu. Konečně.

 „Musím s tebou mluvit, je to nutné… Ne, Marcela bude u sebe a dcera se vrátí až někdy

k půlnoci… Je to fakt nutné, jinak bych nevolal. Myslím, že snad víc nemusím říkat.“

 Domluvili. 

 Sibera má rád věci pod kontrolou – ale nyní začíná cítit, že se mu vymykají z rukou – a žijí si

životem, který se mu pranic nelíbí. To on má být tím, kdo celou scénu diriguje. Ale teď má

obavu, že taktovku drží někdo úplně jiný.  

 Když  zemřela  Linda,  budiž  –  vypadalo  to  na  sebevraždu.  Ale  Patrik?  To  nemůže  být

náhoda. A další vraždy již nesmí následovat. Navíc tu pořád čmuchá to soukromé očko. Jak
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Sibera Stáru poznal, ten si jen tak pokoj nedá. A co je horší – je vlastně jen otázkou času,

kdy se do toho celého zamotá policie. 

 Tu zde v žádném případě nepotřebuje. 

 Norbert Hef přijal oba kriminalisty s úlisným, rádoby ochotným úsměvem. „Jak mohu naší

policii pomoct?“, zeptal se žoviálně.  

 Slabina neměl na žertíky tohoto druhu náladu. „Třeba tím, že nám sdělíte své alibi na noc

Serfovy vraždy, pokud tedy nějaké máte?“

 „Ale jistě, jen mi musíte přesně připomenout den a hodinu. Mám zde diář, podívám se.“

 Nakonec jim sdělil, že s politováním musí konstatovat, že tou dobou byl patrně sám doma a

poslouchal vážnou hudbu. Údajně Brahmse. 

 „Ale ten vám alibi nejspíš nepotvrdí“, ironicky poznamenal Slabina.

 „To se obávám, že skutečně nikoli“, odvětil Hef.

 Nezdálo se ale, že by si s tím dělal těžkou hlavu.

 „Je naprosto zavádějící si myslet, že bych zabíjel člověka, jenž mi dluží několik set táců. Jak

je nyní asi dostanu zpět? Já ho potřeboval živého – a solventního, to mi věřte.“

 „Ale když by solventní nebyl, mohl posloužit jako odstrašující případ pro všechny ostatní,

ne?“, zaútočil Slabina. 

 „Máte zvláštní představy o mém podnikání“, zazubil se Hef. 

 „Obávám se, že vcelku realistické“, nedal se Slabina. „Podívejte – nemáte alibi – a rukopis

té  vraždy  napovídá,  že  by  to  demonstrativní  odstrašující  příklad  pro  ostatní  mohl  být.

Obětujete pár set tisíc – a pohrnou se vám miliony.“

 Hefovi zmizel strojený úsměv z tváře. „Myslím, že v podobném duchu nehodlám v tomto

hovoru již déle pokračovat. Máte-li proti mně nějaké důkazy, sem s nimi. Pokud ne, obávám

se, že se rozloučíme.“

 „Na shledanou, ale počítejte ještě s další návštěvou“, ujistil Hefa Slabina, který zjišťoval, že

podezřelí se mu hromadí – a vraha Patrika Serfa asi hned tak nedopadne. 
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 Sabina Siberová šla na diskotéku do Lucentu. Divila se, že ji otec pustil, zvlášť když kvůli

pár jointům na ni řval, že nevyleze z domu. Přimluvila se Marcela.

 Nikdy by si nepomyslila, že by si tuhle skoro macechu mohla oblíbit. A stačí pár dnů – a

znamená pro ni pomalu víc než oba rodiče. Cítí značný zmatek. Odpoledne, než se vydala

na diskotéku, strávila u ní a povídaly si. Nechápe, že jí právě tato žena může tak rozumět. 

 Potřebuje se uvolnit. Vyblbnout se. Zapomenout. Zapomenout na tu všudypřítomnou tíseň a

obavu z každého nového dne. Nejde balit kluky. Jen se totálně od všeho odpoutat a vypnout.

 Ví přece až moc dobře, k čemu si pořídila onu střelnou zbraň. Chtěla se zabít. Přijde jí, že

život je nesnesitelný. Už si zkoušela přiložit chladnou hlaveň nad pravé oko. A představovala

si, jak zmáčkne spoušť. 

 Ale po dnešním odpoledni to vidí všechno jinak. Proč by musela zmizet ona. Došlo jí, jak

moc nenávidí svého otce. 

 V hlavě jí  jednotlivé  myšlenky nějak divně víří,  že je nedokáže zachytit.  Jenom tuší,  že

nejsou ani trochu pozitivní – a že by se jich měla bát.

 Domů dorazila nějak lehce před půlnocí. Vevnitř se svítilo, tak myslila, že na ni otec čeká.

Byla opilá, ale ne natolik, aby si neuvědomovala, co za scénu zase nejspíš ztropí. 

 Čekala, že se každou chvíli vynoří a spustí. 

 „Jsem doma“, zvolala, aniž jí kdokoli odpověděl. 

 Vydala se tedy do otcovy pracovny, kde se svítilo. Otevřela dveře – a ztuhla hrůzou. Tělo

jejího otce leželo roztažené na zemi a kolem hlavy jejího otce se rozlévala kaluž zasychající

krve. 

 Muž ležel na břiše a na zadní části hlavy měl děsivou ránu. Nepochybovala, že je mrtvý.

Stačila vytočit číslo záchranky a oznámila jim, že její otec je nejspíš mrtvý. A pak vypnula

telefon a začala příšerně hystericky křičet. Nebyl tu ale nikdo, kdo by ji uklidnil. 
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III. Případ se zamotává

Viktor  Slabina  se  právě  skláněl  nad  tělem  Alexandra  Sibery.  Kromě  Tardala  dorazil  i

Trnožka, který se netajil svým znepokojením.

 „Co jsem tady, něco podobného nepamatuju. Nejdřív ta sebevražda – a teď krátce po sobě

dva mordy“, nevěřícně kroutil hlavou.

 „Známky násilného vniknutí nejsou“, opakoval spíše pro sebe Slabina a rozhlížel se kolem,

kde byl poměrně binec. Rozházené a převracené věci, vytahané zásuvky a stopy krve. 

 Tardal  zatím hleděl  na zakrvavený pohrabáč,  kterým pachatel  mrtvému patrně rozmlátil

hlavu. Musel ho sebrat u zelených kachlových kamen, která zde stála spíše pro ozdobu, ale

byla rovněž funkční a zřejmě občas v zimě i využívaná. 

 „Pachatel oběť udeřil zezadu. To nevypadá na náhodného zlodějíčka. K tomu se neotočíte

zády“, uvažoval nahlas Slabina.

 Odhad smrti  doktora Sibery byl  předběžně vmezeřen kamsi mezi desátou a jedenáctou

hodinu večerní s tím, že dcera oběti tělo objevila kolem půlnoci. 

 „Zatím je chudák holka  docela  v šoku“,  pronesl  lítostivě Trnožka.  „Co se to tu proboha

děje?“

 „To by mě také zajímalo“, odfrkl si Slabina, který byl nevyspalý a rozmrzelý, že mu Evička,

která si užívá moře a slunce, ani nedokáže napsat. Či lépe řečeno, nechce. 

 Vzdychl si a koncentroval se na místo činu. 

 „Má to vypadat jako loupež. Nějaké věci evidentně chybí. Sibera tu měl údajně pár cenných

starožitných věcí, krom toho se zdá, že se někdo vrtal i v jeho kartotéce a počítači. Některé

složky  budou pryč.  Co tu  ale  bylo  skutečným motivem?“,  obrátil  se Slabina  na své dva

společníky.   

 Ti nic neříkali a tak pokračoval. „Až to trochu půjde, potřebuji vyslechnout dceru oběti. A

myslil jsem, že Sibera žije s nějakou ženou?“
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 Do toho se vložil Trnožka. „No jo, Marcelka“, zamrkal očima. „Už jsme ji informovali a jede

sem. Byla ve svém bytě.“

 To už se ale Marcela Litichová objevila ve dveřích. Udýchaná, bledá a silně rozčilená.

 „Kde je? Mohu ho vidět?“

 „Zatím raději ne“, přistoupil k ní Slabina a vyjádřil jí svou hlubokou soustrast. 

 „Co se tu vlastně stalo?“

 „Ještě nevíme. Vypadá to, že někdo vašeho muže přepadl a okradl.“

 Doktorovo tělo již bylo zabaleno a odnášeno ven, kde bude naleženo a odvezeno na pitvu. 

 „Až to půjde, kdybyste se prosím podívala, co tu vše chybí. A jestli promluvíte s jeho dcerou.

Našla ho – a chápete…“

 Přikývla. 

 „Mohu s ní mluvit?“

 „Ale jistě. Pojďte se mnou.“

 

 Když se Marcela  trochu dala  dohromady a promluvila  si  se Slabinou,  oznámila  jim,  že

scházejí dva ozdobné pozlacené nože, dvě poměrně drahé čínské porcelánové vázy, nějaké

zlaté šperky, které jim popsala, a hotovost, kterou tipovala asi na padesát tisíc korun. 

 „Proč tu ale pachatel nechával laptop a další elektroniku?“, otočil se Slabina k Tardalovi.

„Ne, myslím, že loupež bude pouze zástěrka. Jistě, mohl mít vytipované konkrétní předměty,

ale stejně. Sibera svého vraha znal. Nemůže to tedy být někdo, koho by se bál. K tomu by se

prostě neotočil zády.“

 „Třeba se k němu neznámý nepozorovaně přikradl“, navrhl možnou hypotézu Tardal. 

  „Honzo, Sibera podle všeho seděl ve své pracovně u počítače. Koukal se na dveře. Kdyby

se otevíraly, hned by viděl, kdo vstupuje. Krom toho sis jistě všiml, že nejsou nejtišší. 

 Ne,  ten někoho pozval  dovnitř,  mluvil  s ním a pak se k němu otočil  zády.  A toho hned

pachatel využil.“
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 Sabina byla celá ubrečená. Přesto se již trochu zklidnila a přikývla, že Slabinovi zodpoví, co

ho zajímá. 

 „Na nic jste tu nesahala, když jste objevila otcovo tělo?“

 Sabina zavrtěla hlavou, že ne – a dodala, že hned volala policii.

 „Když jste vcházela do domu, nebylo vám něco podezřelé?“

 „J-já nevím“, vzlykla. „Svítilo se. Otec už chodí touhle dobou spát. Myslila jsem, že mě chce

vyčinit. Hádali jsme se poslední dobou.“

 „Mohu vědět, proč?“

 „Našel u mě trávu. Kdysi jsem už v drogách lítala, tak řádil.“

 „A přesto vás pustil na diskotéku?“

 „Taky jsem se divila. S tím, že budu do půlnoci doma. A to jsem splnila“, rozplakala se. 

 „Jestli se teď necítíte, vyslechnu vás jindy“, ujistil ji konejšivým hlasem Slabina.

 „Ne, jen se ptejte. Musíte dostat toho, kdo to provedl.“

 „Dostanu ho“, pronesl tvrdě a rozhodně Slabina.

 „Nepřišlo vám v chování vašeho otce v poslední době něco divného?“

 Sabina se zamyslila. 

 „Přišel mi víc nervózní a podrážděný. Myslila jsem, že je to kvůli mně.“

 „Že u vás objevil tu trávu.“

 Přikývla. 

 „Ale nemuselo to být pouze tím.“

 „Dvakrát ho tu navštívil nějakej soukromej detektiv. To ho docela vzalo.“

 „Můžete mi ho zkusit popsat?“, zbystřil Slabina.

 Když tak učinila, byl si Slabina jistý, že se tu stavil Martin Stára. A ten přece pracuje pro

Kolhába, aby zjistil, proč se zabila Linda. 

 „Nevíte, jestli se váš otec někoho nebál?“

 „On o své práci moc nemluvil. Měl tu všelijaké lidi. Ale ne, myslím, že se nikoho nebál.“

 „Moc děkuju, pomohla jste mi. Jen ještě – proč se vaši rozešli?“
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 Viděl, jak stiskla rty a očí se jí podivně zaleskly.

 „Delší dobu tu neklapalo. A táta si pak našel Marcelu.“

 „Asi ji nemáte příliš ráda. Vadilo by vám, kdyby si ji otec vzal?“

 „Zpočátku.“ Polkla a zadívala se na Slabinu. „V poslední době je ale jedinej člověk, kterej se

ke mně choval slušně.“

 „A vaše matka nesla rozchod jak?“

 „Už se  stihla  zabezpečit“,  hořkost  v jejím  hlase  nešlo  nepostřehnout.  „Víte,  předtím  ho

podváděla. On ji ale dlouho nechtěl pustit. Až se na scéně vynořila Marcela.“

 „Byla jste raději s otcem, než s matkou?“

 Pokrčila rameny. „Ono to skoro vyšlo nastejno. Toho matčina novýho fakt nemusím. Ale táta

mě jen ponižoval a srážel. Ale teď je mrtvý“, do očí jí znovu vstoupily slzy. 

 Slabina jí  nabídl  sklenici  vody a podal  jí  papírový kapesník.  Vděčně se napila  a potom

vysmrkala. 

 „Váš otec byl bohatý, že? To ho rozvod asi přišel draho?“

 „Právě že vůbec. Máma se v podstatě vzdala veškerých nároků.“

 „Oni neměli předmanželskou smlouvu?“

 „Ne.“

 „To je ale zvláštní, ne, že po něm nic nechtěla?“

 Sabina pokrčila rameny. „To se jí musíte zeptat.“

 „Zeptám“, ujistil ji Slabina. 

 Martin Stára potřásl Slabinovi rukou a posadil se do nabízeného křesla.

 „Já už za tebou vážně zajít chtěl.“

 „Ale nezašel.“

 „Prostě jsem si chtěl pár věcí ještě ověřit, než to na tebe vybalím. Netušil jsem, že někdo

sejme i Siberu.“
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 Poté Slabinovi  převyprávěl,  že Linda byla  doktorovou pacientkou,  že ji  něco trápilo,  co

patrně souvisí s něčím hodně zlým, co spáchal před lety Serf. 

 „Takže ty si myslíš, že ty všechny mordy spolu souvisejí?“

„To samozřejmě na beton tvrdit nemůžu. Ale jsou to velice zvláštní náhody, ne? Jen by mě

zajímalo, co to tehdy ten Serf měl spáchat?“

 „Myslíš, že někoho zabil? A že Linda o tom věděla?“

 „Jenže k tomu nám chybí mrtvola. Ale co když někoho znásilnil – a ta žena mlčí?“

 „Mohl znásilnit přímo Lindu.“

 „Ne, to Sibera označil za nesprávný směr. Ale vím toho pořád málo.“

 „Ty po tom asi dál půjdeš, co?“

 „Jsem za to placenej. Kolháb si zaslouží vědět, proč jeho dcera spáchala sebevraždu.“

 „Takže tvoje teorie, jestli to dobře chápu, je následující. Je tu někdo neznámý, kdo ví, co

Patrik  před  lety  udělal.  Když  se  Linda  zabije,  začne  jednat.  Zabije  Patrika  –  a  potom i

doktora, kterému se Linda svěřovala. Je fakt, že její složka v kartotéce i v počítači schází.

Ale nejenom její. Zjišťujeme, co dál tam mohlo být.“

 „Není to tak ujetý, co?“

 „Není“, připustil Slabina.

 Do toho se vmísil Tardal. „Ale tohle přece sedí. Vždyť jsem to říkal. Ty případy souvisejí.“

 „Ne nutně – a neříkám to proto, že bych musel mít vždy pravdu, Honzo. Tady Martinova

teorie vypadá fakt dobře.

 Ale já něco namítnu. Pokud by Sibera věděl, že někdo patrně zavraždil Serfa, nebude se

k němu točit zády. Měl by z něho strach. 

 Krom toho – trochu jsem si už proklepl tu Alici,  Siberovu bejvalku – a to opravdu žádná

samaritánka  není.  S kým jsem mluvil,  tak  je  prý  na  prachy  úplně  divá.  To  cituji  několik

různých svědectví. 

 A tahle na prachy divá ženská se najednou u rozvodu vzdá majetkových nároků? Také vám

něco začíná smrdět?“
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 „A ty myslíš jako…“, zkoušel Stára zformulovat otázku, když ho Slabina předešel.  „Ano,

myslím, že ji něčím měl v hrsti a držel ji v šachu. Jenom budu muset zjistit, čím. Jestli někdo

ze Siberovy smrti bude těžit, je to jeho dcera. Sice mi zatím nepřijde jako chladnokrevná

vražedkyně – ale mohla se s někým domluvit. Musíme to každopádně prověřit. A to bude tvůj

úkol, Honzo“, obrátil se na Tardala. 

 Ten přikývl, že si to bere na starost. 

 „A ty si o těch vraždách myslíš co?“, zajímalo Stáru.

 Slabina vzdychl. „Fakt ještě nevím. U toho Serfa je podezřelých jak máků: Haub, jeho žena,

ten  gauner  Hef  –  a  nejvíc  bych  zatím  sázel  na  Stráze.  To  je  otec  holky,  která  se

předávkovala – a on si myslí,  že jsou za tím Serf s Haubem. Jen bych potřeboval jasný

důkaz.

 Co se týče Sibery, půjdu po té exmanželce. V domě se vyznala, Sibera se jí asi nebál – a

mohlo tam být něco, co potřebovala zničit. Něco, čím ji mohl vydírat.“

 „Ale vždyť někdo sebral záznamy o Lindě. To je přece jasné, že to nějak souvisí se Serfem“,

vmísil se do debaty Tardal.

 „Anebo  to  někdo  udělal,  aby  nás  svedl  z cesty,  Honzo.  Musíme mít  více  hypotéz  –  a

všechny prověřit. Nemůžeme se upnout jenom jedním směrem.“

 Na to již ani Tardal, ani Stára nereagovali.   

  

Alice Siberová je přijala ve velmi odvážných letních šatech s hlubokým výstřihem a úsměvem

umělým jako svá nová silikonová ňadra. 

 Slabina chvíli uvažoval, co na této „madam“ není umělé, a dospěl s ironickým úšklebkem

k závěru, že zatím jí asi zbývají pravé zuby. 

 Od pohledu viděl v této ženě zlatokopku. Nemohl si pomoct – pro něj to byla podezřelá číslo

jedna. Už, jaké zahrála divadýlko.

 „Je to hrozná tragédie. Hrozně to mnou otřáslo, víte. Chudák Sabča. Takhle přijít o tátu. Ale

my jí to vynahradíme.“
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Děsná tragikomedie, pomyslil si Slabina. 

 „Mohu se vás zeptat na něco osobního?“

 „Ano?“

 „Vy jste s exmanželem neměli uzavřenou předsvatební smlouvu. A vy jste mu šlechetně

nechala veškerý majetek. To se dnes prostě nevidí.“

 „Všiml si, jak jí na moment v očích zajiskřilo – a neušlo mu, že to nic pěkného nebylo.“

 „Mysleli jsme hlavně na dceru. Chtěla jsem hlavně pryč – a jak vidíte, teď mi tu nic nechybí“,

nasadila triumfální výraz dobyvatelky.

 Takže jsem se nedozvěděl nic, shrnul si pro sebe Slabina. 

 „Mohu se zeptat, kde jste tu noc, co byl váš exmanžel zabit, byla? Tak kolem půl jedenácté

večer.“

 „No tady, doma.“

 „Váš partner tu byl také?“

 „Ne,  Mojmír  byl  zrovna u  svého bratra  a  přespal  tam.  Víte,  před lety  Mojmír  přišel  při

autonehodě o manželku a dceru. Bratr mu tehdy velice pomohl.“

 „Takže jste tu byla sama.“

 „Ano.“

 Slabina si povšiml prstenu na její ruce: „Jste zasnoubená?“

 Zapýřila se jako šestnáctka. „Je to týden čerstvé. Ano, Mojmír mě požádal o ruku. Zatím je

to novinka, a nikomu to neříkáme – ale jsem těhotná.“

 Bylo na ní znát, jak hrdá. Dosáhla svého. „Mohla bych být vlastně už i babičkou. Ale necítím

se stará. Naopak. A Mojmír bude skvělý otec.“

 „Ten je nyní ve své ordinaci, předpokládám.“

 „Samozřejmě.“

 „Také s ním budu potřebovat mluvit.“

 „S Mojmírem?“, zamračila se. „A proč?“

 „Jenom rutina. Jak s vaším manželem vycházel, ověříme, kde tu noc byl, a tak.“
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 Slabina  celou dobu pozoroval,  jak  tato žena kromě toho,  že  je  mimořádně afektovaná,

působí i neskutečně nervózně. Tipnul by si, že ji svazuje nějaká úzkost. 

 „Jak jste vycházela s Marcelou Litichovou?“

 Zásah. Zkřivila tvář do odporného šklebu – a vůbec nevypadala jako přitažlivá víla. 

 „Na tu byste se měli zaměřit. To je odporná děvka. Vypočítavá mrcha, to mi věřte.“

 Slabina se usmál. „Věřím, že to umíte posoudit, ale jí se smrt vašeho exmanžela do krámu

příliš nehodí. Dědit bude vaše dcera. S tou ale prý rovněž nemáte nejlepší vztah.“

 „To  není  pravda“,  vyhrkla  Alice.  „To  vám  navykládala  ta  coura,  že?  Prostě  holka  je

v pubertě, a náš rozvod jí nepřidal. Ještě si moc nezvykla na Mojmíra. Ale to najdete v každé

rodině. Já mám svou dceru velice ráda – a věřím, že ona mě též. A jsou-li tu teď nějaké

problémy, vyřešíme je.“

 Na Slabinův dloubanec ohledně expertízy přes vypočítavost Alice nereagovala – a patrně jí

nedocházelo, jak strašně falešně vyznívá, co říká. 

 „V poslední době jste s dcerou nemluvila?“

 „Jak říkám, měly jsme teď nějaké problémy. Ale vše se vyřeší“, odsekla.

 Slabina viděl, že v tento moment se asi více nedozví, takže Alicin výslech ukončil zdvořilým

poděkováním a odporoučel se. 

     

  Sandra se láskyplně sehnula k Milanovi a políbila ho. Čeká jeho dítě a on jí koupil drahý

zásnubní prsten s diamantem. Vezmou se ještě, než se to narodí. 

 Všimla si, jak, než k němu přišla, schoval nějaké fotografie do krabice vedle sebe. Jemně ho

vzala za ruku. „Prohlížel sis fotky Olivera?“

 Tiše přikývl. „Jsou věci, Saní, na něž člověk nezapomene.“

„Je příšerné, co se stalo“, sedla si mu na klín. „Jak bych si přála, abys byl zase šťastný.“

 „Ale to já jsem, Saní“, vděčně a s láskou se na ni zahleděl, „ to jsem – a moc. Ty a to malé

pro mě znamenáte všechno. Je to až neuvěřitelné, že jsem se z toho pekla dostal.“

 „Tvůj strážný anděl už tě neopustí“, usmála se a vášnivě ho políbila. 
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 „Ale  jistě,  pojďte  dál“,  uvítala  Sandra  oba  kriminalisty  a  nabídla  jim  čaj,  nebo  kávu.

Poděkovali, posadili se a dali si ten čaj. 

 „Jsme rádi, že jste tu oba“, začal konverzaci Slabina. Milan Pahl se zeptal, jak jim mohou být

nápomocni.

 Nejprve se Slabina obrátil k Sandře. „V ten večer, když byl zavražděn Serf, jste půjčila své

sestře auto. Ale s ní jste nejela, že?“

 „Ne, volala mi celá zoufalá, že jí nefunguje vůz. Tak jsem jí půjčila svůj.“

 „Věděla jste, že ji Patrik Serf vydírá?“

 Sandra přikývla. 

 „A co doktora Siberu, znali jste?“

 Tu se ozval Milan. „Má žena ani ne, ale já ano. Možná jste tam našli mou kartu.“

 „Mohu se zeptat, proč jste za ním chodil a jak dlouho?“

 „Dlouho. Léta. Kdysi mi zavraždili manželku a před šesti lety mi někdo zabil syna. Nemohl

jsem se z toho vzpamatovat.“

 „Jak zemřel váš syn?“

 Tu se do toho vložila značně rozčilená Sandra. „Tohle snad není nutné vytahovat. S vaším

případem to přece nesouvisí. Víte, jak tohle vše je pro Milana bolestivé?“

 Ten se na ni láskyplně zahleděl. 

 „Omlouvám se, jen jsem si chtěl udělat obrázek“, ujal se slova Slabina

 „Ale jistě“, rezignovaně odpověděl Pahl. „Stejně si to zjistíte. Bylo to v létě. Kluk vyrážel sám

do přírody. Rád fotil. Našli ho v jednom zatopeném lomu. Někdo ho zbil a pak utopil.“

 Bylo znát, jak při té vzpomínce trpí.

 „Pachatele nedopadli?“

 „Policie obvinila nějakýho feťáka. Proběhl soud – a ten ho pro údajný nedostatek důkazů

zprostil viny. Pak jsem se jen dozvěděl, že asi půl roku potom ho našli ubitýho. Měl to udělat

jinej feťák kvůli prachům. Tím to pro mě skončilo.“
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 „Spíš by vás mělo zajímat, že hajzl, co mu zabil manželku, žije nedaleko. Stěžovali jsme si,

ale prý je to jeho právo. Své si odseděl, tak může žít, kde chce. Víte, jaká muka to pro mého

muže“, zarazila se – „pro Milana – byla?“

 „Však mou ženou brzy budeš“, hrdě se pochlubil Pahl. „Budeme rodina, víte?“

 „Tak to gratuluju.“

 „Děkujeme.“     

 „Takže vy jste za doktorem Siberou stále docházel.“

  „Už méně, ale občas ano. Beru nějaké léky proti úzkosti.“

 „Jak že se jmenuje ten muž, co vám zabil první ženu?“   

 „Vlastislav Mechnár“, vpadla jim do hovoru Sandra. 

 Tardal si jeho jméno zapsal.

 „Vy jste Serfa znali?“

 „Jenom letmo“, ujal se slova Pahl.

 „To  mi  asi  v tuhle  chvíli  stačí“,  podotkl  Slabina  a  poděkoval  za  čaj.  Dozvěděl  se  pár

informací, jež bude třeba doplnit. 

  

 „Neumím si už představit svůj život bez tebe“, otočila se Sabina Siberová v posteli čelem

k Marcele. Ta se na ni spiklenecky usmála.

 Pohladila ji po hlavě a řekla: „Prostě jsme se našly.“

 Marcela totiž dokázala rozpoznat, že Sabina bude na holky. Viděla, jak zvláštně se na ni

kouká. Cítila její  vnitřní zmatek. Pozvala ji  tehdy k sobě a dlouho si povídaly.  O tom, jak

Sabinu  kluci  neberou.  Ne  asi  tak,  jak  by  měli.  A  že  to  je  možná  důvod  jejího  nezdaru

v osobním životě, který už nechce opakovat.

 Pustily  si  spolu lesbické porno a Marcela  se jí  začala něžně dotýkat.  Sabině to nebylo

nepříjemné. Právě naopak.

 Marcela ovšem lesbičkou nebyla. Sama o sobě tvrdila, že je bisexuální. Již za sebou nějaký

ten sex se ženou také měla, ale preferuje prý chlapy. 
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 Sabině ovšem podkuřuje, že je jediný člověk, na kterém jí nyní záleží. 

 Zblbla ji. Má ji ve své moci. A o tohle jí šlo. Ve chvíli, kdy byl doktor Sibera mrtvý, se totiž

Marcele rozplynul sen o životě v blahobytu. 

 Věděla však ještě jednu věc.

 „Máš ještě pořád tu zbraň?“

 Sabina se jí  totiž  svěřila,  že si  opatřila  střelnou zbraň – a přiznala se,  že uvažovala  o

sebevraždě.

 „Jo, mám ji schovanou. Ale neboj, na to, že bych si vzala život, teď opravdu nepomýšlím.“

 „To je dobře.“ Marcela zvážněla. „Byla bych ráda, kdybys mi ji dala. Měli bychom se toho

zbavit. Policie pořád kolem tebe krouží – a i když tvůj otec nebyl zastřelen, mohlo by ti to

přitížit. Vždyť už ji nepotřebuješ, ne?“

 Sabina se na chvíli zamyslila. „Tak jo“, vzdychla a vstala z postele. Za chvíli se vrátila a

nesla něco zabaleného v hadru.

 „To je ona.“

Marcela si zbraň prohlédla. Nebyla kdovíjaký balistický expert, ale uměla ji nabít a natáhnout.

„Je nabitá“, konstatovala. 

 „Tohle bude fakt lepší, když půjde pryč.“ Odložila zbraň a přitulila se k Sabině, která ji začala

náruživě líbat. 

 Marcela vzdychala blahem. Náhle totiž opět viděla cestu k životu na vysoké noze. K životu,

o němž snila. Umí si představit, že za pár měsíců Sabině navrhne, že by každá z nich mohla

napsat závěť, v níž vše, co má, odkáže té druhé. Stačí, až ta holka ztratí ještě víc hlavu – a o

to se již Marcela postará.

 Samozřejmě, že tuhle zbraň nevyhodí. Pečlivě si ji schová. Začíná si to celé v hlavě rovnat.

Určitě pak policie vypátrá někoho, kdo se dozná, že Sabině ten kvér prodal nebo dal. A nikdo

nebude pochybovat o tom, že se ta nešťastná holka zabila. Prostě toho na ni bylo moc.

 Je až neuvěřitelně, jak chladně se Marcele daří kalkulovat. 
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 Ví,  jak  to  udělá.  Prostě  si  jednou  dají  schůzku  v té  vile.  A  tam  naaranžuje  Sabininu

sebevraždu. Jeden výstřel do hlavy a dost. 

 Už začala s tím, že Sabině poradila, aby si vše negativní psala na papír – že se tím jako

očistí a pomůže jí to. 

 Jeden papír, který má Marcela u sebe je obzvlášť vydařený. Stojí na něm totiž tohle.

 „Nemohu  to  vydržet.  Připadám  si  naprosto  zbytečná.  Každý  den  je  pro  mě  utrpením.

Nesnáším všechno a všechny a nejvíce sebe. Nenacházím jediný důvod, proč v této šílené

hře, v níž nikdy nemohu vyhrát, zůstávat. Je mi jedno, jestli mě někdo pochopí nebo ne. Pro

mě se život stal jednoduše nesnesitelným. A já už nechci donekonečna strádat.“

 Marcela si dávala sakra pozor, aby na tomhle papíru nezanechala své otisky prstů. Uložila si

ho – a je rozhodnuta, že ho pak použije. Až přijde čas. 

 Budou tady mrtvá Sabina, její poslední vůle v Marcelin prospěch – a dopis na rozloučenou.

Dokonalý zločin, pomyslila si vzrušeně. 

 Je zvláštní, jak málo stačí, aby se člověk z totální krize probil do extáze. Jí se to daří. Ale

musí být trpělivá, a nesmí udělat chybu.

 Sabinu k sobě připoutá, co to půjde. Už jí hlavou blesklo, že by stačilo se s ní pak rozejít – a

tu sebevraždu by možná skutečně realizovala – jenže to by mohla zrušit i tu svou poslední

vůli. Nejprve ji musí vůbec sepsat.

 K té se nyní upíná. Jakmile Sabina dozraje, s tou vůlí na ni vyrukuje. Jak to zaobalí? Třeba,

že pro ni není důležité dát se v partnerství registrovat, ale že udělá takové gesto. Aby Sabina

viděla,  že  to  s ní  myslí  vážně.  Že jí  symbolicky  odkáže  vše,  co  má.  Po  ní,  Sabině,  nic

takového chtít nebude. To nechá plně na ni. Musí jí do té doby zpracovat natolik, aby ta to

brala jako nutnost. Že sama vyhrkne, že to chce také tak udělat. 

 To by mohly stačit tak tři měsíce. A za další tři měsíce by se Sabina jako zabila. 

 Ne, ta holka nedostane šanci. 
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 Viktor  Slabina si  snažil  dohledat  vše o smrti  Olivera Pahla.  Kluk vyrazil  fotit  do přírody.

Neřekl otci, kde bude. Jeho tělo se pak našlo v zatopeném lomu. Byl zbitý a utopený. Drahý

fotoaparát i s objektivy, vše v ceně několika desítek tisíc korun, někdo ukradl. Odcizil též asi

tři tisíce korun, které měl mít mladý Pahl u sebe, jeho mobil a hodinky. 

