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Ani po sebedÛkladnûj‰ím hledání v mapách a plánech
nenajdete u dorsetského pobfieÏí ostrov Courcy s vikto-
riánsk˘m zámkem, oba totiÏ existují jen ve fantazii spi-
sovatelky a jejích ãtenáfiÛ. Podobnû i události minulé ãi
souãasné krvavé historie Courcy a postavy, které v nich
vystupují, nemají Ïádn˘ vztah ke skuteãn˘m událostem
nebo Ïijícím osobám.
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Webster byl smrtí tak posedl˘,
Ïe vidûl pod kÛÏí lebku,
kostlivé tvory pod zemí
‰klebit se ústy bez rtÛ.

A v oãních dÛlcích narcisy
té lebce zaãínaly rÛst
a místo chtíãÛ, rozko‰í
teì mrtvé údy mají pÛst.

T. S. Eliot: ·epoty nesmrtelnosti
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âást první

POZVÁNÍ NA OSTROV
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Kapitola první

Bylo to jasné – nová firemní tabulka byla nakfiivo. Cor-
delia se ani nemusela uchylovat k Bevisovu triku, pro-
dírat se dopolední dopravní zácpou v Kingly Street
a mÏourat na firemní tabulku clonou pomalu se sunou-
cích dodávek a taxíkÛ, aby objevila trapn˘ fakt – úhled-
n˘ bronzov˘ obdélník, tak peãlivû navrÏen˘ a tak drah˘,
byl na jedné stranû nejmíÀ o centimetr v˘‰. Pomyslela si,
Ïe takhle nakfiivo vypadá pfies jednoduchost nápisu zá-
roveÀ okázale i smû‰nû, jako by firma inzerovala bláho-
vé nadûje a neuváÏené podnikání.

PRYDEOVA DETEKTIVNÍ AGENTURA
(Tfietí poschodí)

Majitelka: Cordelia Grayová

Kdyby byla povûrãivá, mohla by si myslet, Ïe Ber-
nieho duch nemá pokoj a protestuje proti nové tabulce,
na níÏ uÏ není jeho jméno. A v té chvíli jí to pfiipadlo sku-
teãnû symbolické, jako by vlastní rukou Bernieho uvrhla
do zapomnûní. Nikdy neuvaÏovala o tom, Ïe by zmûni-
la jméno agentury; pokud bude existovat, bude to
vÏdycky Prydeova agentura. Ale ãím dál tím víc jí ‰lo na
nervy, kdyÏ klienti, vyvedení z míry tím, Ïe je Ïena,
a mladá, neustále namítali: ,,Já myslel, Ïe budu jednat
s panem Prydem.“ Teì budou od zaãátku vûdût, Ïe
agentura má jediného majitele a Ïe to je Ïena.

Bevis pfiistoupil ke dvefiím a jeho hezká, Ïivá tváfi na-
byla v˘razu pfiehnaného zoufalství, kdyÏ fiekl:

,,DÛkladnû jsem to mûfiil od zemû, ãestné slovo, sleã-
no Grayová.“
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,,Já vím. Chodník je asi kfiiv˘. Je to moje vina. Mûli
jsme koupit vodováhu.“

Ale snaÏila se omezovat i ty nejmen‰í v˘daje, mûla na
nû deset liber na t˘den v om‰elé plechovce na cigarety
s obrázkem bitvy o Jutsko, kterou zdûdila po Berniem,
a z ní peníze odpl˘valy záhadn˘m zpÛsobem, kter˘ ne-
mûl se skuteãn˘mi v˘daji nic spoleãného. Bylo jen poho-
dlné uvûfiit Bevisovu tvrzení, Ïe to skvûle umí se ‰rou-
bovákem, a zapomenout na to, Ïe Bevis dává pfiednost
kaÏdé jiné práci pfied tou, kterou má momentálnû dûlat.
¤ekl:

,,KdyÏ pfiivfiu levé oko a takhle nakloním hlavu, vy-
padá to rovnû.“

,,Ale nemÛÏeme spoléhat na to, Ïe sem budou chodit
samí jednoocí klienti s kfiiv˘m krkem, Bevisi.“

