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P. D. JA M ESOVÁ  PLÁ N Y A TOU H Y

1

Čtvrtá Hvízdalova oběť Valerie Mitchellová byla jeho nejmladší, 
stará patnáct let, osm měsíců a čtyři dny, a zemřela proto, po-
něvadž zmeškala autobus, vyjíždějící z Easthavenu do Cobb’s 
Marsh v devět čtyřicet večer. Odcházela jako obyčejně z disko-
téky až v poslední minutě a na parketu byl ještě chumel postav, 
otáčejících se pod stroboskopickými světly. Vytrhla se Waynovi 
z pevného sevření, překřikla rytmus odvázané hudby, aby sdě-
lila Shirley jejich plány na příští týden, a odešla z parketu. Po-
slední, co z Wayna zahlédla, byl jeho vážný poskakující obličej, 
bizarně pruhovaný červenými, žlutými a modrými světly. Ne-
zdržovala se přezouváním, chňapla na věšáku v šatně bundu 
a už se řítila po silnici kolem ztemnělých obchodů k autobu-
sovému nádraží. Nešikovná kabela přes rameno ji tloukla do 
žeber. Když však zahnula za roh k nádraží, s hrůzou zjistila, 
že světla na vysokých sloupech ozařují bledou, tichou prázd-
notu, a doběhla na roh právě včas, aby ještě zahlédla, že auto-
bus je už v půli kopce. Jestli mu nebude přát semafor, má Vale-
rie ještě pořád naději, a tak ho začala zoufale dohánět. Vadily 
jí však lehké střevíčky s vysokými podpatky. Ale na semafo-
ru byla zelená, a tak celá zadýchaná a ohnutá, protože ji chy-
tila křeč, jen přihlížela, jak autobus kodrcá přes vrchol kopce 
a jako jasně osvětlená loď mizí z dohledu. „Ach ne!“ vykřikla 
za ním. „Ach bože! Ach ne!“ a ucítila, jak jí v očích štípou slzy 
vzteku a zděšení.

To je konec. V její rodině určuje pravidla tatínek, pravidla, 
proti nimž není odvolání a dají se porušit jenom jednou. Po del-
ší debatě a opakovaných prosbách jí dovolili chodit každý tý-
den v pátek večer na diskotéku, kterou pořádal církevní klub 
mládeže, ale pod podmínkou, že vždycky stihne autobus v de-
vět čtyřicet. Autobus by ji vysadil v Cobb’s Marsh u „Koruny 
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a kotvy“, jenom padesát metrů od jejich domku. V deset pat-
náct začne tatínek, který sleduje s maminkou v parádním po-
koji jedním okem televizi, vyhlížet, kdy už kolem okna s rozta-
ženými záclonami projede autobus. Ať je program nebo počasí 
jakékoliv, vždycky si natáhne kabát, a nespouštěje ji z očí, jde 
jí těch padesát metrů naproti. Od té doby, co norfolkský Hvíz-
dal začal se svými vraždami, má tatínek další ospravedlnění pro 
mírné tyranizování své rodiny, které, jak si Valerie napůl uvě-
domovala, pokládá vůči svému jedinému potomkovi za správné 
a které uplatňuje popravdě řečeno s rozkoší. Hned na začátku 
byl mezi nimi uzavřen konkordát: „Ty se budeš chovat slušně ke 
mně, děvenko, a já k tobě.“ Milovala tatínka, i když se ho tro-
chu bála a i když se hrozila jeho zlosti. A teď dojde k jednomu 
z těch strašných výstupů, při nichž, jak věděla, nemůže dou-
fat v maminčinu pomoc. Bude to konec jejích pátečních veče-
rů s Waynem, Shirl a s ostatní partou. Už teď ji všichni škádlí 
a litují, že s ní doma zacházejí jako s dítětem. A tohle bude de-
finitivní potupa.

Nejdřív ji v jejím zoufalství napadlo vzít si taxíka a autobus 
dohnat, ale nevěděla, kde je stanoviště, a neměla dost peněz. To 
věděla bezpečně. Mohla by se vrátit na diskotéku a zjistit, jestli 
by se Wayne, Shirl a ostatní z party nemohli složit a půjčit jí to-
lik, aby to stačilo. Ale Wayne je vždycky švorc a Shirl moc lako-
má, a než by je přemluvila a skoulela to s nimi, bylo by pozdě.

Vtom se objevila záchrana. Světla přeskočila znovu na červe-
nou a před ní pomalu zastavovalo auto, jedoucí za třemi dalšími 
vozy. Ocitla se u otevřeného okýnka, v němž uviděla dvě star-
ší ženy. Chytla se staženého skla a zadýchaně se zeptala: „Ne-
mohly byste mě svízt? Kamkoli směrem na Cobb’s Marsh. Ujel 
mi autobus, prosím vás.“

Ani to poslední zoufalé slovo řidičkou nepohnulo. Dívala se 
zamračeně před sebe, pak zavrtěla hlavou a sešlápla spojku. Její 
společnice zaváhala, podívala se na ni, pak se natáhla dozadu 
a otevřela zadní dvířka.
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„Nastup si. Rychle. Jedeme až do Holtu. Můžeme tě vysadit 
na křižovatce.“

Valerie si vlezla dovnitř a vůz se rozjel. Aspoň že jedou je-
jím směrem; za několik minut si vymyslela plán. Od odbočky 
za Holtem to nemá ani tři čtvrtě kilometru ke křižovatce, kde 
chytne autobus. Ten kousek k poslední zastávce před „Koru-
nou a kotvou“ klidně dojde a počká na něj. Bude mít spousty 
času. Autobusu to trvá nejmíň dvacet minut, než se  proplete 
vesnicemi.

Žena sedící za volantem poprvé promluvila. Řekla: „Nemě-
la bys takhle stopovat. Ví tvoje maminka, že jsi venku a co dě-
láš? Dnešní rodiče zřejmě nemají přehled o tom, co dělají je-
jich děti.“

Blbá stará kráva, pomyslela si Valerie, co jí je do toho, co 
dělám? Takovou drzost by si nenechala líbit ani od učitele ve 
škole. Ale skousla rty a potlačila chuť odpovědět něco drzého, 
což byla její normální reakce na kritiku dospělých. Musí s těma 
dvěma starejma brécama jet. Bude líp, když je nenaštve. „Mám 
vždycky stihnout autobus v devět čtyřicet,“ odpověděla. „Táta 
by mě zabil, kdyby věděl, že jsem stopovala. Taky bych nesto-
povala, kdybyste byla mužskej.“

„To doufám. A tatínek má naprostou pravdu, že ti to zakazu-
je. Dnešní doby jsou pro mladé dámy nebezpečné. O tom Hvíz-
dalovi ani nemluvě. Kde vlastně bydlíš?“

„V Cobb’s Marsh. Ale v Holtu mám tetu a strejčka. Když mě 
vysadíte na odbočce, tak mě strejček doveze. Bydlej blizoučko. 
Když mě tam vysadíte, tak se mi už nic nemůže stát. Čestně.“ 
Ta lež jí nepřišla nijak zatěžko a byla i ochotně přijata. Pak už 
žádná z nich neřekla ani slovo. Valerie seděla a koukala na zá-
tylky dvou šedivých, nakrátko ostříhaných hlav a pozorovala 
na volantu ruce řidičky, které byly poseté stařeckými skvrnami. 
Sestry, pomyslela si, jak se tak na ně dívala. Hned prvním po-
hledem zaznamenala tytéž hranaté hlavy, tytéž pevné brady, ty-
též křivky obočí nad úzkostlivýma, zlobnýma očima. Hádaly se, 
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pomyslela si. Cítila napětí, které se mezi nimi chvělo. Byla ráda, 
když řidička beze slova dojela na křižovatku, a ona mohla za-
mumlat díky, vyhrabat se z vozu a dívat se, jak mizí z dohledu. 
Byly to předposlední lidské bytosti, které ji viděly živou.

Přidřepla si, aby se mohla přezout do praktických střevíců, 
které nosila na přání rodičů do školy, a byla ráda, že je kabela 
přes rameno rázem lehčí. Potom se vydala z městečka na odboč-
ku, kde chtěla počkat na autobus. Cesta byla úzká, neosvětlená, 
lemovaná z pravé strany řadou stromů, které vypadaly na poza-
dí hvězdnaté oblohy jako černé vystřihovánky, a z levé, po níž 
šla, úzkým pruhem křovisek a houští, místy tak hustým a tak 
blízko u cesty, že ji stínil. Až do té chvíle pociťovala jenom ne-
smírnou úlevu, že všechno dobře dopadne. Přijede tím autobu-
sem. Ale když teď šla v tom přízračném tichu, v němž její lehké 
kročeje zněly nepřirozeně hlasitě, zmocnila se jí jiná, zákeřnější 
úzkost a poprvé pocítila, že ji šimrá strach. Jakmile si ho jednou 
uvědomila, jakmile vzala na vědomí jeho zrádnou moc, strach 
převládl a přerostl v neúprosnou hrůzu.

Vtom ji začal dojíždět nějaký vůz, který na jedné straně sym-
bolizoval bezpečí a normálnost, ale na druhé představoval hroz-
bu. Každý věděl, že Hvízdal musí mít vůz. Jak jinak by mohl 
vraždit v končinách okresu od sebe tak vzdálených, jak jinak 
by mohl po dokonání svého hrůzného činu uniknout? Couvla 
do úkrytu keřů, ale jenom tím vyměnila jeden strach za druhý. 
Vzdula se vlna zvuků, odrazová sklíčka na patnících na oka-
mžik zazářila a vůz se závanem větru přejel. A pak byla znovu 
sama ve tmě a tichu. Ale je opravdu sama? Jejích myšlenek se 
zmocnila představa Hvízdala, pověsti, polopravdy se spojova-
ly ve strašlivou realitu. Škrtí ženské, zatím zavraždil tři. A pak 
jim ustřihl chlupy a nacpal jim je do pusy, z které jim vyčuho-
valy jako sláma 5. listopadu z Guye Fawkese. Kluci ve škole na 
to dělají vtipy a hvízdají v úschovně kol podobně, jak prý hvíz-
dá on nad mrtvolami svých obětí. „Hvízdal tě dostane,“ volali za 
ní. Může být kdekoliv. Vždycky se přikrade za noci. Může být 
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i tady. Měla chuť plácnout sebou na zem a přitisknout se tělem 
k měkké, voňavé půdě, zacpat si uši a zůstat nehybně ležet až 
do rána. Podařilo se jí však strach ovládnout. Musí se dostat na 
křižovatku a chytit autobus. Donutila se vyjít ze stínů a co nej-
neslyšitelněji pokračovat v cestě.

Byla v pokušení dát se do běhu, ale podařilo se jí tomu odo-
lat. Ten tvor, člověk nebo zvíře, co se krčí v podrostu, už cítí její 
strach a jenom čeká, až ona propadne panice. Nato se ozve pras-
kot lámajících se křovisek, dupot a Valerie ucítí na krku jeho 
horký dech. Musí pokračovat v chůzi, rychle, ale tiše,  držet ka-
belu těsně na boku, skoro nedýchat a oči upírat kupředu. A jak 
šla, tak se modlila: „Pane Bože, prosím tě, nech mě dostat se 
bezpečně domů, a já už nikdy nebudu lhát. Vždycky odejdu 
včas. Pomoz mi dostat se bezpečně na křižovatku. Dej, aby ten 
autobus přijel co nejdřív. Ach Bože, prosím tě, pomoz mi.“

A pak jakoby zázrakem byla její modlitba vyslyšena. Zniče-
honic uviděla asi třicet metrů před sebou ženu. Nepoložila si 
otázku, jak se mohla ta hubená, pomalu jdoucí postava tak zá-
hadně zničehonic zhmotnit. Stačilo, že je tam. Když se zrych-
lenými kroky přiblížila, uviděla pod naraženým baretem ohon 
dlouhých světlých vlasů a něco, co vypadalo jako trenčkot s pás-
kem. A po jejím boku poslušně klusal — což Valerii uklidnilo 
nejvíc — malý černobílý pejsek s křivýma nohama. Dojdou na 
křižovatku spolu. Třeba chce ta dívka chytit stejný autobus. Va-
lerie div že nahlas nevykřikla: „Už jdu! Už jdu!“ a dala se do 
běhu, uhánějíc do bezpečí a za ochranou jako dítě do mamin-
činy náruče.

Žena se sehnula a pustila psa z vodítka. Jako by splňoval ně-
jaký příkaz, vklouzl do houštin. Žena se rychle ohlédla, nato zů-
stala stát a čekala, natočená k Valerii zády, s vodítkem v pravé 
ruce. Valerie se na čekající záda takřka vrhla. A pak se žena po-
malu otočila. Byla to vteřina naprosté, ochromující hrůzy. Valerie 
uviděla bledý, napjatý obličej, který nebyl vůbec ženský, s pro-
stým, vlídným, takřka omluvným úsměvem a s planoucíma ne-
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milosrdnýma očima. Valerie otevřela pusu a chtěla vykřiknout, 
ale nebyla tu naděje, a kromě toho byla ochromená děsem. Ko-
lem hlavy se jí mihla smyčka vodítka, zadrhla se a odtáhla ji 
z cesty do stínu keřů. Valerie cítila, jak se propadá časem, pro-
storem, nekonečnou hrůzou. A už se nad ní skláněl rozpálený 
obličej a ona ucítila alkohol, pot a strach, který byl stejně vel-
ký jako ten její. Paže jí vylítly vzhůru a bezmocně zamá valy ve 
vzduchu. A pak jí začal praskat mozek a z hrudníku, v  němž 
jí jako velký rozvíjející se červený květ rostla bolest, se vydral 
bezhlasý, bezeslovný výkřik: „Mami! Mami!“ A nato hrůza zmi-
zela a s ní i bolest a zůstala jenom milosrdná, vše smazávající 
temnota.

2

Čtyři dny nato dodiktoval náčelník kriminálky Adam  Dalgliesh 
v New Scotland Yardu své sekretářce poslední poznámku, vy-
bral přihrádku s došlou poštou, zamkl zásuvku psacího stolu, 
nastavil kombinaci trezoru a byl připravený na čtrnáctidenní 
dovolenou na norfolkském pobřeží. Už měl odjet dávno a byl 
na ni také zralý. Ta dovolená však nebyla jen terapeutická zále-
žitost. V Norfolku čekají všelijaké věci, které musí vyřídit. Před 
dvěma měsíci zemřela jeho teta, jeho poslední žijící příbuzná, 
která mu odkázala své jmění a přestavěný větrný mlýn v Larkso-
kenu na severovýchodním pobřeží Norfolku. Jmění bylo nečeka-
ně veliké a přinášelo s sebou určitá ještě nevyřešená dilemata. 
Mlýn nebyl tak onerózní odkaz, ale i ten byl spojený s problé-
my. Adam Dalgliesh měl pocit, že v něm potřebuje týden nebo 
dva bydlet, než se s definitivní platností rozhodne, jestli si ho 
ponechá na příležitostné dovolené nebo ho prodá či ho za no-
minální cenu přenechá norfolkské Společnosti větrných mlýnů, 
která, jak věděl, se zabývá uváděním větrných mlýnů zpátky do 
chodu. A pak tam jsou rodinné papíry a tetiny knihy, zvlášť její 
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bohatá ornitologická knihovna, na kterou je zapotřebí se po-
dívat, roztřídit ji a rozhodnout, kam s ní. Tohle byly úkoly ra-
dostné. Už jako chlapec nerad trávil prázdniny úplně bezúčel-
ně. Nevěděl, z jakých dětských pocitů provinění nebo domnělé 
odpovědnosti vyrostl ten podivný masochismus, který se mu ve 
středním věku vrátil se zesílenou autoritativností, ale byl rád, že 
bude mít v Norfolku co dělat, v neposlední řadě proto, že věděl, 
že ta cesta je svým způsobem útěk. Po čtyřech letech odmlče-
ní vydal novou knihu veršů „Nezodpovězený případ a jiné bás-
ně“, které se dostalo značného a až překvapivě vlídného přije-
tí od kritiky a ještě většího zájmu u veřejnosti, který, což ho už 
tolik nepřekvapovalo, snášel mnohem hůř. Poté, co se některé 
případy vražd, jež vyřešil, příliš rozkřikly, zaměřovalo se tisko-
vé oddělení metropolitní policie na to, aby ho chránilo před pří-
liš velkou publicitou. Ještě si docela nezvykl na značně odlišné 
priority svého vydavatele, a tak byl upřímně řečeno rád, že má 
výmluvu, proč se jim chce vyhnout, aspoň na pár týdnů.

S inspektorkou Kate Miskinovou, která právě pracovala na 
jednom případu, se už rozloučil. Kate dočasně zastupovala Dal-
glieshova nejbližšího podřízeného ve zvláštním oddělení, vrchní-
ho inspektora Massinghama, který toho času pobýval v doplňo-
vacím velitelském kurzu na Vysoké škole policejní v Bramshillu, 
což byl další stupínek na jeho cestě k vytouženému titulu vrch-
ního konstábla. Dalgliesh zašel do její kanceláře a nechal jí tam 
lístek se svou prázdninovou adresou. Místnost byla jako vždy-
cky obdivuhodně uklizená, stroze účelná, ale přitom ženská; 
její stěny oživoval jediný obraz, jeden z Katiiných abstraktních 
olejů, kompozice vířících hnědých odstínů, zvýrazněných jedi-
nou ostře zelenou šmouhou, obraz, který se Dalglieshovi líbil 
pokaždé víc než předešle. Na jinak prázdném stole stála jenom 
vázička s fréziemi. Najednou k němu dolehla jejich vůně, zpo-
čátku neznatelná, a zesílila podivný dojem, že v té kanceláři je 
víc z Katiiny osobnosti, než když v ní sedí a pracuje. Položil pa-
pír přesně doprostřed čisté sací podložky, a když za sebou s ja-
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kousi, jak se zdálo, zbytečnou jemností zavíral dveře, tak se 
usmál. Pak už mu zbývalo jenom strčit hlavu do dveří detektivů, 
říct slovo na rozloučenou, a byl na cestě k výtahu.

Když už se dveře výtahu zavíraly, ozvaly se utíkající kroky, 
veselý výkřik a do výtahu skočil Manny Cummings. Jen taktak 
unikl zavírajícím se ocelovým čelistem. Jako obvykle se zdálo, 
že jím zmítá vítr takřka despotické energie, která je příliš velká, 
než aby se vešla do čtyř stěn výtahu. Mával velkou hnědou obál-
kou. „To jsem rád, že jsem vás chytil, Adame. Zdrháte do Nor-
folku, že? Jestli norfolkská kriminálka náhodou dopadne Hvíz-
dala, tak se na něj podívejte za mě, ano, a zjistěte, jestli to není 
ten náš chlápek z Battersea.“

„Ten škrtič z Battersea? Je to pravděpodobné, když vezmeme 
v úvahu dobu a způsob? O tom se přece nedá vážně uvažovat.“

„Je to silně nepravděpodobné, ale Strejda není nikdy šťast-
nej, dokud neobrátíme každý kámen a nepropátráme každou 
cestičku. Dal jsem si pro všechny případy dohromady několik 
detailů a identikitů. Jak víte, máme popis několika lidí. A ozná-
mil jsem Rickardsovi, že budete na jeho písečku. Pamatujete na 
Terryho Rickardse?“

„Pamatuju.“
„Zřejmě je z něj už vrchní inspektor. V Norfolku se mu vede 

líp, než kdyby byl zůstal u nás. A prý se oženil, takže je dnes 
možná trochu měkčí. Podivný exemplář.“

„Na jeho písečku budu,“ odpověděl Dalgliesh, „ale v jeho 
týmu díkybohu ne. A jestli opravdu dopadnou Hvízdala, proč 
bych vás měl připravovat o výlet na venkov?“

„Já venkov nenávidím a roviny jsou mi obzvlášť odporné. 
Myslete na to, co státních peněz ušetříte. Přijedu tam dolů — 
nebo je to nahoru? — jestli bude stát za to se na něj podívat. Jste 
moc laskavý, Adame. Přeju vám hezkou dovolenou.“

Jenom Cummings mohl mít tu drzost. Ale žádost sama o so-
bě, ke kolegovi, který je služebně starší jen o několik měsíců, 
a navíc pořád káže o spolupráci a rozumném omezování výda-
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jů, je rozumná. A není pravděpodobné, že jeho dovolená bude 
přerušena nutností podívat se, třeba jen zběžně, na Hvízdala, 
proslulého norfolkského zabijáka, ať už živého nebo mrtvého. 
Řádí už patnáct měsíců a jeho poslední oběť – Valerie Mitchel-
lová — je jeho čtvrtá. Takovéhle případy bývají bez výjimky těž-
ké, užírají čas a člověk je z nich zoufalý, poněvadž při nich čas-
to záleží spíš na štěstí než na správném postupu při vyšetřování. 
Jak scházel po rampě k podzemnímu parkovišti, podíval se na 
hodinky. Za tři čtvrtě hodiny bude na cestě. Ale nejdřív si musí 
ještě odbýt tu záležitost u svého nakladatele.

3

Výtah firmy Herbe & Illingworth na Bedford Square byl takřka 
stejně starobylý jako jejich dům, monument zatvrzelého zalíbe-
ní firmy v zašlé eleganci i poněkud excentrické pasivitě, za níž 
se skrývala průbojnější politika. Když byl Dalgliesh za celé série 
znepokojivých přískoků unášen vzhůru, uvažoval, že úspěch, 
i když připustíme, že je mnohem příjemnější než neúspěch, do-
provázejí i nevýhody. Jednu z nich zosobňoval Bill Costello, ve-
doucí oddělení pro styk s veřejností, který na něj čekal v klaus-
trofobické kanceláři ve čtvrtém poschodí.

Změny jeho osudu jakožto básníka se časově shodovaly se 
změnami firmy. Pánové Herbe a Illingworth pořád ještě existo-
vali jako jména vytištěná nebo vytlačená na obálkách knih pod 
starobylou, elegantní firemní tiráží, ale nakladatelství už patřilo 
mnohonárodní korporaci, která nedávno ke konzervám, k cuk-
ru a textiliím přidala i knihy. Starý Sebastian Herbe prodal jed-
no z mála londýnských nakladatelství, jež ještě patřilo nějaké-
mu jedinci, za osm a půl milionu a hbitě se oženil s překrásnou 
zástupkyní vedoucího propagačního oddělení, která s jistými 
obavami, ale s moudrým ohledem ke své budoucnosti počka-
la, až bude obchod uzavřený, a pak vyměnila statut novopečené 
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milenky za stav manželky. Herbe zemřel do tří měsíců, což vy-
volalo mnoho lascivních poznámek, ale málo lítosti. Sebas tian 
Herbe byl celý svůj život opatrný, konvenční člověk, který si ne-
chával excentričnost, imaginaci a občasné riziko pro své nakla-
datelství. Třicet let žil jako věrný manžel bez fantazie. Dalgliesh 
uvažoval, že když někdo žije takřka sedmdesát let v poměrně 
bezúhonné konvenčnosti, tak to nejspíš odpovídá jeho nátuře. 
Herbe nezemřel ani tak na sexuální vyčerpanost, pokud jsme 
toho názoru, že je to po lékařské stránce tak věrohodné, jak by 
se rádi domnívali puritáni, spíš podlehl smrtelné nákaze mód-
ními sexuálními mravy.

Nové vedení své básníky silně podporovalo, snad pohlíželo 
na seznam knih poezie jako na cennou protiváhu vulgárnos-
ti a mírné pornografičnosti svých nejúspěšnějších romanopis-
ců, jež vydávalo s nesmírnou péčí a ve vynikajících úpravách, 
jako kdyby elegantní přebal a grafická úprava stačily pozved-
nout naprostou komerční banalitu na literaturu. Bill Costello, 
který byl minulý rok jmenován vedoucím propagace, nenahlí-
žel, proč by monopol na imaginativní propagaci poezie měla 
mít firma Faber & Faber, a navzdory zvěstem, že sám v životě 
nepřečetl jediný moderní verš, dokázal úroveň edice poezie po-
zvednout. Pokud jde o verše, spočíval jeho jediný zájem v tom, 
že byl prezidentem Klubu McGonagall, jehož členové se schá-
zeli každé první úterý v měsíci v jedné londýnské hospodě, kde 
pojídali proslulé steaky a ledvinkový pudink paní hostinské, 
konzumovali úctyhodné množství pitiva a recitovali si nejko-
mičtější výplody britských básníků, které pokládali za nejhor-
ší. Jeden kolega básník to Dalglieshovi vysvětlil po svém: „Ten 
ubožák musí přečíst tolik nesrozumitelných moderních veršů, 
že se nemůžete divit, když pak tu a tam potřebuje dávku sro-
zumitelných nesmyslů. To je něco, jako když si věrný manžel 
občas terapeuticky odleví v místním bordelu.“ Dalgliesh pova-
žoval tu teorii za důmyslnou, ale nepravděpodobnou. Neexis-
toval důkaz, že by Costello přečetl aspoň jeden z veršů, jež tak 
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vytrvale propagoval. Svého nejnovějšího kandidáta na slávu ve 
sdělovacích prostředcích pozdravil se směsí zarputilého opti-
mismu a mírných obav, jako by věděl, že má před sebou tvrdý 
oříšek k rozlousknutí. Jeho drobný, poněkud zasněný dětský ob-
ličej podivně kontrastoval s jeho postavou Billyho Huntera. Jeho 
hlavním problémem zřejmě bylo rozhodnutí, má-li nosit pásek 
nad nebo pod panděrem. Nosit ho nad naznačuje prý optimis-
mus, pod je známkou malomyslnosti. Ten den mu visel jen kou-
sínek nad šourkem, hlásaje pesimismus, který následující roz-
mluva jen potvrdila.

