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 Jména obcí jako Holotín, Kočerady či  Lazovice jsou smyšlená,  podobně jako celý tento
příběh.

 Předehra

 Byl to takový ten parný den, kdy je nejlepší svalit  se někde na kanape nebo na lehátko,

dopřát si tak akorát vychlazenou desítku – a nemyslit pokud možno na nic.

 Bohumil Houfek měl ale naspěch. Co chvíli se podíval na hodinky – a bylo mu jasné, že

dorazí pozdě. A to se nesmí stát. V baru Černá langusta má být v sedm, což bude přibližně

za tři minuty. A i když se bude dál řítit jako blázen, dorazí nejdříve v půl osmé.

Zakleje.  Tohle je brigáda snů. Takovéto prachy mu jinde nedají.  No jo,  no – když on se

musel věnovat jisté Pavlínce. To je potom těžký. „Trochu drahej sex“, pomyslí si otráveně a

sešlápne plyn.

 Zatáčkami doslova proletí – a jediná jeho klika je, že zrovna nic nejede v protisměru, neboť

dělící čáry se nedrží ani omylem.

 Nevnímá nic, jen ručičku rychloměru, která již dávno překročila stovku.

 Vůbec si neuvědomil, že vyjíždí z vedlejší silnice. Toho cyklistu se žlutou helmou a zeleným

tričkem zaregistroval až v poslední vteřině. Pak už jen ví, že nastal silný náraz. Uslyšel výkřik

– a pak takové divné chrupnutí.

 Předek měl pomačkaný a přední sklo bylo prasklé.

 Ani se raději nedíval k příkopu, kam bylo odmrštěno cosi, co ještě před chvílí obohacovalo

lidskou říši – a nyní tvořilo neforemný krvavý balík.

 Bohumil Houfek byl v šoku. Celý se třásl. Nebyl schopen pohybu. V hlavě mu vířila jediná

myšlenka: „Tohle jsi posral – a jsi v prdeli.“

 Před rokem dokončil bakaláře na sociologii. Chtěl si dodělat magistra. A teď se stane tohle.

 Měl za to, že toho člověka zabil. Nehodlá to ověřovat. Udělalo se mu hrozně zle.
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 Ví, že by měl zavolat záchranku a policii. Ví, že by se měl přesvědčit, zda ten člověk přece

jenom nedýchá. Bohumil Houfek ale myslí na jediné: Rychle pryč. Ujede před tím. Bude se

tvářit, že se to nestalo.

 Má pocit, že tu strávil několik hodin. Přitom to celé netrvalo ani tři minuty. 

 Zkusil nastartovat. Ulevilo se mu: Auto je provozuschopné. Nikdo ho neviděl. Tak hlavně, ať

je odsud co nejdříve. Než ho tu někdo zmerčí.

 Jeho život ještě skončit nesmí, pomyslí si sobecky. To by bylo přece krajně nespravedlivé. 

 Do baru dnes již nedorazí. Soustředí se na jediné – kde by zatím mohl schovat vůz. Vzápětí

potom řeší další problém – jak se dostane na nejbližší vlak.

 Samozřejmě, že si svým jednáním přitížil. Nebyl ani pod vlivem alkoholu, ani drog. Takto to

naopak vypadalo, že se snažil něco zamaskovat. A hlavně, že se zachoval jako naprosté

egoistické bezcitné hovado. Což možná do jisté míry byla i pravda. Pravdou ovšem rovněž

bylo, že ho celá ta situace paralyzovala. Jako by doufal, že pouze spí – a útěkem se z té

strašné noční můry probudí. Nestalo se.

 Policie havarovaný vůz brzy objevila. Netrvalo dlouho – a měla v rukou i jeho řidiče. 

 V jeho  prospěch  hovořilo,  že  ihned  po  zadržení  podstoupil  zkoušku  na  alkohol  a  jiné

psychotropní látky – a v jeho krvi nebyly zjištěny zbytkové stopy ničeho takového. 

 Jeho advokát potom opakovaně zdůraznil,  že poškozený třicetiletý otec dvou dětí zemřel

okamžitě po nárazu, což dokazuje pitevní nález – a že mu tudíž již nebylo pomoci.

 Pravomocný rozsudek zněl s přihlédnutím k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného tři roky

nepodmíněně – a krom toho měl Houfek platit rodině poškozeného odškodné.

 Pro něho to byla suma takřka zničující. Pro vdovu, děti, rodiče a bratra usmrceného muže

však představovala pakatel a výsměch. Připadali si, jakoby se nechali koupit.

 Houfek navíc nepřišel o řidičský průkaz celoživotně, ale pouze na sedm let.

 Bratr zemřelého výsledek soudního řízení neunesl a vykřikoval, že to tak nenechá.
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 „Až vylezeš z lochu, ty svině, tak tě zabiju. Život za život. Chcípneš, kreténe, to si piš. Já si

tě najdu.“

 Rudolf Vulčák, bratr Stanislava Vulčáka, nedokázal bratrův tragický odchod nijak přijmout,

natož ho překonat.

 Byl  to jeho starší  brácha. Ochranitel.  Kamarád. V dětství  Standa Rudovi zachránil  život,

když se topil. 

 Nyní  byl  tedy Rudolf  Vulčák skálopevně přesvědčen,  že život  je  nespravedlivý.  A navíc

nepochyboval o tom, že on tento pro něj zcela zjevný omyl nejenže napravit může, ale přímo

musí.

 Kapitola I. Hrůzný nález

(Leden 2015, o 19 let později)

 Zimy se poslední dobou v Praze obešly beze sněhu. Vánoce většinou probíhaly takzvaně na

blátě – a pokud pak již přece jen nasněžilo, slabá bílá pokrývka brzy roztála – a proměnila se

v nevzhledné čvachtavé blátíčko. 

 Auta  v centru  Prahy  v polovině  ledna  rozhodně  obalená  sněhem  nebyla.  Kdo  ví,  co

dopravnímu policistovi,  který zastrčil  za stěrač šedé peguotky lístek s pokutou za špatné

parkování, bránilo ve výhledu do automobilu. Možná silná námraza, ale vzhledem k tomu, že

se teploty držely více méně nad nulou, jednalo se spíše o mechanickou nevšímavost. 

 Kdyby se ale onen dopravní policista zadíval jen o chloupek pozorněji a bystřeji, nemohla by

mu ujít zhrocená mrtvola muže. Na tu policii upozornil až náhodný kolemjdoucí.

 Tělo zavražděného Bohumila Houfka bylo nalezeno až dva dny poté,  kdy byl  zastřelen.

Pitva prokázala, že se tak stalo poměrně zblízka – a že vrah pálil zezadu do hlavy oběti, a to
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hned  pětkrát.  A  že  mrtvý  nezemřel  tam,  kde  byl  objeven.  Tam  byl  dovezen  již  mrtvý.

Zavražděný. 

 Podle všeho si pachatel odnesl peněženku oběti, doklady – ale i klíčky od auta. 

 (Srpen 2021)

 Viktor Slabina má pár let do důchodu. Současně je ale manželem atraktivní třicátnice Evy –

a otcem pár měsíců staré Barborky. 

 Samozřejmě, že má z dcery radost. Ovšem současně pociťuje celou řadu úzkostí. 

 Důchod se mu nebezpečně rychle blíží, zdravotně se v žádném případě necítí nejlépe – a

do toho se neustále pře se svou ženou, která prohlašuje COVID 19 za podvod – a vakcinaci

proti koroně za řízenou genocidu.

 Nedokáže s ní nalézt společnou řeč. Popravdě řečeno tyto pokusy již dávno vzdal. 

 On dvakrát očkován je – čímž si u manželky Evy, rozené Šanychové,  vysloužil  nálepku

zbabělce.

 Už aby to celé skončilo, pomyslí si Viktor – a pokud možno dříve, než půjde Barborka do

školky. 

 Eva by dělala všechno možné, jen aby její dítě nedostalo vakcínu. To Viktor by chtěl malou

chránit – a očkovat by ji nechal. Nedokáže pochopit, jak takováto věc může z blízkých lidí,

vlastně těch nejbližších, učinit nepřátele stojící na opačných stranách barikády. A to nepočítá

témata jako muslimskou migraci,  vztah k Rusku a Číně nebo k Evropské unii  a svobodě

slova.  Společnost  je  silně  rozdělena  –  a  to  na  mnoho  způsobů.  Kromě  nadávek  do

komunistů a levičáků jsou tu nálepky fašistů a ruských trollů. Ti, kdo takto nálepkují, jsou pro

změnu  řazeni  mezi  „Pražskou  kavárnu“,  „sluníčkáře“,  neomarxisty,  „vítače“  a  nově

„koronafašisty“. Prase aby se v tom vyznalo.

 Viktor  Slabina  zná  pár,  který  se  rozvedl  proto,  že  manželka  pracovala  pro  neziskovou

organizaci  podporující  migranty  –  a  její  manžel  pokládal  „sluníčkáře“  za  zrádce,  kteří
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umožňují „nadrženým musulmanům“ znásilňovat a vraždit. Smutné je, že mají dvě děti – a ty

se nacházejí přímo v epicentru válečné vřavy, kdy je oba rodiče přesvědčují, že vyvrhel a

bezcharakterní zrůda je ten druhý.

 Takto by Viktor dopadl vskutku nerad. Ale přesně k tomuto scénáři kvůli koroně s manželkou

spějí.

 Snaží se z přítomnosti unikat jinam. Do minulosti. K případům, které vyřešil. 

 I  svou  budoucí  manželku  dokázal  očistit.  Byla  podezřelá  z vraždy  –  on  ovšem  zatkl

skutečného pachatele – a svou zachráněnou princeznu si vzal. Teď je ale z udatného prince

rázem obávaným strašlivým drakem – a nic s tím nezmůže.

 Z okna pozoruje, jak venku prší – a lidé se obrňují deštníky.

 V myšlenkách se zatoulal právě k vraždě Bohumila Houfka. Tehdy ještě Evu neznal – a

nepracoval  ani  s mladým pomocníkem,  Honzou  Tardalem.  Nepomáhal  mu ani  soukromý

detektiv Martin Stára, který od policie odešel pár let poté, co byl jeho šéf usmrcen při střelbě

v tramvaji.

 V roce 2015 Slabina  vyšetřoval  se čtyřiatřicetiletou  hnědovlasou  a  hnědookou  kolegyní,

Petrou Závrtovou.

 Přemýšlí, jestli po ní někdy sexuálně zatoužil. Byla vcelku pohledná – ale nebyla jeho typ.

Evička je blondýna – a je emočně založena. Petra byla stroze racionální typ. Co by nyní

Slabina za takovou ženu dal. Inu, preference se mění s dobou.

 Petra je určitě očkovaná – a existenci pandemie nezpochybňuje. Co Slabina ví, její  otec

bohužel tomu dreku podlehl. Napsal jí, jak moc je mu to líto.

 Déšť neustává. Bubnování na okenní parapet naopak zesílilo – asi, jak se přidal mohutný

vichr.   
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 (Leden 2015)

 „Já vyslechnu tu vdovu“, oznámil kolegyni Slabina. „Životní pojistka na deset milionů, to už

je podle mě motiv. Navíc jsem si zjistil, že manželství Houfkových moc idylický nebylo. Prý

hodně pil a měl značné dluhy. Dokonce byl ještě před rokem na ubytovně. A najednou má

prachy, taxikaří a žije si vůbec víc jak slušně?

 Zkoušel  to  jako  podnikatel.  Naposledy  měl  cestovku  „Lucky  Dream“.  Ze  snu  ale  brzy

vystřízlivěl – a příliš šťastně pro něho podnikání nedopadlo. 

Koukala ses na tu nehodu, co měl v mládí?“

 Petra přikývla. Byla menší postavy, měřila necelých sto sedmdesát centimetrů – a třebaže

nepatřila k vychrtlinám, řadila se spíše ke štíhlejším.

 Před rokem se vdala. Její manžel, Pavel, by byl moc rád, kdyby měli dítě. Petra si ale tak

jistá není. Vlastně ani trochu. Ví, že roky už má – a že je na rodinu asi nejvyšší čas. Ale co

když  to  bude  znamenat  její  profesní  konec?  Z toho  má  velký  strach  –  ale  manželovi,

stavebnímu podnikateli – to jaksi nedokáže sdělit. Nějak se k tomu ale postavit muset bude.

A již brzy.

 „V pětadvaceti smetl cyklistu, informuje Viktora. „Od nehody ujel. Odseděl si tři roky. Vlastně

ne. Tolik dostal. Za dobré chování ho pustili o rok dřív.“

 „Tak to si moc neposeděl“, poznamenal Slabina.

 „Myslím,  že  podobného  mínění  bude  i  bratr  zabitého,  Rudolf  Vulčák.  U  soudu  mu

vyhrožoval, že ho zabije.“
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 „Tak to máme druhý tutový motiv“, zareagoval Slabina a působil zamyšleným dojmem. 

 „Po vysoké životní pojistce připadá jako motiv také pomsta. 

 Pět střel zblízka zezadu podle mě značí dvě věci“, pokračoval Slabina ve svém výkladu a

čekal, co na to Petra.

„Že Houfek svýho vraha znal?“, zkusila to Petra.

 „Jednak“, souhlasně přikývl Slabina – „a za druhé“, na chvíli se odmlčel – „pět kulek do

hlavy,  to  není  normální  poprava,  Péťo.  To  je  osobní.  V tom  je  vztek.  Vrah  chtěl  oběť

stoprocentně mrtvou.“

 „Ale proč ji nenechal v Lazovicích u Kočerad? Tam byl přece Houfek podle všeho zastřelen,

že? Proč se vozil s mrtvolou do Prahy? To prostě nechápu“, přizná Petra. 

 „Jo, to mi přijde taky divný“, souhlasil s ní Slabina. „Skoro bych si tipnul, že to udělal někdo

tamní. Ale nebudu předbíhat. Vdova je z Kočerad, viď?“

 „Přesně tak“, přitaká Petra. 

 „Ale Houfek taxikařil v Praze. Hmmm…“, odmlčel se Slabina. „Na to jeho taxikaření se taky

musíme líp podívat. 

 Jinak pomsta jako motiv by mi tu štimovala. Ale proč by ten… Jak jsi říkala, že se jmenuje?“

 „Rudolf Vulčák.“

 „Jo, Vulčák. Proč by ten Vulčák čekal takovou dobu? Houfka přece pustili ven už dávno.“

 „Možná proto, že čtrnáct let seděl“, triumfálně vylovila eso z rukávu Závrtová. „A na rozdíl od

Houfka ho předčasně nepropustili“, dodala. 

 Slabinu tato informace zjevně zaujala. Také to dal okamžitě najevo.

 „Co provedl?“

 „Po bratrově smrti, co jsem našla, to s ním šlo ne od deseti k pěti, ale rovnou k nule. 

 Automechanik. Začal pít. A nejspíš fest. Dokonce se porval. Vyrazili  ho. To ho v pití  jen

podpořilo.

 Měl snoubenku, ale ta ho nechala a navázala nový vztah.
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 Neunesl to. Vyhrožoval jí, že ji zabije. Nakonec to celé skončilo hádkou, kdy vytáhl nůž a

bodl ji. Jen jednou – ale bohužel přesně do srdce. Paradoxně v době činu nebyl opilý – a

neměl tak polehčující okolnost..“

 „Hm. Ale  stejně tu máme pár  let,  kdy byl  Vulčák  na svobodě.  Mohl  to  udělat  dřív.  Ale

vyslechnout ho musíme, vo tom žádná. 

 Tady by těch pět kulek sedělo. Čirá nenávist. Pomsta za bratrovu smrt. Přesto se nechci

ukvapit, Péťo.“

 Petra Závrtová to viděla stejně. „Hlavně musíme zjistit, koho vezl Hozfek naposledy. Třeba

je to vobyčejná loupežná vražda.“

 Slabina nad jejími slovy přemýšlel.

 „Obyčejná rozhodně nebude. Již jsem několik taxikářskejch mordů viděl. Většinou je mrtvej

nalezenej tam, kde ho pachatel napadl. Ubodanej, ubitej, uškrcenej, zastřelenej. Ale že by

s ním někdo uháněl čtyřicet padesát kiláků – a riskoval, že ho někdo chytí?“

 „Tak, byla noc. A zima. Není pravděpodobné, že by narazil na hlídku. Navíc si asi spočítal,

že poslední bus z Lazovic jede v osm – a že by byl možná jediným cestujícím. Řidič by nám

ho jistě popsal. Jistě, mohl jet ještě vlakem v 22:20, jenže to by si moc nepomohl. Pořád by

si ho někdo všiml. Navrch by musel někde čekat. Houfek byl podle pitevní zprávy zastřelen

asi někdy po šesté. Lépe řečeno mezi šestou a sedmou.“

 „To máš sice pravdu, Péťo“, uznal Slabina, „ovšem jsou tu věci, který mi neseděj.

 Pokud  je  vrah z Praha,  proč se nechá zavézt  až  do Lazovic?  Osamělé  místo  najdeš i

v Praze.

 Pak je tu motiv. Co jsem četl, tak Houfek měl mít u sebe asi jen sedm stovek a mobil, za

který by vrah nezískal ani litr. A pro tohle budeš vymýšlet plán, kdy se necháš zavést desítky

kilometrů od Prahy, načež tu samou vzdálenost pak odřídíš s mrtvým taxikářem?

 To dle mého vyžaduje tři věci: Chladnokrevnost, pevné nervy – a v neposlední řadě musíš

umět řídit.
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 A jsem opět u motivu. Abys tohle všechno dělala, potřebuješ sakra dobrej motiv. Motiv jako

hrom. Ne, že získáš pár stovek. To fakt neberu.“

 „Já nevím“, oponovala mu Závrtová. „Co když si pachatel myslel, že je Houfek v balíku?“

 „Když něco takovéhohle připravuješ, Péťo, pak si jistě zjistíš, kolik u sebe tvoje oběť má

peněz. 

 Nezapomínej,  že vrah střílel  zezadu.  Tohle je  prostě úkladná promyšlená vražda.  Jinak

souhlasím, že Houfkova posledního kunčofta najít musíme. 

 To,  že se Houfkův vrah namáhal  s odvozem jeho těla do Prahy,  může mít  víc důvodů.

Například snahu oddálit nález těla. To se bohužel pachateli povedlo. Dále tu roli může hrát

odpoutání role od Lazovic a Kočerad. Nebo jednoduše vrah v Praze bydlí či do ní potřeboval

z nějakého jiného důvodu onen osudný večer jet.

 Co vím, tak před lety nějakej maník zabil dva muže a ukradl jim auta, která se neúspěšně

pokusil střelit, a to jen proto, že chtěl zapůsobit na rodiče své holky, hlavně tedy prachatého

otce. Chtěl ukázat, že není chudej, ubožák.

 Ale aby se někdo projížděl s mrtvolou na sedadle? Hele, to fakt ne.“

 Petra Závrtová byla nucena uznat, že na těchto argumentech něco je: Houfek taxikařil sám

na sebe. Kde vzal prachy? A kdo patřil mezi jeho klientelu?

Vyslechnou vdovu. To je jasné. A rovněž Rudolfa Vulčáka. Snad se pak posunou dále.

 „Proč si myslíš, že byl vrah někdo tam odtud?“, zeptala se ještě Slabiny Závrtová.

  Slabina jí odpověděl dotazem: „Jak bychom postupovali, kdybychom našli mrtvého taxikáře

v Lazovicích?“

 „Zjišťovali bychom, kdo v době po vraždě cestoval autobusem či vlakem – a zkontrolovali

blízké okolí.“

 „Přesně tak“, souhlasil se Závrtovou Slabina.

 „A kdybychom viděli,  že  nikdo  podezřelý  nikam necestoval,  asi  bychom se zaměřili  na

místní“, dokončila myšlenku Závrtová.

10



 „Vidíš,  jak  je  to  jednoduché“,  souzněl  s ní  Slabina.  Každopádně  nějaké  opěrné  body

k dispozici mají.

 Jestliže čtyřicátník Houfek vypadal na šedesát, Rudolf Vulčák na tom nebyl rozhodně lépe.

Sice nebyl takový věchýtek, ale obličej měl vráskami doslova prošpikovaný a zbytek vlasů,

co mu zůstal vzadu na hlavěm připomínal holubí letku.

 Byl rozcuchaný a jeho vlasy byly šedivé. 

 Vulčák žil sám v takovém malém polorozpadlém domku za Prahou. Živil se jako úklidová

služba v jednom menším hotýlku. 

 Bratra mu zavraždil Houfek – aspoň tak to Vulčák vnímal. Jejich matka se předávkovala

léky, když šel Ruda sedět za vraždu – a otec – ten odešel před půl rokem, Na rakovinu.

 O co mohl Rudolf Vulčák v životě přijít, o to také přišel: O bratra, rodiče, snoubenku, práci,

dobrou pověst, o smysl života. A na nějaký čas o svobodu.

 K čemu mu takovýto život vlastně je?, ptal se sám sebe poměrně často. Ale zatím nějak

nedospěl k rozhodnutí, že by měl se vším skoncovat. 

 Nechápal to však. Nerozuměl sám sobě. Co ho tu ksakru drží? To má takto živořit dalších

dvacet třicet let, ne-li déle? 

 O pořádnou práci – a tím i ženskou – zjevně nezavadí. Tak k čemu pak tohle je? Život si

představuje jinak.

 O všechno ho připravil ten zatracený Houfek. Všechno mu vzal. Když jenom na něj pomyslí,

má vztek. A co ví, Houfek má ženu i dítě. To on nebude mít ani jedno. Patrně nikdy. Kdykoli

na Houfka jen pomyslí, cítí enormní zášť. 

 V myšlenkách se přesune zpět k otci. Ten při něm stál pořád. Navštěvoval ho ve vězení,

povzbuzoval ho. Věřil, že se Rudla z toho marastu ještě vyhrabe. 

 „Vím, čím sis musel projít“, opakoval mu. „Stáňova smrt nás vzala všechny. S tím se nedá

srovnat. Ani já to nikdy nedokážu. To bys musel bejt svatej, abys to vydržel. 
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 Nechápu – a nikdy to asi nepochopím, proč ti napařili tolik. Vždyť to bylo v afektu – a tys ji

nechtěl zabít. Opustit tě zrovna tehdy, podvést tě… Ne, nemělo se to stát… Ale chápu to…“

Na hrubé, vousy pokryté tváři, se Vulčákovi zalesknou slzy.

 Kdyby to tak mohl vrátit. Místo ní měl tehdy zabít toho hajzla, který mu posral celý život.

Vulčák je přesvědčen, že by jinak byl ženatý a spokojený a měl rodinu. 

 Zhluboka se nadechne chladného lednového vzduchu.

 V ruce drží  noviny.  Bulvár.  Na titulní  straně je  umístěna Houfkova fotka.  Už ten článek

přečetl nejméně pětkrát. Vyloženě hltal každé slovo. Jako by stále nemohl uvěřit, že je ten

parchant mrtvý. 

 Tím to jako končí? Ne, pro něho rozhodně ne.

 Linda  Houfková  byla  menší  hnědooká  bruneta.  Již  na  ní  bylo  znát  pokročilé  stadium

těhotenství. 

 Slabina se Závrtovou jí vyjádřili svou hlubokou soustrast a oznámili jí, že si s ní potřebují

promluvit. 

 Co chvíli se jí v očích objevily slzy. „Nemám ani na pohřeb. Já…“ Hlas se jí v tu chvíli zlomil.

 „Omlouváme se“, promluvila na ni Závrtová, „ale musíme vám položit pár dotazů, a některé

asi nebudou dvakrát příjemné.“

„Posaďte se“, uvedla je Linda do malého, stroze vybaveného obývacího pokoje. Tato žena

přišla o živitele rodiny. Vedle v pokoji se ozvala rána, jak něco spadlo – a vzápětí se do

širého okolí nesl intenzivní dětský brek.

 „To je Adámek. Budou mu čtyři. Půjdu se jen podívat, co se tam děje“, vysvětlila jim Linda

Houfková situaci.

 Slabina  se  Závrtovou  si  vyměnili  pohledy.  Celé  to  tu  bylo  tísnivé  a  neosobní.  Žádná

společná fotka manželů, žádné obrázky. Bylo znát, že každou korunu patrně několikrát otočili

v ruce, než ji vydali. O to víc se ale člověk musel ptát, kde tedy vzal Houfek na nový vůz – a

jak splatil poměrně ohromné dluhy.
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 „Už je vše v pořádku“, pronesla omluvně Linda, která se právě vrátila z dětského pokoje.

 „Dáte si něco?“

Oba s díky odmítli.

 „Co tedy potřebujete vědět?“, obrátila se na ně s unaveným hlasem. 

 Slova se ujal Slabina: „Vypověděla jste, že váš muž měl mít u sebe maximálně pár stovek,

když byl zabit. Tím jste si jistá? To za celý den nic nevydělal?“

 „Mluvili jsme spolu krátce před tím, než… No..“ Propukla v pláč a Závrtová ji utěšovala.

 „Než vezl svého posledního zákazníka“, dodala po chvíli vzlykání.

„Řekl mi, že ten den neměl kšefty – ale že teď si ho někdo objednal. A pak že přijede domů.

Nepřijel.“

 „Na policii jste šla ale až další den“, připomněl jí Slabina.

 Dělala, že narážku nepostřehla nebo se jí nedotkla. „Myslela jsem, že má vybitý mobil a že

nakonec přespal v Praze. Někdy to tak dělal, když končil pozdě v noci. Myslela jsem si, že

měl další kšeft.“

 „Co víme, měl váš manžel velké dluhy. Ty splatil – a koupil si nový vůz, aby mohl taxikařit.

Víte, odkud ty peníze měl?“, pokračoval ve výslechu Slabina.

 „Říkal, že mu je půjčil nějaký známý, ale nevím, kdo. Nemluvil o tom.“

 „A vás to nezajímalo?“

 „Prý ho stejnak neznám – a že nemám mít obavu. Tak jsem to nechala být.“

„Před chvílí jste nám sdělila, že váš manžel neměl kšefty“, rozvíjel úvahu Slabina. „Ale auto a

byt splácel, že? Nějak nechápu, z čeho?“

„Někerý dny přinesl  i  několik  tisíc.  Bylo to jak kdy“,  poněkud příkře a odměřeně odsekla

Linda.

 „Jezdil sám na sebe?“

„Ano.“

 „Věděla  jste,  že ve váš prospěch uzavřel  vysokou životní  pojistku? Konkrétně na deset

milionů korun?“
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Slabina sledoval její reakci. Nezbledla, netřásla se, neklopila oči. Ty upírala chladně přímo

na Slabinu.

 „Věděl, že je to riskantní profese. A myslel na nás, kdyby se mu něco stalo.“

 „Takže jste to věděla“, shrnul Slabina. „Jak byste popsala své manželství?“

 „Jak jako?“, zareagovala Houfková již vyloženě podrážděně.

 Viktor Slabina se nenechal nijak vykolejit. Jeho hlas byl vlídný, ale současně Slabina dával

najevo, že neustoupí ani o milimetr.

 „Předpokládáme, že nebylo vše růžové. Víme, že váš manžel jednu dobu dost pil. Bydlel na

ubytovně. Měl dluhy. To vše si přímo říká o partnerskou hádku. A možná ne jedinou…“

 Odmlčel se a sledoval výraz její tváře. Kromě znechucení a jisté dávky vzteku v něm četl i

strach.

 „Měli  jsme  své  problémy“,  konstatovala  suše  strnule  sedící  Houfková  –  „ale  vše  jsme

zvládli“,  zdůraznila. „Je – byl to otec mého syna – a jak vidíte, brzy porodím znovu. Měli

byste raději chytat toho grázla – a ne se tu vrtat v našem soukromí.“

 Tentokrát  zasáhla  Petra  Závrtová:  „Chápeme,  že  nyní  cítíte  velkou  bolest  –  a  vašeho

manžela je nám upřímně líto. Ale vyšetřujeme jeho násilnou smrt – a podobné nepříjemné

dotazy vám klást jednoduše musíme. Samozřejmě potřebujeme znát vaše alibi. A též se vás

musíme zeptat, zda jste navázala nějaký mimomanželský poměr. A zda nevíte, že by takový

poměr měl s nějakou ženou váš muž.“

 „Nikoho nemám – ani jsem neměla. A co vím, ani Bohouš ne.“ Doslova na ně vyštěkla. Již

jen scházelo, aby u toho vycenila zuby. 

 „A na kdy přesně mám mít to alibi?“

 Sdělili jí, že se vlastně jedná o určitý časový interval. 

 Reagovala silně podrážděně a kousavě: „Vždyť jsem vám to zrovna povídala. Mluvila jsem

s manželem v mobilu – a pak jsem tu byla se svým synem. A ano – skočila jsem ještě na

chvíli pro pečivo – a když jsem se vracela – asi kolem půl osmé večer, chvíli jsme pokecali
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se sousedem. Starší pán. Pan Vojanovský. Táhne mu na sedmdesátku. Tak se ho zeptejte.

Stačí vám to?“

Ani nemusela dodávat, že jich má plné zuby. 

      

  Slabina ovšem ještě dotaz měl. 

 „Nebylo to asi poprvé, že váš manžel zůstal v Praze přes noc?“

 Otázka Lindu  Houfkovou viditelně  zaskočila.  „Když měl  zákazníky,  nemohl  si  dovolit  je

ignorovat. A bylo pak pro něho lepší zůstat v Praze.“

 „Mobil se mu asi rovněž nevybil poprvé?“, neustával v kladení otázek Slabina.

 „Často ho pak i vypínal“, poznamenala Houfková. „Není mi ale jasné, k čemu vám tohle

všechno jako je?“

 Na to jí Slabina neodpověděl.

 „Děkujeme. Zatím nám to takto zřejmě stačí. „I když“ – otočil  se k ní s typickým gestem

poručíka Columba – „nevyhrožoval vašemu manželovi někdo v poslední době?“

 V tónu  jejího  hlasu  již  nezaznívala  útočnost,  když  zareagovala:  „O  ničem  takovém  nic

nevím.“

 Slabina cítil, že je vyčerpaná a unavená.

 „Ale o nehodě, kterou měl váš manžel před lety, jistě víte“, nedal jí vydechnout.

 Rysy jí opět ztvrdly a slabina v jejích očích postřehl zlostný záblesk.

 „To ano. Byla to velká tragédie,  která ho silně poznamenala.  I  proto jednu dobu hodně

chlastal. Neuměl se s tím srovnat.“

 „Rudolf Vulčák, znáte ho? To je bratr oběti nehody, již zavinil váš manžel? Nestavil se tu

náhodou?“

 „Já s ním nemluvila. Ale Bohouš jednou něco říkal, že se potkali a že mu ten grázl nadával.

Pak už ho neviděl, nebo se aspoň nezmínil.“

 „Váš manžel měl Vulčáka za grázla?“

 „Chápal ho, ale rád ho neměl. Navíc cítil vinu. Asi se ho i bál, myslím.“
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 „Kde jste se vlastně s manželem poznali?“, zasáhla do rozhovoru Závrtová.

 „V cestovce, co tehdy měl. Jmenovala se Lucky Dream. Dělal  jsem účetnictví. Přišel mi

vzdělanej – a když nebyl pod parou, dovedl být zábavnej – a zajímavej.“

 „Děkujeme, to nám již opravdu stačí“, ujal se slova opět Slabina.

 Ani jim neřekla „nashledanou“.

 „Ty jí moc nevěříš, co?“, obrátila se v autě Závrtová na Slabinu.

 „Ani nos mezi očima“, potvrdil jí pohrdlivým úšklebkem správnost její hypotézy.

 „To jeho taxikaření mi přijde celé nějaké divné. Kdo ví, co dělal po nocích. Podle mě moc

doma nepobyl. Byla prostě zvyklá, že se jí neozývá. Proto jsem se jí ptal, jak jsem se ptal,

což jsi ale asi pochopila.

 Zaměříme se na jeho potenciální milenky. A tahle Lindička, Petro, já nevím, jak to vidíš ty –

ale nic bych nedal za to, že někoho má..

Prověříme její alibi – a pokusíme se zjistit, jestli tu přec jen nějakej ten šamstr není.“

 „Třeba jí křivdíš“, namítla Petra Závrtová.

 „Uvidíme“, pronesl Slabina pochybovačně.

 „Deset mega je deset mega. Viděl jsem vraždit pro mnohem méně.“

Na to už Závrtová nijak nereagovala.

 Matouš Dlaha věděl, že ho čeká poměrně dlouhá noc. Tento osmatřicetiletý vytáhlý špinavý

blonďák s pichlavýma modrýma očima řídil dva roky starý vůz značky KIA, vínové barvy. Na

střeše měl označení „TAXI“. Nebyl to ovšem obyčejný taxikář. Měl u sebe seznam adres, na

něž má zajet. Tam vždy naloží klienta, pro něhož má připravenou obálku. A ten za ni zaplatí.

Vše proběhne v klidu v autě – a zákazník vystoupí.  Dlaha pak prachy odevzdá jednomu

maníkovi. Sám za večer získá tak deset táců nejméně. A to už celkem jde. Další prachy má

z náboru. Když přivede člověka, co začne taky rozvážet obálky, přijde si na dalších padesát

litrů. Až vydělá pořádný balík, nechá toho. Možná již velmi brzy.
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 Lze říct,  že má dva druhy klientů. Zrovna teď k němu nastoupil  mladík z takzvaně lepší

společnosti.  Z něho prachy smrdí už tak nějak na dálku. Kolik mu asi může být, přemítal

Dlaha. Hádal by mu maximálně dvacet. Spíš méně. Oblečení i hodinky má značkové – a fotr

ho kapesným patrně přímo futruje. 

 Konverzace je omezena na minimum. 

 „Máte to?“

„Tady to je“, předá mu Dlaha obálku.

 „Prachy, předpokládám, taky souhlasí.“

 Tentokrát se s obálkou vytasí mladík, který pouze utrousí: „Přepočítejte si to“, což Dlaha

v poměrně krátké chvilce učiní a spokojeně zamručí, že je to „Ou kej.“

 Ještě se mladíka zeptá, kde chce vysadit. Ten ho požádá, aby na nejbližší křižovatce zahnul

doprava. Ani se nerozloučí. 

 Druhý typ klientů  je  obtížnější.  To jsou většinou notoričtí  narkomani  z podsvětí:  Zloději,

pasáci či, jak by se řeklo před devětaosmdesátým, příživníci. Člověk si musel ověřit, že mají

škváru. A pokud ano, že dají přesně. Již se stalo, že se s některým z nich Matouš porval.

Takový si potom ale neškrtl. Musel si zboží hledat jinde.

 Dlaha věděl, že jestli něco Štěpán Tembr nesnáší, pak je to nespolehlivost. Tembr tohle

celé organizuje. Dlaha se s ním však za celou dobu, co pro něho dělá, viděl jedinkrát.

 Tembr  je  podsaditý  vypasený  chlápek  z černými,  značně  prošedivělými  a  silně

rozcuchanými, vlasy a s mžourajícíma prasečíma očima.

 Při jejich jediné osobní schůzce Dlahovi vysvětlil, co bude jeho náplní práce, jaké z ní pro

něho vyplývají bonusy – ale současně ho upozornil – dostatečně efektivně, co si v žádném

případě dovolit nesmí.

 Jsem vcelku dobrák“, zaskřehotal Tembr, „když mě ale někdo podvede, končím s ním. Co

hlavně  –  ten  člověk,  co  člověk  –  ta  krysa  skončí.“  Teatrálně  rozhodil  rukama,  načež  si

pravačkou přejel pod krkem. 
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 „Kdybys tomu nerozuměl“, nahnul se k Dlahovi – a chladnýma krutýma očičkama ho doslova

probodával, „zjisti si něco o Petrovi Farhandlovi. FARHANDL“ – hláskoval mu to. 

 „Takže – na mý prachy se nesahá, jasný? Dostaneš dost – ale ošidit mě nesmíš ani o bůra.

A samozřejmě mě nesmíš prásknout poldům. Doneslo by se to ke mně ještě za tepla. Mám

tam známý“, rozchechtal se, což znělo, jako když pila přejíždí po železe. Měl nepříjemný,

vysoko postavený hlas, a kdykoli se smál, odhalil svůj přední dolní chybějící zub. Chrup měl

vůbec zanedbaný jako vandrák. Přitom by si jistě mohl dovolit všechny zuby ze zlata. 

 Petr Farhandl byl před třemi lety doslova rozstřílen před svou garáží. Vědělo se, že taxikařil

– a jistí lidé věděli i to, že si něco ulil. A to pořádně. 