 Zadržen byl dvaadvacetiletý narkoman Emil Kraska, který se snažil Pahlovy hodinky prodat.

Byly stříbrošedé značky Oris a rovněž měly hodnotu několik desítek tisíc korun. Kraska se je

snažil prodat za pět tisíc. 

 Kraskův advokát poukazoval na fakt, že neexistují jakékoli biologické stopy, že by Kraska

Pahla napadl.  A Kraska dokola opakoval,  že hodinky prostě našel na zemi – a že Pahla

v životě neviděl. 

 Soud ho osvobodil – ale pak ho jiný feťák umlátil větví a okradl. Že prý se pohádali o dávku.

Dostal dvanáct let. Nějaký Petr Zábrdský, v době činu dvacetiletý. 

 Fotoaparát ani objektivy se nenašly. Ty zřejmě již stačil Kraska prodat. 

 Tohle tedy asi nikam nevede, pomyslí si Slabina. Pro jistotu ale ještě prochází detaily vraždy

Oliverovy mámy. K čemuž došlo někdy před šestnácti lety.   

 Veronika Pahlová byla dvaatřicetiletá žena, která žila dvojí život. Měla pronajatý byt, v němž

poskytovala sexuální služby. Jednou se jí to ovšem vymstilo. Jejím posledním klientem byl

podle  všeho  Vlastislav  Mechnár.  Nepodařilo  se  zjistit  proč,  ale  ženu  napadnul,  omráčil,

přivázal k posteli a ubodal. 

 Byla to jatka. 

 Mechnár si své odseděl a je venku. Podle odborníků již není nebezpečný. 

 Naštěstí ženské tu nikdo vraždit nezačal – a že by tenhle Mechnár měl mít něco společného

s vraždami  Serfa  či  Sibery,  přišlo  Slabinovi  nepravděpodobné.  Jo,  kdyby  šlo  o  zjevnou

loupežnou vraždu, tak by o něm uvažoval. Ale Slabina v tento motiv ani u Serfa ani u Sibery

jednoduše nevěří. 

 Slabina je otrávený. Tento exkurz mu zabral přes dvě hodiny – a nedalo se říct, že by mu to

k něčemu bylo.
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 Soustředil se ještě na jednu věc. Vypsal si události z okolí před zhruba šesti lety, v nichž by

Serf mohl mít prsty. Nic, co by vysvětlovalo chování Lindy Kolhábové. 

 Ne, pokud se něco stalo, nebylo to hlášeno. Kdyby tak věděl, co to mohlo být. Ale po této

stopě se stejně vydá Stára. Třeba na něco natrefí – a třeba mu to i včas oznámí, pokud

možno dříve, než zase někde vyplave něčí mrtvola. 

 Jedno se ale musí  nechat.  Ten Pahl mu připomíná biblického Jóba.  Nejprve mu někdo

zmasakruje manželku – a o pár let později dospívajícího syna. Slabina se vůbec nediví, že

se z toho Pahl zhroutil. Spíše ho udivuje, že našel sílu z toho vybřednout a zase začal žít.

Asi bude mít pevnou vůli. A jeho Sandra nejspíš dělá divy.  

 Slabina  vypnul  počítač a  sklidil  papíry  na stole.  Je  zvláštní  jít  usínat  sám.  Nerad si  to

přiznával, ale Evička mu chybí. Nechce o ni přijít. Ale to bude řešit až později.     

 

 Martin Stára zvažoval, co podnikne dál. Cítil, že je na správné stopě. Že zde souvislost mezi

sebevraždou Lindy Kolhábové a vraždou Patrika Serfa být musí. 

 Přemýšlel, jak se pohnout z místa. Měl k dispozici seznam žen, s nimiž byl Patrik nějak ve

styku. Zkusil je postupně kontaktovat. Některé ho poslaly někam, jiné se s ním sešly, ale nic

objevného mu nesdělily. Většinou se dozvěděl, že Patrik byl „šílenej grázl“ – a že si snad ani

jiný konec nezasloužil.

 Když ale přišla řeč na to, zda některá z těchto žen neví o něčem, co by měl Patrik spáchat

přibližně před šesti lety, všechny se shodly na tom, že o ničem takovém nevědí. 

 Konečně však Stára narazil  na nějakou Alžbětu Halsnerovou. Ta měla s Patrikem chodit

krátce poté, co od něj odešla Linda. 

 Alžběta byla přírodní zrzka s modrýma očima. Muselo se nechat, že si Patrik uměl vybírat. 

 Martin ji pozval na kávu s tím, že by se rád něco dozvěděl o Patrikově minulosti.

 „Víte, rád bych věděl, jaký byl.“

 „Byl to lump“, konstatovala Alžběta bez jakéhokoli vzrušení v hlase. „Neskutečný mizera.

Tahal ze mě prachy – a spal s jinejma.“
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 „Takže jste pak od něho odešla.“

 „Byla jsem blbá“, povzdychla si. „Líbil se mi, víte? Ale vystřízlivěla jsem.“

 „Když  jsme se  minule  bavili  po  telefonu,  sdělila  jste  mi,  že  před  vámi  chodil  s Lindou

Kolhábovou. Zmínil se někdy, proč ho opustila?“

 Alžběta zavrtěla hlavou. „Jen vždy procedil, že to byla strašná kráva. Ale tak jistě mluvil i o

mně“, hořce se usmála. 

 „Nikdy tedy před vámi nemluvil o žádném svém zločinu?“

 „Víte, jednou se opil. Jako fakt hodně. Krátce nato jsem potom od něho odešla. Šel z něj

strach.  Napadl  mě,  že  prý  ho  chci  údajně  podvést.  Že jestli  si  myslím,  že  nebudu  brát

antikoncepci a pak že ho budu vydírat s parchantem, tak prý abych si zapsala za uši, že

taková jedna už tu byla. A že jí to děcko prý vykopal z těla. A že jí řekl na rovinu, že jestli ho

udá, půjde dřív pod zem než on do vězení. Tak prý ať si to přeberu.

 Pak se mi druhý den omlouval, že byl mimo a že kecal blbosti – ale já se ho vážně bála.“

 „Ale to nemluvil o Lindě?“

 „Ne, nevím, zda si to jenom nevymyslel, aby mě postrašil, ale rozhodně to zabralo. Už jsem

s ním nechtěla nic mít. A jak jsem ho poznala, věřila bych, že je něčeho takového schopen.

Pokud se toto dozvěděla Linda, nedivila bych se jí, kdyby ho okamžitě nechala.“

 Napila se kávy a zadívala se na svého společníka.

 Ten zatím uvažoval,  zda by tato informace stačila  k tomu, aby Linda roky navštěvovala

psychiatra a nakonec spáchala sebevraždu. Byla snad u toho? Celé to viděla? Byla to nějaká

její kamarádka? A co se s tou ženou potom stalo? Žije? 

 Proud těchto myšlenek však přerušila Alžběta, když se na Martina zadívala a zeptala se ho:

„A co vy? Koukám, že nemáte prsten. Vy nejste ženatý?“

 „Byl jsem. Jsem rozvedený a mám dvě holky. Ale moc je nevídám“, smutně se usmál. 

 Nenapadlo ho, že by tento rozhovor mohl vést  k nějakému zajímavému seznámení.  Ale

všiml si, že tato asi třicetiletá žena o něho jeví zájem. A nemohl si pomoct, v její blízkosti se

ho skutečně určité vzrušení zmocňovalo.
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 „To musí být pro vás těžké. Nechcete si tykat? Jsem Bětka.“

„Proč ne“, usmál se o poznání veseleji.

 „Martin. Těší mě.“

 „A ty jako myslíš, že se ta Linda zabila proto, co provedl Patrik té nebohé holce? Tedy,

pokud si to nevymyslel?“

 „Já nevím. Její otec chce vědět, proč to udělala. Policii tohle nezajímá. Já bych to rád zjistil.

Říkám si, jestli třeba nebyla přitom – to už by mohlo být dostatečné trauma. Ale to jsou zatím

pouhé spekulace.“

 Natáhla k němu ruku. Její dlaň jemně sevřel do své a díval se jí přímo do očí.

 Nahnula se k němu a políbila ho. „Co kdybychom některé detaily probrali ještě dnes v noci u

mě doma?“, šibalsky na něho mrkla.

 „To mě zveš na další kávu?“

„Doufám i v něco tvrdšího“, usmála se poťouchle a vyhrnula si už tak krátkou minisukni ještě

o něco výš, aby dala vyniknout svým štíhlým nohám.

 „Tak to si nechám líbit. Budu se těšit“, zapsal si Martin její adresu.

 „A čím se vlastně živíš?“, zajímalo ho ještě. 

„Učitelka v mateřské školce.“

 „Tak to se děti mají jako v ráji.“

 „Jestli děti, nevím, ale tobě ho ráda ukážu.“

 „Platí.“

 Helena Duketová v podstatě nevycházela z domu. Prožité trauma ji paralyzovalo. Bála se

vlastně všeho. Žila sama. Jídlo jí nosila matka, která se o ni snažila starat. Ale jednoduché to

nebylo. 

 Helenu před lety někdo surově zbil. Byla v jiném stavu – a potratila. Tvrdila, že útočníka

nepoznala. Přišla o práci zdravotní sestry, byla v invalidním důchodu. Celý její život, který

dlouho vypadal, že je prosluněný bez mráčků, se mžikem proměnil v nevýslovné peklo. 
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 Její matka, Laura Duketová, trpěla snad ještě více než dcera. Jistě, měla ještě starší dceru,

Nikolu, ale ta se provdala do Londýna a kromě kontaktu přes mobil a Skype se celý rok

neviděli. Někdy přijede i s dětmi na vánoční svátky. Ale ani to není každý rok. 

 Manžel  Lauru  opustil,  když  se  to  Heleně  stalo.  Klasika  –  mladší  sekretářka.  Úplně

učebnicová prázdná blondýna s velkými vnady, ale o to menším mozkem. 

 Laura myslila na jediné – že se kvůli Heleně nesmí zhroutit. Kolikrát uvažovala o tom, že by

se oběsila  či  spolykala prášky.  Ale neudělala nic  z toho.  Svědomí a láska k Heleně jí  to

nedovolovaly. 

 Ona věděla, že její dcera chodila s Patrikem Serfem. A tušila, že to on napadl její dceru.

Jenže to nemohla nijak dokázat  – a její  dcera o tom odmítala mluvit.  Když na ni  začala

sebeméně tlačit, končilo to hysterickým výstupem.  

 Právě měla před sebou rozložen bulvár, kde se psalo o vraždě Patrika Serfa. 

 Jen těžko by někdo mohl správně popsat, jak úlevné pocity při té četbě Laura prožívala.

Musí to ukázat své dceři. Byla přesvědčena, že se ho celou dobu bála. Už se ho bát nemusí.

Mrtví již nemají, jak živým ublížit. Na duchy ani démony nevěřila. Nejhorší démoni jsou ti živí,

to jí bylo jasné. 

 Kéž by Helena byla zase jako dřív, modlila se Laura skoro denně. 

Laura vlastní kosmetický salón – a lze říct, že je v podnikání úspěšná. Nehodlá rezignovat.

Pořád má totiž naději, že se z toho Helča vyhrabe. A ona bude u toho. Už aby to bylo.

   

 Věra Truklová Honzu Tardala svým požadavkem vyloženě šokovala. „Prostě, když mi to

děláš, tak křič – Vyšukám ti mozek z těla, ty špinavá kurvo. Nebo prostě tak něco. Vzrušuje

mě to. Ale tohle smíš říkat jen přitom. Jinak bys to ode mě schytal. Nejsem přece žádná

děvka. Jen potřebuju, abys byl jako sprostej a tvrdej, když mi to děláš.“

 A tahle holka studuje medicínu a první, co má potřebu po styku řešit, je to, jací hajzlové jsou

Zeman s Babišem a že ti dva zničili naši slušnou společnost. 
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 Tardal se o politiku nezajímá – a oba zmínění pánové jsou mu ukradení. Ale nechápe, jak

může holka potom, co s ním prožila, řešit právě tyhle dva. To je to tak pro ni důležité? To

jako, kdyby jednoho nebo druhého volil, nedej bože oba, by ho okamžitě nechala? 

 Věra je holt ze silně pravicové liberální rodiny, která volí TOP09. 

 To už  mu cpala  odznáček  spolku  Milion  chvilek  pro  demokracii  –  a  že  by  s ní  měl  jít

jednadvacátého srpna na demonstraci. 

 Tardal se ohradil, že jako policista na podobné akce nechodí.

 „Ale to bys právě měl. Jinak zlo zvítězí.“

 Tyhle  řeči  ho  vůbec  nebavily.  Ale  musel  uznat,  že  v posteli  to  rozbalila  na  výbornou.

Nakonec, ať se vypovídá, on už to nějak přežije. 

 Jenom nechápe, jak tahle holka může nadšeně mluvit o nedostudovaném zrzkovi, kterému

je na očích vidět, jak je prázdný. Že zrovna ten by měl strhávat davy? Ale je fakt, že statisíce

lidí už na Letnou dostal. 

 Tardal si říká, že jemu by tam nepřišel ani pes. A přitom si o sobě nemyslí, že je horší než

tenhle vejlupek. Ale vejlupek má holt za sebou média a tím pádem je všem na očích. 

 Ne, o tohle by nestál. 

 Když pak viděl, jak Minář trhá Ústavu, připadalo mu to nechutné. A to jeho Věrka, budoucí

lékařka, pokládá za slušné chování. 

 Neoctl se snad v nějakém tajemném světě, kde je vše naruby? 

 Až  teď  mu vlastně  dochází,  že  si  ho  Věra  postupně  otáčí  kolem prstu.  Pokud  jí  včas

neopustí, nebude už pro něho úniku. A on ji opustit nedokáže. Může mu jít na nervy sebevíc,

ale pak si ji vybaví nahou a nadrženou. Ne, to přebíjí vše ostatní – a on nedokáže myslet.

Což přiznává, že je u policisty docela problém.  
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IV. Haubův pád

 

  Norbertovi Hefovi do smíchu v žádném případě nebylo. Seděl ve veliké místnosti, kde okna

byla zatažena neprodyšnými závěsy. Naproti Hefovi seděl muž zhruba padesátiletý, který si

potrpěl na perfektní vzhled. Nosil obleky šité na míru, k nimž měl vždy dokonale sladěnou

kravatu.

 Tento  muž  měl  blízko  k celé  řadě  regionálních  politiků,  ale  znal  se  i  s těmi  výše

postavenými. O většině z nich psal tisk jako o „kmotrech“.

 „Nelíbí  se mi to,  Norberte,  ale  vůbec“,  pronesl  zpěvným hlasem, který ani  chvilku  Hefa

nenechával na pochybách, že je zle.

 „Kolem Lucentu se na můj vkus až příliš motá policie. A to je jednoduše špatně. Hodně

špatně“, propichoval řečník Hefa pohledem.

 „Oba víme, že Serf byl tikající bombou. Toho se již tedy obávat nemusíme. V tomto ohledu

nemám výtky.“

 „Ale já… to…“, zadrhl se Hef, který najednou nebyl schopen slova.

 Druhý muž ho ovšem zarazil. „Už mě to víc nezajímá. To je váš problém. Z mého hlediska je

ta věc vyřešená. Ale pořád tu máme toho Hauba“, vzdychl si.

 „A to je nepříjemné. Policie se kolem něho stále motá. Je spojován se smrtí té dívky – a to

vrhá na celý podnik velice špatné světlo. My podobné komplikace nemůžeme potřebovat. To

vám musí být jasné, Norberte“.

 Hef, celý pobledlý, horlivě přikývl. „Samozřejmě“, blekotal. 

 Hef měl z tohoto společníka přímo husí kůži. A netřeba dodávat, že ji jinak měl hroší – a

většinou to byl on, kdo druhým naháněl strach.

 „Doufám tedy, že si naprosto rozumíme.“

 „A-ano, jistě. Jenom, domníváte se, že je nezbytné, aby…“
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 „Podívejte,  Norberte,  jste  dospělý  muž,  viďte?“,  zvolil  druhý  muž  rádoby  laskavý,  až

otcovský, tón. Nešlo v něm ale nepostřehnout nepokrytou chladnou výhružku.

 „Jste. Tak potom víte, že vás nevodím za ručičku. Nemluvím vám do toho, jak máte své

úkoly vyřešit. Já vám je pouze zadávám, abyste věděl, co máte řešit. A to, myslím, že bylo

vcelku srozumitelně řečeno, že? Vidíte, bylo. Takž nechtějte po mně po lopatě instrukce.

Máte  zadání  –  splňte  ho.  Mimochodem,  asi  jste  postřehl,  že  jsem  ocenil,  jak  jste  se

vypořádal  s problémem zvaný Serf.  Ještě  tu tedy  máme problém zvaný Haub.  Byl  bych

opravdu nerad, velice nerad, kdyby se protidrogové zaměřilo na Lucent a lidi kolem něj. Tady

se jedná o byznys. A Hauba již vnímáme podobně jako Serfa.

 Je třeba jednat rychle, ale to vám snad, Norberte, připomínat nemusím. Předpokládám, že

máte své lidi. Tak to dejte do pohybu.“

 Hefovi bylo nevolno. Musel by být blbý, aby nepochopil, že nad Haubem byl právě vysloven

ortel smrti. A má se to stát v době, kdy poldové nebezpečně čmuchají kolem Serfova mordu.

 „Neměli bychom přece jen počkat, než trochu utichne ten tyjátr kolem Serfa?“, zažadonil

přiškrceným hlasem Hef.

 Jeho společník ho doslova zpražil pohledem.

 „K vám, a ve vašem vlastním zájmu v to doufám, žádné stopy nevedou.“

 „T-to jistě ne, já s tím nemám nic společného, ale…“

 Druhý se jen pohrdlivě ušklíbl: „Pohádky si nechte pro policajty. Nejde na nic čekat. Doufám,

že to naprosto chápete. Musí to být brzy. Tak do týdne nejpozději. 

 Haub je krajně nestabilní – a kdyby začal mluvit, byla by to katastrofa. Vy se postaráte o to,

že nebude. A opravdu nechtějte zjišťovat, co by bylo v případě, že to zvoráte.“

 Jejich rozhovor byl u konce. Hef se odpotácel pryč a v hlavě mu vířilo,  že se dostal do

strašné  šlamastyky.  Ne  snad,  že  by  neměl  prsty  ve  všemožných  prasárnách,  ale  tohle

smrdělo  dlouhodobým  kriminálem.  Navrch  bylo  zřejmé,  že  ho  policie  v souvislosti  se

Serfovou smrtí podezírá. 

 Když se trochu uklidnil, začal přemýšlet, koho tímto speciálním úkolem pověří.    
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 Alice byla už několik dní pod enormním psychickým tlakem. Neměla chuť k jídlu, bolela ji

hlava. Někdo by řekl, že to souvisí s jejím čerstvým těhotenstvím. Ona ale věděla své.

 Znovu a znovu četla zprávu na mobilním telefonu, která přišla z jí neznámého čísla, patrně

ze simky na jedno použití: „Mám jistý dokument. Milionový dokument, doslova. Nechcete-li

do vězení, sežeňte milion korun. Buď najednou, nebo v deseti splátkách po sto tisících. Další

instrukce vám přijdou. Hezký den.“

 Kdo to doprdele může vědět?, byla Alice strachem bez sebe. 

 Její dcera to ví. Řekla jí to, když po ní chtěla, aby to našla a zničila. Dcera jí tehdy vmetla do

tváře, že s ní nechce mít nic společného a že by si přála, aby oba její rodiče byli mrtví.

 Zabila snad svého otce? A ji se snaží vydírat? Ne, neschovávala by se za cizí číslo. Prostě

by přišla a řekla jí, co chce.

 To bude ta potvora Marcela. Ale jak se to dozvěděla? Že by zrovna jí to Sabina vykecala?

To Alici přišlo přitažené za vlasy.

 A pak tu byla třetí možnost. Náhodou to objevil někdo další. Někdo, kdo jejího muže zabil a

na tento dokument narazil. 

 Neví, co si počít. Zrovna ve chvíli, kdy její život opět začínal fungovat. Má skvělého partnera,

je zaopatřená, čeká jeho dítě.

 A všechno může být rázem zničeno. Ne, to nedopustí.

 Pokouší se trochu ovládnout. 

 Znovu se myšlenkami přesune k Sabině. Ta, když s nimi chvíli žila, obvinila Mojmíra, že ji

prý sexuálně obtěžoval.

 Alice jí nevěřila nos mezi očima. Dokonce se domnívala, že Sabinu takto zmanipuloval její

otec.

 Alice Mojmírovi prozradila, s čím za ní jeho dcera přišla a hned si pospíšila, aby ho ujistila,

že tomu nevěří.
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 Mojmír  reagoval  sebejistě,  že  by  nikdy  nic  podobného  neudělal  –  a  že  je  asi  Sabina

nešťastná. Ale že by bylo lépe, aby s nimi pod jednou střechou nebyla, když má takovéto

nápady.

 Sabina zná děsivé tajemství své matky. Nenávidí ji. 

 Alice uvažuje, zda podobně nenáviděla i svého otce. Patrně ano. Zabila ho? Alice nedokáže

toto své podezření dostat z hlavy. 

 Ne, Sabina ji určitě nevydírá, přesvědčuje samu sebe. Ale co když má nějakého kluka? Co

když ji vydírá on? To by dávalo smysl. Nejprve odstranil jejího otce – a teď se zaměřili na ni. 

 Snaží se zhluboka dýchat a koncentrovat. Nakonec na mobilu vymačká zprávu: „Napište

podrobnější informace. Hodí se mi deset splátek. Nejde to však hned. Upřesněte místo a

čas.“

 Zprávu odešle. 

 Její noční můra se vrátila. A nic nenasvědčuje tomu, že by hned tak měla zmizet. 

 Cyril  Klajz  právě obsluhoval  jednu svou zákaznici.  Měnil  jí  kožený řemínek do hodinek.

Myšlenkami  byl  ale  někde úplně jinde.  U pasáží  z deníčku své manželky,  kde líčila  svá

dobrodružství s milencem. Věděl, o koho jde. Představoval si ji s ním – nahou a plnou života.

Byly to mučivé představy. 

 Psala tam, jak ji ten druhý umí úžasně uspokojit – a jak nenávidí život s Klajzem. A že ho

opustí. Vše mělo jedinou chybu – ten její úžasný milenec byl poněkud ženatý. Ale Klajzova

manželka byla přesvědčena, že ho přiměje, aby se rozvedl. Byla si tím jistá.

 „Je to jen otázka času. Vím, že ho mám pevně v hrsti. Za chvíli bude sám škemrat a plazit

se, jen abych neodešla. Ten můj moula vůbec nic netuší. Když si koupím nové prádlo, ani

neví, jak s ním zacházet. Ale již brzy se to změní. Brzy.“

 Klajz na moment zavřel oči. Viděl ji před sebou. Svůdnou, vyzývavou, všehoschopnou.
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 Co se s ní ale stalo? Pokud ví, její milenec s ní nikam neodjel. A ona je pryč. Ať to probírá

z jakéhokoli  úhlu  pohledu  –  vždy  se  dostává  k jedinému  možnému  vysvětlení.  Jeho

manželka je mrtvá. 

 Podává hodinky zákaznici, bere si tři stovky a loučí se bezbarvým hlasem. 

 Přemýšlel, že ten deník by mu mohl něco hodit. 

 Nikdo nejde. Využije tedy trochu volného času a pročítá bulvární noviny, které si ráno koupil.

Doslova hltá každé slovo o vraždě doktora Sibery. 

 To nemůže být náhoda, opakuje si pro sebe. Je velmi rozrušený.  

 Blanka Haubová si nemůže pomoct. Nedokáže se soustředit na nic jiného. Stále dokola jí

přichází  na  mysl,  jaké  by  to  bylo,  kdyby  byl  její  manžel  mrtvý.  Zbavila  by  se  svého

nekončícího a neustálého strachu. Strachu, který ji paralyzuje a ničí.

 Pravda je, že se svého manžela bojí. Odejít od něho nemůže. Zabil by ji.

 Zajímalo by ji, jestli v tohle ohledu něco podnikne její Hubert. 

 Kdykoli je v Šimonově náručí, myslí na Huberta. 

 Řekla mu jasně, za jakých okolností mohou být zase spolu. Dny utíkají – a nic se neděje.

 Neudělá to, to je jí už zřejmé. Nemá odvahu – a možná ani chuť. Doufala, že bez ní nemůže

žít. Že pro ni udělá cokoli.

 Je odsouzena zůstat ve vztahu, kdy se bude jen pořád bát – a kdy ji bude pronásledovat její

minulost. 

 Uvědomovala si však, že je tu celá řada lidí, kteří by mohli mít zájem, aby Haub z tohoto

světa nadobro zmizel. Otec té mrtvé dívky, Stráz, ten slizoun Hef, se kterým má špinavé

kšefty – a možná by se našel ještě někdo.

 Jenže její manžel je stále živ a zdráv – a nezdá se, že by se na tomto faktu mělo něco

v nejbližší době měnit.

 Blanka přemýšlela, zda by to byla schopna spáchat sama. Zabít ho. Jenomže jak, aby ji

hned policie neusvědčila?
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 Chtělo by to naaranžovat jako nehodu nebo sebevraždu. Mohla by mu vzít tu jeho zbraň a

zastřelit ho. Ale na to si netroufá.

 Napadlo ji, že by mu dala silnou porci prášků na spaní a udusila ho polštářem – ale to by

pořád podezření padalo na ni. 

 A že by si někoho najala? Když ona nikoho takového nezná. Jediný,  na koho se může

obrátit, je Hubert. Kdyby aspoň věděla, co se v něm odehrává. Jestli má aspoň nepatrnou

šanci, že o tom uvažuje. 

 Nedělala si ale žádné iluze. Je to slaboch jako všichni. 

 To by ovšem Hubertovi křivdila. Zatímco se připravoval na svatbu, nemohl to, co mu Blanka

pověděla, dostat z hlavy.

 „Když bych byla vdova, klidně s tebou budu“, tohle mu znělo v uších jako kolovrátek. 

 Chyběla mu víc, než si byl ochoten představit. Nějak dokázal fungovat, ale uvnitř pociťoval

nepředstavitelný chaos. 

 Ožení  se  –  a  bude  do  konce  života  nešťastný.  Ne,  to  nesmí  dopustit.  Kdyby  Blanka

ovdověla, bude bohatá. A pak by mohli být spolu. Napořád.

 Základní  otázka  zní:  Je  schopen  Hauba  zabít?  Byl  přesvědčený,  že  ano.  Jenom stále

nevěděl, jak. A že již zvažoval různé scénáře – od zastřelení, přes ubodání až po fingovanou

autonehodu. Nic ale nedokázal promyslet tak, aby se k tomu odhodlal. 

 Policie o jeho vztahu s Blankou ví. Byl by ihned podezřelý. 

 Prožívá absolutní zmar. 

 Bylo až s podivem, kolik lidí nezávisle na sobě přemýšlelo, jak sprovodit Šimona Hauba ze

světa. Ale zatím pouze jediný za tento čin dostal zálohu. Vlastislav Mechnár.

 Již nějakou dobu Šimona tajně sledoval.  Přemýšlel,  kde bude nejbezpečnější to provést.

Napadlo ho, že to udělá u něj doma. A narafičí to jako loupež, která se zvrhla. Již si vybral
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dva ostré nože. Nejlepší by bylo, aby Haub už spal – než se stačí vzpamatovat, bude mít

ostří v hrudi nebo v zádech. 

 Problém je, že je tam s ním pořád ta ženská. Do dvojnásobného mordu se mu nechce.

Navíc se mu ta buchta docela líbí. 

 Pak ale zjistil, že Haub jezdí kontrolovat stavbu ranče. Je to docela odlehlé místo. Občas se

tam  staví,  když  už  tam  žádný  z dělníků  není.  To  by  mohla  být  příležitost.  Stačilo  by

popadnout nějakou tu železnou trubku, co se tam povalují a vzít s ní Hauba přes hlavu. 

 Tohle se Mechnárovi docela zamlouvá. To by šlo. Jen ještě musí doladit pár detailů. Bude to

chtít, aby se tam někde poblíž usídlil. A bude muset čekat na vhodný okamžik. 

 Raději by ho ale přepadl u něj doma. 

 Uvědomuje si, že nemůže váhat věčně.

          

 Pavel Trnožka už pamatoval mnohé. Za jeho život se tvář Kočerad, ale i Ružnic, výrazně

změnila.  Malé staré domky buď byly přetvořeny na větší, a to mnohdy způsobem značně

neurvalým, nebo rovnou strženy, aby uvolnily místo betonové mase. 

 Trnožkovi se ani trochu nelíbilo, že tam, kde dřív byla pole, je dnes namačkán barák na

baráku, tak nějak bez ladu a skladu a citu pro architekturu. 

 Starousedlíci  byli  zcela převálcováni  mladými rodinami z Prahy.  Dříve znal Trnožka kde

koho, dnes pouze zlomek místních. 

 Kromě klasických satelitů tu pár boháčů mělo své obezděné haciendy s bazény a dalším

luxusním vybavením. Takzvaná zlatá mládež se po nocích stahovala do Lucentu. 

 Místní  mládež  šla  Trnožkovi  vůbec  na  nervy.  Sám  se  za  žádného  velkého  génia

nepovažoval – a ve škole nijak neexceloval, ale rozhodně znal mapu Evropy, hlavní města

jednotlivých evropských zemí – a dokonce i asijských a jihoamerických. Jenom u Afriky a

jednotlivých států USA by měl problémy. Znal základní historická data a měl zkrátka to, čemu

se říká všeobecný přehled.
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 Když ale viděl ty prázdné výrazy opilých a zhulených mladých, kteří netušili,  co se stalo

osmadvacátého října roku 1918, a dokonce ani, co 17. listopadu 1989, bylo mu z toho až na

nic. 

 Jak tihle  lidé  mohou o čemkoli  rozhodovat?,  ptal  se sám sebe.  Přitom rozhodně nebyl

nějaký asketa. Pil, kouřil, měl rád ženy – a rovněž platil  dost na alimentech. Ale nikdy se

nedalo říct, že by to komplikovalo jeho práci či myšlení. 

 Mládež mu přišla drzá, nevychovaná, tupá. Někdo by možná namítl, že takto vždy ti starší

nahlíželi na ty později narozené – ale zde by se Trnožka přel. Tohle není otázka věku, to je

otázky  výchovy  a  vzdělání,  tedy  spíše  absence  jakýchkoli  výchovných  prvků  a  tragická

nevzdělanost. Hlavně, že každý takový rozumbrada má své pevné názory, kdy za polemiku

s nimi  by  se  neváhal  druhé  vyhazovat  z práce  a  jinak  je  postihovat.  Vyrůstají  zde  noví

totalitáři, byl přesvědčen Trnožka. 

 Štvalo  ho,  že  mizí  místa,  která  byla  opředena  čímsi  tajemným,  vůní  minulosti,  dějin.

Například byly strženy ruiny starého vyhořelého mlýna, kde si jako kluk hrával s ostatními

chlapci.

 Nebo  kdysi  krajní  domek  vdovy  Felbichové.  Takové  to  tam  bylo  pohádkové,  jako

z Perníkové chaloupky. Vzrostlé túje, vysoká tráva všude kolem, staré jabloňové stromy, pod

nimiž nerušeně kvokaly a pochodovaly slípky a polostržené stodoly, které se však držely při

životě zuby nehty, podobně jako vdova Felbichová. Její domeček mu právě něčím připomínal

onu chaloupku. Snad, že byl hnědý a střechu měl porostlou mechem.

 To vše bylo pryč. Dnes tam stála třípatrová vila, před ní se rozprostíral golfový trávník – a

nikde  nebyl  ani  jeden  strom.  Slepice  už  také  venku  nekvokaly,  tedy  pokud  člověk

neposlouchal  majitelovu  manželku  s dcerou.  Ale  toto kvokání  Trnožka v žádném případě

nepokládal za romantické. To mu šlo na nervy – a vždy přidal do kroku, aby byl co nejdál. 

 Krom  toho  se  bezduchými  domky  zastavěl  sad,  který  navazoval  na  pozemek  vdovy

Felbichové. 