Dalgliesh nakonec rozhodně prohlásil: „Ne, Bille, nesnesu se 
padákem na stadion ve Wembley, v jedné ruce knihu a v druhé 
mikrofon. Ani nebudu konkurovat hlasatelům na nádraží Wa-
terloo a vyřvávat své verše na cestující. Těm chudákům jde jen 
o to, aby nezmeškali vlak.“

„To už tady bylo. To je stará vesta. A to s tím stadionem ve 
Wembley je nesmysl. Nemám ponětí, kde jste to sebral. Ne, 
poslyšte, chci vám říct něco opravdu zajímavého. Mluvil jsem 
s Colinem McKayem. Je do toho celý pryč. Chceme si najmout 
jednoposchoďový autobus a sjezdit celou Anglii. No, aspoň ta-
kový kus Anglie, jaký se dá za deset dní sjezdit. Řeknu Clare, 
aby vám ukázala návrh a plán.“

„Něco jako autobus, který podniká politickou kampaň,“ od-
pověděl Dalgliesh vážně. „Plakáty, hesla, ampliony, balonky.“

„Když lidem předem neoznámíme, že přijedeme, nemá  smysl 
něco takového podnikat.“

„Však se to dovědí, když bude na palubě Colin. Jak ho chce-
te udržet ve střízlivém stavu?“

„Je to výborný básník, Adame. Velice vás obdivuje.“
„Což ještě neznamená, že by mě na tu cestu uvítal jako kom-

paňona. Jakže tomu chcete říkat? Básníkova cesta? V Chauce-
rových šlépějích? Verše na kolečkách — nebo je to moc  lacině 
básnivé? Poetický autobus! To má aspoň tu výhodu, že je to 
 jednoduché.“
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„Však něco vymyslíme. Ta Básníkova cesta se mi dost líbí.“
„A kde chcete dělat zastávky?“
„No, v městských centrech, před radnicemi, před školami, 

před hospodami, před motoresty, všude, kde je publikum. Je to 
vzrušující představa. Říkali jsme si, že si najmem vlak, ale auto-
bus je mnohem pohyblivější.“

„A lacinější.“
Costello tu zlomyslnost přešel a řekl: „Básníci nahoře, pití 

a občerstvení dole. Předčítání na pódiu. Celostátní publicita, 
rozhlas a televize. Vystartujeme od nábřeží. Je tu samozřejmě 
možnost, že to vezme kanál Čtyři a samozřejmě Kaleidoskop. 
Počítáme s vámi, Adame.“

„Ne,“ odmítl rázně Adam. „Ani pokud jde o ty balonky.“
„Proboha, Adame, vždyť ty veršíčky píšete. Takže asi chce-

te, aby je lidi četli — no, rozhodně kupovali. Lidi se o vás ne-
smírně zajímají, zvlášť po tom posledním případu, po té vraž-
dě v Berowne.“

„Zajímá je buď básník, který chytá vrahy, nebo policajt, kte-
rý píše verše, ale poezie ne.“

„Co na tom záleží. Hlavně že je zajímáte. A neříkejte mi, že 
by se to panu komisaři nezamlouvalo. To je stará vytáčka.“

„No dobrá, tak to neřeknu, ale nezamlouvalo.“
A k tomu se už koneckonců nedalo nic dodat. Slyšel ty otáz-

ky nesčíselněkrát a udělal, co mohl, aby na ně odpověděl — no, 
upřímně, i když ne nadšeně. „Proč takový senzitivní básník, 
jako jste vy, marní čas chytáním vrahů?“ „Co je pro vás důleži-
tější, poezie nebo policejní práce?“ „Vadí vám to, nebo vám to 
pomáhá, že jste detektiv?“ „Proč píše úspěšný detektiv poezii?“ 
„Který byl váš nejzajímavější případ, pane náčelníku?“ „Nemáte 
někdy chuť napsat o něm báseň?“ „Pokud jde o milostné básně, 
je ta žena, které jste je připsal, živá nebo mrtvá?“ Dalglieshe by 
bylo zajímalo, jestli Philipa Larkina otravovali s tím, jaký je to 
pocit být básník a zároveň knihovník, nebo Roye Fullera s tím, 
jak se mu daří slučovat poezii s právy.
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„Všechny otázky jsou předvídatelné,“ odpověděl. „Všem by 
ušetřilo hodně námahy, kdybych ty odpovědi namluvil na pá-
sek a vy je z toho autobusu vysílal.“

„To by nebylo totéž. Chtějí vás slyšet osobně. Člověk by řek, 
že netoužíte po tom, aby vás lidi četli.“

Chce, aby ho lidi četli? Rozhodně chce, aby ho četli někte-
ří, zvlášť jedna osoba, a chtěl by, aby ty básně po přečtení po-
chválila. Taková je pravda, i když ponižující. Pokud jde o ostat-
ní: no, pravda je nejspíš taková, že chce, aby lidi ty básně četli, 
ale aby je nikdo nenutil si je kupovat, což jsou přehnané po-
žadavky, jejichž splnění nemůže od firmy Herbe & Illingworth 
očekávat. Uvědomoval si Billovy úzkostlivé, prosebné oči chla-
pečka, který vidí, jak z jeho dosahu rychle mizí miska sladkos-
tí. Věděl, že jeho neochota spolupracovat patří k těm typickým 
vlastnostem, které u sebe nemá rád. Byla tu jistá nelogičnost, 
samozřejmě, a to v tom, že chce být vydáván, ale nijak zvlášť 
ho nezajímá, jestli ho někdo kupuje. Fakt, že mu ty vnější důka-
zy slávy připadají nechutné, ještě neznamená, že není ješitný, 
jenom to, že tu ješitnost líp potlačuje a že ta jeho ješitnost má 
 zdrženlivější podobu. Koneckonců má zaměstnání, zaručenou 
penzi a teď ještě značné jmění své tety. Nemusí se o nic starat. 
Ve srovnání s Colinem McKayem, který se na něj pravděpodob-
ně dívá — a kdo by mu to mohl zazlívat — jako na snobského, 
přecitlivělého diletanta, vidí on sám sebe jako nezaslouženě pri-
vilegovaného člověka.

Byl rád, že se dveře otevřely a dovnitř rázně vplula Nora 
Gurneyová, redaktorka kuchařek, která mu jako vždycky připo-
mněla nějaký inteligentní hmyz. Tenhle dojem ještě zvyšovaly 
jasné, exoftalmické oči za obrovskými kulatými brýlemi, známý 
žlutohnědý svetřík s vyplétanými pruhy kolem dokola a špičaté 
střevíce s nízkými podpatky. Vypadala úplně stejně, jako když 
ji Dalgliesh poznal.

Nora Gurneyová se v britském nakladatelském podnikání 
stala velmocí zásluhou své dlouhověkosti (nikdo si nevzpomí-
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nal, kdy k firmě přišla) a pevného přesvědčení, že velmoc je. 
Bylo pravděpodobné, že bude svou moc uplatňovat i pod no-
vým vedením. Dalgliesh se s ní naposledy setkal před třemi mě-
síci na jedné z pravidelných firemních sešlostí, které se, pokud 
se pamatoval, pořádaly bez jakýchkoli zvláštních důvodů, leda 
snad proto, aby firma autory vždycky stejným vínem a chlebíč-
ky ujistila, že ještě nezanikla a je v podstatě pořád ta stará milá 
firma. Na seznamu hostů byli především nejvýznačnější spiso-
vatelé z hlavních oborů, což byla taktika, která ještě zvyšovala 
celkové ovzduší nahodilosti, nesourodosti a rozpačitosti. Bás-
níci příliš pili a podle své nátury upadli buď v plačtivou nebo 
chlípnou náladu, romanopisci se shlukli v koutě jako smečka 
vzpurných psů, jimž bylo nakázáno, aby nekousali, vědci, kteří 
si nevšímali hostitelů ani ostatních hostů, se mezi sebou mno-
homluvně potýkali a kuchaři ostentativně odkládali nakousnuté 
chlebíčky na nejbližší tvrdou plochu s výrazem znechucení, bo-
lestného překvapení nebo mírného meditativního zájmu. Dalg-
lieshe držela v koutě Nora Gurneyová, chtěla s ním prodiskuto-
vat použitelnost teorie, kterou vymyslela: poněvadž jsou každé 
otisky prstů jedinečné, nedaly by se pořídit otisky prstů celé ze-
měkoule, údaje uložit do počítače a pak provést průzkum, kte-
rý by zjistil, jestli jisté kombinace rýh a závitů nenaznačují kri-
minální sklony? Tím způsobem by se dalo zločinům předcházet, 
místo aby se napravovaly. Dalgliesh poukázal na fakt, že sklony 
k zločinu jsou — soudě podle toho, kde jeho kolegové hosté par-
kují se svými vozy — všeobecné, takže by se ta data nedala zvlád-
nout, nehledě na logistické a etické problémy s masovým snímá-
ním otisků a na neradostný fakt, že zločin, i když připustíme, že 
ho lze srovnávat s nemocí, se dá stejně jako nemoc snáze dia-
gnostikovat než napravovat. Bylo pro něj takřka úlevou, když ho 
unesla jedna impozantní romanopiskyně naditá do květované-
ho kretonového kompletu, ve kterém vypadala jako chodící ka-
nape, vytáhla z objemné kabelky hrst zmuchlaných pokutových 
lístků a vztekle se zeptala, co s nimi má podle něj udělat.
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Seznam kulinářů firmy Herbe & Illingworth byl malý, ale 
úctyhodný, jeho nejlepší autoři měli dík své spolehlivosti, ori-
ginalitě a dobrému stylu solidní pověst. Slečna Gurneyová byla 
vášnivě oddaná svému povolání a svým autorům, ale na romá-
ny a verše se dívala jako na nepříjemné, třebaže nezbytné do-
plňky hlavní náplně nakladatelství, které má živit a vydávat její 
miláčky. Šuškalo se, že ona sama je nevalná kuchařka, což byla 
další známka nezvratného přesvědčení Britů, ve vyšších, tře-
baže méně užitečných sférách lidské aktivity nic neobvyklého, 
totiž že nic není pro úspěch tak zhoubné jako být znalcem ve 
svém oboru. Dalglieshe nepřekvapilo, že jeho příchod pokláda-
la za šťastnou náhodu a nepříjemný úkol přesunout na něj do-
dání korektur Alici Mairové takřka za své svaté právo. „Před-
pokládám, že vás zavolali,“ řekla, „abyste jim pomohl chytit 
Hvízdala.“

„Ne, to je díkybohu práce norfolkské kriminálky. K tomu, že 
si někdo přizve Scotland Yard, dochází častěji v románech než 
ve skutečném životě.“

„To se mi hodí, že jedete do Norfolku, ať už z jakékoholi dů-
vodu. Nerada bych ty korektury svěřovala poště. Ale myslela 
jsem, že vaše teta žila v Suffolku? A kromě toho někdo říkal, že 
slečna Dalglieshová zemřela.“

„Žila opravdu v Suffolku, ale před pěti lety se přestěhovala 
do Norfolku. A máte pravdu v tom, že zemřela.“

„No dobrá. Suffolk nebo Norfolk, v tom není moc velký roz-
díl. Ale je mi líto, že zemřela.“ Na chvíli se zdálo, že se zamysle-
la nad smrtelností lidstva a že ty dva okresy srovnává, ale nedá-
vá přednost ani jednomu, a pak řekla: „Nenecháte to na prahu, 
kdyby slečna Mairová nebyla doma, že ne? Vím, že lidi na ven-
kově jsou velice bezstarostní, ale kdyby se ty korektury ztratily, 
tak by to byla katastrofa. Jestli nebude doma, bude třeba doma 
její bratr dr. Alex Mair. Je ředitelem larksokenské elektrárny. 
Ale když o tom tak uvažuju, možná že byste to neměl dávat ani 
jemu. Chlapi jsou někdy strašlivě nespolehliví.“
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Dalgliesh byl v pokušení podotknout, že jednomu z nejpřed-
nějších fyziků Anglie, který zodpovídá za atomovou elektrárnu 
a — může-li člověk věřit novinám — je mnoha lidmi považován 
za hlavního kandidáta na šéfa nukleárního programu, se balí-
ček korektur snad dá svěřit. „Když bude slečna Mairová doma,“ 
odpověděl, „tak to předám přímo jí. Když ne, tak si je nechám, 
dokud ji nezastihnu.“

„Volala jsem jí, že korektury jsou na cestě, takže vás bude 
čekat. Adresu jsem napsala tiskacími písmeny a velice čitelně. 
Bydlí ve stavení, kterému se říká chalupa U Mučednice. Dou-
fám, že víte, jak se k ní dostanete.“

Costello kysele poznamenal: „Nezapomínejte, že je to poli-
cajt. Umí číst mapu.“

Dalgliesh odpověděl, že chalupu U Mučednice zná a že se 
jednou krátce setkal s Alexandrem Mairem, nikoliv však s jeho 
sestrou. Jeho teta žila velice osamělým životem, ale sousedi, kte-
ří bydlí v tak odlehlých končinách, se spolu nevyhnutelně musí 
seznámit. Alice Mairová u něj v mlýně nebyla, ale její bratr tam 
po smrti slečny Dalglieshové vykonal kondolenční návštěvu.

Pak převzal balíček, překvapivě velký a těžký a zamřížovaný 
výbojným obrazcem z lepicí pásky, a sjel pomalým výtahem do 
suterénu, odkud byl přístup na malé firemní parkoviště, kde na 
něj čekal jeho jaguár.

4

Jakmile se jednou Dalgliesh vyprostil z propletence dálničních 
křížení na jižních předměstích, mohl uhánět, a tak už ve tři ho-
diny projížděl vesnicí Lydsett. Tam ho odbočka napravo odved-
la ze silnice podél pobřeží na silničku, která měla sice makada-
mový povrch, ale byla jen o něco málo širší než pěšina, a byla 
lemovaná příkopy plnými vody a vroubená zlatým oparem rá-
kosí, jehož nahloučenými palicemi cloumal vítr. V té chvíli si 
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po prvé uvědomil, že cítí Severní moře, tu výraznou, ale polo-
iluzorní pachuť, jež v něm vyvolávala nostalgické  vzpomínky na 
prázdniny jeho dětství, na osamělé toulky dospívajícího chlap-
ce, zápasícího se svými prvními básněmi, na tetinu vysokou 
postavu vedle sebe, která měla kolem krku dalekohled a rázo-
vala si to k úkrytům svého milovaného ptactva. A tady přehra-
zují cestu ta známá stará venkovská vrata, která dodnes stojí na 
svém místě. Vždycky ho překvapilo, že tam ještě jsou, neboť ne-
měla žádný viditelný účel kromě toho, že symbolicky oddělují 
ostroh a skýtají pocestným příležitost se zastavit a zvážit, chtě-
jí-li jít opravdu dál. Jakmile se jich dotkl, okamžitě se otevře-
la, ale zavírala se jako obyčejně mnohem hůř, a tak je nadzvedl 
a škubl s nimi, pak přetáhl zpátky přes sloupek plotu drátěné 
oko s tím známým pocitem, že se obrátil zády ke světu pracov-
ních dnů a vstupuje do kraje, který, ať ho navštíví sebevíckrát, 
pro něj bude vždycky neznámé teritorium.

Pak se vydal přes plochý ostroh k pásu borovic lemujících 
Severní moře. Jediný dům po jeho levici byla stará viktoriánská 
fara, hranaté stavení z červených cihel, které se tam se svým ži-
vořícím živým plotem z rododendronů a z bobkovišní nehodilo. 
Po jeho pravici se povrch země zvolna zvedal k jižním útesům. 
Viděl tmavou temnou tlamu betonového bunkru, který tam zů-
stal z války a zdál se stejně nezničitelný jako velké masivy vlna-
mi otřískaného betonu, pozůstatků starých opevnění, jež ležela 
napůl zasypaná v písku podél jednoho úseku pobřeží. K seve-
ru se v odpoledním slunci na pozadí zčeřené modře moře zlatě 
leskly pobořené oblouky a pahýly trosek benediktinského opat-
ství, a teprve když přejel nevysoký hřeben, spatřil horní část 
jednoho křídla larksokenského mlýna a za ním na pozadí oblo-
hy velký šedivý masiv larksokenské atomové elektrárny. Cesta, 
po níž jel a jež zahýbala doleva, by ho nakonec dovedla k elek-
trárně, ale věděl, že se už po ní moc nejezdí, protože normál-
ní provoz a všechna těžká vozidla používají novou přístupovou 
cestu na sever. Ostroh byl opuštěný a holý, až na těch několik 
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rozházených a větry pokroucených stromů, které měly co dě-
lat, aby si udržely své ošemetné postavení v ne ústupné půdě. 
A teď jel kolem dalšího, poněkud zchátralejšího bunkru. Na-
padlo ho, že celý ostroh vypadá neutěšeně jako staré bojiště, 
z něhož byly mrtvoly odvezeny teprve nedávno, ale kde vzduch 
ještě vibruje palbou děl z dávno prohraných bitev a nad nímž 
se jako  grandiózní moderní památník neznámým padlým tyčí 
elektrárna.

Když při jeho dřívějších návštěvách Larksokenu stáli s te-
tou v malé horní místnosti pod kupolí mlýna a přehlíželi os-
troh, viděl pod sebou chalupu U Mučednice. Ale nikdy ji ne-
viděl z větší blízkosti než od silnice, a když se k ní teď blížil, 
znovu ho napadlo, jak málo se k ní hodí označení „chalupa“. 
Byla bytelná, patrová, ve tvaru L, stála na východ od cesty a je-
jí zdi byly zčásti z kamene a zčásti omítnuté. Vzadu byl dvůr 
s dlažbou z yorského kamene, s ničím nezastřenou vyhlídkou 
přes padesát metrů houští na nezatravněné duny a moře. Když 
dojel, nikdo se neobjevil, a než zvedl ruku ke zvonku, chvíli 
stál a četl si slova na kamenné tabulce, zasazené mezi křeme-
ny napravo od dveří.

Tady žila Agnes Poleyová, protestantská mučednice, která 
byla ve věku 32 let 15. srpna 1557 upálena v Ipswichi.

Kazatel, třetí kapitola, verš 15.
Na desce nebyly ozdoby, nápis byl vytesán elegantními typy, 

které připomínaly Erika Gilla. Dalgliesh si vzpomněl, jak mu 
teta říkala, že ji tam koncem dvacátých let, kdy byla původní 
chalupa rozšířena, zasadil bývalý majitel. Jedna z výhod nábo-
ženské výchovy je, že člověk dokáže identifikovat aspoň zná-
mější texty Písma, a tenhle nevyžadoval žádné úsilí, aby si ho 
vybavil. Když se v devíti letech v přípravce jednou čímsi provi-
nil, nařídil mu ředitel, aby opsal co nejkrasopisněji celou tře-
tí kapitolu z knihy Kazatel. Starý Gumboil, i v tomhle jako ve 
všem ostatním člověk praktický, byl toho názoru, že opisová-
ní veršů spojuje trest s literární i náboženskou výchovou. Slo-
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va psaná tím kulatým dětským písmem mu nikdy nevymizela 
z paměti. Byl to, jak si pomyslel, zajímavý výběr textu.

„To, co už bylo, i nyní jest, a což bude, již bylo; nebo Bůh ob-
novuje to, což pominulo.“

Zazvonil a Alice Mairová zanedlouho otevřela dveře. Uvi-
děl vysokou, krásnou ženu, pečlivě, nákladně, ale ležérně ob-
lečenou v černém kašmírovém svetru, s hedvábným šátkem na 
krku a v žlutohnědých kalhotách. Poznal by ji podle silné po-
dobnosti s jejím bratrem, i když se zdála o několik let starší. 
Pokládala za samozřejmé, že oba vědí, kdo je ten druhý, a když 
ustoupila stranou a pokynula mu, aby vešel, řekla: „To je od vás 
hezké, že jste tak ochotný, pane Dalglieshi. Obávám se, že Nora 
Gurneyová je neúprosná. Jakmile se dověděla, že jedete do Nor-
folku, stal jste se předurčenou obětí. Budete tak laskav a odne-
sete ty korektury do kuchyně?“

Měla distingovaný obličej, hluboko a daleko od sebe posaze-
né oči s rovným obočím, hezky formovaná, poněkud rezervova-
ná ústa a hrubé, šedivějící vlasy sčesané dozadu a stočené do 
uzlu. Na propagačních fotografiích se někdy zdála, jak si Dal-
gliesh vzpomínal, krásná — krásná ve stylu typické anglické in-
telektuálky, ze které jde trochu strach. Ale když stál člověk před 
ní, tak se navzdory tomu neformálnímu domáckému prostředí 
zdála ještě neženštější a nepřístupnější, protože v ní nebyla se-
bemenší jiskřička sexuality, ale naopak, jak vytušil, hluboce za-
kořeněná rezervovanost, a chovala se upjatě, jako by odháněla 
vetřelce, který vnikl do jejího hájemství. Stisk ruky, jímž ho při-
vítala, byl chladný a pevný, ale její pousmání bylo překvapivě 
půvabné. Věděl, že na něj až příliš působí barva lidského hlasu 
a její hlas, přestože nebyl skřípavý ani nepříjemný, zněl poně-
kud nuceně, jako by úmyslně mluvila v nepřirozené poloze.

Šel za ní chodbou do kuchyně v zadní části domu. Usou-
dil, že je šest metrů dlouhá a zřejmě slouží trojímu účelu: jako 
obývací pokoj, jako pracovna a jako kancelář. V pravé polovi-
ně místnosti byla dobře vybavená kuchyně s velkým plynovým 
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sporákem, s lednicí a řeznickým špalkem, napravo od dveří stá-
la kredenc, v níž byla celá řada lesklých hrnců a jež měla dlouhý 
pracovní pult s dřevěným trojúhelníkem se sadou nožů. Upro-
střed kuchyně stál velký dřevěný stůl a na něm kamenná váza 
se suchými květinami. U levé stěny byl krb a dva výklenky s při-
hrádkami až do stropu. Z každé strany krbu stálo jedno proutě-
né křeslo s vysokým opěradlem, vyplétaným složitým vzorem, 
a s polštáři z kousků látek. Proti jednomu širokému oknu byl 
psací stůl s vytaženou roletou a po jeho pravé straně dvojdílné 
dveře, které měly horní polovinu otevřenou a jimiž bylo vidět 
na dlážděný dvůr. Dalgliesh zahlédl něco, co byla zřejmě její ku-
chyňská zahrádka, v elegantních terakotových květináčích peč-
livě rozestavených tak, aby měly slunce. Místnost, kde neby-
lo nic zbytečného, nic honosného, byla příjemná a neobyčejně 
útulná a Dalgliesh na okamžik zauvažoval proč. Dělá to ta sla-
bá vůně bylin a čerstvě upečeného těsta, to tiché tikání hodin na 
zdi, které, jak se zdálo, ukazují ubíhající vteřiny a přitom drží 
čas v zajetí, nebo ten rytmický nářek moře, který tam proniká 
pootevřenými dveřmi, či ten pocit spokojenosti z dobrého jídla, 
který napovídají ta dvě křesla s polštáři, nebo ten otevřený krb? 
Nebo to, že mu ta kuchyň připomíná farskou kuchyň, kde osa-
mělý jedináček vždycky našel teplo a nenáročnou, nekritickou 
společnici, kde dostával horké topinky, z nichž kapal omastek, 
a drobné zakázané pamlsky?

Položil korektury na stůl, odmítl kávu, kterou mu Alice Mai-
rová nabídla, a šel za ní zpátky ke vchodu. Doprovodila ho k vo-
zu a řekla: „Bylo mi moc líto, že vaše teta umřela — myslím jako 
kvůli vám. Pro ornitoložku není už asi smrt strašná, jakmile 
jí přestane sloužit zrak i sluch. A umřít ve spánku, netrápit se 
a nebýt na obtíž ostatním je záviděníhodný konec. Ale znal jste 
ji tak dlouho, že vám musela připadat nesmrtelná.“

Formální kondolence, pomyslel si, se vždycky těžko vyslovu-
je i přijímá a obyčejně zní buď banálně, nebo neupřímně. V té-
hle bylo pochopení. Jane Dalglieshová mu vskutku připadala 
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nesmrtelná. Ti hodně staří, pomyslel si, jsou naše minulost. Jak-
mile jednou odejdou, na okamžik se nám zdá, že ta minulost 
ani my vlastně neexistujeme. „Myslím, že pro ni smrt nebyla 
nikdy nic strašného,“ odpověděl. „Nejsem si jist, že jsem ji do-
opravdy znal, a přál bych si, abych se o to byl víc snažil. Ale 
bude mi scházet.“

„Já jsem ji taky neznala,“ řekla Alice Mairová. „Možná že 
jsem se i já o to měla víc snažit. Byla velice uzavřená. Mám do-
jem, že patřila k těm šťastným lidem, pro které je nejpříjemněj-
ší jejich vlastní společnost. Zasahovat do takovéhle soběstač-
nosti se vždycky zdá troufalé. Možná že jste takový i vy. Ale 
jestli snášíte společnost, mám na čtvrtek večer pozvaných pár 
lidí na večeři, jsou to většinou Alexovi kolegové z elektrárny. 
Chtěl byste se k nám připojit? Mezi půl osmou a osmou.“

Zní to, pomyslel si, spíš jako výzva než pozvání. Tak trochu 
překvapen sám sebou přijal. Celé to setkání bylo poněkud pře-
kvapivé. Stála a vážně, pozorně se na něj dívala, jak sešlapuje 
spojku a otáčí vůz. Měl pocit, že kriticky přihlíží, jak s tím vo-
zem zachází. Ale aspoň se ho nezeptala, pomyslel si, když jí 
mával na rozloučenou, jestli přijel do Norfolku pomáhat chy-
tat Hvízdala.

5

Za tři minuty nato sundal nohu z plynu. Před ním se po levé stra-
ně cesty vlekla skupinka dětí, z nichž nejstarší, holčička, před 
sebou strkala dětskou sedačku na kolečkách, které se z každé 
strany drželo za příčky jedno menší dítě. Když dívenka uslyše-
la přijíždět vůz, tak se otočila a on uviděl špičatý, jemný obličej 
lemovaný rudězlatými vlasy. Poznal Blaneyovy děti, setkal se 
jednou s jejich maminkou, když šel po pobřeží. Nejstarší hol-
čička byla zřejmě nakupovat: skládací sedačka měla pod sedát-
kem přihrádku, v níž byla hora plastových pytlíků. Instinktivně 
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zpomalil. Bylo nepravděpodobné, že by jim hrozilo vážné ne-
bezpečí. Hvízdal se plíží za noci, ne za jasného bílého dne, a co 
Dalgliesh odbočil z pobřežní cesty, nepředjel ho žádný vůz. Ale 
ten náklad mu připadal na to dítě příliš velký a ta holčička by 
neměla být tak daleko od domova. Přestože nikdy neviděl je-
jich stavení, zdálo se mu, že si vzpomíná, jak mu teta říkala, 
že stojí asi tak o tři kilometry jižněji. Uvědomil si, že se o nich 
dověděl, že si jejich otec vydělává na ubohé živobytí jako ma-
líř, že se jeho krotké, učesané akvarely prodávají po kavárnách 
a v obchodech s upomínkovými předměty na pobřeží a že jejich 
maminka je strašně nemocná, protože má rakovinu. Uvažoval, 
jestli je paní Blaneyová ještě naživu. Měl chuť nacpat ty děti do 
vozu a dovézt je domů, ale nevěděl, jestli je to zrovna ten nej-
rozumnější nápad. Ta nejstarší — Tereza, ne? — dostala takřka 
určitě ponaučení, že se nemá dávat svézt od lidí, které nezná, 
zvlášť od mužských, a on je vlastně cizí. V náhlém popudu ob-
rátil jaguára a vrátil se rychle do chalupy U Mučednice. Tento-
krát byly přední dveře otevřené a na červené dlaždice v kuchyni 
dopadal snop slunečních paprsků. Alice Mairová uslyšela jeho 
vůz a utírajíc si ruce, vyšla z kuchyně k němu.