Cordelia pohlédla Bevisovi do tváfie, která teì zraãila
vrchol zoufalství, pfiimûfien˘ v pfiípadû jaderného útoku,
a pocítila nesmyslnou touhu zaãít ho chlácholit, aÈ si ze
své ne‰ikovnosti nic nedûlá. Jednou z nepfiíjemn˘ch strá-
nek toho, Ïe je ãlovûk zamûstnavatel, coÏ byla role, v níÏ
si pfiipadala témûfi úplnû nepatfiiãnû, byla tahle nadmûr-
ná citlivost k pocitÛm zamûstnancÛ, spojená s nejasn˘m
pocitem vlastní viny. Bylo to tím iracionálnûj‰í, Ïe vlast-
nû pfiímo nezamûstnávala ani Bevise, ani sleãnu Maud-
sleyovou. Oba najímala pfies zprostfiedkovatelskou agen-
turu sleãny Feelyové vÏdycky na t˘den, kdyÏ pro nû
bylo dost práce. O jejich sluÏby byl zfiejmû jen málo-
kdy zájem; pokaÏdé, kdyÏ o nû Cordelia poÏádala, byli
dodáni podezfiele rychle. Oba se vyznaãovali poctivostí,
svûdomit˘m dodrÏováním pracovní doby a vfielou od-
daností; oba dva by jí bezesporu poskytovali v˘konné
sekretáfiské sluÏby, kdyby to bylo v jejich silách. Oba
zvy‰ovali její obavy, protoÏe vûdûla, Ïe krach agentury
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bude pro nû stejnû bolestn˘ jako pro ni. Sleãna Maud-
sleyová by trpûla víc. Byla to jemná dvaa‰edesátiletá
sestra pastora, která jen tak tak vycházela se svou penzí
a Ïila v garsoniéfie v JiÏním Kensingtonu. Její jemnost,
vûk, neschopnost a panenskost ji odsunuly na poslední
místo v té dlouhé fiadû písáren, jimiÏ po smrti svého bra-
tra pro‰la. Bevis se sv˘m povrchním, ponûkud zkaÏe-
n˘m pÛvabem byl pro pfieÏití v lond˘nské dÏungli vy-
baven líp. Údajnû to byl taneãník, kter˘ se k psaní na
stroji uchyloval jen ve chvílích odpoãinku, coÏ je ov‰em
nevhodn˘ eufemismus ve spojení s tak neklidn˘m mla-
díkem – pofiád poposedával na své Ïidli nebo se otáãel
na ‰piãkách, mával rukama a kulil oãi, jakoby stále pfii-
praven vzlétnout. V jeho osvûdãení od obskurní sekre-
táfiské ‰koly stálo, Ïe pí‰e tfiicet slov za minutu. ·kola uÏ
neexistovala, ale Cordelia si pfiipomnûla, Ïe ani ta mu
nedala potvrzení o tom, Ïe bude schopen vykonávat se-
bemen‰í údrÏbáfiské práce.

Se sleãnou Maudsleyovou se doplÀovali aÏ neãekanû
dobfie a z pfiední kanceláfie se mezi záchvaty pomalého
klapání strojÛ oz˘val daleko Ïivûj‰í hovor, neÏ by Corde-
lia oãekávala od dvou tak rozdíln˘ch osobností, Ïijících,
jak se jí zdálo, v naprosto odli‰n˘ch svûtech. Bevis ji za-
hrnoval líãením domácích i pracovních útrap, které hojnû
‰perkoval nepfiesn˘mi a ãasto lÏiv˘mi lechtiv˘mi drby
z divadelního prostfiedí. Sleãna Maudsleyová k tomuto
úÏasnému svûtu pfiistupovala s vlastní smûsí nevinnosti,
pfiepjaté anglikánské teologie, faráfiského moralizování
a zdravého rozumu. V pfiední kanceláfii se obãas Ïilo vel-
mi pfiíjemnû, ale sleãna Maudsleyová mûla staromódní
názory, podle nichÏ musel b˘t mezi zamûstnavatelem
a zamûstnancem fiádn˘ odstup, takÏe vnitfiní kanceláfi,
kde pracovala Cordelia, byla nedotknutelná svatynû.
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Náhle Bevis vykfiikl: ,,PaneboÏe, Tomkins!“
U dvefií se objevilo malé ãernobílé kotû, za‰átralo zví-