 Policie případ po čase odložila s tím, že pachatel je neznámý. 

 Dlaha neodváděl peníze přímo Tembrovi,  ale Radimovi Šurchovi.  Šurch působil  dojmem

intelektuála. Pětatřicetiletý vytáhlý chlapík s nakrátko střiženými hnědými vlasy a s brýlemi

s černými kulatými obroučkami. 

 Tembr pravděpodobně neznal ani český pravopis. To Šurch si zakládal na svém uhlazeném

vystupování i svých vědomostech. Práva vystudoval v Plzni.

 Houfka představil  Šurchovi právě Dlaha. Houfek byl přímo ideální adept. Dlaha na něho

narazil v jednom baru. Houfek si dal skleničku čehosi tvrdého a rozpovídal se. Naříkal. Jaké

má dluhy, k tomu ženu a dítě – a že je totálně „v prdeli“. 

 Nyní je Houfek mrtvý. Pro Dlahu z toho plyne jediné: Poohlédnout se po jiném týpkovi.

 Luděk Svora má téhle práce právě tak akorát dost. Ale musí uznat, že chechtáky se jen

sypou. 

  Za dva roky mu bude padesát. Blond vlasy má ostříhané na ježka. Je vyšší hřmotnější

postavy. Pro Tembra začal dělat před pěti lety. Měl za sebou ošklivý rozvod – a před sebou

alimenty na tehdy desetiletou dceru.

 Dnes je již tři roky opět ženatý. Brali se ani ne po roční známosti. Nikdy by u své současné

manželky nehádal dvě věci: Kolik jí je let – a co dělá. Na svých současných dvaačtyřicet
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vypadá  tahle  učitelka  sakra  dobře:  Křehká  tmavovláska  s hnědýma očima.  Lidi  jí  hádají

maximálně pětatřicet – spíše třicet. 

 Na jedné soukromé střední škole vyučuje zeměpis a výtvarnou výchovu. Na levém rameni

má vytetovaného jednorožce – a na zádech latinský nápis. Něco jako „Vanitarum vanitas“ –

a že jako vše pomíjí.

 Učitelka s tetováním – to ho dostalo. Prý se dala tetovat krátce poté, co zemřel její otec. Měl

rakovinu plic. Bylo mu teprve čtyřiapadesát. 

 Bětka to měla v životě vůbec dost komplikované. Vdávala se ve dvaceti, protože byla v tom.

Se spolužákem ze školy.

 Jenže o dítě přišla. A doktoři jí sdělili krutý verdikt – že už žádné jiné dítě mít nebude. Tedy

ne vlastní. 

 Její manžel si brzy našel milenku, která mu porodila zdravého syna. Následoval bolestný

rozvod.

 Mužů se od té doby spíše stranila. Když jí bylo dvaatřicet, zamilovala se do kolegy fyzikáře.

Měla již před svatbou, když se zabil v autě. Ve vysoké rychlosti dostal smyk – a narazil do

stromu. 

 Luděk měl kdysi malou kavárnu. Tam se s Bětkou poznali. 

 Problém byl – že měl dluhy. Rozvod ho finančně zruinoval. 

 Nyní je zajištěný – a má zázemí. Jen má stále neskutečný strach, aby se jeho manželka

nedomákla,  z čeho plynou jeho příjmy.  Drogy z duše nenáviděla.  Párkrát  se na to  téma

bavili. 

 Vyprávěla mu, jak se jeden mladík, kterého učila, předávkoval na záchodcích. Říkala, že to

byl  velmi  talentovaný  kreslíř.  O  dealerech  drog  mluvila  vždy  s krajním  opovržením  a

netajenou nenávistí jako o té nejhorší verbeži. 

 Ne, nikdy se to nesmí dozvědět.
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 Strašně moc touží po dítěti. Rádi by si vzali jednu holčičku do pěstounské péče. Jmenuje se

Anička, jsou jí čtyři roky – a již asi čtyři měsíce ji navštěvují v jednom pražském Klokánku. Na

víkendy ji měli doma. Je roztomilá a zdá se, že si je oblíbila. A oni ji.

 Jenže. Je tu ono pověstné „jenže“, které z pohádek dělá dramata. Aniččina matka, Julie

Barnátová,  sedmadvacetiletá  blondýnka,  se  léčila  z drogové  závislosti  –  a  neměla  na

bydlení. Nyní ovšem prohlašuje, že je vyléčená – a že se hodlá o Aničku starat sama.

 Partnera nemá. Žije z dávek. Je vyučenou kadeřnicí. Prý si najde práci. Bydlení již má.

 Pro Bětku je tohle rána. Samozřejmě i pro něho – ale pro jeho ženu větší. Nepojmenuje

Barnátovou jinak než jako „tu feťáckou děvku.“

 Tahle mrcha může všechno zhatit. A to ještě Svora netušil, jak moc. 

 Julie  Barnátová byla s neziskovou organizací  Fragment nadmíru spokojená.  Měla k ruce

právníka. Byla si jistá, že dcerku získá zpět.

 Období, kdy z ní byla zfetovaná troska, mělo zůstat temnou minulostí.

 Zamračí se. Pohlédla na mobil a zjistila, že Jarda zase otravuje. Šestadvacetiletý Jaromír

Dacek, narkoman a gambler. Tři měsíce to spolu táhli. Užila si. Ale ke dnu se už stáhnout

nenechá. Ne znovu – a ne tímhle dacanem.

 Je vytrvalý. Střídá škemrání s výhružkami. Dala mu však rázně najevo, že na ni nezabírá ani

jedno.

 Opět se zamračí tehdy, když si vybaví ty dva pokrytce. Ti mají být jako pro její Aničku lepší?

Na tváři se jí  mihne zlomyslný úšklebek. Něco se totiž dozvěděla o tom svatouškovském

Svorovi. Něco, co mu dá pořádně sežrat. 

„To je teda barabizna“, prohlásila Závrtová o domku Rudolfa Vulčáka, který na ni již prvním

dojmem působil tísnivě a strašidelně. Viktor Slabina nechal její poznámku bez komentáře – a

když pak zahlédl Vulčáka, pouze si pomyslil, že jaký pán, takový krám. 
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 Vulčák neměl z jejich návštěvy pražádnou radost, což dal dostatečně najevo podrážděným

zachrčením: „Co tu kurva chcete?“

 Oznámili  mu,  že jsou od policie  a prokázali  se mu.  Informovali  ho,  že  vyšetřují  vraždu

Bohumila Houfka – a napomenuli ho, aby se pro příště vyvaroval vulgarit.

 „A proč jdete za mnou?“, houkl na ně a jeho čelo se zakabonilo. 

 „Protože máte silný motiv k Houfkově vraždě“, vysvětlil mu situaci Slabina – „a potřebujeme

proto vědět, zda máte na dobu jeho vraždy alibi. Případně, jaké.“ Rovnou mu řekl, o jaký den

a jaké časové rozpětí se mu jedná.

 „Netuším,  kde  jsem  byl“,  zavrčel  podrážděně  a  otráveně  zároveň  Vulčák.  „Nevedu  si

záznamy o tom, co dělám, protože toho moc nedělám. Asi jsem byl tady – a budete se divit,

ale sám. Babu bohužel nemám. Nikoho nemám“, doplnil hořce. „Mrzí mě to, to mi věřte, ale

toho parchanta jsem nevoddělal. Dal bych si záležet, aby si to víc užil. Já kvůli týhle svini

trpím roky. Pořád. Každej den svýho podělanýho života“, dodal lítostivě a uplivl si na zem.

 „Můžeme se u vás trochu porozhlédnout?“, požádal ho zdvořile Slabina. 

 V té chvíli mu Vulčák zatarasil cestu. „Bez povolení ani omylem. Znám svý práva“, vyštěkl

na Slabinu.“

 „Ještě se uvidíme, pane Vulčáku – a to brzy“, ujistil ho Slabina. Vulčák pouze pokrčil rameny

a pro sebe si zahuhlal cosi o „zasraných poldech“.  

 „Nenávistí k Houfkovi je přímo nabitej, ale skoro se kloním k názoru, že ho fakt nezabil“,

prohodil Slabina k Závrtové. 

 „Ten by na něho pálil zepředu. Chtěl by vidět, jak se tváří, jak škemrá o život. Vychutnával

by si jeho bolest. Prodlužoval by ji.“

 „Ale to povolení si vyžádáme, ne?“, zeptala se Závrtová.

 „To každopádně. Jen bych se divil, kdybychom tam něco kloudnýho našli, o té zbrani ani

nemluvím.“

 „Sázíš na vdovu, co?“, ušklíbla se Závrtová.
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 „A řekl bych, že bude mít komplice. Nějakýho milence. Nedivil bych se“, potvrdil jí domněnku

Slabina.

 „O kerým zatím ani nevíme, zda existuje“, sarkasticky zareagovala Závrtová. 

 „Proto pátráme“, oponoval Slabina. „Ale jasně, Péťo, podezřelých tu bude jak much. Nelze

sázet na jediný možný scénář. Víš, že to ani nedělám. Potřebujeme důkazy. Pak se uvidí.

Ale nemůžeš se mi divit, že mám svou favoritku. Deset mega je prostě deset mega.“

 René Vortych představoval v Holotíně uznávanou celebritu. Již pro tu honosnou vilu, kterou

si na okraji městečka nechal vystavět. Místo vrat před ní stála kamenná brána se sochami

dvou ležících lvů. Na každé straně si hověl jeden. Tyto sochy mu na zakázku zhotovil jeho

přítel, Josef Kurčík. Ten měl byt v Kočeradech, ovšem většinu času trávil na své chalupě

kousek od Lazovic. Tam se nacházel jeho světlý prosklený ateliér – a jak sám prohlašoval,

nic  mu tam nechybělo.  Ani  manželka,  která obývala kočeradský byt.  Žili  každý sám,  ale

nerozváděli se. 

 Kurčíkovi bylo sedmapadesát, jeho manželce o dva roky méně. Mají třicetiletého syna, který

se před rokem oženil a bydlí v Praze. Ani s ním se Kurčík příliš nevidí. Eufemisticky by šlo

konstatovat, že se se synem liší v názorech. A to v podstatě na cokoli. 

 Vortycha zve k sobě Kurčík pravidelně a s potěšením. 

 Plastický chirurg Vortych od něho nevlastní jen ty dva kamenné lvy – ale i svou bronzovou

bustu a několik alegorických plastik. 

 Kurčík  má  v podlahách  zavedené  elektrické  vytápění.  I  když  je  únor  –  a  venku  leží

několikacentimetrová vrstva čerstvě napadlého sněhu, Kurčík s Vortychem popíjejí  kávu v

obývacím pokoji – a je jim příjemně.

   Byly doby, kdy Kurčík navštěvoval Vortycha v jeho vile. Jenže dal příteli jasně najevo, že

jeho druhou manželku, klasickou blonďatou prsatou „barbínu“ Blaženu, nemůže ani cítit. Tak

se scházejí jen sami dva.
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 Blažena je tak trochu Vortychovým sochařským dílem, což mu Kurčík bez obalu pověděl:

„Fušuješ mi do zelí, příteli. Živou skulpturu jsem ještě nevytvořil“, smál se, až se zakuckal,

přičemž sarkastický podtón jeho poznámky nešlo přeslechnout.

 Narážel na skutečnost, že Blažence nechal pan doktor zvětšit ňadra, zmenšit nos – a sám

už ani nevěděl, co dalšího je na ní umělé. Jemu přišla umělá celá – ale musel uznat, že kus

to je.

 Tuhle jedenatřicetiletou hračku, která pannou nebude nejméně od svých čtrnácti,  záviděl

Vortychovi kdejaký chlap. A kdejaký chlap – s Kurčíkem v čele, by se dušoval, že je s ním

Blaženka výhradně pro prachy. 

 Vortych nebyl vyloženě ošklivý. Vedle své ztepilé manželky však měřil vždy o hlavu méně,

měl bříško – a jeho kdysi černé havraní kudrnaté vlasy zbělaly – a z území jeho čela se

stáhly úplně.  

 Nejzajímavější  tak na něm byly jeho temně hnědé až černé oči vroubené hustým, kdysi

černým, nyní rovněž šedivým, obočím. Slýchával, že má divoký pohled.

 Pětašedesátiletý Vortych ovdověl před dvanácti lety, kdy na rakovinu zemřela jeho o tři roky

mladší manželka Eliška. Ta si Kurčíka a jeho tvorby velmi cenila. 

 Mají dvě děti: Syna Ondřeje a o sedm let starší dceru Klaudii. 

 Vortych si právě před Kurčíkem ulevuje,  že zvažuje, že by syna vydědil.  „Je to zmetek.

Nerad tak mluvím o synovi, ale je“, prohlásil tvrdě Vortych. „Víš moc dobře, co vše už jsem

s ním měl.“

 Kurčík pouze zabručel, že mu to je jasný. Ondřeje též nemusí – a je to vzájemné.

 „Kvůli drogám měnil gympl. Ten dodělal jen tak tak. Vysokou nedokončil. Zase čuchl k tomu

svinstvu. Chtěl jsem z něj mít doktora“, vzdychl s hořkostí v hlase. „A výsledek?“ Opovržlivě

si odfrkl. „Taxikaří. Drogy snad už nebere – ale zato hraje a sází. A prohrává. U mě má teda

už stop stav, takže si půjčuje jinde. Ani snad nechci vědět, kolik a od koho. 

 Dal jsem mu nůž na krk – buď si dá život do pořádku, nebo ho vydědím. Nebudu se přece

dívat, jak rozfrcá všechno, co já vybudoval.“ Vortych jen s námahou potlačuje prudký hněv.
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 „No jo, děti“, vzdychne pouze Kurčík. „Lepší nemít“ – a zasměje se, až se zajíká.

 Máš aspoň dceru, vole. Tu jsem vždy chtěl mít.“

 „Jo, Klaudynka. Tam to vždy bylo o něčem jiným“, zjihne Vortychovi hlas něhou. Připomíná

mu Elišku. Hrozně moc. Sama už má sedmnáctiletou dceru Sabinu – a jí táhne na čtyřicítku.

Rodila brzy, zachmuří se při té představě Vortych. Toho jejího nesnáší. Bytostně.

 „Naznačila mi, že se rozvede“, pronese naštvaně Vortych. „Ten její prý už někoho má. Ona

naštěstí taky.“

„To snad není  taková tragédie,  ne?“,  namítne bodrým hlasem Kurčík  – a nabídne příteli

„něco tvrdšího“. 

„Můj  bar  je  neochvějnou  jistotou  ve  zcela  nejistém  světě“,  zahlaholí  Kurčík.  „Tak  to

spláchnem, ne?“ – a uličnicky mrkne na Vortycha. 

 „Jen doufám, že nenarazí na ještě horšího blba“, poznamená Vortych kysele. „Přec jen,

čtyřicítka na krku…“ Svou dceru přitom stále vidí jako holčičku. Pro něho nestárne.

 „Tak říkals, že někoho má, né?“

 „No právě“, odbyl toto téma Vortych a Kurčík na něho více nenaléhá.

 „Na čem teď makáš?“, změní směr konverzace Vortych.

 Kurčík je rád, že již nemusí poslouchat nic o té povedené rodince. 

 „Chystám výstavu v parku u jednoho kláštera. Na jaře. Ten cyklus jsem nazval „Míjení“ – a

zrovna jsem dokončil objekt, který jsem pojmenoval „Slabost“. Jestli chceš, poď se mrknout.“

 Vortych zírá na tři průsvitné panely, z nichž prostřední má trojúhelníkový otvor – a kolem

nich se jako had pne ostnatý drát.  Nic mu to neříká, ale poznamená, že je to „zajímavá

kompozice“.

 „Viď?“, nadme se pýchou Kurčík.

 

 „A tvý věci se pořád dobře prodávaj?“, zajímá Vortycha.

 „Nestěžuju  si“,  uculí  se  samolibě  Kurčík.  „Mám  známý,  mám  jméno  –  a  daří  se  mi

vystavovat. Mý věci vlastní i pár politiků. Hlavounů. Představ si, že budu makat i na Pomníku
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smíření. To mi dohodil jeden lidovec. Platí to nějakej bejvalej sudeťák z Krušnejch hor. Bude

vo tom psát tisk – a vo to jde. Něco určitě udělám na téma uprchlíků. To mě zviditelní. A

potřebuju, aby se o mě mluvilo. Musíš holt sledovat trend.“

 „A jít s dobou“, přikývne Vortych.

 „Tak nějak“, zazubí se Kurčík.

 „Asi pomalu pudu“, zvedne se po chvíli Vortych.

 „Nejsi tu doufám vozem?“ – ukáže Kurčík prstem na prázdnou lahev rumu.

 „Víš dobře, že se rád projdu na vzduchu“, zahledí se na něho vyčítavým pohledem Vortych.

 „Já jen pro jistotu, no. To si dáš. Víc než deset kiláků – a v tomhle sněhu… Nechceš tu ještě

zkejsnout – že tě pak hodím domů?“

„Seš hodnej, ale rád se projdu“, trvá na svém Vortych. „Udržuju se v kondici. Nejsem starej

dědek, ne?“

 „A musíš stačit Blaženčinu tempu. Chápu“, neodpustí si jízlivou poznámku Kurčík. 

 „Tak co s tebou, chlape, no?“ Zasměje se – a plácne Vortycha do zad. Ten poděkuje a

souká se do kabátu.

 Kapitola II. Mrtvola v rokli

   Slabina si vzdychl, že přesně tohle jim scházelo. Mají práce nad hlavu s vraždou taxikáře

Houfka – a teď aby se věnovali další mrtvole.

 Tělo plastického chirurga Reného Vortycha nalezl běžkař v lesní rokli nad silnicí vedoucí

z Lazovic do Holotína. Muže kdosi udeřil tupým předmětem do hlavy – a na zemi ho dobil.

 Vortych sešel na cestu nad roklí. Patrně se chystal podél ní přejít silnici a pokračovat do

Holotína. 

 Tratoliště krve ve sněhu prozrazovalo, kde byl napaden. Vrah následně shodil jeho tělo do

rokle.
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 „Podle  mě tu  na něho čekal“,  zamručel  Slabina  na Závrtovou a nadechl  se  mrazivého

vzduchu.

 Vše kolem bylo zdupané. Oběť neměla zranění na rukou. Muž se tedy nepokusil bránit. Znal

snad pachatele? Na podobné úvahy bylo ještě brzy – ovšem Slabina se musel ptát, jaký

mohl mít vrah motiv. 

 Loupežný? Je třeba samozřejmě zjistit, odkud kam oběť šla. Doklady a mobil u Vortycha

našli. Peněženku ne. Ale to ještě nemusí nic znamenat.

 Zase ty Lazovice, pomyslil si Slabina. Snad to nesouvisí s Houfkovou vraždou, vyděsil se

z té představy a zachmuřil se. Ne, to nevypadá. Je zde zcela jiné provedení vraždy. Jistě, to

samo o sobě nemusí nic znamenat – ale stejně. 

 Petra Závrtová mu zatím hlásila, že asi padesát metrů odsud po silnici je zářez do svahu,

kde lze parkovat – a že jsou tam stopy pneumatik. To by zapadalo do Slabinovy teorie, že tu

na Vortycha někdo čekal.  Takže žádný náhodný zlodějíček.  Slabina by se nedivil,  kdyby

krádež peněženky byla pouhý zastírací manévr. 

 „Tady jsme nejspíš hotovi“, procedil mezi zuby. 

 „Uvidíme, co pitevní zpráva. Jak je asi dlouho mrtvý?“, otočil se Slabina k soudnímu lékaři.

 „Zatím to odhaduji někdy mezi třetí a pátou odpolední“, zněla odpověď.

 Blažena  Vortychová  přijala  zprávu  o  vraždě  svého  manžela  v rozlehlém  obýváku

přepychové  vily  v luxusních  šatech,  které  zvýrazňovaly  všechny  její  fyzické  přednosti.

Shodou okolností šlo o šaty černé.

 Tak v těch může rovnou na funus, napadlo Slabinu. Její nářek a gesta žalu a šoku mu přišla

stejně umělá jako její ňadra či řasy.

 Čím více ji zkoumal, tím nabýval pocitu, že jednodušší by bylo zaměřit se na to, co je na ní

přirozené.
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 Závrtová a Slabina se dozvěděli, že syn z prvního Vortychova manželství je na dovolené se

svou přítelkyní  kdesi  v Turecku.  Odjeli  předevčírem.  Prý  se  Ondřej  stihl  se  svým otcem

strašlivě pohádat.

 „Víte, oč se jednalo?“, zajímalo Závrtovou.

 „O peníze“, lakonicky konstatovala vdova. „Ondřej dluží velké sumy peněz – a René mu již

odmítal  dále  půjčovat.  Byl  rozhodnutej,  že  jestli  to  co  nejdříve  nedá  do pořádku,  že  ho

vydědí.“

 „Váš manžel má ještě také dceru, že?“, zeptal se pro změnu Slabina.

 „Klaudii“, zněla stručná odpověď.

 Už jak to pronesla, dávalo tušit, že ty dvě se mít rády nebudou. Inu – macecha a nevlastní

dcera. Znal to z pohádek: O Holeně a Marušce, Popelce či z Mrazíka o Nastěnce.

 Žije s manželem v Praze“, informovala je Vortychová. „Ale co vím, mají před rozvodem.“

 Jako by jí to přála, blesklo Slabinovi hlavou. 

 „Nevíte, odkud šel váš manžel pěšky?“

 „Od Kurčíka“ – skoro zasyčela jako had.

 „Prosím?“

 „Jeho přítel. Sochař. Má chalupu kousek u Lazovic. Podle mě je to buran, ale René ho měl

rád.

 „Dělal to často, že chodil pěšky?“, dotázal se Slabina.

 „René si zakládal na své kondici.“

„Měl nějaké nepřátele?“

 „Takové, že by ho zabili? O nikom podobném nevím.“

 „A vaše manželství – jaké bylo?“

 „Milovali jsme se“, rozvzlykala se jako na povel. 

 „Vše tedy u vás klapalo?“

 „Naprosto“, ujišťovala Slabinu Vortychová.

 „Neuvažovali jste o dítěti?“
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 „René již dvě děti má. Dospělé. A bál se, že by byl na mimino už trochu starý.“

 „A co vy? Vy jste si mít dítě nepřála?“

 „Možná nejsem úplně mateřský typ“, loupla po něm Blažena zlým pohledem. 

 Tak o tom žádná, ušklíbl se v duchu Slabina. Tato žena, která byla lékárnicí, mu totiž ani

trochu neseděla.   

 

  První, co Slabinu na Kurčíkovi zaujalo, byla jeho mohutná rozložitá postava. Takto nějak si

člověk asi sochaře obecně představuje: Kus chlapa, žádné tintítko.

 Slabina mu vyjádřil upřímnou soustrast. 

 „Nemůžu tomu prostě uvěřit.“ Kurčík působil dojmem, že je upřímně zdracen a v šoku. 

 „Omlouvám se, ale musím si něco nalít. Je to strašný“ – a s těmito slovy odkráčel ke svému

baru.

 „To je samozřejmé“, podpořil ho Slabina. „Byl to váš dobrý přítel, že?“

 „Velmi dobrý. Možná ten nejlepší“, Kurčík smutným hlasem potvrdil Slabinova slova. „A jak

ho vlastně…?“ Kurčík nedopověděl otázku – a hodil do sebe panáka. Po chvíli dalšího. 

 V tom to tedy mizí, poznamenal si sám pro sebe Slabina. Domyslil si, že chybějícím slovem

v Kurčíkově nevyřčeném dotazu měl být patrně výraz „zabili“ či „zavraždili“. 

 „Zatím vám bohužel nemohu prozrazovat podrobnosti.  Předpokládám, že jste se ptal na

příčinu smrti svého přítele.“

 Kurčík pouze němě přikývl a polkl. 

 „Snad moc netrpěl“, zabručel s nadějí v hlase. 

 „Lze říct, že zemřel krátce po útoku, jestli je toto pro vás aspoň malá útěcha.“

 „Snad toho grázla brzo chytíte“, vyjádřil své přání Kurčík. „To ho někdo okradl, nebo proč

vlastně…?“

Znovu ponechal otázku nedokončenou. 
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 Na to Slabina  okamžitě navázal.  „To by nás právě také velice  zajímalo.  Měl  snad pan

Vortych u sebe větší hotovost,  když u vás byl? Nezmínil  se, že třeba vybral vyšší sumu

peněz na něco?“

 Kurčík zavrtěl hlavou. „Nevím, kolik mohl mít zrovna u sebe, ale byl vopatrnej. Zvlášť, když

sám coural venku. Kolik tak mohl mít?“, položil sám sobě řečnickou otázku, na niž si hned i

odpověděl: „Tak pět šest táců max. Spíš míň. Ale dnes se vraždí i pro pár šupů, co?“

 Opět si nalil.

 Do toho to tedy padá, opět si pomyslil Slabina. Přitom na Kurčíkovi příznaky nějaké větší

opilosti nepozoroval. To již však Kurčík vyrukoval s dotazem: „ten jeho velkej masivní zlatej

prsten jste našli?“

 Jeho ztrátu už měl Slabina potvrzenou od Vortychovy vdovy. 

 „Ne, ten jsme nenašli. Paní Vortychová nám sdělila, že údajně stál přes sto padesát tisíc.“

 „No jo, Blaženka“, zakřenil se Kurčík. „Ta to má jistě spočtený do koruny.“

  Ani se nesnažil zakrývat, jakou k ní chová averzi.

 „Nemáte ji zřejmě moc v lásce?“, podotkl Slabina.

 „To tedy rozhodně ne“, dal mu za pravdu Kurčík. „A jestli jste s ní dal řeč, tak tušíte, proč.“

 „Můžete to prosím stejně ještě rozvinout?“, požádal ho Slabina laskavým tónem.

 Kurčík rozhodil rukama – a Slabinu napadlo, že by v žádném případě nestál o to, aby mu

tento hromotluk jednu ubalil.

 „Prostě prázdná namyšlená egoistická fiflena, co jde po prachách. Nevím, co bych o ní měl

říct víc“, podrážděně reagoval Kurčík.

 Slabina nechal Kurčíkovo zhodnocení mladé vdovy bez komentáře.

 „Kdy od vás asi tak odešel?“

 „Nějak po druhý. Nevím to na minutu. Ale říkal jsem mu, že tu může zůstat, že ho pak hodím

domů. Trval na tom, že pude. Rád chodil pěšky, víte?“

 Slabina mu prozradil, v přibližně kterém úseku trasy našli Vortychovo tělo.

 „Tak to mohl jít tak dvě, dvě a půl hodiny – dyž beru v potaz ten sníh.“
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 Takže Vortych zemřel nějak po čtvrté, spočítal si Slabina.

 „Měl René Vortych nějaké nepřátele?“

 „Měl  trable  se  synem  –  ale  to  vám  už  Blaženka  jistě  prozradila“,  procedil  mezi  zuby.

„Osobně bych si posvítil na ni. Je teď bohatá vdova.“

 Slabina se k tomuto prohlášení nijak nevyjádřil. Kurčík se tedy znovu ujal slova: „Jeho syn je

na dovolené  v Turecku.“  Jízlivě  se zasmál.  „Prdlejch  kámošů,  co  by to pro něj  za balík

udělali, nebude zrovna málo. René ho chtěl vydědit – a Ondra to věděl.“

  „Takže připouštíte, že syn měl větší motiv, než manželka?“

 „Motiv měli oba. A oběma jde o prachy“, shrnul to lapidárně Kurčík.

 „Se svou dcerou vycházel bez problémů?“

 „Na Klaudii držel. Na tu nedal dopustit. Stejně tak na vnučku. Svěřil se mi však, že Klaudie

má před rozvodem. Nějak jim to neklape. Ale komu dnes jo, co?“ zazubil se.

 Slabina usoudil, že pro tuto chvíli mu dané informace stačí – a více se nyní asi nedozví.

Nějakou představu o oběti i jejím okolí si již každopádně vytvořil. 

 Na Klaudii Huzňákovou, rozenou Vortychovou, se v poslední době nějak všechno jen valí.

S manželem Ivanem spějí k rozvodu, se sedmnáctiletou dcerou Sabinou se pohádala skrz

jejího kluka Tomáše – a aby toho nebylo málo, někdo jí právě zabil tátu. Jediného člověka, o

něhož se mohla skutečně opřít.

 Je jí devětatřicet let – a je sirotek. Macechu a bratra nesnáší – a s vlastní dcerou si jsou

náhle neskutečně cizí. 

 Jako by jí život protekl mezi prsty.

 Živí se jako masérka – a má již za ty roky praxe slušnou klientelu. Doufala, že podobně si

vybudovala i domov. Jeho základy se ovšem hroutí.

 Ivan pracuje v jedné pojišťovně. Třiačtyřicetiletý blonďák s tělem atleta. Je pohledný, to musí

Klaudie uznat.

 V práci potkal Denisu. Té je pětadvacet. Už to mezi nimi trvá prý skoro dva roky.
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 Ale ani Klaudie už není jako kůl v plotě. Bedřich Náborský je pětačtyřicetiletý zubař s ohnivě

vlnitými ryšavými vlasy a pronikavě modrýma očima. 

 Poskytla mu několik masáží – a pak jednou skončila opilá u něho v posteli.

 Brzy to budou čtyři měsíce. Přemýšlí, jestli z toho vznikne nový vztah. Bedřich je rozvedený

a bezdětný. O své bývalé mluví vyloženě nerad – a Klaudie z něj podrobnosti zatím nepáčí.

Sex si s ním vyloženě užívá. Chce však mnohem víc. A vůbec si není jistá. Ničím.

 Připadá si zmatená, zranitelná, zneužitá. Všemi odmrštěná – nechaná napospas vlnobití

života.

 Ví o sobě, že je jako žena přitažlivá. Současně si až moc dobře uvědomuje, že tato devíza

za několik  málo let  vymizí.  A do té doby by vedle sebe měla mít spolehlivého partnera.

Bedřicha? Usilovně přesvědčuje sebe samu, že právě jeho. Ano.

 V myšlenkách překvaltuje k dceři.  

 Ta si vyhlídla devětadvacetiletého instruktora horolezectví. Lépe řečeno – on si vyhlédl ji.

Plavovlasý vysportovaný muž – a zajímá se o sedmnáctiletou holku? A ještě nebyl ženatý? 

Souhra těchto dvou okolností sepnula v Klaudiině mozku kontrolku.

 U dcery však tvrdě narazila. Ta jí vpálila do ksichtu, že se má starat o své manželství – a

nekádrovat její životní lásku.

 „Tak je trochu starší. No a? Za pár let žádnej problém. Nechápu, co řešíš“, vyjela na matku

Sabina.

 Klaudie si vzdychne. Tohle nedopadne dobře, ale Sabča si na to asi bude muset přijít sama.

 Klaudie teď aby zařizovala otcův pohřeb. Dá průchod pláči, který se již hodnou dobu hlásil o

slovo.

 Luděk Svora co chvíli pohlédne na display mobilu, aby zkontroloval čas. Julie Barnátová mu

stručně napsala, že se má u ní v sedm večer zastavit. Bez manželky.

 Cítí nepříjemný tlak v oblasti žaludku. Co mu ta potvora může chtít? Určitě to nebude nic ve

smyslu, že by se vzdala svých mateřských práv.
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 Nemýlil se. Přijala ho jako královna komořího. V dráždivých šatech s velkým výstřihem.

 Šla rovnou k věci – a neomaleně mu celou dobu tykala.

 „Nebudu to prodlužovat. Vím, že makáš pro Tembra – a co rozvážíš.“

 Tento moment si řádně vychutnala. 

 Už se ji chystal okřiknout, že s ním nebude mluvit, jakoby spolu pásli husy – ale pak zůstal

doslova přimražen k židli, na níž sedí, neschopen slova.

 Užívala si každou vteřinu jeho šoku, zatímco on se propadal do většího a většího zoufalství.

 „Takže“,  nadechla  se,  „přestanete  se  mi  srát  do  života.  Prostě  přemluvíš  svou  drahou

ženušku, že brát mi dceru vážně není dobrý nápad. Nebo si s ní budu muset promluvit já – a

povědět jí něco málo o tvým počestným podnikání. Vyber si, co je pro tebe lepší. A můžeš jít.

S tebou tu fakt večer marnit nehodlám.“

 Šach-mat,  proběhlo  Svorovi  hlavou.  Co  má  proboha  dělat?  Z místnosti  se  vypotácel

s přesvědčením, že jeho situace je naprosto bezvýchodná.

 „Jak bylo v Turecku“,  dolehl  skřípavý a současně štiplavý Tembrův hlas k uším Ondřeje

Vortycha. 

 Ten se díval do země a mlčel. Tembr tak dál pokračoval ve svém monologu. Bylo na něm

znát, že je silně rozladěn.

 „To není dobrý – mít dluhy a jezdit na dovolenou. Nejdřív zaplať – pak si jeď“, procedil mezi

zuby Tembr a nafoukl se při tom jako ohromná ropucha.

 „Já to zaplatím“, hlesl Ondřej Vortych, celý bledý.

 „To je samozřejmé“, usmál se chladně Tembr. „Řešíme pouze, kdy – a jakým způsobem.“

 Vortych by se nikdy nenadál, jak velký strach mu dovede tahle kupa rozteklého slizu nahnat.

 „Vím, že držíš smutek. A že budeš dědit. Ukážu ti teda svou laskavou tvář – a ještě chvilku

počkám. Ale úrok si vyberu. S tím počítej“, dodal varovně. „Nejsem blbej světec, že ne?“,

položil důraz na závěrečné „ne“ a zahleděl se Vortychovi do očí.

 Ten okamžitě uhnul pohledem – a pouze špitl: „To ne.“
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 „To bych prosil“,  popleskal  ho Tembr teatrálně po tváři.  „Placení  dluhů je  nutnej  základ

každýho vztahu“, pronesl pateticky. „Vlastně je dobře, žes´ byl pryč. Aspoň máš alibi – a

s prachama by neměl bejt problém.“

 Tuto pasáž svého projevu přímo zazpíval. Ondřej Vortych však cítil, jak se mu po těle dělá

husí kůže. Naskakovala mu pomalu při každém druhém Tembrově slově.

 Došlo mu, že ho Tembr doslova svírá v hrsti, a to velice pevným stiskem.

 Kam se vytratila pohoda a bezstarostnost těch několika málo minulých dní? Vybavil si chvíle

totálního blaha po boku třiadvacetileté modrooké blondýnky.

 Světlana Puskaříková si své tělesné výbavy byla vědoma – a stejně dobře se ji  naučila

využívat v praxi.

 Studuje žurnalistiku – a je velmi ambiciózní. Byla půl roku na stáži v Anglii. K žurnalistice

potom přistupuje podobně jako k životu: Nechá se koupit, ale dotyčný musí řádně zacvakat.

Však taky už Ondra za ni zaplatil balík. Hazard a Světlanka: Na jedno z toho patrně mladý

Vortych dojede. Možná na obojí.

 Před Světlanou měl holek celou řadu. Až se diví, jak dlouho to s ní už táhne. Světlana je pro

něho jako droga. Nedokáže ji opustit. Přináší mu stav naprosté extáze. Jen její působení se

s časem zlověstně zkracuje – zato se ale prodlužuje údobí, které by mohl nazvat kocovinou.

 Musí mu být jasné, že ho má jako zdroj peněz. I to, že v záloze má minimálně jeden další

obdobný zdroj. On ji ale chce. Znovu a znovu. Přes to všechno.

 Až zaplatí tomu vydřiduchovi Tembrovi, bude v podstatě na nule. 

 Svou sestru upřímně nenávidí. Z té mu nekápne vůbec nic. Je zachmuřený a bez nálady.

 Koukne na seznam adres, kam má večer zajet. Musí něco rychle vymyslet. Něco, aby se

nemusel stresovat a dřít. 

 Linda Houfková si zhluboka povzdechne a se zamračeným výrazem zaklapne mobil. 

Zase volala nějaká ženská z bulváru. Jako prachy za rozhovory se šiknou, o tom žádná. Ale

štve ji, co všechno již bulvár na jejího manžela vytáhl. Ať se zaměří na jeho vraha. Zatím jsou
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ovšem všichni náramně zvědaví, jaké měl Bohouš dluhy, jak žil  na ubytovně – a co štve

Lindu snad ze všeho nejvíce, jak že se tak zázračně vzmohl.

 Na to se naučila odpovídat odměřeně a úsečně: „Půjčil si – a byl houževnatý. Dělal vše pro

to, aby nás uživil. Dřel dnem i nocí.“

 Nakonec, co jiného než pohádky vyprávějí lidem politici i boháči dnes a denně? 