 Jako by se vytrácel veškerý prostor pro fantazii. 
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 Trnožka tu  jinak  žil  docela  rád.  Lidi  ho  znali,  když  někdo něco ukradl,  Trnožka  ho do

druhého dne chytil – a cítil, že zde má své místo. 

 Ale události posledních dnů ho vzaly. Dobře, sebevražda mladé holky, to se stane. Ovšem

dva další brutální mordy v podstatě na stejném místě? To tu ještě nikdy nebylo. 

 Nemusel být věštcem, aby si Trnožka uvědomil, že se tu děje něco obludného. Něco, co

ještě neskončilo – a hrozí, že se to bude opakovat. 

 Místní měli strach. Viděl jim to na očích, když s nimi mluvil. A současně v jejich pohledech

zahlédl výčitku, že není schopen s tím nic udělat.

 Nejraději  by  šel  hned  do  důchodu.  Tohle  nemá  zapotřebí.  Jenže,  nezaslouží  si,  aby

odcházel s ostudou a rozpaky. Snad to ti Pražáci vyřeší. Děsil se, že by se to třeba táhlo

roky – a nedej bože to bylo odloženo jako „pomníček“.

  Rozmrzele se šoural lesní cestou – a nezavadil ani o prašivku. Přitom houbařil velice rád.

Sucho ale bylo přímo likvidační. Skoro by zaplakal, když viděl procesí smrků, jejichž veškeré

jehličí  leželo  na  zemi,  že  připomínalo  trsy  trávy.  Ale  místo  toho,  aby  se  tyhle  soušky

pokácely, vlastník lesa, Arcibiskupské lesy, porazily krásné zdravé vzrostlé buky. Řval by. 

 Tuhle zrovna prohodil pár slov se svou bývalou spolužačkou. Je pouze o rok mladší než on. 

„Pavle,  já  nějak  téhle době nerozumím.  Dceru  jsem vždy vychovávala,  jak  nejlépe jsem

uměla. Zdravila, pomáhala starým lidem, myslela jsem, že to pak předá svým dětem. Má dvě

dcerky a syna – a děti nepozdraví, jako by se nechumelilo. Když jsem jí to vytkla, tak mi

řekla, že taková je doba. Že se dnes každý stará sám o sebe. A že je to jako projev slabosti

někoho zdravit.

 Já ti na ni vyvalila oči. 

 Říkala jsem jí, že jsme přece vždy měly dobré vztahy. Tak proč mi ani vnoučata nevozí a

chová se ke mně jak k cizí?

  Ach jo, kam jsme se to všichni posunuli? Když se spolu bavíme – je jí pětatřicet, máma od

dětí – tak pořád něco mačká na mobilu – a skoro mě neposlouchá.“
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 „To se poddá“, snažil se ji chlácholit Trnožka. „Já mám celkem pět dětí – a se třemi máme

docela dobrý vztah. A čtvrté teprve musím vychovat“, šibalsky se usmál.

 „Jenom  jeden  syn  holt  se  mnou  nemluví.  Jeho  máma  ho  totálně  otočila  proti  mně“,

povzdechl si. „Ale v každý rodině je něco. Nesmíš být tak cimprlich.“

 Krom nejmladšího syna, kterému bylo nedávno šest let – a jehož matku si vzal až poté, kdy

bylo zřejmé, že se počet jeho ratolestí opět rozroste, měl radost z vnoučat od nejstarší dcery.

Té je šestadvacet a má dvě nádherné holčičky – tři a pět roků. Vdávala se brzy – vlastně

hned po maturitě s tím, že školu si dodělává na dálku. Vybrala si pedagogiku. Chce učit na

základce. 

 Trnožka si  o tom sice myslí  své,  ale nerozmlouvá jí  to.  Ten její  vydělá docela dost.  Je

programátorem u jedné soukromé firmy. 

 Tahle doba mu připadá uspěchaná a zvrácená. Kde kdo má dnes vysokou školu, ale vlastně

nic pořádně nezná ani  neumí.  Dokonce ani  pravopis  neovládá.  A pak kluci  dělají  s tituly

číšníky a holky servírky,  prodavačky či  kadeřnice.  Jednou se mu dostala do ruky nějaká

bakalářská práce, která popisovala, jak si zařídit masérský salon. 

 A  to  Trnožka  netušil,  že  ani  ne  za  rok  začnou  mít  jak  restauratéři  a  hospodští,  ale  i

kadeřnice, masérky a kosmetičky docela závažný existenční problém. Že ledacos bude kvůli

takzvanému koronaviru zavřené a že mnozí ti, co se zadlužili,  a snili  si o brzkém velkém

zbohatnutí, doslova spláčou nad výdělkem. 

 V trávě zahlédl malou seschlou lišku. No, to na smaženici stačit nebude, pousmál se hořce,

a nechal ji v zemi. Aspoň mezi stromy bylo celkem snesitelně.

Martin  Stára  se  probudil  a  uvědomil  si,  že  v posteli  neleží  sám.  Bětka  jen  zavrněla  a

pokračovala ve slastném spánku. Tiše ji pozoroval a přemítal, co bude dál. Na mysli přitom

tentokrát vůbec neměl své vyšetřování.

 Nechá to jako známost na jednu noc – nebo to zkusí rozvinout?
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 Jako  by  mu  nestačilo  už  jedno  zkrachovalé  manželství.  Je  to  vlastně  takový  neustálý

kolotoč, kdy má člověk strach zůstat sám, a tak se dá dohromady s někým, s kým má potom

strach zůstávat, a pociťuje nesmírnou úlevu, když se opět zmátoří.  A po čase mu začne

něco, tedy spíše někdo, chybět. A vše jede zase nanovo. 

 Čtyři  roky  rozvedený.  To by  už  pomalu  čas  na nový  vztah  být  mohl.  Ale  hodlá  znovu

riskovat? Chce snad platit další alimenty a cítit bolest a otupění, že není se svými dětmi? Že

jim není otcem, jakým by měl? A že ony tím budou trpět? 

 Noc to byla příjemná, to musel uznat. Hlavně opět pocítil něco, co už nějaký čas ne. Ne

snad, že by žil v celibátu. Ale takto pěkné to již dlouho nebylo. A tahle žena hledá vztah.

Řekla mu to.  

 Rozhodne se, že oběma připraví snídani. Tiše vyklouzne z postele a jde se podívat, zda

jsou v lednici vejce. Na cibulce by si je docela rád dal. 

 Strach ze samoty válčí se strachem z patologického soužití. Neví, čemu z toho dát přednost.

Rád by harmonický vztah – ale je ho vůbec schopen?

 Vždyť tu ženu tady zná zatím jenom chvíli. A to si ji má hned vpustit do života? 

 Rozhodl se, že ničím z toho se teď zabývat nebude. Nechá tomu volný průběh – a uvidí se. 

 Viktor Slabina byl spokojen. Podařilo se mu, oč usiloval. Exmanželka doktora Sibery, Alice,

bude sledována.

 Slabina předložil svou teorii, že ta žena se nevzdala svých majetkových nároků při rozvodu

jenom tak. Že na ni její manžel musel něco mít, čím ji vydíral. 

 „Nemyslím si však, že ho zabila kvůli majetkovému prospěchu. Pokud by mohla, učinila by

tak ještě před rozvodem. Teď už by z toho finančně nic neměla. Ale co když ji exmanžel

vydíral poté, co si našla dalšího zajištěného muže? 

 Potřebuju vědět, zda si v poslední době nevybírala větší sumy peněz. Musím vědět, s kým

se stýká.
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 Pokud nevraždila ona, je možné, že se nějakých kompromitujících materiálů, jež se jí týkají,

zmocnil někdo další. Pak ji bude vydírat – a my bychom ho měli odhalit.“

 Tardal musel uznat, že to jeho šéfovi pálí. Stále se však vzpíral opustit svou hypotézu, že

vražda doktora Sibery souvisí s vraždou Patrika Serfa – a navíc rovněž i se sebevraždou

Lindy Kolhábové, o níž má nadále značné pochybnosti.  

 Slabina to ale vidí  jinak. Domnívá se, že za Serfovou vraždou stojí  buď podsvětí,  nebo

někdo, koho vydíral. 

 Bylo zcela zřejmé, že na prvním místě mezi podezřelými u něho figurují manželé Haubovi.

Blanku Haubovou Serf vydíral – a vyděrači nekončívají dobře.

 Pořád ale Slabinovi proti ní scházel pádný důkaz.

 

Alžběta Halsnerová se probudila, a zklamaná zjistila, že se v posteli nachází sama. Lekla se,

že její noční milenec prostě zmizel. Bez rozloučení.

 Měla již neúspěšných vztahů až po krk. Konečně chtěla poznat něco, co klapne.

 To už ale uslyšela jakýsi zvuk a dolehla k ní poměrně libá vůně. 

 „Snídaně, madam“, objevil  se ve dveřích se šibalským úsměvem Martin Stára a nesl na

podnose talíř s míchanými vejci na cibulce, čtvrtkou rajčete a chlebem. Ve sklenici byl pak

nalit pomerančový džus.

 Zklamání se mžikem proměnilo v záplavu nadšení. Alžběta k němu láskyplně vzhlédla.

 „Moc děkuji“, usmála se na něho. 

 Stárovi hlavou opět proběhlo něco v tom smyslu, že nejprve člověk strádá, že je na vše

sám, jako kůl v plotě, že touží někam patřit  – a potom strádá tím, že se cítí být svázán,

zotročen, a že bojuje o samotnou identitu. 

 Zatím vůbec neznají své názory, nevědí, jak ten druhý o čem smýšlí, ale zato už znají svůj

pach a drobné nuance svého těla. 
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 Netuší, že za několik měsíců na ně dolehne koronavirová pandemie a budou nuceni na ni

nějakým  způsobem  reagovat.  Zatím  si  budou  plánovat  chození  do  kin,  restaurací  a  na

koncerty a užívat si iluze bezstarostnosti. 

 Jenomže život je jinde.

   

 Počasí  se toho dne radikálně proměnilo.  Již večer obcházely  republiku mohutné bouřky

s vydatnými lijáky – a druhý den se od rána snášel z šedé oblohy nepřívětivý silný déšť. Kdo

nikam nemusel, udělal lépe, když zůstal doma. 

 Šimon Haub usedl za volant svého vozu. Mohli si s manželkou dovolit  ten luxus, že měl

každý svůj. 

Tu noc, kdy zavraždili Serfa, měl klíčky od svého auta u sebe. Když Blance nestartovalo její

auto, protože někdo zkratoval baterii, musela volat sestře. To ovšem Haub nevěděl.

 Využil počasí na draka, aby se skryl někde, kde se bude cítit v bezpečí. Někde daleko od

všech lidí. Jel se znovu podívat na svůj budoucí ranč.

 Měl chuť být sám – a snít.

 Již nějaký čas si připadal jako štvanec. Jde po něm policie, nepříjemně na něho tlačí Hef,

aby prodal Lucent, a to značně pod cenou – a stále má pocit, že ho pronásleduje ten Stráz.

Otec mrtvé dívky, s níž se Haub vyspal. 

 Jak rád by unikl své minulosti. Ale ona mu je neustále v patách.

 Nemůže přece jen tak mávnout rukou nad tím, že mu kdosi vyhrožuje smrtí. 

 Nevšiml si vozu, jenž ho z bezpečné vzdálenosti sleduje – a který zastavil o něco dříve, než

on zajel na staveniště.

 Chvíli  zůstal  sedět  ve  voze  a  pozoroval  provazy  deště  smáčející  ještě  včera  naprosto

vyprahlou zemi. Zvažuje, zda by to neměl otočit. Jenže on by si rád vyčistil hlavu. Je toho na

něj moc. Jediné, v čem nachází trochu sil, je jeho manželství. Bál se, že Blanka někoho má.

Tato představa ho mučila na každém kroku.
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  V poslední době se mu ale mnohem více věnuje a musí uznat, že jestli dokáže čelit všem

nepřízním osudu, je to hlavně díky tomu, co Blanka předvádí v posteli. 

 Konečně se rozhodne a otevře dveře vozu.  Jakmile  vyleze ven,  je  v několika  vteřinách

promáčen. 

 Zamíří si to do rozestaveného domu. Ještě že už střechu to má, pomyslí si. Dešťové kapky ji

přímo bičují – ale nevnímá to. Snaží se objevit místo, kam se voda nedostala. Vzhledem

k tomu, že duje mohutný vítr, je zmáčené kde co. Přesto ví, kam si zaleze. Dojde k otvoru,

který vede do budoucího sklepení.

 Tam bude útulno.

 Již jsou tam i zbudované schody. Sejde dolů. Jednou zde bude elektrika a světlo, pomyslí si.

Zatím se ale ocitl v šeru.

 Svlékne si promočenou bundu a pověsí ji na skobu ve zdi. 

 Před několika dny si sem přivezl lehátko. Těší ho, že ho nikdo neukradl. Rozloží ho a lehne

si na něj. Dívá se k otvoru ve stropě, což je nyní jeho jediné spojení s okolním světem. 

 Kdyby se tak mohl někomu svěřit, jak ohromný strach se ho zmocňuje. Bojí se o život – a

nechce zemřít. Přehrává si vše, za co by asi měl pykat – a není mu vůbec dobře. 

 Má pocit, že kromě hluku, jenž způsobuje venkovní liják, zaslechl i něco dalšího. Něco, co

sem nepatří.

 Pomyslí si, že je přetažený. Že by potřeboval vysadit. Ale to zkrátka nejde. To je luxus, který

si nemůže dovolit.  

 Vystoupá pomalu nahoru a rozhlíží se.

 Ve chvíli,  kdy se chystá znovu sejít dolů, ucítí šílenou bolest, jako by se mu měla hlava

rozskočit. Někdo ho mocně udeřil – a Šimon padá na zem. Z posledních sil si uvědomuje, že

je tažen po schodech dolů.
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 Šimon Haub se nemůže pohnout. Má pevně svázané ruce i nohy a celý je potom připoután

ke svému lehátku. Ústa má přelepená lepicí páskou a jeho oči vytřeštěně pozorují dění nad

ním. 

 Když přišel k sobě – netušil  přitom, jak dlouho to trvalo – poznal, kdo je původcem jeho

současného  stavu.  Tato  osoba  mu  oznámila,  že  zemře.  Popsala,  jakým  způsobem  a

prozradila mu, proč se tak stane. 

 Haub se nemá jak bránit. Nemůže křičet. Nedokáže se pohnout. Je v pasti. Zbraň, kterou

má u sebe, je mu naprosto na nic. 

 Bezmocně přihlíží, jak se nahoře objevila hadice, která je připojená k hydrantu venku. Její

ústí ční nad ním jako pověstný Damoklův meč.

 Okamžitě se mu vybaví povídka Edgara Allana Poea „Jáma a kyvadlo.“ Jemu však nehrozí,

že  bude  rozpárán.  Zato  se  jeví  jako  velmi  reálné,  že  se  tu  utopí  jako  krysa.  Odporná

představa. 

 To již kdosi otočil kohoutem a voda dopadá s hlukem do sklepení. Jako by Haub byl zpět

venku v prudkém dešti. Ale tohle bylo horší – neměl, kam se schovat. Než se prostor zaplní

vodou tak, že Haub skončí pod hladinou, může to klidně tak půl hodiny trvat. 

 Strašlivá postava se naklonila dolů. Chce si to vychutnat, dochází vystrašenému Haubovi.

Pochopil, že tu dnes zemře – ale ještě se s tím zcela nesmířil. Neexistuje ovšem možnost,

jak by se mohl zachránit. 

 Tak rád by určité věci vrátil zpět a udělal jinak, ale to není zkrátka možné.

 Voda vedle něj pleská čím dál zlověstněji. Třese se zimou a současně mu na čele vyráží pot

hrůzy. 

 Už nikdy nepolaská Blančino tělo. Už nikdy ji neuvidí.

 Nejraději by se rozbrečel. Ale pochopil, že to by jeho kata neobměkčilo. Naopak. Nejspíš by

to umocnilo jeho slast, kterou si touží doslova vychutnat do poslední kapky.
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 Postava  se  napřímila.  Bylo  dobojováno.  Haub  již  byl  zcela  zaplaven  vodou  a  v tomto

okamžiku je tedy otázkou několika minut, než se jeho životní příběh nadobro uzavře. Jeho

vytřeštěné oči mluví za vše.

 Osoba v plášti s kapucí vytáhne z kapsy Haubův mobil a naťuká následující vzkaz: „Blani,

přijeď  na náš ranč.  Jsem tu.  Musím s tebou nutně mluvit.  Doraz  co nejdříve.  Líbám tě,

Šimon“. 

 Zpráva je odeslána Blance Haubové a osoba v plášti se spokojeně zadívá na scenérii pod

sebou.

 Šimon Haub je mrtev. Přesto ještě nechá vodu chvíli proudit, než ji zastaví. Vodou je tak

zaplavena více jak polovina dolní místnosti. 

 Pracuje v rukavicích a zachovává rozvahu. 

 Po asi deseti minutách se na displeji Haubova mobilu objeví stručné: „Dobře, jedu tam.“

 Vše tedy zatím vychází, jak má.

 Nastal čas opustit děsivou scénu a nechat jeviště připravené pro další akt.

 Blanka Haubová zkusila Šimonovi volat, ale nezvedá to. Co si myslí? Proč ji ksakru v tomhle

dešti někam tahá? Snad si nemyslí, že je to romantické? 

 Ale třeba je to opravdu důležité. Neví. Sotva vidí na silnici před sebou. 

 Dojela na místo – a již vidí obrys Šimonova vozu. Volá ho, ale nikdo se jí neozývá.

 Otevře deštník, jímž však okamžitě zalomcuje prudký poryv větru.

 Blanka se podívá na své zablácené boty a blátem postříkané auto a zakleje.

 „Tak co je tak důležitýho?“, zakřičí do vichru.

  Žádná odpověď. Několikrát zavolá Šimona jménem – ale nic. 

 Začíná se jí zmocňovat divný pocit. Něčím jí to připomnělo její schůzku s Patrikem Serfem. 

 Vezme do ruky mobil  a  vytočí  Šimonovo číslo.  No hurá,  slyší  jeho vyzvánění.  Vychází

z rozestavěného domu.
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 Vejde dovnitř. Mobil stále vyzvání. „Ty to neslyšíš?“, zvolá podrážděně, ale současně je ve

střehu. Něco tu není v pořádku.

 Co když všechno ví? Co když ji sem vylákal, aby ji tu zabil? Neměla by se okamžitě otočit a

vypadnout?

 To už ale spatřila Šimonův mobil na podlaze kousek před sebou. Vypla svůj a sehnula se

pro Šimonův.

 „Je tu někdo?“

 Nic.

 „Šimone, jestli mě hodláš vyděsit, povedlo se. Ukaž se a promluvme si. Co se děje?“

  Došla k otvoru, do nějž ještě před několika minutami tekl proud vody. Její pohled sklouzl

dolů  – a v ten okamžik se neubránila  hysterickému výkřiku.  Koukala  totiž  na tělo svého

manžela, přivázané k lehátku. Sice celou dobu toužila po ovdovění, ale tento pohled byl pro

ni natolik odpudivým a šíleným, že ji ani nenapadlo se radovat. 

 Utíkala pryč, ke svému vozu. Nasedla a sotva popadala dech. Až cestou domů jí došlo, že

na Šimonově mobilu najdou její otisky prstů. Nic na světě ji však nemohlo přimět, aby se na

to ohavné místo vrátila. Byla promočená a třásla se zimou.  

 Viktor Slabina pozoroval, jak v podzemní místnosti pomalu mizí voda, aby se mohli dostat

k tělu.  

 Pomyslil si, že vrah je vyložený sadista – a neměl zrovna na mysli způsob provedení vraždy,

který byl sám o sobě odporný. Ale vybere si právě takovéto počasí. 

 Již sice pršelo mnohem slaběji než předešlý den, ale teplota klesla po ránu někam k deseti

stupňům – a mrholení  bylo nepříjemné svou vytrvalostí.  Navíc moc nebylo,  kam se tady

schovat.

 Mrtvolu objevil brzy ráno jeden z dělníků, kteří na stavbě pracovali. Ne, včera tu nebyli. 

 Našel se mobil oběti, z něhož vyplývalo, že psal své manželce, aby sem přijela. 
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 Opět  Blanka Haubová.  Slabina by se vsadil,  že najdou otisky jejích prstů na Šimonově

mobilu. Ale též mu je jasné, co mu bude vykládat. Že přijela, když byl již její manžel mrtvý, že

zpanikařila – a že to samozřejmě nespáchala.

 Nemohl si pomoct. 

 „Tentokrát si tu Haubovou podám“, zavrčel směrem k Tardalovi. 

 „Myslíte, že zabila svého muže?“

 „Jo  – a  zase nám bude věšet  na nos bulíky,  jak  dorazila  až  po vraždě.  Učiněný  Jára

Cimrman pozdě chodící. 

 Podívej, Honzo, vždyť měla motiv k oběma vraždám. Serf ji vydíral – a manžela se bála.

Tajila před ním svůj milostný poměr se Šalepou. Nedivil bych se, kdyby nějak spolupracovali.

Šalepa přece mohl v případě Patrikovy vraždy dovézt tu traverzu na místo činu. Pak šel se

ženou do divadla – a divadýlko nám potom zahrála i Blanka Haubová. 

 Tady to může být podobný. Musíme ověřit Šalepovo alibi. Samozřejmě, až budeme vědět

přesný čas, kdy tady k tomu došlo“, a kývl hlavou směrem ke sklepu, kam už se co chvíli

podívají na mrtvolu Šimona Hauba.

 „Dovedu si představit, že Šalepa zabije Hauba, napíše pak jeho ženě, aby sem přijela – a

sám zmizí. Ta bude chvíli podezřelá, ale nic jí nedokážeme.“

 „Takže už si nemyslíte, že v tom má prsty Stráz? Serfa i Hauba vinil ze smrti své dcery“,

namítl Tardal.

 „Správně, Honzo, prověříš jeho alibi. Nemůžeme zapomínat ani na Hefa. Podezřelých je tu

stále až moc. Ale na čerstvou vdovu se jednoduše zaměřit musíme. Bude dědit a zbavila se

hrozby. To jsou dva motivy naráz.“

 Konečně mohli sestoupit k mrtvému.

 Slabina si nemohl nevšimnout, jak byla oběť spoutaná. Stejně jako Patrik Serf. A oba byli

utopeni. A jak si všiml na hlavě mrtvého, také tento muž byl nejdřív patrně omráčen.

 Vražda Šimona Hauba tedy dozajista souvisí s mordem Patrika Serfa. 
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 Po pitvě se dozvědí, že Haub zemřel někdy včera kolem druhé hodiny odpolední. Takže

tentokrát vrah nečekal na večer, ale udeřil již přes den.     

 

 Stráz přijal Tardala vlídně. „Pojďte dál.“

 Tardal se ho zeptal, co dělal v době vraždy Šimona Hauba a sdělil mu předpokládaný čas,

kdy k ní došlo.

 Byl připraven, že Stráz odpoví, že sám doma. O to více ho překvapilo, když mu muž sdělil,

že byl u jedné sousedky.

 „Víte, zvala mě opakovaně, že dělá skvělé povidlové buchty. Ty já rád. Tak jsem zašel.“

 „A od kdy do kdy jste u ní byl?“

 „Přišel jsem k ní nějak kolem jedné. Docela se to protáhlo. Povídali jsme si, víte? Její muž

loni zemřel na rakovinu. 

 Já se lidem normálně spíš vyhýbám. Ale ona je docela vytrvalá“, usmál se.

 Sousedka Strázovo alibi skutečně potvrdila – a byla i dokonce přesnější, co se časových

údajů týče.

 „Byl tu od tři čtvrtě na jednu. Dívala jsem se zrovna v kuchyni na hodiny, když zvonil. Jsem

sama, víte? Syn pořád cestuje někde v zahraničí a dcera se mnou nemluví. Má svůj život“.

V ženině hlase zazněla silná zahořklost.

 „Myslím si, že Stráz je chlap, kterej by ještě mohl za něco stát. Jenom potřebuje motivaci“,

usmála se.

 Tardal  by  jí  hádal  nějak  kolem  padesátky.  Udržovaná,  chemická  blondýna.  Patrně

navštěvuje kosmetické salóny a postavu by jí mohla závidět kdejaká třicítka. 

 „Dokdy se tu pan Stráz asi zdržel?“

 Neušlo mu, jak ženě zajiskřily oči.

 „Odcházel až po šesté. Říkala jsem mu taky, kam by v tom dešti chodil. Ale to už se to pak

uklidnilo. Navrhla jsem mu, že se může stavit častěji – a on že prý o tom bude uvažovat.“

 Jak Tardal pochopil, tato žena doufá, že nezůstane toliko u úvah. 
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 To ale stavělo na hlavu hypotézu, že vrahem je Stráz. Potom to asi skutečně bude Haubova

manželka.  Jak  triviální,  zklamaně  si  pomyslil  Tardal,  jenž  měl  rád,  když  jsou  detektivní

příběhy zapeklité s nenadálými zvraty.

 Realita ale bývá všednější a prostší. 

 Blanka Haubová se zpočátku tvářila, že nemá, co by policii tajila. 

 „Dostala jsem od Šimona esemesku. Abych tam přijela. Nechtělo se mi, strašně lilo. Ale jela

jsem tam. Objevila jsem ho tam už… No, viděli jste přece…“

 „Proč jste nezavolala policii?“

 „Bála jsem se, že mě budete podezírat. Byla mi zima, byla jsem celá promáčená – nemyslilo

mi to.“

 Přesně tohle Slabina čekal. Příběh slabé neškodné ženy, která se jen náhodou přimotala

k vraždě. Jenže již podruhé. To skutečně na náhodu příliš nevypadá.

 „Podívejte, paní Habová, vy nám něco tajíte. Měla jste poměr s panem Šalepou.“

  „To už skončilo“, zatvářila se vzdorně.

 „Budete po manželovi dědit, že?“

 „Myslíte tedy, že jsem ho zabila? A proč bych tam teda nechávala jeho mobil se svými otisky

a esemeskou, že tam mám přijet? Myslíte si o mně, že jsem stupidní?“

Ne, to si v žádném případě o ní Slabina nemyslil.

 „Třeba právě tímto se od sebe snažíte odpoutat pozornost“, pronesl klidným hlasem.

„Podívejte,  paní  Haubová.  Dostanu  povolení  k prohlídce  vašeho  domu  a  vašeho  auta.

Dávám vám nyní příležitost se dobrovolně přiznat. Takže: Zabila jste svého manžela?“

 „Nezabila“, vykřikla Blanka. „Jste se asi zbláznil.“

 „Hlavně mi tu nezačněte vykládat, jak jste ho milovala – a jaká je to pro vás příšerná ztráta,

že ho někdo oddělal“, usadil ji Slabina.

 „Kdysi jsem ho milovala“, hlesla pojednou unaveným hlasem Blanka. 

 „Jenže teď jste měli problémy.“
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 „To nepopírám. Ale ty má přece kde kdo. Já ho nezabila, slyšíte?“, již opět zvýšila hlas. Byl

naléhavý a pronikavý.

 „A s vraždou Patrika Serfa tedy také nemáte nic společného?“

 „Proboha, jasně že ne.“

 „Dobře,  tak si  tedy počkáme,  co přinese domovní  prohlídka.  A vy si  zatím posedíte ve

vazbě.“

 Snažila se působit vyrovnaně, ale Slabina celou dobu vnímal její neskutečný strach. 

 „Tak myslíte, že je to ona?“, zeptal se Slabiny Tardal.

 „Už to tak vypadá, Honzo. Brzy snad budeme moudřejší.“

 Alžběta  Halsnerová  uvažovala  prakticky.  Biologické  hodiny  jí  už  tikají.  Své  předešlé

známosti by shrnula jako katastrofu. Stáru si otipovala jako muže, který ji dokáže zajistit.

Nejen ji, ale případně i děti. A o ty stála.

 V posteli jí vyhovuje – a i jinak se s ním cítí dobře. 

 Právě byli spolu v jedné restauraci na večeři. 

 Když se vrátili k ní domů, byli oba poměrně nadržení. Netrvalo dlouho – a skončili v posteli.

 Ani jednomu se ještě nechtělo usnout.

 „Byl to krásný večer“, vzdychla Alžběta.

 „To bych řekl“, usmál se na ni Stára a políbil ji na rty.

 Všiml si, že Alžběta o něčem přemýšlí.

 „Děje se něco?“, zeptal se starostlivě.

 „Víš, je to zvláštní, ale něco se mi vybavilo.“

 „Ano?“

 „No, k tomu případu, co vyšetřuješ.“

 „Já nic nevyšetřuju“, znovu se usmál Stára. „To je věc policie. Já chci pouze zjistit, proč se

zabila Linda Kolhábová.“
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 „No právě, nedala se Alžběta. Tuhle ses mě ptal na to, jestli  nevím o nějakém Serfově

zločinu. Ale teď se mi vybavilo něco jiného. Týká se to té Kolhábové.“

 „Ano, lásko?“, zpozorněl Stára. „Tak povídej“, pobídl ji.

 „Jednou jsme takhle spolu popíjeli. Mluvil o nějakých lidech, co mu vyhrožujou. Ptala jsem

se ho, jestli má nějakou zbraň. A tehdy vybuchl, že jednu měl. Prý si ji obstaral načerno, bez

zbrojáku. A ta „čůza Kolhábová“ – tak to doslova řekl, mu ji údajně šlohla.“

 „Asi nevíš, co to mělo být za typ zbraně?“

   „Prostě něco, co střílí. Ale byl si jistý tím, že mu tu zbraň vzala Linda. A zuřil, že nemá, jak

se k ní dostat zpět.“

 To by znamenalo, šrotovalo Stárovi v hlavě, že vražednou zbraň měla u sebe několik let.

Někde ji schovala. A pak se jí zabila. Tohle byl další cenný střípek do jeho skládačky. Byla to

odpověď na otázku, kde Linda sebrala zbraň.

 „Jsi skvělá“, políbil Alžbětu na rty. Ta se jen zatetelila blahem.

 „Myslíš, že ti to nějak pomůže?“

 „Už pomohlo.“

 Oba usoudili, že nadešla ta správná chvíle na repete. 
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V. Pod tlakem

   Byl  to  jeden  z těch  případů,  kterého  jsou  média  plná.  Ztratila  se  dvanáctiletá  štíhlá

blonďatá dívka. Policie po ní pátrala již čtvrtým dnem – a nic. Měla zmizet na cestě ze školy

domů. 

 Poměrně záhy se pozornost policie upnula na partnera matky ztracené dívky. Zjistilo se, že

byl v minulosti trestán za krádeže. Odseděl si tři roky. 

 V současnosti pracoval jako údržbář v jednom hotýlku. 

 Matka ztracené Evičky dělala servírku v jednom baru. Byla tři roky rozvedená. Bulvár někde

vytáhl, že chlapy střídala, když ještě byla vdaná. Měla mít též problémy s alkoholem.

 Chudák holka, pomyslil si asi každý, kdo se o tento případ jenom trochu zajímal.

 Partner Eviččiny matky se ve chvíli, kdy se dostal do hledáčku policie, oběsil.

 Kde kdo tedy spekuloval o tom, že to on nebohou dívku zabil – a když hrozilo, že bude

usvědčen, spáchal sebevraždu.

 Velice smutná kauza. Policisté zatím pátrali  po jejím těle. Že by ji  měli najít živou, si už

nemyslili ani ti největší optimisté. 

 Kriminalisté se soustředili na opuštěné objekty v okolí dívčina zmizení. Nasadili psy. Zatím

ale po ní nebylo ani památky. 

 Nyní se zraky vyšetřovatelů upnuly k jedné bývalé vojenské základně. Nacházela se sice

poněkud z ruky, ale svědci potvrdili, že otčím zmizelé dívky miloval airsoft. A že to tam měl

znát.

 Již  se  zdálo,  že  ani  tato stopa nikam nepovede.  Ale  psi  přec jenom něco vyčmuchali.

Igelitový pytel s lidskými ostatky.

 Bulvární titulky hned hlásaly: „Hrůzný objev uprostřed lesů“.
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 Jenomže  všechno  bylo  ještě  maličko  jinak.  Ukázalo  se,  že  ostatky  sice  patří  osobě

ženského pohlaví, ale osobě již dospělé, patrně v rozmezí pětadvaceti až čtyřiceti let. Takže

se o pohřešovanou Evičku nejedná ani v nejmenším.