davou tlapkou s pfiedstíranou bezstarostností, vztyãilo
ocásek, pak se zachvûlo extatickou pfiedtuchou, rozbûh-
lo se pod po‰tovní dodávku a zmizelo z dohledu. Bevis
zakvílel a vrhl se za ním. Tomkins byl jeden z omylÛ
agentury, zavrhla ho stará panna téhoÏ jména, která za-
mûstnala Cordelii, aby jí na‰la ztracené ãerné kotû s bí-
l˘m flíãkem mezi oãima, dvûma bíl˘mi tlapkami a pru-
hovan˘m ocáskem. Tomuto popisu Tomkins pfiesnû
odpovídal, ale jeho domnûlá paní v nûm okamÏitû odha-
lila podvodníka. KdyÏ ho zachránili pfied vyhladovûním
na staveni‰ti za nádraÏím Victoria, tûÏko ho teì mohli
odvrhnout, takÏe si Ïil v pfiední kanceláfii s hlinûnou
miskou, ko‰íkem s pol‰táfikem a moÏností noãních v˘le-
tÛ na stfiechu pootevfien˘m oknem. Byl finanãní zátûÏí
ani ne tak proto, Ïe cena koãiãí stravy stále stoupala –
i kdyÏ byla ‰koda, Ïe sleãna Maudsleyová hodnû po-
vzbudila jeho mlsnost tím, Ïe mu hned napoprvé koupi-
la nejdraÏ‰í konzervu, a Tomkins, i kdyÏ byl jinak dost
hloup˘, zfiejmû umûl ãíst nálepky – ale pfiedev‰ím proto,
Ïe Bevis trávil spoustu ãasu tím, Ïe si s ním hrál, házel
mu po kanceláfii pingpongov˘ míãek nebo pfied ním ta-
hal na provázku králiãí packu a vykfiikoval:

,,No kouknûte se, sleãno Grayová! Jak ta chytrá po-
tvÛrka skáãe!“

Ta chytrá potvÛrka zpÛsobila nejdfiív naprost˘ zma-
tek v dopravû na Kingly Street, pak vklouzla do zadního
vchodu lékárny a pokfiikující Bevis za ní. Cordelii bylo
jasné, Ïe ani kotû, ani mladík se teì jen tak hned neobje-
ví. Bevis sbíral nové pfiátele se stejnou posedlostí, s jakou
jiní sbírají odpadky, a Tomkins bude skvûl˘m prostfied-
níkem k seznamování. Na Cordelii dolehlo vûdomí, Ïe
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Bevis bude tohle dopoledne témûfi úplnû k niãemu, a to
ji natolik deprimovalo, Ïe i jí se zmocnila letargická ne-
chuÈ k jakékoli dal‰í ãinnosti. ZÛstala stát opfiená o záru-
beÀ, zavfiela oãi a zvedla tváfi k slunci, pfiekvapivû teplé-
mu na záfií. Silou vÛle se odpoutala od hluku a lomozu
ulice, od pronikavého pachu benzinu, od dusotu spû-
chajících krokÛ a oddala se poku‰ení, o nûmÏ stejnû vû-
dûla, Ïe mu odolá – odejít od toho v‰eho a nechat tady
jen tu kfiivou tabulku jako památník její snahy zÛstat
vûrná mrtvému Berniemu a jeho neuskuteãnitelnému
snu.