 Dává si záležet na patřičném patosu – a vždy i nějakou tu slzičku uroní. 

 Platí jí zejména za obchod se žalem – a ona jim vypráví srdcervoucí příběh o matce malého

dítěte, která nosí pod srdcem jeho sourozence. Příběh vdovy, která je na vše sama.

 To vyvolalo neskutečnou vlnu solidarity. Lidé mají rádi kýč. 

 Sympatiemi  mnoha  lidí,  kteří  jí  píší  soustrastné  dopisy  –  ale  i  posílají  peníze,  byla

zaskočena. V první chvíli ji ten zájem i těšil.

 Někteří chlapi jí píšou, že by si ji chtěli vzít. Většinou naprostí nýmandi.

 Nyní by si ze všeho nejvíc přála žít svůj normální život bez objektivů kamer a záře reflektorů.

Vyloženě by uvítala, kdyby se ti senzacechtivci konečně zaměřili na někoho jiného. 

 Ivanovi Proutníkovi je dvaatřicet. Ale každý by mu hádal minimálně něco přes čtyřicet.

 Šlachovitý vytáhlý hnědovlasý muž s pronikavýma hnědýma očima. Vyučil se elektrikářem,

ale touto prací se živil asi stejně dlouho jako Karel Gott. 

 Za krádeže měl pomalu tolik trestů jako zmíněný zpěvák Zlatých slavíků. 

Je to narkoman, který krade, aby měl na drogy.

 Kde byly ty doby, kdy mu na denní dávku stačila tisícovka? Teď někdy vyklopí i deset litrů.

Krade v supermarketech, a kde se dá. Nakrade zboží tak za dvacet třicet táců denně – a pak

ho pod cenou střelí. Bez dávky být nemůže.

 Je nervózní a mimořádně podrážděný.  Tím však, že dokáže sehnat  prachy,  má i  určité

výhody.  Přešlapuje  nedočkavě  na  chodníku  a  čeká.  Konečně  mu  do  obličeje  zasvítí

reflektory přijíždějící „oktávky“.

 Auto ještě ani pořádně nezastavilo – a on se již dere dovnitř.
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 Řidič na něho něco houkne, ale Ivan ho nevnímá. Když vytahuje obálku s penězi, prsty se

mu neskutečně třesou. 

 Jan Berki z něho není ani trochu nadšený. Ale už má ve čtyřiadvaceti ženu a dvouletou

dcerku – a musí se otáčet. 

 Bílí mají za klientelu bohaté fracky, a on, poloviční Rom, aby posluhoval takovéto spodině.

Jenže nemá, komu by si na Tembrův rasismus postěžoval. Má dluhy – a navíc rodinu. To

zrovna nejde dvakrát dohromady. Nemůže si příliš vybírat. Vlastně vůbec.

 Proutníka se vyloženě štítí. Je to odporný typ. Nemůže se dočkat, až transakce proběhne,

jak má – a on bude zas o trochu bohatší.

 Jasně – k Tembrovi  by byl  nespravedlivý.  Tuhle chátru,  kam patří  Proutník,  neobsluhují

pouze Romové. Jenže on má samé takovéto kunčofty, a to není fér.   

 Na druhou stranu musí uznat, že mu Tembr umožnil vydělat. A pořádně. Jinak pro něj maká

už jen jediný další Rom, co Berki ví. Asi čtyřicetiletý – a o hodně tmavší, než je Berki. A ten

má na starost i bohaté gadže.

 Přepočítá bankovky a pocítí úlevu. Ten „psychouš“ je pryč. Teď má tedy chvíli klid. Nálada

se mu rázem razantně vylepšila.

 Julie Barnátová si prohlíží své nahé tělo v zrcadle a zdá se být nadmíru spokojená. Před

chvílí  odešel  její  milenec  –  a  Julie  musí  uznat,  že  předvedl  výborný  výkon.  Je  nejen

spokojená – ale přímo uspokojena. Usměje se. Konečně se její život mění k lepšímu. Hlavní

teď pro ni je, aby získala malou.

 Když pomyslí na Luďka Svoru, škodolibě se ušklíbne. Těší ji, jak s ním zametla. A ta jeho

škrobená maloměstská husa má smůlu. Ráda by viděla její protažený ksicht. Ať se jdou oba

bodnout, pomyslí si.

 U dveří někdo zvoní. Kdo otravuje?, proběhne jí hlavou a otráveně se navleče do volného

županu. Nakonec, ona je tu doma, tak si může chodit, jak chce, ne? 
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 Jarda Dacek. Ten tu tedy chyběl. Julie cítí značnou nevoli – ale i zlost. To ji jako bude stále

otravovat? Pustí ho však dovnitř. Aspoň mu něco řekne – a tomuhle všemu učiní jednou

provždy přítrž. 

 „Sekne ti to“, pošilhává po ní mlsně Jarda. 

 „Hele, na tohle nejsem zvědavá“, zpraží ho příkrým hlasem Julie.  „Mezi náma je prostě

konec“, šlehne po něm ostrým pohledem plným pohrdání.    

 Ani nezastírá, jak moc jí je Dacek odporný.

 Ten ji zatím chytí pevně za ruku. Julie se mu vysmekne – a vrhne na něho zuřivý pohled.

 „Už se mě ani nedotkneš, jasný?“, vyštěkne na něho výhružně.

 „To už máš dalšího nabíječe, co?“, vyhrkne Dacek s neskrývanou žárlivostí v hlase. 

 „Tohle už dávno není tvoje věc“, utře ho Julie.

 „Zas tak dávno to není“, dýchá jí přímo do obličeje Jarda. „Já se tě prostě nevzdám.“

 Julii okamžitě napadne, jak by bylo skvělé, kdyby tu teď byl jeden konkrétní chlap. No nic –

musí si poradit sama.

 Zkouší ji obejmout. Vší silou ho od sebe odstrčí a řve na něho: „Vypadni, kreténe. A ještě mi

zkus napsat nebo mě takhle obtěžovat – a zavolám poldy.“

 „Seš zatracená děvka“, procedí Dacek mezi zuby a oči se mu divně lesknou. Je vzteky

nepříčetný. Uražená pýcha se snoubí s nebetyčným chtíčem.

 „Já teda du – ale tímhle to nekončí, ty mrcho. Zabiju tě, rozumíš? Si kurva – ani nic jinýho si

nezasloužíš.“

 Je pryč. Julie umístí na dveře řetěz, ale vyrovnaná není ani trochu. Lhala by, kdyby tvrdila,

že nemá strach. 

 Snaží se ovládat. Vždyť ten hajzl jen tak kecá, utěšuje se. Současně se nedovede zbavit

dojmu, že tento problém jen tak nezmizí. Dacek jí pokoj nedá. Julie je mimořádně háklivá na

to, aby ji někdo takto omezoval.

 Nechá župan dopadnout na zem. Musí se něčeho napít – a v žádném případě jí tentokrát

nebude stačit čirá voda. 
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 Sabina Huzňáková si pomalu navléká kalhotky a usměje se na Tomáše. Neví, co by bez

něho dělala. Doma je to na hovno. Už dlouho. Nenávidí tátu, že podvedl mámu – a tu zase

proto, že ji dusí. Tomáš Pudil je její vysněný princ – a ani nemusí mít bílého koně. Je hezký,

chová se zdvořile – a mají společného koníčka – lezení po skalách. Je asi jediný, kdo ji

zahrnuje citem.

 Máma se zakoukala do toho blba zubaře. Hlavně, že ji bude poučovat.

 Tomáš se nabídl, že ji zaveze domů. Sabina by ho matce ráda představila – ale moc dobře

ví, že nyní to není jednoduše možné. Do toho ještě ta dědova vražda. Měl Sabinu rád – a

ona jeho.

 Nechápe, kdo mohl něco tak děsného udělat.

 „Jsem strašně ráda, že tě mám“, usměje se na Tomáše.

 „Pojď ke mně“, zašeptá zjihle Tomáš.

 „To bych odsud neodešla nikdy“, uculí se Sabina.

 „Tak nechoď. Dyť tu můžeš zůstat“, nabídne jí.

 „Ráda bych, ale…“

 Musí být doma. Máma by jinak ztropila virvál. 

 „Po dědově smrti je to teď u nás…“ Nedořekne.

 „Jasný, nemusíš to rozvádět. Je mi to moc líto, však víš.“ Políbí ji.

 Sabina je natolik vděčná, že má svého rytíře, že zatím přehlíží některé věci. Nemá moc

s čím srovnávat, ale kdyby měla, věděla by, že požitek v posteli může vypadat zcela jinak.

Sex je většinou rychlý – a předehra se omezuje na minimum. Sabina je ovšem zamilovaná –

a stačí jí, že je s ním. Je to její hezounek. Její princ. Její hrdina.  

 Kde by ji napadlo, že se někdo jako Tomáš bojí žen. Že ho přitahují náctileté holky – a že už

měl sex i s třináctiletou. Tohle Tomáš bedlivě střeží.

 Sabina  ho velmi  přitahuje  –  ale  bojí  se,  že ho nechá.  Zatím svůj  strach potlačuje,  ale

žárlivost v něm hlodá spolu s mohutnými komplexy.
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 Příroda ho sice vybavila pohlednou tváří, k níž doplnil  vyrýsované tělo, ale současně trpí

pocity méněcennosti. Ví až moc dobře, že tam dole nefunguje tak, jak by jako chlap měl. 

 Nikdy nezapomene, jak se mu jedna holka z tanečních vysmála. Slyší to dodnes. Ten její

pohrdlivý smích, že je v posteli k ničemu.

 Je to trauma, jehož se nemůže zbavit. 

 Sebejistý  si  připadá jen u puberťaček.  A Sabina svým způsobem stále puberťačkou je.

Nakonec – i věkově.

 Ale samozřejmě mu dochází, že z ní co nevidět bude žena. Cílevědomá, která ho přeroste.

 Zmocňuje se ho panika, co si pak počne. Děsí se toho okamžiku. Začíná být totiž na Sabině

závislý.

 „Tak já jsem tu“, oznámí mu Sabina.

 „Jdeme“, obejme ji Tomáš.

 Zaparkuje kousek dál, aby je nikdo neviděl.

 „Máma to teď všechno těžce nese. Ale promluvím s ní“, slibuje Tomášovi Sabina. 

 Ten jí sdělí něco v tom smyslu, že to naprosto chápe. V duchu si ale pomyslí, že její matka

ho nepřijme nikdy. 

 Ví, že Vortych byl bohatý muž. Chodí s budoucí dědičkou velkého jmění.

 Ne, Sabina ho nesmí opustit. Nesmí o ni přijít.

 Dlouze se líbají. Sabina vystoupí a ještě na něho zvesela zamává.

 Jemu veselo není ani trochu. 

  Muž v zaparkovaném šedém kombíku značky Ford je značně nevyspalý. Po nocích dělá

vrátného v jednom zastrčeném hotýlku – a přes den vyráží do ulic. Na spánek nemá kdy.

V ošuntělé černé peněžence má fotku svého syna, Martina. 

 Co by dělal doma? Snaží se tam být co nejméně. Padesátku má již za sebou – a se ženou

jsou spolu – proč vlastně? Zahloubá se. Možná jen proto, že ani jeden z nich již nemá sílu to

nějak řešit. 
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 Žijí paralelně, ne spolu. Jsou dny, kdy ani neprohodí slovo. Nejspíš proto, že není, o čem.

 Co ho drží nad vodou? Asi právě tohle.  Sleduje auto jednoho taxikáře,  kam před chvílí

nasedl jakýsi mladík.

 Řidič fordky je metodický a trpělivý. Pracuje takto již celé dlouhé měsíce. Skoro den co den

podobným způsobem sledoval  Houfka.  Ale  i  další  taxikáře.  Tajně si  je  fotí  a  do malého

modrého pomačkaného notýsku si dělá poznámky. 

 Ví, co tihle hoši prodávají. Jde o drogy. 

 Na sebe příliš nedbá. Je prošedivělý, rozcuchaný – a nechal si narůst šedý plnovous. Chodí

v jednom  pomačkaném  oblečení  –  a  patrně  nikdo  by  nehádal,  že  kdysi  byl  úspěšným

manažerem v prosperující firmě. 

 To byl jiný život. Život, kdy myslil, že má vše – a že může mít vše.

 Pochopil, že stačí málo – a realita se diametrálně promění.

 Kde jsou ty časy, kdy nevěděl, co s prachama? Kdy se mu mladé holky cpaly do postele?

 Nebyl dobrým manželem. Ví to. 

 Auto, které sleduje, se dalo do pohybu. Chvilku počká a rovněž vyjede na ulici. Tak, aby

taxikář nepoznal, že je sledován.

 Na sedadle spolujezdce zatím spočívá fotografie jeho šestnáctiletého syna. Vysportovaného

černovlasého mladíka s tmavým uhrančivým pohledem. 

 Výslech Ondřeje Vortycha nikam nevedl – a Slabina byl zatrpklý a rozmrzelý. 

„Nemyslíš, že to nakonec loupežná vražda být může? Když zmizel ten zlatý prsten?“, obrátila

se na něho s dotazem Závrtová.

 „Pak by to musel být někdo, kdo si ho vytipoval, Péťo. Vortych měl rukavice – prsten nebyl

vidět. Až poté, kdy mu pachatel rukavici stáhl“, zavrčel Slabina.

 Petra  Závrtová  pochopila,  že  teď  není  ta  nejvhodnější  doba  na  konverzaci.  Přesto

pokračovala ve svém monologu.
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 „Každopádně televize i tisk už o tom prstenu informovali a hledáme ho. Jestli ho pachatel

někomu prodá, měli bychom ho být schopni dopadnout.“

 Slabina jen vzdychl. „I když ho najdeme – pořád mu ho mohl sebrat náhodný kolemjdoucí,

který jen neohlásil vraždu.   

 Ne,  na  Vortycha  tam  někdo  čekal.  Bylo  to  plánované.  A  že  by  kvůli  tomu  prstenu?

Nemyslím. Ten nás má podle mě svést ze stopy.“

 „Ty myslíš, že v tom jede ten jeho syn?“

 „Je to arogantní fracek. Od pohledu. Navíc má dluhy – a otec ho chtěl vydědit. A je zabit

v okamžiku, kdy je synáček se svou kočičkou na dovolené daleko odsud? Nepřipadá ti to

poněkud nápadné?

 Nedivil bych se, kdyby si někoho najal.“

 Petra Závrtová musela uznat, že na této teorii něco je. Bez důkazů však zůstane pouhou

teorií.

 Zalapal po dechu. Ondřej Vortych na svou sestru nevěřícně zíral. „To myslíš jako vážně?“

 Stála před ním odměřená a chladná. Šel z ní strach. 

 Pohřeb  otce  s Klaudií  silně  zacloumal.  A  zřejmě  prolomil  stavidla  jejího  hněvu  a  její

frustrace.

 „Tu závěť napadnu“, zopakovala mu nekompromisním tónem. „Vím, že tě chtěl táta vydědit.

A tys´ ho proto dal zabít. Nemám, jak to dokázat – ale nemysli si, že z jeho peněz uvidíš

třeba jen korunu.“ Vztek ji přímo zaslepoval a křivil jí jinak hezkou tvář.

 Ondřej  Vortych zbledl.  „To nemůžeš“,  vykřikl  spíše zoufale,  než  hněvivě.  „Já  ty  prachy

potřebuju. Mám na ně nárok. A co to vůbec meleš? Nikoho jsem zabít nedal. To je přece

blbost.“

 „Tohle divadýlko si nech pro policii“,  zpražila ho Klaudie. „Vezmi na vědomí, že tu závěť

právně napadnu. A než se dočkáš peněz, bratříčku, pokud tedy vůbec někdy, tak si počkáš.“
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 Potřebovala to ze sebe dostat.  Chrlila  to na něho – a kdyby bylo možno slovy někoho

usmrtit, již by Ondřej Vortych ležel rozpláclý na podlaze.

 „Ty ses zbláznila“, zařval. 

 Nevěděl, co má dělat. Propadal panice. Jeho sestra ho zničí. Potřebuje velký balík peněz.

Co nejdříve. Když tohle Klaudie udělá – je ztracen.

 Odcházel od ní jako v mátohách a v hlavě se mu honilo jediné. Pokud nechce skončit hodně

špatně, bude muset hodně špatně skončit Klaudie. Nic mezi tím není.

 Kapitola III. Podezřelé okolnosti

 Pavel Závrt je od rána podrážděný. Upravuje si před zrcadlem kravatu – myšlenkami je ale

stále u rozhovoru s manželkou.

 „Takže pořád bereš antikoncepci, že?“, pojmenoval úsečně problém.

 Petra v bezmocném gestu vzdychla. „Vysvětlovala jsem ti přece, že já zatím…“

 Rázně ji přerušil: „Jenže já už bych to chtěl“, vybafl na ni. „A na co jako míníš ještě čekat?

Až ti bude padesát?“, neodpustil si ironický rýpanec. 

 „To jistě ne“, hlesla Petra, která se cítila být v těžké defenzivě, „jen prostě pochop – je to

moje práce – a já…“

 „A ty si zřejmě budeš velmi brzy muset vybrat mezi prací a rodinou“, vyjel na ni zostra Pavel.

 Pouze naprázdno polkla – a raději nic nepoznamenala.

 Cítila v sobě jen neskutečný zmatek. Na jednu stranu ji pobuřovalo, že na ni takto tlačí – na

druhou si uvědomovala, že si vskutku vybrat musí.

 Děsilo ji však, že netuší, jaká volba je pro ni přijatelnější. 

 Uvítala, že ji z podobně chmurných myšlenek vytrhl mobilní telefon. Slabina jí oznámil, že

mají další případ.

 „Je to podezřelé úmrtí. Předávkovaná mladá žena“, informoval ji.

 „Podezření na vraždu?“, zajímalo Petru.
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 „Uvidíme. Ale slíbil jsem, že tam zajedeme.“

 „Ou kej“, zareagovala stručně Petra – a svým způsobem se jí ulevilo.

  „Ty jako teď odjedeš?“, nevěřícně na ni zíral Pavel.

 „Pak to probereme“, odbyla ho a ani se nenamáhala ono „pak“ blíže upřesnit.

 

 „Co víme o té mrtvé?“, otázala se Závrtová Slabiny v autě.

 „Julie Barnátová. Dvacet sedm let. Má malou dcerku, kterou chtěla získat zpět. Ta je nyní

v ústavní péči. 

 Barnátová brala drogy. Ale v poslední době měla být čistá. To je to, co našemu doktorovi

vrtá hlavou. Vpichy jsou prý několik měsíců staré – a pak tam má až ten poslední. Ta dávka

prý nešla přežít ani omylem. 

 Navrch byla naše oběť silně opilá. Přesné množství alkoholu v její krvi bude známé až po

pitvě. Ale je docela možné, že byla natolik sťatá, že nebyla schopna si do žil to svinstvo

sama vstříknout.“

 Tělo Julie Barnátové leželo roztažené na pohovce. Nebylo zcela nahé – ale nemělo k tomu

stavu příliš daleko. 

„Jak už jsem říkal do telefonu“, podotkl soudní lékař, „přijde mi to divné.“

 „Takže jí někdo pomohl?“, zeptal se ho bez obalu Slabina.

 „No“, podrbal se muž na hlavě. „Přesně to budu vědět až po pitvě, ale již teď je zřejmě, že ty

ostatní vpichy jsou staré. Nejméně tak půl roku si nic nedala, řekl bych. Ale mohla do toho

znovu spadnout.“

 „Tak to se mohlo docela reálně stát, ne?“, prohodil Slabina.

 „To jistě. Ale mám pocit, že ta dávka byla smrtící. Po pitvě řeknu, jak moc. Ale nevidím zde

žádné stopy po neobratných pokusech si to vstříknout. Byla opilá. Na hadry. Vpich je ovšem

čistý a přesný.“

 „Hmmm. Další vraždu na krku jsme tedy fakt potřebovali“, zavrčel Slabina. 
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 „Tak děkujem´ pěkně a těšíme se na pitevní protokol.“

 „Musíme toho zjistit co nejvíc“, zachmuřil se a zadíval se na Petru. 

 „S kým se stýkala, zda s někým měla poměr, jestli jí někdo vyhrožoval – a tak. I když to asi

ne“,  odporoval  si  vzápětí.  „Pokud  ji  někdo  zabil,  znala  ho.  Pustila  ho  dál,  pila  s ním.

Důvěřovala mu. Nebála se ho. To nebude někdo, kdo by jí vyhrožoval“, dal Slabina volný

průchod svým úvahám. 

 Petra zatím prohlédla sklenice ve skřínkách v kuchyňské lince.

 „Tahle se oproti ostatním přímo leskne“, konstatovala a ukázala na ni prstem.

 „Někdo se tu hodně snažil“, utrousil Slabina, který již ani maličko nepochyboval, že vyšetřují

vraždu.   

 „Třeba jen její dealer přehnal dávku“, hledala Závrtová jiné možné vysvětlení. „Anebo se

zabít chtěla.“

 „Když usilovala o to, aby dostala zpět svou dceru?“, otázal se pochybovačně Slabina.

 „Mohlo to na ni padnout. Mohla se leknout, že to nedá“, rozvíjela další hypotézy Petra. 

 „To musíme prověřit“, ukončil tuto debatu Slabina a zívl. Nějak se jim to tu nemile hromadí.

 Mimo jiné objevili kontakt na nějakou kliniku, kde dělají testy DNA. „Péťo, vezmi si to na

starost. Ať víme, o co šlo“, poprosil kolegyni Slabina. 

 V mobilním  telefonu  i  laptopu  Barnátové  našli  zprávy  od  muže,  který  byl  zjevně  jejím

milencem. Závrtová i Slabina se na sebe podívali. Jeho jméno již znají. 

 „Zase ten Kurčík“, zamumlal Slabina. „To abychom s ním zase hodili řeč.“

 Závrtová souhlasila. „Myslíš, že se zbavil nepohodlné milenky?“

 Z pitevní zprávy Barnátové věděli, že měla v krvi vysokou hladinu alkoholu. Takovou, že si

smrtelnou dávku drogy jednoduše sama aplikovat nemohla.

 „Pachatele znát musela. Rozhodně se ho nebála“, rozvíjel své úvahy Slabina. „Pustila ho

dál. Popíjeli spolu.“

 „To by ukazovalo na milence“, konstatovala Závrtová. „A ten je ženatej.“
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 „To jo“, souhlasil Slabina. „Jenže nám říkal, že to manželství je více méně formální. Na oko.

A že si žijí  každý po svém. Proč by proboha Kurčík svou milenku vraždil? A ještě takto?

Nedává mi to smysl.“

 Kurčík přijal zprávu o Juliině smrti viditelně šokován. 

 „Co se to tu kurva ksakru děje?“, vykřikl hlasem plným zoufalství a vzteku. „Nejdřív Renda –

a teď Julča. To je prostě šílený. Šílený“, opakoval a kroutil hlavou.

 Jak Slabina předpokládal, brzy se Kurčík uchýlil ke svému baru, kde popadl, co mu přišlo

pod ruku, a nalil si. 

 „Jistě chápete, že vám musíme položit pár otázek“, sdělil mu Slabina poté, co si odkašlal.

Má poslední dobou pocit, že na něho něco leze. To by mu ještě tak chybělo. Bohatě stačí, že

se mu zde kupí mrtvoly – a on nejenže nemá ani jednoho pachatele, ale ani významnější

stopu, která by ho k aspoň jednomu z nich vedla. 

 Kurčík do sebe v krátkém sledu hodil dvě sklenky rumu a zamumlal:  „Ptejte se. Co vás

zajímá?“

 „Pro začátek, jaký byl váš vztah s Barnátovou?“, ujala se slova Závrtová.

 „Vynikající sex“, smutně se usmál Kurčík.

 „Nic víc?“, zadívala se na něj pátravým pohledem Závrtová.

 „Jako jestli nechtěla, abych se rozvedl?“, nadhodil Kurčík.

 „Například“, potvrdila mu správnost domněnky Závrtová.

 „Tak daleko jsme nebyli – ale…“

 „Ale?“, zopakoval po Kurčíkovi Slabina.

 „Ale uměl bych si to časem představit“, dořekl větu Kurčík a postavil sklenku na stůl tak

prudce, až to zadunělo. 

 „Vy  byste  se  kvůli  Barnátové  rozvedl?“,  zajímalo  Slabinu.  „A  s vaší  ženou  jste  to  již

probíral?“
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 „Neprobíral. Ale jak jsem vám už říkal. Mezi námi je konec dávno. S Julií to bylo inspirující –

i pro mou tvorbu. Cítil jsem se zase mladý, víte?“

 „Alibi máte?“, položil mu další otázku Slabina a upřesnil čas a den, které ho zajímají.

 „To jsem makal v ateliéru. A pak si šel lehnout. Bohužel sám.“

 Těžko říct,  zda více litoval skutečnosti,  že nemá alibi,  nebo toho, že tu noc neměl Julii

v posteli.

 „Vaše žena o Julii věděla“, pokračovala ve výslechu tentokrát Závrtová.

 „Jako  že  ji  zabila  ze  žárlivosti?  Blbost“,  hořce  se  usmál  Kurčík.  „Tý  už  jsem  dlouho

ukradenej. O holkách, s nimiž jsem spal, ani nemluvě. Nevím, jestli o Julii věděla, ale pokud

jo, pak si z toho těžkou hlavu nedělala. Ale to se budete muset zeptat jí.“

 „Máte ještě nějakou další milenku, která by třeba mohla žárlit?“, napadlo Slabinu.

 „Teď mi bohatě stačila Julča“, shrnul to Kurčík. „Ale ženskejch jsem měl v posteli za svůj

život nepočítaně“, samolibě se usmál.

 „Nevíte o někom, kdo by mohl mít motiv Julii zabít?“

 „Fakt  nevím“,  rozhodil  rukama a obrátil  oči  v sloup.  „Vlastně,  počkejte“,  dodal  po chvíli.

„Votravoval ji bejvalej kluk. Nemohl se smířit s tím, že ho nechala. A snad bral drogy. Julča

říkala, že je to magor“, hlesl Kurčík.

 „Jeho jméno byste si nevybavil?“, zkusil to trpělivě Slabina.

 Kurčík přemýšlel. „Jarda“, vyhrkl. „Ale vskutku netuším, jestli Jaromír nebo Jaroslav.“

 „A příjmení?“

 „To už nevím… Julča ho možná ani nezmínila. Ale jestli jo, to si vážně nevzpomenu.“

 Slabina mu dal na sebe kontakt pro případ, že si přec jenom vzpomene.

 „A co Renda? Máte něco?“, zajímalo Kurčíka.

 „Bohužel. Zatím nic moc“, povzdychl si Slabina – a raději nerozváděl, že blíže realitě je ono

„nic“. 

 Potlačil kýchnutí. Cítil se rozmrzele a značně unavený.
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 Klaudie měla pocit, že nerozumí vlastním uším. Její znechuceně překvapený pohled byl sám

o sobě dostatečně výmluvný.

 „Prostě si myslím, že bychom to měli ještě zkusit. Chápu, že jsem provedl něco, mno… Ale

jsme rodina. Třeba bychom to mohli ještě nějak překonat… Já bych rozhodně chtěl.“ Ivan

mluvil rozpačitě jako žáček před tabulí. Zajíkal se.

 „A co tvoje Deniska?“, vybuchla Klaudie, v níž se hněv za poslední dny hromadil měrou

nebývalou. Naladila na silně posměšný ironický tón. „Tus´ už o svých plánech na stmelování

rodiny informoval?“

 „Zatím to probírám s tebou. Hele, myslím to fakt vážně. A Sabča nás potřebuje oba“, zkusil ji

Ivan citově vydírat dcerou. 

 „Na ni jsi měl myslet, když sis neuhlídal poklopec“, mrazivě ho zpražila Klaudie.

 „Proč myslíš, že se teď tahá se starším chlapem?“, Klaudie byla nabroušená do krajnosti.

 „Podívej, nechci se hádat. Já bych jen rád…“

 „Prachy, že jo?“, vyjela na něho Klaudie.

 „Najednou jsem dobrá partie, viď?“ Posměch z ní jen sálal.

 „Ale na to zapomeň. Nebo si snad myslíš, že jsem totálně blbá?“ Řvala na něho.

 Uhnul pohledem – a zbledl.  Klaudii  se potvrdilo,  že se trefila do černého. A to ho kdysi

milovala. Tohohle hajzla. Tohoto ubožáka.

 Po trapném divadle, které teď předvedl, jím už jen pohrdá.

 „Ubožáku“, sykla. Dala mu jasně najevo, že pro ni tento hovor skončil.

 Ivan se neovládl a dal průchod své uražené pýše: „Seš bezcitná křivácká mrcha“, vypadlo

z něj. 

 Klaudie postřehla v jeho očích nenávist. 

 Bolelo ji to. Ale co – nedovolí mu, aby jí zkazil celý život. 

 

  Proč vlastně nakonec za Tomášem Pudilem zašla? Podvědomě tušila, že to dělat nemá. Že

tím jen zhorší svůj vztah s dcerou. Ale události posledních dní ji k tomu doslova vyburcovaly.
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 Nečekal ji. Vypadal zaraženě, ale pustil ji dál. Hned jí došlo, čím tak Sabču asi okouzlil. Ve

dvaceti by na něho asi také letěla.

 Ale už jak mluvil, klopil oči, uhýbal pohledem – jak byl nejistý a zmatený, udělala si o něm

Klaudie brzy obrázek. 

 „Budu k vám upřímná. Vadí mi, že třicetiletej chlap obtěžuje sedmnáctiletou holku. To si

neumíte najít pořádnou ženskou? Nebo toho se bojíte?“, provokovala ho.

 Měl sto chutí ji vyhodit, ale ovládl se.

 „Vaši dceru miluji“, prohodil strnule.

 „Tak určitě“, ušklíbla se Klaudie.

 „Podívej se“, přešla do tykání. „Aby bylo jasno. Dokud jsem tu já, budu zásadně proti tomu.

Mám pocit, že Sabča stejně brzy pozná, co jseš´ zač a nechá tě. Ale nechci, aby si ničila

život. Takže to ukončíš co nejdřív, jasný?“

 „To nemyslíte…“

 „Myslím“,  vpadla  mu  rázně  do  řeči.  „Myslím,  chlapečku.  Na  mě  by  sis  netrouf´,  co?“,

provokovala ho.

 „Jsem její máma. Nedovolím, abys jí ublížil“, dodala Klaudie.

 Nechala ho tam opařeného stát a práskla za sebou dveřmi.

 Tomáš byl otřesený. Tohle tedy tchyně snů rozhodně nebude. Pokud chce se Sabinou žít,

bude to muset být někde hodně daleko od této saně. Nejlepší by bylo, napadne Tomáše,

kdyby Klaudie zmizela jednou provždy. Ale přišla mu až příliš zdravím kypící. Zmocňuje se

ho nevýslovná zlost.

 Má zkaženou náladu na celý den.

 

  Ondřej Vortych byl vyčerpaný, ale na vrcholu blaha. Světlana mu opět umožnila zažít něco,

kdy  zapomněl  na  toho  blbého  Tembra  –  na  svou  nesnesitelnou  sestřičku  –  i  macechu

zlatokopku. 

 „Co kdybychom se vzali?“, zničehonic se zeptal Světlany.
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  „To má být žádost o ruku?“, usmála se.

 Ondřej byl ale vážný. „Strašně moc těch chci“, chrlil ze sebe – jen potřebuju vědět, že mám

šanci. Celou dobu na to myslím. Já…“

 „Je mi s tebou dobře“, protáhla se Světlana. „A moc ráda si tě vezmu“ – přisála své krvavě

rudě nalíčené rty k těm jeho a rukou mu nesmlouvavě zajela do rozkroku. V tu chvíli  mu

naprosto vygumovala mozek. 

 Pak se ovšem odtáhla – a upřela svůj zrak do jeho dychtivých a současně zmatených očí.

 „Ale jedno musíš pochopit“,  pokračovala po malé odmlce.  „Nevezmu si  nikoho,  kdo má

dluhy. Natož, když ty dluhy jsou enormní.“ Doslova ho svým pohledem propichovala.

 „Dám to do pořádku“, zakňoural. „Budu přece dědit.“

 „Dobře.  Až  to  bude  všechno  v pořádku,  a  pokud  nebudeš,  miláčku,  zcela  na  mizině,

můžeme tohle téma znovu probrat“, zaštěbetala sladce. 

 Ondřej Vortych si připadal, jako by ho právě pohřbili zaživa.

 Kdyby tak mohl dědit vše. Ale jsou tu ty dvě krávy. Jeho sestřička a ta coura Blažena. Kdyby

aspoň jedna z nich byla ze hry, pomyslí si.

 Vždy si  myslil,  že  víc  nenávidí  Blaženu.  Ale  nyní  si  o  prvenství  výrazně řekla Klaudie.

Napadne závěť. On nakonec nemusí dostat vůbec nic. 

 To si nechce představovat ani na okamžik. Takto je to s ním bledé.

 Bez  peněz  nesplatí  dluhy  Tembrovi.  Bez  peněz  si  neudrží  Světlanku.  Bez  peněz  je

namydlený. A to nemůže připustit.

 Slabinovi se Závrtovou netrvalo dlouho, aby Jaromíra Dacka vypátrali.

 Na první pohled působil roztěkaně a nevyrovnaně. Alibi neměl. „Asi jsem byl doma. Nevím

už“, vysoukal ze sebe – a Slabina by si tipl, že si šlehl. 

 Víc toho z něho nedostali. Vehementně popíral, že by Julii ublížil.

 „Vyrazila mě“, dodal téměř plačtivě.

 „Ale drogy jste jí prodal, že?“, tlačil na něho Slabina.
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 Dacek ovšem zaprotestoval. „Nic nechtěla. Že prej kvůli tomu děcku. Byla čistá.“

 „S vámi se ovšem rozešla“, zapojila se do konverzace Závrtová.

 „Měla někoho jinýho“, zavrčel podrážděně Dacek. Brzy nato se před nimi rozplakal. „Já už

nemůžu…“, kvílel, aniž by vysvětlil, co vlastně nemůže.

 „Rozzuřilo vás to, že?“, navázala na svou otázku Závrtová. „To, že vás nechala. Že měla

jiného…“

 „Já ji nezabil. Vyhodila mě“, opakoval stále dokola Dacek, jenž přecházel do hysterie. 

 

„Tohle  nikam  nevede“,  vzdychl  si  Slabina,  když  byli  na  odchodu.  „Pokud  ho  skutečně

vyhodila – a já věřím, že jo, měla přece Kurčíka, tak proč by se tahala s tímhle mamlasem –

byl jí leda na obtíž – tak by si ho přece nepustila k tělu. 

 Ne, ona s někým v klidu popíjela. Svého vraha znala – a nebála se ho. Tyhle dva důležitý

momenty musíme mít, Péťo, stále na zřeteli.“

 Petra Závrtová mu trochu oponovala: „Na druhou stranu nemá alibi a motiv máme na zlatým

tácu: Nesmířil se s tím, že ho nechala. Může si vymýšlet. Třeba ho nevyhodila. Dala si s ním

skleničku, pak další – opil ji – a píchl ji tu dávku. Má přístup ke drogám.“

 Slabinu očividně nepřesvědčila.

 „Byl jí odporný, řekl bych. S ním by se nezahazovala. Měla už lepší partii – tak proč se tahat

s tímhle ubožákem. Teď jsi s ním mluvila. Ty bys ho chtěla?“

 „Ne, samozřejmě že ne“, kategoricky se vyjádřila Závrtová, „ale já bych si s ním na rozdíl od

Barnátové nezačala nikdy.“

 

 Štěpán  Tembr  byl  ve  svých  třiapadesáti  letech  dvakrát  rozvedený.  Potřetí  se  již  ženit

nehodlal. Se svou první ženou má třicetiletého syna, který ho nenávidí. Nestýkají se. Ví jen,

že pracuje v jedné pražské restauraci jako „pingl“. To to tedy dotáhl daleko, ušklíbne se při té

představě sarkasticky Tembr.  
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 Z druhého manželství má sedmnáctiletou dceru. S tou se pravidelně vídá. Po matce je štíhlá

blondýna  s nádhernýma  dlouhýma  nohama.  Pro  Tembra  představuje  úplně  všechno.

Pokládá ji za poklad – a svůj největší životní úspěch. 

 Klidně by mohla být modelkou.