„Blaneyovy děti jdou domů,“ řekl. „Tereza tlačí sporťáček 
a snaží se zvládnout dvojčata. Říkal jsem si, že bych jim na bídl, 
že je svezu, ale musela by se mnou jet nějaká žena, někdo, koho 
znají.“

„Mě znají,“ odpověděla krátce.
Nato se beze slova vrátila do kuchyně, pak vyšla ven, zavřela 

za sebou přední dveře, ale nezamkla, a nasedla do vozu. Když 
zařazoval rychlost, zavadil rukou o její koleno. Uvědomil si, že 
takřka nepostřehnutelně ucukla, spíš emocionálně než fyzic-
ky, byl to jen takový malý jemný výraz rezervovanosti. Neměl 
za to, že by to spíš tušené trhnutí mělo něco společného s jeho 
osobou, a její mlčení mu nepřipadalo nijak zneklidňující. Když 
pak přece jen promluvili, byl jejich rozhovor krátký. Zeptal se: 
„Paní Blaneyová ještě žije?“
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„Ne, umřela před šesti týdny.“
„Jak to zvládají?“
„Nejspíš ne moc dobře. Ale Ryan Blaney nemá rád, když se 

mu do toho někdo plete. Já mu to schvaluju. Jakmile jednou pře-
stane odmítat, tak se na něj vrhne polovina norfolkských sociál-
ních pracovnic, jak amatérských, tak profesionálních.“

Když dohonili tu malou tlupu, otevřela Alice Mairová dvíř-
ka vozu a řekla:

„Terezo, tady pan Dalgliesh vás všechny sveze. Je to synovec 
paní Dalglieshové z larksokenského mlýna. Jedno dvojče by si 
mi mělo sednout na klín. Ostatní a kočárek se vejdou dozadu.“

Tereza se podívala na Dalglieshe, ale neusmála se a s vážnou 
tváří mu poděkovala. Připomínala mu portréty mladé Alžběty 
Tudorovny; podivně dospělý obličej, který byl sice tajnůstkář-
ský, ale vyrovnaný, vroubily tytéž rudě zlaté vlasy a měla tentýž 
ostrý nos a obezřetný pohled. Obličeje dvojčat, jemnější vydání 
jejího obličeje, se k ní tázavě otočily a stydlivě se usmály. Dvoj-
čata vypadala, jako by je někdo oblékl ve spěchu a na tu dlou-
hou chůzi přes ostroh ne zrovna vhodně, přestože byl podzim 
teplý. Jedna holčička měla potrhané letní šatičky z růžově tečko-
vané bavlny, s dvojitým volánem, druhá kostkovanou halenku 
a přes ni šatovou zástěrku. Žalostně tenké nožičky měla nechrá-
něné. Tereza byla v džínech a v umolousaném tričku s plánem 
londýnské podzemky na prsou. Dalgliesh se přistihl, že uvažu-
je, jestli si ho nepřivezla ze školního výletu z hlavního města. 
Bylo jí velké, a široké bavlněné zplihlé rukávy jí visely na piho-
vatých pažích jako hadry přehozené přes klacek. Toníček byl na 
rozdíl od svých sester oblečený moc teple. Byl to uzlík z kama-
ší, svetru, z vatované kajdy a z vlněné kukly s bambulí, stažené 
hluboko do čela, zpod níž pozoroval jejich počínání bez úsmě-
vu jako nějaký robustní panovačný César.

Dalgliesh vystoupil z jaguáru a snažil se Toníčka vyprostit 
z kočárku, ale jeho konstrukce ho přemohla. Kočárek měl příč-
ku, pod níž mělo dítě umíněně zaklesnuté nožičky. Ten bytelný 
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nekooperativní ranec byl překvapivě těžký. Bylo to jako pokou-
šet se manévrovat s pevným, značně zapáchajícím obkladem. 
Tereza se na Dalglieshe soucitně pousmála, vytáhla zpod se-
dátka plastové kabely, pak zkušeně bratra vysvobodila, posadi-
la si ho na levý bok a druhou rukou jedním mocným trhnutím 
kočárek sklapla. Dalgliesh od ní dítě převzal, Tereza pomohla 
do vozu zbývajícím dětem a s nečekanou rázností jim nakázala: 
„Seďte!“ Toníček, který rozpoznal Dalglieshovu neschopnost, 
ho ulepenou ručičkou pevně chytil za vlasy a Dalgliesh na oka-
mžik ucítil dotek tvářičky, tak něžný, že to bylo, jako by mu na 
tvář dopadl okvětní lístek. Alice Mairová seděla během těchto 
přesunů klidně ve voze a pozorovala je, ale ani se nepohnula, 
aby jim pomohla. Nebylo možné uhodnout, co si myslí.

Jakmile se však jaguár rozjel, otočila se k Tereze a překvapivě 
laskavým tónem se zeptala: „Ví tatínek, že jste venku sami?“

„Taťka jel s dodávkou k panu Sparksovi. Dodávka musí na 
technickou kontrolu a pan Sparks si myslí, že neprojde. A já 
jsem zjistila, že nemáme pro Toníčka mlíko. A potřebujem ho. 
A potřebovali jsme pár zahazovacích plínek.“

„Mám na čtvrtek večer pozvaných pár lidí,“ řekla Alice Mairo-
vá. „Na večeři. Jestli proti tomu tatínek nebude nic mít, nechtěla 
bys stejně jako minulý měsíc přijít a pomoct mi se stolem?“

„Co budete vařit, slečno Mairová?“
„Nakloň ke mně hlavu, já ti to pošeptám. Pan Dalgliesh je je-

den z hostů. A chci, aby to bylo překvapení.“
Bledězlatá hlava se nahnula k šedivé a slečna Mairová něco 

zašeptala. Tereza se usmála a pak vážně a spokojeně přikývla. 
Byl to slavnostní okamžik ženského spiklenectví.

Cestu ke stavení mu ukázala Alice Mairová. Asi tak za tři 
čtvrtě kilometru odbočili směrem k moři a jaguár začal poska-
kovat a drncat po úzké cestě mezi vysokým neudržovaným ži-
vým plotem z ostružin a černého bezu. Cesta končila u chalupy 
Na větrníku; název stavení byl namalovaný neumělou rukou na 
tabulce přibité na vrátka. Za stavením se cesta rozšiřovala v ne-
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rovný, vyštěrkovaný plácek, kde se dalo obrátit a za kterým byl 
dvanáct metrů široký násep z valounů, za nímž Dalgliesh slyšel 
narážející a ustupující vlnobití. Chalupa Na Větrníku měla malá 
okna, která pod taškovou příkrou střechou působila pitoreskně, 
a před ní bujela kvetoucí divočina, jež bývala kdysi zahradou. 
Tereza vykročila v čele ostatních po trávníku, jenž sahal tak-
řka ke kolenům a byl lemovaný přerostlými nestříhanými růže-
mi, až došli k verandě, kde sáhla pro klíč visící na hřebíku, spíš 
proto, jak Dalgliesh předpokládal, aby se neztratil, než aby bylo 
stavení zajištěné. Vstoupili do chalupy. Dalgliesh nesl Toníčka.

Uvnitř bylo mnohem víc světla, než Dalgliesh očekával, pře-
devším proto, že stavení mělo vzadu dveře, které byly otevřené 
a vedly k zasklenému přístavku, odkud byl výhled na ostroh. 
Dalgliesh si uvědomoval, jak je místnost přecpaná. Na dřevě-
ném stole uprostřed stály ještě zbytky poledního jídla, spousty 
talířů zašpiněných od rajské omáčky, nedojedený salám a vel-
ká láhev oranžády bez uzávěru. Přes opěradlo nízkého křesílka 
před krbem bylo přehozené nějaké dětské oblečení a v místnos-
ti páchlo mléko, lidská těla a kouř z dříví. Ale co zaujalo jeho 
pozornost, byl velký olej opřený o jedno křeslo a obrácený če-
lem ke dveřím. Byl to tříčtvrtinový portrét ženy, namalovaný 
s pozoruhodnou vervou. Dominoval místnosti do té míry, že 
Dalgliesh a Alice zůstali na okamžik stát a jen se na něj mlč-
ky dívali. Malíř portrét nepojal jako karikaturu, i když do toho 
moc nechybělo, portrét byl, jak Dalgliesh cítil, zamýšlen spíš 
jako alegorie než věrné zpodobení. Za širokými, plnými ústy, 
arogantním pohledem očí, tmavými, nakadeřenými, prerafae-
litskými vlasy vlajícími ve větru byl pečlivě zachycený ostroh 
se svými viditelnými znaky, které byly zobrazené s úzkostlivou 
péčí o detail, vlastní primitivismu ze šestnáctého století, vikto-
riánská fara, trosky opatství, napůl zdemolovaný bunkr, zkrou-
cené stromy, malý bílý mlýn podobající se dětské hračce a na 
pozadí planoucí večerní oblohy ponurý, přísný obrys elektrár-
ny. Ale krajině dominovala žena, u které si malíř dovolil vět-
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ší volnost; paže měla natažené před sebe a dlaně v jakési pa-
rodii žehnání obrácené vzhůru. Dalglieshův soukromý verdikt 
zněl, že ten obraz je technicky vynikající, ale zřejmě přeťápnu-
tý a namalovaný, jak cítil, s nenávistí. Blaneyův úmysl vytvořit 
studii zla byl stejně jasný, jako kdyby portrét nesl název. Lišil 
se od umělcových obvyklých děl tolik, že nebýt smělé signatu-
ry, která se skládala jenom z příjmení, byl by Dalgliesh uvažo-
val, jestli je to opravdu jeho práce. Vybavil si Blaneyovy bledé, 
nevýrazné akvarely známějších krásných míst v Norfolku: Bla-
keney, St. Peter Mancroftu a norwichské katedrály, které vyrá-
běl pro místní obchody. Ty akvarely by mohl klidně malovat po-
dle pohlednic a nejspíš taky maloval. A Dalgliesh si vybavil, že 
viděl viset v místních restauracích a hospodách jeden nebo dva 
malé oleje, sice technicky lajdácké, na nichž malíř šetřil barva-
mi, ale které se od těch líbivých akvarelů tak lišily, že člověk 
skoro nevěřil, že je malovala táž ruka. Tenhle portrét se však lišil 
od těch i oněch. Bylo nepředstavitelné, že umělec, který doká-
že tak ukázněně a s takovým technickým mistrovstvím a ima-
ginací pracovat s barvou, se spokojuje produkováním kýčovi-
tých suvenýrů pro turisty. „To jste nevěděl, že něco takového 
svedu, co?“

Jak byli zaujati obrazem, jejich uši nezachytily, že otevře-
nými dveřmi nehlučně vstoupil Blaney. Obešel je, připojil se 
k nim a zadíval se upřeně na portrét, jako by ho viděl poprvé. 
Jeho dcery, jakoby poslušny nějakému nevyslovenému příkazu, 
se kolem něj shlukly do skupinky, což by u starších dětí mohlo 
vyjadřovat vědomý projev rodinné soudržnosti. Dalgliesh viděl 
Blaneyho naposledy před půl rokem, když se Blaney brouzdal 
sám po břehu s malířským náčiním přes rameno, a teď se zdě-
sil, jaká změna se s ním udála. Blaney v roztrhaných džínech 
byl skoro metr devadesát vysoký, hubený, na sobě měl kostko-
vanou vlněnou košili až skoro do pasu rozepnutou a jeho dlou-
hé špinavé nohy v otevřených sandálech vypadaly jako suché 
hnědé kosti. Jeho obličej byl obraz rudé zuřivosti, zrzavé vla-

Plany a touhy_2013.indd   32Plany a touhy_2013.indd   32 28.8.2013   23:12:1028.8.2013   23:12:10



33

P. D. JA M ESOVÁ  PLÁ N Y A TOU H Y

sy i vousy měl zcuchané, oči rudě podlité, ostré rysy zčervena-
lé od větru a od slunce, ale na lícních kostech a pod očima měl 
stopy únavy. Dalgliesh viděl, jak Tereza vklouzla rukou do jeho 
ruky a jak jedno dvojče přešlo blíž k němu a oběma ručičkama 
mu pevně objalo nohu. Dalgliesh si pomyslel, že ať se okolnímu 
světu zdá sebedivočejší, jeho děti se ho nebojí.

„Dobré odpoledne, Ryane,“ řekla chladně Alice Mairová, ale 
nezdálo se, že čeká odpověď. Kývla hlavou směrem k portrétu 
a pokračovala: „Je rozhodně pozoruhodný. Co s ním chcete udě-
lat? Dovedu si stěží představit, že vám seděla modelem nebo že 
jste ho maloval na zakázku.“

„Nemusela mi sedět. Já její obličej znám. Chci ten obraz 
poslat na výstavu současných norwichských malířů, která za-
čne třetího října, jestli ho tam tedy nějak dopravím. Moje do-
dávka  nejezdí.“

„Pojedu někdy příští týden do Londýna,“ řekla Alice Mairo-
vá. „Mohla bych se pro něj stavit a dopravit ho tam, když mi 
dáte adresu.“

„Když chcete,“ odpověděl. Byla to odpověď nevlídná, ale 
Dalgliesh si říkal, že z ní zaznívá úleva. Blaney dodal: „Nechám 
ho zabalený s adresou nalevo od dveří v kůlně, kde maluju. Vy-
pínač je hned nad tím. Můžete si ho vyzvednout, kdy se vám to 
bude hodit. Klepat nemusíte.“ Ta poslední slova měla pádnost 
rozkazu, takřka varování.

„Já vám zavolám,“ řekla slečna Mairová, „až budu vědět, kdy 
pojedu. Mimochodem, myslím, že se neznáte s panem Dalglie-
shem. Viděl děti na cestě a řekl si, že je sveze.“

Blaney nepoděkoval, ale po okamžiku zaváhání natáhl ruku, 
kterou Dalgliesh uchopil. Pak řekl rozmrzele: „Měl jsem rád 
vaši tetu. Volala mi a nabídla mi pomoc, když byla moje žena 
nemocná, ale když jsem jí řek, že ani ona, ani kdo jiný jí pomoct 
nemůže, tak se nevnucovala. Některé lidi smrtelná postel pří-
mo přitahuje. Stejně jako Hvízdalovi jim dělá dobře dívat se na 
lidi, jak umírají.“
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„Ano,“ odpověděl Dalgliesh, „nikdy se nevnucovala. Bude mi 
chybět. Je mi líto, že vaše paní zemřela.“

Blaney neodpověděl, ale upřel na Dalglieshe oči, jako by od-
hadoval, do jaké míry je ten prostý výrok upřímný, a pak stručně 
odpověděl: „Děkuju vám, že jste pomohl dětem,“ a převzal syna 
z Dalglieshova ramene. Byl to vyslovený pokyn k odchodu.

Dokud Dalgliesh nezdolal příjezdovou cestu a nezabočil na 
lepší silnici, ani jeden z nich nepromluvil. Bylo to, jako by na ně 
to stavení zapůsobilo nějakým kouzlem, kterého bylo důležité 
se zbavit, než začnou mluvit. Nato se Dalgliesh zeptal: „Kdo je 
ta žena na tom obraze?“

„Já jsem si neuvědomila, že to nevíte. Hilary Robartsová. Je 
zástupkyní administrativního ředitele elektrárny. Po pravdě ře-
čeno se s ní sejdete na té čtvrteční večeři. Když sem před třemi 
lety přišla, tak koupila chalupu Na Větrníku. Po nějakou dobu 
se snažila Blaneyovy vypudit. Zdejší lidi jí to měli dost za zlé.“

„Proč ji chce mít prázdnou?“ zeptal se Dalgliesh. „Počítá, že 
tam bude bydlet?“

„To asi ne. Nejspíš ji koupila jen jako investici a chce ji pro-
dat. I osamělá chalupa — a vlastně zvlášť osamělá — má tady na 
pobřeží svou cenu. A do určité míry je právo na její straně — Bla-
ney totiž řekl, že v ní dlouho nezůstane. Myslím, že mu Hilary 
tak trochu zazlívá, že využil nemoci své ženy a její smrti a teď 
využívá dětí jako výmluvy, aby se nemusel vystěhovat, jak slí-
bil, když ona chce stavení zpátky.“

Dalglieshe překvapilo, že Alice Mairová má takové vědomos-
ti o místních záležitostech. Považoval ji v podstatě za samotář-
ku, kterou její sousedé a jejich problémy moc nezajímají. A co 
on? Když uvažoval, jestli má mlýn prodat nebo si ho nechat na 
prázdninové pobyty, tak se na něj díval z Londýna jako na něco 
excentrického a odlehlého, co mu umožňuje dočasně uniknout 
před náročným zaměstnáním nebo nepříjemnostmi úspěchu. 
Ale do jaké míry se i jako příležitostný návštěvník dokáže izo-
lovat od místního společenství, od jeho osobních tragédií nebo 
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sešlostí s večeřemi? Bylo by naprosto jednoduché vyhnout se je-
jich pohostinnosti, ovšem za předpokladu, že bude mít dosta-
tek bezohlednosti, která mu zpravidla nechyběla, jakmile šlo 
o to, aby si uchránil soukromí. Méně konkrétní požadavky sou-
sedství se budou možná setřásat obtížněji. V Londýně se dá žít 
anonymně, tam si člověk může vytvořit vlastní prostředí, tam 
si může vytvořit takovou podobu své osoby, jakou se rozhod-
ne ukazovat světu. Ale na venkově žije jako společenský tvor 
a podléhá soudu ostatních. Tímhle způsobem prožil své dětství 
i dospívání na venkovské faře, účastnil se každou neděli té zná-
mé liturgie, která obrážela, interpretovala a posvěcovala mění-
cí se údobí zemědělského roku. Byl to svět, kterého se bez vel-
ké lítosti vzdal, a nečekal, že ho najde znovu na larksokenském 
ostrohu. Ale určité závazky k tomu světu tady ještě jsou, hlu-
boce zakořeněné i v téhle suché, neplodné půdě. Jeho teta žila 
tak osaměle, jak jen žena může, ale i ona chodila na návštěvy 
a snažila se pomoct Blaneyům. Myslel na toho člověka, které-
ho postihla ztráta a který je uvězněný v přeplněném stavení za 
tou velkou hrází z valounů, poslouchá večer co večer nikdy ne-
ustávající nářek přílivu a odlivu a dumá nad křivdami, opravdo-
vými i smyšlenými, které možná inspirovaly ten nenávistiplný 
portrét. Stěží to může být pro něj a pro jeho děti zdravé. A kro-
mě toho, uvažoval pochmurně, to může být stěží zdravé pro Hi-
lary Robartsovou. „Dostává se mu hodně pomoci od úřadů? Jis-
tě to pro něj není lehké,“ zeptal se.

„Tolik, kolik je ochoten připustit. Obecní úřad zařídil, aby 
dvojčata chodila do něčeho jako denní školka. Většinou si pro 
ně přijedou. A Tereza je samozřejmě ve škole. Autobus jí staví na 
konci příjezdové cesty. O to batole se stará společně s Ryanem. 
Meg Dennisonová — která vede domácnost pastorovi Cop leyovi 
a jeho ženě ze Staré fary — myslí, že bychom toho pro ně měli dě-
lat víc, jenže je těžké přijít na to, co by to mělo vlastně být. Řekla 
bych, že si jako bývalá učitelka užila dětí dost, a já nepředstírám, 
že jim rozumím.“ Dalgliesh si vzpomněl, jak Tereze něco tajně 
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pošeptala, jak se holčička zatvářila dychtivě a jak ji na chvíli ce-
lou změnil úsměv, a pomyslel si, že  aspoň jednomu dítěti rozu-
mí mnohem víc, než by pravděpodobně připustila.

Ale jeho myšlenky se vrátily k tomu portrétu. „Musí to být 
nepříjemné,“ řekl, „zvlášť v tak malém společenství, být před-
mětem tak velké zlovůle.“

Okamžitě pochopila, co tím myslí. „Je to spíš nenávist než 
zlovůle, neřekl byste? Je nepříjemná a nahání trochu strach. Ne 
že by se Hilary Robartsové dal tak snadno nahnat strach, ale 
z Ryanova vztahu k ní se stává jakási posedlost, zvlášť co mu 
umřela žena. Došel k přesvědčení, že ji Hilary prakticky uštvala 
k smrti. Je to asi pochopitelné. Lidská bytost si potřebuje najít 
někoho, na koho by mohla svalit své trápení a svou vinu. A Hi-
lary Robartsová je příhodný obětní beránek.“

Byla to nepříjemná historka a vzhledem k tomu, že se ji do-
věděl až poté, co na něj už zapůsobil ten portrét, vyvolávala 
v něm depresi a zlé předtuchy, které se snažil odbýt jako iraci-
onální. Docela rád toho námětu nechal, a tak jeli mlčky, dokud 
ji nezanechal u vrátek chalupy U Mučednice. K jeho překva-
pení natáhla ruku a znovu mu věnovala ten zvláštní půvabný 
úsměv.

„Jsem ráda, že jste zajel pro ty děti. Tak tedy ve čtvrtek večer 
na shledanou. Aspoň si budete moct udělat o Hilary Robartso-
vé vlastní obraz a porovnat si ji s jejím portrétem.“

6

Když jaguár sjížděl z nejvyššího bodu ostrohu, házel Neil Pas-
coe před karavanem do jedné ze dvou popelnic odpadky — dva 
plastikové pytle prázdných plechovek od polévky a od dětské 
výživy, špinavé zahazovací plínky, odkrojky zeleniny a zmač-
kané krabice — které navzdory tomu, že pytle pečlivě uzavřel, 
nelibě páchly. Přibouchl víko a podivil se, co odpadků může 
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v domácnosti přidělat jedna dívka a osmnáctiměsíční mimin-
ko. Potom vlezl zpátky do karavanu a řekl: „Právě jel kolem ja-
guár. Asi se vrátil synovec paní Dalglieshové.“

Amy, která dávala do stařičkého psacího stroje neposlušnou 
novou pásku, se vůbec neobtěžovala zvednout hlavu.

„Je detektiv. Třeba přijel pomoct chytat Hvízdala.“
„To není jeho starost. Londýnská policie nemá s Hvízdalem 

nic společného. Pravděpodobně přijel jen na dovolenou. Nebo 
se chce třeba rozhodnout, co s tím mlýnem udělá. Těžko může 
bydlet tady a pracovat v Londýně.“

„Tak proč se ho nezeptáš, jestli bysme ho nemohli dostat 
my? Samozřejmě bez placení nájmu. Mohli bysme se o něj sta-
rat, dohlížet, aby se tam nikdo neuhnízdil. Vždycky říkáš, že je 
to antisociální, aby lidi měli dvě domácnosti a nechávali svoje 
domy prázdný. Jdi si s ním promluvit. Běž! Nebo jestli se moc 
bojíš, tak to udělám já.“

Věděl, že je to spíš polovážně míněná výhrůžka než návrh. 
Ale na okamžik, rozradostněn samozřejmostí, s jakou nazna-
čila, že jsou pár, že ona nepomýšlí na to, aby ho opustila, mu 
ten nápad připadal jako řešení všech jejich problémů. No, sko-
ro všech. Ale když přelétl pohledem karavan, vrátil se k rea-
litě. Už si skoro nedokázal vybavit, jak vypadal před patnácti 
měsíci, než do jeho života vstoupili Amy a Timmy. Podomác-
ku vyrobené poličky z bedniček od pomerančů s jeho kniha-
mi, dva  hrníčky, dva talíře a jedna polévková mísa, které stači-
ly zcela jeho potřebám a byly pořádně uložené v kredenci, malá 
kuchyňka, čisťounká stejně jako záchod, jeho postel pod pře-
hozem z pletených vlněných čtverečků ustlaná, jediná závěsná 
skříňka, která stačila na jeho skrovnou garderobu, jeho ostatní 
majetek v krabicích, úhledně uložených v truhle pod lavičkou. 
Ne že by Amy byla špindíra. Neustále si myla jak tělo, tak vla-
sy a prala těch svých pár hadříků. Trávila mnoho hodin tím, že 
nosila vodu z kohoutku před chalupou Na Útesu, ke které měli 
přístup. Musel neustále vozit z obchodu ve vsi Lydsett nové ply-
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nové bomby a pára z takřka ustavičně se vařící vody v konvici 
vytvářela v karavanu vlhkou mlhu. Ale Amy byla nenapravitel-
ně nepořádná. Šaty nechávala pohozené na zemi tam, kde je 
upustila, střevíce kopnuté pod stůl, kalhotky a podprsenku na-
cpanou pod polštáře a Timmyho hračky rozházené po podlaze 
a po stole. Na poličce v malé sprše bylo plno líčidel, která byla 
zřejmě její jediný přepych, a ve skříňce s jídlem nacházel polo-
prázdné, otevřené kelímky a lahvičky. Když si představil, jak se 
Adam Dalgliesh, ten bezpochyby pečlivý vdovec, propracovává 
tím nahromaděným nepořádkem a diskutuje o jejich způsobi-
losti jakožto správců larksokenského mlýna, tak se usmál.

A pak tu byla zvířata. Amy byla nevyléčitelně sentimentální, 
pokud šlo o zvířata v přírodě, a tak byli jen málokdy bez nějakého 
toho zmrzačeného, opuštěného nebo hladového tvora. Rackům 
čistila křídla zamazaná od oleje, strkala je do klece a pak vypouš-
těla na svobodu. Jednou měli zatoulaného voříška, kterému dali 
jméno Herbert. Měl nepřiměřeně velké tělo, truchlivě nesouhlas-
ný pohled, a přilepil se na ně na několik týdnů a jeho nenasytná 
chuť na psí konzervy s masem a na sušenky měla zničující účin-
ky na domácnost. Herbert nakonec naštěstí odklusal a k Amyině 
žalu ho už nikdy neviděli, i když jeho vodítko ještě pořád  viselo 
na dveřích karavanu jako schlíplá vzpomínka na tu ztrátu. Teď 
měli dvě černobílá koťata, ta našla opuštěná v trávě u cesty na 
pobřeží, když se vraceli v karavanu z Ipswiche. Amy tenkrát vy-
křikla, aby zastavil, sebrala koťata, zaklonila hlavu a vykřikovala 
sprostá slovíčka o lidské krutosti. Koťata spala na její posteli, pila 
klidně z jakéhokoliv talířku, který jim dali na zem, mléko nebo 
čaj, byla pozoruhodně učenlivá, nechala si líbit Timmyho divoké 
mazleni a zdála se naštěstí spokojená s těmi nejlacinějšími kon-
zervami žrádla pro kočky. Ale byl rád, že je mají, protože i ona 
jako by skýtala záruku, že u něj Amy zůstane.