 Zbývalo určit, kdo ona mrtvá žena je a jakým způsobem zemřela. Podle všeho byla mrtvá

tak dva roky – a stopy na žebrech naznačovaly, že jejím tělem pronikl v oblasti srdce nějaký

ostrý nástroj. 

 Policisté se nyní soustředili na seznam pohřešovaných žen a na zubní záznamy oběti. 

 Domovní  prohlídka u Haubových sice  na jednu stranu nic  mimořádného nepřinesla,  na

stranu druhou policie objevila na vlas stejná lana, jakými byli  svázáni jak Serf, tak Haub.

Navíc v jeho pracovně našli lepicí pásky. Jistě, to samo o sobě nic neznamenalo. Ale byla to

další indicie, která ukazovala na Blanku Haubovou.

 „Opakuji,  že já jsem nezabila  ani manžela, ani Patrika“,  tvrdošíjně trvala na svém. „Tak

provazy a pásku má asi kde kdo“, odfrkla pohrdlivě, když jí sdělili, co u ní doma našli.

 Slabina jí  musel dát  do značné míry za pravdu. Je faktem, že u ní  nenašli  palici  s krví

Patrika nebo Šimona. Ale neměla vlastně alibi ani na jednu z obou vražd – a pro obě měla

silný motiv. A když se k tomu připočetla ta lana, už toho bylo dost na to, aby se nad tím jen

tak dalo mávnout rukou. Byly zde pouze nepřímé důkazy – a Slabina si uvědomoval, že ty

nemusí u soudu stačit. Ale nevzdával se. 

 V obou případech přece byla na místě činu. 

 Oznámil jí, že bude obviněna z dvojnásobné vraždy.

 „Chci právníka, do té doby neřeknu vůbec nic“,  suše to okomentovala Blanka Haubová.

Věřila, že jí Šalepa pošle někoho schopného.  

 Přišlo jí neuvěřitelné, že ji tady drží. Vždyť proti ní nic kloudného nemají. 
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 Tardal  postřehl,  že  Slabina  je  podrážděný  více  než  obvykle.  Jednak  to  připisoval

skutečnosti, že Eva Šanychová trávila dovolenou u moře bez něj – a potom měl podezření,

že si jeho šéf není jistý vinou té Haubové.

 Ukázalo se, že tipuje správně.

 „Víš,  Honzo,  něco mně tu pořád nesedí.  Když by vraždila  Haubová,  proč to dělat  tímto

způsobem? Jistě, chce se zbavit vyděrače a potom manžela. Tomu rozumím. Tak bych si

sehnal nějakou střelnou zbraň a našil to do nich. Bum bum, hotovo.

 Ale  tady  z toho  na  mě  dýchá  neuvěřitelná  nenávist.  Nedivil  bych  se,  kdyby  pachatel

sledoval, jak jeho oběti umírají. Trvalo to. Nebylo to hned. Naopak. Vrah se vyžíval v bolesti

obětí, které odsoudil ke kruté smrti. 

 Proč by je měla Haubová takto trýznit? To nedává smysl. Potřebovala je mrtvé, ale to je

vše.“

 „Ale už jste ji obvinil, ne?“, ujistil se Tardal.

 „To ano. Protože hodně věcí ukazuje právě na ni. Ovšem jistý si vážně nejsem. Jo, chvíli

jsem byl, to ano. Ale čím víc o tom všem přemýšlím – já ti nevím, Honzo. No.“

„A pokud to nebyla Haubová, kdo tedy? Stráz“, zkusil to Tardal. „Jenže ten má na druhou

vraždu alibi.“

 „Ale u něj by souhlasilo to provedení. On oba z duše nenáviděl. Leda však…“, odmlčel se

Slabina. O něčem evidentně horečně uvažoval.

 „Leda však“, navázal tam, kde skončil, „že by ti dva nějak spolupracovali.“

 Zatím  mluvil  spíše  pro  sebe,  ale  dost  hlasitě  nato,  aby  Tardal  mohl  sledovat  jeho

myšlenkové pochody.

 „Podívej,  Honzo,  čistě  hypoteticky.  Vem  si,  že  k Haubům  ten  Stráz  opakovaně  přišel

Šimonovi vyhrožovat.  Co když se jednoho dne domluvili  s Haubovou,  že dva je více než

jeden? A že v jednotě je síla. Jeden vlastně odvádí pozornost od toho druhého. Ale tohle

nebude snadné prokázat.“
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Slabina byl vzrušený. Tohle by mohl být onen pověstný poslední dílek do skládanky. Už by ji

rád měl sestavenou.   

      

 Cyril  Klajz  vlastně  ani  nebyl  překvapen,  když  z a  ním  policie  dorazila.  Bylo  to  logické

vyústění věcí a bylo pouze otázkou času, kdy se to stane. Nyní to tedy po více než dvou

letech bylo potvrzeno. Již žádné dohady. 

 „Bohužel,  musíme  vám  oznámit,  že  jsme  nalezli  ostatky,  které  s určitostí  patří  vaší

manželce.“

 Denisa je mrtvá. Byla zavražděna. Celou dobu to vlastně tušil.  Stejně, jako tušil,  že pak

bude okamžitě prvním podezřelým. 

 Samozřejmě zde zapracoval její bratříček, který ho neustále podezíral. 

 On se ale jen tak nesloží. Vyrukuje s deníkem své manželky. Jistě, pro ně to možná bude

další důkaz pro to, že svou manželku ze žárlivosti zavraždil. 

 „S  její  smrtí  nemám  nic  společného“,  poví  jim  pevným  hlasem.  „Spíše  byste  si  měli

proklepnout jejího milence.“

 Viktor  Slabina  se dozvěděl  až  další  den,  co  se vlastně děje.  Že byly  objeveny  ostatky

Klajzovy  manželky  a  že  Klajz  policii  odevzdal  její  deník,  v němž popisuje  svůj  vztah  se

ženatým mužem. A co bylo pro Slabinu nejpodstatnější,  že tímto ženatým mužem nebyl

nikdo jiný než doktor Sibera. 

Okamžitě zpozorněl. Toto byla informace, jež mohla s jeho případem, či aspoň jeho částí,

výrazněji pohnout. 

 Milan Pahl sledoval,  jak Sandra plynule oddechuje. Spala. Je toho na ni poslední dobou

moc, pomyslil si starostlivě. 

 Viděl,  jak strašně na ni dopadá, co se děje s její sestrou. Patrně ji obviní z dvojnásobné

vraždy.
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 Před Sandrou by to nikdy neřekl, ale on Blanku celou svou duší nenávidí. Pokládá ji  za

ordinérní  všehoschopnou  šlapku.  Kdyby  dostala  doživotí,  nemrkl  by  okem  a  ruce  by  si

spokojeně zamnul.

 Jenomže si nepřeje, aby tohle vše nějak ohrozilo těhotenství jeho ženy.

 Vždyť může být opět otcem. Jak moc by si to přál. Bude to kluk, nebo holka? Chtěl by snad

raději syna? Neví. Přistihl se, jak uvažuje o tom, že by se mu vrátil Oliver. Blbost, nadává

sám sobě. Už nikdy to nebude Oliver. Možná by bylo lepší, kdyby se mu narodila dívka, aby

nemusel toho kluka srovnávat s Oliverem. To prostě nesmí – ale asi by se neubránil.

 Ví, že Sandra by to neviděla ráda, jak se stále trápí, tak si chvilky, kdy prochází Oliverovy

fotky, nechává na dobu, kdy tu Sandra není či jako nyní, kdy spí.  

 Nikdy se při pohledu na synovu tvář neubrání slzám. Jak asi musel trpět. A proč vlastně?

Vždyť nikomu nic zlého neudělal.

 Nikdy se asi přes tohle nedostane.

 Tohle je něco jiného než s jeho první ženou. Tu si rozhodně nepřipomíná. Ne. Tu zcela ze

své paměti  vytěsnil.  Jak se jenom k němu zachovala.  Prvotřídní  děvka.  Fuj,  má si  chuť

odplivnout, jen si to vše znovu vybaví. Pro něho je mrtvá – musí se tomu usmát. Ona je

mrtvá – a nejen pro něho. Pro všechny. 

 Jenže on asi nebude nikdy šťastný, zhrozí se. Protože nikdy nemůže zapomenout na to, co

postihlo jeho syna. A nikdy se s tím přece nemůže vyrovnat.  Nikdo za jeho smrt vlastně

nebyl odsouzen. A jemu se to bude pořád vracet a vracet – jako nikdy nezhojená rána.

 Ale i tak musí uznat, že se stal zázrak. Má vedle sebe ženu, kterou velice miluje – a bude

s ní mít rodinu. 

 Současně ho ale přepadá strach, že se to zase všechno podělá. Že dostal možnost vynořit

se a nedechnout, jen aby ho to opět stáhlo pod hladinu, o to bolestivěji. Ne, to by už nepřežil.

 Hledí na Olivera, jak se bezstarostně usmívá – a Milanovi po tváři stékají slzy. 
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 Viktor Slabina byl informován, že sledovaný objekt je v pohybu. Tím sledovaným objektem

nebyl nikdo jiný než Alice, exmanželka doktora Sibery. 

 Akce se tedy mohla rozjet. „Hlavně, ať si vás nevšimne“, pro jistotu zdůraznil Slabina. Pokud

se neplete, již brzy se případ výrazně pohne kupředu. 

 Alice se rozhlížela okolo sebe. Byla poslední dobou nevyspalá a vystresovaná do krajních

mezí. 

 V kabelce nesla první částku pro vyděrače. Vlastně jenom její část. Celou částku nedala

dohromady. Došlo jí jedno – nechce-li o vše přijít, musí vyděrač zmizet. Dnes – a navždy. 

 Vyzbrojila se dlouhým kuchyňským nožem, který též ukryla do kabelky. 

 Její  žaludek  neměl  daleko  k tomu,  aby se  probudil  k vulkanické  činnosti.  Ostatně,  byla

těhotná – a do toho všechny ty strašné věci.

 Ovládla se. Ne, nejde to jinak. Probrala to ze všech možných hledisek. Je to zkrátka buď –

anebo. A v tomhle případě má naprosto jasno, co si vybere. 

 K předávce má dojít u lesa, stranou všech obydlí. Ví, kde. 

 Jde pěšky. Na to, že se blíží večer, je pořád stále dobře vidět.

 Marcela Litichová už je na místě. Alice ztuhne, když postřehne v Marcelině ruce střelnou

zbraň

 „Co to…“

„To jen, aby ses o nic nepokoušela“, zasyčí na ni Marcela. „Peníze doufám máš.“

 „Mám. Ale chci ten papír.“

 Marcela se zasměje. „To si myslíš, že jsem tak blbá? Dnes ti ho jen ukážu, že ho opravdu

mám. Ale  dostaneš ho až s poslední  splátkou.  Kdybys mi dala  ty prachy dnes všechny,

mohlo to být vyřešeno jednou provždy“, dodala Marcela kousavě.“

 „Tak to ne“, vybuchne Alice. „Dáš mi to dnes.“ Zatváří se výhružně.

 „Obávám se, že jsi stále nepochopila, jak jsou karty rozdané. Dobrá, ráda ti to připomenu.

Mám v ruce dokument, který jsi na manžílkovo naléhání sama vytvořila. Je to tvé přiznání
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k vraždě milenky tvého manžela. A je tam uvedeno, kam jsi dala tělo. Předpokládám ovšem,

že její tělo odvezl tvůj manžel, že? Jak to bylo? Mělas na výběr – jít sedět, anebo se upsat

tomu ďáblovi? Bylo to tak, že?“

 Sledovala, jak se její slova trefují do černého. 

 Jako pravidelná čtenářka bulváru vím, že Deniska je opět na světě. Tedy, ne že by ožila –

ale přesně naopak. Už se ví, že nikam neodešla. Tedy, nebereme-li v potaz onen svět, že?“

 Alice byla celá bledá a chvěla se. Tahle žena ji má v hrsti.

 Vytáhla obálku s penězi a hodila ji před Marcelu na zem. „Tak si to sežer.“

  „Moment, ještě musím penízky přepočítat.“

 Marcela  zastrčila  zbraň do své kabelky  a sehnula  se k penězům. Patrně již  nepočítala

s jakýmkoli odporem té druhé. Ale právě v tom se mimořádně přepočítala.

 Alice cítila,  že když nevyužije tento moment, jiná příležitost se jí  již nenaskytne. Sevřela

v ruce nůž a prudce vyrazila k Marcele.

 Ta nestačila zareagovat. Jenom pohlédla na Alici a pokusila se vstát. To už jí ale do břicha

vniklo ostří nože.

 Marcela  se  pokoušela  z kabelky  vylovit  zbraň.  Alice  byla  rychlejší  a  kabelku  odkopla

z Marcelina dosahu.

 Sehnula se nad ní, aby to dokončila.

 „Stát. Tady policie. Odhoďte zbraň“, ozvalo se za nimi. 

  Alice se ohlédla a spatřila, jak na ni míří ozbrojení policisté.

 „Odhoďte ten nůž“, zavelel kdosi. „A ruce nahoru.“

 Jako v mátohách uposlechla. Nůž dopadl na zem a Alice dala své ruce nad hlavu.

 To již k ní policisté doběhli a zajistili  ji.  Další se potom starali o zraněnou Marcelu, která

úpěla na zemi, celá od krve. Zastavili jí krvácení a zavolali záchranku. 

Viktor byl informován, že vše proběhlo v pořádku. Jenom Marcela byla zraněna, ale měla by

se z toho dostat. 
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 Slabina se vítězoslavně obrátil na Tardala. „Tak tohle klaplo, Honzo. Máme je obě. A máme

doznání Alice Siberové, že zabila Denisu Klajzovou.“

 „A která z nich zavraždila Siberu?“

 „To ještě budeme muset zjistit. Myslil jsem, že Alice. Ale pak nechápu, že by tam nechala to

lejstro. Ale možná ji něco vyrušilo. Nevíme. Ale nemělo by trvat dlouho – a budeme, pevně

doufám, mnohem moudřejší.“

 Konečně měl Slabina pocit, že je blízko. Mají Blanku Haubovou – a teď i tyhle dvě výtečnice.

 Výslechy asi jednoduché nebudou, ale případ by se měl blížit  svému rozuzlení. A on se

konečně bude moct také trochu začít věnovat sobě. 

 Nejprve Slabina vyslechl Alici s tím, že Marcela se musí zotavit ze svého zranění. Ale už

věděl, že v nemocnici dlouho nepobude – a že ji za několik dní též bude moci vyslechnout.

 Naštěstí Alice nezasáhla žádný Marcelin životně důležitý orgán. Přitom stačilo ránu zasadit

jenom o kousíček výše a Marcela by byla po smrti.

 Alice působila naprosto odevzdaným dojmem. Její sny byly totálně rozcupovány. Upínala se

na jediné – že chce porodit. Potrat podstoupit odmítá. Možná stále věří, že na ni Mojmír bude

čekat.

 O tom si tedy Slabina myslí své. 

 Slabina se rozhodl, že začne Denisinou vraždou.

 „Popište mi pro začátek, co se tehdy stalo. Myslím, když jste zabila Denisu.“

 Rysy měla strhané a vypadala celkově značně vyčerpaně. Slabinovi ovšem neušlo, jak ji

zmínka o Denise rozrušila. Celá ta tragédie se jí připomněla. 

 „Dcera byla ten večer pryč. Já měla být původně také, ale sešlo z toho. Nedávala jsem to už

manželovi  vědět.  Nevím,  zda jsem ho podezírala.  Asi  trochu ano.  Možná jsme je chtěla

objevit. Už nevím.

 Načapala jsem je přímo přitom“, pokračovala Alice rezignovaným hlasem. Dnes vím, že

když už, tak jsem měla zabít jeho.

109



 Popadla jsem tu ozdobnou zlacenou dýku.“

 „Tu, kterou někdo ukradl, když zavraždil vašeho exmanžela?“, přerušil ji Slabina.

 „Ano, tu“, potvrdila správnost jeho domněnky Alice.     

 „Takže tu zbraň jste měla stále na očích?“

 Přikývla. „Říkal, že je to cennost – a že se jí nikdy nezbaví. Smyl z ní krev. Nemohla jsem se

na to dívat. Hned jsem měla před očima…“ Větu nedokončila a rozplakala se.

 Slabina ji nechal, aby se uklidnila. Potom pokračoval.

 „Takže jste je přistihla v posteli.“

 Přikývla.

 „Denisa se mi vysmívala, že prý ruším. A že údajně bude paní domu brzy ona. Takže ať ani

nevybaluju. Byla sebejistá. Drzá. A on jí nic neřekl.

 Zpětně si říkám, že s námi všemi jen odporně manipuloval.  To byl prostě on. Podle mě

věděl, jak bude reagovat Denisa – i jak budu reagovat já. Nemyslím si, že s ní chtěl žít. Ale

naskytla se mu příležitost, jak se jí elegantně zbavit – a mně si připoutat. 

 To je už dnes jedno“, povzdechla si Alice.

 „Zkrátka, viděla jsem rudě. Viděla jsem před sebou neomalenou nestydatou vypočítavou

kurvu, která se mi vysmívá. Kurvu, která mě chce o vše připravit.

 Přestala jsem se ovládat.  Ani nevím jak,  nějak jsem k ní  přiskočila  a prudce jí  tu kudlu

vrazila zespoda směrem nahoru pod levé ňadro. Ani nevykřikla. Jenom tak nějak zasténala a

chytila se rukou za hruď. Poté padla na záda na postel a zůstala tak ležet. A on to celé jen

pozoroval, jako by byl divák, co si zaplatil skvělou zábavu.

 Vstal, sebral mi ten nůž – úplně ho vidím.“

 „Je mrtvá, Alice. Zabila jsi ji. A jak to vidím, máš nyní dvě možnosti. Buď se udáš na policii a

půjdeš na pár let do lochu – nebo, a to si myslím, že bude pro nás všechny přijatelnější

varianta, sepíšeš své přiznání a podepíšeš ho: Dne toho a toho jsem v tolik a tolik tou a tou

zbraní probodla Denisu Klajzovou, kterou jsem našla v posteli  s mým manželem. Její tělo

jsem ukryla tam a tam. Datum a podpis.“
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 „Byl  mi  odporný  –  ale  nezmohla  jsem se  na  odpor.  Byla  jsem paralyzovaná.  A  on  mi

připomněl, jak by to celé nesla naše dcera. A že je žádoucí to celé jednou provždy smést ze

stolu.

 Když si představím, že před chvílí s tou ženskou šukal – a pak chladně kalkuloval, jak ji

navždy někde ukryje. Bylo mi z něj na zvracení. A ze sebe také“, sklopila hlavu.

 „Takže do areálu toho vojenského objektu zavezl její tělo Sibera“, ověřoval si Slabina, zda

chápe správně, co mu Alice Siberová říká.

 „Ano“, sevřela rty a pokoušela se ovládnout silné emoce, které se v ní probudily. 

 „Takže si pojistil, že od něho neodejdete. Ale pak jste se rozvedli…“

 „Zakoukal se do další děvky“, procedila mezi zuby Alice. „Myslela jsem, že to bude jen úlet –

ale  on ji  chtěl  strašně moc.  A že tedy  chce  rozvod.  Samozřejmě zdůraznil,  že  na  jeho

majetek nemám nárok, jinak se objeví jistý dokument. Držel mě v šachu – a já se neuměla

bránit.“

 „Lze tedy říct, že jste ho velice nenáviděla?“

 „To je slabý slovo.“

 „A tak jste tedy začala přemýšlet o tom, že ho zabijete.“

 „Podívejte, aby bylo jasno“, ožila trochu Alice, aniž věděla, kde na to ještě vyškrábala zbytek

svých sil – „ano, nenáviděla jsem ho a skutečně jsem kolikrát přemýšlela, jak by bylo krásné,

kdyby ten hajzl chcípl. Ale já ho nezavraždila“, pohlédla Slabinovi pevně do očí.

 „A kdo ho tedy podle vás zabil?“

 „Tak to je snad jasné, ne?“, vybuchla nečekaně prudce Alice. 

 „Naše oběť, Marcelka“, dodala jízlivě a jasným despektem ke jmenované.  

 „Myslíte tedy, že vašeho exmanžela zavraždila Marcela Litichová?“

 „A kdo jiný?“

 „Jaký by ale podle vás měla motiv? Zatím nic nedědila – a co by tedy podle vás jeho smrtí

získala?“
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 Alice se na okamžik zamyslila. „Víte, já to tedy nevím, ale teorii mám. Podle mě pochopila,

že si ji nikdy nevezme. Že ji má jenom na to jedno – a že nemá v plánu na tomto uspořádání

cokoli měnit. Možná jí to pověděl na rovinu. Nevím… 

 Každopádně  bych řekla,  že  ji  nějak  silně  ponížil.  Asi  se  dozvěděla  o  tom,  co  má můj

exmanžel proti mně v ruce.“

 „Jak se to mohla dozvědět?“

 Alice sklopila oči.

 „Byla jsem blbá. Chtěla jsem ty prachy. Přišlo mi nespravedlivé, že tomu hajzlovi všechno

nechám. Tak jsem prozradila Sabině, co se stalo – a že bych potřebovala, aby pro mě ten

dokument ukradla. Neměla jsem o tom vůbec mluvit – a doteď si to vyčítám. 

 Strašně jsme se pohádaly. Vmetla mi do tváře, že jsem vražedkyně – a že nic krást pro mě

nebude. Ať si to prý vyžeru. 

 Krom toho tvrdila, že ji obtěžoval Mojmír. Tehdy jsem byla přesvědčená, že si vymýšlí, aby

nám to překazila.

 „A dnes si myslíte co?“

 „Já  vážně nevím“,  vrátila  se  Alice  k odevzdané,  rezignované  poloze.  „Dnes  bych jí  asi

věřila“, dodala šeptem. 

„Takže vy si myslíte, že Siberu zabila Litichová.“

„To je jediné vysvětlení, které mi dává smysl. Pak mě začala vydírat. A zbytek už víte.“

 „Dobře. Budete obviněna z vraždy Denisy Klajzové a z pokusu vraždy Marcely Litichové“,

oznámil jí Slabina. 

 „S tím samozřejmě počítám“, dodala tiše.

 Slabinovi jí bylo celkem líto. Nejvíce však litoval to ještě nenarozené dítě. Co ho pak tady asi

na světě čeká? Matka vražedkyně a kriminálnice. Kdo mu dá najevo nějakou lásku? V tomto

případě by potrat pokládal  za humánnější  variantu. Jenomže dítě je bohužel to poslední,

k čemu se zoufalá Alice ve svém životě upíná. Přišla jinak úplně o všechno – práci, domov,

respekt okolí, dceru. Stále doufá, že si nějak udrží partnera. 
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 Jistě, zabila jinou ženu. Ale Slabina by našel polehčující okolnosti. Byla strašně vytočená –

a neovládla se. Jediné bodnutí  pak znamenalo smrt.  Jak dokáže být náhoda plná ironie.

Marcelu rovněž bodla jenom jednou – a v podstatě jí nijak neublížila. Přitom tentokrát se na

čin připravovala. Tehdy to bylo z jedné vody načisto. 

 Slabina si ještě promluvil se Sabinou. Ta se ze všeho zhroutila, a co chvíli propukala v pláč.

Přesto z ní dostal řadu zajímavých informací. Měl jen velký strach, aby si dívka neublížila.

Tak si řekl, že by nyní neměla být sama. Jedna policistka slíbila, že na ni dohlédne.  

 Sabina nejprve měla nesmírný strach, co se stalo Marcele. Nemohla uvěřit tomu, že Marcela

vydírala její matku. Ani tomu, že ta ji bodla nožem.

 Celé jí to připadalo jak z nějakého pitomého hororu. 

 Marcele přece věřila. K ní upínala své naděje. 

 Slabina jí ukázal její sloh, který si Marcela nechávala u sebe.

 „Znamená to, že jste se chtěla zabít?“

 „V jednu chvíli jsem o tom uvažovala… Ale právě Marcela mi to rozmluvila. Říkala, abych se

z toho vypsala. Já… Nemohu uvěřit, že…“

 Slabina  smutně  pokýval  hlavou.  „Takže  jste  doufala,  že  to,  co  jste  napsala,  je  dávno

zničeno?“

 „O tom mě ujišťovala.“

 Sabina byla rozčilená a zmatená.

 Slabina jí popsal události při vydírání její matky.

 Sabina už nedokázala potlačit pláč. „Ano, tu zbraň jsem jí dala. Ale měla ji někde zahodit.“

„Jak jste k ní vlastně přišla?“

 „Jeden známý mi ji obstaral – nemusím říkat, kdo, že? Měl by jistě problémy…“

 „No, rád bych věděl, kdo to byl. Ale nespěchá to. Můžeme se k tomu vrátit později.“

 „A bude z toho mít nějaký problém?“

 „Tak je to nedovolené ozbrojování.“
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 „Budete si ho asi muset najít sám“, zatvrdila se dívka.

 „To nějak zvládnu“, pokusil se vyloudit úsměv na tváři Slabina.

 „Vy jste Marcele Litichové věřila, že?“

 Sabina se svěřila, že s ní má milostný poměr – a že se do ní zamilovala.

 „Jak už mám doprdele někomu věřit?“, křičela. „Vždyť mi jenom všichni lžou.“

 „Chápu, že to bolí“, pronesl mírným hlasem Slabina. 

 „Ještě  se  vás  ale  musím  zeptat  –  nepřála  si  Marcela,  abyste  sepsala  v její  prospěch

poslední vůli nebo tak něco?“

 Dívka na něho vypoulila oči. „To jako myslíte…?“

 „Že se chtěla dostat k majetku vašeho otce“, vzdychl Sibera. „A obávám se, že za jakoukoli

cenu.“

 Sabina se téhle představě bránila zuby nehty.

 „To je přece nesmysl“, zvolala. „Ne, nikdy nic podobného po mně nechtěla. Ujišťovala mě,

jak moc pro ni znamenám – a chtěla, abych to věděla. Že prý se mnou stráví celý svůj život.

Prý jsem nejcennější člověk v jejím životě.“

 Slabinovi bylo dívky líto. Pohladil ji jemně po vlasech. Má to chudák těžké. Její matka je

vražedkyně, otec je mrtvý. Nikoho nemá. A jediný člověk na světě, kterému bezmezně věřila,

chladnokrevně osnoval její vraždu. O tom už v této chvíli Slabina nepochyboval.

 

 Mojmír Vajdych si zakládal na dvou věcech. Na svém vzhledu – a na tom, co si o něm druzí

lidé  myslí.  Ono  vlastně  jedno  úzce  souviselo  s druhým.  Potřeboval  navenek  působit

perfektním dojmem. Dlouho se mu to dařilo. Měl atraktivní ženu a krásnou dceru. Ale pak

došlo k té strašlivé autonehodě, kdy o obě přišel. Najednou mu bylo jedno, v jakém zimním

oblečení a s jakou značkou běžek vyrazí na trať.

 S první manželkou si hráli na ideální rodinku – ale realita byla přece jenom poněkud méně

vzorná a dojemná. 
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 Ač gynekolog, neměl ženského těla stále dost. Nebyl přitom klasickým sukničkářem, jenž

střídá ženy. Nikde by to nepřiznal, ale jeho nejvíce přitahovaly dívky. Většinou tak patnáct až

šestnáctileté, ale už měl sex i se čtrnáctiletými. 

 Jeho první žena se tvářila, že je vše v naprostém pořádku. Ale nebylo. Znala jeho úchylky –

a děsila se, že by někdy měly být vyzrazeny. Naštěstí byl její manžel diskrétní – a stejně tak

ona dbala na to, aby její milenci zůstali v dokonalé anonymitě. 

 Po její smrti se Mojmírovi rozsypalo celé jeho krytí. Bál se, že zcela propadne svému chtíči –

a že bude pranýřován jako pedofil. Stačilo, aby ho některá z těch holek práskla.

 Potom ovšem poznal Alici.  A uvědomil se, že ti dva se potřebují.  Ona mu byla ochotna

poskytnout novou vzornou fasádu pro okolí – a on ji zahrnul luxusem a bohatstvím. 

 Tak trochu nad plán bylo Alicino těhotenství. Ale děti měl rád – a těšil se, že opět bude mít

rodinu, kterou tak krutě ztratil. 

 Policii toho neměl příliš co říct. Ne, Patrika ani Šimona pořádně neznal. Ano, byl u bratra.

Ten mu to potvrdí. 

 Oddechl  si,  když  ti  čmuchalové  odešli.  Ale  to  nic  neznamenalo.  Mohou se  opět  vrátit.

Strašně se bál, že začnou strkat nos do jeho soukromí – a vrtat se v něm. 

 Navíc nebyla tak docela pravda, že neznal Patrika Serfa. Ten mu totiž sháněl ony mladé

dívky. Kdyby se toho policie domákla – to by byl jeho konec. Samozřejmě, že měl motiv.

Patrik ho vydíral. Chtěl po něm víc a více peněz, jinak že ho práskne policii – či pošle pár

fotek jeho manželce. 

 Patrikova  smrt  byla  pro  něho  svým způsobem  vysvobozením.  Ale  zároveň  mu přidělal

starosti. Jak nyní uspokojí své zvláštní potřeby? 

 Jak to tak ale bývá, skoro každý je nahraditelný. A Serfovo místo také někdo zaujal. Tento

člověk ho již kontaktoval. 

 Byly domluveny jak místo, tak čas. Dostavil se přesně. Vešel do bytu, kde ho již čekala.

Věděl, že jí má být patnáct. Srdce mu při pohledu na ni poskočilo.
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 Byla silně nalíčená, v černých punčocháčích se vzory srdíček a s bujnými ňadry deroucími

se z černé průsvitné podprsenky. Na nohou měla lesklé černé vysoké boty s podpatkem.

 Vlnité blond vlasy jí spadaly na ramena.

 Hádal by jí  klidně dvacet i  víc. Bylo zřejmé, že on není jejím prvním klientem. A to je jí

patnáct, proboha. 

 Jmenovala se Kamila Jařinová. Ani raději nechtěl vědět, kdy s tím začínala.

 „Udělejte si pohodlí“, vyzvala ho. 

 Odložil si sako a rozepnul košili. To už ho dívka obepnula potetovanou paží, na které měla

srdce prostřelené amorovým šípem a nápis „Back to Hell“ – zpět do pekel. 

 Vpichy po injekční stříkačce naštěstí na jejích rukách nezaregistroval. 

 Bez jakýchkoli okolků se ho zeptala, jak to bude chtít. 

 Tohle potřeboval. Pocit naprosté moci a převahy. Pocit, že si s tou dívkou může dělat, co se

mu zlíbí. A že mu nemá, jak ublížit. 

 Dodávalo mu to sebevědomí, které jinak pohříchu postrádal. Až odsud odejde, bude opět

pozorný milenec zralé ženy, která s ním čeká dítě. 

  Lukáš Karyna vlastnil  v Ružnicích hospodu. Bylo mu třiačtyřicet a měl ženu a dvě děti.

Kluka a holku. 

 Karyna byl svému okolí známý třemi věcmi: Měl strašně rád pivo, chodil na ryby – a celým

svým srdcem nenáviděl  Andreje  Babiše.  Jak  se někde konala  nějaká demonstrace proti

němu, byl tam i s transparentem. Vždy se řadil k těm „úspěšným“ občanům, co nosí hlavu

vzhůru a kteří pohrdají „nezodpovědnými sockami, které chtějí náš stát totálně vyžrat“. 

 Karyna se rozčiloval.  „Nejdřív  nám zakážou v hospodách kouření,  pak nám sáhnou na

peníze tou obludností zvanou EET – a co bude dál? To nám zavřou hospody úplně? Nebo

zakážou lidem, aby do nich chodili?“
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 Na  tyto  své  plamenné  projevy  si  jistě  vzpomněl  o  rok  později,  když  musel  mít  kvůli

koronavirové pandemii zavřeno. Netušil, že podnik, do jehož rekonstrukce vrazil v roce 2019

přes milion korun, bude nakonec ztrátový – a že tu hospodu bude muset zavřít. 

 Karyna ovšem viděl svět velice jednoduše:  Byl by krásný, kdyby se v něm nevyskytoval

Babiš. Jinak neviděl žádný problém. Byl naočkován, že žije v nejlepším možném systému,

který bude věčný. Stále bude všeho dostatek – a jediné,  čeho je třeba se bát,  je Babiš.