 Tembr se zamračí. Má vztek na její matku. Ví moc dobře, že se jeho ex prodává – a také to,

že od jejích šestnácti dala k téhle prácičce přičichnout i Darině. Udělala z ní kurvu pro nóbl

klientelu.

 Darina je na prachy jako její matka. A je stejně ambiciózní. Zvykla si žít obklopena luxusem.

 Ráda by se dostala na žurnalistiku.

 „Neboj, holčičko“, ujistil ji Tembr, „mám známý, co tě tam dostanou. Vůbec si s tím nelam

hlavu.“

 Věděl, jak moc se touží dostat na televizní obrazovku jako moderátorka zpráv. Se správnou

ideologickou orientací nebude mít problém. Myšlení má holka stejně ohebné a pružné jako

tělo. Vyhoví tomu, kdo má prachy a zaplatí jí.

 Tembr své dceři naznačil, že s jejím soukromým životem hrubě nesouhlasí.

 „Nechci, abys byla děvka jako tvoje matka, kurva“, vybuchl. Podívej – já mám peněz dost.

Budeš-li potřebovat, řekni si mně, jasný?“

 Tím  to  neskončilo.  Pohádal  se  s Darininou  matkou,  které  pohrozil,  že  pokud  Darina

nepřestane šlapat, bude ji z toho vinit a zabije ji. Tembrova „ex“ ví až moc dobře, že Štěpán

do větru v žádném případě nemluví.  

 Kolikrát že ji v minulosti zbil? Nepočítá to. Naskakuje jí z něj husí kůže.

 Dcera by jí vydělala balík. Ale co teď může dělat? Musila Tembrovi vyhovět.

 Sám Tembr potom káže vodu – zatímco chlastá něco zcela odlišného. Přitahují ho nezletilé

holky. Měl už několik, kterým nebylo patnáct – a o třech ví, že byly ve věku dvanáct či třináct

let. 

 Jestli trpí výčitkami? Jsou to coury z nefunkčních rodin. Přesně tak se na ně dívá. Mnohdy

měly sex již dávno před ním, a to se svým otcem, otčímem, strýčkem či úplně neznámým
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chlapem, kterého jako „strýčka“ oslovují. Tak tři čtvrtiny z nich berou drogy, aspoň tak by to

Tembr tipoval.

 Čtrnáctiletá  Terka  je  přesně  takový  případ.  Modrooká  blondýnka.  Tembrovi  připomíná

Darču. 

 Klidně by jí hádal dvacet. Terka je vyvinutá – a navíc silně nalíčená. A na svůj věk již působí

maličko vyžile. To ji dělá starší.

V pohledu má cosi vyloženě vulgárního.

 Proč ji Tembr oslovuje „dcerunko“ – a proč ona mu má říkat „tatínku“?

 Ne, Darči by se nikdy takto nedotkl. Ale strašně moc by to chtěl. Terka je vlastně takovou

náhradou.

 „Mám být zlobivá holčička, tatínku?“ zeptala se ho Terka rozpustile.

 „Určitě ano, dcerunko“, přivřel oči a nechal ji, aby mu sáhla do kalhot. „Hodně zlobivá, abych

tě mohl potrestat.“

 Co  věděl,  Terčin  otec  sedí  za  vloupačky.  Její  matka  střídá  chlapy.  Nezaměstnaná

alkoholička. Může se někdo divit, že Terka šlape a bere pervitin? 

 Tembra to stojí hodně. Jenom držet si tenhle byt. A to raději nemyslí na částky, které do

holek, jako je Terka, naleje. 

 Ale mít to musí. Kdo ho bude soudit? Vždyť je zkurvená celá společnost, tak co?

 Luděk Svora nejprve nechápal, proč má Alžběta tak dobrou náladu. „Budeme rodina“, objala

ho s dojetím a slzami v očích. „Lúdo, už nám nestojí vůbec nic v cestě. Nemůžu tomu uvěřit.“

 Konečně mu to doklaplo.  Mluví  o Julii.  Našli  ji  mrtvou. Prý se předávkovala.  Ale policie

kolem toho nějak moc čenichá.

 „Jo,  je to bezva“,  usmál  se. Ale zdaleka Alžbětino nadšení  nesdílel.  Policie  Juliinu smrt

vyšetřuje, a to není dobré. Je otázkou času, kdy kápnou na něj. Vždyť u ní byl. 

 Ne, nesmí na sobě dát znát, jak je vyklepaný.
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 „Snad už to teď půjde rychle“, snaží se mluvit přesvědčivým tónem. „Proč by nám ji neměli

dát? Je u nás ráda – a teď je v podstatě sirotek. Otec neznámý, matka mrtvá. Brrr. Má to

někdo start do života“, otřese se Luděk.

 Alžbětě oči doslova žhnou. „Má se lépe, než kdyby její  matka žila“,  poznamená tvrdě a

neoblomně. „Bude se mít lépe“, zdůrazní.

 „My budeme její rodiče“, zasní se Alžběta. 

 „To bych řek“, nutí se do bezstarostné konverzace Luděk.

 Ale vše v něm je stažené a seškrcené. Má strach. Strach, že praskne to, co dělá. Že se

policie dozví, jak ho Julie měla v hrsti. A jestli někdo měl motiv k tomu ji zabít, je to on.

 

 Ondřej Vortych se vracel mírně opilý domů. Dnes nejezdil.  Vzal si volno. Potřeboval tak

nějak všechno vstřebat. Že mrcha jeho sestra napadla závěť. Že se Světlana cuká. Že nemá,

jak splatit dluhy. 

 Zaregistroval je již z dálky. Byli tři. Hádal by jim něco kolem třiceti. Vrstevníci. Ale nepůsobili

na něho dojmem, že by se chtěl s nimi družit. Jeden byl holohlavý, druhý měl vlasy na ježka,

třetí je pak doplňoval mohutnou hřívou po ramena. Ten holohlavý byl od pohledu „bouchač“.

 Chtěl se jim vyhnout, ale zastoupili mu cestu. Byla tma – a nikde nikdo.

 Neměl do toho parku vůbec chodit – ale chtěl si zkrátit cestu.

 „Kampak?“, oslovil ho bouchač. 

 „My se známe?“, zeptal se přiškrceným hlasem Vortych.

 Tu se ušklíbl ten vlasatec. „Brzy se poznáme, neboj.“

 „Máme pro tebe takovej malej vzkaz“, krutě se usmál bouchač a hned opět zvážněl.

 Než mohl Vortych jakkoli reagovat, projela mu bouchačova pěst až někam k žaludku.

 Vortych hekl a sunul se k zemi.

 To již do něj kopl ten ostříhaný na ježka. A bouchač se přidal.

 Vortychovi tekla krev a cítil strašlivou bolest v celém těle.

 „Tembrovi se dluhy platěj, jasný?“, zahřímal nad ním bouchač.
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 „Tohle je varování. S tou závětí to máš dát do pořádku co nejdřív. Nebo najít prachy jinde.

To je tvoje věc. Ale máš tejden. Pak se potkáme znovu – a ty už nevstaneš.“

Nechali ho tam ležet.

 Ondřeje Vortycha se zmocnila panika, že se již nezvedne. Pokusil se křičet o pomoc, ale

jenom chroptěl a z úst mu vytékala krev.

 Znenadání k němu přiběhl se štěkotem voříšek a olízl ho. „No tak, Charlie, k noze“, volal

kdosi.

 Více si Vortych nepamatoval.  Probral se až v nemocnici  se suchem v ústech. Chvíli  mu

trvalo, než se ujistil, že tohle ještě není Peklo. O nebi ani na okamžik neuvažoval. To v jeho

případě vskutku v úvahu nepřicházelo.

 Jan Berki je popuzený již od rána. Chytli se se ženou. Že je prý málo doma. A jak má asi

jinak vydělat?

 Oba jsou mladí – a dcerka jim dává zabrat. Krom toho si nadělal dluhy – a těm, u nichž si je

nadělal, je rozhodně radno je splácet.

 Je po jedenácté večer. Aspoň že dnes nemá vyložené psychopaty, hlavně Proutníka. Toho

naštěstí vyfasoval někdo jiný. 

 Zrovna,  když  za  Hlavním  nádražím  odbočoval  směrem  na  Karlák,  měl  ale  pocit,  že

Proutníka zahlédl. Už toho pošuka vidí všude.

 Nejraději by to zabalil a jel domů. Sex by mu byl každopádně příjemnější než tyhle jízdy. Co

ale nadělá?

 V peněžence má fotku manželky i malé. Jsou tak stále s ním. 

 Tu si všiml, že na něho někdo mává.
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Kapitola IV. Vražedný amok 

  

Na  to  jedno  konkrétní  březnové  ráno  Slabina  nedokáže  zapomenout.  Bylo  chladno  až

mrazivo. Již poměrně brzy vysvitlo slunce a zdálo se, že jím den bude doslova zalitý.

 Slabina ho má ovšem spojen spíše s krví nežli s paprsky.

 V Praze byly nahlášeny hned dvě vraždy. Dva zaparkované vozy – jeden poblíž Karlova

náměstí, druhý tam, co našli Houfkovo tělo. Dva taxikáři. Oba muži měli prostřelenou hlavu,

patrně z blízkosti. Tentokrát jeden výstřel pro každého. Znovu zezadu.

 Slabina byl nevyspalý a náladu měl pod psa. 

 Závrtová věděla přesně, co se mu honí hlavou. Byl totiž přesvědčený, že Houfka dala zabít

manželka  kvůli  životní  pojistce  a  možná  kvůli  mileneckému  poměru.  Ten  ovšem  zatím

neprokázali.

 Místo toho to vypadá na nějakého magora s pistolkou, co vraždí – proč vlastně?

 Rozjela se velká pátrací akce. Zjistili, že oba taxikáři byli usmrceni na okraji Prahy. Našly se

tam stopy krve. Vrah se nechal zavést na odlehlé místo, tam oběť popravil – a auto zavezl i

s obětí do centra Prahy.

 Ještě nemají balistiku, ale Slabina by se vsadil, že se střílelo ze stejné zbraně. Tu nemají. 

 Nenašly se osobní věci obětí – peněženka, mobil, doklady – a ani klíčky od jejich aut.

 Média byla těch mordů plná. Slabina cítil, jak se šíří strach. Otázka zněla: Kdy vrah udeří

znovu? Jak dlouho bude čekat? A proč proboha zabil hned dva lidi?

 Měli jména obětí: Jan Berki, 24 let a Roman Jandera. Ten nedávno oslavil šedesátku a před

rokem se mu narodil vnuk. Berki je otcem malého dítěte. 

 Strašný,  opakoval  si  Slabina.  Podle  všeho ani  jeden  z taxikářů u sebe velkou hotovost

neměl. 

 Zaujala ho jedna věc: Oba jezdili  na svou pěst, ale ukázalo se, že vlastně pracovali pro

jistého Tembra. Stejně jako Houfek. Náhoda? Tomu nevěřil ani na vteřinu.
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 Někdo si vybral právě tyhle tři. Proč? 

 Policisté se rojili úplně všude. Již odpoledne měli podezřelého. Ivan Proutník, třicet dva let,

mnohokrát trestaný, navíc drogově závislý. 

 Našli ho válet se na ulici blízko Hlavního nádraží. Zajistili u něho peněženku, která nebyla

jeho. Patřila Romanovi Janderovi, tedy jedné z obětí Taxifantoma, jak mu média začala říkat.

 Proutník, evidentně pod vlivem nějaké drogy, odpovídal zmateně a nesouvisle.  Neustále

opakoval, že tu peněženku našel u popelnice. 

 „Já nikoho nezabil, sakra“, křičel.

 

 Slabina si pročítal jeho spis: Krádeže, drogy, mnohá zatčení. Současně si zjistil, že kolem

půlnoci měl Proutník proniknout v blízkosti Hlavního nádraží do střeženého objektu. Bylo to

krátce po půlnoci. Byla k němu přivolána hlídka – a policisté se mu podle svých slov věnovali

tak čtvrt až půl hodiny. Spíše půl. 

 Slabina se jich zeptal rovnou, zda mohli přehlédnout, že by měl u sebe Proutník zbraň. To

oba mladí muži vylučovali. Prý ho důkladně prohledali.

 „Choval se násilně. Byl opilej nebo zfetovanej. Vyvedli jsme ho ven. Ztotožnili jsme ho – a

nechali ho jít. Nic neponičil, nic neukradl. Jen se přehraboval v odpadcích. Kdybychom měli

zatknout každýho otrapu…“, policista pokrčil rameny. „Na zbraň bychom narazili. Ne, neměl

ani nůž, natož pistoli.“

 Slabina  brumlal  spíše k sobě  než k Závrtové.  „Pokud u  sebe po  půlnoci  žádnou  zbraň

neměl, kde ji teda potom vzal? Navíc by to znamenalo, že hned poté, kdy ho hlídka pustila

z očí, nastoupil do taxíku k Berkimu. Nechal se odvézt za Prahu, zastřelil Berkiho – a dojel

do centra.

 No  jo  –  ale  vždyť  byl  na  šrot.  Jak  by  dokázal  ujet  nějakých  pětadvacet  kiláků,  potom

nastoupit o pár ulic dál k dalšímu taxikáři, nechat se odvézt na místo, kde odpráskl Berkiho,

zastřelit dalšího muže – a opět absolvovat zhruba pětadvacet kiláků do centra?
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 Dává ti to smysl, Péťo? Mně tedy absolutně ne.

 A za další – proč vraždil hned dvakrát? A proč ta těla nenechal na té polní cestě? Proč

riskoval, že ho s nimi někdo dopadne? 

 Je zázrak, že ve stavu, v jakém byl, nikde nehavaroval.

 „Musíme zjistit z kamerových záznamů, co půjde.

 Ale tohle je totálně mimo. Je to proti rozumu. S tím chlapem musím mluvit.“

 Než ale Slabina Proutníka vyslechl,  dostal Proutník varování. Tembr měl své lidi  všude.

Jestli prý jen cekne, jak dostával drogy, nedožije rána. Proutník věděl své – a výhružku bral

smrtelně vážně.

 Slabina seděl naproti Proutníkovi a analyzoval si ho. Týpek závislý na drogách, bez špetky

svědomí či něčeho podobného. Jednodušší, patrně agresivní. 

 Rozhodl se mu tykat. „Proč jsi zabil ty tři taxikáře?“, zeptal se ho přímo.

 „Já to neudělal“, hystericky řval Proutník.

 „Máme  výsledky  pachových  stop“,  suše  mu  oznámil  Slabina.  „Na  jejich  základě  je

prokázáno, žes´ byl ve všech třech autech: U Houfka, u Berkiho i u Jandery.“

 „V životě jsem ani u jednoho z nich nebyl. Neznám je“, dušoval se Proutník a pravou rukou

si sahal na čelo.

 Lže, pomyslil si Slabina. Určitě je znal. Minimálně jednoho z nich.

 „Potřebovals prachy na drogy, že? Tak proto jsi vraždil? Kolik u sebe měli? Jen pár stovek,

co? Proto jsi  zastřelil  nejprve otce malého děcka,  abys pak zamordoval  i  dědečka sotva

ročního kluka?“, rozhodl se Slabina trochu hrát na city.

 Jak ale brzy poznal, nebylo v případě Proutníka na co hrát. 

 Ten se tvářil, že se ho to netýká.

 „Nezabil jsem je.“ Třásl se – ale to jenom proto, že měl absťák. Rozhodně ne proto, že by se

v něm, něco hnulo. 

 „Cos udělal se zbraní?“

 „S jakou zbraní?“
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 „Podívej, máme tu výpověď jedné prostitutky, která tě bezpečně poznala. Asi před rokem jsi

jí měl ukazovat střelnou zbraň. Chlubil ses jí s ní. Nevzpomínáš?“

 Proutník několikrát silně zamrkal a na židli se doslova kolébal. U levé ruky si dřel záděru do

krve. Byl nervózní a jako na drátkách.

 „Jo, měl jsem takovej malej černej revolver. Lohnul jsem ho někde – už ani nevím. I náboje

jsem měl. Ale někdo mi ho sebral. Už nevím, kdy. Prostě mi ho vzal z kapsy bundy. Nějakej

sráč“, ulevil si Proutník a dál se pohupoval na židli. 

 „Hmmm, oběti byly patrně zastřeleny z revolveru“, konstatoval Slabina. 

 „To mi  nepřišijete“,  vykřikl  Proutník.  „Jen  zmíním,  že  jsem měl  bouchačku,  už  je  to  ta

vražedná zbraň, jo? Děte se vycpat. A našli jste ji vůbec? Ne, že jo?“

 „Uklidni se“, usadil ho Slabina. „Máš řidičák?“, změnil směr konverzace.

 „Jako kluk jsem si ho udělal. Ale nemám káru“, ušklíbl se Proutník.

 „Takže autem jsi v poslední době nejel?“

 „Si děláte prdel, ne?“, rozhohnil se Proutník. „Chodim všude pěšky, jasný?“

 Slabina se ho zeptal na tu noc, kdy ho přivolaná hlídka legitimovala.

 „Děsnej vopruz. Přitom jsem jen hledal něco použitelnýho v odpadu. A ani to mi nedovolili,

hajzlové.“

 „Co jsi dělal potom?“

 „Co asi? Byl jsem sjetej. Venku byla zima, tak jsem se zašil do sklepa v nějakým baráku.“

 Prošli už kdejaký kamerový záznam – ale Proutníkův pohyb v osudnou noc nedokázali dát

dohromady. Měli pouze střípky.

  Slabina znovu Proutníka upozornil na pachové stopy. Ten se mohl pominout. „Těm čoklům

bych dal z fleku votrávený buřty, sviním. Co asi mohli čuchat? Hovno“, neovládal se. 

 Slabina byl  zamyšlený.  Jistě,  mají  ty  pachové stopy a  u Proutníka se našla  Janderova

peněženka. Nejspíš to tedy on je. Shora na Slabinu tlačí. Aby to bylo co nejdřív vyřízeno. Je
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to příliš mediálně sledovaná kauza. Nemůže si dovolit pustit na svobodu někoho, kdo zřejmě

třikrát vraždil. Mají sice jen nepřímé důkazy, ale soudu by měly stačit.

 Slabinovi ale nestačí ani omylem.

 „Asi nakonec vyfásne doživotí, Péťo, ale já ti nevím. Podle mě ty taxikáře znal. Ale kde měl

zbraň? Jak to celý vodřídil? A proč zabíjel pro pár drobnejch?

 Zjistil jsem, že kradl ve velkém. Za desetitisíce, aby na tom trhnul pár táců. Proč tedy vraždil

pro pár stovek?“

 Petra Závrtová příliš nevěděla, co by mu na to řekla. Bylo to divné – ale pachové stopy a

peněženka oběti jsou podle ní jako důkazy dostačující.

 „Musí to být on“, poznamenala pouze. „U těchto fetek nikdy nevíš.“

 S tím se ovšem Slabina spokojit nehodlal.

   Ondřej Vortych se pomalu zotavoval. Světlana ho byla v nemocnici párkrát navštívit. Když

ho konečně propustili, těšil se především na její společnost.

 O to to pro něho byla větší sprcha – a pořádně ledová – když mu oznámila, že by si měli dát

pauzu.

 „Vím, že teď na tom nejsi nejlíp. Ale myslím si, že to tak bude lepší. Pro oba.“

 „Co to povídáš?“, nechápal Vortych.

 „Podívej, Ondro. Já nebudu čekat, kdy tě zase někdo zmlátí. Tohle bylo pro mě velký vypětí

– a já se nebudu pořád nervovat a trnout strachy. Řekla jsem ti to jasně. Musíš si dát život do

pořádku.“

 „Kurva“, neovládl se Ondřej Vortych, „víš přece dobře, že čekám na ty prachy. Do toho se

mě  snaží  má  ségra  z dědictví  vyšoupnout.  Ale  já  se  nedám.  Potřebuju  tě,  copak  to

nechápeš?“

 Zatvářil se zoufale a vyčítavě zároveň.

 „Promiň“, bylo vše, co mu na to Světlana odpověděla – a brzy po ní v místnosti zůstala toliko

silná omamná vůně jejího parfému.
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 Vortych byl vzteky bez sebe. K tomu pociťoval neuvěřitelnou bezmoc. Copak zůstal úplně

sám? Ne, takto to nenechá být.                  

   

 

  Sešli se vlastně náhodou. V jedné zapadlé putyce. Každý seděl sám u stolu, jinak nikde

nikdo. Oba přemítali již nad x-tým půllitrem, co se sebou. 

 Byl to Ondřej Vortych, který se nakonec odhodlal – a přisedl ke druhému muži. Objednal mu

pivo a dal se s ním do řeči.

 Zjistil,  že jeho společník  se  jmenuje  Rudolf  Vulčák  a že celý  svět  podle  něho stojí  „za

hovno.“

 Vulčák se rozpovídal o bezpráví, které zažil. Mlel páté přes deváté. Jak seděl za vraždu, jak

mu jeden mizera zabil bratra – a jak je rád, že je ten gauner po smrti. A jak nemá nic –

ženskou, prachy, pořádnou práci.

 Vortych ztlumil hlas. Rozhlédl se, jestli zrovna nejde servírka, unylá zmalovaná blondýna

s odhalenými povislými ňadry – a Vulčáka se bez obalu zeptal: „Hele, kdyby ti dal někdo,

čistě teoreticky, balík, abys někoho zabil, udělal bys to?“

 Vulčák  zamžoural  očima.  Podrbal  se  na  hlavě  a  vyklopil  do  sebe  zbytek  piva.  „To  by

záleželo…“, vypravil ze sebe nakonec vyhýbavě.   

 „Záleželo na čem?“, nedal se odbýt Vortych.

 „O jaké částce – čistě teoreticky – je řeč?“, škytl Vulčák.

 „Půl mega? Možná i víc.“

„Hmmm. Tak taky by šlo vo to, koho bych jako měl…“

 Zmlkl. Právě se k nim blížila unylá blondýna a Vortych oběma objednal panáka. 

 Nato pozval Vulčáka k sobě domů, že tam to mohou v klidu nerušeně dořešit. 

 

 Vortych nechal Vulčáka přespat u sebe na kanapi. Ráno mu pak jen tak přistrčil pět litrů, že

jako od cesty – a navázal v konverzaci tam, kde večer skončili.
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 „Těch prachů může bejt podstatně víc. Ale budu vod tebe něco potřebovat.“

 „Chceš, abych někoho sejmul“, zorientoval se poměrně rychle Vulčák.

 „Za půl mega.“

 „Koho?“

 Vortych mu přistrčil pod nos fotku své sestry.

 „Do prdele, ženskou“, znechuceně zabručel Vulčák.

 „Tak jednu už jsi přece voddělal, ne?“

 „Ale to bylo v afektu, kurva“, protestoval Vulčák proti tomu, že je chladnokrevný zabiják.

 „Tohle může být za prachy. Na novej život“, snažil se ho pro svůj plán zlanařit Vortych. „Půl

melounu, mysli na to.“

 „Tvoje stará?“

 „Ne, ségra. Chce mě vydědit, mrcha. Potřebuju, aby chcípla. Jinak chcípnu já. Jdou po mně.

Ty prachy potřebuju. A jakmile je budu mít – je to vážně balík, dostaneš svý prachy.“

 Vulčák přemýšlel. Co je mu nakonec do nějaký nány. Prachy se mu šiknou. Stejně nikoho

nezajímá. Je zločinec. Seděl. Tak na co si chce hrát? Že je světec?

 „A jak bych to měl jako udělat?“

 Vortych si v duchu zamnul ruce, že návnada zabrala. 

 „To  nechám  na  tobě.  Nejlepší  by  bylo,  aby  to  vypadalo  jako  loupežnej  mord.  Anebo

znásilnění, který se zvrtlo.“

 „Jak moc to spěchá?“

 „Hodně. Potřebuju to co nejdříve. A podívej – ta ženská má dceru. Když bys voddělal i ji –

dám ti rovnej milion, nekecám.“

 „Zabít holku? Kolik jí vlastně je?“

 „Asi sedmnáct. Ale…“

 „Tak to v žádným případě“, rozlítil se Vulčák. „Děcka nezabíjím.“ 

 Chtěl vstát.
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 „Klid“, usadil ho Vortych. „Jasný. V pohodě. Potřebuju hlavně, abys zlikvidoval mou ségru.

Zálohu ti dát nemůžu. Nemám prachy. Ale budu dědit – a pak to dostaneš. Máš na to tři dny.

Jakmile dostanu dědictví, stavím se u tebe. Ou kej? A pokud by sis to rozmyslel s tou holkou,

dám ti dvojnásob. To platí.“

 Vulčák nějak stále nemohl pochopit, že se tu baví o vraždě člověka. 

 Navíc mu ty peníze slibuje někdo, kdo je zjevně nemá. Ale zase na druhou stranu, bude-li

dědit…

 Vulčák si vzal fotku Klaudie Huzňákové s její adresou a pět litrů. 

 „Začneš znovu. Mysli na to“, hustí do něho Vortych.

 Vulčák přikývne, ale zdaleka o tom není přesvědčen. Spíš má pocit, že nemá už, co by

začínal. Pro něho nejspíš dávno všechno skončilo. 

   

 Muž  v šedém  kombíku  značky  Ford  se  rozjel.  Dával  si  pozor,  aby  ho  Matouš  Dlaha

nezpozoroval. Držel se tedy od jeho auta v uctivé vzdálenosti.

 Na sedadle spolujezdce měl položený fotoaparát i různě veliké objektivy. Nevzdá to. Ve své

práci pokračovat.

 Pod sedadlem se válejí bulvární noviny, které informují o průběhu vyšetřování. 

 „TAXIFANTOM ZADRŽEN?“, hlásá titulek na úvodní straně.

 Šedovlasý muž ho přečetl jedním dechem. Ano, všechny ty tři mrtvé sledoval. Přesně tak,

jak nyní sleduje Dlahu. 

 Nedá si pokoj. 

 I když si to zakazuje, vybaví si svého syna. Jeho úsměv. Jak spolu byli u moře na surfu.

V zimě na lyžích v Alpách.

 Měl přece všechno.

 V očích se mu opět zaleskne slza – a to si již tisíckrát myslil, že jeho slzné váčky jednou

provždy vyschly. 

 Velice dobře si uvědomuje, že jeho syn neměl všechno. Že něco naopak zoufale postrádal.
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 Dá blinkr a pomalu vjede do vedlejší ulice. Všude stojí auta, tady nezaparkuje. Zato Dlaha

ještě volné místo našel. No nic, zvolna dojede nakonec ulice a odbočí.

 Měl dost času na to, aby si Dlahova klienta prohlédl. Byl tam mladík ve věku jeho syna.

Zřejmě vyfutrovaný kapesným, ale naplněný života bolem.

 Muž přemýšlí,  kdy jeho mise skončí.  Fotografií  má přece již  dost.  Jenže on se nechce

spokojit s malými rybami. Musí dostat toho největšího gaunera: Tembra. A on ho dostane.

 Jeho rysy, ještě před chvílí tající pod vlivem silných emocí, znovu ztvrdnou. Nemůže toho

nechat. Tohle dotáhnout musí. Do konce. Už kvůli sobě samému – a v neposlední řadě kvůli

svému synovi.

  Linda Houfková se sotva hýbá. Má bolesti a ví, že to může přijít každým okamžikem. Jenom

to nečekala takto brzy. 

 Posadí se a zhluboka dýchá. Už aby to dítě bylo na světě. Její život bude jiný. Zasní se. Již

má potvrzeno, že pojistka jejího muže jí bude vyplacena. To znamená jediné: Konec života

v odříkání a bídě.

 Bude bohatá. A rozhodně neplánuje zůstat sama. Matka dvou dětí potřebuje chlapa.

 Usměje se. Ví, že i s tímto bodem si poradí. 

 Jediné,  co  jí  kazí  radost,  jsou  bulvární  články.  Zase  tam někdo  rozmáznul  Bohoušovu

minulost.  A  pitval  se  i  v příbězích  dalších  taxikářů.  Byli  tam  vylíčeni  jako  ztroskotané

existence, které se snažili taxikařením zachránit.

 Proč tu špínu musí stále někdo vytahovat? 

 Nemůže být pochyb. Je to tady. Tvář se jí zkřiví v bolestném šklebu. Zavolá si záchranku.

Nebude přece nic riskovat.

 Pozoruje ji z dálky. Je to pěkná holka. Mladá, to ano – ale dítě to již není. Je to ženská se

vším všudy. A vedle ní nějaký vysportovaný blonďák. Líbají se. Přivezl ji domů. Zřejmě se

spolu loučí.
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 Rudolf Vulčák cítí nepříjemné chvění v oblasti žaludku. Sleduje Sabinu Huzňákovou, dceru

Klaudie Huzňákové.

 Celé mu to nyní připadá absurdní a šílené současně. Ne, téhle holce fakt neublíží. Ještě

v něm zůstala špetka čehosi lidského.

 Dokonce se rozmýšlí, zda by neměl zajít na policii a Ondřeje Vortycha udat.

 A co z toho? Ještě na sebe upozorní a půjde znovu do lochu. To již nikdy nechce zažít.

Stejně tak nechce do smrti živořit. Ještě by si rád užil, doprčic. Je to jeho právo.

 Rozhodne se. Sabinu nechá žít. Ale Klaudie to má spočítané. Však si již pohlídá, aby mu

Vortych zaplatil do poslední koruny. 

 Jestli se má ze svého svrabu vyhrabat, udělat to jednoduše musí. 

 Od této chvíle bude sledovat pouze Klaudii. Ta je jeho cílem. Ta je jeho šancí na jiný život.

Paradoxně mu ho zajistí tím, že zemře.

 Vortych přemýšlí, jak to udělá. První ho napadne nůž. Ale pak ho zavrhne. Ne, nechce už

vidět krev. Musí to jít bez ní. Ano, již ví, jak to provede. V hlavě se mu začíná rýsovat plán.

   Klaudie Ivanovi jasně sdělila, že návrat nepřipadá v úvahu. Jedině rozvod. A co nejdřív.

Rozhodně dřív, než zdědí peníze po svém otci. Z těch Ivan neuvidí ani korunu. To mu sdělila

pěkně od plic.

 Měli  zlou hádku.  Ivan jí  na jejím konci  vmetl  do  tváře,  že odporná manipulátorka a  že

v posteli nestála za nic. A že by si zasloužila chcípnout. 

 V posledních dnech to  nějak  nedává.  S každým je  na nože.  Kde kdo ji  nenávidí.  Ivan,

Sabina, ten její Tomáš, macecha Blažena, no a na prvním místě z těch, kdo si ji přejí vidět

mrtvou, zcela bezkonkurenčně figuruje její bratr Ondřej. 

 Připadá si osamělá a vyčerpaná.  Nepochopená a zrazená. Strašně moc by potřebovala

utěšit. 

 Zkouší se dovolat Bedřichovi, ale ten to nebere. Nic naplat – musí ho vidět.
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 Konečně vyšla ven. Vulčák uzná, že je to kus ženské. Škoda, že si s ní nic neužije. Škoda,

že brzy si již neužije ani ona. S nikým. 

 Vulčák si pořídil kolo. Doufá jen, že Klaudie nepojede nikam daleko.

 

 Dorazila na místo. Zvonila. Nic. Nu co, má svůj klíč. Tak ho použije. Volá Bedřicha jménem,

ale ten neodpovídá.

 „Béďo, to jsem já.“

 Nic.

 Vždyť by měl mít již dávno po práci. Je zaražená. Kde tedy je? Zkusí opět vyťukat jeho číslo.

 Za dveřmi uslyší melodii jeho vyzvánění. Je tedy doma. Minimálně mobil má doma, opraví

se.

 Strne. Zaslechla totiž ještě něco. Zlehka vzala za kliku a tiše vklouzla dovnitř.

 Rychlé oddechování a jakési výkřiky.

 Ztuhne. To přece nemůže být pravda.

 Rozrazí dveře do ložnice a zkoprní. Nedokáže ze sebe vypravit slovo. Je v šoku, ponížená,

zrazená. 

 Nad Bedřichem se klenou ladné křivky dívky, kterou už viděla. To je ta mrcha, co ji šuká její

bratr. Světlana.

 Nechají toho a oba se k ní obrátí čelem.

 Bedřich něco blekotá o tom, že o nic nešlo, zatímco Světlana se drze usmívá a celou scénu

si vychutnává.

 „J-jak jsi m-mohl?“ Klaudie sotva popadá dech. Má chuť je oba zabít – ale nemá čím. Tak

jenom řve, jaký že je Bedřich mizera a že ho již v životě nechce vidět.

 Vyběhne rychle pryč. Musí odsud. Kamkoli. Jenom tu nezůstávat.

 Právě ztratila poslední bezpečný přístav.
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 Vulčák  zpozoroval,  jak se vyřítila  ven – a hned mu došlo,  že se něco stalo.  Je zjevně

rozčilená a neovládá se. 

 Že by toho využil? Ne, tady je to moc frekventované. Ještě musí počkat. Chce to trpělivost.

 Pořád by si to ještě mohl rozmyslet. Ale on nechce.

 

 Klaudii to vůbec nemyslí. Nejradši by brečela. Zuří. 

 Takže je sama. Sama bez zastání. Přemýšlí, ke komu by se uchýlila. Potřebuje, aby ji aspoň

někdo vyslechl, sakra.

 Proč se jí musí všechno hroutit? Nechápe to. Přece se snaží dělat to nejlepší. 

 

  Lenka Horavcová je s úsměvem vyzvala, ať jdou dál. Je jí pětatřicet let a má štíhlou středně

vysokou postavu. Kombinace dlouhých vlnitých černých vlasů a temně hnědých očí potom

není rovněž k zahození.

 Přesto je tato sociální pracovnice zatím sama. Měla již několik známostí. Ale asi je příliš

náročná. U chlapa vyžaduje jak intelekt, tak vysportovanou postavu a akčnost. 

 Ví, že jí roky ubíhají, a pokud chce založit rodinu, má pomalu nejvyšší čas.

 Luděk Svora s manželkou Alžbětou přišli, aby s ní probrali osud Aničky. Teď, když je Julie

Barnátová mrtvá, by snad neměl nastat žádný problém. Aspoň Alžběta Svorová je o tom

přesvědčena. 

 „Myslíte, že ji už brzy dostaneme?“, zeptá se dychtivě.

 Lenka si dává záležet, aby na sobě nedala najevo, že z tohoto páru dvakrát nadšená není.

Připadají jí  jednoduší až primitivní. Ale na druhou stranu, Aničce by snad jakž takž dobrý

domov poskytnout mohli. 

„To víte, ještě tu jsou OSPOD a soud – ale ano, Anička vás má oba ráda – a nemyslím, že

by zde měla nastat nějaká komplikace“, vyjádří se opatrně Lenka.

 „Budete si ji brát na víkendy. Počítejte, že chvíli to ještě potrvá. Ale jak říkám, Anička vás má

ráda a cítí se u vás dobře.“
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 Dojatá Alžběta Svorová jí cpala do rukou velkou bonboniéru se slovy, že jí je strašně moc

vděčná.

 „Jenom dělám svou práci“, usměje se na ni Lenka a myslí si své.

 Jestli jí někdo vyloženě nesedí, potom Luděk. To, že taxikaří, by jí nevadilo – ale připadá jí

celkově hrubý. Neotesaný. Ona by si o něj neopřela ani pověstné kolo. 

 Nakonec, není to její manžel. Aničku má ráda. Přála by jí domov plný lásky. Julii Barnátovou

jako matku naprosto neuznávala. Viděla v ní nezodpovědnou fetku, která myslí jen sama na

sebe.

 Její  smrt  ji  rozhodně  nezasáhla.  Vlastně  ji  přijala  s povděkem,  že  k ní  Anička  již  nikdy

nepůjde. Je ale otázkou, jestli to se Svorovými bude lepší.

 Vyprovodí je ke dveřím. Upravená, pěstěná a stále zdvořilá. Je to již její trvalá pracovní

maska.

 Uvnitř se ale cítí hrozně osaměle a vyčerpaně. A vyhořele.

   „Něco se tomu bulváru musí uznat“, zašveholil Slabina a pohodil zmačkané noviny na stůl,

kde se mu kupí lejstro na lejstru. „Docela si s těmi mrtvými dali práci. Popsali,  jak všichni

makali pro Tembra – a že všichni měli nějaké finanční problémy. Naoko jezdili sami na sebe.

Ale do začátků jim půjčil právě Tembr, a jistě to nedělal ze své přirozené laskavosti.

 Proč si Proutník vyhlédl právě je?“

 „Ty si tedy myslíš, že je znal?““, zeptala se ho Závrtová.