Asi by jí mûlo pfiinést úlevu, Ïe agentura zaãala získá-
vat povûst, i kdyÏ se jednalo jen o hledání zatoulan˘ch
domácích mazlíãkÛ. Takováhle sluÏba byla bezesporu
potfieba – a kromû toho mûla podezfiení, Ïe na ni mají
monopol – a klienti, v slzách, zoufalí, rozzufiení trestu-
hodnou lhostejností místních policejních orgánÛ, se ni-
kdy nehandrkovali o v˘‰i úãtu a platili rychleji, aspoÀ
Cordelii to tak pfiipadalo, neÏ kdyby jim vrátila ãlena ro-
diny. I kdyÏ bylo ve‰keré úsilí agentury neúspû‰né
a Cordelia musela pfiedkládat úãet s omluvami, klienti
zásadnû platili bez námitek. MoÏná k tomu majitele
v dobû bolestné ztráty vedla lidská potfieba pocítit, Ïe se
nûco udûlalo, i kdyÏ bez nadûje na úspûch. Ale ãasto byli
úspû‰ní. Zejména sleãna Maudsleyová vynikala vytrva-
lostí, s níÏ putovala od jednûch dvefií ke druh˘m. Záro-
veÀ se aÏ zázraãnû dovedla vcítit do koãiãí du‰e a díky
tomu se jí podafiilo navrátit nejmíÀ pÛl tuctu koãek, pro-
mokl˘ch, vyhladovûl˘ch a slabounce mÀoukajících, je-
jich nad‰en˘m majitelÛm a obãas jim umûla odhalit
i proradnost tûch zvífiat, která Ïila dvojím Ïivotem
a s vût‰í ãi men‰í pravidelností se stûhovala do svého no-
vého domova. Dafiilo se jí pfiemáhat bojácnost, kdyÏ pro-
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následovala zlodûje koãek, a ãasto se v sobotu dopoled-
ne ráznû vydala mezi hordy pochybn˘ch existencí a vy-
stavovala se napÛl skryt˘m nebezpeãím lond˘nsk˘ch
pouliãních trhÛ jakoby pod boÏí ochranou, ve kterou ne-
pochybnû sama pevnû vûfiila. Ale Cordelia si obãas fiíka-
la, co by si pomyslel chudák ctiÏádostiv˘, dojemn˘ Ber-
nie o tom, co zbylo z jeho chlapeckého snu. Ukolébána
do témûfi boÏského klidu teplem a sluncem, vybavila si
Cordelia pfiekvapivû jasnû ten dÛvûfiiv˘, v˘razn˘ hlas:
,,Máme tu zlat˘ dÛl, spoleãnice, jen zaãít tûÏit.“ Byla
ráda, Ïe se nedozví, jak malé jsou ty nugety a jak slabá je
ta Ïíla.

Ze snûní ji vytrhl muÏsk˘ hlas, tich˘ a autoritativní:
,,Ta firma je nakfiivo!“
,,Já vím.“
Cordelia otevfiela oãi. Hlas neodpovídal zjevu: muÏ

byl star‰í, neÏ ãekala, hádala mu nûco pfies ‰edesát. Pfies-
toÏe byl hork˘ den, mûl na sobû tvídové sako, dobfie u‰i-
té, ale staré, s koÏen˘mi záplatami na loktech. Nebyl vy-
sok˘, mohl mít nûco pfies sto sedmdesát centimetrÛ, ale
drÏel se zpfiíma a mûl nenucen˘, sebejist˘ postoj, pÛso-
bil témûfi elegantnû. Tu‰ila za ním vnitfiní ostraÏitost,
jako by neustále ãekal na povel. Napadlo ji, jestli nebyl
vojákem. Hlavu drÏel zpfiíma a pevnû, ‰edé, ponûkud
profiídlé vlasy mûl hladce sãesané z vysokého, vrásãité-
ho ãela. Tváfi byla dlouhá a hubená, mûl v˘razn˘ nos,
kter˘ ãnûl mezi ãerven˘mi tváfiemi, prokvetl˘mi popras-
kan˘mi Ïilkami, a ‰iroká, pûknû tvarovaná ústa. Oãi pod
hust˘m oboãím, které ji bedlivû pozorovaly (cítila v‰ak,
Ïe ne ve zlém úmyslu), byly bystré. Levé oboãí mûl po-
nûkud v˘‰ neÏ pravé a Cordelia zjistila, Ïe má ve zvyku
neustále ‰kubat oboãím a kfiivit koutky dlouh˘ch rtÛ. To
dodávalo jeho tváfii neklid, kter˘ byl v rozporu s nehyb-
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ností jeho tûla, takÏe upadla do rozpakÛ, kdyÏ mu mûla
pohlédnout pfiímo do oãí. ¤ekl:

,,Mûla byste to nechat udûlat pofiádnû.“
Mlãky pozorovala, jak odloÏil svou aktovku, vyndal

z kapsy pero a náprsní ta‰ku, na‰el vizitku a napsal na
druhou stranu nûco stojat˘m, témûfi ‰koláck˘m písmem.