Karyna  ho  nejspíše  vnímal  jako  komunistu.  To,  že  se  jedná  o  kapitalistu  až  na  půdu,

nemohlo jeho vírou nikterak otřást. „Je potřeba správně volit“, všude zdůrazňoval. Velkohubě

odsuzoval pletichaření, podvody a kličkování. Prý je potřebná upřímnost a férovost. Auto měl

přitom  z druhé  ruky  od  jednoho  známého,  „co  se  vyzná“.  Do  chvíle,  než  se  objevila

elektronická evidence tržeb, se chlubil, že na něj si ti „státní babralové“ nepřijdou. „Nakrmíme

Špidlu, nebo své děti“, bylo kdysi jeho krédem. 

 Pohrdal čímkoli  vzdáleně levicovým, že je to cesta k nesvobodě.  Více by tuto myšlenku

rozvést neuměl – ale jako heslo mu to připadalo dobré. 

 Karyna  měl  plná  ústa  transparentnosti  a  upřímnosti,  ale  už  druhým  rokem  tajil

mimomanželský poměr. Rozvádět se nehodlal, byť svou milenku udržoval v neustálé naději,

že se stane jeho další právoplatnou ženou. Až bude ta správná doba, jak nikdy neopomněl

připomenout. A ta samozřejmě z jeho úhlu pohledu neměla nastat nikdy. 

 Chtěl mít zkrátka jen nějaký ten únik od všedních strastí – a toužil si zpestřit svůj ne příliš

uspokojivý sexuální  život.  Na to byla studentka medicíny dobrá. Rozmazloval  ji  finančně,

dokonce jí platil v Praze garsonku. 

 Horlivě rozdával letáky na další protibabišovskou demonstraci s hrdě připnutým odznáčkem

spolku Milion chvilek pro Demokracii. 

 „Prostě se musí spojit demokratické síly.“ Asi mu ani nedocházelo, že volá po vládě jedné

strany, bez ohledu na to, kolik že partají se v jednom chumlu skrývá. Ona to svým způsobem

jedna strana je. 
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 Horoval za jediný správný názor. A běda každému, kdo si myslí něco jiného. „Komančovi

bych nenalil“, říkal vždy, skálopevně přesvědčen, jaký že je demokrat.

 Jeho milenkou nebyl nikdo jiný než Věra Truklová, nová známost Honzy Tardala. 

 Věra  snila  o  životě  bez  námahy.  O  životě  s nějakým  pracháčem.  Karynu  brala  jako

sponzora. Již ale začínala chápat, že pro něho nikdy nebude více než „holka na sex“. Dokud

platí, proč ne.

 Tardal měl být její pojistkou. Pokud tedy nenarazí ještě na mnohem lepší partii. Ale pokud

ne, i Honza bude dobrý. 

 Nepřipouštěla si, že by snad měla být na ocet. To se jí stát nemůže.

 Někdo zazvonil. Laura Duketová šla otevřít. Doufala, že po Serfově smrti bude Helena dělat

větší pokroky. Už věděla, že je ten mizera mrtvý. Ale stejně se stále bála vyjít ven. Přece jen

ale bylo znát, že se poněkud zklidnila. 

 Ve dveřích stál mladík v mikině. Pozvala ho dál. 

 „Jsi hodný, že za Helčou chodíš.“

 „Jen jsem chtěl vědět, jestli je jí trochu líp.“

 „Doufala jsem, že to bude mnohem lepší“, nezakrývala své zklamání.

 „Však bude,  uvidíte“,  prohlásil  sebejistě  Jakub Vartl.  S Helenou kdysi  chodili.  Než mu ji

přebral ten ksindl Serf, který jí pak udělal, co udělal. Nyní je konečně pod drnem. 

 „Přinesl jsem jí růže“, pochlubil se pěticí rudých květin.

 „Bude moc ráda. Posaď se. Dám je zatím do vázy. A co vlastně teď děláš?“

 Vartl  nechtěl  příliš  rozpitvávat  svou  práci  pro  Norberta  Hefa.  „Jsem  nový  vyhazovač

v Lucentu.“

 „Není to nebezpečné?“

 Usmál se. „Jen pro ty, kdo tam chtějí dělat bordel.“
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 Líbil  se  jí.  Sice  už  zaslechla  nějaké  řeči,  že  se  kolem  něho  točila  policie  v souvislosti

s krádežemi, ale co jí nakonec bylo po tom. Jí se zdál jako slušný mladík, který miluje její

dceru. Jiný by se na ni v jejím stavu dávno vykašlal. To Kuba nikdy. 

 Nabídla mu domácí rybízový koláč a čaj. Poděkoval a s chutí se pustil do jídla.

 

 Martin Stára dospěl k jasnému závěru. Pokud Patrik zbil nějakou dívku, až potratila, byla

určitě někde z okolí. Patrik neměl čas lítat po celé republice. Ať už to byla Linda nebo Bětka,

ty holky balil tady.

 Začal  se  tedy  vyptávat,  zda  někdo  neví  o  rodině  dívky,  která  byla  před  několika  lety

zmlácená a potratila. Ta rodina se mohla samozřejmě přestěhovat.

 Ptal se v hospodách, barech, ale zatím bezvýsledně. 

 Až natrefil na postarší ženu, která se rozpovídala. „A nemyslíte vy Helenku Duketovou?“

 „Já nevím, paní, jak se jmenuje. Jen, že ji někdo zle zbil – a ona potratila.“

 „No, Helence někdo strašně ublížil. Já tedy toho moc nevím – s matkou se pak odstěhovaly.

Její otec od nich odešel. Je to celé tak smutné.“

 „A víte, co se přesně stalo?“

 „Já ji jako malou občas hlídala. Víte, já nemohla mít děti. Bylo to takové živé veselé dítě.

 Tvrdila, že neví, kdo jí to provedl. Ale řeči kolovaly různé.“

 „Co třeba?“

 „Že chodila s nějakým Serfem.“

 Stárovi poskočilo srdce vzrušením.

 „A víte, kde bych ji nyní nalezl?“

 „Ale jo, někde tu adresu mám. Chvíli počkejte“, dobelhala se žena do domu, kde ji na prahu

olizoval vykrmený černý jezevčík.

 Asi po čtvrt hodině se vrátila s papírkem a adresou.

 „Jste skvělá, moc mi to pomůže“, poděkoval jí Stára.

 „Takže vy to chcete objasnit, co se jí tehdy stalo?“
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 „Rád bych“, přisvědčil Stára. 

 „Ale netlačte na ni moc“, starostlivě ho žádala tato stará dobrá duše.

 „Nebojte, to je to poslední, co bych udělal.“

 „To je dobře. Jste mi sympatický“, zamžourala na něho zpod brýlí.

 Martin Stára byl rád, že se opět někam posune.  

 Marcela Litichová působila při výslechu mnohem sebejistějším dojmem, než zlomená Alice.

Zřejmě si myslila, že jí kromě vydírání nemají co přišít.

 To byla ale na omylu. Při domovní prohlídce u ní našli dokument, kde Sabina popisuje, že

už nechce žít. A dále zjistili,  že střelnou zbraň, kterou měla Marcela u sebe, pochází od

Siberovy dcery.

 Slabina přešel okamžitě do útoku. „Mluvil jsem se Sabinou. Vím, že vám dala zbraň, kterou

si nelegálně opatřila,  abyste se jí  zbavila.  Myslím samozřejmě zbraně – a nikoli  Sabiny“,

dodal kousavě.

 „Řekla jsem si, že se mi ještě může hodit.“

 „To vám věřím“, zadíval se jí přímo do očí Slabina. „Vím totiž ještě něco. Navázala jste se

Sabinou intimní vztah.“

 Konečně zpozoroval, že Marcela znejistěla. Že začíná mít strach.

 „To vám řekla?“

 „A mnohem více“, ujistil ji Slabina.

 „Budu vám vyprávět takový příběh. Je jedna žena, která chce žít v luxusu. Jednoho dne si

vyhlédne kořist: Stárnoucího bohatého muže. Ten je sice v tu dobu ženatý a má dceru. Ale to

nevadí. Rozvede se. K dokonalosti schází jediná věc: Aby se podruhé oženil.  Do toho se

ovšem nijak nehrne – což naši ženu začne znepokojovat. A silně.

 Posléze pochopí, že si ji ten muž nemíní vzít. Nikdy. Jak se ale dostat k jeho penězům?
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 Pozná, že jeho dcera je lesbicky orientovaná – a zneužije toho. Schová si papír, na němž

dívka uvádí, že již nechce žít. A rovněž si schová střelnou zbraň, kterou se původně ta dívka

hodlala zabít – ale rozmyslila si to. Dívce ale ta žena slíbila, že se té zbraně zbaví.

 Ne,  měla jiný  plán.  Plán,  že dívku přiměje,  aby napsala  závěť v její  prospěch.  A pak ji

jednoho dne zastřelí a naaranžuje to jako sebevraždu. A samozřejmě tam nechá ten dopis.

Vše bude geniální – a ona se dostane k velkému majetku. Konečně.“

 Slabina učinil teatrální pauzu – a pozoroval Marcelinu tvář. Byla bledá a odrážela se v ní

nenávist. Nenávist smíšená se strachem. 

 Vůbec nezaprotestovala.

 Až po nějaké době z ní vypadlo: „Tohle ale nemůžete dokázat. Je to pouhá teorie“, dodala

chraplavým hlasem.

 „Uvidíme“, konstatoval suše Slabina.

 „Náš příběh totiž ještě není úplný. Aby naše žena mohla dědit, musí dívka přijít o svého

bohatého otce. Ten je zabit poté, co mluvil s někým, koho dobře znal – a ke komu se otočil

zády. K někomu, kdo mu pohrabáčem roztříštil hlavu. Já bych řekl, že k vám.“

 „Tak to ne. Sašu jsem nezavraždila. To je blbost. On by si mě totiž vzal, víte? Jestli ho

někdo zabil, pak ta kráva Alice.“

 „A důkaz proti sobě tam nechala vám na památku? Nebo chtěla, abyste si na stará kolena

trochu přilepšila?“, otázal se sarkasticky Slabina. 

 „To já nevím. Možná ji vyrušila Sabina, když šla domů.“

 „Já to vidím jinak. Tipuji vás. Je totiž evidentní, že jste plánovala úkladnou vraždu Sabiny

Siberové.  Nenacházím  tedy  jediný  argument  proti  teorii,  že  jste  před  tím  zavraždila

Alexandra Siberu.“

 „Teorie vám stačit nebude“, odsekla Marcela. 

 „To jistě. Ale já věřím, že ještě najdeme dost důkazů, které tuto teorii potvrdí. Vy jste prostě

Siberu zavraždila – a já to dokážu“, pohlédl Slabina ostře do Marceliných očí.
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 Ta už pouze konstatovala,  že  chce právníka.  Slabina  pokrčil  rameny.  „Budete ho ještě

hodně potřebovat.“

  Musel se teď trochu nadýchat vzduchu.

 

   

  

VI. Kdo jinému jámu hloubí…

Hubert  Šalepa  Blanku  nezklamal.  Poslal  jí  advokáta,  který  se  evidentně  ve  své  profesi

vyznal. Výsledkem bylo, že bude stíhána na svobodě.

 „Nic zásadního proti vám nemají v ruce“, uklidňoval ji. „Nebojte, to zvládneme.“

 Jenže Blanka se bála. Moc dobře si spočítala, že policii bude mít u zadku takřka soustavně.

A nejenom policii. Jenom si trochu vydýchla, už za ní zašel Norbert Hef.

 „Především jsem přišel, abych vám vyjádřil svou nejhlubší soustrast“, pronesl falešně. 

 „Chápu, že je to pro vás těžké období. A do toho starosti s Lucentem, že?“

 Zpozorněla. „Nevím o žádných starostech.“

 „Jste silná  žena,  jistě“,  úlisně se zatvářil  Hef,  „ale  co si  budeme nalhávat.  Vést  takový

podnik…“

 „Myslím, že to zvládnu“, uťala ho nekompromisně.

  Hefovi zatím z obličeje zmizel strojený škleb. Nyní vypadal spíše výhružně – a i jeho hlas

zněl  tvrdě:  „Podívejte,  madam. Půjdu rovnou k věci.  Nerad vás těmito věcmi v tuto dobu

zatěžuji, ale myslím na vaše dobro.“

 Tak určitě, pomyslila si Blanka, která rozhodně nebyla včerejší. Bylo jí zřejmé, o co tu jde.

 „Podívejte“, pokračoval Hef. Jsou tu lidé, schopní lidé, kteří mají o Lucent mimořádný zájem

– a jsou schopni na dřevo vysolit solidní částku. Vy budete mít po problémech – a v kapse

balík – to jde, no ne?“

 Po očku pozoroval, jak bude reagovat.
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 „Povím vám to stručně a jasně. Nemám o prodej zájem. Děkuji vám za projevenou soustrast

– ale jistě pochopíte, že bych byla nyní raději sama.“

 „Ale jistě“, zareagoval uraženě Hef, „přemýšlejte však o tom. Taková nabídka se vám už

nemusí naskytnout. A buďte na sebe opatrná.“

 Z těch slov – a hlavně z toho, jak je vyřkl, jí naskočila husí kůže. 

 Věděla,  že s tímto člověkem jednal  i  její  manžel.  A že se ho bál.  Serf  mu potom dlužil

peníze. Oba jsou mrtví.

 Přemýšlela, na koho by se obrátila. Zoufale touží po Hubertově objetí.

 Ten ale kupodivu nejevil o její náklonnost zájem.

 „Proč mi voláš?“, šeptal do telefonu.

 „Musím tě vidět.“

 „Pokud si pamatuji, rozloučili jsme se.“

 „Ale já tě potřebuju“, zakvílela.

 „Dobře, někde se zítra sejdeme. Ještě ti dám vědět. Ale už mi nevolej. Napíšu esemesku.“

 Blanka zírala na displej mobilu. Tohle že má být ten chlap, co pro ni udělá cokoli? V jeho

hlase jednoznačně vypozorovala podráždění a nelibost. 

 Copak jí  neříkal,  že s ní  chce být  za každou cenu? Asi  jsou už věci  trochu jinak.  Ona

ohrožuje jeho hvězdnou kariéru. Je podezřelá z vraždy. Takže vášeň vyprchala.

  To tu není nikdo, o koho by se mohla opřít?

 Rezignovaně se sesunula do křesla. Nechtělo se jí vůbec nic. Otupěle zírala před sebe a

přemítala,  jak  z této  šlamastyky  ven.  Zjevně  ji  toto  dumání  zmohlo  natolik,  že  po  chvíli

v křesle usnula. Byla strašlivě vyčerpaná. 

 

 Sabina  Siberová  byla  ráda,  že  s ní  těch  pár  nejtěžších  dní  byla  policejní  psycholožka

Drmalová. Cítila se mizerně – a to bylo slabé slovo.

 Vybavila si, jak si opatřila střelnou zbraň. Kéž by ji tu nyní měla. Nepochybovala, že to už by

v tuto chvíli s tímto děsným světem neměla vůbec nic společného.
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 Ale toužila tenkrát zastřelit skutečně pouze sebe? Někde v hloubi duše ví, že si pohrávala

ještě s jednou myšlenkou. A sice, že její otec je zrůda. A že by nebylo od věci, kdyby zmizel,

jako v pohádkách mizí draci, kteří vězní krásné princezny.

 Ne, ona si rozhodně jako krásná princezna nepřipadala. Ale příměr otce s drakem jí vůbec

nepřišel nemístný.

 Již se tedy nemá, čím zastřelit. Ale to neznamená, že by se nemohla zabít. Mohla by si

podřezat žíly, mohla by se bodnout, mohla by se oběsit. 

 Připadá jí však, že na nic z toho v sobě nenalézá dostatek sil.

 Je apatická, bez nálady, strašně unavená. Krom toho zažívá stavy nebetyčné úzkosti. Co

s ní bude? Vždyť už nikoho nemá. Ano, otec byl příšerný tyran a manipulátor, ale aspoň se o

ni nějak staral. Už nikdy nebude, protože je mrtvý.

 Matku nesnáší,  ale jak ráda by se k ní v této těžké chvíli  přivinula.  Její matka je ovšem

vražedkyně. Zavraždila milenku svého otce – a půjde za to na několik let sedět.

 Nemá tedy, na koho se obrátit. A žena, se kterou chtěla strávit svůj život, Marcela, jí prý

usilovala o život.

 Nejprve tomu odmítala uvěřit. To prostě nesměla být pravda. Čím ale více znala faktů a čím

více si vybavovala Marcelina slova, gesta a vůbec její chování, docházelo jí, že ona, Sabina,

byla celou dobu oběť.

 Marcela ji nikdy nemilovala. Pouze ji zneužila – a hodlala ji zabít. Kéž by to učinila, pomyslila

si Sabina. Aspoň by netrpěla, jako nyní. Zemřela by šťastná.

 Co je tohle za život? Vždyť už patrně po zbytek svého života nebude nikomu věřit. Špatně

spí – a když se vzbudí, okamžitě ji spaluje realita všedního dne.

 Dostala předepsané nějaké silné prášky. Trochu ji zklidnily, ale celkově se cítí být v pasti.

Spoutaná, mučená. Může to být snad někdy jiné?

 Zřejmě  bude  na  nějaký  čas  převezena  do  ústavu.  Aby  se  dostala  z nejhoršího.  Bude

nadopována léky. Ale co potom? Do jakého života se má vrátit?
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 Jistě, je bohatá. Ale veškerý majetek by vyměnila za jedinou bytost, která by jí dala pocítit

aspoň trochu lásky. Taková bytost zde ovšem není.       

 Alois Kolháb si uvědomil, že začal další den, a že by měl něco dělat. Nechtělo se mu. Od

smrti své dcery mu jakékoli lidské jednání přišlo malicherné a zcela zbytečné.

 Kolháb sice měl ještě starší dceru, Natálii, ale ta žila již pět let v Itálii. Občas mu zavolala či

poslala mail. Navštívit ho byla i s manželem a synkem za celou tu dobu jedinkrát. Věděl, že

má vnuka. Ale jako by ho neměl. Tak se těšil, že to šílené prázdno zaplní Linda. Že se vdá,

bude mít děti – a tato vnoučata si už Kolháb užije. Pro ně bude dědečkem.

 Zdálo se, že se mu jeho sen vyplní.

 A místo toho přišla noční můra. Dcera je mrtvá – a policie to uzavřela jako sebevraždu.

Dokonce i ten detektiv mu vzal poslední naději.  Prý se vskutku zabila.  Prý ji  trápilo něco

zlého a dlouhodobě navštěvovala doktora Siberu. Prý s tím něčím už nedokázala žít. Mělo

se to stát v době, kdy chodila s Patrikem Serfem.

 Ano, vybavuje si to. Jak byl tehdy rád, že toho debila – jinak mu neřekl, rozhodně tedy ne

lépe – nechala. Nesnášel ho. 

 A pak se dozví, že tenhle Serf asi způsobil, že si jeho dcera vzala život. 

 Naštěstí ani Serf už není mezi živými. To ale Aloise Kolhába nijak neuklidní.

 Kolhábova žena, Zuzana, zemřela, když Lindě bylo deset – a Natálka právě oslavila čtrnáct

let. Pamatuje si ten den velmi dobře. Byl to den po Natálčiných narozeninách. 

 Zuzana měla rakovinu. Sužovaly jí bolesti, bála se, že svůj život zakončí nedůstojně – a že

všichni, které má ráda, budou trpět. 

 Oslavila tedy ještě narozeniny své starší dcery – a potom si namíchala vražedný koktejl.

Manžel už ji objevil bez jakýchkoli známek života. 

 Kolháb se znovu neoženil.  Snažil  se vychovat obě holky, jak nejlépe uměl. Starší dcera

vystudovala cestovní ruch a začala pracovat v jedné menší cestovní kanceláři. 
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 Se svým budoucím mužem se poznala v Praze. Byl tam na nějakém obchodním jednání.

Chvíli se navštěvovali,  aby dospěli k názoru, že bude nejlepší, když se Natálie přestěhuje

k němu do Milána. 

 Alois Kolháb ví, že by konečně měl vyklidit Lindin byt. Odkládal to, co to šlo. Ne, už se do

toho musí pustit. 

 Vzdychne si. Chvíli se dívá na její fotografii, kterou si vystavil na poličku nad postelí. Usmívá

se z ní na něho. Vypadá na ní šťastná. Tak si ji chce pamatovat navždy.  

 Norbert Hef ještě o něco ztišil hlas. „Prostě dobrá práce“, zopakoval mladíkovi naproti.

 Ten se ale ohradil: „Ale to jsem nebyl já. Sejmul ho někdo jinej. Já si teprve sháněl kvér.

Tohle není moje práce.“

 Hef  se  slizce  usmál  a  zašklebil  se.  Přisunul  k Vartlovi  naditou  obálku  a  poťouchle

poznamenal. „Tyhle kecy si nech pro poldy, když se tě budou ptát. Ale asi nebudou. Myslej

si, že to udělala Haubova stará – a my je při tom rádi necháme, že jo?“

 Uchechtl se.

 „Ber, ty prachy si zasloužíš“, poznamenal s vážnou tváří.

 Vartl se již nenechal pobízet. Obálka zmizela v jeho černé kabele, kterou nosil přes rameno.

 „Ale je tu něco, co bude třeba akutně řešit. Taková nepříjemnost“, zaskřehotal Hef.

 „Oč se jedná?“

 „O Haubovou. Madam děla drahoty s prodejem.“

 „Takže ji mám…?“

 „To právě ne. Zatím ne“, zamračil se Hef. „Nemůžeme potřebovat další vraždu. Nejlepší by

bylo, kdyby ji odsoudili. Ale má dobrýho právníka. Musíme počítat s okolností, že se z toho

vyseká.“

 „Tak co mám teda dělat?“
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 „Řekněme, že bude třeba ji přimět, aby co nejrychleji změnila názor. Takže by to chtělo jí

dodat motivaci. Přelož si to, jak chceš. Ale nesmí být po ní. Rozumíš?“, zatvářil se výhružně

Hef.

 Vartl cosi zamručel, že je mu to jasný.

 „Neboj, nebudeš škodnej. Zatím si vedeš dobře, tak to nezvorej“, poplácal ho jakoby bodře

po zádech Hef.  

 Sešli  se daleko od lidí, kousek u lesa. Šalepa seděl ve svém voze a čekal,  když uviděl

rozsvícené reflektory a další auto zaparkovalo kousek od jeho. 

 Blanka Haubová vystoupila a přisedla k němu.

 Nepolíbil ji. Nic. Působil studeně, odtažitě.

 „Seš si jistá, že tě nikdo nesledoval?“, zavrčel nevrle.

 „Tak snad vidíš, že široko daleko nikdo není“, odsekla.

 „Můžou tě odposlouchávat. Správně bych se s tebou už neměl stýkat.“

 „Myslela jsem, že seš do mě blázen“, utrousila sarkasticky Blanka.

 „Ty mi něco vyčítej“, vybuchl. „Když jsem se před tebou plazil, tak jsi do mě kopla.“

 „Jen jsem ti zdůraznila, za jakých okolností můžeme být spolu.“

 „Takže teď jako můžeme začít společný život jo?“, hořce se zasmál.

 „A proč by ne?“, zahleděla se na něho Blanka. „Já bych to chtěla. A myslela jsem, že ty

také. Nebo ty se budeš ženit?“

 „Jasně,  že se budu ženit“,  zpražil  ji.  „Snad si  nemyslíš,  že po tom všem zahodím svou

kariéru a vrhnu se do náručí vražedkyně, abych ji pak navštěvoval v base?“

 „To myslíš vážně, že jsem ho zabila?“, vyjekla uraženě.

 „A kdo asi jinej? Chtěla jsi, abych to udělal já. A když jsem odmítl, poradila sis.“

 Blanka Haubová cítila, jak se v ní všechno vaří. A s tímhle chlapem snila o novém životě.

Nyní by ho nejraději pozvracela.

 „Je mi z tebe na nic“, vychrlila ze sebe.
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 „Z toho asi nebudu spát“, kontroval Šalepa.

 „Tak poslouchej“,  vyhrkla  Blanka,  „tak  lacino  se z toho nevykroutíš.  Buď se s tou svou

husičkou rozejdeš sám, nebo jí půjdu popovídat o našich častých dostaveníčkách. Ty se,

milý  Hubertíku,  ženit  nebudeš.  Když ne se mnou,  tak s nikým, rozumíš?“,  byla  brunátná

vzteky.

 Zato Šalepa výrazně pobledl.

  „T-to n-nemůžeš udělat“, vykoktal ze sebe.

 „Tak se to, hošánku, pleteš. Dávám ti dva dny. Pokud jí to do té doby nesdělíš, počítej s tím,

že já ano.“

 Již se mu opět  vrátila do obličeje barva. Zvýšil  hlas – a bylo znát,  jak ji  nenávidí:  „Tak

poslouchej. Ty se k ní ani nepřiblížíš, rozumíš?“, šel z něho docela strach.

 „A jak tomu asi zabráníš?“, vysmívala se mu.

 „Zabiju tě, ty mrcho“, procedil tak věrohodně, až ji zamrazilo.

 „Tak by tě hned dostali“, odpověděla po chvíli Blanka s hranou bezstarostností. 

 „Uvidím. Ale ty už pak rozhodně ne“, zahleděl se jí do očí Šalepa – a ona v tom pohledu

rozeznala směs strachu, zášti a pohrdání. 

 Jak jsem jen s tímhle mizerou mohla spát?, pomyslila si.  

 Vystoupila z vozu, když na ni Šalepa ještě křikl: „Ani se k ní nepřiblížíš, rozumíš?“

 Neodpověděla a šla ke svému autu. Byla jí zima a cítila nevolnost od žaludku. Připadalo jí,

že se svět spiknul proti ní. Jenom netušila, co vše bude muset ještě vydržet.

   Laura Duketová si Martina Stáru nedůvěřivě prohlížela.

 „Nezabere to moc času“, přesvědčoval ji, „zajímá mě pouze, co se stalo vaší dceři.“

 „A k čemu je to teď jako dobré?“, vyštěkla na něho.

 „Víte,  je  možné,  že  se  kvůli  tomu  zabila  jiná  dívka.  Že  s tím  nedokázala  žít.  Chodila

s Patrikem Serfem víte? A její otec si láme hlavu, proč to vlastně udělala. Já se to snažím

vypátrat.“
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 Žena chvíli přemýšlela, pak mu řekla, ať jde tedy dál.

 „Posaďte se támhle“, pokynula k židli ve stísněné kuchyňce. „Ale fakt nevím, co jako chcete,

abych vám pověděla.“

 „Dáte si čaj nebo tak něco?“, houkla na něho.

 „Obyčejná voda bude stačit, děkuju“, odpověděl Stára. 

 Postavila před něho špinavou sklenici po okraj naplněnou vodou z kohoutku.

 „Počkejte“, dám vám tam ještě plátek citronu“, šla k lednici a ukrojila ho. 

 Potom si sedla proti němu a zvědavě se mu zadívala do očí.

 Nemusel být detektiv, aby si všiml jejích kruhů pod očima a vrásek, které zřejmě vznikly péčí

o dceru. Ta zřejmě spočívala ve vedlejší místnosti.

 „Můžete mi prosím přesně říct, kdy se to stalo?“

 Pamatovala si to přesně. Na podzim před šesti roky. 

 Někdy tehdy se měli Linda s Patrikem rozejít. Tady ale bohužel přesné datum neměl. 

 „Popsala vám, jak se to stalo?“

 Žena pouze zavrtěla hlavou. 

 „Ona v podstatě nemluví“, dodala trpkým tónem. 

 „Ale udělal jí to Patrik Serf, že?“

 „Nikdy to neřekla, ale kdo jinej? Na náhodný přepadení fakt nevěřím.“

 „Vaše dcera se nikdy nezmínila o Lindě Kolhábové?“

 „Jak  vám  říkám“,  odvětila  už  poněkud  podrážděně  žena,  „ona  skoro  nemluví.  Ne,

nezmínila.“

 „Asi bych s ní tedy nemohl…“ Nedořekl.

 „Ne, to byste tedy nemohl. Je z ní troska, chápete? Roky se z toho nemůže vyhrabat. Má

zkaženej celej život.“

 Stára Lauře Duketové vyjádřil svou velkou lítost a vyjádřil přání, aby se její dcera co nejdříve

uzdravila.
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 „Děkuju, ale řeknu vám, že už nějak nemám ani sílu, ani víru. Táhne se to strašně dlouho. A

vidět, jak vaše dítě trpí – a vy mu nemáte, jak pomoct…“, propukla v pláč.

 Stára zapátral pohledem nad ledničku, kde si všiml zaprášené zarámované fotografie.

 „To je vaše dcera?“

 „To je ještě z doby, než se jí to stalo“, hlesla žena zlomeným hlasem.

 „Je krásná“, vyjádřil svůj obdiv Stára.

 „A kdo je to ten mladík vedle ní?“

 „To je Kuba. Ten ji měl rád. Kdyby se neobjevil ten zmetek Serf, asi by se vzali.“

 „On tedy znal Serfa?“, zkusil to opatrně Stára.

 „No jo. Nenávidí ho. Myslela jsem, že ho zabije,  když se to stalo. Ale měl tehdy nějaký

problémy sám se sebou. Ale je to hodnej kluk. Stále sem chodí a nosí Helče květiny. Jak

bych si přála, aby ti dva to dali dohromady.“

 „Kde bych ho prosím našel?“

 „A co mu chcete?“, dotázala se pátravým hlasem Laura?

 „Jen pár otázek. Jestli neznal Lindu Kolhábovou. A jestli neví, zda nemohla být nějak při

tom, když se to vaší dceři stalo.“

 „Tak dobře“, souhlasila nakonec žena.

 „Lucent znáte?“

 Stára skoro nedýchal. Samozřejmě“, přitakal.

 „Tam teď Kuba dělá vyhazovače. Jakub Vartl se jmenuje. Ale nevím, zda s váma bude chtít

mluvit. Nemá policajty rád.“

 „Nejsem policajt“, připomněl jí s úsměvem Stára. „Moc vám děkuju.“

 Vody se ani nedotkl, ale cítil, jak v něm vzrůstá napětí. Třeba je před cílovou páskou. Pokud

tenhle Kuba Helenu Duketovou miloval, je pravděpodobné, že se Serfovi pomstil. Otázka je,

proč pak vraždil Hauba. 

 Ještě než si s ním promluví, zkusí o něm něco málo zjistit. 
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 Vlastislav Mechnár přepočítával bankovky.

  Stráz seděl na rozvrzaném kanapi a tiše ho pozoroval.

 „Tak co, v pořádku?“, ozval se po chvíli. 

 Mechnár spokojeně broukl, že je to „ou kej“. 

 „Peněz teď tedy máte dost. Dám vám týden na to, abyste někam zmizel.“

 „A kam bych jako měl mizet?“, zpozorněl Mechnár.

 „To nechám na vás. Do Jižní Ameriky třeba. Nebo tak.“

 „A proč jako?“

 „Teď když už jsou oba ti netvorové mrtví, chci se udat na policii. O vás samozřejmě neřeknu

nic“, ujistil okamžitě Mechnára Stráz, „ale mohli by se to stejně domáknout. Proto si myslím,

že uděláte nejlíp, když se vypaříte.“

 Mechnár zatím zůstal chvilku jako opařený. 

 „Počkejte,  co to tu jako melete? Proč bych se dekoval? Proč byste měl cokoli  vykládat

poldům, kurva? Tohle jsme si nedomluvili. Budete držet hubu.“

 Stráz jen zavrtěl hlavou. „Já jsem pevně rozhodnut. Já si obě vraždy objednal, já se policii

vydám. Vás jenom dopředu varuju, abyste se mohl zařídit.“

 „Chlape, hergot, neserte mě“, vybuchl Mechnár. „To prostě nemyslíte vážně. To jste neříkal,

že  máte  v úmyslu  si  hrát  na  kajícníka.  Na  to  už  je  doprdele  pozdě.  Na  žádnou  policii

nepudete“, zuřivě se obrátil ke Strázovi. 

 Ten se pokoušel projít kolem něho ke dveřím.

 „Zaplatil jsem vám – a teď půjdu“, oznámil suše.

  Mechnár byl zlostí bez sebe.