 „Jsem o tom přesvědčen“, přikývl Slabina. „Škoda, že se na to celé tak spěchá.“

 „A ty si myslíš, že to neudělal?“

 „Nemáme zbraň, Péťo. Jsou tu časové nesrovnalosti. Kontrolovala ho přece ta hlídka – a

zbraň u sebe neměl.  Pak ji  náhle někde získal – a vzápětí  nastoupil  k taxikáři  do vozu?

Krátce  poté,  co  ho  měli  v parádě  policisti?  Ti  kromě  toho,  že  u  něj  nenalezli  zbraň,

konstatovali,  že  se  potácel  a  byl  pravděpodobně  pod  vlivem  nějaké  psychotropní  látky.

Minimálně byl opilý – spíše na drogách. Možná obojí. 
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 A v tomto stavu měl zabít dva lidi a chladnokrevně jezdit s jejich mrtvolama po Praze?

 Promiň, ale mě to připadá jako Sci-Fi.

 Jenže jsou tu ty pachové stopy – a je tu ta šrajtofle. Nepřímý důkazy – a soudu to bude

stačit. Mají ukázkovýho viníka.“

„Kdo jiný by je ale vraždil? Nějaký magor to bejt musel, ne?“, namítla Závrtová. „A Proutník

na dostatečnýho magora vypadá.“

 „Hmmm“, zasmušil se Slabina. „Mně prostě jen štvou tyhle tlaky. Chápu, že to bylo mediálně

sledovaný. Ale něco mi říká, že jsme se unáhlili. Chtěl bych z něj dostat víc – a to se asi

nepodaří. Ten jeho advokát je pěkně protivnej.“

 „Ten prsten pořád nemáme“, přesedlala Závrtová na vraždu René Vortycha. 

 „Možná ho pachatel zahodil. Nebo si ho nechal“, pokrčil rameny Slabina.

 „Zahodil zlatej prsten?“, podivila se Petra.

 „Jak už jsem říkal, myslím, že to je jen zástěrka pravého motivu téhle vraždy. Půjde tam o

víc, než o jeden zlatej prsten, Péťo. Na to dám krk“, ušklíbl se Slabina.

 „S tou Barnátovou jsme taky nepohnuli“, vzdychla si Petra. 

 „Musíme si promluvit s těmi – no, jak se…“, zahleděl se do svých poznámek Slabina. „Jo,

tady“, zahalekal vítězoslavně, „Svorovými. Ti chtějí do péče tu malou.“

 „A ty jako myslíš, že kvůli tomu…?“

„Nevím. Ale motiv by to byl.  Julie ji  chtěla získat do své péče. A to by těm dvěma hatilo

plány. Nyní mají cestu umetenou. Navíc – a to se podrž – Svora taxikaří pro Tembra.“

 Slabina nechal svá slova vyniknout.

 „Ale to je teda náhodička“, vykřikla překvapeně Závrtová.

 „Viď?“, vycenil na ni zuby Slabina ve spokojeném úsměvu. „S nimi prostě řeč dát musíme.“

 „Ale nikoho dalšího už mezi podezřelejma nemáme“, vzdychla Závrtová.

 „Kurčík s ní měl poměr – ale nemá motiv. Dacek by mohl mít motiv – žárlivost a uražená

pýcha – ale nesedí to ke způsobu provedení. Barnátová se svého vraha nebála a pustila si
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ho k tělu. Co víme, Dacka se bála a pohrdala jím. Nikdo další se nám tu zatím nerýsuje“,

shrnul dosavadní poznatky Slabina.

 „Ani nevíme, s kým to děcko měla“, uvažovala nahlas Závrtová.

 „Jako myslíš, že se jí zbavil Aniččin otec? Uvidíme, jestli ho vypátráme. Zatím to vypadá, že

jen poskytl genetický materiál. Víš už něco k těm testům DNA?“ „Ještě ne.“ „Tak to, prosím,

popožeň“, naléhal na Petru Slabina.

 „Když  teď  máme  vyřešený  ty  taxikáře,  můžeme  se  naplno  vrhnout  na  Barnátovou  a

Vortycha“, snažila se najít nějaké pozitivum Závrtová.

 „Bylo by supr, kdyby ty mordy spolu souvisely“, vyslovil své zbožné přání Slabina. „Ale zatím

se zdá, že tu máme dva různé pachatele“, dodal viditelně otráveně.

 „Hele, venku chčije – a fest“, zareagovala bez jakéhokoli ženského jemnocitu Závrtová.  

 

  

  Radim Šurch se prsty pravé ruky dotkl černých kulatých obrouček svých brýlí.  Činil  tak

vždy, když se vykrucoval či byl ve stresu.

 A dnešní  rozhovor s Tembrem rozhodně příjemný nebyl.  Prohlásit  o nějakém rozhovoru

s Tembrem, že byl příjemný, by tedy znělo poněkud nadneseně kdykoli, ale jestli se to někdy

vyloženě nehodilo, pak dnes.

 Tembr byl nevrlý a rozčilený.

 „Ty  si  tedy  myslíš,  že  mu  ještě  mám  dávat  šanci,  jo?“,  zavrčel  na  Šurcha.  Řeč  byla

pochopitelně o Ondřeji Vortychovi.

 „Dokud  je  šance,  že  ty  prachy  můžeme  získat…“,  opatrně  našlapoval  na  pomyslném

minovém poli Šurch.

 „Už dávno jsem ho měl poslat k ledu. To s Farhandlem už je dávno. Lidem je třeba osvěžit

paměť“, utrhl se na Šurcha Tembr – a ani ho nenechal domluvit.

 Tembr Šurchovi tykal – ale naopak to neplatilo. Tembr vyžadoval od Šurcha vykání. Šurch

se ovšem snažil mluvit tak, aby mu musel vykat co nejméně.
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 Šurch Tembra nesnášel – ale vyhovovalo mu, že ho má předsunutého – a že na něho není

vidět. Kvůli tomu spolkl kde jako Tembrovu urážku. A že jich bylo.

 S obavou sledoval, že Tembr začíná být utržený ze řetězu. 

 „Když došlo k těm vraždám, nebylo by teď moudré…“, pokusil se Šurch o diplomatický tón.

 Na ten mu Tembr ale zvysoka kašlal.

 „Pachatele přece mají. A mý lidi se už postarali, aby si ten debil rozmyslel jen ceknout.“

 Usmál se samolibě.

 „Stejně by teď nebylo dobré k sobě přitahovat pozornost. Už takhle o nás bulvár píše až

moc“, upozornil Tembra Šurch. 

„Já chci svý prachy. Navíc jsi mi sám říkal, že máš podezření, že si ten hajzl ulejvá něco pro

sebe. Tohle nemůžu trpět“, zuřil Tembr.

 „Počkal bych, jak dopadne dědické řízení. Neměli bychom se ukvapovat. Je lepší se k těm

prachům dostat později, než vůbec. A bude jen na vás, jaké úroky mu za prodlení napaříte.“

 „Vždyť má být vyděděn“, vybuchl Tembr, který se vůbec neovládal. 

 „Ale stále není“, připomněl mu Šurch. „Osobně se domnívám, že…“

  „Kecy“, vpadl mu opět do řeči nasupený Tembr. 

 „…že by bylo moudré počkat na výsledek dědického řízení. Koneckonců, zbavit se ho lze

vždy. A čím déle to bude po tomhle mediálním a policejním šílenství, co teď bylo, tím lépe“,

dokončil svou úvahu Šurch.

 S úlevou pozoroval, že se Tembr nad jeho slovy zamyslil, třebaže se stále mračil.

 „No dobře, řekl nakonec. Ale toho šmejda se stejně zbavím. Ale jo, máš pravdu. Počkám

teda. 

 Ale potřebuju nový chlapy.“

 „Už na tom pracuju“, oznámil mu pokorným hlasem Šurch – a dával si záležet, aby nedal

najevo radost a zadostiučinění z toho, že dosáhl svého. 
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 Šurchovi šlo o prachy a moc. Sice si hrál na Tembrova podřízeného – ale to on vlastně tahá

za nitky celého podniku. Někdy to nemá vůbec snadné – ale je v balíku. A Tembra potřebuje.

Tedy, zatím ho potřebuje. 

  Petr Turek je profesionální řidič. Teď ale neveze šéfa, ale manželku. Chvíli přemítal o tom,

co je horší – a v duchu se ušklíbl, že cesta k tchýni bezkonkurenčně vítězí.

 Už není nejmladší. Táhne mu na padesátku, což se projevuje zejména na jeho lysém a

vrásčitém čele a rostoucím panděru.

 Již jedno manželství  mu zkrachovalo.  Ale zřejmě se z toho, že platí  na dva usmrkance,

nepoučil. 

 Markétu poznal, když jí táhlo na čtyřicítku. Tikaly jí biologické hodiny – tak se spokojila i

s ním. A dodnes mu to dává najevo.  Mají  spolu dcerku,  kterou si  právě jedou k babičce

vyzvednout. K babizně, opraví se v duchu Turek.

 Markéta se mu v první  chvíli  líbila.  Vypadala  na míň než na osmatřicet.  Štíhlá  středně

vysoká hnědooká blondýna – pochopitelně chemická – nalíčená a s výstavním poprsím. 

 Jak vyčuchla, že docela dost vydělává, šla po něm. Dělala servírku v jednom baru. Tam ji

poznal.

 „Nemůžeš někde zastavit? Musím si odskočit. NUTNĚ“, vyrušila ho z jeho bohulibých úvah

Markéta.

 Její hlas mu již připadá pouze protivný. Ta ženská se k němu chová jako ke kusu hadru.

Vlastně tak jedná s každým. Vítá, kdykoli je zticha. Inu, tohle peklo si vybral dobrovolně.

 „Teď není nic poblíž“, odsekl. 

 „Tak zastav někde u cesty. Já prostě musím.“

 Děsný, pomyslí si otráveně Turek.

 Zrovna míjí les. Přibrzdí – a dívá se, zda nezahlédne nějakou odbočku. Konečně. Vyhodí

blinkr a zahne na lesní cestu. Ujede pár set metrů a zastaví.

 „Tak tady máš klid“, houkne na manželku.
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 Ta vystoupila beze slov z auta, rozhlédla se – a zamířila k houští.

 Aby ji tu někdo nevykoukal, škodolibě se ušklíbne Turek a zapálí si. Pauza mu přišla vhod.

 K manželce je otočen zády. Dřív by ji vzrušeně pozoroval. Teď ho vzrušují zcela jiné věci.

Holt stárne.

 Markéta Turková si zatím dřepla k zemi a zadívala se před sebe. Myslí na to, že chtěla

dopadnout rozhodně lépe. S tímhle buranem dlouho nevydrží.

 Bokovky má. Což o to. Ale nikoho takového, aby si ji chtěl vzít. A lepší vrabec v hrsti. 

 No nic, to bude řešit jindy.

 Její pozornost upoutalo cosi jiného. Zadívala se totiž do nízkého smrčí kousek od sebe – a

zcela jasně rozeznala, že tam něco leží. Asi vyhozená figurína. Ale v první chvíli se vyloženě

lekla. 

 Vstala a velmi opatrně se přiblížila k tomu místu. Nechtěla panikařit.

 Rozhrnula větve – a strnula. To, co spatřila, ji totiž k panice skutečně dohnalo. Zírala na

nahé ženské tělo – a i bez patologa byla schopna říct, na co ta žena umřela. Stačilo se

zahledět na podlitiny na jejím krku a na její obličej. Někdo ji uškrtil.

 Markétě se udělalo zle. Nikdy si nepřipadala jako hysterka – ovšem nyní propukla v silný

nekontrolovaný jekot.
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  Kapitola V. Cesta k dědictví

 Viktor Slabina s Petrou Závrtovou dorazili doprovázení chladným mrholením.

 „Uškrtili ji jinde – sem ji odvezli a pohodili“, konstatoval Slabina. „Tohle nám chybělo. Nejdřív

René, teď jeho dcera.“

 Odvrátil zrak od nahého těla Klaudie Huzňákové. 

 „Myslíš, že ji zabil ten samej vrah, co jejího otce?“, zeptala se ho Petra Závrtová.

 „To doufám, že to nejsou dva rozdílný vrazi. Musíme skřípnout toho jejího brášku. Ale taky

to mohl být manžel. Rozváděli se. Uvidíme.“

 Slabina si mnul ruce, které ho zábly – a ze všeho nejvíc si přál, aby z tohoto zpropadeného

lesa vypadl. Navíc se ke všemu pořádně rozpršelo.   

 

  Ivan Huzňák vypadal upřímně šokován.

 „Víte, měli jsme před rozvodem – ale…“ Zadrhl se mu hlas. „Sabča to ještě neví. Proboha“,

chytil se za hlavu a lamentoval, jak jí to jen řekne, že už nemá mámu.

 „Kdo to mohl udělat?“

 Slabinovi i Závrtové připadalo, že se ptá upřímně. Působil zdrceným a zmateným dojmem.

 „Vy máte milenku, že?“, zeptal se ho Slabina.

 „Ano“, sklopil hlavu Huzňák. „Ale chtěl jsem to dát s Klaudií ještě dohromady. Pořád mi na ní

záleželo. Já…“

 Slabina uvažoval, zda mu tu Huzňák nehraje divadýlko. Nedokázal to posoudit.

 Zeptal se ho na alibi na kritickou noc, kdy byla jeho manželka uškrcena.

 Prý byl sám doma. 

 „Co že jste nebyl se svou přítelkyní?“

 „Byl jsem unavený. A potřeboval jsem klid.“

 „Bohužel zrovna v době vraždy vaší ženy“, sarkasticky to okomentoval Slabina. 
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 „Vaše žena též někoho měla, že?“, otázala se Huzňáka tentokrát Závrtová.

 „Jo, toho zubaře“, utrousil opovržlivě Huzňák.

 „Ten zubař má nějaké jméno?“, jízlivě se optal Slabina.

 „Náborský. Bedřich Náborský.“

 „Děkujeme. Rozhodně nikam nejezděte. Budete nám k dispozici“, poučil Huzňáka Slabina.

 „Snad si nemyslíte, že jsem ji zabil já?“, vyhrkl Huzňák.

 „My si  musíme myslet všechno.  Důležitá  jsou fakta a podstatné jsou důkazy.  Rozhodně

mezi podezřelé patříte“, neuklidnil ho Slabina.

 

 „Ale nemyslíš si, že to byl on?“, zajímalo v autě Závrtovou.

 Slabina pouze vzdychl.  „Jak to mám vědět? Ale ne, skutečně si to nemyslím. Podle mě

vraždy otce a dcery souvisejí  – a Huzňáka opravdu nepodezřívám, že by zabil Vortycha.

Nedává to logiku. Ne. Ale vyloučit ho ještě nemůžu. Mohlo to být něco impulsivního. Nějaká

hádka.

 Vortych byl ubit – jeho dcera uškrcena. Modus operandi je tedy jiný. Což sice neznamená,

že máme nutně dva pachatele, ale rozhodně to neukazuje na jediného. 

 Víš, Péťo, já furt myslím na to, že nám ten Proutník něco tají. Že ví víc – a co nejhorší, že

není pachatel.

 Jenže když má furt u prdele toho právníka, nic nevyklopí“, vzdychl si a zakabonil se.

 „Já myslela, že aspoň tohle už je vyřešené.“

 „Pro  mě ne.  Dokud mi všechno nezapadne,  kam má,  nemohu to jen  tak ze své hlavy

vytěsnit. To zkrátka neumím.“

 

 Linda Houfková konečně porodila.  Holčičku.  Má necelá tři  kila  a dostala jméno Adélka.

Adámek má tedy sestřičku.

 Linda je vyčerpaná, ale šťastná. Ještě že jí pomohla matka. Sice se moc nemusejí, ale teď jí

je vděčná.   
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Blažena Vortychová hledí na Ondřeje chladným odměřeným pohledem. 

 „Proč jsi přišel?“

 „Potřebuju jen vědět, že v tom nebudeš pokračovat“, šel rovnou k věci.

 Mohla se samozřejmě zeptat, co tím myslí, ale bylo jí to jasné. Jedná se o tu zpropadenou

závěť. 

 „Podívej, chci ty prachy rychle jako ty. Nic napadat nebudu, jestli tě to zajímá“, pronesla,

aniž hnula brvou. Celou tu dobu se nevlastnímu synovi dívala zpříma do očí.

 Neuniklo jí, jak se mu ulevilo.

 „Ale zajímalo by mě, co bys dělal, kdybych v úsilí tvé sestřičky pokračovala? Taky bys mě

zabil,“, vpálila mu do tváře a s rozkoší sledovala, jak zbledl.

 „C-co… S-snad s-si n-nemyslíš, že…?“ Koktal a vůbec neskrýval svůj zmatek.

 Jako prvňáček, ušklíbla se v duchu Vortychová.

 „Nikoho jsem nezabil, jasný?“, zařval na ni po chvíli. Přešel do útoku a blednutí nahradila

rudá barva značící vztek. 

 „To musíš vědět ty“, pokrčila rameny Blažena Vortychová.

 „Měla jsi stejný motiv jako já, ty…“

 „Tak to prrr“, zarazila ho pohybem ruky. „Já nikomu nedlužím a nezmlátili mě kvůli tomu.

Když ty prachy nedostaneš, tak co, zabijou tě?“

 Popošla k němu blíž. „Nedivila bych se. Tys´ měl sakra motiv, synáčku“, zašklebila se. 

 „Snad tohle nebudeš vykládat policii…“

  „Ani nebudu muset. Tohle si jistě zjistěj i beze mě.“

 „Nezabil  jsem  ji“,  opakoval  stále  dokola  Obdřej  Vortych,  jakoby  o  tom  v první  řadě

potřeboval přesvědčit sám sebe. 

 „Fajn. Cos potřeboval vědět, víš. Teď můžeš vypadnout“, dala mu Blažena rázně najevo, že

není vítán a že dnešní konverzaci pokládá za ukončenou.  
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 Rudolf Vulčák načal další lahev piva. Na stole měl rozložené noviny, kde se psalo o vraždě

Klaudie Huzňákové.

 Myslil na jediné. Vortych bude cálovat. Snad se nezačne vykrucovat. Ale v tom případě mu

už pořádně domluví.

 Lokl si a říhnul. Bude v balíku. 

 Přemítá, jestli ho s tímhle může policie jakkoli spojovat. Dospěl k závěru, že ne. Leda by jim

to vyblil Vortych. A v jeho nejlepším zájmu je držet hubu.

 Vulčák si vzpomene na svou basu. Už nikdy. Zničilo ho to. Vlastně ne – jeho život zničil

Houfek, když mu zabil bratra. Houfek je ale mrtvý.

 Policajti ho tedy otravovat budou. Ale kvůli Houfkovi, ne kvůli Huzňákové. I když počkat –

přece zatkli  nějakého toho magora, co měl ty drožkaře vodkrouhnout. Takže by měl přec

jenom mít od poldů klid. 

 Je opilý – a přestává mu to myslet.

 Vysíleně se svalí na kanape a za chvíli chrápe, aniž si před tím sundal kalhoty či zul boty. 

 Tentokrát se Slabina rozhodl Proutníkovi vykat.

 „Můžete si samozřejmě zavolat toho svýho právníka – a nic mi neříct, to je vaše právo. Ale

já vám chci pomoct. Nemusíte jít sedět na doživotí. Ale musíte se mnou mluvit.“

 Proutník se na něho nepřítomně zadíval.

 „A co jako mám říkat? Nic vám nepovím, jasný. Chci hlavně přežít.“

 „Nemusíte mít strach, já nic z toho, co mi…“

 „Kecy“, přerušil ho nesmlouvavě Proutník.

 „Vy jste je osobně znal, ty taxikáře, že jo?“, nedal se Slabina.

 Proutník ztišil hlas. „Dostanou mě. To chcete?“

 „Kdo vás dostane? Tembr a jeho lidi?“, zkusil to Slabina.

 „Kdo jinej“, zasténal Proutník, který navíc prožíval absťák.

 „Co mi k němu můžete říct?“
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 „Nic“, odsekl Proutník.

 „Váš právník vám nepomáhá. On vás jen hlídá, abyste se neprokecl, že? Strávíte konec

života v base, to chcete?“

 „Nechci skápnout, doprdele“, vyšiloval Proutník.

 „Řekněte mi, prosím, co víte. O co tady de? Pokud jste ty taxikáře znal, co jste s nimi měl?“

 Proutník neodpovídal.

 Náhle Slabinu něco napadlo. „Kde jste vlastně bral drogy?“

 „Kupoval, ne?“, vyjel na něho zjevně podrážděný, ale i vyděšený Proutník.

 „Ale od koho? Oni  dealovali,  že jo?  Houfek vám prodával  drogy,  že je  to tak?“,  vypálil

naslepo Slabina. Ale hned cítil, že trefil do černýho.

 „Mlčte, dohajzlu“, zaúpěl Proutník. „Jo, prodávají všichni. Taxikaření je zástěrka. Ale jestli se

někdo domákne, že jsem mluvil, jsem mrtvej. Chápete to, doprdele?“

 Slabina se ho pokoušel uklidnit, že nemusí mít strach.

 „Ondřej Vortych tedy taky prodává drogy.“

 „No jasně. Řikám, že všichni.“

 Slabina byl spokojený. To na celý případ vrhalo nové světlo.

 „Vám prodávali všichni tři? Tedy Houfek, Berki a Jandera?“

 „Hlavně Berki. Ale jo. Takže jsem je podle vás zabil, že jo? Máte motiv konečně.“

 „A nezabil jste je?“

 „Ne, pořád každýmu povidám, že ne. Ale nikdo mi nevěří. Ani vy. Tak táhněte a nechte mě

být. Říkal jste, že mi chcete pomoct, ne?“

 Div se nerozbrečel.

 „To taky chci“, ujistil  ho Slabina. „Nevíte například, proč by se mohl Tembr chtít někoho

z těch taxikářů zbavit?“

 „Houfek si ulejval prachy pro sebe. A Vortych taky. Myslím, že i Berki. U Jandery nevím, ale

je možný, že taky. A každej ví, jak dopadl Farhandl“, a přejel si prstem po krku.

 „Vy si tedy myslíte, že se jich zbavil Tembr?“
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 „A kdo jinej, sakra? Proč myslíte, že mi tak ochotně poslal toho právníka? Aby mě vohlídal.

To, že se tu s váma vybavuju…“

 Byl s nervy v háji.

 Slabina uvažoval. Oficiálně už Tembra vyšetřovat nemůže. Ne, co se týče těch tří taxikářů.

Ale zaměří se na Vortycha. Toho donutí mluvit. 

 Světlaně dělalo dobře, jak se před ní Ondřej plazí. Jak žadoní a doprošuje se. 

 „Nemůžu bez tebe bejt. Uvidíš, že to zvládneme. Já tě strašně moc potřebuju…“

 Zahrnoval ji textovými zprávami. Poslal ji velký pugét. Dával jí zřetelně najevo, že se s jejím

odchodem nesmíří.

 A ona se nechala blahosklonně dobývat.

 Věděla již, že Ondřej pravděpodobně dědit bude. A i když zaplatí dluhy, neměl by být úplně

švorc. 

 Pach  peněz  dokázal  Světlanu  vždy  zaručeně  přivábit.  Peníze  jsou  pro  ni  něco  jako

feromony. 

 Náborského poslala k vodě. Nebyl pro nic vlastně nic. Jen příležitost, jak se rozptýlit. 

 V tuto chvíli jsou pomyslné akcie Ondřeje Vortycha nahoru – a ona toho hodlá jaksepatří

využít.

 Využila  jedné  romantické  večeře,  kdy  Ondru  doprovodila  k němu domů.  Již  předem si

oblékla nejnovější rajcovní prádélko. Černé a krajkové. Na té noci si dala záležet.

 „Takže se ke mně vrátíš?“, šeptal vedle ní zcela vyčerpaný, ale šťastný.

 Přivinula se k němu a vášnivě ho políbila na rty. „Nikdy jsem tě vlastně neopustila. Říkala

jsem ti, že je to na tobě, ne? Když to nezkazíš, může to být hezké dlouho. Možná hodně

dlouho…“

 Cítil, jak dole opět tvrdne. 
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 Viktor  Slabina  seděl  rozvalený  v křesle  a  přemýšlel.  Cítil,  že  zatčení  Proutníka  bylo

předčasné. 

 Že by tu šlo o drogy? Proto někdo vraždí? Zdálo se to logické. Jestli Houfek i ti další dva

Tembra okrádali, mohl je dát sejmout. A Slabina nesmí zapomínat, že Julie Barnátová byla

předávkovaná. Drogy jsou tu společným jmenovatelem.

 A pro Tembra jezdí Ondřej Vortych. Tím se Slabina dostává k vraždám Reného a Klaudie.

Že by to bylo tak prosté?

 Co když se Ondřej Vortych zbavil kolegů, kteří věděli, že si něco ulije? Aby se to nedozvěděl

Tembr. Možná ho vydírali. Tak je všechny tři zabil.  Julie se mohla něco domáknout, tak ji

oddělal též. A otce a sestru odklidil z cesty kvůli dědictví.

 Může být Ondřej Vortych takové monstrum? Nebo si na to někoho najal?

 Slabina se na něho rozhodně zaměří. Ale sám sebe krotí, že tohle by bylo až příliš snadné.

Ne, že by všechny vraždy spáchal jediný pachatel, to si nemyslí. 

 Vortycha ovšem skřípnout musí. 

 Je dobré, že ho vyšetřuje v souvislosti s vraždami otce a sestry. A díky tomu může nerušeně

udělat pokrok i v odhalování vraha těch taxikářů.

 Proutník je narkoman, lhář a zloděj. Ale vrah? 

 Soud se mu pomalu blíží. Slabina nepochybuje, že Proutník doživotí dostane. Důkazy jsou

sice  nepřímé,  ale  ukazují  jednoznačně  na něho.  Přitíží  mu skutečnost,  že  bere  drogy a

krade. Není to zrovna „klaďas roku“. A existuje tu silný tlak, aby tato kauza byla provždy

ukončena. Aby celé to šílenství utichlo.  

    

 Tentokrát zašla za Kurčíkem Závrtová sama. Byla zvědavá, jestli ho zase uvidí se sklenicí

v ruce. 

 Tentokrát se Kurčík k baru ani nepřiblížil. Působil zdrceně a bezradně.

 „Připravuji nyní pár plastik na výstavu“, hlesl. Byl zabořený v křesle a dával najevo, jak ho

celá ta tragédie šokuje.
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 „Klaudie je mrtvá. Nemohu tomu uvěřit. Co se to tu proboha děje?“

 Na to Petra Závrtová odpověď nezná.

 „Mohu se vás jen pro informaci zeptat, kde jste byl…?“ Upřesnila mu den i časový interval,

jenž je zajímá.

 „V  ateliéru“,  odpověděl  bez  přemýšlení.  „Pracuji.  Mám  toho  nyní  hodně.  Potřebuji  vše

stihnout  před výstavou.  A dělám sám. Takže svědky nemám. Ale  snad si  nemyslíte,  že

já…?“

 Otázku nechal nevyřčenou.

 Petra Závrtová ho ujistila, že nic takového si nemyslí, a že si jen potřebuje udělat obrázek,

kde kdo byl. A že nemá důvod Kurčíkovi nevěřit.

 „Napadá vás, kdo by mohl mít motiv ji zabít?“

  „Asi bych se zaměřil na manžela. Ale upřímně, nemyslím si, že by…“

 „Choval se někdy ke své ženě násilnicky?“

 „To opravdu nevím. Jen, že se hádali.  Ale to samozřejmě nic neznamená. Popravdě…“,

Kurčík  se na chvíli  odmlčel.  „Být  váma,  jdu  za Ondřejem.  Klaudie  chtěla,  aby z dědictví

neviděl  ani  vindru.  Nějací  ostří  hoši  ho  nedávno  zmlátili.  Má  dluhy.  A  René  už  nechtěl

vyhazovat peníze z okna. Teď jsou mrtví jak Renda, tak Klaudie.  A kdyby v tom jela i  ta

mrcha Blažena, nedivil bych se“, odfrkl si pohrdlivě. „Trochu se divím, že už jste ho nezatkli.“

 „Nezatýkáme lidi bez důkazů“, konstatovala suše Závrtová.

 „Já jen, že třeba ještě mohla žít…“

 Petru  Závrtovou  už  tato  myšlenka  také  napadla  –  a  poměrně  ji  užírala.  Nemá Kurčík

pravdu? Nemohli Klaudiině smrti zabránit?

 Čím dál více se jí zmocňoval pocit, že na tom celém svůj podíl viny mají. Měli to mít již

dávno vyřešené.

 Ondřej Vortych byl nevrlý a Slabinovi dával nepokrytě najevo, jak moc je mu jeho přítomnost

na obtíž.

79



 „Sestru jsem nezabil“, odsekl.

 Když byl dotázán na alibi, zavlnila se před nimi Světlana a nasadila zářivý úsměv.

 „Byli jsme spolu. Až do rána.“

 Slabina si něco o tomto alibi pomyslil, ale neřekl nic. Jen vrhl na Světlanu úkosem pohled,

jenž jasně prozrazoval, co si o jejích slovech myslí.

 „Před tím jsem jezdil taxíkem. Ověřte si to“, chladně ho informoval Vortych.

 „To se nebojte. Ověřím“, ujistil ho pevným a rozhodným hlasem Slabina. 

 „Pokud vím, vaše vztahy,  myslím se sestrou,  byly,  eufemisticky řečeno,  napjaté.  Chtěla

podniknout kroky, abyste se nedostal k dědictví, že?“

 „Byla to kráva“, vybuchl Vortych. „Ale já ji nezabil.  Je to jasný? Nevím, kdo to udělal – a

rozhodně nemůžu říct, že bych mu to měl za zlý.“

 Arogantní hovado, pomyslil si Slabina, který přemýšlel, zda je Ondřej Vortych kromě toho i

vrah.    

  

 Viktor Slabina byl již na odchodu, když se k němu přikradla Světlana a něco mu šeptala.

Evidentně nechtěla, aby ji Ondřej slyšel.

 „Být vámi, promluvila bych si s Bedřichem Náborským. Byl to Klaudiin milenec. Nedávno nás

přistihla spolu. O nic nešlo, měli jsme s Ondrou krizi – a já… No, stalo se. On to neví. Ale

Klaudie zuřila. On ji přitom nechtěl ztratit. Takže být vámi, vyslechla bych jeho.“

 

 Slabina přemítal, zda ho tihle dva vodí za nos. Nepochyboval o tom, že Vortych alibi má. Ale

mohl si někoho najmout. Dá ho sledovat. A vyslechne ho na stanici, kde se ho zeptá i na

jeho taxikařinu a drogy. Je na čase, aby ho řádně skřípnul. 

 S tím Náborským to ale rovněž musí prověřit. Zde by motiv byl: Klaudie se cítí být zrazena,

hádají  se,  vmete  mu  do  tváře  nepříjemné  věci,  možná  ho  urazí.  Urazí  jeho  mužskou

ješitnost, ponižuje ho. On to neunese a začne ji škrtit. Když ji pustí, Klaudie se sveze k zemi

a on zjistí, že se z něho stal vrah.
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 Jak si to tak představuje, docela mu to zní věrohodně.

 Ondřej Vortych si šel pročistit hlavu. Vypadl ven. Pryč od všech a od všeho. Tu za sebou

slyší kroky a ohlédne se.

 Na příhozího zůstane nevěřícně zírat.

 „Co tu děláš, doprdele?“, vybuchne. Hned ale ztiší hlas a obezřetně se rozhlédne kolem.

„Můžou mě sledovat poldové. Něco jsme si řekli, ne?“, zvýší hlas a výhružně se zadívá na

svého společníka.

 Vulčák se ovšem zastrašit nedá.

 „Klid. Dávám si bacha.“

 „Ty mě jako sleduješ?“, rozlítí se opět Vortych.

 „Abys nezapomněl platit“, připomene mu odměřeně Vulčák. „Pokud vím, já svůj díl dohody

splnil.“

 „A já ti řekl, kdy budou prachy. Takže nechápu, proč mě otravuješ teď. Musíš počkat.“

 „Počkám. Jen ti osvěžuju paměť.“

 „A  jí  ti  říkám,  že  nás  tím  oba  ohrožuješ.  Už  to  nedělej“,  dal  Vortych  Vulčákovi  na

srozuměnou, že tohle již nehodlá tolerovat.

 „Už mě neser“, dodá nahněvaně.

 „Podívej“, Vulčák Vortychovi funí do obličeje, „nedám se vodit za nos. Ty prachy dostanu –

jinak…“

 Pustí Vortycha a poodstoupí si od něho.

 „Ještě  jednou  tohle  uděláš  –  a  dostaneš  hovno“,  rozkřikne  se  na  něho  celý  brunátný

Vortych.

 „A teď vypadni, kreténe.“

 Vulčák procedí mezi zuby. „Máš na to měsíc. Jinak se klidně udám poldům – a tebe vezmu

s sebou. Je mi to jedno.“
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 Vortych sleduje, jak Vulčák mizí v dáli a kromě nebetyčného vzteku má i stejně ohromný

strach. Jako by nestačilo, že po něm jde Tembr.

 Bedřich Náborský je nesoustředěný a roztěkaný. 

 Na Slabinovu otázku, kde se v době Klaudiiny vraždy nacházel, odpovědět neumí. Ne tak,

aby měl alibi. „Šel jsem si ten večer brzy lehnout. Měl jsem blbou náladu. Pohádali jsme se

s Klaudií. Řekla mi, že to chce skončit a já…“

 „Zabil jste ji?“, zeptá se ho přímo Slabina.

 „Ne, to ne. Rozhodně ne“, pospíší si s odpovědí vyděšený Náborský. „Jen vám vysvětluju,

že mě bolela hlava a bylo mi zle. Byl jsem ve stresu. Tak jsem si vzal prášky a šel si brzy

lehnout.“

 „V kolik.“

 „Nevím. V sedm, v osm… Nesledoval jsem hodiny.“

 „Takže alibi na dobu Klaudiiny vraždy nemáte. To není dobré, pane Náborský. Protože krom

toho, že nemáte alibi, tak máte motiv. Zeptám se vás tedy přímo: Popíráte, že byste se v ten

večer, kdy byla zabita, s Klaudií viděl?“

 „Říkám vám, byl jsem doma. A šel spát“, vychrlil  ze sebe Náborský, který se potil  a byl

očividně ve stresu.

 „Jistě, šel  jste si  brzy lehnout“,  zopakoval  polohlasně Slabina a probodával  Náborského

očima. 

 „Víte, co si myslím já? Že jste za ní ten večer šel. Že jste škemral, aby vám odpustila nevěru

a vzala  vás  na milost.  Vrátila  se  k vám.  Co vám na  to  řekla?  Nazvala  vás  ubožákem?

Vysmála se vám? Tak jste popadl, co bylo po ruce – a začal jste ji škrtit? Nedokázal jste

povolit a jen jste tiskl a tiskl? Zabil jste ji?“

 „Ne. Ne. Opravdu ne“, naříkal Náborský, který neměl k pláči daleko. „Musíte mi věřit. Já ji

miloval“, dal si hlavu do dlaní a seděl tam jako hromádka neštěstí. Nyní by na něho žádná

baba neletěla, blesklo hlavou Slabinovi, který z toho měl i jistou škodolibou radost. 
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 „Ještě se určitě uvidíme.“ Slabina vstal a nechal tam Náborského zhrouceného napospas

jeho sebelítosti. 

 Sám sebe se potom ptal, který z těch dvou to bude: Náborský, nebo Vortych? Anebo ještě

někdo úplně  jiný?  To  mu nepřipadalo  příliš  pravděpodobné  –  ale  vyloučit  tuto  hypotézu

rovněž nemohl.     

 

  Sabina Huzňáková se schoulila Tomášovi do klína a dala bezbřehému pláči volný průchod.

Měla vztek na celý svět. Nejprve přišla o dědečka – a teď ztratila i mámu. Otce hluboce

nenávidí – a obává se, že to se hned tak nespraví.

 Kdo je tím bezcitným vrahem? 

 Je zmatená, zranitelná, zlomená. Tomáš se ji snaží utěšovat. Hladí ji po vlasech.

 Ještě, že má Tomáše. Bez něho by se snad zabila. Raději na to nemyslí. 

 „Kdo to mohl proboha udělat?“, opakuje mechanicky dokola mezi poryvy pláče.

 Tomáš neodpovídá a dál zlehka projíždí rukou v jejích vlasech. 