Našel ji — používal to slovo, jak by ho použil, kdyby našel 
nějaký obzvlášť krásný, mořem omletý kámen — minulý rok 
za jednoho červnového podvečera. Seděla na valounové hrázi 
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a koukala na moře, objímajíc si rukama kolena. Spící Timmy le-
žel na malém plédu vedle ní. Měl na sobě modrý chlupatý spa-
cí obleček s vyšívanými kachničkami, z něhož jako by přetékal 
jeho kulatý obličejíček, nehybný, růžový jako nějaká porceláno-
vá malovaná panenka, s řasami na buclatých tvářičkách jemný-
mi jako konečky štětce. I ona s tou svou takřka kulatou hlavou 
na dlouhém něžném krku, s ohrnutým nosem se stříkanci pih, 
s malými ústy s krásně zvlněným plným horním rtem a nakrát-
ko ostříhanou hlavou s původně světlými, ale teď jasně oran-
žovými konečky vlasů, které zachycovaly slunce a chvěly se ve 
vánku tak, že její hlava chvílemi vypadala, jako by vedla vlastní 
život, nezávislý na ostatních částech těla, i ona měla něco z jem-
nosti a umělého půvabu panenky. Někdy mu zase připadala 
jako pestrá exotická květina. Pamatoval si každou podrobnost 
toho prvního setkání. Měla na sobě modré vyrudlé džíny a bílé 
tričko, napínající se přes špičaté bradavky a pevná ňadra. Zdá-
lo se, že ta bavlna je příliš tenká ochrana proti vánku přicháze-
jícímu od moře. Jak se k ní nesměle přibližoval a snažil se tvá-
řit přátelsky, aby ji nepoplašil, obrátila k němu dlouhý zvědavý 
pohled zajímavých fialkově modrých očí.

Zastavil se nad ní a řekl: „Jmenuju se Neil Pascoe. Bydlím 
támhle v tom karavanu na kraji útesu. Právě si chci uvařit tro-
chu čaje a napadlo mě, jestli byste i vy nechtěla hrníček.“

„Proč ne, když už ho vaříte.“ Okamžitě se od něj otočila a zno-
vu se zahleděla na moře.

Za pět minut nato už klouzal z písčitého srázu, v každé ruce 
přetékající pucláček čaje. Slyšel sám sebe, jak se ptá: „Smím se 
posadit?“

„Poslužte si. Břeh je pro všechny.“
A tak se usadil vedle ní a pak společně beze slova kouka-

li k obzoru. Když si to teď vybavoval, divil se své smělosti i té 
očividné nevyhnutelnosti a přirozenosti jejich prvního setkání. 
Trvalo mu několik minut, než sebral odvahu k otázce, jak se na 
ten břeh dostala. Pokrčila rameny.
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„Autobusem do vesnice a pak pěšky.“
„To jste to dítě musela velký kus cesty nést.“
„Jsem zvyklá nosit ho velké kusy cesty.“
A pak, když jí váhavě položil několik otázek, vyšel najevo 

celý její příběh. Vyprávěla ho bez sebelítosti, takřka bez sebe-
menšího zájmu, jak se zdálo, jako by to, co ji potkalo, bylo 
o někom jiném. Předpokládal, že to není příběh neobvyklý. 
Žije z podpory v jednom malém soukromém odlehlém hotelu 
v Cromeru. V Londýně bydlela v jednom squatu, ale řekla si, že 
by nebylo špatné ani nepříjemné, kdyby se dítě v létě nadýcha-
lo trochu mořského vzduchu. Jenomže to nedopadlo. Ta ženská 
v hotelu po pravdě řečeno nesnáší děti a blíží se letní dovolené, 
takže může dostat za pokoje větší nájemné. Podle jejího názo-
ru ji vyhodit nemůže, ale ona tam nehodlá zůstat, s tou  mrchou 
nikdy.

„Nemohl by pomoct otec toho dítěte?“ zeptal se.
„Žádného otce nemá. Měl — ne že by to byl Ježíš Kristus. Ale 

už ho nemá.“
„Chcete říct, že už nežije nebo že odešel?“
„Třeba tak a třeba onak, ne? Heleďte se, kdybych věděla, kdo 

to je, tak bych třeba věděla i to, kde je, nemyslíte?“
Pak nastalo další mlčení, během něhož občas upila čaje a spí-

cí dítě sebou zavrtělo a zachrochtalo jako prasátko. Po několika 
minutách promluvil znovu.

„Heleďte se, jestli nemůžete najít v Cromeru nic jiného, tak 
můžete bydlet nějakou dobu se mnou v karavanu.“ A rychle do-
dal: „Já chci říct, že je tam ještě jedna ložnice. Je strašně malin-
katá, je v ní místo jenom pro kavalec, ale na nějakou tu chvíli 
by stačila. Vím, že je to tady opuštěné, ale je tu blízko na břeh 
a dítěti by to dělalo dobře.“ Znova k němu obrátila ty zajímavé 
oči, ve kterých ke svému zklamání poprvé rozpoznal malý zá-
blesk chytrosti a vypočítavosti.

„No dobrá,“ řekla. „Jestli nenajdu nikde nic jinýho, tak se 
zejtra vrátím.“
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Tu noc ležel a nespal a napůl doufal, napůl se děsil, že se 
Amy vrátí. Ale přišla až druhý den odpoledne, s Timmym na 
boku a se zbytkem svého majetku v ruksaku. Převzala karavan 
i jeho život. Nevěděl, jestli to, co k ní cítí, je láska, sympatie, lí-
tost nebo směsice všech těch tří pocitů. Věděl jenom to, že v je-
ho životě, plném obav a starostí, zaujímá druhé místo strach, že 
by mohla odejít.

Bydlel v karavanu už přes dva roky, z grantu své univerzity 
na severu, aby mohl zkoumat vliv průmyslové revoluce na ven-
kovská zaměstnání ve východní Anglii. Dizertaci měl skoro ho-
tovou, ale v posledním půlroce na ni takřka nesáhl a věnoval se 
výhradně své vášni, křižáckému tažení proti atomové elektři-
ně. Z karavanu v bezprostřední blízkosti moře viděl jako sym-
bol a hrozbu larksokenskou elektrárnu, rýsující se stroze na ob-
zoru, právě tak nesmiřitelnou, jako byla jeho vůle se proti ní 
postavit. Z karavanu řídil akci Stop jaderné energii, jejíž zkrat-
ka zněla SJE. Byla to malá organizace, kterou založil a jejíž byl 
předsedou. Ten karavan získal šťastnou náhodou. Majitel stave-
ní Na Útesu, Kanaďan, se chtěl, veden nostalgií, vrátit ke svým 
kořenům, a tak si v náhlém popudu dům koupil jako eventuál-
ní prázdninový domov. V chalupě došlo asi tak před patnác-
ti lety k vraždě. Byla to vražda zcela obyčejná, utlačovanému 
manželovi vytekly nervy a vzal na svou megeru manželku seke-
ru. Ale přestože nebyla nijak zvlášť zajímavá ani záhadná, byla 
rozhodně krvavá. Když bylo stavení zakoupeno, slyšela Kana-
ďanova žena barvité vylíčení o spoustě vyteklého mozku a stě-
nách pocákaných krví, a prohlásila, že tam nehodlá žít ani v lé-
tě ani kdykoli jindy. Ta odlehlost, kdysi tak vábná, jí připadala 
zlověstná a odpudivá. A místní stavební úřad se ještě ke všemu 
k majitelovým plánům na přestavbu postavil nepřátelsky. Kana-
ďan, zklamán stavením a jeho problémy, zabednil okna a odjel 
do Toronta s úmyslem, že se jednou vrátí a definitivně se roz-
hodne, jak se k oné nepředložené koupi postavit. Předešlý ma-
jitel nechal vzadu za domem velký staromódní karavan, který 
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Kanaďan ochotně pronajal Neilovi za dvě libry týdně, poněvadž 
to považoval za užitečnou příležitost, aby mu někdo dohlížel na 
jeho majetek. A Neil z toho karavanu, v němž měl domov i kan-
celář, vedl svou kampaň. Snažil se nemyslet na chvíli, která na-
stane za půl roku, kdy jeho grant skončí a on si bude muset na-
jít zaměstnání. Věděl, že musí tak či onak zůstat na ostrohu, aby 
měl v dohledu tu obludnou stavbu, která dominovala jak jeho 
myšlenkám, tak jeho vyhlídce.

A teď k nejistotě, kde sežene další finance, přistoupila nová, 
děsivější hrozba. Asi před pěti měsíci se zúčastnil v elektrárně 
dne otevřených dveří, který zástupkyně správního  ředitele Hila-
ry Robartsová zahájila krátkým proslovem. Neil napadl takřka 
všechno, co řekla, a z toho, co bylo myšleno jako informativ-
ní úvod k setkání s veřejností, se vyvinulo cosi, co se podoba-
lo takřka veřejné potyčce. V příštím čísle svého bulletinu podal 
o té události zprávu slovy, která, jak si dnes uvědomoval, ne-
byla moudrá. Hilary na něj podala žalobu pro pomluvu. Stání 
mělo být za čtyři týdny a on věděl, že ať vyhraje, nebo prohra-
je, tak ho to zničí. Pokud Hilary v několika příštích týdnech ne-
umře — a proč by měla — může to znamenat konec jeho pobytu 
na ostrohu, konec jeho organizace, konec všeho, co má v plánu 
a v co skládá naděje.

Amy psala na stroji obálky určené k odeslání posledního čísla 
bulletinu. Už jich měla hromadu hotovou a Neil začal brožurky 
skládat a strkat je do obálek. Nebylo to nic lehkého. Protože se 
snažil ušetřit na velikosti i kvalitě obálek, hrozilo tu nebezpečí, 
že se roztrhnou. Měl seznam adres dvě stě padesáti lidí, z nichž 
jenom malá část podporovala jeho organizaci aktivně. Většina 
příspěvky neplatila a bulletin se posílal zdarma veřejným insti-
tucím, místním firmám a průmyslovým podnikům kolem Lark-
sokenu a Sizewellu. Neil uvažoval, kolik z těch dvě stě padesá-
ti brožurek někdo přečte, a když pomyslel na úhrnné náklady 
akce, sevřela ho křeč úzkosti a deprese. A ke všemu nepatřil 
tenhle bulletin zrovna k jeho nejlepším. Než ho strčil do obál-
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ky, přečetl si ho ještě jednou a připadalo mu, že je špatně sesta-
vený, že nemá žádné jednotící téma. Hlavním cílem bylo vyvrá-
tit množící se argumenty, že jaderná energie by mohla zabránit 
ekologickým škodám plynoucím ze skleníkového efektu, ale ta 
směsice návrhů počínaje sluneční energií a konče nahrazením 
běžných žárovek úspornými, jež spotřebují o 75 procent ener-
gie méně, mu připadala naivní a nepříliš přesvědčivá. V článku 
argumentoval nerealističností představy, že by jaderná energie 
mohla kdy nahradit naftu a klasická paliva, pokud by všechny 
státy po pět let, počínaje rokem 1995, nestavěly šestnáct nových 
reaktorů týdně, což je program, který je nemožné splnit, a který, 
i kdyby byl proveditelný, by neúnosně zvýšil nebezpečí jader-
né katastrofy. Statistiky, jako všechna jeho čísla, byly posbíra-
né z nejrůznějších pramenů a nebyly ničím podložené. Zdálo se 
mu, že nic, co vytvořil, není vlastně jeho práce. A zbytek bulle-
tinu byl obvyklý mišmaš strašidelných historek, z nichž většinu 
už někdy použil: tvrzení o případech selhání bezpečnostních 
opatření, které byly ututlány, pochyby o bezpečnosti stárnou-
cích elektráren Magno, nerozřešený problém s uskladňováním 
a přepravou radioaktivního odpadu. A bylo to číslo, pro jehož 
rubriku Čtenáři nám píší jen velmi těžko shledal několik inteli-
gentních dopisů. Někdy se mu zdálo, že bulletin čtou všichni 
potřeštěnci v severovýchodním Norfolku, ale nikdo jiný.

Amy ťukala do klapek psacího stroje, které tvrdošíjně za-
drhávaly. „To je děsivej stroj, Neile,“ řekla. „Psát ty adresy ru-
kou by bylo rychlejší.“

„Cos ho vyčistila, je to lepší, a s tou novou páskou to vypa-
dá hezky.“

„Stejně je příšernej. Proč nekoupíš novej? Ušetřilo by to čas.“
„Nemám na něj.“
„Nemáš na novej psací stroj a chceš zachránit svět.“
„K zachránění světa není zapotřebí mít pozemské statky, 

Amy. Ježíš Kristus taky neměl nic, ani domov, ani pozemské 
statky, ani peníze.“
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„Neříkals, když jsem sem přišla, že nejsi věřící?“
Vždycky ho překvapilo, že ačkoliv ho zdánlivě nebere na vě-

domí, dokáže si vybavit, co řekl před několika měsíci. A tak od-
pověděl: „Nevěřím, že Kristus byl Bůh. Nevěřím, že nějaký Bůh 
existuje. Ale věřím v to, co učil.“

„Když nebyl Bůh, pak nechápu, jak by mohlo nějak moc zá-
ležet na tom, co učil. Já se teda pamatuju jenom na tu druhou 
nastavenou tvář a v to nevěřím. To je podle mě blbost. Když ti 
někdo dá facku na levou tvář, tak ho prašť do pravý, ale víc. Je-
diný, co vím, je, že ho ukřižovali, takže mu to moc nepomohlo. 
To je z toho, když člověk nastaví i druhou tvář.“

„Mám tady někde Bibli,“ řekl. „Jestli chceš, můžeš si o něm 
číst. Začni evangeliem svatého Marka.“

„Děkuju, nechci. Toho jsem si užila v tom domově ažaž.“
„V jakém domově?“
„Prostě v domově, než se mi narodilo miminko.“
„Jak dlouho’s tam byla?“
„Čtrnáct dní. O čtrnáct dní dýl, než se mi líbilo. Pak jsem 

utekla a našla si squat.“
„A kde byl, ten squat?“
„Všude možně. Islington, Camden, King’s Cross, Stoke New ing-

ton. Záleží na tom? Teď jsem tady. Nestačí ti to?“
„Stačí, Amy.“
Ponořen v myšlenky si skoro ani neuvědomil, že přestal sklá-

dat bulletiny.
„Hele,“ řekla Amy, „jestli mi nechceš pomáhat s těma obál-

kama, tak bys moh jít vyměnit těsnění u toho kohoutku. Kape 
už kolik tejdnů a Timmy pořád padá do bláta.“

„Dobře,“ odpověděl. „Jdu to udělat hned.“
Z vysoké kredence, kde ji přechovávali, aby na ni nedosáh-

ly Timmovy ručičky, si vzal brašnu s nářadím. Byl rád, že je 
z karavanu venku. V posledních pár týdnech tam trpěl čím dál 
 větší klaustrofobií. Venku se sklonil k Timmymu, uvězněnému 
v ohrádce, a řekl mu pár slov. Nasbírali s Amy na břehu velké 
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kameny, hledajíce ty, v nichž byly díry — a Neil je pak navlékl 
na silnou šňůru, kterou přivázal podél jedné strany ohrádky. 
Timmy trávil hodiny tím, že radostně bouchal jedním o druhý 
nebo o mřížky nebo — jako v téhle chvíli — kámen cucal, pokou-
šeje se ho nacpat do pusy. Někdy si s některým kamenem po-
vídal; bylo to nepřetržité napomínavé žvatlání, prokládané vítě-
zoslavnými výkřiky. Neil si k němu klekl, chytil se mřížek, otřel 
nos o jeho nos a byl odměněn širokánským, dojemným úsmě-
vem. Timmy byl velice podobný mamince, měl stejnou kulatou 
hlavu na křehkém krčku a stejná, krásně formovaná ústa. Je-
nom jeho daleko od sebe posazené oči měly jiný tvar. Byly vel-
ké, modré, kulaté a nad nimi se klenulo rovné, husté obočí, kte-
ré Neilovi připomínalo dvě bledé tenké housenky. Cítil k dítěti 
stejně velkou něhu jako k jeho mamince, i když naprosto jiné-
ho druhu. Už si nedovedl představit život na ostrohu bez které-
hokoliv z nich.

Ale ten kohoutek nepřemohl. Přes veškerou námahu se mu 
nepodařilo ho francouzákem odšroubovat. Zřejmě i tak bez-
významná domácí práce je nad jeho síly. Už slyšel Amyin iro-
nický hlas: „Chceš změnit svět a nedokážeš ani vyměnit těsně-
ní.“ Po několika minutách to vzdal, nechal brašnu s nářadím 
u zdi chalupy a přešel na kraj útesu, po kterém seběhl na břeh. 
Chrustaje po oblázcích, došel k moři a takřka si serval z nohou 
boty. Když na něj příliš doléhala úzkost z nesplněných ambi-
cí a z nejisté budoucnosti, našel klid jedině v tom, že stál bez 
hnutí a pozoroval zvrásněnou křivku vzduté vlny, chuchvalce 
pěny rozbíjející se o jeho nohy, široké protínající se oblouky, 
rozlévající se po hladkém písku, na němž ustupující vlna za-
nechala proužínek řídké pěny. Ale ten den neutěšil jeho duši 
ani tenhle neustále se opakující zázrak. Zíral nevidoucíma oči-
ma k obzoru a myslel na svůj nynější život, na beznadějnou 
budoucnost, na Amy, na své rodiče. Když vrazil ruce do ka-
pes, nahmatal v jedné zmačkanou obálku s posledním mamin-
činým dopisem.
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Věděl, že rodiče zklamal, i když to nikdy neřekli přímo, ale 
zakuklené narážky udělaly stejnou službu: „Paní Reillyová se 
mě ustavičně ptá, co dělá Neil. Nechce se mi jí říkat, že bydlíš 
v karavanu a nemáš pořádné zaměstnání.“ Rozhodně se jí ne-
chce říkat, že v něm žije s nějakou dívkou. Napsal jim o Amy, 
protože neustále vyhrožovali, že přijedou na návštěvu, a ta vy-
hlídka, jakkoli se zdálo nepravděpodobné, že k tomu opravdu 
dojde, přispívala k nesnesitelným obavám jeho života, jichž už 
bylo beztak dost.

„Poskytl jsem dočasně domov jedné svobodné matce a ona 
mi za to pomáhá psát na stroji. Ale nebojte se, neobdařím vás 
v nejbližší době nemanželským vnoučetem.“

Když ten dopis odeslal, tak se zastyděl. Ten laciný pokus 
o vtip se příliš podobal zrádnému odmítání Timmyho, které-
ho miloval. A maminka v tom neviděla ani legraci, ani uklidně-
ní. Jeho dopis vyvolal takřka nesouvislý výlev varování, bolest-
ných výčitek a zahalených poznámek o eventuální reakci paní 
Reillyové, kdyby se to kdy dověděla. Jenom jeho dva bratři taj-
ně vítali jeho způsob života. Oni nevystudovali a rozdíl mezi je-
jich pohodlným způsobem života — dům v přepychovém sídliš-
ti s obrovskými koupelnami, krb s umělým ohněm v místnosti, 
které říkali hala, zaměstnané manželky, každé dva roky nový 
vůz a dovolená na Mallorce – skýtal oběma příjemné hodiny 
blahosklonného srovnávání, které, jak věděl, vždycky končilo 
stejným závěrem, že by se měl vzpamatovat, že to po těch obě-
tech, co museli přinést mamka s taťkou, aby ho mohli poslat na 
univerzitu, není správné a že to byly rozhodně vyhozené peníze.

Amy nic z toho neřekl. Kdyby byla však projevila špetku zá-
jmu, byl by se jí s radostí svěřil. Amy se ho však na nic o jeho 
bývalém životě neptala a taky mu nic neřekla o svém. Její hlas, 
její tělo, její vůni znal už stejně jako své, ale v podstatě toho o ní 
nevěděl o nic víc, než když přišla. Odmítala hlásit se o jakouko-
li podporu, říkala, že nepřipustí, aby jim čmuchalové ze sociál-
ky lezli do karavanu a zjišťovali, jestli spolu ona a Neil spí. Dával 
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jí za pravdu. Ani on po tom netoužil, ale měl pocit, že by kvůli 
Timmymu měla vzít, co se jí nabízí. Nedával jí peníze, ale oba ži-
vil, což nebylo z jeho grantu zrovna lehké. Nikdo k ní nechodil 
na návštěvu a nikdo jí netelefonoval. Občas dostala lístek, oby-
čejně barevný pohled z Londýna, s bezvýznamnými, nic neříka-
jícími řádky, ale pokud věděl, nikdy na něj neodpověděla.

Měli spolu tak málo společného. Vypomáhala mu nárazově 
s jeho organizací, nikdy si však nebyl jist, jak dalece ji zajímá. 
A věděl, že pokládá jeho pacifismus za hloupost. Vybavil si je-
jich rozhovor z dnešního rána.

„Hele, když bydlím vedle nepřítele a on má nůž, revolver 
a automat a já mám totéž, tak ty zbraně nezahodím dřív, než je 
zahodí on. Řeknu mu oukej, pusť ten nůž, pak třeba revolver 
a pak automat. On a já zároveň. Proč bych měla odhazovat svo-
je a nechávat mu jeho?“

„Ale jeden musí začít, Amy. Musí vzniknout důvěra. Ať jsou 
to lidi nebo národy, musíme v sobě najít vůli otevřít své srdce 
i ruce a říct: ‚Podívej, já nemám nic. Jenom svoje člověčenství. 
Obýváme stejnou planetu. Svět je plný bolesti, ale nemusíme 
k ní ještě přidávat. Ten strach musí přestat.‘“

Umíněně opakovala: „Já nechápu, proč by měl odhazovat 
svoje zbraně, jakmile by jednou věděl, že já nemám nic.“

„Proč by si je měl nechávat? Už se tě nemá proč bát.“
„Nechal by si je, poněvadž by se mu líbil pocit, že je má, a po-

něvadž je třeba jednou bude chtít použít. Líbila by se mu ta moc 
a líbilo by se mu vědomí, že mě má tam, kde mě chtěl mít. Na 
mou duši, Neile, ty jsi někdy tak naivní. Lidi jsou už takoví.“

„Ale tímhle nemůžeme argumentovat, Amy. Nemluvíme o no-
žích, o revolverech a o automatech. Mluvíme o zbraních, které ni-
kdo z nás nemůže použít, abychom nezahubili sami sebe a nej-
spíš i celou planetu. Ale je to od tebe hezký, že mi pomáháš s SJE, 
třebaže s ní nesympatizuješ.“

„SJE je něco jinýho. A není pravda, že s ní nesympatizuju. Je-
nom si myslím, že tím psaním dopisů, těma proslovama a roze-
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síláním těch brožurek marníš čas. Ničemu to nepomůže. Musíš 
s lidma bojovat jejich zbraněma.“

„Ale vždyť to pomáhá. Obyčejní lidi po celém světě pocho-
dujou, demonstrujou, pozvedávají hlas, dávají mocným na vě-
domí, že chtějí pro sebe a pro své děti svět míru. Obyčejní lidi 
jako jsi ty.“

Nato se na něj rozkřikla: „Já nejsem obyčejná! Neříkej o mně, 
že jsem obyčejná! Jestli jsou tady nějaký obyčejný lidi, já k nim 
nepatřím.“

„Tak se nezlob. Já to tak nemyslel.“
„Tak to neříkej.“
Jediné, co měli společného, bylo, že oba odmítali jíst maso. 

Brzy po jejím příchodu do karavanu řekl: „Já jsem vegetarián, 
ale od tebe ani od Timmyho to nečekám.“ Zauvažoval, jestli je 
Timmy už dost starý, aby mohl jíst maso. A dodal: „Když budeš 
mít chuť, můžeš si občas koupit v Norwichi kotletu.“

„Stačí mi to, co jíš ty. Zvířata nejedí mě a já nejím je.“
„A Timmy?“
„Timmy se spokojí s tím, co mu dám. Není vybíravej.“
A taky nebyl. Neil si nedovedl představit dítě, které by bylo 

přizpůsobivější nebo spokojenější, aspoň většinou. Objevil v Nor-
wichi mezi vývěskami inzerát na starší ohrádku a přivezl ji na 
střeše dodávky domů. Timmy si v ní celé hodiny lezl nebo se 
snažil postavit a pak s plenkou spadlou ke kolínkům stál, sna-
že se udržet rovnováhu. Když mu to někdo překazil, tak se za-
čal vztekat; zavřel pevně oči, otevřel pusu, zadržel dech a nato 
ze sebe vyrazil tak úděsně pronikavý řev, že Neil tak trochu če-
kal, že se seběhne celý Lydsett, aby zjistil, který z nich to dítě 
tak trýzní. Amy Timmyho nikdy neplácla, ale vždycky ho po-
padla, přitiskla si ho k boku a pak ho hodila na postel a řekla: 
„Řvoune jeden uřvaná.“

„Neměla bys zůstat u něj? Jak takhle zadržuje dech, tak by 
se moh zalknout.“

„Jsi pitomej? Však se nezalkne. Děti se nikdy nezalknou.“
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A dnes už věděl, že ji chce, že ji chce, přestože je jasné, že 
ona nechce jeho, a přestože by nikdy neriskoval, že bude od-
mítnut. Druhou noc v karavanu roztáhla závěs mezi jeho po-
stelí a svou, došla potichu k jeho posteli a pak stála a vážně 
na něj shlížela. Byla úplně nahá. Řekl: „Hele, Amy, platit mi 
 nemusíš.“

„Já za nic neplatím, aspoň ne tímhle způsobem. Ale ať je po 
tvým.“ A po pauze dodala: „Jseš teplej nebo co?“

„Ne, jenom nemám rád příležitostné poměry.“
„Chceš říct, že je nemáš rád, nebo že si myslíš, že bys je ne-

měl mít.“
„Nejspíš si myslím, že bych je rád mít neměl.“
„Takže jseš přece jen zbožnej.“
„Ne, zbožnej nejsem, aspoň ne v tom normálním slova smys-

lu. Jenom si myslím, že sex je příliš důležitý, než aby ho člověk 
bral na lehkou váhu. Víš, kdybychom se spolu vyspali a já — tě 
zklamal — tak bychom se třeba začali hádat a ty bys pak odešla. 
Měla bys pocit, že musíš odejít. Odešla bys, ty i Timmy.“

„No a co, tak bych odešla.“
„Jenže já bych nechtěl, abys odešla, aspoň ne kvůli něčemu, 

co jsem udělal.“
„Nebo neudělal. Oukej, asi máš pravdu.“ Další pauza, po kte-

ré dodala: „Tobě by vadilo, kdybych odešla?“
„Ano,“ odpověděl, „vadilo.“
Odvrátila se. „Já nakonec vždycky odejdu. Ale ještě to nikdy 

nikomu nevadilo.“
To byl jediný pokus o sexuální sblížení, jaký kdy vůči němu 

udělala, a on věděl, že to bude i poslední. Teď spali tak, že mezi 
zástěnou a jeho postelí byla Timmyho postýlka. Někdy v noci, 
když nespal, protože sebou dítě vrtělo, natáhl ruce, chytil mříže 
a měl chuť strhnout tu křehkou přehradu, symbolizující nepře-
klenutelnou propast mezi nimi. Amy tam ležela, štíhlá, stočená 
jako ryba nebo racek, tak blízko, že slyšel její nadechování a vy-
dechování, které vzdáleně připomínalo vzdechy vzdouvajícího 
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se a opadávajícího moře. Tělo ho bolelo touhou po ní, a tak tis-
kl obličej do zmuchlaného polštáře a naříkal nad beznadějnos-
tí své žádosti. Co by na něm mohla vidět, aby po něm zatoužila, 
leda z vděčnosti, soucitu, zvědavosti či nudy jako za oné noci? 
Nenáviděl své tělo, své hubené nohy, jejichž kolena vystupovala 
jako nějaké deformity, nenáviděl své malé mrkající oči posaze-
né příliš blízko u sebe, řídkou bradku, která nedokázala zakrýt 
slabošská ústa a bradu. A někdy ho ke všemu mučila žárlivost. 
Aniž měl důkaz, přesvědčoval sám sebe, že je tady někdo jiný. 
Řekla třeba, že se chce projít sama po ostrohu. A on se vždyc-
ky díval, jak odchází, s jistotou, že jde na schůzku s milencem. 
A když se vrátila, tak se mu zdálo, že přímo vidí, jak jí svítí pleť, 
jak spokojeně se usmívá při vzpomínce na tu chvíli štěstí, a tak-
řka cítil, že se s někým milovala.