 „Ty hajzle“, zařval. Tu jeho pohled padl na kladivo, které se válelo na stole. Před chvílí totiž

zatloukal skobu na zeď, aby si tam pověsil nové hodiny. Nástroj ještě nestihl uklidit. Popadl

ho do ruky a dostihl Stráze, který se právě chystal otevřít dveře.

 Ten vzal prudce za kliku, když v tom ho Mechnár vší silou uhodil zezadu do hlavy.

131



 Stráz se zapotácel a klesl k zemi. Mechnár se rozmáchl a udeřil ještě jednou. Slyšel, jak to

ve Strázově hlavě zapraskalo. 

 Mechnár upustil kladivo a začal řešit, co se stalo. Stráz ležel u dveří bez známek života a

všude kolem byla krev. Na podlaze, na dveřích, na zdi – a samozřejmě i na Mechnárově

oblečení a v jeho tváři.

 „Kurva“, zaklel Mechnár a odtáhl Strázovu mrtvolu dále do místnosti. 

 Tohle se musí stát zrovna jemu. Přemýšlel, co teď. Bude muset vypadnout – to je jasné.

Tenhle  svinčík  není  v stavu  uklidit.  Z pohledu  na  Strázovu  rozbitou  hlavu  se  mu zvedal

žaludek – a to rozhodně nepatřil k těm, kdo mají slabý žaludek. 

 Sbalí si všechny prachy, to je jasné. Nemá někam uklidit mrtvolu? Ztráta času, pomyslí si.

Stejně poldové najdou ten binec tady. Ne, on musí co nejdřív vypadnout.

 Jenom netuší, kam. Co nejdál odsud. To dá rozum. 

 Otevře si lahev piva a pořádně si lokne. Cítí, jak má úplně vyschlo v krku.

  Proč se ten idiot chtěl udat? Nechápe. Kvůli němu je teď v těchhle „sračkách“, je naštvaný

na Stráze. 

 Uvažuje. Je večer. Vyjde ven. Tam stojí Strázův vůz. Klíčky v zapalování nejsou. Prohledá

kapsy u kalhot  mrtvého.  Bingo.  Má je.  Opět  vyjde ven a s úlevou zjistí,  že klíčky pasují.

Přemýšlí,  kam  vyrazí.  Uvažuje,  že  někam  k hranicím  s Německem  –  a  tam  se  bude

schovávat. Prachy má, snad najde nějakej zapadlej penzion. Trochu se uklidní.

 Musí se umýt a převléct. Znovu zakleje.

  Venku se šeří. Neprší, ale po nebi se honí mraky. 

 S nelibostí zjišťuje, že krev pocákala i pár pětitisícovek. „Čert je vem.“ Ty tu musí nechat. 

 I tak má u sebe balík. S tím jde něco podniknout. Co ví přesně, že už se v životě nechce

podívat do basy.

 Nepociťuje žádné výčitky. On si své už odseděl, tak ať mu celá společnost políbí zadek.

Nemyslí si, že má vůči ní jakýkoli dluh. Spíš je to naopak, pomyslí si ublíženě. Stráz si za
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svůj  konec  může  sám.  Choval  se  jako  naprostý  blázen.  Stejně,  co  by  měl  ze  života?

Mechnár mu vlastně prokázal dobrou službu – zbavil ho utrpení. 

 Podívá se na hodiny na zdi. Musí si pospíšit. Serve ze sebe oblečení, které nechá válet na

zemi a jde ze sebe smýt Strázovu krev.

 Pak již následuje jedno za druhým. Obleče se, krom peněz zabalí pár věcí a nějaké jídlo.

Zhasne a zamkne dveře.

 Chvíli potrvá, než ho tu najdou, usoudí spokojeně. 

 Nastartuje a rozsvítí světla. Teď v noci bude klid. Uvidí, kam dojede. Ale neměl pít to pivo.

No co, nějak to dá. Snad ho dopraváci nezastaví. A pokud by viděl, že to nedává, tak někde

auto odstaví  a bude pokračovat  třeba vlakem. Hlavně musí  odsud.  Sešlápne plyn,  pustí

spojku a hrůzostrašnou scenerii nechá za sebou.   
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VII. Nemilosrdně

 Viktor Slabina s Janem Tardalem se hned po ránu vydali za Mechnárem, že ho vyslechnou. 

 Slabinovi si všiml před domkem stop pneumatik zřejmě osobního automobilu. Zahleděl se

na pochmurnou stavbu, kterou ozařovalo vycházející slunce. Asi bude zase pořádné vedro.

 Když s Tardalem přišli ke dveřím, Slabinově pozornosti neušly krvavé stopy na zemi. Ukázal

na ně prstem a pokynul Honzovi, aby si připravil zbraň. Potom zabušil na dveře a zvolal:

„Policie, otevřete.“

 Nikdo mu ovšem neodpověděl. „Ihned otevřete, nebo vyrazíme dveře“, zakřičel ještě o něco

direktivněji Slabina. Naslouchal, zda neuslyší nějaký zvuk. Nic.

 Vyrazil tedy dveře a ocitl se v místnosti, kde se mu okamžitě udělalo zle. První co spatřil,

byla mrtvola muže s rozmlácenou hlavou v tratolišti zaschlé krve – a kolem něj kroužilo hejno

much. 

 Mrtvý  ležel  tváří  k zemi  –  a  Slabina  nemusel  být  soudním lékařem,  aby  rozpoznal,  že

zavražděný dostal minimálně jeden úder do hlavy. Kladivo, celé od krve, leželo na podlaze.

Měli tedy jak oběť, tak vražednou zbraň. 

 Chvíli  ho napadlo, jestli  mrtvý muž není Mechnár – ale když se podíval blíže, rozpoznal

Strázovy rysy. 

 „Technici si tu docela máknou“, utrousil k Tardalovi.

 Ten zatím okomentoval několik zakrvácených bankovek ležících částečně na stole a z části

na podlaze. „To vypadá, že Stráz přinesl Mechnárovi peníze.“

 Slabina přikývl. „A nejspíš nikoli málo, když tu Mechnár nechal pár pětitisícovek jen tak.“

 „Že by si Stráz najal Mechnára na Serfa a Hauba – a pak ho Mechnár zabil. Ale proč?“

 „Vypadá to tak. Zajímalo by mě, proč se pohádali. Možná se Mechnár bál, že po Strázovi

půjdeme – a ten ho potom práskne. Vsadil bych se, že Mechnár ujíždí autem oběti. Musíme

dát okamžitě pátrat po Strázově automobilu i Mechnárovi. Honzo, zařiď to.“
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 Slabina se potřeboval trochu nadýchat vzduchu. Uvnitř bylo přímo pekelně. 

 Mechnár nakonec dojel  pouze kousek za Lunětín.  Byl  ospalý,  a jak sjel  na lesní  cestu,

nevšiml  si  ostrých  kamenů  a  proděravěl  pneumatiku.  Bylo  jasné,  že  s vozem  se  dál

nedostane – a měnit kolo se mu v žádném případě nechtělo. Aspoň se ve voze trochu vyspal

– a k ránu ho potom dostrkal do houští, aby nebylo ze silnice okamžitě vidět.

 Sebral si své věci a vyrazil cestou na vlak. Znal to tu. Když si pospíší, měl by stihnout spoj

kolem deváté. 

 „Už jsi to slyšel?“, vyhrkla Sandra celá udýchaná ve dveřích.

 „A co jako?“, otázal se Milan. 

 „Mechnár někoho zabil a je na útěku.“

 Milan se na Sandru zadíval, jako by nemohl uvěřit, co mu právě sdělila. 

 „To myslíš vážně?“

 „Právě to říkali v rádiu. Policie prosí o pomoc. Když by ho někdo viděl, má volat policii. Že

může být ozbrojený a nebezpečný a takové ty řeči.“

 „Tak aspoň už od něj bude klid.“

 „To doufám“, vyjádřila svou naději Sandra. „Hlavně, když jsem těm blbejm policajtům říkala,

ať si na něho posvítí, tak neudělali nic. Tak mají další mrtvolu.“ 

 „Uklidni  se,  Saní“,  přivinul  si  ji  Milan  k sobě.  „Teď  už  se  snad  prokáže,  že  je  Blanka

nevinná.“

 „To je vlastně pravda“, rozzářila se Sandra. „Vlastně, slíbila jsem jí, že se u ní dnes stavím.

Není na tom psychicky vůbec dobře.“

„To se člověk nemůže divit“, odtušil Pahl. „Bude ráda, že tam přijdeš.“

„Vadilo by ti, kdyby u nás pár dní zůstala?“

 Milan se příliš nadšeně nezatvářil. „Víš co, já si to promyslím – a pak to spolu probereme.

Možná pár dnů by to šlo.“
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 „Seš zlatej“, políbila ho Sandra na ústa.  

 „Nepokoušej mě, nebo nikam neodejdeš“, zažertoval Milan. 

 „Však já se zase vrátím. Jen doufám, že ho policajti seberou co nejdříve.“

 Blanka působila dojmem, že se co chvíli zhroutí.

 „Já už takhle dál prostě nemůžu.“

 Sandra jí vyprávěla o Mechnárovi. „Jakmile ho zatknou, tobě dají pokoj, uvidíš.“

 Blanku  to  přece  jenom poněkud  uklidnilo.  „Už  aby  to  bylo“,  vzdychla.  „Nemusím ti  asi

vykládat, co jsem celé ty roky prožívala. A teď do toho tohle. Skoro mám chuť to zabalit.“

 „To nemůžeš udělat“, vyjela na ni nečekaně ostře Sandra. „Tady dávno nejde pouze o tebe,

sestřičko.“

 „Já vím, sestřičko, ono se jedná totiž prvořadě o tebe, že?“, vrátila jí to jízlivě Blanka. 

 „Teď se snad nebudeme hádat.“

   Blanka souhlasila. „Jsem přetažená, to je celý. Navíc mám strach z Huberta.“

 „Myslela jsem, že toho už jsi poslala definitivně k vodě.“

 „Chtěla jsem to s ním zkusit – jenže on si myslí, že jsem Šimona zabila já.“

 „A proč se ho bojíš?“

 „Protože jsem mu vmetla do tváře, že té jeho nevěstince krasotince povím, jak se u mě

v posteli její ženich činil.“

 „Proboha, proč? Ty nejsi normální.“

 „Aha, já myslila, že se nebudeme hádat.“

 „Tak dovol, když se chováš úplně iracionálně. Nechápu, co sis od toho slibovala.“

 „Prostě jsem na něho dostala vztek, že mě hodil přes palubu. To je to tak těžký pochopit?

Jenže ty jsi teď na koni, co?“

 Sandra vzdychla. „Tohle vážně nemá cenu. S Milanem zvažujeme, že bys pár dní u nás

mohla zůstat, kdyby to na tebe tady padalo. Ale dej mi vědět, až to budeš umět ocenit.“

 „Jak ušlechtilé od vás obou“, odfrkla si Blanka. 
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 Martin Stára byl jako na trní. „Musím s tebou mluvit“, oznámil Slabinovi. 

 „Tentokrát ti to chci říct začerstva.“

 „Co tedy náš Holmes vykoumal?“, zeptal se pobaveně Slabina.

 „Tomu neuvěříš. Našel jsem holku, kterou Serf patrně zmlátil a připravil ji o dítě, co s ním

čekala.  Úplně  se  zhroutila.  Nevychází  z domu.  Trpí  panickými  stavy.  Mluvil  jsem  s její

matkou. A je zde kluk, který té dceři nosí květiny. Že s ní před Patrikem chodil. Tohle myslím

je motiv jako hrom.“

 „Zní to zajímavě, ale myslím, že tentokrát mám, Martine, v ruce trumf“, uculil se Slabina.

 „Mechnár zřejmě v hádce zabil Stráze. Domníváme se, že Stráz si ho najal na vraždy Serfa

a Hauba. Ale gratuluji k dalšímu zajímavému podezřelému.“

 Martin Stára nedokázal plně potlačit  své zklamání.  „Tohle jsem vážně bral jako tutovku.

Nemůžete se s tím Mechnárem mýlit?“

 „To ti povím, až ho chytíme. Ale co bys chtěl víc? Dokonce jsme tam našli pár pětitisícových

bankovek. A neřekl bych, že si je vytiskl Mechnár“, ušklíbl se Slabina. 

 „Přec jen bych si bejt tebou toho kluka proklepnul. Za to nic nedáš, ne?“

 „Ou kej. Ale nyní má prioritu pátrání po Mechnárovi.“

 Strára se musel smířit s faktem, že sólokapr je holt pro tuto chvíli v jiných vodách, než těch

jeho. Ale cosi mu říkalo, že to on je na správné stopě.       
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 Mechnár zpomalil. Čím se více blížil nádraží, tím více mu docházelo, že by tam lézt neměl.

V hlavě se mu čím dál více ozýval hlas, který na něj naléhal: „Poldové už ho určitě našli. A

tvá fotka bude na každým druhým sloupu, vole. Jak se tam objevíš, spadne klec. Seš tak

blbej, že jim padneš do náruče?“

 To pochopitelně Mechnár v žádném případě nechtěl.

 Déšť způsobil,  že začaly vyrážet houby. Jen jak šel po cestě, všiml si Mechnár několika

deštěm omytých hlav vzrostlých hřibů.  Ale na houbovou smaženici  nyní  rozhodně neměl

pomyšlení.

 Co však bylo horší – a s růstem hub úzce souviselo, bylo, že spatřil i pár houbařů. Naštěstí,

jak ho zahlédli, tak zamířili někam jinam. 

 Ne, na vlak tedy nepůjde. Odbočil z cesty a začal se prodírat smrčím hloub do lesa. Někam,

kde nebude nikomu na očích. Hlavně, že už neleje – a už po ránu se udělalo docela horko. 

 Asi by měl v lese vyčkat do večera. To mu přišlo jako rozumný nápad. Nakonec, nějaké jídlo

s sebou má. Tak to nějak přežije. 

 Blanka Haubová přemýšlela, jestli by ten Lucent neměla přece jen prodat. Dostala by prachy

na ruku – a mohla by zmizet. Pryč odsud. Kamkoli. Co ji tu nakonec drží? Vůbec nic. Má

toho tady právě tak po krk. Chtěla by začít znovu.

 Se svou tváří a hlavně svým tělem by měla mít ještě šanci. Jen se musí trochu sebrat. Při

pohledu  do  zrcadla  vidí  škody  posledních  dnů.  Vystresovaná,  nevyspalá,  žijící

v permanentním strachu. 

 Ne, tomu nyní bude konec. „Mám svůj život před sebou“, přesvědčuje sama sebe.

 Někdo zvoní.

 To bude Sandra, pomyslí si Blanka. Ve dveřích však stojí někdo jiný. Blanka je překvapená,

že tohoto příchozího tedy skutečně nečekala – ale pozve ho dál.  Je zvědavá, proč za ní

přišel.
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 Sandra šla svou sestru navštívit krátce po obědě. Když však spatřila, co spatřila, zhroutila

se a museli jí volat policejního psychologa. 

 Blanka Haubová byla připoutaná k posteli a měla přelepená ústa lepicí páskou. Někdo ji

vysvlékl do černého krajkového spodního prádla a její šaty nechal válet se na podlaze. 

 Oči  měla  vytřeštěné směrem ke stropu,  jako by  tam pozorovala  černého  anděla  smrti.

Všude byly cákance krve. Blančino tělo se topilo v krvi. Vrah jí zasadil bezpočet bodných a

bodnořezných ran. Nůž ovšem podle všeho z místa činu odnesl.  

 Viktor Slabina už měl brutálních mordů právě dost. Když už doufal, že jim je konec, vyrašily

další jako houby po dešti.  Jako by nestačilo,  že tuhle viděl Stráze s rozmlácenou hlavou.

Nyní musí snést pohled na ubodanou ženu. Soudní lékař mu teprve poví, zda byla sexuálně

zneužita.

 Kdo tohle mohl spáchat – a především, proč? 

 Při pohledu na místo činu mu ale v mozku sepnulo cosi, co jako by už někdy viděl. Nebo o

tom četl.  Nu ano – jedná se o vraždu Veroniky Pahlové před mnoha lety. Dělala luxusní

prostitutku a Mechnár ji měl ubodat přesně takto.

 Slabina rázem ví, co potřebuje. Instruuje fotografa, aby pořídil co nejlepší a nejdetailnější

fotky místa činu. A na něm je, aby sehnal fotografie z místa vraždy Veroniky Pahlové.

 Zase ten Mechnár. Ale to snad ani není možné, že zatímco ho hledají všude možně, tak by

ještě zavraždil  Blanku Haubovou. Co by z toho sakra měl?, zamračí se Slabina. Nebo je

Mechnár maniak, u něhož se rozjel nějaký vražedný mechanismus, který nejde zastavit? 

 Byl již z toho všeho pořádně vyčerpaný. Těch mrtvých se nashromáždilo jednoduše příliš

mnoho. A oni stále nebyli schopni pachatele dopadnout.      
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 Mechnár  ani  nevěděl,  jak  ten  den  dokázal  přečkat  až  do  večera.  Přikradl  se  k jedné

opuštěné chatě v lese. Její majitel zaparkoval na lesní cestě a vynášel z vozu nějaká prkna.

 Mechnár přemýšlel, zda nechal v autě klíčky. Pevně věřil, že ano. Vypozoroval, že muž tráví

uvnitř tak dvě tři minuty, než se vydá zpět ke svému vozu. To by mělo bohatě stačit. 

 Teď – řekl si Mechnár a tiše opustil svůj úkryt. Za chvíli již byl u tmavomodré Dacie. Zavřel

zavazadlový prostor a sedl si za volant. Klíčky v zapalování vskutku byly. 

 Na nic nečekal a nastartoval.

 Viděl, jak vyděšený a rozzuřený muž běží k němu a cosi křičí. Mechnár zacouval a vyjel na

cestu. 

 Policisté již  byli  o krádeži vozu informováni.  Současně bylo objeveno Strázovo auto – a

nebylo pochyb, že mužem, který nyní uniká v kradeném voze, je právě celostátně hledaný

Mechnár. 

 Ten ve zpětném zrcátku zahlédl blikající a houkající policejní vozy. Dupl na plyn. Byl pevně

odhodlán, že ho nedostanou. Řezal zatáčky – a jedinou klikou bylo, že silnice byla v tuto

dobu opuštěná. 

 Pomalu ho doháněli. Už vypálili i varovné výstřely do vzduchu, ale Mechnár uháněl dál. 

 „Musíme ho zastavit dřív, než někoho sejme.“

 Na výzvy ovšem nereagoval. Prolétl obcí jako ďas, policejní auta v těsném závěsu za ním.

Konečně mu prostřelili pneumatiku. Prudce brzdil, ale už bylo pozdě. Jeho auto dostalo smyk

a nasměrovalo si to přímo do pole, kde se převrátilo. 

 Mechnár byl potlučený, ale živý. Kromě toho byl ovšem i zatčený. 
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 Norbert Hef působil vyloženě výhružným dojmem. „Haubová je mrtvá. Neříkal jsem ti jasně,

že ta ženská nesmí chcípnout?“, vyjel na Jakuba Vartla.

 „Ani jsem se jí nedotkl“, zaprotestoval hlasitě Vartl.

 „Ve tvým zájmu doufám, že máš pravdu“, dýchl mu do tváře Hef. „Nemůžeme potřebovat

komplikace. To jsem ti řekl na rovinu.“

 „A já zase povídal už prve, že jsem nevodkrágloval ani Hauba. Vraždí někdo jiný.“

 „To jako myslíš vážně?“, zkoumavě se na něho zahleděl Hef.

 „Jo, Hauba jsem se chystal zabít, ale někdo mě předešel. A jeho ženu jsem ani neviděl“,

zaúpěl Vartl.

 „Doufám, hochu, že máš na její vraždu pořádně dobrý alibi. Jinak by ses asi co nejdřív měl

dát na modlení“, zaskřehotal Hef, který si však právě vzpomněl, že i on byl neprávem oceněn

za vraždu Serfa. Nezabil ho. A Vartl možná neoddělal Hauba.

 Jakubovi Vartlovi právě došlo, že je s ním nejspíš amen. 

 Sabina Siberové si už v ústavu trochu zvykla. Zklidnila se, medikace patrně zabírala.

 Byla i ráda, že ji chodí navštěvovat ta policejní psycholožka. Oblíbila si ji.

 Zrovna se u ní stavila.

 „Ráda bych vám něco pověděla“, otočila se k ní Sabina čelem. 

 „Poslouchám.“

 „No…“, nevěděla Sabina přesně, jak začít, „jde o tu zbraň, kterou jsem dala Marcele. Ten

policista, Slabina, se mě ptal, od koho ji mám.“

  Žena na ni netlačila. Nechala ji vypovídat. Jenom pokynula hlavou, že ji poslouchá – a aby

tedy Sabina pokračovala.

 „Mám ji od jednoho známého. Je to můj možná jedinej kámoš. Vím, že kradl. Nevím, jak teď,

ale čistej asi nebude. Nechci ho podrazit – ale…“

 „To  je  v pořádku“,  chlácholila  ji  žena,  „nikoho  neudáváš.  Ale  asi  cítíš,  že  něco  není

v pořádku. To by pak k tomu člověk neměl mlčet“, dodala laskavým tónem.
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 Sabina na ni vděčně pohlédla. 

 „O to právě jde“, pokračovala. „Nemohu to prostě dostat z hlavy. Vím, že Patrika nenáviděl.“

 „O koho se tedy jedná“, povzbudila ji žena úsměvem.

 „Jmenuje se Vartl. Jakub Vartl“, zašeptala Sabina úlevně, že to má za sebou.  

 

VIII. Tajemství Lindy Kolhábové

Alois Kolháb vstoupil do místnosti, kam se mu na jednu stranu vůbec nechtělo – a na stranu

druhou věděl, že to na něho mocně zapůsobí.

 Byl v Lindině bytě. Moc věcí tu po ní nezůstalo. O to více ho dojímal každý předmět, na

který narazil. Třeba ta velká lastura na poličce. Tu pořídili v Chorvatsku na dovolené, když

Lindě bylo osm let. To ještě fungovali jako rodina. Šťastní manželé a dvě dcery. Holky byly

z moře doslova unešené.

 Linda tehdy prohlašovala, že se stane profesionální potápěčkou. 

 Kolháb vezme kus novin, které si přinesl, a ulitu do nich opatrně zabalí. Tu si odnese na

památku. Přenáší ho někam do spokojených časů, kde svítí  slunce a bezstarostné vlnky

šplouchají o pobřeží. 

 Ve skříni objevil několik jejích šatů. Ty zkusí dát na nějakou charitu. Nemá to srdce cokoli

jejího vyhodit. Ve všech těch věcech ji opět vidí. 

 Co mohla zažít tak strašlivého, že si kvůli tomu vzala život? To nedokáže pochopit. 

 To již ale v ruce třímá její šperkovnici. Některé ze šperků jsou po matce. Vybaví si Zuzanu.

Jak moc mu obě scházejí.

 Sedne si na postel a dá obličej do dlaní.

 Když se uklidní, zase vstane a probírá se dalšími předměty. 

 Ve skříni narazil na album fotek z jejího dětství. Je rád, že je má. Jakkoli pohled na ně je pro

něho bolestný, jsou pro něj rovněž jistou útěchou.
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 Pohled Vlastislava Mechnára je prázdný, bez výrazu. Uvědomil si, že prohrál – a že ho čeká

jediné, doživotí. Už nemá, jak se bránit. Nemá, kam utéct. 

 Na Slabinovy otázky odpovídá bez jakéhokoli vzdoru – ale také bez sebemenšího vzrušení.

Jako by popisoval, jak nakupoval v supermarketu. 

 „Proč jste všechny ty lidi zabil? Proč Blanku Haubovou?“

 „Tu mi taky přišijete?“, zasténal Mechnár.

 „Chcete mi snad namluvit, že jste ji nezabil?“

 „A není to fuk? Stejně mi to přišijete, tak co“, lakonicky konstatuje Mechnár.

 „Mě zajímá pravda“, oponuje Slabina. „Chci vědět, co se skutečně stalo. Nebo chcete popřít,

že jste zabil Jaromíra Stráze?“

 „Toho jedinýho jsem zabil“, připustil Mechnár. „Ale neplánoval jsem to. Chtěl jít na policii – a

já měl strach, že mě zabásnete.“

„Tak v minulosti už jste minimálně jednou vraždil“,  připomněl mu Slabina vraždu Veroniky

Pahlové.

 „Nevraždil. Já tu ženskou tehdy nezabil. Ale nikdo mi nevěřil. Prý někdo další na místě činu.

Neznámý pachatel. Tak určitě. Právník mi radil, abych se přiznal. Bylo to od začátku marný.

Ale já ji vážně našel už mrtvou.“

 Tohle Slabina nečekal. Proč Mechnár popírá zločin, který si odseděl.

 „Podívejte, povězte mi, jak zemřeli Serf a Haub. Na ty dva si vás Stráz najal. A za ty dva

vám zaplatil. Máme ty peníze. Tohle nemůžete popřít.“

 Mechnár se jen ušklíbl.

 „O to právě jde. Zaplaceno jsem dostal za voba – ale nezabil jsem ani jednoho.“

 Takto si Slabina Mechnárův výslech nepředstavoval. Spoléhal na to, že mu dozná jednu

vraždu za druhou. A on zatím toliko uvedl, že zabil Stráze – a ještě prý v afektu. 

 To byla docela silná káva.
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 „Takže vám mám věřit, že vraždil někdo jiný, ale Stráz platil vám?“

 „Prostě si myslel, že jsem Patrika sejmul. Ale já zvažoval, že mu vrátím zálohu – a půjdu od

toho. Pak mi zaplatil zbytek – a požádal mě, abych zabil Hauba. Dobře, o tom už jsem začal

uvažovat. Dokonce jsem si omrkl to místo, kde stavěl ten svůj hrad či co. Ale jak bylo na

déšť, odpískal jsem to. Nechtěl jsem zmoknout – a říkal jsem si, že stejnak Haub nebude

trotl, aby tam v takovým počasí jezdil. To jsem se splet, no. Ale voddělal ho někdo jinej. Ten,

kdo zabil Serfa.

 Stejně mi nevěříte, tak co.“ Mávl rukou.

 „Byl jste někdy u Haubových doma?“, položil mu Slabina další otázku. Lana a lepicí pásky

totiž vrah ukradl v domě Haubových.

 Mechnár pouze zavrtěl hlavou. „V životě ne.“

 Slabina se ho zeptal, kde byl Mechnár v době, kdy byla ubodána Blanka Haubová.

 „V tom zatraceným lese. Dyť vám to povídám. Došlo mi, že bych neměl ukazovat ksicht

mezi lidma. A pak jsem uviděl tu káru. Já už nechtěl zpět do basy.“ Sklopil oči.

 Slabina si ho zamyšleně prohlížel. Tohle měla být tečka za všemi těmi bestiálními mordy.

Přesto nebyl vůbec přesvědčen, že mluví s jejich pachatelem. 

 Alois Kolháb vyndal ze zásuvky stolu pár fotek, které pořídila Linda. Ráda fotila. Na jedné

byla srnka, která jí zvědavě koukala rovnou do objektivu.

 Kolhábovi se po tváři kutálely slzy. 

 Fotky přidal k dalším věcem, jež si odnese. 

 Nábytek a další vybavení bytu prodá. 

 Pohlédl na obrázek na zdi. Byla to fotografie statné lípy na louce. Musel uznat, že to má

náladu. Linda to fotila někdy v létě v mlze. Pak si nechala fotografii zarámovat.

 Tu si tedy Kolháb také vezme s sebou.
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  Sundal obrázek ze zdi – a strnul. Objevila se kovová dvířka s malým zámečkem. To si

zřejmě  nechala  Linda  vyrobit.  Nebyl  to  klasický  trezor,  ale  co  tam proboha  mohla  mít?

Šperky přece měla volně dostupné – a pokud věděl, žádné jiné cennosti neměla.

 Dále pak přišla na řadu otázka, jak dvířka odemkne. Má k nim vůbec klíč?

 Tu si vzpomněl na klíček, který policisté i on považovali za pouhou ozdobu. Ten by tam

pasoval, došlo mu. Kde ho má? No jasně, doma. Nebylo, co řešit. Musí pro něj a vrátit se

sem. Vzrušením sotva dýchal. Současně ho svírala úzkost, co asi v tajné schránce objeví.

 „Vraždu doktora Sibery asi rovněž popřete“, položil Slabina Mechnárovi další otázku.

 „Proč bych ho vraždil? Ale jistě, potřebujete pachatele pro všechno, co se tady stalo. Tak jo,

Stejně vyfásnu doživotí, tak ať je to aspoň za co nejvíc mordů.“

 Slabina si nemohl pomoct, ale čím dál víc byl přesvědčen o tom, že mu Mechnár nelže.

Jedno bylo jisté. Kdo kdysi zabil Veroniku Pahlovou, zavraždil i Blanku Haubovou. Bylo to

jako přes kopírák. To měl již  potvrzené. O to víc ho mátlo, že by pachatelem neměl být

Mechnár. Nedávalo to smysl. Ne při pohledu, kterým se na ty zločiny díval. 

 Ale skřípalo tu více věcí. Proč by Mechnár zabíjel Blanku Haubovou? Skrýval se. Byl na

útěku. Měl dostatek peněz. A není prokázáno, že by to byl  převtělený Jack Rozparovač.

Navíc bylo zřejmé, že pachatel vražd Serfa, Hauba a Haubové byl jeden a týž člověk. A že

měl přístup do domu Haubových. 

 Blanka Haubová pustila svého vraha dovnitř. Musela ho tedy znát – a patrně se ho nebála. 

 Ty vraždy se vyznačovaly dvěma rysy. Byly brutální – až sadistické. Po této stránce by snad

Mechnár pachatelem být  mohl.  Ale rovněž nesly  rukopis  pečlivého plánování  a bystrého

mozku. A v tomto případě nepřipadal Mechnár jako adept v úvahu. 

 Ne, to bude ještě trochu jinak. 

 Slabina toho měl všeho pokrk. Mohl být se svou Evičkou u moře a oddávat se slastem

dovolené. Místo toho tu honí nějakou zrůdu – a ne a ne ji dopadnout. Svinská práce. Ale
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nemůže popřít, že ho baví. Respektive že mu přináší pocit jistého uspokojení, třebaže se to

těžko vysvětluje. 

 Alois Kolháb byl zpět. Klíček pasoval na chlup přesně. Kolháb na vteřinu zaváhal. Potom

dvířka otevřel. 

 Uvnitř se nacházel fotoaparát. Na první pohled drahý. Dále se tam válely objektivy a našel i

flash disk. Krom toho nahmatal černé desky s několika vytištěnými fotografiemi.

Zaujala ho jedna. Byla pravděpodobně focena na samospoušť. Znázorňovala šest smějících

se lidí – a byla na ní jeho dcera Linda, kterou kolem krku objímal tehdejší milenec, Patrik

Serf.

 Druhý pár tvořili Šimon a Blanka. Tehdy spolu pouze chodili. Manželi se stali až později.

Vedle Blanky se pak poněkud toporně zubila Sandra. A kdo je to ten šestý mladík? Nezdálo

se,  že  by  patřil  k Sandře.  Stál  na  opačné  straně.  Jaromír  Stráz  právě  hleděl  na  obličej

Olivera Pahla.

 Viktor Slabina vyslechl, co mu Alois Kolháb sdělil. Přerušil Mechnárův výslech. Tento objev

musí vidět. Tohle je zřejmě klíč ke všem těm mordům. O tom již Slabina nepochyboval.      

 Když Linda Kolhábová nasedla do auta, věděla již přesně, co udělá. Zkontrolovala zbraň.

Dospěla  k závěru,  že  jiné  řešení  není.  Jistě,  mohla  by  jít  na  policii.  Ale  tím by  přišla  o

všechno. Ne snad, že by šla sedět. Ona nevraždila. Ale neoznámila to. Jak by pak na ni asi

koukali v práci? A co by pak zbylo z jejího intimního života? Má se vdávat – ale jak by asi

ženich přijal, že neoznámila brutální umlácení kluka.  

 Má zanechávat dopis na rozloučenou? A tím jen způsobit  otci ještě větší bolest? Má žít

s vědomím, že jeho dcera přihlížela vraždě – a nezabránila jí? A pak ji celá léta tutlala? 