 Sabina  naštěstí  netuší,  jak  se  nedávno  s její  matkou  chytil.  Nemusí  vědět  všechno.  A

některé věci se o něm nesmí dozvědět nikdy.

 „Můžeš žít se mnou, jestli chceš“, nabídne ji. „Já tě u sebe budu mít rád“, dodá. „Postarám

se o tebe.“

 Sabina u něho cítí  bezpečí.  Ne, sama by teď doma nevydržela – a s otcem a tou jeho

Deniskou nebude ani za zlaté prase.

 „Děkuju“, zašeptá vděčně a zavře oči. 

 Je možné, že by vraždil její otec? Tuto myšlenku okamžitě napadne jako nesmyslnou. Co by

z toho měl? 

 Určitě to byl ten zubař. Pocítí náhlé vzedmutí nenávisti a vzteku. Toho neměla její máma

nikdy potkat. Nikdy. Sabina věděla od začátku, že je to slaboch a křivák. Určitě se pohádali –

a on ji zabil. Uškrtil.

 Ne, na to nesmí myslet. Pouze ji to neskutečně zraňuje – už ta představa, jak někdo…Ne.“
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 Ondřej Vortych hledí na Slabinu vzdorovitě, ale tomu neuniklo, že má strach. 

 „Podívejte, pane Vortychu, já vím, že prodáváte drogy.“

 Slabina nechal chvíli svoje slova patřičně vyznít.

 Vortych výrazně zbledl – a jeho hraná sebejistota byla okamžitě pryč. „Jak můžete… To

není pravda, to n-nejde…“

 Koktal a byl nervózní. Došlo mu, že je v průšvihu.

 „Žádám svého právníka“, vykřikl.

 „To jistě můžete, ale ještě si to rozmyslete. Nepochybuju, že vám sem Tembr nějakého

pošle. Abyste neřekl něco, co nemáte. Ale půjdete sedět za dvojnásobnou vraždu. Skutečně

to chcete, nebo budete spolupracovat?“

 Vortych se na Slabinu díval zmučeným pohledem. „Když budu mluvit,  zjistí to – a je po

mně“, zaúpěl.

 „Zůstane to mezi náma. Ale musíte mluvit“, pobídl ho Slabina. „Tak jak se rozhodnete? Zabil

jste svého otce a svou sestru?“

 „Ani jednoho“, zakvílel Vortych. „Nic jsem neudělal, vážně. Musíte mi věřit…“

 „Nemusím“, zareagoval chladně Slabina. „To záleží na vás, co mi prozradíte o drogách a

Tembrovi.“

 „Zabije mě“, kňoural Vortych, který se úplně sesypal.

 „O tomto našem rozhovoru se nikdo nedozví“, ujistil ho Slabina. „Jen mi odpovězte, na co se

vás zeptám. Takže znovu: Prodávali Houfek, Berki a Jandera drogy?“

 Vortych se na něho chvíli mlčky díval, pak sklopil hlavu a zachroptěl: „Všichni prodáváme.“

 „Takže taxislužba je zástěrka.“

 „Jo.“

 „Je možné, že Houfek a ti další zatajili Tembrovi nějaké peníze?“

 Ticho.

„Na něco jsem se ptal“, připomněl Slabina Vortychovi.
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 Ten zalapal po dechu. „Každý si snažíme něco málo ulít. Ale Tembr se to nesmí domáknout.

Už jednoho chlapa pro výstrahu sejmout dal. Farhandla.“

 „I vy jste si tedy něco, jak říkáte, ulil?“

 „Jo.“

 „Vyhrožoval vám Tembr?“

 „Visím mu prachy. Hodně. Jeho gorily si mě už podali“, dodal hořce Vortych.

 „Mohl byste proti němu svědčit.“

 „Jste hluchej? Do rána by bylo po mně“, zařval Vortych. „Tembr má podplacený lidi všude

možně.“

 „Takže je mohl nechat zabít – všechny tři?“

 „Myslel jsem, že jste někoho chytli.“

 „Proutníka. Znáte ho?“   

 „Tomu prodával hlavně Berki.“

 „Vy ne?“

  Ne. Ale vím, o koho de. Takže to on mluvil?“

 Tohle nechal Slabina bez komentáře.

 „Umíte si tedy představit, že dal vaše kolegy zabít Tembr, protože ho okrádali?“

 „Šurch mohl někoho najmout.“

 „Šurch. Radim Šurch. Tembrova pravá ruka.“

 „Znal jste Julii Barnátovou?“

 Vortycha otázka očividně překvapila.

 „Od vidění. Moc ne.“

 „Drogy jste jí tedy nedodával?“

 Lehké zaváhání.

 „V poslední době ne.“

 „Víte o někom, kdo ji mohl chtít zabít?“ 
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 Ondřej Vortych chvíli váhal. „Viděl jsem k ní jít Svoru. Luďka Svoru. Ale už nevím, co to bylo

za den. Jen mě to překvapilo, že ho tam vidím. Musel jít za ní.“

 Slabina zatím přemýšlel:  Svora prodává drogy. S manželkou ale chtějí  adoptovat  Juliinu

dcerku. Co když Julie o jeho kšeftech věděla – a vydírala ho? V tom případě tu má prvotřídní

motiv.

 „Jak se vlastně někdo dostane k Tembrovi? Musí mít nějaké doporučení, ne?“

 „Dostáváme prachy i za nábor. Když přivedete někoho novýho, vyplatí se to.“

 „Nevíte, kdo přivedl Houfka?“

 „Dlaha. Matouš Dlaha.“

 Slabina si jeho jméno poznačil. „A vás?“

 Vortych zavrtěl na znamení, že tuto informaci Slabinovi opravdu nesdělí. 

 I tak se Slabina něco dozvěděl – a měl další podezřelé. Smrt Julie Barnátové a těch taxikářů

možná souvisejí. A budou v tom drogy. Dávalo to smysl.  

    

 Kapitola VI. Konec velkého snu

Luděk Svora měl nervy doslova v háji. Okusoval si nehty, a co chvíli mrkal, že se zdálo, že

má v oku tik. 

 Věděl, že by si měl zavolat advokáta, ale doufal, že když bude s policií spolupracovat, nějak

to uhraje.

 „Vaše manželka asi neví, že prodáváte drogy, viďte?“, otázal se ho napřímo Slabina – a

Svora  měl  pocit,  že  do  Země narazil  asteroid  velikosti  Marsu.  „Asi  se  jí  tím  nehodláte

pochlubit, že?“

 Svorovi stékal pot po čele.

 „Neříkejte jí to, prosím“, zanaříkal – a klidně by před Slabinou poklekl na kolena, kdyby to

mělo pomoct.  
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 „Tak mi hlavně povězte vše, co víte. Zjistil jsem, že jste byl v den její smrti u Barnátové.

Zabil jste ji?“

 Cože? Je obviněn z vraždy? To přece nemůže být pravda. 

 „Nezabil“, dušoval se Svora, „vážně, j-já…“

 Zajíkal se a hrdlo měl stažené strachy. 

 „Pro Tembra ale prodáváte drogy?“, pokračoval neúprosně ve výslechu Slabina.

 „Ježíši, vždyť mě zabije“, zaúpěl Svora. „Nechtějte, abych proti němu svědčil. Má lidi všude

– i tady, na policii.“

 Prožíval přímo panickou ataku.

 „Už dávno jsem si měl zavolat advokáta…“

 „To můžete“, pokrčil rameny Slabina. „A já si pak budu muset promluvit s vaší manželkou…“

 „Ale to je vydírání“, vybuchl zoufale Svora.

 „Když myslíte…“

 „Jo, prodával jsem. Potřeboval jsem prachy“, sklopil rezignovaně hlavu Svora.

 „Ale Barnátovou jsem nezabil“, ohradil se prudce. „Nejsem vrah.“

 „Ale šel jste tu noc, co ji zabili, za ní?“

 „Vydírala mě“, špitl Svora.

 „Že vaší ženě prozradí, jak si vyděláváte? Protože nechtěla, abyste měli v péči její dítě?“

 „No jo“, přisvědčil Svora.

 „Jak to mohla vědět?“

 „Tak to právě vůbec netuším“, rozhodil rukama v bezradném gestu Svora.

 „Takže jste za ní přišel…“

 „A našel ji mrtvou. Zazmatkoval jsem – a utekl. To je vše.“

 „A to vám mám věřit?“

 „Hlavně jí nic neříkejte, zapřísahám vás, já…“

 Svora se rozeštkal. Byl na něho velice smutný pohled. 

 „Co Ondřej Vortych? Myslíte, že zabil vaše kolegy?“, zeptal se náhle Slabina.
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 Svora se zatvářil překvapeně. „Já myslel, že jste tu svini už dopadli.“

 „Znáte Proutníka?“

 „Byl to magor. Feťák. Všehoschopnej grázl.“

 „Ulil jste si někdy prachy?“

 „T-to n-ne- Nikdy. Já…“

 „Ale věděl jste, že to někteří dělají. Houfek si něco bokem dával, že jo?“

 „Jo. Ale…“

 „Ale je mrtvý“, přerušil ho Slabina, který Svoru propichoval ironickým pohledem.

 „Víte,  je  možné,  že  Proutník  vaše  kolegy  nezabil.  Možná  je  zatím Tembr.  Pokud  nám

pomůžete ho usvědčit…“

 „Vy jste se zbláznil“, zařval Svora. „Kdo byl proti Tembrovi, je po smrti.“

 „Takže se mnou souhlasíte, že za těmi vraždami může stát on?“

 „J-já, já nevím“, soukal ze sebe zcela zničený Svora. 

 „Prodal jste drogy Barnátové?“

 „Ne.“

 „Co jste chtěl dělat, když vás vydírala? Řekl jste doma manželce, že z péče o děcko nic

nebude,  protože  vy  dealujete?  Oba  víme,  že  ne.  Takže  se  ptám  znovu:  Šel  jste  za

Barnátovou. Jak jste hodlal celou tu situaci řešit?“

 „Chtěl jsem jí nabídnout prachy a nějaký drogy. Prostě, aby si to rozmyslela. Udělal bych

cokoli, jen…“

 „Říkáte, že jste ji našel mrtvou. Klíče od bytu jste ale neměl – tak jak…?“

 „Dveře nebyly zavřené. Zaklepal jsem – a pak jsem vešel – a uviděl ji tam…“

 „Myslím si, že byste měl vaší ženě všechno povědět. Stejně se to dřív nebo později dozví.“

 „Ale to nedostaneme tu malou“, zasténal Svora. „To nemůžu dopustit.“

 „Na to jste měl myslet  dřív“,  byl  neoblomný Slabina.  „Jste za následky svých činů plně

zodpovědný“, dodal tvrdě.

 Svora zíral před sebe prázdným pohledem – a uvědomoval si, že vše je ztraceno.   
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   Alžbětě se během pár vteřin zhroutil celý svět. A to doufala, že nejhorší hrůzy už má za

sebou. Luděk stál před ní celý ztrápený a vypadal doslova uboze. 

Ale Alžběta neměla síly na to, aby ho litovala. Cítila jediné – silnou nenávist.

 „Takže kvůli  tomu, žes´ prodával svinstvo, nebudu nikdy matkou, rozumím tomu dobře?

Všechno jsme tedy dělali zbytečně. To ti tedy děkuju.“

 Z očí jí sršely blesky – ale uvnitř cítila jen nepředstavitelnou bolest a zklamání. Tenhle chlap

ji měl zachránit – místo toho ji právě shodil do propasti.

 „Vypadni. Nechci tě už vidět. Nikdy.“

 Ztišila hlas, který zněl rázem neuvěřitelně chladně. 

 „Bětko, prosím tě, já to zkusím napravit, věř mi, já…“

 „Věřit ti? Po tomhle všem? Seš ubožák.“

 „Já tě miluju.“

 „To  určitě“,  pohrdlivě  našpulila  rty.  „Copak  nechápeš,  žes´  to  všechno  zničil?  Že  jsem

všechno dělala  zbytečně? Vypadni,  dělej“,  křičela  na něho,  a  kdyby měla  po ruce něco

těžšího, jistě by tím po něm mrštila.“

 Luděk se v mátohách vypotácel ze dveří.

 Alžběta sklesla do křesla a rozplakala se. Nebyl to ale jenom úlevný pláč. Zuřila, vztekala

se. Cítila se být neskutečně zrazená a ponížená. Nechtěla žít. Pro co taky? Nemá nic –

partnera, dítě, cokoli, co by ji těšilo. 

 Jestli je Ráj, neví. Zato může s určitostí potvrdit existenci Pekla. Objevila ho – a žije v něm.

Jenom netuší, zda se z něho dá uniknout. 

  Alžběta Svorová ví, že musí jednat rychle. Hlavní je, že má Aničku u sebe. Vše potřebné

zabalila a naskládala do kufru auta. 

 „Tak pojď, zlatíčko, projedeme se.“

 „Táta nepojede?“
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 Alžbětu píchlo u srdce. Už toho zmetka nazývá tátou – a jí mámou. Ne, o ni nesmí přijít. Ne

kvůli bezcharakternímu grázlovi, který vydělával na drogách.

 Když na to jen pomyslí, dělá se jí špatně. A ona mu tak věřila.

 Již nebude věřit žádnému chlapovi. Copak není dostatečně poučena? Vyčítá si, že byla tak

slepá, že to vůbec neviděla. Nebo jen vidět nechtěla?

 Hlavní je odsud zmizet. Horečně přemýšlí, kam, aby ji nenašli. 

 Jedna její známá před pár lety odjela do Anglie – a jí  tu nechala klíčky od takové lesní

chatky, kterou nechtěla prodávat.

 „Budu ráda, když mi na to občas dohlídneš. A můžeš ji využívat podle libosti. V létě je tam

docela pěkně.“

 Bude tam muset topit dřevem. Naštěstí ale už začíná být docela teplo. 

 Přesvědčí se, že má správné klíče a křečovitě je sevře v dlani.

 Ještě, že Luděk o té chatce neví. Nikdy necítila potřebu tam s ním jet. Občas to tam sama

zkontrolovala – a to bylo celé. Je skvělé, že tam nejsou sousedi. Je to samota. Další baráky

jsou až tak pět set metrů dál podél cesty. 

 Je jí jasné, že po ní vyhlásí pátrání. Bude muset změnit vizáž. Však si již sehnala paruku.

Nesmí na sebe upozornit. Ale co – tam si spolu s Aničkou vystačí. Po čase pátrání ustane –

a ony si budou spokojeně žít dál. To je tedy její představa.

 „Tatínek musí pracovat“, oznámí Aničce a usměje se na ni. „Uděláme si hezký výlet, ano?“

 Dítě zatřese vesele ručkama a Alžběta má co dělat, aby se nerozbrečela. 

 Bude z ní matka. Konečně. Splní si to, po čem celou dobu prahne.

 

 Netrvalo dlouho – a Slabina se Závrtovou měli hlášení, že Anička je nezvěstná – a že ji

patrně unesla Alžběta Svorová.

 „Já jí to s těma drogama neměl říkat. To vy ste mě do toho tlačil“, vyhrkl Luděk Svora na

Slabinu.
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 „Snad to nechcete svést na mě“, ohradil se Slabina. „Vy jste prodával drogy. Netušíte, kde

by vaše žena mohla být? U koho by se mohla schovávat?“

 „Vážně netuším. Muselo jí  přeskočit. Ona tu malou moc chtěla. Vlastně – taky jsem si ji

voblíbil. Prostě se s tím nevyrovnala, že by o ni měla přijít. Když jsem se jí přiznal – děsně

vyváděla. A kromě toho já…“

 Zarazil se.

 „Copak?“, pobídl ho Slabina.

 „Jen mě něco napadlo – ale to bude blbost. Už takhle má Bětka průser – ne, nic…“ Zavrtěl

hlavou.

 Slabina zpozorněl. „Povídejte. Co vás napadlo?“

 „Nechci jí ještě přitížit – navíc je to asi blbost, ale…“

 „Poslouchám. Povězte mi to – a já už rozhodnu, jestli to blbost je, nebo ne.“

 „Vmetla mi do tváře, že dělala všechno zbytečně. Víte, já nejdřív myslel, jako ty přípravy pro

Aničku. Ale musel byste vidět ten její výraz. 

 Já nevím. Já jen…“

 „Ano?“, vybídl ho k pokračování Slabina.

 „Prostě mě napadlo, jestli už o těch drogách nevěděla. Jestli jí to Julie neřekla. A jestli…“

 „A jestli ji vaše žena nezabila?“, dořekl za něho Slabina.

  Svora sklopil  oči.  „Jo“,  zašeptal.  „Jenže, povidám vám, tohle bude blbost.  Pouze na to

pořád musim myslet, mno.“

 Slabina se zamyslil  – a vůbec mu to jako blbost  nepřišlo.  Co když Julie  chtěla Alžbětu

ponížit. Pozve si ji k sobě, vše jí vmete do tváře – a chce se kochat tím, jak trpí. Ale že by

Alžběta hned měla u sebe smrtící dávku drogy?

 Tohle nesedí – na druhou stranu Alžběta měla pro zabití Barnátové vážný motiv.  Třeba

věděla, co jí Julie chce. Třeba to o těch drogách věděla dávno. 

 Musí ji za každou cenu najít. Alžběta je v případě vraždy Julie Barnátové rozhodně hlavní

podezřelou.  
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 Má věřit Svorovi, že nemá páru, kde se jeho žena zdržuje? Jak ho tak pozoruje, skoro si

myslí, že mluví pravdu. 

 Pověří Petru, aby zjistila co nejvíce to půjde z Alžbětina okolí. S kým se více stýkala, komu

věřila, kam by se mohla uchýlit.

 Nemohla mít mnoho času to promýšlet. Tedy v případě, že pro ni aktivita jejího manžela

byla skutečně novinkou, opraví se Slabina a vzdychne si. 

 „Péťo, tohle je teď priorita“ – obrátí se na kolegyni.  „Zkusíš vyšťárat, s kým se stýkala a

kamarádila.  Kdo by mohl vědět cokoli  o tom, kam by mohla jít.  Vyhlásili  jsme po ní i  po

Aničce pátrání – takže se musej někde schovat. Nemyslím, že by byli za hranicema. 

 Potřebuju to co nejdřív. Jde tu vo čas.“

 Petra přikývla. „Hned se do toho pustím.“

 „Fajn.“

 „Snad jí neublíží“, pronesla starostlivým hlasem Závrtová.

 „Úmyslně určitě ne. Ale nevíme, v jakém je psychickém stavu. Může zazmatkovat. Může se

třeba  i  s tou  malou  vrhnout  ze  skály.  Ale  to  jsou  spekulace.  Na  to  nesmíme  myslet.

Především musíme bejt rychlí. Má-li nějakou skrýš, pak o ní někdo musí něco vědět.

 Chce to postahovat záznamy z kamer, abychom se dobrali, kam tak mohla jet. Aspoň že už

nemrzne“, ulevil si Slabina a Petra Závrtová s ním naprosto souzněla. 

 Alžběta věděla, že z dálnice musí sjet co nejdříve. Párkrát už tudy jela. Ví, jak se to dá objet

po vedlejších silničkách. 

 Přemítá, kde zastavit. Má dojet až na místo? Jestli po ní pátrají, znají i SPZ jejího vozu. A

espézetky si může kdokoli všimnout. Hodí malou do chaty – a auto pak odveze někam dál.

Ne, to ho pořád někdo může objevit. 

 Zaparkuje ho před chatou – a přehodí přes něj nějakou plachtu. Tu musí sehnat.

 Už by si pomalu měla začít psát seznam věcí, bez kterých se neobejde.
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 Je ve strašném stresu. Každou chvíli se lekne, že jsou jí v patách policisté. Zrovna před

chvílí  ji  policejní  vůz  minul.  Ani  nedutala.  Auto  nemělo  zapnutý  majáček  a  za  okamžik

zmizelo na první křižovatce.

 Alžběta si vydychla. Tohle tedy přečkala.

 Konečně  je  před  nimi  les.  Malá  kňourá,  že  se  jí  chce  čůrat.  „Dobře,  beruško.  Tady

zastavíme a půjdeme ven, ano?“

 Pohled na Aničku ji nabíjí. Podaří se to. Musí. Nezdar si nepřipouští. Život jí nafackoval až

moc. Má právo taky na nějaké to pohlazení. Kdyby neměla mít Aničku, život pro ni končí. 

 Dobře, můžou pokračovat dál. „Už je to jen kousek.“

 „Mně se tu nelíbí. Nemůžeme domů?“

 „Uvidíš, bude to tu prima“, nutí se do úsměvu Alžběta.

 Dítě ještě trochu protestuje, ale nakonec se nechá přesvědčit. 

 Cesta je zablácená a plná výmolů. Alžběta zařadila jedničku. „Trochu to bude skákat, tak

vydrž. Za minutku jsme tam“ – ujišťuje Aničku – a možná i samu sebe.

 Z šedé  oblohy  se  spouští  drobný  déšť.  Alžbětě  to  nevadí.  Hlavně,  že  nikoho  nepotká.

Konečně jsou na místě.

 Zajede do mírného svahu a zastaví. „Budeme vystupovat“, oznámí a odepne si pás. Prohlíží

si stavení, jež se má stát jejím útočištěm. Vůbec netuší, na jak dlouho. 

  

   Tembr se zamračil. Je zmalovaná a oblečená jako kurva, řekl si pro sebe, když se podíval

na svou dceru. Darina nasadila falešný úsměv a rozplývala se, jak je ráda, že ho vidí.

 To určitě. Jde jí  o prachy. Určitě zase nějaké potřebuje, a ne málo, pomyslil  si v duchu

Tembr. 

 Nemýlil se. 

 „Měla by ses naučit trochu šetřit“, vzdychne si.

 „Ale taťuldo“, uculí se Darina a našpulí rty – „život v Praze je nákladnej. A přece nechceš,

abych musela tvrdě dřít.“
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 Tembr ví až moc dobře, co by to dření obnášelo. Roztáhla by nohy. A to opravdu nechce. 

 „Máš nějakýho kluka?“, zeptá se.

 „Nic, co by stálo za řeč“, vyhýbá se odpovědi Darina – a její otec víc nenaléhá.

 Stejně  si  najal  lidi,  aby  mu  hlásili,  kdo  se  v přítomnosti  jeho  dcery  objevuje,  takže  ví

všechno, včetně toho, že se nechá vydržovat jedním skoro čtyřicetiletým ženatým chlapem. 

 A stejně si zajde pro peníze i k němu. Má vztek, ale nedá to najevo. 

 „Jak se připravuješ na maturitu?“

 „Ta je ještě hodně daleko“, ušklíbne se Darina.

 „Hele, já tě na tu školu dostanu, ale musíš taky něco dělat.“

 „Bez obav. Za měsíc jedu na stáž do New Yorku.“

 „Tak to je dobrý. To ti přeju“, roztaje trochu Tembr „Takže žádný problémy?“

 „Kromě mála peněz?“, mrkne na něho potměšile Darina.

 „Jaký ty máš finanční problémy, kurva?“, zachechtá se sípavě Tembr.

 „Díky tobě žádný“, políbí ho na tvář Darina s tím, že musí letět.

 Tembr  zatím hledí  s nelibostí  na  její  černou minisukni  a  lesklé  rudé  lodičky  s vysokým

podpatkem.

 Jak se dívá za dcerou, všimne si vozu, který se rozjel právě ve chvíli, kdy Darina vplula do

metalízy  značky  Mercedes.  Řidiče  si  Tembr  všiml  jen  letmo,  ale  rozhodně  to  není  ten

čtyřicátník. Tomuhle by hádal tak pětadvacet maximálně. 

 Za chvíli se za nimi rozjelo další auto. Auto, které parkovalo poblíž. Šedý kombík značky

Ford. A vtom okamžiku Tembr poněkud ztuhnul. Přísahal by, že toho řidiče odněkud zná. A

když mu došlo, odkud, neměl ani trochu dobrý pocit – a okamžitě volal Šurchovi.

 

  „Nevím, jak vám můžu pomoct“, obořil se Tembr na Slabinu.

 „Vyšetřuji vraždy Reného Vortycha a Klaudie Huzňákové. A také Julie Barnátové.“

 „Dobře,  ale  pořád  nevím,  proč  s tím  jdete  za  mnou“,  houkl  na  něho  Tembr,  zjevně

nenaložen. 
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 „Pokud vím, syn oběti, tedy Reného Vortycha, Ondřej, pro vás jezdí taxíkem.“

 „Jezdí na sebe. No a? Podezíráte ho? Promluvte si s ním.“

 „To jsme již samozřejmě udělali“, zareagoval klidným tónem Slabina. „Víte, Julie Barnátová

byla zavražděna předávkováním. Nevíte, jak by se Ondřej Vortych mohl dostat ke drogám?“

 Slabina se upřeně zahleděl do Tembrovy tváře a četl v ní strach. 

 Tembr se zatím ptal sám sebe, zda mohl někdo žvanit. Proutník? Co ví od jeho advokáta,

tak ne. 

 Ví tenhle fízl něco víc, nebo jen blufuje? 

 Vortych pro něho představuje čím dál větší riziko. Jistě, má mu teď zaplatit. Ale měl by se ho

zbavit dřív, než je všechny potopí. Nervy má v háji – a jestli na něho policie zatlačí… Je mu

jasné, že na něho tlačí fest. Dříve či později se složí. Tohle musí se Šurchem co nejdříve

řešit. 

 „Kdyby byl na drogách, nenechám ho jezdit“, odpoví úsečně.

 „Myslil jsem, že jezdí na sebe“, rýpl si Slabina. 

 „Ou kej. Tak jezdí pro mě. No a?“

 „Takže nevíte nic o tom, že by drogy sháněl či prodával?“

 „Kdybych to věděl, nahlásím to“, zaskřehotal Tembr.

 „Julii Barnátovou jste neznal?“

 „Ne.“

 „Tak vám děkuju“, rozloučil se Slabina.

 Tembr si byl dobře vědom toho, že tohohle čmuchala se jen tak nezbaví. Zavětřil stopu – a

jde po ní.

 Šurch se tvářil zaskočeně.

 „Ujistil mě, že zítra ty peníze dá. I s úroky. Konečně dostal dědictví. Bude to v suchu.“
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 „Nemyslím“, zavrčel Tembr. „Jdou po něm poldové,  sakra. Až to zacáluje,  musíš se ho

zbavit. Možná už něco prokec´ – a já nebudu čekat, až nás pošle všechny k ledu“, láteřil

Tembr.

 „Jenže pak po nás půjdou policajti tuplem“, suše konstatoval Šurch.

 „Ale nebudou mít důkaz. A vo tom to je“, zašklebil se Tembr. 

 „Poslední slovo?“

 „Je to hotová věc“, odsekl Tembr. „Jo – a jak vypadá ta věc, co jsme tuhle řešili?“

 „Našel jsem ho.“

 „Ou kej“,  ulevilo se Tembrovi.  „Tak ho sleduj.  Potřebuju vědět,  oč mu jde. A ať tví  hoši

dohlídnou na Darču. Nic se jí nesmí stát, jasný?“

 Ani nemusel zvyšovat hlas.

 „Nic se jí nestane“, ujistil ho Šurch. 

 Petra Závrtová se snaží  na Sabinu  příliš  nenaléhat  – a tón jejího  hlasu je  proto spíše

konejšivý. 

 „Potřebuji vědět, jestli tušíš, kdo mohl chtít tvé matce ublížit?“, rozhodla se pro tykání.

 „Já nevím“, Sabině se třese hlas. „Nesnášela se se strejdou.“

 „S Ondřejem.“

 „Jo. A s mým otcem se rozváděli. Ale ten ji určitě nezabil“, pospíšila si honem.

 „A ty jsi měla s mámou dobrý vztah?“

 „To jako myslíte, že jsem ji zavraždila já?“, vyhrkla Sabina pobouřeně.

 „Nemyslím“, uklidňovala ji Petra. „Zjišťuji jen, jaký jste měly vztah? Hádaly jste se?“

 „Normální. Občas jsme se chytly. Máma moc nemusela Tomáše.“

 „Tvůj kluk?“ 

 „No jo“, přikývla Sabina. „Je trochu starší než já, tedy trochu víc.“

 „A to tvé mámě vadilo.“

 „Jo…“
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 „Jak se jmenuje příjmením?“

 „Pudil.“

 „On tedy s tvou matkou příliš nevycházel.“

 Petra si všimla, jak se Sabina náhle stáhla.

 „Tomáš ji nezabil, jestli myslíte…“

 „Nemyslím“,  zarazila  ji  Petra.  „Jak  povídám,  mapuji  si  vztahy  v této  rodině.  Nikoho

neobviňuju. Ale potřebuji vědět co nejvíce informací. Jenom pro formu potřebuji vědět, cos

ten večer dělala?“

 „Byli jsme spolu s Tomášem“, pohotově zareagovala Sabina, třebaže to tak nebylo. 

 „Takže máte oba alibi. Celou noc – až do rána?“

 „Ano.“

 Petra jí nevěřila ani slovo, ale přešla to. S tím Tomášem samozřejmě hodí řeč. 

 „Nesvěřila se ti máma, že by z něčeho měla strach?“

 „To ani ne. Ale upnula se na blbýho chlapa. Bedřich Náborský. Kretén“, ulevila si Sabina.

 „Myslíš, že ji zabil on?“

 „Svěřila se mi, že ji podvedl. A že ho chce opustit. A pak byla mrtvá.“

 „Díky. Pomohla jsi mi.“ Petra se na Sabinu usmála a vstala.  

 Tomáš Pudil jí od začátku něčím neseděl. Sama by nedokázala říct, proč, protože na první

pohled to je atraktivní mladý muž.

 Petra Závrtová si však hned uvědomí, kolik let je Sabině – a že tento třicátník by měl lovit

asi v poněkud jiných vodách.

 Ženský instinkt jí napovídá, že s ním něco v pořádku není – jen zatím není schopna určit, co

přesně.

 „Slyšela jsem, že vám Klaudie zrovna dvakrát nakloněná nebyla. Že si přála, aby to s vámi

Sabina ukončila. Pohádali jste se?“

 Tomáš byl zjevně nervózní – a tato otázka ho zcela očividně podráždila.
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 „Přišel jsem jí příliš starý. Ale řekl jsem jí, že Sabinu miluju. Časem by to vzala.“

 „Kde jste byl ten večer?“

 Přísahala by, že znejistěl.

 „Se Sabinou…“

 Petra si byla jistá, že s ním již Sabina mluvila a sdělila mu, že kvůli němu lhala. Ptala se ho,

co skutečně tu noc dělal? 

 „Netušíte tedy, kdo by mohl Klaudii Huzňákové ublížit?“

 „Sabča mi řekla, že se nenáviděli s bratrem. Oba jsme přesvědčeni, že je za tím on. Buď ji

přímo zabil, nebo si na to někoho najal. Já ani Sabina bychom něco podobného…“

  „Jak jste na tom finančně?“

 „Prosím?“

 „Daří se vám?“

 „Vcelku ano, ale nechápu…“

 „Zjistila jsem si, že právě moc ne“, přešla do útoku Petra. 

 „Proč bych ale zabíjel Klaudii?“

 „Protože doufáte, že se dostanete k části majetku Reného Vortycha, jenž rozhodně není

zanedbatelný?“

 „Viníte mě z vraždy?“

 „Jen se ptám…“

 „Máme se Sabinou alibi. Byli jsme spolu. A vrah vám běhá po svobodě, i když všichni víme,

kdo to je“, neudržel se Pudil. 

 „Možná byste se měl dát k policii“, sarkasticky poznamenala Petra. 

 Sabina si Tomášovou nevinou zdaleka nebyla tak jistá, jak dávala najevo. Když se ho ptala,

co skutečně dělal, řekl jí, že byl prostě sám doma. 

 Nevěří tomu. Čím dál víc se bojí, že za její matkou tu osudnou noc šel.
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 Možná proto se nyní přehrabuje v jeho věcech – a hledá důkaz. Nenávidí  se za to. Ale

nemůže si pomoct.

 Cítí se provinile. Před smrtí se s matkou zle pohádaly – a to už nic nespraví. Již se není

komu omluvit. To ji užírá.

 Jako by nestačilo, že nenávidí svého strýce. Tomáš je vlastně jediný, kdo jí zbyl. Už proto

potřebuje mít jistotu, že se o něho může opřít.

 Všimla si  krabičky přebalené papírem a ovázané gumičkou.  Byla úplně na dně jednoho

šuplíku, pod haldou jiných věcí.

 Sundala gumičku a opatrně rozbalila papír. Uvnitř se nacházelo několik flash disků. Neměla

by to dělat – ale vzala jednu z flashek a šla ke svému notebooku. Chce jen vědět, co tam

má.

 Brzy tohoto kroku měla hořce litovat. To, když se jí na monitoru začalo zobrazovat porno

dívek, jimž ještě zaručeně nebylo osmnáct. Skoro by řekla, že čtrnáct je horní mez. 

 Udělalo se jí zle. Bylo to nechutné. Chtělo se jí zvracet.

 Vytrhla flash disk z počítače. Chvíli zhluboka dýchala, aby se uklidnila. Vše dala na původní

místo. Přemýšlela, co dál. Bylo jí do breku.

 Přece nebude žít s úchylem. Ale to má být tedy na světě sama? 

 A co na tom všem bylo nejhorší? Že se nemohla zbavit  představy,  že na tyhle flashky

narazila její máma.

 Viktor Slabina byl  vyčerpaný a rozmrzelý.  Ondřeje Vortycha nechal  sledovat  – ale stále

neměl v ruce nic, co by ho s některou z vražd přímo spojovalo. Konečně se dostal k podílu

z dědictví a jedná o zaplacení svých dluhů u Tembra. 

 Už by to chtělo, aby s tím pohnuli. Aby se aspoň některá z těch vražd objasnila. Jistě, mají

Proutníka, který bude sedět za vraždy tří taxikářů. Ale Slabina je čím dál více přesvědčen, že

to  Proutník  neudělal.  K tomu všemu ho pálí  v krku  a  bolí  ho  hlava.  Měl  by  ležet  doma
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v posteli  a  srkat  horký  čaj.  Místo  toho  do  sebe  kopl  pár  paralenů,  vystříkal  si  krk

Stopanginem a nakonec vycucal balení Halls. 

 Horší  bude,  až se mu spustí  rýma – a jemu nebudou stačit  kapesníky.  Tohle nenávidí

pomalu víc než pohled na mrtvolu. 

   Světlana Puskaříková opět Ondřejovi  předvedla,  co je to gejzír  vášně.  Již s ním zase

počítá. Splatil dluhy – a není švorc. 

 „Co kdybychom odsud vypadli?“, navrhl jí, když několikrát vykřikla, aby předstírala slast a

pak zůstali ležet vedle sebe. 

 „Kam jako? Na dovolenou?“

 „Ne, myslím jako vůbec. Natrvalo. Někam daleko, kde bychom začali znova. Prachy mám

a…“

 „Mohli bychom se časem přestěhovat do Ameriky“, zasnila se Světlana, která se již viděla

jako šéfredaktorka nějakých hodně prestižních novin.

 „Nechci čekat, víš. Mám strach…“

 Posadila se a pokrčila nohy.

 „Z čeho?“

 „Z lidí kolem Tembra.“

 „Vždyť jsi zaplatil ne? Už jim nic nedlužíš. Jestli chceš, můžeš jít dělat jinam…“

 „To není tak jednoduchý“, vzdychl si Vortych. „Oni vědí, že já dost vím. A pořád se kolem

mě motaj poldové. Myslejí, že jsem to udělal. A Tembr se bojí, že budu mluvit. Mám strach,

Světí, strach, že mě sejmou.“

 Světlana mlčí a zírá před sebe.

 „Jsem si jistej, že když nezmizím, tak mě oddělaj.“

 „A kam chceš tedy vypadnout?“

 „Nevím“, vzdychl Vortych. „Vím jen, že chci být s tebou. Kdekoli.“

 Políbí ji. 
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 Světlana ho zamyšleně pozoruje. Ne, tohle není člověk, s nímž počítá ve svém životě do

budoucna. Zkusí z něj ještě něco vyrazit – a nechá ho být. Představuje pro ni riziko – a ona

riskovat nehodlá.

 Nic z toho samozřejmě neprozradí. Přivine se k němu a obejme ho. „To bude dobrý“, šeptá

mu. „Vyřešíme to, jasný?“

 Ondřej Vortych se div nerozplyne blahem.

 Alžběta je ráda, že začíná být poměrně teplo. Ráno ještě zatopila v kamnech, ale již během

dopoledne teploty šplhají ke dvaceti stupňům. Jaro jak má být. 