Univerzita už mu oznámila, že jeho grant na výzkum nebude 
prodloužen. To rozhodnutí ho nijak nepřekvapilo. Byl upozor-
něn, že ho má očekávat. Šetřil si z grantu co nejvíc v naději, že si 
nashromáždí malý obnos, který mu pomůže překlenout dobu, 
než si najde nějaké místo. Jaké, na tom moc nezáleželo. Cokoliv, 
co by mu vynášelo aspoň tolik, aby to stačilo k životu, aby mohl 
zůstat na ostrohu a pokračovat ve své kampani. Teoreticky, jak 
předpokládal, by mohl organizovat SJE odkudkoliv v Anglii, ale 
věděl, že je neodvolatelně svázán s ostrohem Larksoken, s kara-
vanem, s tím betonovým kolosem devět kilometrů na sever, kte-
rý zřejmě dokáže ovládat jeho vůli stejně jako jeho imaginaci. 
Už vypustil pokusné balonky k místním zaměstnavatelům, ale 
nebyli zrovna nadšení představou, že by měli zaměstnávat zná-
mého agitátora. Ani ti, kteří zdánlivě sympatizovali s protinuk-
leární akcí, neměli práci, kterou by mu mohli nabídnout. Třeba 
se báli, že by věnoval příliš energie své kampani. A jeho malý 
kapitál mizel, protože jeho výdaje s příchodem Amy, Timmyho 
a dokonce i koček vzrostly. A teď je tu ta hrozba žaloby pro po-
mluvu, ani ne tak hrozba jako spíš jistota.

Když se za deset minut vrátil do karavanu, nepracovala už 
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ani Amy. Ležela na posteli a koukala do stropu. Na břiše jí leže-
ly stočené kočky, Saze a Whisky.

Podíval se na ni a řekl úsečně: „Jestli Robartsová tu žalobu 
nestáhne, budu potřebovat peníze. Takhle to dál nepude. Musí-
me něco vymyslet.“

Rázně se posadila a upřela na něj pohled. Koťata uraženě vy-
kvikla na protest a utekla. „Chceš říct, že bysme odsud muse-
li odjet?“

To množné číslo by normálně potěšilo jeho srdce, ale v téhle 
chvíli ho takřka nezaznamenal. „Možná.“

„Ale proč? Já jen, že nic lacinějšího než karavan nenajdeš. 
Jen to zkus najít pokoj za dvě libry tejdně. Máme z pekla štěstí, 
že jsme získali tady tohle.“

„Jenže tady není práce, Amy. Jestli budu muset zaplatit ob-
rovské odškodné, tak musím sehnat nějaké místo. A to zname-
ná Londýn.“

„Jaké místo?“
„Jakékoliv. Mám přece školy.“
„No, já nevidím, jaký má smysl odsud odjíždět, i když tady 

není práce. Můžeš se obrátit na sociálku. Brát podporu.“
„To na odškodné nestačí.“
„No, jestli musíš ty odjet, já tady třeba zůstanu. Nájem platit 

můžu. Majiteli to koneckonců může bejt jedno, ne? Svoje dvě 
libry dostane, ať je platí kdokoliv.“

„Nemůžeš tady bydlet sama.“
„Proč ne? Už jsem bydlela hůř.“
„Z čeho ho chceš platit? Jak chceš vydělat peníze?“
„No, až budeš pryč, tak můžu jít na podporu, ne? Pak si mů-

žou poslat svoje čmuchaly a nebude to vadit. Když tady ne-
budeš, nebudou moct říct, že s tebou spím. Kromě toho mám 
v poštovní spořitelně nějakou maličkost.“

Lhostejná krutost té poznámky ho zasáhla do srdce. Se silným 
znechucením si všiml, že v jeho tónu zaznívá sebelítost, kterou 
nedokáže potlačit. „Jde ti o to, Amy,“ řekl, „abych tady nebyl?“
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„Nebuď labuť, já tě jenom zlobím. Vážně, Neile, měl by ses 
vidět. Ty toho víš, co je bída. A kromě toho k tomu nemusí do-
jít — myslím jako k té žalobě.“

„Musí k ní dojít, ledaže by ji stáhla. Už je určeno datum 
stání.“

„Třeba ji stáhne nebo umře. Třeba si jednou večer po přehle-
du hlavních zpráv v devět pude zaplavat, jak to pravidelně jako 
hodiny dělává až do prosince, a utopí se.“

„Jak to víš? Kdo ti to řek, že si chodí večer zaplavat?“
„Ty.“
„Nevzpomínám si, že bych ti to říkal.“
„Tak to byl někdo jinej, nejspíš někdo ze štamgastů v ‚Míst-

ním hrdinovi’. To snad není žádný tajemství, nebo je?“
„Ta se neutopí,“ odpověděl. „Umí dobře plavat a nebude ne-

smyslně riskovat. A přece si nemůžu přát, aby byla mrtvá. Člo-
věk nemůže kázat lásku a praktikovat nenávist.“

„Já můžu — myslím jako přát si, aby byla mrtvá. Třeba ji do-
stane Hvízdal. Nebo třeba ten spor vyhraješ a ona bude muset 
zaplatit tobě. To by byla legrace.“

„To není moc pravděpodobné. Když jsem byl minulý pátek 
v Norwichi, radil jsem se s právníkem v Občanské poradně. Bylo 
vidět, že to považuje za vážnou věc, že Robartsová má opravdu 
důvod k žalobě. Povídal, že bych si měl vzít advokáta.“

„Tak si ho vem.“
„Zač? Advokáti stojí peníze.“
„Řekni si, ať ti přidělí právníka ex offo. Dej oznámení do bul-

letinu a požádej o příspěvek.“
„To nemůžu. Udržovat bulletin, aby nezanikl, je vzhledem 

k nákladům na papír a na poštovné už tak dost těžké.“
Nato řekla najednou vážně: „Já něco vymyslím. Ještě máme 

čtyři neděle. Za čtyři neděle se může udát ledacos. Přestaň si 
s tím lámat hlavu. Všechno bude v pořádku. Hele, Neile, já ti 
slibuju, že se ta žaloba před soud nedostane.“ A jeho to zcela 
nelogicky na okamžik uklidnilo a utěšilo.
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Bylo šest hodin a v larksokenské elektrárně se blížil konec kaž-
dotýdenní schůze vedoucích jednotlivých oddělení. Trvala o půl 
hodiny déle než obvykle. Dr. Alex Mair zastával názor, který by 
normálně jako předseda rázně prosazoval, že po tříhodinovém 
mluvení už k diskusi nikdo nepřispěje žádnou zvlášť originální 
myšlenkou. Ale měli za sebou náročný program: jednali o návr-
hu revidovaného bezpečnostního plánu, o redukci interní struk-
tury z nynějších sedmi oddělení na tři, to znamená na výstav-
bu, výrobu a zdroje, o zprávě okresní kontrolní laboratoře, jež 
monitoruje životní prostředí, o přípravě programu pro místní 
styčnou komisi. Tenhle každoroční potlach byla vleklá, ale uži-
tečná propagační záležitost, která vyžadovala pečlivou přípra-
vu, neboť se jí účastnili zástupci příslušných ministerstev, míst-
ních úřadů, policie, požárníci i vodohospodáři, Svaz britských 
farmářů a Okresní sdružení majitelů půdy. Mair někdy brblal, 
jakou to dá práci a kolik to zabere času, ale uvědomoval si, jak 
je to důležité.

Každotýdenní schůze se odbývala v jeho kanceláři u kon-
ferenčního stolu, který stál před jižním oknem. Už se snášel 
soumrak a obrovská skleněná tabule se proměnila v černý čtyř-
úhelník, ve kterém viděl odrazy obličejů jako hubené, od těl od-
dělené hlavy cestujících za noci v osvětleném železničním vago-
nu. Měl podezření, že některé z těch hlav jednotlivých oddělení, 
zvlášť Bill Morgan, hlavní inženýr, a Stephen Mansell, vedoucí 
údržby, by daly přednost neformálnějšímu prostředí jeho ved-
lejší soukromé místnosti s nízkými, pohodlnými křesílky, ně-
kolikahodinovému povídání bez stanoveného programu a po 
skončení možná společnému drinku v místní hospodě. No, to-
hle je styl některých manažerů, ale jeho ne.

Zavřel tuhé desky, do kterých jeho sekretářka pečlivě sepja-
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la všechny papíry a odkazy, a jakoby na rozchodnou řekl: „Má 
ještě někdo něco?“

Nebylo mu však dovoleno jen tak lehce uniknout. Po pravici 
mu jako obyčejně seděl Miles Lessingham, jehož odraz v okně, 
s očima upřenýma zpátky do místnosti, vypadal jako  vodnatelná 
umrlčí hlava. Mair přesunul pohled od odrazu k obličeji.  Neviděl 
tu velký rozdíl. Ostrá stropní světla vrhala hluboké stíny na hlubo-
ko posazené oči a na potem se lesknoucí široké, poněkud  hrbolaté 
čelo s kšticí světlých neposlušných vlasů.  Lessingham se opřel 
v křesle dozadu a řekl: „Pokud jde o to místo, na které jste na-
vrhován — měl bych říct o to místo, o kterém se šeptá — smíme se 
zeptat, jestli vám už bylo oficiálně nabídnuto? Nebo nesmíme?“

„Odpověď zní, že nebylo,“ řekl klidně Mair. „Ta publicita 
byla předčasná. Tisk se toho jako obyčejně nějak domákl, ale 
oficiálního tady ještě není nic. Jeden nešťastný důsledek naše-
ho současného zvyku nechávat pronikat na veřejnost důleži-
té informace je, že lidi, kterých se to nejvíc týká, se je dovídají 
jako poslední. Až to bude oficiální, což zatím není jisté, pak se 
to doví vás sedm jako první.“

„Bude to mít vážné důsledky, Alexi,“ řekl Lessingham, „když 
odsud odejdete. Je tady smlouva na nový PWR reaktor, která je 
už podepsaná, interní reorganizace, která rozhodně všechno vy-
hodí z kolejí, privatizace elektřiny. Tohle není doba vhodná na 
změny nahoře.“

„A je na ně vůbec někdy doba?“ opáčil Mair. „Ale dokud k to-
mu nedošlo, pakliže k tomu vůbec dojde, nemá smysl o té otáz-
ce vůbec diskutovat.“

John Standing, chemik, řekl: „Ale interní reorganizace bude 
zřejmě pokračovat?“

„Doufám, když uvážíme, co času a energie jsme vynaložili na 
její vymýšlení. Překvapilo by mě, kdyby ta změna nahoře ovliv-
nila potřebnou, už rozběhnutou reorganizaci.“

Lessingham se zeptal: „Koho postaví do čela, ředitele nebo ma-
nažera elektrárny?“ Ta otázka nebyla tak nevinná, jak se  zdálo.
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„Podle mě manažera.“
„Chcete říct, že výzkum odejde?“
Mair odpověděl: „Až odejdu já, ať už hned nebo později, 

odejde i výzkum. To víte od začátku. Já jsem ho přivedl a nebyl 
bych to postavení přijal, kdybych v něm tady nemohl pokračo-
vat. Žádal jsem určité vybavení pro výzkum a dostal jsem ho. 
Ale výzkum v Larksokenu byl odjakživa určitá anomálie. Od-
vedli jsme dobrou práci, ještě pořád odvádíme dobrou práci, ale 
logicky vzato by měla být prováděna jinde, v Harwellu nebo ve 
Winfrithu. Má ještě někdo něco?“

Ale Lessingham se nedal odradit a řekl: „Komu budete odpo-
vědný? Přímo ministrovi energetiky nebo ARA?“

Mair znal odpověď, ale neměl v úmyslu ji prozrazovat, a tak 
řekl klidně: „O tom se ještě pořád diskutuje.“

„Stejně jako o tak důležitých záležitostech, jako jsou bez-
pochyby plat, požitky, rozsah vaší kompetence i to, jak se vám 
bude říkat. Kontrolor jaderné elektřiny má jistý zvuk. Mně se 
zamlouvá. Ale co přesně budete kontrolovat?“

Rozhostilo se ticho, načež Mair odpověděl: „Kdyby byla zná-
ma odpověď na tuhle otázku, bylo by bezpochyby ke jmenová-
ní už došlo. Nechci bránit diskusi, ale neměli bychom se radši 
omezit na záležitosti, které jsou v kompetenci tohohle výbo-
ru? Tak co, má někdo ještě něco?“ Tentokrát už neodpověděl 
 nikdo.

Hilary Robartsová, zástupkyně správního ředitele, už zavře-
la své desky. Nepoložila žádnou otázku, ale Mair věděl, že ostat-
ní určitě předpokládají, že je to proto, poněvadž jí už na všech-
ny odpověděl.

Než opustili místnost, vešla jeho sekretářka Karolína Am-
phlettová, která si přišla pro šálky od čaje a sklidit ze stolu. Les-
singham si zvykl nechávat svou agendu na stole, což byl malý 
soukromý protest proti tomu množství papírů, které každotý-
denní schůze vyprodukovala. Dr. Martin Goss, vedoucí oddě-
lení lékařské fyziky, si jako obyčejně bezmyšlenkovitě čmá-
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ral. Jeho poznámkový bloček byl pomalovaný balony na hor ký 
vzduch, složitými konstrukcemi s nejrůznějšími ornamenty. 
V myšlenkách dlel zřejmě u své soukromé záliby. Karolína Am-
phlettová se jako obvykle pohybovala tiše, účelně a půvabně. 
Nikdo nepromluvil. Byla u Maira jako jeho osobní sekretářka 
už tři roky, ale do téhle chvíle o ní nevěděl víc než tenkrát to 
dopoledne, kdy seděla v téhle kanceláři a on s ní vedl přijímací 
rozhovor. Byla to vysoká blondýna s hladkou pletí a s poměrně 
malýma, neobyčejně tmavě modrýma, daleko od sebe posaze-
nýma očima. Kdyby byla temperamentnější, byla by považová-
na za krásku. Mair měl podezření, že využívá důvěrného posta-
vení jeho osobní sekretářky k tomu, aby si uchovávala zřetelně 
odstrašující rezervovanost. Byla to nejschopnější sekretářka, ja-
kou kdy měl, a zlobilo ho, když dala jasně najevo, že pakliže se 
kdy pohne on, ona si přeje zůstat v Larksokenu. Řekla mu, že 
k tomu má osobní důvody. Tím měla samozřejmě na mysli Jo-
nathana Reevese, mladého provozního inženýra. Mair byl její 
volbou překvapen i zarmoucen, poněvadž před ním stála vy-
hlídka, že ve svém novém působišti bude muset začínat s ne-
známou sekretářkou, ale kromě toho to v něm vzbudilo ještě 
další, znepokojivější reakci. Nebyla ten typ krásné ženy, kte-
rý by ho přitahoval, a vždycky měl za to, že je chladná. Mátlo 
ho však pomyšlení, že se vyskytla nějaká trudovitá nula, která 
možná prozkoumala hlubiny, jež v ní on přes jejich denní blíz-
ký styk vůbec nepředpokládal. Někdy uvažoval, i když ne s pří-
liš velkou zvědavostí, jestli třeba není nepovolnější a kompliko-
vanější, než on předpokládá, a tu a tam měl znepokojivý pocit, 
že fasáda, kterou ukazuje elektrárně, fasáda oddané, nezábav-
né, ale schopné sekretářky, není pečlivě vybudovaná proto, aby 
zakryla méně přizpůsobivou, složitější osobnost. Jestliže však 
mohl Karolínu skutečně dobýt Jonathan Reeves, jestli se jí sku-
tečně líbí a jestli toho nepřitažlivého troubu chce, pak si stěží 
zaslouží tu čest, aby jí věnoval svůj zájem.
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Dopřál vedoucím svých oddělení čas, aby se mohli vrátit do 
svých kanceláří, teprve pak zavolal Hilary Robartsové a požá-
dal ji, aby se vrátila. Normálně by ji byl s pečlivou ledabylostí 
poprosil, aby tam po skončení schůze počkala, ale to, co jí mu-
sel říct, bylo soukromé, a už několik neděl se pokoušel omezit 
počet případů, kdy se vědělo, že jsou spolu sami. Netěšil se na 
tu rozmluvu. To, co jí musí sdělit, bude ona považovat za osobní 
výtky, a to bylo něco, co podle jeho zkušeností dokáže přijmout 
jen málo žen. Říkal si: Byla to kdysi moje milenka. Byl jsem do 
ní zamilovaný, nebo aspoň do té míry, do jaké podle svého ná-
zoru zamilovaný být dokážu. A pakliže to nebyla láska, ať už 
to slovo znamená cokoliv, rozhodně jsem ji chtěl. Bude se mi 
to, co jí musím říct, vyslovovat proto lehčeji nebo hůř? Říkal 
si, že když jde o to, nalít nějaké ženské čistého vína, jsou vši-
chni muži zbabělci. To první postnatální područí, zrozené z fy-
zické závislosti, je příliš hluboko zakořeněné, než aby se kdy 
dalo úplně anulovat. Není o nic větší zbabělec než ostatní pří-
slušníci jeho pohlaví. Co to tuhle slyšel říct tu ženskou v krámě 
v Lydsettu? „George udělá cokoliv, jen abych neztropila scénu.“ 
Samozřejmě že udělá, chudáček. O to se ženské svým lůnem, 
vonícím teplem, zásypem a prsy plnými mléka postarají v prv-
ních čtyřech týdnech mužova života.

Když vešla, vstal a počkal, dokud se neusadila v křesle na 
druhé straně stolu. Pak otevřel pravou zásuvku, vytáhl xeroxo-
vaný bulletin a přistrčil jí ho přes stůl.

„Vidělas tohle? To je poslední bulletin Neila Pascoea.“
„A několika dalších neinformovaných hysteriků. Samozřej-

mě, že jsem to viděla, jsem na seznamu těch, kterým to posílá. 
Úzkostlivě dbá, abych to dostávala.“

Pohlédla na bulletin a odstrčila ho zpátky na druhý konec 
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stolu. Vzal ho a četl: „Mnoho čtenářů se už pravděpodobně do-
vědělo, že mě slečna Hilary Robartsová, zástupkyně adminis-
trativního ředitele larksokenské elektrárny, žaluje za to, že jsem 
ji údajně pomluvil ve svém článku v květnovém čísle bulletinu. 
Samozřejmě že budu stát pevně na svém stanovisku, a proto-
že nemám peníze na advokáta, budu se hájit sám. Je to jenom 
nejnovější příklad toho, jak nukleární lobby ohrožuje volný tok 
informací, a dokonce svobodu projevu. Zřejmě i ta nejmírnější 
kritika má za následek výhrůžku soudním stíháním. Ale má to 
jednu kladnou stránku. Tenhle počin Hilary Robartsové ukazu-
je, že my, obyčejní lidé tohoto okresu, začínáme mít vliv. Obtě-
žovali by se s naším malým bulletinem, kdyby neměli strach? 
A jestli dojde na soud, vynese nám tahle žaloba cennou celo-
národní publicitu, pakliže to vezmeme za správný konec. Jsme 
silnější, než si uvědomujeme. Zatím níže oznamuji data dalších 
otevřených dnů v Larksokenu, aby se jich mohlo zúčastnit co 
nejvíc z nás a během doby, vymezené diskusi, která normálně 
předchází vlastní prohlídce elektrárny, energicky obhájit náš 
postoj k atomové energii.“

„Už jsem ti řekla,“ odpověděla, „že jsem to četla. Nevím, proč 
marníš čas tím, že mi to čteš znovu. Zdá se, že je odhodlaný své 
provinění zvětšit. Kdyby měl trochu rozumu, tak by si vzal dob-
rého advokáta a držel hubu.“

„Nemůže si ho dovolit. A nebude schopen zaplatit odškod-
né.“ Odmlčel se a pak tiše dodal: „Myslím, že bys od toho měla 
v zájmu elektrárny odstoupit.“ „To je příkaz?“ „Není v mé moci 
tě k tomu donutit, jak dobře víš. Jenom tě o to žádám. Nic z něj 
nevyrazíš, ten člověk nemá prakticky jedinou penci a nestojí za 
tu námahu.“

„Mně stojí. To, co nazývá mírnou kritikou, byla vážná pomlu-
va, která se značně roznesla. Nemá ji čím obhájit. Vzpomínáš 
si na jeho slova? ‚Žena, která reaguje na Černobyl výrokem, že 
tam zahynulo jenom jednatřicet lidí, která může odbýt jakožto 
bezvýznamnou největší nukleární katastrofu světa, katastrofu, 
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kvůli které jsou už tisíce v nemocnicích, kvůli níž byly statisí-
ce nebo ještě víc lidí vystaveny nebezpečné radioaktivitě, která 
devastovala obrovské lány půdy a která může mít za následek, 
že v příštích padesáti letech zemře až padesát tisíc lidí na rako-
vinu, je naprosto nezpůsobilá k tomu, aby jí byla svěřena práce 
v atomové elektrárně. Dokud tam je, ať už v jakémkoli postave-
ní, musíme mít velice vážné pochyby, jestli kdy bude v Larkso-
kenu brána bezpečnost vážně.‘ To je vyložené obvinění z profe-
sionální neschopnosti. Jestli připustíme, aby mu to prošlo, tak 
se ho nikdy nezbavíme.“

„Já jsem nevěděl, že nám jde o to, abychom se zbavovali ne-
pohodlných kritiků. Jakou metodu jsi při tom měla na mysli?“ 
Odmlčel se, protože ve svém hlase rozpoznal první stopy té 
směsice řezavého sarkasmu a povýšenosti, ke které, jak věděl, 
má občas sklony, ale na kterou byl chorobně citlivý. Pak pokra-
čoval: „Je to svobodný občan, který si může žít, kde chce. Má 
právo na své názory, Hilary, ale není to oponent, který by stál 
za to. Když ho dostaneš před soud, bude to pro jeho věc publi-
cita a tobě to vůbec neprospěje. Snažíme se místní obyvatelstvo 
získat, ne si ho znepřátelovat. Nech to plavat, než někdo začne 
zakládat fond na jeho obranu. Jeden mučedník na larksoken-
ském ostrohu stačí.“

Při jeho řeči vstala a začala přecházet po prostorné kancelá-
ři. Pak se zastavila a otočila se k němu. „O to tady jde, že? O po-
věst elektrárny, o tvou pověst. Ale co moje pověst? Když toho 
teď nechám, bude to jasné doznání, že má pravdu a že nejsem 
způsobilá tady pracovat.“

„Co o tobě napsal, nepoškodilo tvou pověst u nikoho, na kom 
záleží. A žalovat ho tvé pověsti nijak nepomůže. Není moudré 
připustit, aby byla taktika ovlivňována, natož ohrožována ura-
ženou pýchou. Rozumný postup je nechat tu akci potichoučku 
usnout. Co záleží na pocitech?“ Zjistil, že nedokáže zůstat se-
dět, když ona přechází po kanceláři. Vstal a přešel k oknu. Po-
slouchal její vzteklý hlas, ale aspoň se jí už nemusel dívat do 
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tváře a jen pozoroval odraz její přecházející postavy, jejích vla-
jících vlasů. Znovu opakoval: „Co záleží na pocitech? Důležitá 
je práce.“

„Mně na nich záleží. To je něco, cos ty nikdy nechápal, viď? 
Život, to jsou pocity. Láska, to jsou pocity. S potratem to bylo 
taky tak. Přinutils mě na něj jít. Položil sis někdy otázku, jaké 
jsem tehdy měla pocity, co jsem potřebovala?“

Ach Bože, pomyslel si. Tohle ne, tohle už ne, aspoň ne teď. 
Ještě pořád obrácen zády k ní odpověděl: „Tvrdit, že jsem tě do-
nutil, je absurdní. Jak bych tě mohl donutit? A myslel jsem, že 
máš pocity stejné jako já, že je pro tebe vyloučené si to dítě 
 nechat.“

„Ach ne, vyloučené to nebylo. Ale když už se tak držíš přes-
nosti, tak buďme přesní. Bylo by to bývalo nepohodlné, trapné, 
divné, drahé. Ale vyloučené to nebylo. Ani teď to není vylouče-
né. A otoč se, proboha! Podívej se na mě. Říkám to tobě. A to, 
co říkám, je vážná věc.“