Cordelia si vzala vizitku, pfieãetla jediné jméno, Mor-
gan, s telefonním ãíslem, a obrátila ji. Stálo tam:

Sir George Ralston, baronet, nositel ¤ádu za vzornou
sluÏbu, drÏitel Vojenského kfiíÏe

TakÏe mûla pravdu. Byl to voják. Zeptala se:
,,Nebude tenhle pan Morgan drah˘?“
,,Pofiád lep‰í, neÏ to nechat takhle zpackané. ¤eknûte

mu, Ïe jsem vám na nûj dal ãíslo já. Bude si poãítat jen to-
lik, za kolik ta práce stojí, nic víc.“

Cordelii poskoãilo srdce. Ta kfiivá firemní tabulka,
kterou váÏnû posoudil kritick˘ zrak tohohle neãekaného
a v˘stfiedního potulného rytífie, jí náhle pfiipadala ne-
odolatelnû smû‰ná, teì to uÏ nebyla katastrofa, ale le-
grace. I Kingly Street se s její náladou zmûnila v tfipytivé,
sluncem zalité orientální trÏi‰tû, které pulzovalo opti-
mismem a Ïivotem. Div se nezasmála nahlas. Pak ovlád-
la cukající koutky úst a váÏnû pravila:

,,Je to od vás moc milé. Jste odborník na firemní ta-
bulky, nebo prostû vefiejn˘ dobrodinec?“

,,Nûktefií lidé si spí‰ myslí, Ïe jsem vefiejná hrozba. Ale
ve skuteãnosti jsem zákazník, jste-li Cordelia Grayová.
Nefiíkají vám lidi pofiád...“

Cordelii pfiepadlo bezdÛvodné zklamání. Proã by
mûla pfiedpokládat, Ïe bude jiní neÏ ostatní muÏ‰tí zá-
kazníci? Dokonãila tu vûtu za nûj:

,,Îe to je povolání nevhodné pro Ïenu? Ano – ale není
to tak.“

17

P.  D .  J A M E S OVÁ P ¤ I C H Á Z Í M  T ù  Z A B Í T

Pfiicházím 2014 - zlom  3.2.2014  14.34  Stránka 17



¤ekl mírnû:
,,Chtûl jsem fiíct, jestli vám pofiád nefiíkají, Ïe ta va‰e

kanceláfi není k nalezení? Tahle ulice je ‰ílená. Polovina
domÛ nemá ãísla. Asi se ãasto mûní. Ale ta nová firma
vám pomÛÏe, aÏ bude fiádnû pfii‰roubovaná. Nechte si to
udûlat. Takhle to dûlá ‰patn˘ dojem.“

V tom okamÏiku k nim pfiisupûl Bevis, kudrny zvlhlé
tou námahou, z kapsy ko‰ile mu ãouhal zrádn˘ ‰roubo-
vák. Tiskl si spokojenû vrnícího Tomkinse k zrudlé tváfii
a odhaloval náv‰tûvníkovi dÛkaz o svém provinûní. Byl
odmûnûn struãn˘m: ,,To vy jste to zfu‰oval!“ a pohle-
dem, kter˘ ho okamÏitû zamítl jako materiál na dÛstoj-
níka. Sir George se obrátil ke Cordelii.

,,PÛjdeme tedy nahoru?“
Cordelia se vyhnula Bevisov˘m oãím, které se urãitû

obrátily k nebi. Vy‰li nahoru po schodech pokryt˘ch li-
noleem, Cordelia napfied, kolem jediného záchodu
a um˘várny, jeÏ slouÏily v‰em náv‰tûvníkÛm budovy
(doufala, Ïe je sir George nebude potfiebovat), do pfiední
kanceláfie ve tfietím patfie. Sleãna Maudsleyová k nim po-
lekanû vzhlédla od svého psacího stroje. Bevis uloÏil
Tomkinse do jeho ko‰íku (kde se kocour zaãal okamÏitû
zbavovat ‰píny z Kingly Street), vrhl na sleãnu Maud-
sleyovou dlouh˘ postranní pohled a rty vytvofiil slovo
,,klient“. Sleãna Maudsleyová zrudla, napÛl vstala ze
Ïidle, pak si znovu sedla a tfiesoucí se rukou zaãala opra-
vovat jakousi chybu. Cordelia ve‰la do své vnitfiní sva-
tynû jako první.