 Udělala velký nákup. Nosí tašky domů a postupně jednotlivé věci vybaluje.

 Co chvíli zkontroluje Aničku, aby ji měla stále na očích.  

 Koupila ji Bárbínu – a jak je vidět, zabralo to. Dítě si hraje a je tiše. Vlastně to vypadá až

nečekaně idylicky. 

 Jenže má to mnoho otazníků, které Alžběta bude muset velmi rychle řešit. Hlavně jde o

peníze. Něco doma vzala – takže chvíli mají z čeho žít. Ví, že nemůže nikde vybírat z karty.

Tak by ji dostali. Má hotovost. Jak dlouho z ní mohou žít? Pár měsíců? 

 Prozatím je to dobré – ale co bude potom? Měla by si změnit identitu a najít způsob, jak

obstarat peníze. 

 Mohla  by  někde  uklízet,  napadne  ji.  Poptá  se  v okolí.  Ale  ne  hned.  Nesmí  na  sebe

upozorňovat. Ví, že byla ve zprávách a že je po ní vyhlášeno celostátní pátrání.

 „Všechno bude v pořádku, beruško“, usměje se na Aničku a obejme ji. „Všechno to bude

zase dobré. Už napořád“, přesvědčuje především samu sebe.

 Petra  Závrtová  byla  v jednom  kole.  Zaměřila  se  na  známé Alžběty  Svorové.  Konečně

narazila na něco, co mohla být stopa.

 „Jo, měla jednu známou, Dominiku. Ta je někde v zahraničí, myslím v Anglii. S tou se bavila

asi nejvíc.“
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 Petra poděkuje za informaci a okamžitě si shání o Dominice všechno, co jen jde. Naštěstí se

dozvěděla celé její jméno: Dominika Tulešová. Podaří se jí na ni sehnat e-mail. Napíše jí, že

je od policie a že s ní potřebuje mluvit. 

 Dominika jí pověděla o chatě, kterou má Alžběta občas zkontrolovat.

 Petře Závrtové poskočí srdce radostí.  Tohle bude ono. Tady se Alžběta bude s Aničkou

ukrývat.

 Nejdřív si  chce být ale jistá. Než zavolá posily,  potřebuje vědět,  že tam ty dvě opravdu

pobývají.

 Auto zaparkovala na dostatečně odlehlém místě. Má s sebou dalekohled.  Jen potřebuje

najít vhodnou pozici, odkud bude moct tu chatu sledovat. 

Když se hodiny nic neděje – rozhodne se, že se přemístí blíž. Opatrně se přikradla k domku.

Zdá se, že tu nikdo není. Ale neušly jí stopy pneumatik. Poměrně čerstvé. Nedávno tu stálo

osobní auto.

 Zkusí dveře. Nejsou zavřené.

 Vkrade se dovnitř. Na první pohled vidí, že tu někdo bydlí. Lednička je plná potravin – a

v jedné místnosti jsou na koberci poházené hračky. 

 Mělo by tu tedy být i nějaké to malé dítě.

 Petra je přesvědčena, že trefila do černého. Ještě se trochu porozhlédne a vyjde ven.

 To už ale slyší hluk motoru a zpozoruje auto, které přibrzdilo, aby za chvíli funělo do svahu.

 Musí se schovat. Rychle. Zapadne zpět do domu.

 Automobil mezitím zaparkoval a žena s dcerkou vylezly ven.

 Petra  chtěla  využít  momentu,  kdy  žena  i  s dítětem zaplují  s nákupem do  kuchyně  –  a

nepozorovaně se vykrást.

 Bohužel se Alžběta rozhodla pro něco vrátit. Položila tašky na zem a šla ke dveřím ve chvíli,

kdy se z nich pokoušela vytratit Petra Závrtová. Alžběta k ní rychle přiskočila, uchopila ji za
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ruku a vtáhla dovnitř. Zabouchla za sebou dveře a na Petru vyštěkla: „Kdo sakra jste a co tu

děláte?“

  Sabina by se nejraději propadla do země, ale potřebovala pomoct. Žebrat o peníze u té

zpropadené Blaženy.  Větší  ponížení  snad ani  nemůže být.  Ale  na ponížení  byla  Sabina

poslední  dobou  zvyklá.  Zjistíte-li,  že  je  váš  vyvolený  perverzní  úchyl,  učiní  to  s vaší

psychikou své.

 „Kolik tedy chceš?“, zeptala se jí otráveně Blažena a nakrčila nos.

 „Potřebuju odsud vypadnout. Tak padesát tisíc. Abych si mohla sehnat nějaký pronájem – a

začnu pracovat.“

 „Takže s tím tvým ti to nevyšlo, co?“, pohrdlivě se na ni zašklebí Blažena.

 V tu  chvíli  by  ji  Sabina  nejraději  zabila.  Je  to  namyšlená  arogantní  kráva,  pomyslí  si.

Zakomplexovaná a blbá.

 Kdyby tu tak měla mámu, vzdychne si. Klaudie ji chybí. Víc, než by si kdy byla ochotna

přiznat. Navíc měla pravdu. Tomáš je hovado – a ona to viděla hned. Kdybych jen nebyla tak

blbá, trápí Sabinu.

 Je příliš pozdě. 

 „Všechno ti to vrátím. Jen začnu makat“, prohlásí chladně. Správně bych měla mít matčiny

peníze – a ne se tady doprošovat u téhle mrchy, pomyslí si.

 „Půjčím ti třicet. To musí stačit“, oznámí jí blahosklonným hlasem Blažena. „A doufám, že mi

to  brzy  vrátíš.  Musíme  si  přece  pomáhat.  Jsme  rodina,  že?“,  nasadí  umělý  úsměv,  že

umělejší už snad být nemohl.

 

    Alžběta Svorová měla docela sílu. Než se Petra zmohla na obranu, Alžběta ji bacila něčím

těžkým po hlavě, až Petra upadla. Vrávoravě vstala a instinktivně ustupovala do kuchyně.

 Alžběta ji dostihla.

 „Jsem od policie. Petra Závrtová“, vykřikla Slabinova kolegyně na Alžbětu.
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 Alžběta byla jako šílená.

 „Nevezmete mi ji.“ V očích se jí blýskalo. „To nedovolím.“

 Petra ani nepostřehla, kdy se Alžběta k tomu noži dostala. Zaregistrovala ho ve chvíli, kdy

se jeho ostří zalesklo a kdy se na ni Alžběta vrhla.

 Naštěstí se Petra trochu pohnula, takže jí nůž neprojel rovnou do prsou. Ale i rána do břicha

byla mimořádně bolestivá.

 Petra Závrtová zařvala bolestí. Navíc viděla, jak se jí z těla řine krev.

 Hlavně nesmím panikařit, přesvědčovala sebe samu. 

 Došlo jí,  že Alžběta se nezastaví před ničím. Rozmáchla se k dalšímu úderu,  ale Petra

stačila uhnout. 

 Chytila Alžbětu a pokusila se ji odzbrojit.

 Skončilo to tak, že obě žuchly na podlahu a Alžbětě na chvíli vypadl nůž z ruky.

 Alžběta ho ale zase našla a klekla si nad zraněnou Petrou, aby ji zasadila smrtelný úder.

 „Mrzí mě to, ale neseberete mi ji“, drmolila a chystala se zaútočit.

 Petra ji pevně chytila za ruku s nožem. Ze všech sil kroutila ostří pryč od sebe. 

 Alžběta naopak tlačila, co to šlo, aby nůž konečně zajel do Petřiny hrudi. Ta viděla, jak se

hrot nebezpečně přibližuje a dala do toho vše.

 Přece jen se jí podařilo s vypětím všech sil Alžbětě ruku zkroutit, že ostří náhle mířilo proti

útočnici.  Ta ale již  nebyla schopna ustat  – a celou vahou svého těla šla smrtícímu ostří

vstříc. To jí proniklo do těla pod levým ňadrem a zanořilo se velmi hluboko.

 Alžběta hrůzostrašně vyjekla a dítě, které se k tomu přimotalo, začalo hlasitě brečet a křičet.

 Petra vnímala, jak je celá od krve a zavalená ženou nad sebou.

 Opatrně ji od sebe odsunula. Bezvládné Alžbětino tělo se svezlo na podlahu. Nůž jí trčel

z rány, z které stále vytékala krev.

 Petra Alžbětě zkontrolovala tep. Nenahmatala ho. Bylo po všem. Alžběta Svorová je mrtvá –

a Petra Závrtová nemá k podobnému stavu nijak daleko.
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 Ani nevěděla, jak dokázala vyťukat na mobilu záchranku. Nejspíš omdlela – a na ten děs

kolem zapomněla. Měla pocit,  že cestuje někam pryč od vší té hrůzy. Někam, kde jí  nic

neublíží.      

Kapitola VII. Stopa přímo žhavá

 

 Viktor Slabina zažíval noční můru. Co chvíli se objevil v nemocnici, aby byl u toho, až se

Petra probere. Nepřipouštěl si jinou možnost. Ztratila poměrně dost krve – a byla okamžitě

operována.

 Ležela v kómatu na jednotce intenzivní péče.

 Vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě – a neměl na něj ani v nejmenším soustředění. Co chvíli

byl v myšlenkách u Petry. Ani nechtěl domýšlet, že by se již probrat nemusela. 

 Pokusil se aspoň najít důkazy, že Alžběta Svorová zavraždila Julii Barnátovou. Prohledali

všechny její věci – ale nic, co by prozrazovalo, že měla potřebnou drogu nebo co by Alžbětu

jinak s Julií spojovalo, nenašli. 

 Viktor byl rozmrzelý a podrážděný. Nemá lidi, Petra bojuje o život – a případy vražd ne a ne

uzavřít. 

 Šedá fordka zabočila do postranní ulice a zaparkovala. Muž, který seděl uvnitř, se jmenoval

Radek  Pivota.  Kdysi  úspěšný  –  dnes  stín  svého  někdejšího  já.  Přišel  o  syna  –  a  proč

vlastně? Protože musel potkat tu děvku, co ho na drogy přivedla. Barnátovou. Je mrtvá. Jen

by si přál, aby pořádně trpěla.

 Zapálí si. Kdysi byl nekuřák a sportovec. Nic z tehdejšího života mu nepřijde reálné. Jako by

ten život nebyl. 

 Barnátová měla drogy od Houfka. Ten už to má také za sebou. Ale celé to organizuje ten

hajzl Tembr, co si potrpí na holčičky.
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 Pivota se zamyslí,  co vlastně všechno nashromáždil.  Ano, má fotografie,  za něž by mu

policisté zlíbali ruce. Jenže, na co by to stačilo? Jistě, zatkli by Dlahu – a Tembr by byl asi

zatčen. Otázkou je, na jak dlouho. 

 Když zmáčkl Houfka, ten mu vyklopil,  že pro Tembra byl  Martin nepohodlný svědek. Že

s drogami chtěl skončit – a svědčit proti Houfkovi a celému tomu drogovému gangu. 

 Pak ho našli předávkovaného. Houfek se dušoval, že neví, jestli Martina někdo zabil. Jen si

myslil, že je to pravděpodobné. Přísahal, že on to nebyl.

 Mohla to být Julie?

 Radek neví. Je jediný způsob, jak se to dozvědět.

 Z přihrádky v palubní desce vozu vytáhne zbraň. Je nabitá. Netušil, že to bude tak snadné si

ji opatřit. Jako kluk docela obstojně střílel. V jednom opuštěném lomu se přesvědčil, že to

nezapomněl.

 Má jasno, co udělá. Jestli má strach? Kdyby toho byl ještě schopen, tak se nyní usměje.

Úsměvy mu ale již dávno došly.

 Ne. Tembra policii nepředá. Jeho právníci by ho z toho vysekali. To nedopustí.

 Vystoupí z auta a strčí zbraň do kapsy bundy.

 Ví, že za chvíli tudy půjde Tembr ke svému autu.

 Už ho vidí. 

 Dojde až k němu a mlčky vytáhne zbraň, kterou mu zamíří na horní polovinu těla.

 Sleduje, jak má Tembr strach – a přináší mu to po dlouhé době nepoznaný pocit uspokojení.

 „Co to děláte?“, vyhrkne Tembr.

 „Myslím, že to víte velice dobře“, pronese klidným hlasem Pivota.

 „Vy víte až moc dobře, kdo jsem.“

 Ano,  to  má  pravdu.  To  Tembr  skutečně  ví.  Horečnatě  přemýšlí,  proč  ho  sakra  Šurch

nevaroval.  O tohle se měl  přece postarat.  To si  s ním ještě vyříká.  Vůbec ho v tu chvíli

nenapadne, že již možná nedostane příležitost. 
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 Pivota skutečně Darinu sledoval. Lhal by, kdyby tvrdil, že neuvažoval o tom, že ji zabije –

aby Tembr trpěl jako on. Ale dospěl k závěru, že nevinnou holku zavraždit nedokáže.

 To s Tembrem je to jiné.

 „Zeptám se jen jednou: Kdo zabil mého syna Martina?“

 Tembr zíral na hlaveň zbraně a odhadoval, co Pivota si udělá.

 „Váš syn se předávkoval“, vysoukal ze sebe přiškrceným hlasem.

 „Ty hajzle, vím, že to tak nebylo“, procedil mezi zuby Pivota a zmáčkl spoušť. Třeskl výstřel

a Tembr se chytil za břicho a děsivě přitom zavyl bolestí. 

 Pivota mu namířil na hlavu.

 „Takže? Kdo to byl?“

 Tembr sténal a chroptěl. Sledoval, jak z něho teče krev.

 „Nezabíjejte mě“, žadonil.

 „Počítám do tří“, oznámil mu suše Pivota. „Jedna, dva…“

 „Dobře, tak jo. Jo, Dlaha mu prodal dávku, co byla namíchaná tak, aby ho zabila. Ten kluk

vyhrožoval, že vše řekne poldům. To jsem nemohl dovolit. Ale nezabíjejte mě. Já všechno

přiznám.“

 „To určitě“, ušklíbl se Pivota – a jestli něčeho litoval, pak pouze toho, že tuto chvíli nemůže

moc protahovat.

 „Jel v tom ještě někdo další?“

 „Ne, jen Dlaha. Nechtěl jsem, aby to moc lidí vědělo.“

 „Věřím ti, parchante“, potykal mu Pivota a zmáčkl spoušť.

 Neunikl mu vytřeštěný Tembrův pohled – a když z jeho hlavy vystříkla krev, připadal si jako

někdo,  kdo  už  měsíce  čekal,  až  zaprší  –  a  najednou  se  z oblohy  v provazcích  snáší

blahodárný déšť.

 Slabina měl zprávu, že zatím nic nového ve stavu Petra Závrtové nenastalo. Do toho byl

informován o Tembrově vraždě.
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 Okamžitě tedy jel na místo činu.

 Stručně ho zpravili, co se stalo. „Dvě kulky z malorážky. Jedna do břicha, druhá zblízka do

hlavy.“

 „Nějací svědci?“

 „Ještě zjišťujeme. Jeden starší pán prý viděl nějakého muže, jak nasedá do šedého kombíku

značky Ford. Značku si nezapamatoval – ale ještě si možná na něco vzpomene.“

 „Nějaký popis toho muže? Kde je ten svědek?“

 Slabina se snažil prošedivělého vysušeného šedesátníka o berlích v prvé řadě uklidnit.

 „Chápu, že to byl pro vás šok. Zkuste si ale, prosím, ještě jednou celou tu scénu vybavit.

Každý detail nám může pomoct.“

 „Slyšel jsem střelbu. Prásk, pak chvíli nic, pak další rána.“

 „Můžete odhadnout dobu, po které padl druhý výstřel?“

 „Víte, já nejdřív myslel, že to není střelba. Ale pak se to vozvalo podruhý. No, mohlo to být

tak pět minut.“

 „A to jste se tedy už šel podívat z okna?“

 „Já blbě chodím. Ale když to zaznělo podruhý, tak jsem si řekl, doprdele, co se to venku

děje. Dobelhal jsem se k oknu – a viděl jsem, jak někdo leží na ulici – a ten druhej šel k té

fordce.“

 „Značkou auta jste si jistej?“

 „Jasně, syn má přesně takovou. Jenom teda modrou. Tmavě modrou. Přesně stejnej typ.

Von má takovou menší stavební firmu…“

 Slabina ho přerušil. „Ale značky jste si nevšiml. Ani třeba její části? Čísla? Písmena?“

 „Já blbě vidím“, omluvně vysvětloval muž. 

„A brýle jste asi neměl…“

 „Ale to jo. Měl. Byl jsem zvědavej, co se to tam děje. Ty jsem si nasadil. No, když teď o tom

mluvíte, na konci byly dvě sedmičky. No jo, říkal jsem si, že to jsou jako dvě čísla pro štěstí.

Vypadlo mi to. Teď, jak vo tom mluvíme… Ale víc už fakt nevím.“
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 „Moc vám děkuju. Tohle by nám mělo pomoct.“ 

 Slabina ještě muže požádal, aby mu sdělil typ vozu Ford, který viděl a rozloučil se s ním.

Úkol zněl jasně. Podívat se na šedé kombíky značky Ford s číslem 77 na konci. 

 Byla to úmorná piplačka, ale nakonec vytipovali asi pět vozů a jejich majitelů. Jeden mezi

nimi čněl: Radek Pivota, který před rokem a půl přišel o šestnáctiletého syna. Předávkování.

 Najednou Slabinovi vše začalo zapadat. Škoda, že se o to nemůže podělit s Petrou. Pivota

ztratí syna – a nějak zjistí, že mu drogy prodávali Houfek a spol. A že to celé řídil Tembr.

Rozhodne se, že všechny, kdo měli podíl na synově smrti, zabije. Tohle sedělo jak zadek na

nočník. 

 „Musíme po Radkovi Pivotovi vyhlásit pátrání.“

 Konečně po delší době pocítil úlevu. Jen aby se už Petra probrala. Každou chvíli čekal, že

se ozve nemocnice. Na jednu stranu se toho telefonátu nemohl dočkat, na stranu druhou měl

z něho panickou hrůzu. Co mu asi sdělí?

 Málokdo dokáže popsat jeho euforii, když mu oznámili, že Petra Závrtová se probrala a její

stav je stabilizovaný. Již měl i termín, kdy ji bude moct navštívit. Svět opět získal svoje barvy.

 Radim Šurch přijal  zprávu  o  Tembrově smrti  s úlevou.  Vlastně lze  konstatovat,  že  s ní

počítal. Proto také Tembra nevaroval, že ho Pivota sleduje. 

 Šurch měl zmonitorovaný každý Pivotův krok. Navíc je inteligentní – takže poměrně brzy

uhodl, co se asi bude dít.

 Dal tomu volný průběh. Čím dál víc se totiž bál, co se stane, až policie Tembra skřípne.

Šurch si rozhodně nenalhával, že se tak nestane. Naopak, byl přesvědčen, že se tak stát

musí – a jediné, čím se má cenu zabývat, je okolnost, kdy to nastane.

 Toto pomyšlení mu přidělávalo vrásky na čele a nutilo ho přemítat nad způsoby, jak zabránit

nejhoršímu. Šurch si rozhodně nepřál, aby ho Tembr stáhl kamsi do bažin.

 Spatřoval v něm stále větší zátěž – a čím dál větší nebezpečí.  Byl svědkem, jak Pivota

trénuje střelbu v opuštěném lomu – a došlo mu, na co že se asi připravuje.
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 Chvíli se tedy lekl, že má v úmyslu zabít Darinu, aby způsobil Tembrovi co největší bolest.

To by Šurch nemohl potřebovat. Zoufalý Tembr, který již nemá co ztratit, by pro něho byl

doslova  pohromou.  V takovém  případě  by  Tembra  okamžitě  informoval  –  a  teď  by  se

nechystal pohřeb Tembrův, ale Pivotův.

 Šurch se ale brzy s úlevou přesvědčil, že Pivota má správný terč. Stačilo tedy dělat jediné:

Nedělat nic.

 Šurch je dosud svobodný. Není to ale proto, že by o ženy neměl zájem. Naopak. Má rád

blondýnky barbieovského střihu – a že už jich pár desítek jeho postelí prošlo. U žádné ale

nedospěl k názoru, že by stála za to, aby si ji ponechal. Děti, pokud ví, zatím nemá. Jenže je

důležité ono spojení „pokud je mu známo“. 

 Zrovna teď po jeho boku jedna taková spočívá. Zcela nahá. Ještě před chvílí křičela blahem,

nebo to aspoň předstírala.   

 Světlana  Puskaříková je  kočka.  To musí  Šurch uznat.  Nedělá  si  iluze.  Přitahují  ji  jeho

prachy. Ale právě objevila, že má i jiné přednosti.

 „Mohli bychom se zdejchnout spolu“, navrhl jí jakoby nic.

 Hltá ho pohledem – skoro tak lačně, jako ho před okamžikem hltala jinou součástí svého

obličeje než očima. 

 „Půjdu s tebou kamkoli“, vyhrkla. „Chci odsud pryč.“

„Vypadneme. Jen tu ještě něco musím dořešit. Ale to nebude nadlouho. Rozhodně máme

z čeho žít.“

 Rád by se usadil. Mít děti? Proč ne. A Světlana je reprezentativní typ – a v posteli splňuje

přesně to, co od ženy očekává.

 Přitulila se k němu. Ondřej Vortych již pro ni neexistuje. Vždy to byl nýmand. Konečně má

vedle sebe někoho, kdo jí pomůže zrealizovat její sny. A nějaký Vortych jí to nezkazí. Ani

omylem. 
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 Ondřej Vortych strnul. „Co tu děláš doprdele?“, vybafl na Vulčáka, který se k němu náhle

přimotal. 

 „Vím, žes´ už ty prachy dostal“, sykl Vulčák. „Takže si myslím, že je už nejvyšší čas…“

 „Svoje dostaneš“,  odsekl chladně Vortych. „Ale pořád se kolem mě motaj poldové.  Řekl

jsem ti přece, že až to půjde…“

 „To taky můžu čekat roky“, vpadl mu s kousavou poznámkou do řeči Vulčák. 

 Vortych si vzdychl. Už aby se tohohle otrapy zbavil. Přemýšlel, zda by neměl zvolit jinou

metodu než placení. Ale to by ho hned chytli. Ne, zaplatí – a bude klid.

 „Poslouchej“, houkl na Vulčáka. „Zítra v sedm večer u lesa, ty víš kde. Donesu ti to tam. A

pak už tě nechci vidět. Jasný?“

 Vulčák se zazubil. „Naprosto.“

 Slabina měl dvojnásobnou radost. Jednak, že se Petra probrala z kómatu – a jednak, že

konečně mělo sledování  Vortycha nějaký  efekt.  Měl  hlášeno,  že se bavil  s Vulčákem. A

heleme se, pomyslil  si Slabina. Tak to je hodně zajímavé: Vortych a Vulčák. Slabina měl

okamžitě teorii,  proč se ti  dva sešli.  Vortych si  Vulčáka najal,  aby sejmul  jeho sestru.  A

možná ho najal i na svého otce. Ti dva se evidentně znají – a něco spolu mají.

 Slabina rovněž vyslýchal Dlahu. Chtěl toho o Tembrovi vědět co nejvíce. A mimochodem se

dozvěděl, že Dlaha žije s Lindou Houfkovou. Prý jí po smrti manžela pomáhal – a nějak to

prý vyplynulo, že v sobě našli  zalíbení. Slabina se v duchu ušklíbl a pomyslil si, že Dlaha

Houfkové možná pomáhal ještě v době, kdy nebyla vdovou. 

 Události nabraly rychlý spád. Policie zatkla Vulčáka i Vortycha, a to i s velikou sumou peněz.

Oba zarytě mlčeli a odmítali vypovídat. To již ale byli separováni a probíhaly jejich oddělené

výslechy.

 Byl to nakonec Vulčák, kdo to již nevydržel.
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 „Jo, Vortych mě najal, abych zabil jeho sestru. Protože napadla závěť – a on potřeboval

prachy. Já ji ale nezabil. Vážně ne. Musíte mi věřit. Když jsem se ale dočetl, že je mrtvá,

nechtěl jsem o ten balík přijít. Tak jsem dělal, jako že jsem to byl já. Ale nebyl. Já nejsem

vrah“, řval Vulčák – a možná mu i docházelo, jak to celé zní hloupě a nedůvěryhodně.

 Slabina mu ovšem věřil. To je tak blbé, že je to asi pravda, napadlo ho. Vulčák navíc zmínil,

že má mít na dobu vraždy alibi. 

 Dobrá, prověří to. Jestli tohle celé bude k ničemu, zkazí to Slabinovi den. Ale co nadělá? A

to měl takovou radost, že je případ vyřešen.

 Náladu mu částečně spraví  informace,  že již  vědí,  kdo střílel  na Tembra.  Jakýsi Radek

Pivota. Jeho syn se předávkoval – a on patrně Tembra vinil z jeho smrti. Sledují ho. 

 Slabina přikázal, ať ho zatím pouze monitorují – a zasáhnou jen v případě, že by někoho

napadl. 

 Slabina nepochybuje o tom, že se Pivota hodlá mstít dál. Vulčákovo alibi prověří. Ale vše

má svůj čas. Teď je prvořadé tohle.

 Chytit ho při činu. To by bylo nejlepší. 

Je tu ale něco, co má přednost.  Konečně může navštívit  Petru. Petra bude žít.  To je to

nejlepší, co v posledních dnech, plných stresu, slyšel. 

 Petru Závrtovou stále bolelo celé tělo. Horší než fyzická bolest bylo ale to prázdno uvnitř.

 Slabina jí přinesl žluté, oranžové a rudé gerbery a snažil se působit bezstarostným dojmem.

Ale hned z jeho hlasu i chování vycítila, že měl o ni velký strach.

 „Je mrtvá, co?“, byla její první slova, při nichž zavřela víčka a semkla rty.

 Slabina nevěděl, jak reagovat.

 „Byla to nutná obrana. Buď ty, nebo ona – a jsem moc rád, že žiješ ty.“ 

 „Hmmm. Byla to aspoň vražedkyně? Našli jste důkazy, které…“

 Slabina doufal, že tohle téma co nejvíce oddálí. To se mu tedy zjevně nepodařilo. 

 „Pořád vyšetřujeme. Je to komplikované a…“
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 „Takže nenašli“, vzdychla Petra.

 „Ne“, přitakal tiše Slabina. „Ale to nic nemění na skutečnosti, že jsi bojovala o holý život.“

 „Proti ženě, která děsně toužila být matkou – a zjevně se jinak ničeho špatného nedopustila.

Mám lidi chránit, ne zabíjet zoufalé ženské“, vydral se z Petřiných úst bolestivý sten. 

 „Péťo, jsi skvělá policistka. Chápu, že teď je toho na tebe moc, ale hlavně se musíš dát do

kupy a…“

 „Já už se asi nechci vracet“, zadívala se mu Petra přímo do očí. Viděl v nich směs lítosti,

vzteku, strachu, odhodlání a utrpení.

 „Jak říkám, tohle nějakou dobu potrvá. Zatím to zvládnu. A pak holt zase naskočíš…“

 „Nenaskočím“, odpověděla Petra tiše, ale důrazně. 

 Viktor Slabina cítil, jak se v něm cosi sevřelo. Nejspíš s tím musel počítat. Vždyť Petra má

svůj věk – a její manžel by rád založil rodinu. Ale Slabinovi nepřišlo, že je Petra do dítěte

nějaká žhavá.

 Jako by mu četla myšlenky.

 „Pokud chci žít  normálně, mám teď nejvyšší čas. Chci mít  dítě. Chci rodinu.  Když jsem

viděla Alžbětu, co to pro ni znamenalo…“

 Měla slzy na krajíčku. „Budu pak dělat v kanceláři a budu mít pevnou pracovní dobu.“

 „A myslíš, že si to ještě nerozmyslíš…?“, váhavě se jí otázal Slabina.

 „Málem jsem tam zhebla“, vyjela na něho Petra. „A Alžbětu budu mít neustále před očima.

To se nedá jen tak škrtnout. Mám chytat lumpy. Místo toho musím žít s tím, že jsem zabila

ženskou, nešťastnou ženskou.“

 Po chvíli mlčení pokračovala.

 „Jasně, stokrát si můžu říkat, že to byla sebeobrana. Jistěže byla. Ale to nic nemění na tom,

že se to stalo – a že je mrtvá.“

 „Z toho ale nemůžeš vinit sebe“, namítl Slabina.  

 „A koho jiného? Ji?“
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 „Ona unesla Aničku, Péťo. Ona tě ohrožovala zbraní. Ona tě bodla – a chtěla tě usmrtit.

Udělala by to – a ty to moc dobře víš.“

 Obličej Petry Závrtové se zkřivil bolestí – a Viktor Slabina hádal, zda fyzickou, nebo duševní.

Možná od obojího něco.

 „Ano,  vím  to.  Ale  co  s tím,  sakra?  Kdyby  to  aspoň  byla  vražedkyně,  nejlépe

několikanásobná. Ale to ty říkáš, že nevíš.“

 „Zatím to nevíme přesně…“

 „Nesnaž se.  Prostě na ni  nic nemáte – a mít nebudete,  protože nevraždila.  Máš aspoň

nějakého podezřelého?“

 Konečně lze hovor stočit jinam, ulevilo se Slabinovi – a své příležitosti se okamžitě chopil.

 „Zadrželi jsme Vortycha s Vulčákem – a pořádně tučným balíkem peněz.“

 „Takže Vortych si na Klaudii najal Vulčáka?“

 „Zdá se. Ještě tam nějaké nesrovnalosti  jsou, ale aspoň tohle snad už spěje ke svému

vyřešení.“

 „To jsem ráda“, pokusila se o úsměv Petra. Ale nešlo jí to. Slzy ne a ne přestat téct. Nepřála

si, aby ji Slabina takto viděl.   

 „Jsem rád, že žiješ“, zašeptal jí něžně do ucha, když se k ní předtím sklonil. „Zotavíš se. To

je hlavní. A pak uvidíš. To je na tobě.“

 Napřímil se a měl se k odchodu.

 „Děkuju za nádhernou kytku. Už se mi tu množej“, kývla hlavou k velké váze se stovkou

rudých růží.“

 „Od tajného ctitele?“, zavtipkoval Slabina.

 „Od manžela“, ušklíbla se Závrtová – a poprvé se jí na rtech rozlil nefalšovaný úsměv. 

 „Asi mi teprve teď docvaklo, co je v životě fakt důležitý“, vyhrkla. „Strašně ráda jsem s tebou

dělala.  Opravdu.  Ale  nechci  v téhle  profesi  zestárnout,  a  už  vůbec ne zemřít.  Byl  by  to

kdyžtak osamělý život bez partnera. A Pavel čekal poměrně dlouho.“

 „Přeju vám oběma, aby vám to vyšlo“, pronesl Slabina. „Vážně. Uzdrav se.“
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 „Děkuju“, křikla za ním ještě Petra.

 Slabina si zatím připadal opuštěnější než jindy. Kdyby to už celé aspoň vyřešil. Stále tu ale

byly nějaké komplikace.

  Matouš Dlaha byl spokojený. Tembr byl sice mrtvý, ale se Šurchem se dalo jednat. Navíc

mu Šurch nabídl, že by mohl povýšit. Že bude potřebovat někoho k ruce. Bude mít víc peněz

– a s Lindou jsou skvělý pár. Už začali probírat svatbu. Byly doby, kdy si myslil, že jeho život

skončil. A najednou je někde úplně jinde.

 Však tomu šel ale hodně naproti.

 Co ho znepokojovalo, že měl čím dál větší pocit, že ho někdo sleduje.  Ta šedá fordka.

Zaregistroval ji už mnohem dříve. Pak zmizela – a teď ji zase ve zpětném zrcátku zahlédl. Že

by to byl někdo jiný? Nemyslil si.

 Bylo již pozdě večer. Nu co – zastaví. Fordka ho líně předjela a zmizela kdesi za obzorem.

Zdálo se mu to?

 Nemůže se dočkat, až bude doma. Ještě chvíli vyčká. Pak se rozjel.

 Když dorazil do cíle, na šedou fordku si již téměř nevzpomněl. Až když vylezl z auta a chtěl

jít ke garáži, zpozoroval jakousi siluetu. 

Ze tmy vystoupil Radek Pivota. Mířil mu zbraní rovnou na levou horní polovinu hrudi.

 „Nehejbej se“, zavelel. 

 „Kdo jste doprdele?“, ozval se podrážděným hlasem Dlaha.

 „Zabil jsi mi syna. Tak už víš, kdo jsem?“, ironicky zaskřehotal Pivota.

 Dlaha neřekl ani slovo – ale samozřejmě že věděl. Přemýšlel nad jediným: Jak z této situace

vyváznout se zdravou kůží. 

 „Nic neslyším“, chladně ho oslovil Pivota.

 „Co chcete?“

 „Ani žádná omluva nebude, jo?“

 „Takže chcete, abych se omluvil?“, nevěřil svým uším Dlaha.
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 „Ty grázle“, Pivotovi se třásl hlas hněvem, „ani netušíš, jak jsem se na tuhle chvíli těšil. To já

zabil Tembra. A ty ho za chvíli navštívíš. Ale až pochopíš, proč zemřeš jako naprostej zmrd.“

 Dlaha zvažoval, zda by neměl zaútočit. Ale to by to muž s pistolí v ruce zmáčkl. Na tuhle

vzdálenost nemůže minout. A jak sám řekl, již vraždil. Takže zábrany mít nebude.

 „Mám prachy“, zasípal Dlaha. „Řekněte si, kolik chcete, dám vám to.“

 „To si fakt myslíš, že si mě koupíš? Tembr měl jistě víc“, loupl po něm pohledem Pivota.

 „Kvůli tobě jsem přišel o to nejcennější, co jsem měl. Proto teď chcípneš, ty hajzle.“

 Ve chvíli, kdy Pivota hodlal stisknout spoušť, oslnila ho záře reflektorů.

 „Tady policie“, zahřmělo za ním. „Odhoďte zbraň.“

 Pivota byl paralyzován. Nechápal, co se děje. Netrvalo dlouho – a měl na rukách pouta.

Nejvíc ho ale užíralo, že ten kretén Dlaha pořád žije. 

 „Jeho byste měli zatknout“, zařval. „Je to vrah.“

 „Ten muž se mýlí. Nic jsem nespáchal“, hájil se Dlaha. „Má to nějaké pomotané. Tvrdí, že

jsem mu zabil  syna  –  ale  samozřejmě jsem nic  takového  neudělal.  Asi  nějaký  blázen.“

Soucitně se zahleděl na Pivotu.

 „Mám důkazy.  Bohužel  vraždu svého syna neprokážu – ale tady ten grázl  zabil  ty  dva

taxikáře. Sledoval  jsem ho.  Viděl  jsem, jak ho popravil  – a odvezl ho tam, kde před tím

zanechal první tělo. Mám fotografie. Dám vám je. Uvidíte, že nekecám.“

Dlahovi se z tváře vytratil veškerý úsměv.

 „To není možné“, zavyl pouze. „Ten chlap lže.“ 

  Slabina musel uznat, že čekal mnohé, ale takovéto finále tedy ne. Tentokrát již mohl tvrdit,

že s případem výrazněji pohnul. Tohle sledování se tedy vyplatilo. 
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Kapitola VIII. Zásadní zvrat

 Radek Pivota s policií spolupracoval více než ochotně. Předal jim vše, co do té doby získal.

Největší cenu měly fotografie Matouše Dlahy z místa činu. Ale Pivota nashromáždil i celou

řadu důkazů proti Tembrovi a jeho lidem a prodeji drog.

 Pivota se nijak netajil tím, že Tembra zastřelil.

 „On mohl za smrt mého syna. Smrt za smrt. Cítím se nyní lépe, když vím, že je ten zmetek

mrtvý. Nevěřím soudům. Buď by byl rovnou osvobozen pro nedostatek důkazů – nebo by po

pár letech byl venku. Měl známosti a prachy“, shrnul své přesvědčení Pivota. Slabina ani

příliš  nevěděl,  co by mu na to řekl.  Pivota byl  smířen s faktem, že z vězení  již  nevyjde.

Možná to pro něho bylo svým způsobem přijatelnější, než být odsouzen žít „na svobodě“. 

 Slabina zatím rozplétal vraždy Houfka a dalších dvou taxikářů. Měl dát na prvotní dojem.

Bylo to tak jednoduché: Manželka si našla milence – a společně se rozhodli zbavit manžela.

Jenomže se to celé zkomplikovalo.

 Dlaha nejdřív zarytě mlčel a odmítal vypovídat. Ale postupem času se mu to patrně v hlavě

rozleželo – a rozhodl se, že Lindu již krýt nebude.