Otočil se, vrátil se ke stolu a chladně odpověděl: „No dobrá, 
vyjádřil jsem se nepřesně. Klidně si dítě měj, když chceš. Budu 
ti to přát, pokud nečekáš, že ho zplodím já. Ale teď mluvíme 
o Neilovi Pascoeovi a o jeho organizaci. Dali jsme si velkou prá-
ci, abychom si vytvořili dobré vztahy s místní obcí, a já nepři-
pustím, aby veškerá ta snaha přišla nazmar vinou úplně zbyteč-
né žaloby, zvlášť teď, kdy brzy začne práce na novém  reaktoru.“

„Tak se tomu pokus zabránit. A když už mluvíme o vzta-
zích k veřejnosti, překvapuje mě, že ses nezmínil o Ryanovi 
Blaney ovi a o chalupě Na Větrníku. O mé chalupě, pro případ, 
žes zapomněl. Co se očekává, že v té věci udělám? Že v zájmu 
dobrých vztahů k veřejnosti nechám jemu a jeho dětem svůj 
majetek bez nájmu?“

„To je jiná záležitost. To se mě jako ředitele netýká. Ale jestli 
chceš slyšet můj názor, myslím, že neděláš dobře, když se ho sna-
žíš násilím dostat ven jen proto, že jsi podle zákona v právu. Čin-
ži platí pravidelně, ne? A ty tu chalupu stejně ne potřebuješ.“
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„Potřebuju. Je moje. Koupila jsem ji a chci ji prodat.“
Svezla se zpátky do křesla a i on se posadil. Přinutil se hle-

dět do těch očí, ve kterých ke své nelibosti uviděl víc bolesti než 
zloby. „Nejspíš to ví a vystěhuje se, až bude moct,“ řekl, „ale ne-
bude to pro něj nic lehkého. Nedávno ovdověl a má čtyři děti. 
Zdejší lidi tě do jisté míry odsuzujou, jak jsem slyšel.“

„O tom nepochybuju, zvlášť v ‚Místním hrdinovi’, kde Ryan 
Blaney utrácí většinu času i peněz. Nejsem ochotná čekat. Jest-
li se v příštích třech měsících máme přestěhovat do Londýna, 
není na vyřešení otázky té chalupy moc času. Nechci tady ne-
chat takovouhle záležitost nevyřízenou. Chci to stavení nabíd-
nout na prodej co nejdřív.“

Věděl, že je to okamžik, kdy by měl rázně prohlásit: „Mož-
ná že se budu stěhovat do Londýna, ale s tebou ne.“ Jenže zjis-
til, že to nedokáže. Říkal si, že už je pozdě a že mají za sebou 
perný den, že je to nejhorší možná doba na rozumnou debatu. 
Hilary je přetažená. Jedno po druhém. Nakousl to s Pascoem, 
a i když reagovala velmi podobně, jak očekával, třeba si to roz-
myslí a udělá, co jí radí. A s Ryanem Blaneym má pravdu. Do 
toho jemu nic není. Po té rozmluvě mu zbyly v hlavě dva jas-
né úmysly, pevnější než kdy jindy. Do Londýna s ním nepoje-
de a za správní ředitelku Larksokenu ji nedoporučí. Přes veš-
keré své schopnosti, inteligenci, odpovídající vzdělání není pro 
to místo ta pravá. Na okamžik mu blesklo hlavou, že tohle by 
mohla být jeho karta při vyjednávání. „Nenabízím ti manžel-
ství, ale nabízím ti to nejvyšší místo, jaké kdy můžeš získat.“ 
Věděl však, že ve skutečnosti není v pokušení to udělat. Ne-
nechal by správu vedení Larksokenu v jejích rukou. Dřív nebo 
později si bude muset uvědomit, že žádné manželství ani žádné 
povýšení nebude. Ale teď na to není ta pravá chvíle. Přistihl se, 
že se ironicky sám sebe ptá, kdy by tak ta chvíle mohla asi na-
stat. Místo toho řekl: „Podívej se, jsme tady od toho, abychom 
účelně a bezpečně řídili elektrárnu. Děláme nezbytnou, důleži-
tou práci. Samozřejmě že nás baví, jinak bychom tady nebyli. 
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Ale jsme vědci a technici, ne apoštolově. Nevedeme nábožen-
ské tažení.“

„Ale ta druhá strana ho vede. On ho vede. Ty se na něj díváš 
jako na bezvýznamného trumberu. Ale to není. Je nečestný, je 
nebezpečný. Podívej, jak se hrabe ve statistikách, aby vykopal 
jednotlivé případy leukémie, které by se daly, jak se domnívá, 
připsat atomové energii. A teď má poslední zprávu Greenpea-
ce, která přiživuje oheň jeho pochybných zájmů. A co bulletin 
z posledního měsíce, ten emotivní nesmysl o půlnočních vlacích 
smrti, které se potichu řítí severními předměstími Londýna? 
Každý by řekl, že to jsou otevřené vagony s radioaktivním odpa-
dem. Že jaderná energie do dneška uchránila svět před spálením 
pěti set milionů tun uhlí, to ho nezajímá? Neslyšel snad o sklení-
kovém efektu? Já jen chci říct, jestli ten blázen není úplně pito-
mej? Nemá snad představu, jak tuhle planetu devastuje spalo-
vání pevných paliv? Neřekl mu snad nikdo o kyselém dešti ani 
o karcinogenech v uhelném odpadu? A pokud jde o nebezpečí, 
co těch sedmapadesát horníků pohřbených zaživa při katastro-
fě v Borkenu jen v tomhle roce? Copak na jejich životech nezá-
leží? Představ si ten křik, kdyby to byla jaderná havárie.“

„Je to jenom jeden hlas, a žalostně nevzdělaný a hloupý,“ 
 namítl.

„Ale působí, jak dobře víš. Proti vášni musíme postavit 
 vášeň.“

V myšlenkách se upjal na to slovo. Nemluvíme,  pomyslel si, 
o jaderné energii, mluvíme o vášni. Vedli bychom takovýhle roz-
hovor, kdybychom byli ještě milenci? Žádá ode mě, abych se vy-
jádřil k něčemu mnohem osobnějšímu, než je atomová energie. 
Otočil se k ní obličejem a najednou ho přepadla — nikoliv snad 
touha, nýbrž vzpomínka, nepříjemně silná vzpomínka na tou-
hu, kterou k ní kdysi pociťoval. A s tou vzpomínkou se  náhle 
dostavil živý obraz, jak jsou spolu v jejím domku, obraz jejích 
těžkých ňader, jež se nad ním sklánějí, jejích vlasů, které jí pa-
dají do obličeje, jejích rtů, jejích rukou, jejích stehen.
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„Když chceš náboženství, když potřebuješ náboženství,“ od-
pověděl drsně, „tak si nějaké najdi. Je jich na výběr spousta. 
Ano, opatství je v troskách, a pochybuju, že by ten nemohoucí 
starý kněz na Staré faře měl moc co nabídnout. Ale něco nebo 
někoho vyhledej. Vzdej se páteční ryby, nejez maso, počítej ko-
rálky, sypej si na hlavu popel, rozjímej čtyřikrát denně, klaň se 
směrem ke své osobní Mekce. Ale proboha — i kdyby třeba Bůh 
existoval, aspoň necpi do náboženství vědu!“

Vtom zazvonil na jeho stolku telefon. Karolína Amphlettová 
už odešla a telefon byl přepnutý na státní linku. Když zvedl slu-
chátko, viděl, že Hilary stojí u dveří. Vrhla na něj poslední dlou-
hý pohled a se zbytečně rázným zavřením dveří vyšla ven.

Volala jeho sestra. Řekla: „Doufala jsem, že tě tam ještě chy-
tím. Zapomněla jsem ti připomenout, aby ses stavil na Bollar-
dovic statku kvůli těm kachnám na čtvrtek. Budou je mít při-
pravené. Bude nás mimochodem šest. Pozvala jsem Adama 
Dal glieshe. Vrátil se na ostroh.“

Dokázal jí odpovědět stejně klidně, jako mluvila ona.
„To ti gratuluju. On a jeho teta se zásluhou jakéhosi triku do-

kázali vyhýbat v posledních pěti letech kotletám všech svých 
sousedů. Jak se ti to podařilo?“

„Prostě jsem ho pozvala. Nejspíš pomýšlí na to nechat si 
mlýn jako rekreační chalupu, kam bude jezdit na dovolenou, 
a má pocit, že je čas vzít na vědomí, že má sousedy. Nebo ho 
třeba má v úmyslu prodat, a v tom případě může riskovat jednu 
večeři bez obav, že uvázne v tenatech důvěrnosti. Ale proč mu 
nepřiznat prostou lidskou slabost, že ho láká dobrá večeře, kte-
rou si nemusel uvařit sám?“

A kromě toho představuje rovnováhu u stolu, pomyslel si 
Mair, i když není moc pravděpodobné, že ji k tomu dovedla ta-
hle úvaha. Pohrdala zákonem archy Noemovy, podle něhož je 
jeden nadbytečný muž, byť sebenepohodlnější nebo sebehlou-
pější, přijatelný. Žena navíc, byť sebevtipnější nebo sebevše-
strannější, je ve společnosti trapná.
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„Čeká se ode mě,“ řekl, „že budu mluvit o jeho básních?“ 
„Myslím, že přijel do Larksokenu, aby se zbavil lidí, kteří chtě-
jí mluvit o jeho poezii. Ale nic by ti to neudělalo, kdyby ses na 
ně mrkl. Mám poslední vydání. A je to poezie, ne jenom próza 
uspořádaná do řádků.“

„Dá se ten rozdíl u moderních veršů poznat?“ „Ale dá,“ od-
pověděla. „Když se to dá číst jako próza, tak je to próza. To je 
neomylný důkaz.“

„Ale nejspíš ne důkaz, který by uznali profesoři anglické li-
teratury. Za deset minut odjíždím. Na ty kachny nezapomenu.“ 
Když pokládal sluchátko, usmíval se. Jeho sestra mu vždycky 
dokázala vrátit dobrou náladu.

9

Než odjel, postál chvíli u dveří, bloudě očima po místnosti, jako 
by ji viděl poprvé. To nové postavení byla jeho ctižádost, mu-
sel chytře plánovat a intrikovat, aby ho dostal. A teď, když ho 
už takřka měl, si uvědomoval, jak moc se mu bude stýskat po 
Larkso kenu, po jeho odlehlosti, po jeho drsně nesmlouvavé pů-
sobivosti. V Larksokenu se nepodniklo nic, aby se to tam jako 
například v Sizewellu na suffolkském pobřeží zkrášlilo nebo aby 
se tam vytvořily ty příjemně rozvržené plochy úhledných tráv-
níků s kvetoucími stromy a keři, které na něj tak příjemně pů-
sobily při jeho pravidelných návštěvách ve Winfrithu v Dor setu. 
Na straně, kde bylo moře, stál nízký oblouk zdi, která byla ob-
ložená valouny a pod jejíž ochranou vyrašila každé jaro barevná 
stuha narcisů, kymácejících se v březnovém větru. Ke zharmo-
nizování nebo ke zmírnění šedivé nezměrnosti betonu tu toho 
o moc víc uděláno nebylo. Ale on měl právě tohle rád, tu širo-
kou plochu hnědošedého bouřlivého moře s bílým krajkovím 
pod nekonečnou oblohou, ta okna, která mohl otevřít a tím jedi-
ným pohybem ruky do místnosti okamžitě vpustit slabé, neutu-
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chající burácení tříštících se vln podobné vzdálenému hřmění. 
Nejradši měl bouřlivé zimní večery, kdy pracoval dlouho a vi-
děl světla lodí zdobící obzor a sunoucí se podél pobřeží směrem 
k yarmouthským úžinám a kdy pozoroval záblesky z majáko-
vé lodi i světlo happisburghského majáku, které už celé gene-
race námořníků upozorňuje na zrádné písčiny při pobřeží. I za 
nejtemnější noci rozeznával ve světle, které moře jakoby zá-
hadně pohlcuje a odráží, nádhernou západní věž happisburgh-
ského kostela z patnáctého století, ten opevněný symbol nejis-
té obrany člověka proti nebezpečnému moři. A symbol dalších 
věcí. Věž byla zřejmě to poslední z pevniny, co stovky tonou-
cích námořníků v míru i za války viděly. Jeho mozek, pokud 
jde o fakta vždycky spolehlivý, si dokázal vybavit tolik podrob-
ností, kolik chtěl. Posádku Peggy, lodi Jeho Veličenstva, která 
19. prosince 1770 narazila na břeh, těch 119 členů posádky lodi 
Invincible, která ztroskotala na písčinách 13. března 1801 ces-
tou do Kodaně, kde se měla připojit k Nelsonově flotile, po-
sádku celního kutru Hunter, který zmizel roku 1804; mnozí čle-
nové těchto posádek leželi pohřbení pod travnatými kopečky 
hlíny na hřbitově v Happisburghu. Věž, postavená ve věku víry, 
tam stála i jako symbol nezlomné, neumírající naděje, že moře 
vydá své mrtvé a že jejich Bůh je Bůh vod stejně jako Bůh pev-
niny. Ale dnes se námořníci dívají na obrovský čtyřúhelníkový 
hranatý masiv larksokenské elektrárny, vedle níž věž vypadá 
jako trpaslík. Pro ty, kteří hledají symboly v neživých předmě-
tech, je její poselství prosté a výstižné: člověk dík svým poznat-
kům a svému úsilí dokáže porozumět svému světu a ovládnout 
ho, dokáže si svůj pomíjivý život zpříjemnit, ulehčit, zbavit ho 
na chvíli utrpení. Tohle pro něj byla dostatečná výzva, a kdyby 
byl potřeboval víru, podle které by žil, byla by mu zcela stačila. 
Ale někdy, za nejtemnějších nocí, kdy vlny bušily do oblázků 
jako salvy vzdálených děl, mu věda i ten symbol připadaly stej-
ně pomíjivé jako ti utopenci, a zastihoval se při úvahách, jestli 
ten velký masiv jednou nepodlehne moři stejně jako beton těch 

Plany a touhy_2013.indd   65Plany a touhy_2013.indd   65 28.8.2013   23:12:1128.8.2013   23:12:11



66

P. D. JA M ESOVÁ  PLÁ N Y A TOU H Y

pevnůstek z poslední války a jestli se stejně jako ony nepromě-
ní ve zřícené symboly dlouhé historie lidstva na tomhle odleh-
lém pobřeží. Nebo odolá času i Severnímu moři a bude tady stát 
i pak, až planetu zahalí konečná temnota? Ve svých pesimistič-
tějších okamžicích si v jedné potměšilé části mozku byl jist, že 
ta temnota je nevyhnutelná, i když očekával, že nenastane ještě 
za jeho života a možná ani ne za života jeho syna. Někdy se iro-
nicky usmál a řekl si, že by si on a Neil Pascoe moc dobře rozu-
měli, i když stojí každý na jiné straně. Jediný rozdíl je v tom, že 
jeden z nich se nevzdává naděje.

10

Jane Dalglieshová koupila larksokenský mlýn před pěti lety, kdy 
se tam přestěhovala ze svého předešlého domova na suffolk-
ském pobřeží. Mlýn, postavený v roce 1825, sestával z malebné 
cihlové věže, tříposchoďové, s osmiúhelníkovou bání a kostrou 
lopatek. Několik let předtím, než ho slečna Dalglieshová koupi-
la, byl přestavěn a bylo k němu přidáno obytné stavení s průče-
lím z valounů, patrové, s velkým obývacím pokojem, menší pra-
covnou a kuchyní v přízemí a se třemi ložnicemi, z nichž dvě 
měly vlastní koupelnu, v prvním poschodí. Dalgliesh se jí ni-
kdy nezeptal, proč se přestěhovala do Norfolku, ale hádal, že ji 
mlýn přitahoval hlavně proto, poněvadž byl tak odlehlý a bylo 
od něj tak blízko do proslulých ptačích rezervací, a protože měl 
z horního patra tak působivý výhled na ostroh, oblohu a moře. 
Možná že ho chtěla dát opravit, aby zase mlel, ale s přibývají-
cím věkem v sobě nedokázala najít dost energie ani nadšení ani 
ochoty nechat se vyrušovat z klidu. On mlýn zdědil spolu s je-
jím značným jměním jakožto příjemnou, ale mírně obtížnou 
povinnost. Původ toho jmění vyšel najevo teprve po její smr-
ti. Odkázal jí ho jeden proslulý excentrický ornitolog amatér, 
kterého znala dlouhá léta. Přesáhla-li ta známost vztah pouhé-
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ho přátelství, to se už Dalgliesh nikdy nedoví. Zřejmě utratila 
z těch peněz pro sebe málo, byla spolehlivá dobrotivá víla něko-
lika excentrických lidumilných organizací, se kterými souhlasi-
la a na které pamatovala ve své závěti, ale ne zbytečně štědře, 
a zbytek majetku zanechala jemu bez jakéhokoliv vysvětlení, 
přání či zvláštních projevů lásky, i když nepochyboval, že za 
slovy „můj velice milovaný synovec“ bylo přesně to, co ta slova 
říkala. Měl ji rád, vážil si jí a bylo mu v její společnosti vždycky 
dobře, ale nemyslel si, že ji doopravdy zná. A teď už ji nikdy ne-
pozná. Byl trošku překvapený, jak mu to vadí.

Jediná změna, kterou na nemovitosti provedla, byla ta, že 
přistavěla garáž, a když teď vyložil věci z jaguáru a uklidil ho, 
tak se rozhodl, že dokud je ještě světlo, vyleze si až do hor-
ní místnosti mlýna. Dolní místnost se dvěma obrovskými žulo-
vými mlýnskými kameny opřenými o zeď a s tvrdošíjným pa-
chem mouky, měla pro něj ještě pořád atmosféru tajuplnosti, 
času, který se zastavil, místnosti, která byla zbavena svého úče-
lu a smyslu, takže do ní nikdy nevstupoval bez mírného poci-
tu stísněnosti. Mezi patry byly jenom žebříky, a když dal ruce 
na příčky, uviděl před sebou znovu tetiny nohy v kalhotách, jak 
mizí v horní světnici. Bydlela jenom v nejhořejší místnosti, zaří-
zené pouze malým psacím stolkem a židlemi obrácenými k Se-
vernímu moři, telefonem a jejím dalekohledem. Při vstupu se 
mu vybavilo, jak tam sedávala za letních dnů i večerů a psala 
články, kterými tu a tam přispívala do ornitologických časopi-
sů, a jak co chvíli zvedla hlavu a zahleděla se přes ostroh k mo-
ři a k dalekému obzoru. Znovu viděl ten ostře řezaný, počasím 
zhnědlý aztécký obličej s přivřenými víčky a nad ním černoše-
divé vlasy, stažené do uzlu, znovu slyšel ten hlas, který byl pro 
něj jedním z nejkrásnějších ženských hlasů na světě.

Schylovalo se k večeru a ostroh zkrášlovalo měkké odpoled-
ní slunce, moře bylo jako široké lány zvrásněné modře, na obzo-
ru malířsky máznuté purpurem. Barvy a tvary byly zvýrazněné 
posledními intenzivními slunečními paprsky, takže zříceniny 
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opatství vypadaly na pozadí mořské modře neskutečně, jako zla-
tá fantazie, a uschlá tráva se sytě leskla, jako kdyby byla bujná 
a mokrá. Místnost měla okna do všech světových stran, a tak pro-
vedl dalekohledem pomalou přehlídku. Na západě mohl mezi 
plochami rákosu a příkopy očima sledovat úzkou cestu k Lyd-
settu vroubenou staveními se zdmi z valounů a s holandskými 
štíty, prejzové střechy a kulatou věž kostela sv. Ondřeje. Na se-
veru vévodil pohledu obrovský masiv elektrárny, kostka správní 
budovy s nízkou střechou a za ní reaktorová hala a velká ocelo-
vá, hliníkovým pláštěm krytá strojovna. O čtyři sta metrů dál tr-
čely z moře přívodní mechanismy, které dodávají chladicí moř-
skou vodu pumpám a cirkulačním čerpadlům. Přešel zpátky 
k východnímu oknu a podíval se přes chalupy k ostrohu. Dale-
ko na jihu byla jakžtakž vidět střecha chalupy Na Větrníku. Pří-
mo po jeho levici se v odpoledním slunci leskly kuličky oblázků 
ve zdi chalupy U Mučednice a o kilometr dál k severu, usazená 
mezi kalifornskými borovicemi, jež tuhle část pobřeží vroubi-
ly, stála bezvýrazná hranatá stavba, kterou měla pronajatou Hi-
lary Robartsová, něco jako předměstská vilka, která se na ten 
ponurý ostroh vůbec nehodila, a byla obrácená k pevnině, jako 
by rozhodně moře ignorovala. O kus dál na pevnině, z jižního 
okna taktak rozeznatelná, stála Stará fara, podobající se vikto-
riánskému domečku pro panenku a posazená ve velké, přerost-
lé zahradě, jež z té dálky vypadala svěže zelená a ošetřovaná 
jako městský park.

Zazvonil telefon. Ten ostrý zvuk neslyšel rád. Odjel do Lark-
sokenu proto, aby takovémuhle vyrušování unikl. Ale nebyl to 
telefon neočekávaný. Volal Terry Rickards, který mu oznámil, 
že by k němu rád zaskočil na kus řeči, jestli moc neobtěžuje 
a jestli by Dalglieshovi vyhovovalo devět hodin. Dalgliesh nepři-
padl na žádnou výmluvu, proč odmítnout. Za deset minut sešel 
z věže a zamkl za sebou dveře. Tahle opatrnost byl malý pietní 
akt. Jeho teta nechávala vždycky dveře zamčené, z obavy, že by 
mohly do mlýna vniknout děti, spadnout ze žebříku a ublížit si. 
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Ponechal věž temnotě a samotě a vešel do stavení, aby si vyba-
lil a udělal večeři.

Obývací pokoj s podlahou z yorského kamene, koberci a ote-
vřeným ohništěm byl pohodlný a nostalgicky se v něm mísilo 
staré a nové. Většinu kusů nábytku znal ze svých chlapeckých 
návštěv u dědečka a u babičky. Teta je jakožto poslední ze své 
generace zdědila. Jenom hudební skříň a televizor byly poměr-
ně nové. Hudba byla pro ni důležitá a na přihrádkách ležely hal-
dy nejrůznějších desek, kterými se bude Dalgliesh moct během 
té čtrnáctidenní dovolené obveselovat a utěšovat. A ve vedlejší 
kuchyni nebylo nic zbytečného, ale bylo tam všechno, co potře-
bovala žena, která ráda jedla, i když se snažila nadělat s vaře-
ním co nejméně. Strčil do grilu dvě jehněčí kotlety, připravil si 
hlávkový salát a chystal se využít těch několika hodin samoty, 
než ho Rickards vyruší se svými záležitostmi.

Dodnes ho trochu překvapovalo, že si jeho teta nakonec pře-
ce jen koupila televizor. Svedly ji k té konformitě výborné pří-
rodovědecké a historické programy a sedávala pak jako všich-
ni ostatní pozdní konvertité, co znal, jako zajatkyně doslova při 
všem, co jí televize nabízela, jako by chtěla dohonit to, co za-
meškala? To se mu zdálo nepravděpodobné. Zapnul televizi, 
aby zjistil, jestli funguje. Jakási poskakující popová hvězda tam 
během titulků třímala kytaru a její napodobenina sexuálního 
zmítání byla tak groteskní, že bylo těžké pochopit, jak je může 
i ta nejzmámenější mládež považovat za erotické. Dalgliesh vy-
pnul televizi a podíval se na olejem malovaný portrét svého pra-
dědečka z matčiny strany, viktoriánského biskupa v taláru, ale 
bez mitry, jehož paže v rozevlátých batistových rukávech spočí-
valy sebejistě na opěradlech křesla. Měl chuť říct: „Tohle je hud-
ba roku 1988, tohle jsou naši hrdinové, ta budova na ostrohu je 
naše architektura a já se neodvažuju zastavit s vozem, abych do-
vezl domů děti, protože jim bylo z dobrých důvodů vštípeno, že 
by je cizí člověk mohl někam odvézt a znásilnit.“ Byl by mohl 
dodat: „A tam někde je několikanásobný vrah, který rád škr-
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tí ženy a cpe jim do úst jejich chlupy.“ Ale tahle anomálie byla 
 aspoň nezávislá na měnících se módách a jeho pradědeček by 
na ni dal zásadovou, ale nekompromisní odpověď. A právem. 
Koneckonců, copak nebyl vysvěcen na biskupa v roce 1880, 
v roce Jacka Rozparovače? A Hvízdal by pro něj byl pravděpo-
dobně pochopitelnější než ta popová hvězda, jejíž zmítání by ho 
rozhodně přesvědčilo, že lidstvo je v zajetí svého posledního zá-
chvatu tance sv. Víta.

Rickards se dostavil na čas. Dalgliesh uslyšel jeho vůz přes-
ně v devět, a když otevřel dveře do noční tmy, uviděl, jak k ně-
mu míří jeho vysoká postava. Nesetkali se přes deset let, co byl 
Dalgliesh jmenován inspektorem metropolitní kriminálky, a byl 
překvapen, jak málo se Rickards změnil. Čas, manželství, pře-
sun z Londýna ani povýšení na něm nezanechaly žádné vidi-
telné stopy. Ani dnes se jeho statná nepohledná postava, přes 
180 centimetrů vysoká, nehodila k jakémukoli formálnímu ob-
lečení. Zbrázděný, větrem ošlehaný obličej by se se svým výra-
zem neohroženosti, na kterou je spolehnutí, vyjímal mnohem 
líp nad námořnickým trikem, pokud možno s vetkanými ini-
ciálami Královské námořní záchranné služby na prsou. Z pro-
filu působil ten obličej s dlouhým, poněkud zahnutým nosem 
a s mohutným obočím impozantně. Při pohledu z en face člo-
věk zjistil, že je nos poněkud moc široký a u kořene rozpláclý 
a že ty temné oči, které v okamžicích, kdy je Rickards vzrušený, 
mají divoký, takřka manický lesk, jsou v klidu rybníčky udive-
né neúnavnosti. Dalgliesh ho pokládal za typ policisty, který se 
nevyskytuje už tak často jako dřív, ale není ještě zas tak vzácný, 
za svědomitého, nepodplatitelného detektiva s omezenou před-
stavivostí a jen o něco větší inteligencí, který nemá za to, že by 
se špatnost světa měla omlouvat jen proto, že se často nedá ni-
jak vysvětlit a že ti, co se jí dopouštějí, jsou nešťastníci.