 Krom toho ty věčné výhružky ze strany Serfa a Hauba. Že jestli jen kecne… Bála se hlavně

Patrika.
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 Už nemůže dál. Dojela na místo, které má ráda. Uprostřed přírody se jí z tohoto světa bude

odcházet lépe.

 Sáhla si na klíček na krku. Má ho zahodit? Ne, pravda by měla vyjít najevo. Ale nechá tomu

volný  průběh.  Nebude  nic  psát.  K vyřešení  všeho  tu  nechá  doslova  a  do  písmene klíč.

Neubránila se úsměvu. Ten jí ovšem ze rtů brzy zmizel.

 Vzala do ruky zbraň, která ji za chvíli pošle někam do neznáma. Snad tam bude lépe, než

tady, zadoufá.

 Byla si jistá jednou věcí: Nechce se střelit do hlavy. Ať je na ni i po smrti jakž takž pohled.   

 Pravou rukou se snaží nahmatat, kde má přibližně srdce.

 Oběma  rukama  pak  namíří  hlaveň  zbraně  na  předpokládané  místo  a  silně  ji  k němu

přitiskne. 

 Ano, cítí, jak jí buší srdce. Srdce, které hodlá jediným stlačením spouště navždy umlčet.

 Ještě chvíli váhala. Pak si řekla „teď“, a víc už nevnímala. Její pozemská pouť byla poměrně

záhy u konce.  

„Přece mu nevěříte, ne?“

 Slabina se podíval na Tardala. „Vlastislav Mechnár je lhář a vrah. Zabil Stráze a přiznal se

k tomu. Ostatní vraždy popírá, Honzo. Co je ale pro mě hlavní – on popírá, že by zavraždil

Pahlovu první ženu.“

 „Což je úplná pitomost, když za ni seděl.“

 „No právě.“

 „Tak je evidentní – a to jste objevil, že je zde souvislost mezi vraždou první Pahlovy ženy a

těmi  dalšími  vraždami,  hlavně  jak  byla  ubodána Blanka  Haubová.  A to  jasně usvědčuje

Mechnára.“

 „Myslíš, Honzo? Já bych si nebyl tolik jistý. Mechnár byl zkrátka Veroničin klient. Otázka

jeho motivu nebyla nikdy uspokojivě vyřešena. Prostě mu přeskočilo. Ale je to ten typ? 
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 Já vidím jako pravděpodobnější, že Veroniku zabil někdo, kdo motiv k její vraždě skutečně

měl?“

„A to?“, zůstal na Slabinovi pohledem viset Tardal.

 „Nu přece manžel, Milan Pahl.“

 Milan Pahl si všiml pohledu, který na něho Sandra vrhla.

 „Udělal jsi to všechno, že?“, pohlédla na něho pohledem plným bolesti.

 „Co myslíš?“, snažil se Milan ještě kličkovat.

 „Patrika, Šimona, svou sestru. Nebo mi někdo ve výčtu chybí?“

 „Ale jak jsi…?“ Nedořekl.

 „Tos to musel všecko zkazit?“, vrhla na něj vyčítavý pohled.

 Teď už se neudržel. Všechno se v něm nějak uvolnilo a dalo do pohybu.

 „Tak  já  všechno  zkazil,  jo?  A  víš  vůbec,  co  jste  tehdy  provedli  vy?  Na  to  se  nedá

zapomenout, milá Saní, nedá. Byl to můj jediný syn.“

 „Ale teď čekám já tvoje dítě“,  zařvala na něho Sandra přímo hystericky.  „Tos to prostě

nemohl nechat spát?“

 „Nemohl“, odpověděl jí tvrdým hlasem Pahl. „To asi zatím nemůžeš pochopit – ale přijít o

dítě takto strašným způsobem – a proč vlastně? Že jedna coura nedokázala přiznat, jaká je

to děvka?“

 „Takhle o mé sestře nemluv.“

 „Jen se nedělej. Vím, jak jsi ji nesnášela.“

 „Ale byla to moje sestra – a tys ji…“, Sandře se zlomil hlas a rozplakala se.

 „Ona odsoudila k smrti Olivera, já pro změnu ji.“

 „Ale jak ses to proboha dozvěděl?“

 „To už je jedno, Saní, to je naprosto jedno.“

 „Mě to ale zajímá“, nedala se odbýt Sandra.

 Dělal, že ji neslyší.
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 „Spíš mi pověz, co hodláš dělat dál? Práskneš mě poldům?“

 „A co jiného mi asi tak zbývá, když se jim nevydáš sám?“

 „Třeba to prostě nechat být.“

 „A tvářit se, že se nic nestalo?“

 „Takto jsem se s tebou tvářil celou dobu, Saní, protože tě miluju. Tobě bych nikdy neublížil.

Navíc vím, že jsi s tím nic nechtěla mít společného. Spolu s Lindou. Bohužel jste ani jedna

tehdy na policii nezašly. A žily jste s tím obě dál. Linda se zabila – ale ty bys to jistě vydržela

ještě mnoho let. Tak mi tu nevykládej něco o tom, jak se tvářit lze, a jak nikoli.“

 Šel z něho strach. Sandra ustoupila dál od něho.

 „Prostě je konec“, zašeptala.

 V tu chvíli k ní Pahl přiskočil, uchopil ji, aby se nemohla bránit a přiložil jí ostří nože na hrdlo.

 „Bude tedy lepší, když to skončíme. To dítě by bylo chudák. Otec vrah a matka se pro něj

nedokáže ani trochu obětovat.“

 „Milane ne, nedělej to“, vykřikla zděšeně. To už ale cítila, jak se jí ostří zlehka zarývá do

hrdla. Tohle přece není konec, pomyslila si zoufale.
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IX. Pod patronací zla…

 V tu chvíli policisté vyrazili dveře a zakřičeli na Pahla, ať odhodí zbraň. Ten ale dál držel nůž

na Sandřině krku.

 Zašermoval jím a křikl, ať dají zbraně dolů, jinak že ji okamžitě podřízne. To by ostatně již

udělal, kdyby sem nevpadli. 

 Policisté se stáhli. Vešel Slabina s rukama nahoře s tím, že nemá zbraň.

 „Chci si s vámi jenom promluvit.“

 „Stůjte, už ani krok“, zahřímal Pahl.

 „Dobře, jen se snažte uklidnit“, mluvil na něho mírným hlasem Slabina.

 „Všechno už víme. Víme, že jste zavraždil svou první ženu.“

 Sandra zalapala po dechu. Tohle nečekala. 

 „Byla to děvka“, usmál se pohrdlivě Pahl. „Ta by měla vychovávat mýho kluka? Co jsem asi

měl dělat?“

 „Jak jste na to přišel?“

 „Vlastně náhodou. Měl jsem nějaký podezření a sledoval jsem ji.“

 „Jak jste ji zabil?“

 Pahl si to znovu celé vybavil.

 „Pořídil  jsem si  paruku,  falešného  kníra,  brýle  bez dioptrických  skel  a  nějaké  oblečení.

Prostě jsem tam do toho bordelu přišel a zazvonil. Otevřela mi. Řekla, že za dvacet minut má

objednaného klienta. Hned mě nepoznala. Až když jsem byl uvnitř a řekl jí, že dvacet minut

mi bude bohatě stačit.

 Bylo znát, že trochu znejistěla. Okamžitě se ale na mě obořila, proč dělám tuhle šaškárnu. A

co že jako od toho čekám. Vzal jsem ji po hlavě – už ani nevím pořádně, čím. Svalila se na

postel.
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 Měl jsem všechno připravené. Svlékl jsem ji, svázal a zalepil ústa páskou. Když se probrala,

vytáhl jsem nůž, co měla v kuchyni. Původně jsem přinesl jiný – ale tenhle se hodil více.“

 „A pak jste do ní bodal.“

 „Byla to pro mě neskutečná úleva. Měl jsem šaty na převlečení. Ty zkrvavené jsem zabalil

do tašky. Vše se stihlo dobře.“

 „Nelitujete toho?“

 „Lhal bych, kdybych vám tu vykládal, že ano. Ta mrcha mě podváděla. Nezasloužila si nic

jinýho. Laciná děvka."

 „Pak jste se upnul na Olivera, že?“

 „Snažil  jsem  se  ho  vychovat  co  nejlíp“,  zaúpěl.  „Vždy  jsem  usiloval  o  to,  abych  mu

vynahradil mámu.“

 „Ale to s vaší prací dohromady úplně nešlo, že?“

 Pahl přikývl. „Bohužel moc ne“, dodal smutně.

 „A pak se to Oliverovi stalo.“

 „Je to jako noční můra, která mi od tý doby nedá spát“, zavyl Pahl.

 „Muselo to být pro vás k nesnesení.“

 „To bylo“, souhlasil Pahl. „A jen proto, že jedna děvka obvinila mého syna ze znásilnění. Ale

spala s ním dobrovolně. Jen se bála reakce svého kluka, o němž věděla, že žárlí.“

 „Jak jste se to dozvěděl?“

 „Myslil jsem, že už všechno víte. Nebo snad ne?“, otázal se posměšně Pahl.

 „Ale jistěže ano“, usadil ho Slabina.

 „Docházel jste za doktorem Siberou. Jemu jste se svěřil, že jste zabil první manželku, že?

Po letech jste s ním ale řešil něco palčivějšího. Po smrti svého syna jste se zhroutil. A on

vám pomáhal.“

 „Moc mi tedy nepomohl“, ušklíbl se Pahl.

 „Zato vám ale sdělil, jak zemřel Oliver.“

 Bylo znát, že tohle Pahl nečekal. „Jak tohle můžete vědět?“, vypadl na chvíli ze své role. 
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 „Jednoduše. Docházela za ním Linda Kolhábová.“

 „Bylo to v době, kdy jsem si začal se Sandrou. On po ní také pokukoval. Podle mě mi to řekl

hlavně proto, abych s ní skoncoval. Aby ji potrestal za to, že dala přednost mně. Jenže já o

Tebe od první chvíle strašně moc stál, Saní“, zlehka se dotkl ostřím Sandřina krku. 

 „Já mu řekl, že chci, aby se tohle dozvěděla policie. Slíbil mi, že přiměje Lindu, aby šla na

vypovídat. Ale ta kráva místo toho spáchala sebevraždu. A víte, co mi na to řekla ta svině

Sibera? Že prý to je osud. Že se s tím musím smířit. A že pokud zemře kdokoli z té vydařené

čtverky, udá mě prý policii. U Lindy uznal, že šlo o sebevraždu. Ale jak zemřel Patrik, bylo

mu jasno.

 Pozval mě k sobě. Byl rozčilený. Prý to zašlo daleko. Že už prý mlčet nebude. 

 Snažil jsem se mu namluvit, že Patrika asi skřípli nějací ostří hoši. Že s tím nic nemám. Ale

nebyla s ním řeč.“

 „Tak jste popadl pohrabáč.“

 „Otočil se na chvíli ke mně zády. Tak jsem toho využil.“

 „A sebral jste ty zlacené dýky a další předměty – a záznamy, které měl. Hlavně o vás – ale i

Lindiny, pochopitelně. Abychom nevěděli, co se přihodilo Oliverovi.“

„Pálí vám to“, podotkl uznale Pahl. „Musel jsem to udělat. Byl jsem bez šance.“

 „Já si ale myslím, že jste druhou šanci dostal – a řekl bych přímo v královském balení.“

 „Aha“, pitvorně se zatvářil Pahl. „Takže jako další dítě vše spraví. To první se už nepočítá?

Prostě druhý pokus, že jo?“

 „Život mnohdy není fér, pane Pahle. Proto ale ještě nemáte právo vraždit druhé lidi.“

 „Jací ale tohle byli lidé, proboha? Serf – surovec a vrah. Haub – žárlivý pako a vrah. Blanka

Haubová – prvotřídní čubka a svině. O těchto lidech se jako bavíme? Nebo o mé ctěné první

manželce, co to ráda hodně horké? Nebo o tom manipulátorovi Siberovi?“

 „Kdy jste se rozhodl zavraždit Serfa? Když Linda spáchala sebevraždu?“ 

 „Uhádl jste. Bylo mi jasné, že policie se tím už zabývat nebude. A někdo jednat musel.“
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 „Tak jste zkratoval autobaterii u Blančina vozu, sebral jim ta lana a lepicí pásky z domu a

celé jste to naaranžoval.“

 „Sandra měla klíče. Bylo to vše strašně snadné. Vůbec mě ten idiot neviděl. Až když jsem

byl u něho a přetáhl ho přes hlavu. Než si šel zaplavat, vyslechl si všechno. Že ho odsuzuju

k smrti za vraždu svého syna.“

 „A Haub? Sledoval jste ho, že?“

 „Tam  to  bylo  ideální.  Vidět  ho  tam  spoutaného,  to  bylo  jako  orgasmus.  Tedy  skoro.

Představoval jsem si, jak bije mého syna. A pak jeho tělo vlečou s Patrikem do vody a topí

ho. Dokud ještě trochu dýchá. A ta kurva Blanka nehne prstem. Bylo to nádherné. Sledoval

jsem, jak voda teče dolů a Haub jen vyděšeně zírá a čeká svůj konec.“

 „Blanku jste si nechal nakonec.“  

 „Ta za to vlastně celé mohla. Nejprve mého syna svedla – a pak před Haubem tvrdila, že ji

prý znásilnil. Tak se Haub vrhl na něho – a ne na ni. Dostala vše i s úroky.“

 „Pustila vás dovnitř, že?“

 „Byla trochu překvapená, co tam dělám. Namluvil jsem jí, že mě posílá Sandra. Že bychom

jí rádi navrhli, že u nás může bydlet.“

 „Pak jste ji praštil do hlavy.“

 „A spoutal a přelepil ústa. A opět jsem ji informoval, proč za chvíli zemře.“

 „A bodal jste – a bodal.“

 „S možná ještě větším gustem, než do Veroniky“, souhlasil Pahl. 

 „Vy ji nechcete zabít, Milane“, oslovil ho Slabina. „Nemusí se to celé znovu opakovat. O

jednu ženu a jedno dítě jste již přišel.  Tyhle nechte žít.  Prosím. Něco tu po vás zůstane

dobrého. Vždyť Sandru milujete – nebo se pletu?“

 Pahlovi se na chvíli oči zalily příkrovem slz. 

 Bylo to celé dílem několika vteřin. Sandru postrčil směrem ke Slabinovi. Ta zavrávorala a

klesla na kolena. Toho momentu Pahl využil,  aby stačil  nůž otočit proti sobě. Vrazil si ho

velkou silou oběma rukama kamsi doprostřed hrudi, blíže levé části. 
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 Nejprve nahlas zasténal a pak už se jenom svalil  na podlahu. Sandra hystericky řvala a

Slabina se vrhl k Pahlovi.

 Tomu vytékala krev z úst. Ležel na zádech a chroptěl. „S-saní“, vydechl naposledy.

 Slabina  nad ním chvíli  mlčky  stál.  „Je po všem“,  konstatoval.  „Sandra bude potřebovat

doktora.“

 Nyní to tedy už doopravdy skončilo, pomyslil si, ale kdovíjakou úlevu nepociťoval. Bylo to

vše až příliš živé – a příliš děsivé. Ale taková holt lidská existence bývá. 

 „Jakoby byl Pahl pod patronací zla“, pronesl zamyšleně Slabina. „Když si to vezmeš, Honzo,

měl v tom svém vražedném běsnění neskutečnou kliku. Jakoby měl všechny ty lidi  zabít.

Přitom si nepočínal nejopatrněji. Ale musím přiznat, že to promyšlené měl.“

 „Oni mu tedy zabili syna.“

 Slabina přikývl. „Patrik a Šimon. A Blanka hrála znásilněnou, přitom sama Olivera svedla.

 Je to celé  tak trochu jako antická tragédie.  Ironie  osudu,  Honzo.  Nejprve je  za vraždu

manželky Milana Pahla odsouzen někdo jiný, aby pak po letech nebyl nikdo odsouzen za

vraždu Pahlova syna. Krutá hra, že?“

 „Chudák Sandra“, poznamenal Tardal.

 „Víš, Honzo, mně je spíš líto toho malého, co se má narodit. Sandra zase tak nevinná oběť

není.  Ona  věděla,  že  chodí  s chlapem,  kterému zabili  syna  –  a  ona  mu to  neřekla.  Je

paradoxní, že se zamiloval právě do ní.“

 „Takže na Marcelu Litichovou nakonec skoro nic nemáme.“

 „Bohužel, jen to vydírání. Měli by ji ale odsoudit za plánování chladnokrevné vraždy Sabiny

Siberové. Naskakuje mi husí kůže, Honzo, když si představím, že tahle ženská bude brzy na

svobodě. Je to všehoschopná mrcha. Odporný typ.

 A jinak, musím uznat, žes měl od začátku pravdu v tom, že sebevražda Lindy Kolhábové

souvisí s vraždou Patrika Serfa. A i s vraždou Sibery. Někdy je dobré dát na instinkty. Ale
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platí, co ti opakuji stále dokola – současně je třeba vše ověřovat a držet se fakt. Jediné, co

mě mrzí, je, že jsme nedokázali zabránit tomu, aby těch mordů bylo tolik.

 Chudák Stráz. Žil jenom svou pomstou – a platil vlastně za nic. Nakonec si vlastně zaplatil

svou smrt. 

 A štve mě, že nic nemáme na toho slizouna Hefa. Ale málokdy dosáhneš stavu, kdybys

mohl být spokojen. Nejraději  bych teď tak minimálně půl roku o tohle svinském světě nic

nevěděl“, povzdechl si Slabina. 

 Alois  Kolháb  znal  tedy  konečně pravdu.  Nedalo  se říct,  že  by  se mu ulevilo.  Naopak.

Soustavně se mu vracelo, jak moc musela jeho dcera trpět – a přesto se mu nedokázala se

svým  trápením  svěřit.  Vlastnímu  otci.  To  ho  zraňovalo.  Navíc  ho  skličovalo,  že  Linda

dopustila, aby k té vraždě došlo. Možná by ji jinak také zabili. Ale třeba by Oliver žil – a žila

by i ona.

 Věřil,  že  znalost  pravdy  osvobozuje.  On  se  ale  cítil  neskutečně  svázaný.  Neschopen

čehokoli. 

 Sandra seděla poněkud strnule. Svůj příběh vyprávěla pomalu s častými přestávkami. Hlas

měla ale vcelku pevný. Vrátila se do doby, kdy se celý ten šílený příběh začal odvíjet. 

 „Tehdy jsme pekli dohromady. Já chodila s Patrikem, sestra se Šimonem. Mělo to být pár

bezstarostných dnů u vody. Jen my čtyři. Chlastačky, koupání, sex.“

 Bylo znát,  že se přenesla do té doby.  Asi  jí  to vytanulo před očima. Možná byla svým

způsobem ráda, že po letech mlčení se konečně tohohle břemene zbaví.    
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     Léto roku 2013

  Bylo to na konci července. Dva mladé páry se rozhodly, že si vyjedou do přírody. Šimon

Haub měl novou káru – a všem se svou černou metalízou chlubil. Podobně jako Blankou, na

kterou až patologicky žárlil.  Věrnost ovšem pojímal poněkud výběrově. Zatímco v případě

Blančina úletu by ji snad zabil, své úlety bral jako naprosto nepodstatná povyražení, která

nemá cenu komentovat. 

 Blanka byla se Šimonem z jediného důvodu. Chtěla někoho, kdo ji zaopatří – a Šimon toto

splňoval  na  sto  dvacet  procent.  Současně  se  ho  ale  bála.  Viděla  jeho  nevyzrálost  i

nevyrovnanost. A v posteli čekala rozhodně víc. Ale co, říkala si, jeden chlap nemusí zvládat

vše. Kde jeden selže, jiný zazáří.

 Krajinu vysoušela bezmračná parna, která trvala už skoro tři  týdny. Bylo nasnadě, že si

vyrazí někam k vodě.

 Šimon  znal  jeden  zatopený  lom.  „Nikdo  tam  skoro  nejezdí.  Tam  zapaříme“,  usmál  se

sebevědomě. 

 Už tehdy to táhl s Patrikem Serfem. Nedával to najevo, ale záviděl mu, jak Patrik sbalí snad

každou, na kterou si ukáže. Nyní chodil s Lindou Kolhábovou. Prostě dva klasické páry ze

žurnálu, hodně alkoholu, nějaká ta hudba a tvrdej nespoutanej sex. Šimon Haub nemyslil na

nic jinýho. Nedokázal si představit, že by ho Blanka opustila. Byla pro něho něco jako droga.

Ostatně, trávu s sebou měli také. A jak znal Patrika, i něco ostřejšího.

 Blanka ovšem trvala na tom, že s sebou vezme i  mladší sestru.  To se Šimonovi vůbec

nezamlouvalo.

 „To ji jako vážně musíme s sebou tahat?“, vrhl na Blanku otrávený pohled. „Vždyť se tam

bude nudit. Jako kůl v plotě.“

156



 Blanka však byla  neoblomná.  „Prostě pojede,  jasný? Nechal  ji  jeden kluk,  má teď blbý

období. Chci,  aby se z toho trochu dostala. Bude tam s náma. No tak, miláčku“, vrhla na

něho svůdný pohled. „Pokud mi vyhovíš, nebudeš litovat“, uculila se a v očích jí zajiskřilo.

 Šimonův poklopec okamžitě pro tento návrh hlasoval – a tak Šimon zabručel,  že co má

s nimi jako dělat.    

 Sandra sestře velmi děkovala, ale uvnitř jí vděčná nebyla ani trochu. Vlastně lze říci, že

sestru nenáviděla. Vždyť ona, Sandra, je tou krásnější. Půvabná blondýnka, které má patřit

celý svět. Ale on nepatřil. Nějak to s kluky neuměla. Přišla jim chladná – a ten poslední jí dal

pocítit, že v sexu má toho hodně co dohánět.

 To z její sestry vyzařovalo cosi, co působilo na muže jako magnet. 

 Sandra navíc nemohla přiznat, že by moc stála o Šimona. Jak jí jen bolelo, když viděla, jak

očima visí na té huse. A ona jí má být ještě vděčná, že se jako světice rozhodla ji spasit.

 S výletem souhlasila  pouze a výhradně proto, že doufala,  že Šimona svede. Toužila  ho

sestře přebrat za každou cenu. 

 Vzala si tedy na sebe nejlepší prádlo, které měla a minisukni a tričko, aby bylo vidět co

nejvíce. 

 Vedle Blanky si ovšem pořád připadala jako právě vylíhlé kuře. Neskutečně jí to štvalo.

 Šimon Haub je z bohaté rodiny. Jeho otec je uznávaným plastickým chirurgem. Doufal, že

Šimon půjde v jeho stopách. Ale ten nějak na studia nebyl. Dalo by se říct, že nebyl na nic.

Přál si jenom užívat života – a mít prachy. Jedno spojoval s druhým. Otec s ním mohl být

spokojen v jediném bodě. Od mala ho vedl k tomu, že levice je horší než krást a podvádět –

a že asociálnost  je  tou  nejvyšší  pozitivní  hodnotou.  Toto náboženství  absorboval  Šimon

všemi póry svého těla. Pohrdal takzvanými „sockami“ – a největší strach neměl z nějaké

křivárny, ale z toho, že by byl chudý. Pokud by si měl zvolit mezi svědomím a bohatstvím,

vůbec  by  to  nepovažoval  za  volbu.  Svědomí  mu  bylo  k ničemu.  Hlavně  nebýt  ubožák

k politování.
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 Vůbec mu nedocházelo, že právě tím se i se všemi prachy od papínka stal. Blanka by jinak

o něj neopřela ani kolo, kdyby neměl peníze. Sloužil jí jako prostředek k ukojení celé řady

materiálních  potřeb  –  a  částečně  k ukojení  libida.  Ale  tam  měl  z Blančiny  perspektivy

ohromné rezervy.

 Blonďatý kulturista Patrik by jí rozhodně jako muž přitahoval více. Ale Patrik byl průšvihář –

a věčně bez peněz. Na pobavení dobrý, ale tím to končilo. Budoucnost by s jeho jménem

nikdy nespojila. 

 Linda Kolhábová z nich byla asi nejchytřejší a nejvzdělanější. Dokonce věděla, že druhá

světová  válka  skončila  začátkem  května  roku  1945.  To  například  Serfovi,  ale  i  Sandře

s Blankou bylo ukradené. Historie je nezajímala. A o politiku se starali jen potud, aby volili „ty

správné“. Z domova i z médií věděli, že mají nenávidět komunisty jako zločince, kteří by se

měli střílet. A že mají mít hlavy vzhůru, a myslet jinak. Tedy jedině správně.

 Snad jediná Linda takto fanatická nebyla. Ráda by, aby se všichni lidi měli rádi a aby se

chránila příroda. Více ale o těchto věcech neuvažovala. 

 S Blankou  se  co  do  sexuálních  zkušeností  nemohla  rovnat.  Patrik  to  s ní  měl  snadné.

Trochu jí  zalichotil,  trochu natřásl své peří – a jak by Šimon oplzle dodal – protřepal své

dlouhé péro – a bylo. 

 Patrik nepočítal,  že s ní stráví delší  čas. Zaujala ho, že byla trochu jiná než ty před ní.

Oceňoval její  havraní vlasy a to, že má v těle jakýsi náboj.  Energii.  Tedy něco, co úplně

postrádala rádoby dokonalá Barbie Sandra.

 Linda  byla  jednoduše  zamilovaná.  Našla  svého  prince  –  a  dosud  neprohlédla,  že  se

dobrovolně naservírovala drakovi do jeho sluje. 

 Patrik Serf byl násilník a gambler. Současně ale uměl působit okouzlujícím dojmem a hrát

gentlemana. Dlouho to nevydržel, ale to na jeho krátkodobé známosti stačilo až až.  

 Neřešili,  jak tam budou dlouho.  Měli  stany, spacáky,  deky. Zkrátka budou se tam válet,

dokud je to neomrzí – a popojedou třeba o kus dál, nebo se vrátí domů.
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 Blanka a Šimon se nedávno usmiřovali. Na chvíli se totiž rozešli. Blanka Šimona načapala

s jinou a vyčetla mu to. Že mu nemůže věřit.  Přitom ona sama prožila dva dny před tím

vášnivý románek s jedním zazobaným – a jak jinak, ženatým podnikatelem.

 Šimon byl zničený. Pořád za ní dolézal a škemral, že to byl úlet, že to nic neznamenalo. Že

miluje jenom ji. Že se bez ní zabije. Ať mu odpustí.

 Bylo to ponižující – a Blanka jím za toto o to více pohrdala. 

 Ale brzy jí  došlo, že podobně prachatého kluka mít nebude. Tak si ještě něco užila – a

potom se nechala milostivě přesvědčit, aby se vrátila. 

 Nepochybovala,  že si  jednou  Hauba vezme – stejně jako nepochybovala,  že  mu bude

neustále zahýbat. 

 Bude mít, co chce, ušklíbla se v duchu.

 Její vztah k sestře byl zvláštní. Pokud by někdo čekal, že na ni bude žárlit jako na dokonalou

modlu, škaredě by se mýlil. Ne, ona svou mladší sestru litovala. 

 Ale svým způsobem cítila,  že ji  má ochraňovat.  Svým způsobem totiž měla svou sestru

ráda. Dávala jí totiž pocit, že ona je tou silnější a schopnější. A to ji dobíjelo možná i o chlup

více, nežli sex.

 „Tak holky, bude mejdlo“, rozzářil se Šimon a vytáhl lahev rumu. Patrik už měl zapáleného

jointa a tiskl k sobě Lindu. 

 Blanka si  rozprostřela deku,  namazala se opalovacím krémem, kde to šlo – a vrhla na

Šimona svůdný pohled, aby jí namazal záda.

 Ten okamžitě odložil lahev a jako psík přiběhl, aby své paničce splnil každé její přání. 

 Blanka pouze vrněla blahem a Sandra si otráveně pomyslila, že je to na zvracení. Lačně

sáhla po jointu, který jí velkoryse Patrik nabídl. Kdyby se tak mohla přenést tisíce kilometrů

daleko. Na nějaký ostrov s palmami a azurovým mořem. 

 Měla na sobě malé červené bikiny. Věřila, že rajcovnější už být nemůže.
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 Ale jí si ten trouba vůbec nevšimne. Teď natírá záda té koze. Přitom Sandra má lepší kozy

než sestra. Jak by bylo pěkné, kdyby Šimon masíroval ji. Na chvíli si to představí.

 Oliver Pahl neměl žádný přesný cíl. Jenom se tak toulal s foťákem. Byl rád sám. Miloval

přírodu – a focení bylo jeho největším koníčkem. Dokonce měl i staré aparáty, kde se film

vyvolával. Měl doma černou komoru a pár filmů si již sám vyvolal. Pořád se zdokonaloval.

 Nedalo se přitom konstatovat, že by byl Oliver morous nebo zakřiknutý. Dívky se mu líbily,

jenom holt upřednostňoval jiné věci.

 Jeho  zatím  jediný  vztah  trval  půl  roku  a  skončil  tím,  že  si  dotyčná  stěžovala,  že  ji

zanedbává. Což řešila tak, že hupla do postele každému klukovi, který za ni zaplatil večeři.

 Po této zkušenosti si Oliver držel od holek určitý odstup.

 Navíc v sobě řešil  něco, co ne a ne odeznít. Jednalo se o trauma, které se vrací. Jeho

matka byla ubodána, když byl malý kluk. To je něco, co se nedá smazat. Nelze se tvářit, že

se to nestalo. Zvláště, když se později dozvěděl podrobnosti. Totiž že jeho matka byla děvka

a zabil ji jeden z jejích klientů.

 Otec ho vychovával úzkostlivě. Aby se mu nic nestalo. Bál se o něho jako o drahokam – a to

dospívajícímu klukovi moc nepřidá. 

 Na těchto svých výpravách si připadal svobodný. Nikdo ho nerušil, nikdo ho nekontroloval,

nikdo ho neovládal.

 K zatopenému lomu cíleně nesměřoval. Jednoduše ho to k němu zavedlo. V podvečerním

slunci si prohlížel fotografie, které ten den pořídil. 

 Neměl spacák, nic. Bylo teplo – a byl zvyklý přespávat pod širákem. Stačilo najít si nějaké

pohodlné místo a poslouchat zvuky přírody. Tma se pomalu snášela nad krajem – a on si

představoval, že se octl v nějaké pohádkové říši.

 To, že měl v mysli matku zakódovanou jako couru, spolu s jeho nedávnou zkušeností s jinou

vypočítavou mrchou, jak ji sám nazval, způsobilo, že na osoby „něžného“ pohlaví pohlížel

s nedůvěrou.  Nespatřoval  v nich  totiž  nic  něžného.  Něžné  bylo  třeba  načepýřené  ptáče
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poskakující v mechu. Něžná mu připadala ranní rosa uchycená na stéblu trávy. Něžně na

něho působila noc, která se snesla nad krajem a umožnila hvězdám, aby ukázaly svou tvář. 

 Jestli se považoval za romantika? Strašně moc si přál, aby svět nebyl pouze o penězích.

Aby se mu ze ženy, s níž má strávit život, nezvedal žaludek, kdykoli na ni pohlédne. A to ne

pro její figuru, ale její duši.

 Měl strach někoho k sobě pustit blíže. A současně měl za to na sebe vztek. 

 Ráno všech pět mladých lidí vyspávalo až téměř k poledni. Předešlý večer byl jaksepatří

divoký. Tráva, chlast a následné sexuální orgie, z nichž nic neměla toliko Sandra, která se

ale tak zuhlila, že nevěděla o světě.

 Vzpomene si, jak trapně se chovala? Jak se obnažovala před Šimonem a sváděla ho – a jak

se ten pitomec jenom smál?

 Nejčilejší z nich byl Patrik. Už si šel nahý zaplavat – a dlužno dodat, že jeho postavu ocenily

všechny tři přítomné dívky. Jeho samolibost mu nedovolila, aby byť jen na zlomek vteřiny

zapochyboval, že by získal kteroukoli z nich. Kdyby to bylo čistě na něm, klidně by je ojel

hezky po pořádku. 

 Ale ze Šimona měl strach. Dobře si uvědomoval, jak je na Blanku vysazený. A co se týče

Sandry,  tu  zatím  nebral  příliš  vážně.  Jo,  na  rozptýlení  jako  takový  předkrm  by  asi  šla,

zauvažoval. Ale jako hlavní chod by ji zkrátka nechtěl.