 „Chtěla, abych ho voddělal“, konstatoval prostě. 

Slabina a jeho tým prohledali, co se dalo – a našli klíčky od aut zavražděných taxikářů. Dlaha

ani nebyl schopen říct, proč si je vlastně nechal.

 „Nevím, nejdřív jsem je chtěl někam nastrčit – a pak, když už to nemělo smysl, jsem na ně

prostě zapomněl.“

 „Co střelná zbraň?“

 „Tu nenajdete. Skončila někde v odpadcích v kontejneru“, ušklíbl se Dlaha.

 „Povíte nám, jak jste ji získal?“

 „Prostě jsem ji koupil.“
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 „Nebo ukradl Proutníkovi?“

„A není to jedno,“, ušklíbl se Dlaha.

 „Podívejte  –  máme nezvratné  důkazy,  že  jste  zavraždil  dva  muže.  Přiznáváte,  že  jste

zastřelil i Houfka?“

 „Jo.“

 Dlaha sklopil oči a vypadal celkově rezignovaně a uboze. 

 „Jak to tehdy proběhlo? Povíte mi to?“

 „Neplánoval jsem to. Teda – ne ten den. Ale natrefil jsem na něj – a zrovna byl ke mně

otočenej zády. A nikde nikdo nebyl – a já to prostě zmáčkl. Pak mi ale došlo, že to není

dobrý ho tam nechat.  Hned byste zjišťovali,  jak se pachatel  dostal  z místa činu.  A já se

potřeboval dostat do Prahy – a auťák jsem měl tam. Tak jsem ho naložil a odřídil to.“

 Zřejmě se při té vzpomínce otřásl.

 „Proč jste zabil ty další dva?“

 „Protože se psalo o té pojistce a vůbec to začínalo kolem Lindy smrdět. Byla jak nepříčetná.

To vona furt mluvila vo tom, jak Houfek musí zmizet jednou provždy. A pak zase, že musim

něco udělat, jinak skončíme v lochu. Je to hysterka a manipulátorka.“

 Ještě před pár dny by na ni nedal dopustit, napadlo Slabinu.

 „Takže  jste  se  rozhodl  zabít  dva  své  kolegy  jenom  proto,  abyste  od  sebe  odvrátil

pozornost?“, ujišťoval se Slabina, že to celé správně chápe.

 „To napadlo Lindu. Řekla mi, že kdyby jako policie myslela, že tu řádí nějakej úchyl, co

vraždí taxikáře, tak nám všichni dají pokoj. Hučela do mě ve dne v noci“, vzdychl si.

 „Tak jste si vybral Berkiho a Janderu.“

 „Jo, voba Tembra šidili – jako Houfek.“

 „A  Berki  byl  Rom  a  Jandera  starý,  že?  Tak  jste  uvažoval?  Že  ti  dva  nikomu  chybět

nebudou?“

 „To jste řekl vy“, odsekl Dlaha.

 „Ale řekl bych, že jsem se trefil do černého“, chladně konstatoval Slabina.
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 „Zajímalo by mě, proč jste nyní otočil.  Ještě před pár dny byste mi o Lindě neřekl křivé

slovo.“

 „Vysrala se na mě“, okomentoval to Dlaha. „Jasně, dělá, jak jí na mě záleží – ale došlo mi,

že to ona mě do tohohle průseru dostala.“

 „To dítě je vaše, že?“, zeptal se Slabina.

 Dlaha  přikývl.  „Aspoň  to  ta  mrcha  tvrdí“,  dodal  tlumeným  hlasem  plným  sebelítosti  a

nenávisti. 

 „Proč jste ale vraždil tu noc dvakrát?“

 „Linda říkala, že aby to poldové brali  jako sériovej mord, je třeba aspoň tří mrtvol.  A já

nechtěl  zas čekat  třeba měsíc nebo dva.  Tohle vás mělo vyburcovat.  Jako že to je dílo

psychopata.“

 „To bezesporu je“, zahleděl se mu Slabina tvrdě do očí, až Dlaha uhnul pohledem.

 „Zabil jste tři lidi. Dochází vám to vůbec? Vlastně čtyři. Zavraždil jste toho kluka, Martina.“

„To tvrdí jeho otec.“

„Nu, tuhle vraždu vám nedokážeme“, vzdychl Slabina. „Ale ty zbývající ano.“

 „Byli  to jen trosky a lumpové. Třeba Houfek – dyť to byl sám vlastně vrah. Berki byl jen

cikánská špína – a Jandera by stejně do pár let zaklepal, tak co?“

 Slabina přemýšlel, zda je Dlaha skutečně takový narcistický psychopat, nebo to jen hraje.

Dospěl k závěru, že i kdyby to hrál, tak jím zaručeně je. Trojnásobný vrah je holt trojnásobný

vrah. 

 Přitom pro okolí to byl prototyp „slušného člověka“.

 „Zabil jste Julii Barnátovou?“, vypálil na Dlahu Slabina.

 Ten se poprvé ohradil. A poměrně rázně: „A proč bych ji asi zabíjel, kurva? Ta mi byla u

prdele.“

 „Mluvte slušně“, napomenul ho Slabina. „No, já si myslím, že mohla něco vědět – a tak jste ji

potřeboval umlčet.“
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 „Věděla  velký  hovno“,  pokračoval  v nastoleném  způsobu  vyjadřování  Dlaha.  „Co  jsem

spáchal, to jsem přiznal. Ale fakt si tu nenechám přišít další mordy, a to jen proto, že nemáte,

komu jinýmu je přišít. Asi zase využiju služeb svého advokáta. Já vám řekl vše.“

 Slabina by přísahal, že teď mluví Dlaha vzácně pravdu. Vskutku by bylo velice příjemné

vyřešit všechny ty vraždy, ale musí být rád, že hnul s aspoň některými. Na druhou stranu, ty

už mnozí za vyřešené dávno považovali.

 Proutník byl propuštěn – a to mu hrozilo doživotí. Slabina snad ani nechce vědět, čím se

tenhle ztroskotanec bude živit.  Z čeho má velkou radost, je skutečnost, že se Petře daří již

velmi  dobře,  aspoň  tedy  co  se  jejího  fyzického  zotavení  týče.  Svůj  konec  v terénu  si

nerozmyslila. Naopak. Již podniká kroky, aby se přesunula do kanceláře. 

 Slabina bude mít nového parťáka. Bude to jiné. Na Petru si zvykl. Víc než to – byli sehranou

dvojkou. 

 Co nadělá? Musí být hlavně vděčný, že to přežila. A nesmí zapomínat, že tu jsou pořád

nevyřešená vražda Barnátové a taky mord Vortycha a jeho dcery.

 Že by zase dal na svůj první dojem? U Houfkové to fungovalo. Kdo asi vychová její děti?

 Po  Dlahově  výpovědi  byla  zatčena  jako  spolupachatelka  a  osnovatelka  vraždy  svého

manžela.

 Dlaha dostane za trojnásobnou vraždu doživotí – a ona? Slabina věděl, že bude rád, když

vyfasuje aspoň deset let. Obává se však, že to bude mnohem méně. Nebo ji soud osvobodí?

 Tím se nyní nehodlá zaobírat. 

 Ondřej Vortych – to je člověk, který ze smrti svého otce a své sestry těží. Proč ho tedy

doprčic stále nemůže usvědčit?

 Jistě,  zatkli  ho  i  s Vulčákem.  Vulčák  dostal  zaplaceno  –  ale  ukázalo  se,  že  má  dobu

Klaudiiny smrti alibi. Kdo tedy sakra vraždil? To kdyby Slabina věděl. 

 Pro dnešek toho má plné zuby. 
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 Slabina se dlouho nesetkal s takovou proměnou z rádoby oběti v lítou saň. Lindě Houfkové

hnus přímo ukapával z očí. Tvář měla pokřivenou v jakémsi divném křečovitém šklebu – a

jestliže dříve o ní šlo říct, že byla atraktivní, nyní Slabinu pouze silně odpuzovala. 

 Vlastně od prvního počátku, co na vraždě jejího manžela začal pracovat, ji podezíral. To ona

to celé vymyslila.

 Chudáci děti, pomyslil si Slabina. Budou vyrůstat nejspíš v ústavní péči. A i kdyby se jich

někdo ujal, jednou se dozví, že jejich matka zosnovala vraždu otce jednoho z nich – a otec

druhého ji vykonal. 

 Slabina se otřese. Brrr. Už to, že s touto ženou musí trávit čas, ho ubíjí.

 „To všechno byl Dlahův nápad. Já to nechtěla. Prostě mi jen oznámil, že se to stalo. Tak

jsem chtěla prachy, jasně. A čekala jsem s ním dítě. Ale já žádnou vraždu nechtěla.“

 Křičela jako pominutá. Úplná hysterka. Její advokátka ji musela mírnit.  

 „Pravda je, že na mou klientku nic nemáte – a že ji  Dlaha obviňuje – to je tvrzení proti

tvrzení.“

 Slabinovi se dělalo zle. Uvědomoval si, že bude těžké prokázat ji vinu. Vraždil Dlaha. Bude

záležet, jak to celé soud vyhodnotí. Rozhodně je tu spolupachatelství.  O činu věděla – a

neoznámila ho. Ale podle Slabiny to celé naplánovala.

 Vyloženě se oddychl, když se ocitl venku na vzduchu. 

  

 Ivan Huzňák neví, co by řekl. Před ním stojí třesoucí se ubrečená Sabina, která se hroutí, že

už nemůže dál. 

 Nabídl  jí,  že  u  nich  může  klidně  zůstat.  Ale  samotnému  mu  muselo  být  jasné,  že

pětadvacetiletá  Deniska  a  jeho  jen  o  něco  mladší  dcera  se  nesnesou.  Jsou  na  sebe

vzájemně alergické – a ani jedna se to nesnaží skrývat.

 „Já tě potřebuji, tati“, zaštká Sabina, až to Ivanovi trhá srdce.

 Vzdychne a obejme ji. Přitiskne ji k sobě. „Vyplakej se, holčičko. Bude zase dobře. Uvidíš.“
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 Sám svým slovům nevěří. Ví, že toho na jeho dceru bylo až příliš. Vražda dědečka a matky,

do toho odhalení, že její kluk je na holčičky, parchant. 

 Má o ni strach. Ale stejně velký strach má o svou budoucnost. Denisa mu dává více než

zřetelně najevo, že ho touží mít sama pro sebe. A že jedinou rodinu, kterou chce, bude ta

jejich. 

 Stačí,  aby mu dala najevo,  že nic  nebude – myšleno v oblasti  sexu – a on se doslova

připlazí.  Udělá cokoli,  aby ho vzala na milost.  Dochází  mu, že je slaboch a ubožák – a

nenávidí se za to. Ale nemůže si pomoct. 

 „Najdu ti nějaký pěkný podnájem. Zaplatím to. A budu tu pro tebe. Jen pochop…“ Slova se

mu zadrhnou v hrdle.

 Viděl, jak se jí v očích objevila bolest – a s ní tam zahlédl i pohrdání. 

 „Nenamáhej  se.  Já  si  pomůžu.“  Přestala  plakat.  Najednou  si  připadá  mnohem silnější.

Nebude se doprošovat vlastního otce.

 Nejraději by nebyla. Nenávidí všechny včetně sebe. Její strýc je zrůda, její otec ubožák a její

macecha děsná mrcha. Nemá, ke komu by šla. Tohle vědomí je ubíjející.

 Práskne za sebou dveřmi a spěchá, aby odsud byla co nejdříve pryč. Netuší, kam půjde. Ale

ví, že sem se jen tak nevrátí. Možná již nikdy.
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  Kapitola IX. Do hořkého konce

 Roman  Šurch  byl  nucen  plány  maličko  upravit.  Zatím  nemohl  vycestovat.  Policie  ho

vyslýchala v souvislosti s prodejem drog. Někteří taxikáři vypověděli,  že byl prostředníkem

k Tembrovi – a že jednali s ním. Byla tu například výpověď Luďka Svory. 

 Sice svému právníkovi platí královsky, ale bylo mu naznačeno, že tohle nevypadá dobře.

Existuje dokumentace Radka Pivoty – a ten chlap se fakt neflákal. Má celou řadu fotografií,

které Šurcha usvědčují. 

 Šurch si trvá na tom, že o ničem nevěděl – a že ti taxikáři lžou, aby si zmírnili trest. A že na

fotografiích je pouze vidět, že s nimi mluví a dobře, že mu vraceli peníze, které jim půjčil.

 Počet svědků proti němu ovšem vzrůstá. Čeká ho vězení. Již mu bylo taktně oznámeno, že

nejde o to, zda bude odsouzen, ale o to, kolik vyfasuje.

 „Doprdele, cpu do vás prachy horem dolem, tak něco vymyslete“, nechá se unést. Takhle

nervózní snad ještě v životě nebyl. Nervy má na pochodu. 

 Světlana ho ani nenavštívila.  Asi ho škrtla jako před tím Vortycha. Vlastně se tomu ani

nediví. 

 Slabina skřípe zuby. Vortych je na svobodě. Ano, proces s ním bude probíhat, ale nehrozí

prý ani nebezpečí útěku, ani že by ovlivňoval svědky. 

 Zabil svou sestru, nebo ne? Pokud ano, proč by platil Vulčákovi? To nedávalo smysl. Skoro

to vypadá, že si opravdu myslil, že Vulčák Klaudii odpravil. A jak Slabina ví, Vulčák to být

nemohl. Že by najal ještě někoho dalšího? To se nezdálo být pravděpodobné.

 Ale jestliže Ondřej Vortych s vraždou své sestry nemá nic společného, kdo ji tedy zabil? 

 Dvakrát  do  stejné  řeky  se  nevstupuje,  vzdychne  si  Slabina.  Zatímco  v případě  Lindy

Houfkové  jeho  šestý  smysl  fungoval  dokonale,  u  Vortycha  se  s předtuchou  sekl.  A  to

šeredně.
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 Tím pádem si  ale  musí  přiznat,  že  uvízl  na  mrtvém bodě.  A podobně  je  tomu u  Julie

Barnátové. 

 Takto blbou náladu již dlouho neměl. Navrch mu schází Petra Závrtová. S tou by vše mohl

zeširoka probrat. Třeba by společně na něco kápli. 

 Chybí mu. Tak to je. 

 Pro dnešek na to peče. Rozmrzele vstane a oblékne si bundu. Venku se docela rozpršelo.

   Světlana Puskaříková se tváří jakoby nic. A Ondřej Vortych za ní zase přiběhl jak štěňátko.

Nenávidí  se  za to –  ale  nedokáže  na ni  přestat  myslit.  Ví,  že  to dělala  s tím Šurchem.

Rovněž mu je ale jasné, že se Šurchem je konec. Každý chvilku…, pomyslí si se škodolibým

zadostiučiněním. 

 „Takže jsi z toho venku?“, zeptá se ho Světlana.

 „Zdaleka ne“, zabručí Vortych. „Přišijou mi osnování vraždy ve stádiu pokusu“, odfrkne si. 

 Světlana ho obejme a začne ho vášnivě líbat.

 V prvním okamžiku ji chtěl od sebe odstrčit, ale jak ucítil její vůni – a jakmile vnímal její jazyk

ve svých ústech, zapomněl úplně na vše s tím, že jeho mozek byl hned první položku na

pomyslném seznamu.

 „Ty ještě nějaké peníze máš, ne?“, šeptala.

 „Něco by se našlo“, zamumlal a soustředil se pouze na to, jak mu rozepnula poklopec a ústy

se přesunula níž. 

 „Určitě máš nějaké kontakty“, pokračovala. „Zmizíme. Někam, kde tě nenajdou. Chci být

s tebou.“

 Lačně ho sála a on by ji kývl snad zcela na vše. 

 „Nesměj tě zavřít. Budeme spolu.“

 To už z ní serval šaty – a divoce do ní vnikal. V hlavě se mu honí jediná myšlenka: Udělá

cokoli, aby ji neztratil.      
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Josef Kurčík se v žádném případě netvářil nadšeně. Ondru Vortycha dvakrát nemusel. Lze

konstatovat,  že  je  tento  postoj  vzájemný.  Přesto  tu  teď  právě  mladý  Vortych  škemrá  a

doprošuje se ho, aby mu pomohl.

 „Prachy mám, zaplatím, vážně. Jen potřebuju někoho, kdo to rychle udělá. A vy byste snad

mohl někoho znát, ne?“

 „A to si myslíš jako proč?“, vyjel na Vortycha Kurčík.

 „Jste umělec. Máte  styky. A něco jsem slyšel…“

 „Tak jsi slyšel špatně“, utne ho rázně Kurčík podrážděným hlasem.

 Mladej si přijde, že by potřeboval falešné doklady, aby se mohl vypařit. Co si vlastně myslí? 

 Ale pravda je, že Kurčík skutečně někoho takového zná. Jen by ho zajímalo, jak se toho

Ondra domákl. 

 Vortych položí na stůl obálku naditou bankovkami. 

 Kurčík si ji prohlíží a po chvíli ji vezme do rukou, aby se pokochal jejím obsahem.

 „Je-li to málo…“

 Kurčík ho přeruší.

 Nalije si skleničku a nabídne Vortychovi.

 Ten křečovitě poděkuje a nervózně čeká konečný verdikt.

 „Dokdy to potřebuješ?“

 „Co nejdřív to půjde.“

 „Hele, nic neslibuju. Poptám se“, houkne Kurčík a hrábne rukou po obálce, kterou před tím

položil na stůl. 

 „Když to klapne, řeknu ti zítra finální cenu. Počítej tak ještě jednou tolik.“

 Vortych mu div nelíbá ruce a Kurčíkovi je to celé trapné. 

 „Nemusím ti snad opakovat, že tenhle rozhovor nikdy neproběhl, že?“ 
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 „To je samozřejmý“, ujišťuje ho Vortych, který má rázem pocit, že svět není až tak proklaté

místo. 

 

 Světlaně bylo divné, že se Ondřeje nemůže dovolat. Měli jít přece na večeři. Podívá se na

mobil, zda náhodou neposlal esemesku, kde vězí. 

 Dala si záležet, aby jí to seklo. Zkontroluje se v zrcadle a spokojeně konstatuje, že tohle by

šlo. 

 Budou si užívat někde daleko v cizině. Ráda by žila v exotické zemi – u moře. Zasní se.

Když jí Ondra psal naposledy, jednalo se o stručnou zprávu, která zněla: „Je to domluvené.

Do týdne vyřízeno. Líbám tě, Ondra.“

 Jenže tu již měl dávno být. Zkusí ho zavolat. Tentokrát jí to spadl do schránky. Možná má

vybitou baterii.

 Přemýšlí, zda ji náhodou nevypekl – a nevypařil se bez ní. Na okamžik znejistěla, ale brzy

tento nápad zavrhne jako nesmysl. Ne, tolik vidí, že jí je jasné, že si s ním může dělat, co

chce. Bez ní neudělá nic. V duchu se ušklíbne. 

 Však také neplánuje, že s ním stráví větší část svého života. Užije si, vysaje ho finančně – a

pak se poohlédne po dalším schodu směrem výš. 

 Čas ubíhal a Světlana pochopila, že večeře se dnes konat nebude. Tedy v žádném případě

ne v podniku, kam s Ondrou měli zajít.

 Musí si promluvit s Kurčíkem. Ví, že s ním měl Ondra jednat.

 Kurčík se tváří překvapeně. „Ano, stavoval se u mě… Ne, to už je pěknejch pár hodin, co

odešel… Bohužel – vážně netuším, kam mohl jít.“

 „Nezlobte se. Našla jsem tu na vás číslo – a Ondra mi to nebere…“

 „Chápu. Tak snad se brzo vynoří.“

 „Hektore, kde zase běháš?“ Gustav Rymbola byl již postarší pán. Táhlo mu na osmdesátku,

ale stále ještě chodil se svým sedmiletým rotvajlerem na procházky.
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 Kdysi by hravě ušel i padesát kilometrů. Ale kde ty časy jsou. Nyní je rád za dva tři kilometry

pomalé chůze. 

 V životě mu zbyla vlastně poslední radost: Jeho pes Hektor. Manželka mu zemřela loni na

rakovinu – a poslední měsíce jejího života by nejraději ze svých vzpomínek vymazal. Dcera

žije i s rodinou v Německu – a jezdí tak na Vánoce a jeho narozeniny. Takže se tu hned tak

neukáže. Má dva krásné vnuky – ale vlastně o nich nic moc neví. Má jejich fotku – asi rok

starou. Vzdychne si.

 „Hektore.“

 V dáli se ozve psí štěkot. Asi tam má nějakou psí slečnu, pomyslí si Rymbola. Je rád, že se

Hektor proběhne – ale současně má strach. Některý lidi jsou totiž děsný svině – a nastražují

jedy.  Jeho  známému tahle  zemřela  krásná  fenky  retrívra.  Viděl  ji  svíjet  v bolestech  –  a

nemohl jí pomoct.

 Zase si ale uvědomuje, že Hektora nemůže vláčet na vodítku. Musí to risknout – a dopřát

mu volnost. 

 Pan Rymbola si zakládá na tom, jak je Hektor vycvičen. Normálně ho poslouchá na slovo.

Proto je nyní Rymbola maličko otrávený, že ho pes neposlouchá.

 Prošel ohybem louky a již ho vidí. Hektor se nachází na křižovatce polních cest – a ano,

stojí tam nějaké auto. A na to tedy tak mocně doráží. 

 „Hektore, k noze.“

 Pes se po něm ohlédl a na chvíli přestal štěkat. Ale nerozeběhl se k němu, jak by jindy

udělal s naprostou samozřejmostí.

 Něco je tu špatně, dochází Rymbolovi, který rázem zpozorní. Snad v tom autě není nějaký

zločinec. „Hektore, k noze“, zopakuje Rymbola a pes k němu neochotně přicupitá.

 „Co to bylo? Dnes nebude piškotek“, oboří se na Hektora Rymbola.

 To se ale již přiblíží k autu natolik, že rozezná siluetu muže na sedadle u volantu. Muže,

který je zhroucený a nejspíš spí. Že by opilec? 
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 Rymbola má chuť jít pryč – současně je však zvědavý. Třeba se tomu muži udělalo špatně.

Připoutá Hektora na vodítko a dojde až ke dveřím vozu. Otevře je. „Pane, je vše v pořádku?“,

otáže se rozechvělým hlasem. Dotkne se jeho ruky. Pak mu sáhne na krk a nahmatává puls.

 Ten člověk nedýchá. Ještě že má u sebe mobilní telefon. Rymbola vytočí číslo tísňového

volání 112 a oznámí nález mrtvého muže v autě. 

 S obavou pohlédne na mračící se nebe a uvědomí si, že si nevzal deštník.  

   

 Kapitola X. Vraždící bestie

 Viktor Slabina si chvíli soustředěně prohlížel tělo Ondřeje Vortycha. Zdaleka necítil takové

emoce vzteku a bezmoci, jako když objevili tělo jeho sestry. Tato smrt ho nedokázala jakkoli

dojmout. 

 Vždyť přece chtěl na Klaudii najmout vraha – a vůbec potom nebylo jeho zásluhou, že ten ji

nezabil. Podle Slabiny za to měl jít sedět – a na dlouho.

 Tomu se tehdy vyhnul. Vpich na jeho levé ruce byl nepřehlédnutelný – stejně jako injekční

stříkačka na podlaze vozu, kde ho našli.

 Až nápadně mu to připomínalo smrt  Julie  Barnátové.  Mohla tu být  mezi oběma zločiny

souvislost? O tom již Slabina nepochyboval. Jenom nedokázal přijít na to, jaká. 

 V poměrně krátké době byli vyvražděni členové rodiny Vortychových. René, Klaudie – a nyní

se zdá, že si její bratr vzal život.

 Znamená  to,  že  on  zavraždil  otce  a  sestru?  Minimálně  v případě  Klaudiiny  smrti  je  to

nesmysl. On netušil, kdo Klaudii zabil. 

 Kdo tu zbývá? Nu jistě,  Vortychova vdova,  Blaženka.  Slabina se ušklíbne,  jenom na ni

pomyslí. Ta nyní shrábne balík. Skoro všechen majetek Vortychů jí spadne do klína. Má si

snad Slabina začít dělat starost o Sabinu?

 Že by ale zabíjela Blažena, mu připadá přitažené za vlasy. 
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 Jestli Ondřeje Vortycha někdo zabil, pak ten někdo s ním seděl v jeho autě. Byl to někdo,

komu Vortych důvěřoval.

 Slabina si prohlédne Vortychovu ruku se vpichem. Neunikne mu otlak na zápěstí. Někdo ho

pevně uchopil a silou mu vstříkl do krve smrtící dávku drogy. To ještě patolog jistě potvrdí –

ale v podstatě to lze usuzovat již nyní. 

 „Budu potřebovat otisky z té stříkačky a vůbec z auta.“ Slabina se napřímí a protáhne. 

 Tohle není náhoda. Tady půjde o prachy. Cítí to. Co jiného by mohlo být motivem vražd

v takto bohaté rodině? 

 Blaženu Vortychovou nechá sledovat. 

 Byla první, koho vyslýchal. Měla alibi. Byla na „solárku“. Ověřil si to. Stále si na to mohla

někoho najmout. Jenže neměl nejmenší tušení, koho.

 Zpráva  soudního  lékaře  potvrdila,  že  Ondřej  Vortych  se  před  smrtí  bránil  a  útočníka

poškrábal.  Měl  za  nehty  jeho  DNA.  Na  stříkačce  byl  nalezen  otisk  prstu,  který  nepatřil

Vortychovi. 

 Skládá se, to, spokojeně konstatoval Slabina. Vrah konečně udělal  chybu – a ne jednu.

Dostanou ho. Brzy.

 Slabina si nechal z kamer vyjet pohyb Vortycha v den jeho smrti. Zaujalo ho, že se setkal

s Kurčíkem. A hned dvakrát. Dokonce je měl oba zachycené v autě. 

 Že by vraždil ten sochař? Ale jaký by měl motiv? 

 Kurčík nijak nezapíral, že se s Vortychem viděli.

 „Byl  zoufalý.  Bál  se,  že  půjde  sedět.  Chtěl  po  mně,  abych  mu nechal  vyrobit  falešné

doklady.“

 „A co vy na to?“

 „Samozřejmě jsem to odmítl. Nevím, jak si vůbec mohl myslet, že bych mu v tom byl nějak

prospěšnej“, zahýkal Kurčík a otřel si bradu rukou.

 „Máme zachyceno, že jste s ním jel v autě…“
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 „Potřeboval s někým mluvit. Tak jsem se nabídl, že to může probrat se mnou. Byl na tom

vážně zle.“

 „Tak zle, že by se mohl zabít?“

 Kurčík pouze pokrčil rameny. „Patrně jo, ne?“

 „Byla to vražda“, oznámil mu suše Slabina. „Ne sebevražda.“

 „To je jako jistý?“, vyvalil oči Kurčík.

 „Ano.“

 Kurčík chvíli mlčel. „Kdo tohle dělá?“, kroutil hlavou.

 „To by mě též zajímalo“, navázal na něho Slabina. 

 „Dáte si vodu?“ 

 „Rád. Něco tvrdšího tu asi sotva dostanu“, zachrochtal Kurčík a napil se.

 Slabina s uspokojením konstatoval, že má otisky prstů pro porovnání.

 Měl to černé na bílém. Kurčíkovy otisky prstů se shodovaly s těmi na injekční stříkačce a

jeho DNA měl Vortych za nehty prstů. Vrahem Vortycha je Kurčík. A zřejmě i vrahem Julie

Barnátové, Reného Vortycha a Klaudie Huzňákové.

 Ale proč proboha?

 Slabina ho zatím nedal  zatknout.  Sledovali  ho.  A teprve potom dostalo vše zcela jasné

kontury.

 Blažena Vortychová byla téměř nahá. Jen Kurčík vešel, vrhla se na něho. Chytil ji a vášnivě

ji líbal. Zvedl ji a ona roznožila, aby se do ní dostal co nejlépe. 

 Přitiskl ji ke zdi, celý vzrušený.

 Dělali to, jako by to bylo poprvé. 

 Nakonec skončili v posteli. Když bylo po všem, Blažena se otočila ke Kurčíkovi čelem a její

výraz zvážněl.

 „Myslíš teda, že na nás nic nemaj?“
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 „Nás si nespojej. Dyť tě přece strašně nenávidím, ne?“, zasmál se Kurčík. „Jen teda vědí, že

se Ondra nezabil sám.“

 Blažena  dala  najevo  svou  nevoli.  „Ujišťovals  mě,  že  to  bude  vypadat  jako  jasná

sebevražda.“

 „Já doufal, že jo“, vzdychl Kurčík. „Nevím, co se podělalo. A možná jen blafujou. Zkoušej to.

Co já vím.“

 „Nezvorals to, že ne?“

To již byl Kurčík docela podrážděný.

 „Všechno jsem tu vodřel já, doprdele. Pokud vím, zatím všechno klaplo. Jen díky mě. Tak

mě neser podobnejma kecama.“

 Blažena se ho snažila uchlácholit. „Nezlob se – jen mám strach.“

 „Není,  čeho se bát“,  objal  ji.  „Ještě to chvíli  musíš vydržet  – a pak i  s těma prachama

zmizíme.“

 „Jak dlouho?“

 „Nevím. Pár tejdnů, možná měsíců. Podle mě to vyšetřování půjde za chvíli do kopru. Nemaj

´ se čeho chytit.“

 Jak se ukázalo, nebyla tato slova příliš prorocká. Brzy nato totiž dovnitř vpadla policie i se

zatykačem na jeho jméno. „Cokoli řeknete…“ 

 Slabina Kurčíkovi vylíčil, jak na tom je. „Máme vaše otisky prstů a vaši DNA z nehtů oběti.

Víme, že jste Ondřeje Vortycha zabil. Stejnou drogou byla zabita Julie Barnátová. S tou jste

měl přece poměr, že? Proč jste ji zabil?“

 Kurčík se díval do země a mlčel.

 „Podívejte. Měl byste se mnou spolupracovat“, naznačil mu vlídným hlasem Slabina. „Jak

jste si opatřil tu drogu?“

 Kurčík neodpovídal.
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 „Dobře. Řeknu vám, jak si myslím, že se to celé stalo. Začal jste si s manželkou kamaráda.

Ta vás chtěla – ale současně nechtěla přijít o velký majetek. Tak jste jejího manžela zabil.

Pak jste postupně odstranil  i  jeho děti.  Jenom mi uniká,  proč musela zemřít  Julie?  Ona

věděla, že jste vrah, že? Je to tak?“

 „Bez svého advokáta vám nic neřeknu“, konstatoval Kurčík, který se záhy opět ponořil do

svého mlčení.

 „Jistě, na to máte plné právo. Ale doživotí vás nemine. To si pište.“

 Slabina si uvědomoval, že aby Kurčíka spojili se všemi těmi vraždami, potřebují nezvratné

důkazy.  Tenhle  chlap  patrně  zabil  čtyři  lidi  –  a  mohou  mu  dokázat  jediný  zločin.  Ten

poslední. Přece mu tři vraždy jen tak neprojdou?

 Konečně ale cítil,  že si bude moct pořádně odpočinout.  Je u cíle. Vraha má. Ale rád by

usvědčil i Vortychovu vdovu. Ta to možná celé naplánovala – a Slabinu vyloženě trýznila

představa, že by měla odejít bez trestu. Potřebuje, aby Kurčík začal zpívat. Utěšoval se, že

Dlaha rovněž ze začátku zatloukal – a pak proti Lindě svědčil. Chce to čas. 

 Slabina  netušil,  že  Kurčík  udělá  takovou  školáckou  chybu,  že  si  u  sebe  doma schová

Vortychův zlatý prsten. Při  prohlídce ho objevili.  Stejně jako drogy, kterými byli  usmrceni

Barnátová a Ondřej Vortych. 

 Když Slabina vyslýchal Blaženu Vortychovou, kromě mimomanželského poměru odmítala

cokoli přiznat.

 „Ne. Nevěděla jsem o ničem. To je strašné s těma vraždama – ale já s nima nemám nic

společného. Nenapadlo by mě, čeho je schopen“, hodila Kurčíka obrazně přes palubu.

 Její slova nyní Slabina Kurčíkovi zopakoval.

 „Už vás nepotřebuje, víte? Povede si svůj život, bohatá je dost. To vy shnijete ve vězení. Ale

je od vás hezké, že jí přejete luxusní život a nějakého fešáka do postele. 

Podívejte. Máme toho na vás už požehnaně. To byl kiks schovávat si ten prsten. To asi víte,

že? A máme i ty drogy.“
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 Kurčík se zamračil.

 „Původně jsem chtěl ten prsten podstrčit Ondrovi. Ale pak mi to přišla škoda. Má velkou

cenu.“

 „Takže se přiznáváte, že jste zabil Vortycha?“

Jeho advokát mu radil, ať neodpovídá, ale Kurčík jen mávl rukou. „Jo. Přiznávám. Už je to

jedno. Z lochu nevylezu, tak co. Jo. Vyjel jsem autem, počkal jsem tam na něho – a praštil

ho.“

 „Ondřeje Vortycha jste zavraždil proto, abyste na něho hodil podezření – a aby ubyl další

z dědiců, že?“

 „Jo. Ale nepodařilo se mi to tak hladce, jak jsem chtěl. Bránil se.“

 „Zabil jste Klaudii Huzňákovou?“

 Kurčík na moment zaváhal s odpovědí. Poté sklopil hlavu a zamumlal – „ano“. 

 „Jen kvůli penězům?“, zeptal se ho Slabina.

 „Načapala nás s Blaženou. Byla rozhozená, že jí ten její amant podvedl a chtěla se mnou

mluvit. Nikdo nesměl vědět, že já a Bláže…“

 Ponořil svou tvář do dlaní a chvíli nic neříkal.

 „Byl to šok. Jednal jsem instinktivně. Nesměla to nikomu říct.“

 „Tak jste ji uškrtil.“

 „A Blažena mi při tom pomohla. Držela ji za ruce, aby se nemohla bránit.“

 „Takže tvrdíte, že se Blažena Vortychová podílela na vraždě Klaudie Huzňákové?“

 „Ano. A ty drogy mám také od Blaženy. Dělala v lékárně a měla kontakty na lidi, co to dělaj.“

 „Přiznáváte tedy i vraždu Julie Barnátové?“

 „O Svorovi jsem jí řekl já. Že prodává drogy. Trochu jsem doufal, že ji sejme místo mě.“

 „Ale proč jste ji zabíjel?“

 „To už je jedno“, zavrtěl hlavou Kurčík.
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 „No, já jednu teorii mám“, tiše konstatoval Slabina. „U Barnátové jsme našli dokumenty, že

si nechala dělat testy DNA. A že prokázaly něčí otcovství její dcerky. Budu hádat. Tím otcem

byl René Vortych, že?“

 Kurčík se na něho zahleděl s překvapením i výrazem obdivu ve tváři. „Takže vy to víte“,

hlesl.

 „René Vortych měl poměr s Julií Barnátovou – a ta mu porodila dítě“, shrnul to Slabina.

 „Blažena byla úplně nepříčetná. Řekla mi, že ta coura musí zmizet. Chtěla taky svůj podíl.“

 „Julie se vám nebránila.“

 „Opil jsem ji – a píchl jí to. Mělo to vypadat jako předávkování.“

 „Tak to máme všechno“, shrnul to Slabina a zvedl se.

 Případ  je  vyřešen.  Vlastně  hned  několik  případů.  Nemůže  nepomyslit  na  Sabinu

Huzňákovou a na malou Aničku. Jediné, kdo z rodiny Vortychů přežily. Kdo se asi Aničky

ujme? Bude putovat z domova do domova, ač jednou zdědí miliony? 

 A co Sabina, která v několika dnech ztratila své blízké? Najde si cestu ke svému otci? A

bude ještě věřit mužům? 

 Slabina  tu  byl  svědkem  přímo  shakespearovské  tragédie,  kdy  hlavním  hybatelem  byla

chamtivost. 

 A když si vzpomene na vraždy taxikářů, též se zachvěje hnusem. Dva zemřeli jenom proto,

aby zakryli skutečný motiv první vraždy. Odporné.   

 Škoda, že tu není Petra. Šli by to někam zapít. Takto půjde sám. Potřebuje veškerou pachuť

z posledních týdnů a měsíců ze sebe dostat. A je mu naprosto jasné, že nepůjde o nijak

snadný úkol. 

(Dopsáno 16. 6. 2022)
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