Rozhlédl se po obývacím pokoji s dlouhou stěnou knih, s pras-
kajícím ohněm živeným dřevem, s tím olejem viktoriánského 
preláta nad krbem, jako by usiloval vtisknout si každý ten před-
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mět do paměti, pak usedl do křesla, natáhl dlouhé nohy a spo-
kojeně zachrochtal. Dalgliesh si vzpomněl, že vždycky pil pivo. 
Teď se spokojil s whisky, ale prohlásil, že by snesl nejdřív kávu. 
Tak aspoň jeden zvyk změnil. „Je mi líto,“ řekl, „že se nesejdete 
s mou ženou Susií, co jste tady, pane Dalglieshi. Čekáme za ně-
kolik týdnů první dítě a moje žena odjela ke své matce do Yor-
ku. Mojí tchyni se nezamlouvala představa, že je v Norfolku, 
kde se potlouká Hvízdal, a já jsem tolik hodin v práci.“

Řekl to s jakousi rozpačitou obřadností, jako by byl hostite-
lem on, a nikoliv Dalgliesh a jako by omlouval nečekanou ne-
přítomnost hostitelky. A dodal: „Nejspíš je to přirozené, že si je-
diná dcera přeje být v takovéhle době s maminkou, zvlášť když 
čeká první dítě.“

Dalglieshova žena si tenkrát nepřála být u maminky, přála 
si být s ním a přála si to tak strašně, že dodatečně zauvažoval, 
jestli to nebyla nějaká předtucha. Na to si vzpomínal, i když si 
už nedokázal vybavit její obličej. Jeho vzpomínky na ni, kte-
ré se celá léta snažil — připadal si jako někdo, kdo zrazuje své 
hoře i jejich lásku — rázně potlačit, protože se ta bolest zdála ne-
snesitelná, nahradil postupem času chlapecký romantický sen 
o jemnosti a kráse, který v něm utkvíval navzdory zubu času. 
Dodnes si živě vybavoval obličejíček svého novorozeného syna 
a někdy ve svých snech viděl ten jeho bílý, čistý výraz sladké vě-
doucí spokojenosti, jako by za ten krátký okamžik svého života 
viděl a poznal všechno, co se dá, jako by to poznal a zavrhl to. 
Dalgliesh si říkal, že je ten poslední, od koho se dá logicky oče-
kávat, že bude dávat někomu rady v otázkách těhotenství nebo 
ho bude upokojovat, a vycítil, že Rickardsův zármutek nad ne-
přítomností jeho ženy sahá hlouběji, než kam jde stesk po její 
společnosti. Pronesl obvyklé dotazy ohledně jejího zdraví a uni-
kl do kuchyně uvařit kávu.

Ať už ten záhadný duch, co v něm pustil na svobodu verše, 
bylo cokoliv, otevřel ho dalším lidským radostem, lásce. Nebo 
to bylo naopak? Pustily verše na svobodu lásku? Zdálo se, že 
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láska dokonce ovlivnila jeho zaměstnání. Mlel kávu a dumal 
nad těmi malými záhadami života. Dokud tady nebyla poezie, 
připadalo mu jeho zaměstnání nejenom otravné, ale občas i od-
porné. Dnes je tak šťastný, že může Rickardse pustit do své sa-
moty a dělat mu ozvučnici. Tahle jeho nová blahovolnost a tole-
rance ho trošku vyváděly z konceptu. Úspěšné sebeovládání je 
pro charakter bezpochyby lepší než neúspěšné, ale když je ho 
příliš, mohlo by Dalglieshe zbavit ostří. A když za pět minut při-
nesl dva pucláčky a usadil se znovu v křesle, dokázal vychutná-
vat kontrast mezi Rickardsovými starostmi s psychotickým zlo-
čincem a mírem mlýna. Oheň živený dřevem, jež už přestalo 
praskat, se ustálil v příjemný žár a vítr, který se na ostrohu jen 
zřídkakdy zklidnil, svištěl v nepohybujících se, do výše trčících 
lopatkách mlýna jako nějaký tiše šeplající duch. Dalgliesh byl 
rád, že to není jeho starost, chytat Hvízdala. Sériové vraždy se 
ze všech případů zabití řeší nejzoufaleji, nejobtížněji a nejbez-
radněji, vyšetřování se vede pod tlakem hlasitého požadování 
veřejnosti, aby už byl ten neznámý hrůzný bídník chycen a na-
vždycky zneškodněn. Ale tohle není jeho případ. Může o něm 
debatovat s nezúčastněností člověka, který má o něj profesio-
nální zájem, ale žádnou zodpovědnost. A dovedl si představit, 
co Rickards potřebuje. Nikoliv radu — zná své řemeslo —, ale 
někoho, komu může důvěřovat, někoho, kdo má stejný jazyk, 
ale kdo pak odejde a nezůstane jako věčná připomínka jeho 
nejistoty, chlapa od fochu, před kterým může bez obav nahlas 
myslet. Má svůj tým a je příliš korektní, než aby se s jeho čle-
ny nepodělil o své myšlenky. Ale je to i člověk, který potřebuje 
vyslovit své teorie, a tady je může předestřít, rozvádět, zamítat 
a zkoumat bez nepříjemného podezření, že si jeho podřízený, 
který ho s obličejem pečlivě bezvýrazným uctivě poslouchá, 
myslí: „Ach proboha, co to ten starej básní.“ Nebo: „Starej začí-
ná bejt podivín.“

„Nepoužíváme Holmese,“ řekl Rickards. „Metropolitní pro-
hlásila, že zařízení je v současné době plně vytížené, a kromě 
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toho máme vlastní počítač. Ne že bychom měli moc dat, který-
mi bychom ho mohli nakrmit. Tisk a veřejnost o Holmesovi sa-
mozřejmě vědí. Slyším to na každé tiskovce: ‚Používáte ten spe-
ciální počítač ministerstva vnitra, ten, co byl pojmenován po 
Sherlocku Holmesovi?‘ ‚Ne,‘ odpovídám, ‚používáme vlastní.‘ 
Nevyslovená otázka: ‚Tak proč jste ho k čertu ještě nechytili?‘ 
Myslí si, že stačí vložit do počítače data a vypadne vám identi-
kit toho maníka i s otisky prstů, číslem límce a druhem pop mu-
sic, který má v oblibě.“

„Ano,“ odpověděl Dalgliesh, „dneska se tak topíme ve vědec-
kých divech, že nás trošku znepokojí, když zjistíme, že technika 
dokáže všechno kromě toho, co od ní chceme.“

„Zatím tady byly čtyři ženské a Valerie Mitchellová nebude 
poslední, jestli ho brzy nechytíme. Začal před patnácti měsí-
ci. První oběť byla nalezena krátce po půlnoci v přístřešku na 
konci promenády v Easthavenu. Byla to náhodou místní kurva, 
i když to on nemusel vědět nebo mu to mohlo být jedno. Než 
udeřil znovu, uplynulo osm měsíců. Než udeřil úspěšně, jak 
by asi řek on. Tentokrát to byla třicetiletá učitelka, která jela 
na kole domů do Hunstantonu a v osamělém úseku cesty pích-
la. Pak přišla další pauza, přesně po půl roce dostal barmanku 
z Ipswiche, která byla na návštěvě u babičky a byla tak hloupá, 
že čekala sama na noční autobus. Když přijel, na zastávce ni-
kdo nebyl. Vystoupili dva místní mladíci. Měli značně nakoupí-
no, takže nebyli zrovna ve stavu, kdy by si něčeho moc všímali, 
ale neviděli a neslyšeli nic, jenom něco, co popsali jakožto jaké-
si zasmušilé hvízdání, které se ozývalo z hloubi lesa.“

Napil se kávy, pak pokračoval: „Máme od cvokaře jeho cha-
rakteristiku. Nevím, proč se namáhal. To jsem moh napsat i já. 
Říká nám, abychom hledali samotáře, pravděpodobně z naru-
šené rodiny, který měl možná dominantní matku, nesbližuje se 
snadno s lidma, zvlášť s ženskýma, je možná impotentní, není 
ženatý nebo je rozvedený či se ženou nežije a chová zášť a nená-
vist ke druhému pohlaví. Inu, jistěže od něj nečekáme, že je to 
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úspěšný, šťastně ženatý bankovní ředitel se čtyřmi rozkošnými 
dětmi, které mají před maturitou nebo jak se tomu dneska říká. 
Tyhle sériové vraždy jsou k zoufání. Žádný motiv — aspoň ne ta-
kový, aby ho člověk se zdravým rozumem pochopil — a může po-
cházet odkudkoliv, z Norwiche, Ipswiche, dokonce z Londýna. 
Mít za to, že pracuje ve svém kraji, je nebezpečné. Ale vypadá to 
tak. Zřejmě se tady vyzná. A zdá se, že má vždycky stejný modus 
operandi. Vybere si křižovatku silnic, zaveze vůz nebo dodávku 
na stranu jedné silnice, přejde křižovatku a tam čeká. Pak svou 
oběť odtáhne do křoví nebo pod stromy, zabije ji, vrátí se na dru-
hou stranu k vozu a uprchne. U těch třech posledních vražd to 
byla zřejmě čirá náhoda, že mu přišla do cesty příhodná oběť.“

Dalgliesh cítil, že je čas, aby něčím přispěl k jeho dohadům, 
a tak řekl: „Jestliže si své oběti nevybírá a nesleduje je, což v po-
sledních třech případech zřejmě neudělal, tak by měl normálně 
být připraven na dlouhé čekání. To naznačuje, že vychází ven po 
setmění pravidelně, že je to noční dělník nebo chytá krtky nebo 
je to myslivec, hajný, něco takového. A chodí připravený. Číhá, 
až bude moct zabít rychle.“

„Já se na to dívám taky tak,“ odpověděl Rickards. „Zatím 
čtyři oběti, z toho tři náhodné, ale nejspíš se tu na číhané po-
tloukal tři roky nebo tak. Mohlo to přispívat k jeho vzrušení. 
Dneska by možná moh udeřit, dneska by moh mít štístko. A na 
mou duši, že to štístko začíná mít. Za posledních šest neděl 
dvě  oběti.“

„A co ta jeho firemní značka, to hvízdání?“
„To slyšeli tři lidi, kteří přišli na místo činu po vraždě v East-

havenu brzy. Jeden slyšel jenom někoho hvízdat, druhý řek, že 
to znělo jako kostelní píseň, a třetí, to byla jedna zbožná žena, 
prohlašuje, že ji přesně rozpoznala, že to byla píseň Již se večer 
sklání. To jsme uchovali v tajnosti. Mohlo by nám to pomoct, až 
se nám přihlásí obvyklá hrstka cvoků, co budou prohlašovat, že 
jsou Hvízdal. Ale že opravdu hvízdá, o tom se zřejmě nedá moc 
pochybovat.“
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„Již se večer sklání, tma se snesla níž, na nebeské báni svítí hvěz-
dy již,“ odpověděl Dalgliesh. „To je píseň z nedělní školy, podle 
mě ne zrovna chorál, abych tak řekl.“

Vzpomínal si na ni z dětství, byla to ponurá, nevýrazná me-
lodie, kterou jako desetiletý dokázal vyťukat na klavíru v salo-
nu. Uvažoval, jestli ji ještě někdo zpívá. Slečna Barnettová si ji 
za dlouhých zimních tmavých odpolední vybírala s oblibou, než 
rozpustila nedělní školu, kdy se světlo venku vytrácelo a malý 
Adam Dalgliesh se už začínal bát těch posledních dvaceti me-
trů cesty domů k místu, kde se cesta k faře točila a kde křoví 
bylo hustší. Noc se od bílého dne lišila pachem, zvuky. Obyčej-
né věci dostávaly jiné tvary, noci vládla cizí, hrozivější mocnost. 
Těch dvacet metrů po chrustajícím štěrku, kdy byla světla domu 
na chvíli zakrytá, pro něj byla každotýdenní hrůza. Jakmile pro-
šel vrátky na příjezdovou cestu, přidal do kroku, ale jen trochu, 
protože ta mocnost, která vládne noci, dokáže vyčenichat strach, 
jako psi vyčenichají hrůzu. Jeho matka, jak věděl, by nikdy ne-
chtěla, aby ty metry musel přejít sám, kdyby byla věděla, že trpí 
tak atavistickým strachem, jenže to nevěděla a on by byl radši 
umřel, než by jí to prozradil. A jeho otec? Otec by byl čekal, že 
bude statečný, byl by mu řekl, že Bůh je Bohem temnoty stejně 
jako Bohem světla. Bylo tu koneckonců tucet vhodných textů, 
jež by mohl citovat. „Žádná tma pro Tebe není temná. Noc jako 
den svítí.“ Ale pro citlivého desetiletého chlapce temná je. Jedna 
z těch osamělých cest ho poprvé dovedla k představě, k pravdě, 
kterou člověk vlastně zjistí až teprve jako dospělý, že právě ti, 
co nás nejvíc milují, nám připravují největší bolest. „Takže hle-
dáte někoho zdejšího,“ řekl, „samotáře, někoho, kdo má noční 
zaměstnání, kdo jezdí osobním vozem nebo dodávkou a zná Ná-
božné písně staré i nové. To by vám to mělo usnadnit.“

„Vy myslíte, že by mělo?“ odpověděl Rickards.
Minutu seděl a mlčel, pak řekl: „Myslím, že bych se teď rád 

napil trochu whisky, pane Dalglieshi, jestli nemáte nic proti 
tomu.“
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Když konečně odcházel, bylo po půlnoci. Dalgliesh s ním 
vyšel k vozu. Rickards se podíval přes ostroh a řekl: „Tam ně-
kde je, číhá a čeká. Pokud nespím, neexistuje takřka okamžik, 
abych na něj nemyslel, nepředstavoval si, jak vypadá, kde je, co 
si myslí. Susiina matka má pravdu. V poslední době jsem se jí 
moc věnovat nemohl. Jakmile ho chytíme, tak bude po všem. 
Konec. A půjdeme dál. On ne, ale my jo. A na konci budeme 
vědět všechno, nebo si aspoň myslet, že víme všechno. Kde, 
kdy, kdo, jak? Třeba budeme dokonce vědět proč, když bude-
me mít štěstí. A přesto nebudeme v podstatě vědět nic. A toho 
zla, které se nemusí vysvětlovat, kterému se nemusí porozumět 
a se kterým se nemusí udělat ani tohle, jenom mu učinit přítrž. 
Angažovanost, ale bez zodpovědnosti. Bez zodpovědnosti za to, 
co udělal, nebo za to, co se s ním stane pak. To je věc soudce 
a poroty. Člověk je angažovaný, a přesto není angažovaný. Je to 
tohle, co vás na tom zaměstnání vábí, pane Dalglieshi?“

To nebyla otázka, jakou by Dalgliesh očekával, ani od přítele 
ne, a Rickards jeho přítel nebyl. A tak řekl: „Může někdo z nás 
tuhle otázku zodpovědět?“

„Pamatujete se, proč jsem odešel od Metropolitní, pane Dal-
glieshi?“

„Kvůli těm dvěma případům korupce? Ano, pamatuju.“
„A vy jste zůstal. Nelíbilo se vám to o nic víc než mně. Ruce 

jste si nepošpinil. Ale zůstal jste. Byl jste nad věcí, že? Jenom 
vás to zajímalo.“

„Když se lidi, o kterých si myslíte, že je znáte,“ odpověděl 
Dalgliesh, „chovají jinak, než jak byste řekl, že odpovídá jejich 
povaze, tak je to vždycky zajímavé.“

Rickards z Londýna utekl. Hledat co? Dalgliesh uvažoval. 
Kvůli nějakému romantickému snu o venkovském klidu, o An-
glii, která už neexistuje, o jemnějších metodách policejní práce, 
o naprosté počestnosti? Uvažoval, jestli to tady našel.
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11

Bylo sedm a deset minut, ale výčep v hospodě „U vévody Cla-
ren ce“ byl už zakouřený, rámus čím dál větší a u pultu už stál 
skoro metr široký zástup. Kristině Baldwinové, páté Hvízdalově 
oběti, zbývalo do konce života přesně dvacet minut. Seděla na 
lavici u zdi, upíjela ze skleničky polosladké šery, druhé za ten 
večer, úmyslně pomalu, protože věděla, že se Colin třese, aby 
mohl objednat další rundu. Zachytila Normanův pohled, zvedla 
levé zápěstí, podívala se na hodinky a kývla významně hlavou. 
Už to přetáhli o deset minut a on to věděl. Měli dojednáno, že si 
dají s Colinem a s Yvonnou před večeří skleničku, a už před od-
chodem z domova si stanovili, jak dlouho tam zůstanou a kolik 
toho vypijou. Ta dohoda byla pro jejich devítiměsíční manžel-
ství, které nebylo založeno ani tak na společných zájmech jako 
spíš na řadě pečlivě projednaných ústupků, typická. Ten večer 
byla řada na ní, aby ustoupila, ale její souhlas, že pobude hodin-
ku v hospodě s Colinem a Yvonnou, nešel tak daleko, aby před-
stírala, že je jejich společností nějak zvlášť nadšená.

Neměla Colina ráda od prvního setkání: jejich vztah určil 
obvyklý antagonismus novopečené snoubenky ke  kumpánovi, 
se kterým chodil její nastávající pít, a spolužákovi s nevalnou 
pověstí. Colin jim byl na svatbě za svědka — téhle kapitulaci 
předcházelo před sňatkem nepříjemné dohadování — a zhostil 
se svých povinností se směsicí neschopnosti, vulgárnosti i ne-
uctivosti, která jí, jak občas s oblibou Normanovi zopakovala, 
pokazila vzpomínku na její velký den. Bylo pro něj typické, že 
si vybral právě tuhle hospodu. Sám pámbů ví, že je to pěkný 
pajzl. Ale mohla si být jistá aspoň jedním: není to podnik, kde 
by hrozilo nebezpečí, že se setká s někým z elektrárny nebo 
 aspoň ne s někým, na kom jí záleží. „U Vévody Clarence“ se 
jí všechno protivilo: ty hrubé škrablavé potahy, které jí odíraly 
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nohy, ten umělý samet, kterým jsou potaženy stěny, ty košíky 
s břečťanem a s napíchanými umělými květinami nad výčepem 
i ten řvavý koberec. Před dvaceti lety to byla útulná viktorián-
ská krčma, kam kromě štamgastů zavítal málokdo, kde v zimě 
hořel v krbu oheň a kde na zčernalých trámech visely vyblýs-
kané koňské postroje. Zasmušilý hospodský pokládal za svou 
povinnost odrazovat cizí lidi a používal k tomu účelu úctyhod-
nou výzbroj sestávající z nemluvnosti, nevlídných pohledů, tep-
lého piva a špatné obsluhy. V šedesátých letech stará hospoda 
vyhořela a nahradil ji výnosnější, průbojnější podnik. Ze sta-
ré budovy nezbylo nic a dlouhý přístavek k výčepu, který byl 
povýšen na hodovní síň, skýtal nenáročný prostor pro svatby 
a místní sešlosti; po ostatní večery se tam podávala nevynaléza-
vá jídla z garnátů nebo polívka, stejk a kuře či zmrzlinový po-
hár s ovocem.

No, aspoň že si dupla, pokud jde o večeři. Mají svůj měsíční 
rozpočet rozvržený do poslední libry, a jestli si Norman myslí, 
že ona bude jíst tu předraženou šlichtu, když je doma v ledni-
ci čeká dobrá studená večeře a v televizi slušný program, tak ať 
to pustí z hlavy. Vědí, co lepšího podniknout s penězi než tady 
sedět a pít s Colinem a jeho nejnovější dorotou, která roztáhla 
nohy už před polovinou Norwiche, jestli má člověk věřit tomu, 
co se povídá. Platí splátky za nábytek v obývacím pokoji a za 
vůz, o splátkách na barák ani nemluvě. Znovu se pokusila za-
chytit Normanův pohled, ale on věnoval tvrdošíjně pozornost 
té děvce Yvonně. A zdálo se, že celkem úspěšně. Colin Lomas 
se k ní nakláněl s napůl posměšným, napůl vyzývavým výra-
zem v drzých, melasově hnědých očích. Myslí si, že každá žen-
ská hned omdlí blažeností, když na ni kývne.

„Uklidněte se, miláčku. Váš starej se baví. Jsi na řadě, Nor-
me.“ Ignorovala ho a řekla Normanovi: „Hele, je čas jít. Dohod-
li jsme se, že v sedm vypadnem.“

„Ale no tak, Kristinko, dejte svýmu chlapečkovi chvíli pokoj. 
Ještě jednu rundu.“
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Norman, nedívaje se jí do očí, se zeptal: „Co si dáte, Yvonno, 
ještě jednou to samý? Polosladký šery?“

„Přejděme na tvrdej,“ řekl Colin. „Dám si Jeníka Chodce.“
To udělal schválně. Kristina věděla, že whisky nerad. A tak 

řekla: „Hele, já už mám toho pitomýho lokálu po krk. Rozbole-
la mě z toho randálu hlava.“

„Že vás rozbolela hlava? Je devět měsíců vdaná a už začíná 
s bolením hlavy. Tak to nemáš proč spěchat domů, Norme.“

Yvonne se zahihňala.
Kristina s planoucím obličejem odpověděla: „Byl jste odjak-

živa vulgární, Coline Lomasi, ale teď už nejste ani vtipnej. Dě-
lejte si, co chcete, vy tři. Já jedu domů. Dej mi klíč od vozu.“

Colin se opřel dozadu a usmál se. „Slyšels, co řekla tady tvo-
je panička. Chce klíče od vozu.“

Norman se zakaboněným obličejem vytáhl beze slova z kap-
sy klíče a pošoupl je po stole k ní. Kristina je sebrala, odstrčila 
stůl, protáhla se kolem Yvonne a rozběhla se ke dveřím. Div se 
nerozbrečela vztekem. Trvalo jí celou minutu, než odemkla vůz, 
a pak zůstala sedět za volantem, celá se třásla a čekala, až se jí 
uklidní ruce natolik, aby dokázala otočit klíčkem od zapalová-
ní. Slyšela matčin hlas ten den, kdy jí oznámila své zasnoubení: 
„No, je ti dvaatřicet, a jestli chceš takovýhohle, tak nejspíš víš, 
co chceš. Ale nikdy z něj nic neuděláš. Je to hotová třtina, jestli 
chceš co vědět.“ Ale Kristina si myslela, že z něj přece jen něco 
udělá, a ta půlka dvojdomku za Norwichem byla výsledkem de-
vítiměsíční tvrdé práce a úsilí. Příští rok má být v pojišťovně po-
výšen. Ona bude moct nechat svého místa sekretářky v oddě-
lení lékařské fyziky v larksokenské elektrárně a počít první ze 
dvou dětí, které si naplánovala. To jí bude třicet čtyři. Každý ví, 
že se nemá čekat moc dlouho.

Řidičák si udělala teprve jako vdaná a tohle byl první případ, 
kdy jela v noci bez doprovodu. Jela pomalu a opatrně, upírajíc 
úzkostlivě pohled před sebe, šťastná, že cestu domů zná. Uvažo-
vala, co udělá Norman, až uvidí, že vůz zmizel. Takřka zaručeně 
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čeká, že ji najde sedět ve voze, naštvanou, ale ochotnou nechat 
se domů dovézt. Takhle se bude muset spolehnout, že ho Colin 
doveze, jenže Colin nebude moc nadšený, že si má zajet. A jest-
li si myslí, že pozve Colina a Yvonne na drink, až přijedou, tak 
bude koukat. Pomyšlení na Normanovo zklamání, až zjistí, že 
mu ujela, ji trošku rozveselilo, a tak šlápla na plyn, toužíc, aby ji 
od těch tří dělila co největší vzdálenost a aby už byla v bezpečí 
domova. Ale vůz sebou najednou zacukal a motor zhasl. Zřejmě 
jela nepozorněji, než si myslela, protože najednou zjistila, že je 
v protisměru. Bylo to nepříhodné místo k uváznutí – ten osamě-
lý úsek venkovské cesty s řídkým pruhem stromů z každé stra-
ny a úplně opuštěný. A pak si vzpomněla; Norman něco říkal, 
že musí na zpáteční cestě z hospody koupit benzin, že se roz-
hodně musí stavit u pumpy s celonoční službou. Bylo to hloupé, 
vyjet nádrž takřka do poslední kapky, ale právě před třemi dny 
se pohádali, kdo je na řadě, aby zajel k pumpě a koupil benzin. 
Veškerý její vztek a špatná nálada se vrátily. Chvíli seděla, bu-
šíc bezmocně rukama do volantu, a zoufale otáčela klíčem od 
zapalování, aby přinutila motor nastartovat. Ale žádná reakce. 
A pak začalo podráždění ustupovat prvním krůpějím strachu. 
Silnice byla opuštěná, a i kdyby kolem ní jel a zastavil nějaký 
motorista, jak si může být jistá, že to není nějaký únosce, násil-
ník nebo dokonce Hvízdal? Vždyť právě letos došlo k té strašné 
vraždě na A3. Dneska se nedá nikomu věřit. A těžko může ne-
chat vůz tam, kde je, když takhle trčí do cesty. Snažila se roz-
pomenout, kdy míjela naposledy nějaké stavení, sloupek tís-
ňového volání, telefonní budku, ale měla dojem, že jela nejmíň 
deset minut úplně opuštěnou krajinou. I kdyby vystoupila z vo-
zu, z toho pochybného útočiště, nemá ponětí, kterým směrem 
by se měla vydat hledat pomoc. Najednou se v ní rozlila vlna 
panického strachu, který jí připadal jako náhlá nevolnost, a mu-
sela se bránit nutkání vyskočit z vozu a schovat se mezi stromy. 
Ale co by jí to pomohlo? Může číhat i tam.

A pak jako zázrakem uslyšela něčí kroky, a když se ohléd-
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la, viděla, že se k ní blíží jakási ženská. Měla kalhoty a trenčkot 
a pod přiléhavým baretem hřívu světlých vlasů. Vedle ní klusal 
na vodítku malý, hladkosrstý pejsek. Veškeré Kristininy obavy 
rázem zmizely. Tady je někdo, kdo jí pomůže odstrčit vůz ke 
straně, kdo bude vědět, kterým směrem je nejbližší stavení, kdo 
jí bude při chůzi dělat společnici. Ani se nenamáhala zabouch-
nout dvířka vozu a s radostným výkřikem a s úsměvem se roz-
běhla vstříc své hrůzné smrti.