 Vylezl z vody a posadil se na břeh. 

 Oliver Pahl byl se svými záběry lomu shora spokojen. Prohlédl si, co nafotil a pár snímků,

jež mu nepřipadaly povedené, vymazal.

 Baterií i karet do fotoaparátu má s sebou dost, takže si nemusí dělat starosti. Sleze dolů,

aby pořídil několik fotek hned u vody.

 První si ho všimla Blanka, když v podřepu přibližoval vážku sedící na kameni.

 „Ahoj“, usmála se na něho. „Seš tu sám?“
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 „Jo, prostě se toulám“, opětoval jí úsměv Oliver. „Něco tu nafotím, a zas půjdu dál.“

 „Nechceš chvíli k nám? Máme támhle kousek stany.“

 „Dík. Ale nebudu rušit?“

 „Rozhodně ne“, ujistila ho Blanka.

 „Tohle je Oliver“, představila ho ostatním, a s uspokojením konstatovala, že na Šimonově

tváři rozeznala výraz naprosté nevole.    

 „Oliver se prostě tak toulá a fotí.“

 Patrik hned ocenil jeho fotoaparát i objektivy. „V tom je slušnej balík“, ocenil je znalecky.

 „Jo, nebyly zrovna levný“, potvrdil mu odhad Oliver.

 Nemyslil si, že se příliš zdrží. Tohle nebyli lidé, s nimiž se toužil dlouho vybavovat. Navíc

viděl, že se nemají vcelku o čem bavit.

 Patrik mu nabídl jointa. Neodmítl, nechtěl ho urazit. Navíc občas trávu hulil. Samozřejmě,

aby to otec nevěděl.

 Poděkoval a Patrik jenom zařehtal: „Správnej kluk. Tak je nás konečně šest.“

 Blanka se zeptala, zda by jim neudělal se Šimonem pár fotek. Ochotně souhlasil. Líbily se jí.

Vyfotil i Patrika s Lindou. A udělal pár zajímavých momentek rovněž Sandře.

 Linda potom navrhla, že by si mohli udělat společné foto přes samospoušť. 

 Oliver dal Šimonovi na sebe kontakt, že pak někdy všechny to fotky pošle.

 Ač si to Oliver nechtěl přiznat, co chvíli spočinul pohledem na Blance. Té pochopitelně jeho

pohledy neušly a dala si záležet, aby mu to dala dostatečně najevo.

 „Zajímavej  blonďák“,  napadlo  ji,  když  si  ho  prohlížela.  Má co  do  sebe.  V hlavě  začala

spřádat plán, že by nebylo od věci trochu se Šimonovi pomstít – a zpestřit si to tady.

 „Jestli chceš, můžeš chvíli zůstat. Budeme opékat špekáčky a večer bychom mohli grilovat.

Tedy, pokud Šimon doveze nějaké maso“, obrátila se s ležérním úsměvem na svého přítele.

 Šimonovi se vůbec nechtělo, ale ostatní jednomyslně zareagovali, že je to „bezva nápad.“

 „Nejbližší kšeft je tak čtyřicet minut jízdy odsud“, zavrčel Šimon.

 „Tak na to trochu šlápneš, miláčku“, vycenila své malé žlutobílé zoubky Blanka.
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 „Tak jo, no“, souhlasil neochotně Šimon, ale ty jedeš se mnou.

 „K čemu bys mě tam potřeboval?“,  odmítla ho doprovázet Blanka.  „Ty to zvládneš. Seš

velkej kluk“, pobaveně si do něho rýpla. Dělalo jí dobře, jak zuří.

 Před ostatníma se ale ovládal.

 „Takže jedu sám, jo?“, shrnul to rozmrzele. 

 „Já bych se svezla, jestli můžu. Taky si tam něco koupím“, ozvala se znenadání Sandra.

 Tak ta mi chyběla, pomyslil si Šimon.

 „Když chceš, nasedej“, pokrčil rameny.

 Po Blance loupl naštvaným pohledem. Bude tu sama s Patrikem a tím novým klukem. To se

mu vůbec nelíbí. Ale nemůže tu ztropit žárlivou scénu, i když by moc rád. To by se ztrapnil –

a na to Blanka čeká.

 Sedl za volant a nastartoval.

 „A vem nějakej pořádnej chlast. Ten se neztratí“, volal za ním bujaře Serf. 

 „Jasně, vole, ty si tu chlastáš – a já ti budu vozit další. Nasrat“, odpověděl mu Šimon a oba

se zasmáli.

 Šimon Haub zatáčky vyloženě řezal. Skoro polovinu cesty jeli mlčky. Potom Sandra začala

mluvit něco o tom, jak je tu ráda a že jí to moc pomáhá, že tu může být. A že její sestra je

nevděčnice, že si tak skvělýho kluka, jakým je Šimon nezaslouží.  A své vnady mu cpala

vyloženě pod nos. Chtěla, aby nasával její parfém a aby toužil se jí dotknout.  

 Šimonovi Sandřiny lichotky poněkud napravily pošramocené sebevědomí. Strašně rád by to

Blance vrátil  – takhle se k němu chovat.  K němu. To jí  nebude tolerovat.  Tohle si  nesmí

dovolovat. Ale nevěděl, co s tím.

 Blanka  Olivera  rozmluvila.  Vyprávěl,  jak  ho baví  fotit  brzy  ráno,  když  svítá  –  a  potom

červánky. Jak si myslí,  že černobílá fotka se nedá nahradit  a co je vše nutné nastavit  u

starých aparátů.
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 Byl jiný než Šimon. Strašně po něm zatoužila.

 Po asi dvaceti minutách se Patrik s Lindou omluvili, že se vzdálí. „Budeme s Lindou hledat

včerejší den“, zašklebil se Patrik, který se již nemohl dočkat, až to někde za křovím budou

s Lindou dělat. 

 Blanka a Oliver zůstali sami.

 „Asi bych měl jít“, chystal se k odchodu Oliver, kterému přišlo divné, že tu zůstal s Blankou

sám.

 „Myslela jsem, že si docela pěkně povídáme“, koketně se zatvářila Blanka.

 „To jo“, poněkud zčervenal Oliver. „Ale ty přece chodíš s tím, jak odjel, ne?“

  „Jo, se Šimonem. Ale teď sedím – a nikam nejdu“, prohodila laškovně.

  „Ty ho nemáš ráda?“, zeptal se napřímo Oliver.

 „Zahnul mi. A já jemu“, vzdychla Blanka. „Nevím, jestli je to ten pravý. A s tebou cítím něco,

co s ním ne“, přisedla k němu blíž a položila mu ruku do klína. S uspokojením zjistila,  že

nestoupá pouze okolní teplota. 

 Oliver se znovu uzarděl, ale nemohl si pomoct. To už ho Blanka pohladila po vlasech a

znenadání ho vášnivě políbila. Neucukl. 

 „Počkej, tohle není správné“, chabě zaprotestoval – ale sám tušil, že nebude mít dost vůle

na to, aby odešel. 

 „Vždyť se za chvíli vrátí.“

 „Nejméně půl hodinu máme“, namítla Blanka a rozepnula mu knoflík u kalhot. Nebránil se. 

 „A pokud jsi takový, jaký mi připadáš, možná i více.“

 To už byl Oliver ztracen. Strhával z ní to málo, co měla na sobě a líbal jí po celém nahém

vášnivě se vlnícím těle, které se brzy vztyčilo nad ním jako majestátní posvátná hora. 

 Šimon se Sandrou zatím dokončili  nákupy a vraceli  se zpět.  Šimon jí  koupil  zmrzlinový

kornout – a poněkud roztál. Už ji nevnímal jako zátěž. Bylo mu sympatické, jak si ho váží.

Její zájem ho těšil.
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 A tak se stalo, že cestou udělali malou zastávku. Sjeli ze silnice kamsi na luční cestu, kde

po chvíli Šimon zastavil a vypnul motor. 

 Sandra se tetelila  blahem. Vnímala jeho doteky a poddávala se jim. Vzal  si  ji  prudce a

rychle. Jediné, čeho litovala, že to netrvalo déle.

 „Tak pojedeme“, prohodil pak jen, jako by si pouze odskočil ke stromu na malou.

 Sandra se ale nevzdávala. Tohle je jistě teprve začátek. Však sám Šimon pozná, že je lepší

než Blanka.   

 Oliver právě vrcholil, když si Blanka všimla přijíždějícího černého auta. Snažila se Olivera

přimět, aby z ní okamžitě slezl, ale ten neviděl, neslyšel. Sáhla tedy k poslednímu záchraně.

Začala křičet „dost“ a prudce gestikulovala rukama. „Nedělej to. Ne. Ne.“

 Oliver si zprvu myslil, že ho tak provokuje, že si s ním hraje, aby ho ještě víc rajcovala. A tak

přitlačil. 

 To už nad ním stál nepříčetně rozzuřený Šimon. „Ty děvko“, zařval na Blanku.

 „On mě znásilnil“, začala fňukat Blanka. „Já to fakt nechtěla.“

 Oliver vstával ze země jako opařený. „To nemyslíš vážně“, otočil se k Blance. „Dyť sis to

úžasně užívala.“

 To ho ale již sklátil přímý úder do brady – a brzy následoval další do břicha.

 Oliver se ovšem nemínil vzdát. Třetí úder vykryl a zasáhl Šimona do nosu, až mu vytryskla

krev.

 To se ale objevili i Lenka s Patrikem, které přivábil neskutečný řev.

 Patrik po Oliverovi skočil a srazil ho k zemi.

 Rozzuřený Šimon do něho několikrát kopl, až se Oliver přestal hýbat. Tekla z něho krev.

 „Ty vole, je po něm“, konstatoval Patrik, který se k Oliverovi sehnul.

 Dívky stály celé bledé opodál. 

 „To není možné“, zděsil se Šimon.

 „Je po něm.“
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 „Co teď?“

 „Byla to sebeobrana, ne?“, ujal se slova Patrik. „Tenhle zmrd ti znásilnil  holku – a tys ji

bránil. Hotovo.“

 „No, tohle na obranu dvakrát nevypadá“, jízlivě poznamenal Šimon. „Jedeme v tom oba.“

 „Jedeme v tom všichni“, temně zamumlal Patrik a zlověstně se podíval na holky. „Nestůjte

tam – a pojďte nám pomoct. Hodíme ho do vody. Tady ho hned tak někdo nenajde. A až

někdy jo, už nic nepovede k nám. Tak pohyb, holky. Stejně je to všechno kvůli Blance.“

 „Jak to, že kvůli  mně? Znásilnil  mě“, vzlykala Blanka. Patrik si ovšem o jejím znásilnění

myslil  své. Už proto, jak slyšel její  extatické vzdychání.  Tak se většinou znásilněné ženy

neprojevují. Ale před Šimonem mlčel. Nechtěl tu mít další vraždu. 

 Šimon, Patrik, Blanka a Linda odtlačili  Oliverovo tělo do vody. Jediná Sandra se odmítla

k tělu byť jen přiblížit. Měla hysterický záchvat. 

 V tu chvíli se ovšem Oliver Pahl pohnul.

 „Kurva, on žije“, vykřikl Patrik.

 „Měli bychom zavolat záchranku“, navrhla Linda, které se chtělo zvracet.

 „A pak nás všechny udá“, vybuchl Šimon. „Tak to ne. Já sedět nepůjdu.“

 Patrik Serf byl téhož názoru. „Musíme to dokončit“, poznamenal chladně.

 Šimon Haub strčil Oliverovu hlavu pod vodu – a Patrik držel mrskajícího se Olivera za nohy.

 „Pojď sem“, zařval Šimon na vyděšenou Blanku.

 „Taky se namočíš“,  oznámil  jí  příkře. „Znásilnil  tě,  ne? Tak se pomsti.“  Vytáhl Oliverovu

hlavu z vody. „Dokonči to.“

 „T-to n-nemyslíš vážně?“, vykoktala Blanka.

 „Smrtelně. Nebo ho necháme žít – a pak se jistě přizná, jak tě znásilnil“,  krutě si změřil

Blanku pohledem. 

 Blanky  se  zmocnila  nevyslovitelná  hrůza.  To  přece  nemůže  udělat.  Ale  Šimon  byl

neoblomný. Nedovedla si představit, co by bylo, až by se ukázalo, že ji Oliver neznásilnil.
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 Zavřela oči a ponořila Oliverovu hlavu do vody. Když ruku dala pryč, už se nehýbal. Nyní již

skutečně bylo po všem. 

 Blanka se šla vyzvracet. Veškerý obsah svého žaludku vyprázdnila také Linda. Sandra na to

celé zírala – a nemohla uvěřit, že je to reálné.

 „Spakujte to, pojedeme pryč“, zachroptěl úsečně Šimon.

 Oliverovo tělo zatím nehnutě spočívalo na vodní hladině.

 „Ty  zničíš  foťák  a  jeho  další  věci.  Hodinky  mu necháme“,  otočil  se  Patrik  k Lindě.  Ta

konečně prozřela, s kým že si to začala. Měla ale šílený strach, že když ho neposlechne,

bude následovat tragický osud Oliverův.

 Toužila po jediném. Být co nejdříve co nejdál odsud – a být co nejdál od Patrika. Už ho

nehodlala nikdy vidět.

  To ještě netušila, jak ji bude pronásledovat na každém kroku, připomínat jí její spoluvinu a

hrozit jí likvidací. 

 Na výlet se vydalo pět mladých bezstarostných lidí. Vracelo se ovšem pět vrahů. Nu dobře,

tři vrazi, když se nepočítá účast Lindy při tažení Oliverova těla a fakt, že Sandra neudělala

nic, aby hrůznému činu zabránila.    

 

 Lindě  Kolhábové  se  tento  výjev  vracel  stále  dokola.  Jakmile  byla  ponechána  svým

myšlenkám, měla před sebou Oliverův výraz. Ve snech se jí opakovaně promítalo, jak Šimon

Haub topí s Patrikem Serfem Olivera v lomu. Někdy místo nich ale spatřila sebe. Mnohokrát

ze spaní vykřikla. 

 Budila  se celá  zpocená.  Krom toho trpěla nespavostí.  Převalovala  se z boku na bok a

užíraly jí výčitky, že to nenahlásila.

 Ale pořád tu byl někde Patrik, který jí jednak připomínal spoluvinu – a jednak jí bez obalu

pohrozil, že když je práskne, zabije ji. 
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 Nevěděla už, co dělat. Proto vyhledala pomoc doktora Sibery. Doufala v život, kdy bude

moct na to jedno děsivé odpoledne zapomenout. Ale čím více času od té chvíle uteklo, tím

méně pravděpodobné jí to přišlo. 

 Na jednu stranu byla ráda, že je policie neodhalila. Že nemusí k soudu – a dívat se do očí

Oliverovu otci.  Na stranu druhou jí  přišlo,  že se octla ve vězení,  z něhož není úniku.  Ve

vězení,  jehož zdi  jsou tvořeny zrůdným tajemstvím.  A takové zdi  bývají  pevnější  než  ty

žulové či železobetonové. 

 Nechala si doma vyhotovit skrýš, kam ukryla Oliverův fotoaparát a fotky, které s nimi pořídil.

Měla to jako pojistku, kdyby ji Patrik přec jenom zabil. Věřila, že pak by bylo vše odhaleno.

Dokonce se přistihla při tom, že by uvítala, aby ji  Patrik zabil.  Aspoň by to pro ni jednou

provždy skončilo. Nebo ne? Existuje snad nějaké Peklo? Bude snad na onom světě pykat

znovu? Pevně doufala, že žádný „onen svět“ není. I když pro lidi jako Patrik Serf a Šimon

Haub by být měl, napadlo ji.   

 Zabila  se  paradoxně ve chvíli,  kdy  měla  spokojený  rodinný  život  na dosah.  Jenže ona

věděla, co se stalo. Jak by mohla být matkou? Jak by se mohla z čehokoli radovat? 

 Ne. Dospěla k závěru, že může zvolit jedinou cestu. A tak zmáčkla spoušť.

 Klíček  na jejím krku pak plnil  úlohu jakéhosi  symbolického  vykřičníku.  Vykřičníku,  který

upozorňuje na stíny minulosti.  
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X. A jak že to vše pěkně dopadlo…

 Leden roku 2021 byl poměrně mrazivý. A lidé v Praze a v jejím okolí se dočkali i sněhové

nadílky.  Jinak  jim toho ovšem mnoho naděleno nebylo.  Spíše by šlo mluvit  o  pořádném

nadělení.  Koronavirová  pandemie,  která  celou  společnost  skřípla  v loňském  roce,  nijak

neustupovala – a politici všeho druhu vypadali  naprosto bezradně. Ekonomika, a zdaleka

nejenom  ta  česká,  byla  na  zhroucení.  Najednou  lidé  žili  své  životy  bez  kin,  divadel  či

koncertů,  bez  restaurací,  hotelů,  bez  fandění  na  sportovních  tribunách.  Řada  drobných

podnikatelů krachovala a někteří se ve vší tichosti odebrali na onen svět. Neupalovali se jako

Palach. Tu se někdo oběsil, jiný skočil pod metro či vlak. Odcházeli bez zájmu publika, jako

by snad na jevišti zvaném svět ani nikdy nebyli.

 Nenašel se nikdo, kdo by zvolal: „Císař je nahý“ – tedy, že stávající systém se vším všudy

dojel. A není to na opravu.

 

 Sabina Siberová ale nevnímala tuto dobu až tak temně. To nejhorší prožila před více než

rokem. Její otec byl zavražděn a její matku odsoudili za vraždu jeho milenky a za napadení

vyděračky nožem na dvanáct let do vězení. Navíc ta vyděračka byla Sabininou milenkou. 

 Marcela  Litichová  dostala  za  vydírání  čtyři  roky.  To  přišlo  Sabině  směšné.  Vždyť

chladnokrevně plánovala její smrt. Za chvíli bude na svobodě, pomyslila si Sabina. Nakonec,

ono velký rozdíl mezi životem ve vězení a životem v nouzovém režimu asi nebude. V obou

případech toho člověk moc nemůže.

 Sabině to ale zase tak moc nevadilo. Pokračovala ve studiu ekonomie. Škola byla zavřená,

aspoň tedy měla trochu času na sebe.

 Seznámila  se  s třicetiletou  sympatickou  na  ježka  ostříhanou  brunetkou  sportovního

vzezření, Hankou Muráčkovou. Ta si z dětství odnesla docela vážné trauma z chování svého

otčíma. 
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 Nepoložilo  ji  to  ale.  Vystudovala  psychologii  –  a  nyní  vydělávala  slušné  peníze  jako

psychoterapeutka. 

 Hanka a Sabina se ovšem nepoznaly jako lékařka a pacientka. Sabina našla Hančin inzerát,

že hledá přítelkyni na společný život.

 Jsou spolu půl roku. Vlastně žijí každá jinde. Sabina pronajala dům, kde by na ni vše padalo

– a platí si pronájem jedna plus jedna na okraji Prahy. 

 Hanka si zase koupila na hypotéku malý domek u Prahy. Pravidelně se navštěvují. 

 Obě jsou poměrně opatrné. Už ale zjistily, že je jim spolu dobře – a že by byla škoda to

nezkusit.

 Sabina vzala práci prodavačky v řetězci Albert. Je to otročina, ale nenadává. Šetří si. Má

příjem z pronájmu, také nějaké věci z dědictví prodala. Chudá není.

 A úplně chudá není ani Hanka, jejíž příjem je v mnoha ohledech nadprůměrný. Práce ji baví

– a o klienty nemá nouze.

 Ani ona nikam ve vztahu nepospíchá. 

 „Šla bys o víkendu na běžky?“, navrhuje právě Hanka Sabině. „Docela teď něco napadlo.“

 Sabina horlivě přikývne, že je to bezvadný nápad. K Hance vzhlíží jako k autoritě. Strašně si

cení, čeho dokázala. Rovněž by jednou chtěla někým být. Cítí, že dokáže něco, co pokládala

za nemožné: Že někomu opět bezmezně věří.    

  

 Eva  Šanychová  se  zatím  stala  Evou  Slabinovou  a  s Viktorem  čekají  holčičku.  Eva  je

v pátém měsíci těhotenství.

 Hlavně loňské léto připadalo Viktorovi jako pekelné. Eva na něj vyloženě zle útočila, že je

slaboch. „Ty jako tomu podvodu věříš?“

 „Proboha,  jakýmu  podvodu“,  rostl  z ní.  „Už  tři  známi  na  to  zhebli,  Evi.  Není  to  žádná

chřipečka. Je to hazard s lidskými životy. A ty já mám chránit.“

 „No jo policajt“, pohrdlivě se ušklíbla. „Žijeme jako ve vězení. Co to nevidíš? Tohle nikdy

neskončí. To říděj jiní. A my všichni zatím přijdeme na buben.“
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 Eva byla vzteklá zejména ze dvou důvodů. Neměla, kde vystavovat své obrazy – a nemohla

cestovat. Těžko říct, co pro ni bylo horší. 

 Do Viktora se neustále strefovala, že je zbabělec – a že se neumí postavit realitě čelem.

Zatím ovšem žila vesele z jeho příjmů. Viktorovi přišlo, že má vedle sebe nezodpovědného

fakana,  jenž umí  jediné:  Křičet  „Já chci…“  Copak těch mrtvých bylo  málo? Což to není

výsměch všem zdravotníkům – a pohrdáním jimi? Vůbec ji nechápal – a ona pro změnu jeho.

 Drogová  scéna  byla  sice  značně  paralyzovaná,  kradlo  se  méně,  jak  byly  všude  samé

zákazy – ale vraždit  se nepřestalo. Jen to byly mordy takové banální,  omezené vládními

nařízeními a opatřeními. Manželka bodla manžela, bratr napadl bratra, syn zastřelil otce. 

 Bary i diskotéky byly zavřené. Kulisa pro nějaký komplikovanější zločin byla svým způsobem

znemožněna. 

 Slabina tedy mohl trávit více času doma. Někdy se ho zmocňoval pocit, že by mu bylo lépe

v terénu. Ale to si nechával pro sebe.

 K policii  opět  přešel  i  Martin  Stára  –  k  „měšťákům“.  Jako  soukromý detektiv  už  by  se

neuživil.  Příjmy měl  zejména z nevěr,  tedy ze sledování  nevěrných partnerů.  A i  tomuto

nešvaru zatnula korona tipec. 

 Toto  ovšem  nebyla  jediná  změna  v Martinově  životě.  Podruhé  se  oženil.  Tentokrát  s

Alžbětou Halsnerovou. Obřad byl skromný za účasti jen několika málo lidí.

 O dítěti zatím nemluvili, ale byla to v podstatě jenom otázka času. 

  Nerozešli  se ani Jan Tardal a Věra Truklová. Tardal byl přitom již pevně rozhodnut, že

milou Věrku nadobro pustí k vodě.

 Jenže nastalo pár zajímavých okolností, které jeho rozhodnutí výrazně změnily.

 Věra přišla o svého sponzora Lukáše Karynu. Ten zkrachoval – a vztah s Věrkou rázně

ukončil. Ta tak byla nucena přehodnotit své nároky. A řekla si, že policajt s jistým místem je

pořád lepší než zkrachovalý podnikatel, byť ji dříve zahrnoval luxusem. Třeba se časy opět

změní.  Nikde přece není řečeno, že s tím „hloupým Honzou“ musí strávit  celý svůj život.
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Když  by  se  namanula  perspektivnější  partie,  Věrka  nebude  mít  problém  flexibilně

zareagovat.

 Zásadní bylo, že měla omezeny možnosti svého vyžití natolik, že byla v podstatě odsouzena

k pobytu s Tardalem. A když holt nic jiného nebylo, byl sex. Výsledkem bylo, že je Věrka

v sedmém měsíci a měla by porodit chlapce. Svatba již proběhla – a Tardalovi to vše připadá

jako zlý sen.

 Ale tak nějak celkově na vše rezignoval. Bere to jako osud.

 Věrka je rovněž až fanatickou odpůrkyní nošení roušek a proticovidových opatření. A to by

měla být doktorka. 

 Tardal si říká, jaké to asi bude, až bude mámou. A jestli spolu mají šanci aspoň pár let

vydržet. Ale jestliže bude pořád všechno zavřené, ani jim nic jiného nezbude. 

 Pokud by někdo čekal, že Sandru celá ta tragédie kolem ní poznamená a zlomí ji, byl by na

omylu. 

 Porodila  zdravou  dceru  Karolinu  –  a  co  hlavně,  již  je  znovu  vdaná  –  a  dokonce  opět

v požehnaném stavu. 

 Zavčasu prodala Lucent Hefovým lidem – a nedalo by se říct, že prodělala. Zvláště, když je

Lucent zavřený.

 Nikdo by ale asi nečekal, že to dá dohromady s Mojmírem Vajdychem. Naoko tvoří dokonalý

pár. Jen je třeba nedívat se pod roušku zdání. 

 Ze Sandry se mimo jiné stala macecha. Alice totiž porodila syna Kristiána – a vychovávají

ho právě Sandra s Mojmírem.

 Sandra ví jedno: „Jakmile to půjde, chtěla bych odsud.“

 „Jako kam?“, otázal se její manžel.

 „Nevím, někam hodně daleko“, zasnila se Sandra. „Někam k moři.“

 „Teď sis zrovna na dovolenou nevybrala nejvhodnější okamžik, procedil mezi zuby Vajdych.

 „Ale já nemluvím o dovolené“, překvapila ho Sandra.
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 „Já už v téhle zemi jednoduše nechci žít. Připadám si tady jako v cele.“

 Mojmírovi cela nevadila. Naopak, měl strach z ní vypadnout. Zde měl vše – zaměstnání,

bydlení, rodinu. Proč riskovat, že to bude horší?

 „A kam bys tedy jako toužila přesídlit?“, vyzvídal.

 „To ještě úplně nevím, miláčku. To musíme promyslit.“

 Vajdychovi se nic promýšlet nechtělo.

 „Tak teď to asi ještě nějakou dobu vydržíme tady, ne?“, usmál se. „Než to děcko aspoň

začne chodit.“

 „Potřebuju zase pořádně dýchat“, zpražila ho svou zatvrzelostí Sandra. Nemínila rezignovat.

Neměla to v povaze.

 Však již toho dokázala přežít poměrně dost. Její sestru zavraždil otec jejího dítěte, který

spáchal sebevraždu. Tohle by pro jiné smrtelníky byla patrně konečná.

 Sandra však v sobě našla cosi, co ji hnalo vpřed. Vždy ve srovnání s Blankou trpěla tím, že

je chladná až netečná. Nyní to byla její výhoda. Kde byl konec žhavé Blance?

 Jelikož Sandra nebyla vůbec sečtělá,  nemohla jí  na mysli  vytanout  kniha Karla Poláčka

„Bylo nás pět“. Jich tehdy pět bylo. A ona je nyní jediná z nich naživu. Tři byli zavražděni –

čtvrtá pak zvolila dobrovolný odchod z tohoto světa.  

 Sandra myslila vždy v první řadě na sebe. Ne, o Mojmírovi si nedělala sebemenší iluze.

Poměrně rychle přišla na jeho sklony. To byla jeho věc. Její věcí potom ale bylo přijít  do

jiného stavu. Mojmír je samozřejmě přesvědčen, že dítě bude jeho. A tak to také Sandra

hodlá zachovat.  

 Mojmír Vajdych si povzdechl.  Proč zrovna on musí mít takové trápení? Nejprve tragicky

přijde o ženu a dítě. Pak se na něho usměje štěstí, ale vzápětí mu další ženu zavřou jako

vražedkyni. Ta ostuda. A ještě má na krku její dítě. Nějak opomněl, že to dítě je i jeho, což se

v případě plodu v Sandřině těle říct nedá. Jenomže to netušil.  

 A by toho nebylo málo, uváže si na krk ženskou, která mu hodlá otočit život vzhůru nohama.

To mu skutečně chybělo.
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 Sandra si  zatím vybaví  ten večer.  Pozvala  Norberta Hefa k sobě,  že tu smlouvu řádně

proberou. Byli před tím v nóbl restauraci při svíčkách.

 Od začátku jí bylo jasné, že Hef slintá, jen mu dá nahlédnout do svého výstřihu. A dokázala

si představit, co se stane, až mu podobný výhled umožní i v případě rozkroku. A na to právě

ten večer došlo.

 Popíjeli ještě víno a pustili si cédéčko s Amy Winehouse.

 „S tebou je radost uzavírat kšefty holka“, funěl jí do ucha přiopilý Hef. 

 „Potěšení je na mé straně“, položila mu svou nohu do rozkroku. Dělalo jí dobře vidět, jak ho

má plně pod kontrolou a ve své moci.

 „Tvý ségry je mi líto, vážně. Ale jsem moc rád, že nezabili tebe. To by byla mnohem větší

škoda“, škytl.

 „To mám brát jako kompliment?“, vyloudila hraný úsměv na tváři Sandra.

 „Strašně moc tě chci“, zavyl Hef. 

 „A co ti brání?“, hrála si s ním. „Jsem tady, stačí si mě vzít.“

 „O ruku tě tedy žádat nebudu“, rozchechtal se Hef.

 „O takovou nabídku ani nestojím. Ale myslím, že jsou na mém těle zajímavější části než

ruce“, dráždila ho a pomalu si svlékala punčochy. 

 „Tak o tom není sporu“, souhlasil rozjařený Hef. 

  Na nic již nečekal a vrhl se na ni. Sandra rozhodně nemohla říct, že by si to kdo ví jak

užívala. Ale již žila s Vajdychem a měla vysazenou antikoncepci. Tak nějak předpokládala,

že Hef použije kondom. Což měl původně i v úmyslu. Ale jak byl nadržený, vzal to hopem – a

ani Sandra jaksi nedokázala zabránit nejhoršímu. 

 Šlo konstatovat jediné: Bylo to rychlé.

 Sandra  ovšem  nijak  nepanikařila.  Přistoupila  k tomu  pragmaticky.  Dítě  bude  zkrátka

Mojmírovo –  a je  lepší  mít  dvě děti,  než  jedno.  Mojmír  pak není  mužem, kterého by si
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představovala  jako  otce  svého  dítěte.  To  sice  Hef  rovněž  ne,  ale  aspoň  je  to  chlap.

Minimálně oproti Vajdychovi.

 Strašně si přála zmizet kamsi hodně daleko, aby už mohla definitivně pohřbít vše, čím si

v posledních letech prošla.

 Lhala by, kdyby tvrdila, že ji Oliverova vražda nepronásleduje. Asi ne tolik, jako například

Lindu Kolhábovou, kterou dohnala až k sebevraždě, ale vrací se jí to. 

 Tohle nikdy své sestře neodpustila. Vinila z toho všeho jednoznačně Blanku. To ona svedla

Olivera – a pak hrála znásilněnou, protože se bála Šimonovy reakce.

 Tehdy pochopila, že Šimona nezíská. Nešlo ani tak o to, co udělal. S tím by se možná i

nějak srovnala. Nakonec, přistihl svou holku s jiným a ta ho přesvědčila, že ji napadl. Bylo by

naopak špatné, kdyby se nijak neprojevil. Ne, tohle vše šlo za Blankou.

 Ale to, co se stalo, vytvořilo nepřetrhnutelné pouto mezi ním a Blankou. S tím už Sandra

nemohla nic dělat.

 Blanka se pak nikdy nedozvěděla o ní a o Šimonovi. 

 Ne, tohle vše už je pouhá historie.  Na ni  musí zapomenout – či se ji  pokusí minimálně

vytěsnit, co to půjde.

 Sandra si říká jedno. Když vidí, kolik lidí řeší existenční otázky, jak zaplatit složenky, nájem,

jak přežít  tyranského manžela v uzavřené domácnosti,  a  ještě s dětmi,  které nechodí  do

školy, protože ta je zavřená, na krku, utvrzovala se v přesvědčení, že na vše vyzrála. Ona

podobné starosti nemá. Má peníze, děti, dům i manžela. Pravda, z toho není nijak odvázaná

– ale mohlo by být hůř. A ona ví velmi dobře, jak moc hůř.

 Jenom vůbec netuší, jakou že má čekat budoucnost. Časy jí přijdou mimořádně nejisté. Ale

co, přežila již horší věci.

 Podívá se na sebe spokojeně do zrcadla. Ne, však ona to ještě rozbalí, a všem vytře zrak.  

       

    (Dopsáno 28. 1. 2021)
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