12

Večeře byla výborná a víno Château Potensac 78 zajímavá volba 
k hlavnímu chodu. Přestože Dalgliesh znal pověst Alice Mairo-
vé jakožto autorky receptů, nikdy nečetl žádnou její knihu a ne-
měl představu, ke které kulinářské škole patří, pakliže k nějaké 
patří. Příliš se neobával, že mu bude předložen obyčejný umě-
lecký výtvor plovoucí v rybníku omáčky a doprovázený jednou 
nebo dvěma nedovařenými mrkvičkami a mange-tout elegant-
ně uspořádanými na malém talířku, ale v divokých kachnách, 
které nakrájel Alex Mair, byly rozpoznatelné kachny, pikantní 
omáčka, kterou neznal, spíš podtrhovala chuť ptáků, místo aby 
ji přebíjela, a malé kopečky vodnice se smetanou a pastinák pří-
jemně doplňovaly zelený hrášek. Pak přišel pomerančový šer-
bet a po něm sýr a ovoce. Bylo to konvenční menu, ale menu, 
které, jak cítil, mělo spíš potěšit hosty než prokázat kuchařči-
nu vynalézavost.

Očekávaný čtvrtý host Miles Lessingham se z jakéhosi důvo-
du nedostavil, ale Alice Mairová nepřearanžovala stůl a neobsa-
zená židle a prázdná vinná sklenička nepříjemně připomínaly 
Bankova ducha. Dalglieshovi bylo přiděleno místo vedle Hilary 
Robartsové. Ten portrét, říkal si, na něj musel zřejmě zapůsobit 
víc, než si uvědomil, když dokáže natolik ovlivnit jeho reakci na 
živý originál. Bylo to poprvé, kdy se sešli, i když on věděl o je-
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jí existenci stejně jako o celé té hrstce lidí, kteří bydleli, jak ří-
kávali lydsettští venkované, „za humny“. Ale bylo trošku divné, 
že je to jejich první setkání. Její červený golf vídával na ostro hu 
často, a když se díval z horního poschodí mlýna, mnohdy spo-
činul zrakem na její chalupě. Teď, kdy byl poprvé v její fyzické 
blízkosti, zjišťoval, že je mu zatěžko odtrhnout od ní oči, jako 
by to živé tělo a ten portrét splývaly v jeho paměti do podoby 
jak působivé, tak znepokojivé. Byl to krásný obličej, obličej mo-
delky, jak si řekl, s vystupujícími lícními kostmi, dlouhým, mír-
ně klenutým nosem, širokými plnými rty a tmavýma zlostnýma 
očima posazenýma hluboko pod husté obočí. Nakadeřené ne-
poddajné vlasy stažené dozadu dvěma hřebeny jí padaly až na 
ramena. Dovedl si představit, jak sedí modelem, vlhká ústa po-
otevřená, s vystrčeným bokem, a hledí do aparátu s tím zřejmě 
povinným výrazem arogantní otrávenosti. Když se naklonila do-
předu, aby si utrhla z hroznu další zrnko a takřka si ho hodila 
do úst, viděl, že má tmavé čelo pokropené nepříliš zřetelnými pi-
hami a že se jí nad vykrojeným horním rtem lesknou chloupky.

Po druhém boku hostitelky seděla Meg Dennisonová, která 
jemně, ale bez okolků trhala prsty s růžovými konečky kuličky 
hroznů. Smyslná krása Hilary Robartsové podtrhovala napro-
sto odlišný vzhled Meg Dennisonové, která měla starodávný, 
pečlivě pěstovaný, ale neprovokativně hezký obličej, připomí-
nající fotografie z konce třicátých let. Kontrast mezi nimi ješ-
tě zdůrazňovalo jejich oblečení. Hilary měla na sobě volné šaty 
z indické bavlny, pestré, se třemi horními knoflíky rozepnutý-
mi, Meg Dennisonová byla v dlouhé černé sukni a modré hed-
vábné blůzce se vzorečkem a s mašličkou u krku. Ale nejele-
gantnější byla jejich hostitelka. Dlouhé splývavé šaty z jemné 
tmavohnědé vlny a těžký stříbrný a jantarový náhrdelník skrý-
valy její hranatost a podtrhovaly výraznost a pravidelnost jejích 
pevných rysů. Roztomilost Meg Dennisonové se vedle ní scvrká-
vala takřka ve fádnost a syté barvy bavlny Hilary Robartsové se 
zdály laciné.
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Místnost, ve které večeřeli, musela být, jak si pomyslel, sou-
částí původního stavení. Na kouřem zčernalých trámech visí-
vala slanina a svazky usušených bylin Agnes Poleyové. V hrnci 
zavěšeném nad obrovským ohništěm vařívala pro rodinu jídlo 
a možná že na konci slyšela v jeho hučících plamenech pras-
kot otepí při strašlivé mučednické smrti, která ji očekávala. Za 
vysokým oknem pochodovaly kdysi přilbice vojáků. Ale vzpo-
mínka na minulost se odrážela jenom ve jménu stavení. Ovál-
ný jídelní stůl a židle byly moderní stejně jako wedgewoodský 
servis i elegantní skleničky. Salon, kde si před večeří vypili šery, 
na Dalglieshe působil dojmem, že z něj majitelka schválně vy-
pudila minulost. Nebylo tam nic, co by rušilo její nezbytné sou-
kromí, nic z rodinné historie v podobě fotografií nebo portrétů, 
nic ze zašlého dědictví, čemu by bylo z nostalgie, sentimentality 
nebo rodinné piety poskytnuto místo, žádné starožitnosti nasbí-
rané v průběhu let. I těch pár obrazů, z nich tři rozpoznatelně 
od Johna Pipera, bylo moderních. Nábytek byl drahý, pohodlný, 
hezkých tvarů, příliš elegantní a prostý, než aby se tam urážlivě 
nehodil. Ale srdce stavení tam nebylo. To bylo ve velké, teplem 
vonící, přívětivé kuchyni.

Poslouchal předtím rozhovor jen na půl ucha, ale teď se nu-
til chovat se jako přizpůsobivější host. Mluvilo se jen tak vše-
obecně, obličeje ozářené svíčkami se skláněly nad stolem a ru-
ce, loupající ovoce nebo pohrávající si se skleničkou, se od sebe 
lišily stejně jako obličeje: silné, ale elegantní ruce s krátkými 
nehty Alice Mairové, dlouhé, uzlovité prsty Hilary Robartsové, 
útlé, od domácích prací poněkud zarudlé prsty s růžovými ko-
nečky Meg Dennisonové. Alex Mair právě říkal: „Dobrá, vezmě-
me si jedno moderní dilema. Víme, že můžeme použít lidskou 
tkáň z potracených plodů k léčbě Parkinsonovy nemoci a prav-
děpodobně i nemoci Alzheimerovy. Nejspíš byste řekli, že je to 
eticky přijatelné, pakliže ten potrat byl přirozený nebo legální, 
ale ne kdyby byl vyvolán proto, abychom tu tkáň získali. Dá se 
ovšem namítnout, že žena má právo použít toho, co její tělo vy-
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produkuje. Jestliže má někoho obzvlášť ráda a ten někdo má 
Alzheimerovu nemoc a ona mu chce pomoct tím, že zplodí em-
bryo, kdo má právo jí v tom bránit? Embryo není dítě.“

„Pozoruju,“ odpověděla Hilary Robartsová, „že předpokládá-
te, že ten pacient, kterému se má pomoct, je mužského rodu. 
Zřejmě by považoval za své právo použít k tomuto účelu ženské 
tělo stejně jako kterékoli jiné. Ale proč by proboha měl? Nedo-
vedu si představit, že by žena, která už někdy měla potrat, byla 
ochotná prodělat ho ještě jednou, jen aby zbavila obtíží nějaké-
ho muže.“

Vyřkla ta slova nesmírně trpce. Nastala pauza, po níž Mair 
klidně odpověděl: „Alzheimerova nemoc nejsou jen nějaké ob-
tíže. Ale nepřimlouvám se za to. V každém případě by to podle 
stávajících zákonů bylo protiprávní.“

„A to by vám vadilo?“
Podíval se do jejích zlostných očí. „Samozřejmě. Naštěstí to 

není rozhodnutí, které bych kdy musel já dělat. Ale nemluvíme 
o zákonnosti, mluvíme o morálce.“

„Je v tom nějaký rozdíl?“ zeptala se jeho sestra.
„To je ta otázka, že? Je, Adame?“
Poprvé oslovil Dalglieshe jeho křestním jménem. Dalgliesh 

odpověděl: „Pokládáte za samozřejmé, že existuje absolutní mo-
rálka nezávislá na čase i na okolnostech.“

„Vy byste to nepředpokládal?“
„Ano, asi předpokládal, ale nejsem filozof, zabývající se 

 morálkou.“
Paní Dennisonová zvedla od talíře poněkud zardělý obličej 

a řekla: „Výmluva, že hřích je ospravedlněn, pakliže k němu do-
šlo proto, aby to prospělo někomu, koho milujeme, je vždycky 
podezřelá. Můžeme si to myslet, ale obyčejně to prospěje nám. 
Můžu se děsit myšlenky, že se budu muset starat o někoho, kdo 
trpí Alzheimerovou nemocí. Když se přimlouváme za euthana-
sii, je to proto, že chceme někoho zbavit bolesti nebo docílit, 
abychom se na to nemuseli se zármutkem dívat? Počít dítě jen 
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proto, abychom ho zabili a použili jeho tkáně, je strašně odpor-
ná představa.“

„Mohl bych namítnout,“ řekl Alex Mair, „že to, co zabíjíte, není 
dítě a že odpornost něčeho není důkaz, že je to nemorální.“

„A není?“ řekl Dalgliesh, „nevypovídá přirozený odpor paní 
Dennisonové něco o morálnosti toho činu?“

Vděčně se na něj pousmála a pokračovala: „A není to použi-
tí plodu zvlášť nebezpečné? Mohlo by vést k tomu, že by chu-
dí tohoto světa úmyslně počínali děti a prodávali embrya, aby 
pomáhali bohatým. Myslím, že už existuje černý trh s lidskými 
orgány. Myslíte, že se stane, aby multimilionář, který potřebuje 
transplantaci srdce a plic, ty orgány nesehnal?“

Alex Mair se usmál: „Doufám, že netvrdíte, že bychom měli 
schválně potlačovat poznání nebo odmítat vědecký pokrok jen 
proto, že se objevy dají zneužít. Pakliže se zneužívají, žádejte, 
aby proti tomu byly vydané zákony.“

„Ale vy to říkáte,“ namítla Meg, „jako by to bylo tak snadné. 
Pakliže by stačilo vydávat proti společenskému zlu jenom záko-
ny, byl by například tady pan Dalgliesh bez práce.“

„Snadné to není, ale pokusit se o to musíme. Právě v tom 
je přece podstata lidství — používat při rozhodování své inte-
ligence.“

Alice Mairová vstala od stolu a řekla: „No, teď je čas rozhod-
nout o něčem, co patří do jiné sféry. Kdo z vás by chtěl kávu, 
a jakou? Na dvoře je stolek a židle. Říkala jsem si, že bychom si 
tam mohli rozsvítit a vypít si kávu venku.“

Prošli do salonu a Alice Mairová otevřela balkonové dve-
ře, které vedly na patio. Okamžitě je zaplavilo ponuré hřmění 
moře, které vládlo místnosti jako nějaká neodolatelná vibrující 
síla. Jakmile však vyšli na chladný vzduch, hluk jako by se pa-
radoxně ztlumil a moře se proměnilo v pouhý vzdálený hukot. 
Patio bylo od silnice oddělené vysokou valounovou zdí, která se 
na jihovýchodě obloukovitě snižovala až asi na pouhý metr, tak-
že nic nebránilo výhledu přes ostroh k moři.
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Alex Mair přinesl za několik minut ven podnos s kávou 
a malá společnost se šálky v ruce se začala bezcílně potulovat 
mezi terakotovými nádobami jako cizí lidé, kteří si nechtějí být 
vzájemně představeni nebo jako herci v jevištní dekoraci, po-
hroužení do sebe, přemýšlející o svém textu a čekající, až za-
čne zkouška.

Byli bez kabátů a ukázalo se, že teplo noci je iluzorní. Oto-
čili se, jako by se společně dohodli, že se vrátí do stavení, když 
vtom se přes jižní svah silnice mihla světla rychle jedoucího 
vozu. Vůz se přiblížil a začal zpomalovat.

„To je Lessinghamovo porsche,“ poznamenal Mair.
Nikdo nepromluvil. Mlčky pozorovali, jak vůz rychle zahý-

bá ze silnice a prudce brzdí na trávě. Shlukli se do polokruhu, 
s Alexem kousek před sebou, jako by se přizpůsobovali něja-
kému předem domluvenému obřadu, jako by byli nějaký ofici-
ální uvítací výbor, který se však připravuje spíš na nějaký ma-
lér, než že by očekával od blížícího se hosta radostnou zprávu. 
 Dalgliesh si uvědomoval rostoucí napětí: slabé individuální zá-
chvěvy  úzkosti, vibrující v klidném vzduchu s příchutí moře 
a spojující se a zaměřující se na dvířka vozu a na vysokou po-
stavu, která se vyhrabala ze sedadla pro řidiče, lehce přeskoči-
la nízkou kamennou zídku a vydala se rázně přes dvůr k nim. 
 Lessingham pominul Maira a zamířil přímo k Alici. Vzal ji za 
ruku a jemně ji políbil; bylo to divadelní gesto, které ji, jak Dal-
gliesh vycítil, překvapilo a kterému ostatní přihlíželi s nepřiro-
zeně kritickou pozorností. Pak jemně řekl: „Omlouvám se, Ali-
ce. Jdu na večeři pozdě, já vím, ale na drink doufám ne. A sám 
pámbů ví, že ho potřebuju.“

„Kde jste vězel? Čekali jsme s večeří čtyřicet minut.“ Tu sa-
mozřejmou otázku, v níž byl tón rozmrzelé manželky, položila 
Hilary Robartsová.

Lessingham, nespouštěje oči z Alice, řekl: „Celých posled-
ních dvacet minut uvažuju, jak na tu otázku nejlíp odpovědět. 
Je tu celá řada zajímavých dramatických možností. Mohl bych 
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říct, že jsem pomáhal policii v jejím pátrání. Nebo že jsem se za-
pletl do vraždy. Nebo že došlo k malé nepříjemnosti na silnici. 
Po pravdě řečeno to byly všechny tyhle tři věci. Hvízdal znovu 
vraždil. A já jsem našel mrtvolu.“

Hilary Robartsová se ostře zeptala: „Co chcete říct tím ‚na-
šel’? Kde?“

Lessingham ji i tentokrát ignoroval a řekl Alici Mairové: 
„Mohl bych dostat ten drink? Pak vám vypovím všechny ty krva-
vé podrobnosti. Po tom, co jsem vám narušil váš zasedací pořá-
dek a zdržel večeři o čtyřicet minut, je to to nejmenší, čím jsem 
vám povinován.“

Když přešli zpátky do salonu, představil mu Alex Mair Dal-
glieshe. Lessingham na něj vrhl ostrý pohled. Podali si ruce. 
Dlaň, která se na okamžik dotkla jeho, byla vlhká a velice 
chladná.

Alex Mair se ledabylým tónem zeptal: „Proč jste nezavolal? 
Byli bychom vám nechali něco k jídlu.“

Otázka, konvenčně přízemní, zněla irelevantně, ale Lessing-
ham na ni odpověděl: „Víte, já jsem na to vlastně zapomněl. Ne 
úplně, samozřejmě, ale na mou duši, že mi to na mysl nepřišlo, 
dokud policie neskončila s mým výslechem, a pak se zdálo, že 
k tomu není vhodný okamžik. Byli velice zdvořilí, ale já měl po-
cit, že moje soukromé závazky nejsou zrovna důležité. Mimo-
chodem, policie člověka v žádném případě nepochválí, že jim 
našel mrtvolu. Jejich postoj je spíš ‚Mockrát děkujeme, pane, je 
to vlastně hnusné. Promiňte nám tu nepříjemnost. Ale teď to 
přebíráme my. Jeďte domů a snažte se na to zapomenout.‘ Jen-
že mně připadá, že to nebude tak jednoduché.“

Když byli zpátky v salonu, přihodil Alex Mair na žhnoucí uh-
líky pár polínek a odešel pro drinky. Lessingham whisky odmítl 
a požádal o víno. „Ale nemrhejte na mě svým nejlepším klare-
tem, Alexi. Piju to čistě jako lék.“ Takřka nepozorovatelně si při-
táhli blíž křesla a Lessingham začal zvolna se svým příběhem; 
chvílemi se odmlouval, aby se mohl napít vína. Dalglieshovi při-
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padalo, že se od svého příjezdu mírně změnil, že se v něm pro-
budila jakási záhadná a přitom kupodivu známá energie. V du-
chu si řekl: „Najednou je v něm mystičnost vypravěče,“ a jak 
se díval na ten kroužek ohněm ozářených a napjatých obličejů, 
připomněl si svou první venkovskou školu, děti shluklé o pá-
tečním odpoledni ve tři hodiny kolem paní učitelky Douglaso-
vé, a ucítil bolestivé píchnutí a lítost nad ztracenými dny nevin-
nosti a lásky. Překvapilo ho, že se mu ta vzpomínka vybavila tak 
silně a v takovémhle okamžiku. Tohle byl přece zcela jiný pří-
běh a pro dětské uši nevhodný.

„Byl jsem v pět hodin u svého zubaře v Norwichi,“ řekl 
Lessing ham, „a pak jsem zašel na chviličku navštívit jednoho 
přítele, který bydlí v Close. A tak jsem tam přijel od Norwiche, 
a ne od svého domova. A krátce nato, co jsem odbočil z B 1150 
ve Fairsteadu, jsem najednou div nevrazil do neosvětleného 
vozu stojícího napříč přes silnici. Pomyslel jsem si, že je to  sakra 
pitomé místo na parkování, když se někdo chce jít vyčurat do 
křoví. Ale pak mě napadlo, že třeba došlo k nějakému neštěs-
tí. A byla otevřená pravá dvířka, což mi připadalo trošku divné. 
Zajel jsem teda ke straně a šel se podívat. Nikdo nikde. Proč 
jsem zašel mezi stromy, to nevím. Zřejmě to byl jakýsi instinkt. 
Byla moc velká tma, než abych něco viděl, a tak jsem uvažoval, 
jestli nemám začít volat. Ale najednou jsem si začal připadat 
jako blázen, a tak jsem se rozhodl, že toho nechám a budu se 
starat o své. A v tom okamžiku jsem o ni takřka zakopl.“

Znovu upil vína. „Ještě pořád jsem samozřejmě nic neviděl, 
ale klekl jsem si a šmátral kolem rukama. A vtom jsem nahmatal 
tělo. Myslím, že to bylo její stehno, nevím to jistě. Ale tělo, i mrt-
vé, člověk bezpečně pozná. A tak jsem se vrátil k vozu a vzal si 
baterku. Světlo jí dopadlo na chodidla a pak jsem jel světlem ba-
terky pomalu po jejím těle nahoru až k obličeji. A nato jsem to 
samozřejmě uviděl. Hned jsem poznal, že to byl Hvízdal.“

Meg Dennisonová se šetrně zeptala: „Vyděsilo vás to moc?“
Zřejmě z jejího hlasu slyšel, co cítí, ne nějakou senzacechti-
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vost, nýbrž účast a pochopení, že se on musí vymluvit. Pohlé-
dl na ni, jako by ji viděl poprvé, pak se odmlčel a vážně se nad 
její otázkou zamyslel.

„Spíš šokovalo, než vyděsilo. Když se na to rozpomínám, měl 
jsem pocity smíšené, bylo v nich zděšení, nevíra a — no — stud. 
Připadal jsem si jako voyeur. Mrtví mají koneckonců strašnou 
nevýhodu. S tím tenkým chomáčem chlupů, který jí trčel z úst, 
jako by ho žvýkala, vypadala groteskně, tak trochu směšně. Bylo 
to samozřejmě strašné, ale zároveň hloupé. Pocítil jsem takřka 
nepotlačitelné nutkání se zachechtat. Vím, že to byla jenom re-
akce na ten šok, ale pěkné to nebylo. A celý ten výjev byl tak — 
no — banální. Kdybyste mě byli požádali, abych vám popsal jed-
nu z Hvízdalových obětí, tak bych si ji byl představoval přesně 
takhle. Člověk čeká, že skutečnost bude jiná než představy.“

Alice Mairová řekla: „Možná proto, že představy bývají hor-
ší.“ A Meg Dennisonová šetrně poznamenala: „Muselo vás to 
strašně vyděsit. Mě by to rozhodně vyděsilo. Sám a ve tmě — 
s takovou hrůzou.“

Přesunul se blíž k ní a řekl, jako by bylo důležité, aby to ze 
všech přítomných právě ona pochopila.

„Ne, nevyděsilo, právě to mě na tom tak překvapilo. Samo-
zřejmě že jsem se polekal, ale jenom na vteřinu nebo dvě. Ko-
neckonců jsem si nemyslel, že tam někde čeká. Už si přišel na 
své. Kromě toho ho muži nezajímají. Přistihl jsem se, že myslím 
docela obyčejně, prostě. Nesmím se ničeho dotknout. Nesmím 
zničit důkazy. Musím přivolat policii. A když jsem se vracel 
k vozu, tak jsem si začal nacvičovat, co jim řeknu, takřka jako 
bych si svou historku vymýšlel. Snažil jsem se vysvětlit, proč 
jsem zašel mezi keře, snažil jsem se, aby to znělo logicky.“

Alex Mair se zeptal: „Co jste se měl co ospravedlňovat? Udě-
lal jste, co jste udělal. Mně to zní naprosto logicky. Ten vůz, kte-
rý stál v cestě, představoval nebezpečí. Jet dál by bývalo bylo 
nezodpovědné.“

„Ukázalo se, že to potřebuje spousty vysvětlování, v té chvíli 
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i pak. Snad proto, že všechny následující věty policajtů začína-
ly ‚proč‘. Člověk je zničehonic na své motivy chorobně vnímavý. 
Skoro jako by musel sám sebe přesvědčit, že to nespáchal on.“

Hilary Robartsová netrpělivě poznamenala: „Ale pokud jde 
o tu mrtvolu, když jste se vrátil pro baterku a uviděl ji, byl jste 
si jist, že je mrtvá?“

„No ovšem, že je mrtvá, to jsem věděl.“
„Jak jste to mohl vědět? Mohlo k tomu dojít před malou chvil-

kou. Proč jste se aspoň nepokusil o umělé dýchání z úst do úst? 
Přemoct svůj přirozený odpor by přece stálo za to.“

Dalgliesh slyšel, jak Meg Dennisonová vydala jakýsi slabý 
zvuk — bylo to něco mezi nadechnutím a zaúpěním. Lessing-
ham se podíval na Hilary a chladně odpověděl: „To by se bylo 
stalo, kdyby to bývalo mělo sebenepatrnější smysl. Zůstaňme 
při tom, že jsem věděl, že je mrtvá. Ale buďte klidná, jestli ně-
kdy najdu in extremis vás, tak se pokusím svůj přirozený odpor 
 překonat.“

Hilary se uklidnila a spokojeně se usmála, jako by jí děla-
lo dobře, že ho vyprovokovala k laciné odpovědi. A přirozeněj-
ším tónem dodala: „Překvapuje mě, že s vámi nenakládali jako 
s podezřelým. Koneckonců jste byl na místě činu první a je to 
už podruhé, kdy jste byl takřka přítomen něčí smrti. Začíná se 
z toho u vás stávat zvyk.“

Poslední slova pronesla takřka polohlasem, ale oči nespouš-
těla z Lessinghamova obličeje. Střetl se s jejím pohledem a stej-
ně tiše odpověděl: „Ale tady je určitý rozdíl, ne? Musel jsem při-
hlížet, jak Toby umírá, pamatujete se? Ale tentokrát se nebude 
nikdo pokoušet tvrdit, že to není vražda.“

Oheň náhle zapraskal, vrchní poleno se svezlo a vypadlo 
z krbu. Mair ho se zardělou tváří kopl vztekle zpátky.

Hilary Robartsová se s dokonalým klidem otočila k Dalglie-
shovi. „Mám přece pravdu, ne? Nepodezřívá policie obyčejně 
toho, kdo najde mrtvolu?“

„Ne vždycky,“ odpověděl klidně.
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Lessingham postavil láhev s klaretem před krb. Teď se sklo-
nil, opatrně si dolil skleničku a řekl: „Asi mě podezřívat moh-
li — nebýt celé řady šťastných okolností. Byl jsem prokazatel-
ně za svými nevinnými záležitostmi. Mám alibi aspoň pro dvě 
z předcházejících vražd. K jejich žalosti jsem na sobě neměl 
kapku krve. Zřejmě viděli, že jsem v mírném šoku. A nebyla tu 
stopa po něčem, čím bych ji byl uškrtil, ani žádný nůž.“

„Jaký nůž?“ zeptala se ostře. „Hvízdal je škrtič. Každý ví, ja-
kým způsobem vraždí.“

„Jo tak, to jsem vám neřek, že ne? Uškrcená byla, to ano, 
nebo to aspoň předpokládám. Nesvítil jsem jí baterkou do obli-
čeje déle, než bylo zapotřebí. Ale on své oběti poznamenává ješ-
tě jinak, než že jim nacpe do pusy chlupy. Chlupy z přirození, 
mimochodem. Viděl jsem to naprosto jasně. Na čele měla vyříz-
nuté písmeno L. Zcela zřetelně. Jeden konstábl, který se mnou 
pak mluvil, mi řekl, že to je jedna z jeho firemních značek. Po-
dle něj by to mohlo znamenat Larksoken a Hvízdal by tím mohl 
naznačovat jakýsi postoj k elektrárně, jakýsi protest.“

Nato Alex Mair vybafl: „To je nesmysl.“ A už klidněji dodal: 
„O žádných řezech na čelech obětí v televizi ani v novinách nic 
nebylo.“

„Policie to tutlá, nebo se o to aspoň snaží. Je to takový ten 
detail, který můžou používat k vylučování falešných doznání. 
Zřejmě jich už bylo půl tuctu. Ve sdělovacích prostředcích se 
nemluvilo ani o těch chlupech, ale tahle nechutnost se zdá vše-
obecně známá. Koneckonců nejsem jediný, kdo našel mrtvolu. 
A lidi nemlčí.“

„Pokud vím, o tom, že jsou to chlupy z přirození,“ řekla Hi-
lary Robartsová, „se nic nenapsalo ani neřeklo.“

„Ne, policie uchovává i tohle v tajnosti, a je to taky stěží ten 
druh podrobností, jaké se tisknou v solidních novinách. Ne že 
by to bylo tak překvapující. Není to někdo, kdo znásilňuje, ale 
nějaký sexuální prvek v tom asi je.“

Byla to jedna z podrobností, které Rickards řekl Dalglieshovi 
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