KdyÏ se posadili, zeptala se:
,,Dal byste si kávu?“
,,Pravou, nebo náhraÏku?“
,,No, podle vás to bude spí‰ náhraÏka. Ale nejlep‰í

kvality.“
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,,Rad‰i ãaj, máte-li, nejradûji indick˘. S mlékem, pro-
sím. Bez cukru. Bez su‰enek.“

Forma Ïádosti nemûla b˘t uráÏlivá. Byl prostû zvykl˘
zjistit si fakta a pak poÏádat o to, co skuteãnû chtûl.

Cordelila strãila hlavu mezi dvefie a fiekla sleãnû
Maudsleyové ,,Prosím ãaj“. Vûdûla, Ïe se bude podávat
v ‰álcích z rockinghamského porcelánu, které sleãna
Maudsleyová zdûdila po matce a zapÛjãila agentufie,
kde se pouÏívaly jen pro zvlá‰tní klienty. Nezapochybo-
vala, Ïe sir George má pro rockinghamsk˘ porcelán tu
správnou kvalifikaci.

Zírali na sebe pfies Bernieho psací stÛl. Jeho oãi, ‰edé
a pronikavé, zkoumaly její tváfi, jako by on byl zkou‰ejí-
cí a ona kandidátka, coÏ byla sv˘m zpÛsobem pravda.
Náhl˘, pfiím˘ a jiskrn˘ pohled, v protikladu ke kfieãovi-
tû se cukajícím rtÛm, byl znepokojiv˘. Náv‰tûvník fiekl:

,,Proã se agentura jmenuje Prydeova?“
,,ProtoÏe ji zaloÏil pfiíslu‰ník Metropolitní policie ve

v˘sluÏbû, Bernie Pryde. Pracovala jsem u nûj nûjak˘ ãas
jako jeho asistentka a pak jako spoleãnice. KdyÏ zemfiel,
agenturu mi odkázal.“

,,Jak zemfiel?“
Otázka, ostrá jako obvinûní, se jí zdála nepatfiiãná, ale

odpovûdûla klidnû:
,,Podfiezal si Ïíly.“
Nemusela ani zavírat oãi, aby tu scénu znovu spatfii-

la, jasnû a ostfie jako v˘jev z filmu. Bernie leÏel schoule-
n˘ v kfiesle, v nûmÏ teì sedûla ona, vedle jeho napÛl se-
vfiené ruky leÏela otevfiená bfiitva, skrãená levá ruka
s rozfiíznut˘m, roz‰kleben˘m zápûstím spoãívala dlaní
vzhÛru v míse jako nûjaká exotická mofiská sasanka, kte-
rou lze spatfiit ve skalní jeskyÀce, jak ve smrti zkroutí svá
bledá, vrásãitá chapadla. Ale Ïádná skalní tÛÀka nikdy
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nebyla tak jasnû rudá. Cordelia znovu ucítila odpornû
nasládl˘, vtírav˘ pach ãerstvû prolité krve.

,,Spáchal sebevraÏdu?“
Jeho tón zmûkl. Jako by byl partnerem pfii golfu a po-

gratuloval Berniemu za dobfie zahranou jamku, zatímco
rychl˘ pohled, kter˘m pfiejel po kanceláfii, naznaãoval,
Ïe ten ãin byl za dan˘ch okolností plnû pochopiteln˘.

Nepotfiebovala se ani na jednu z místností dívat jeho
oãima. To, co vidûla sv˘ma vlastníma, bylo dostateãnû
skliãující. Upravila kanceláfi spoleãnû se sleãnou Maud-
sleyovou, stûny vymalovaly svûtleÏlutou barvou, která
mûla dûlat dojem vût‰ího svûtla, a vybledl˘ koberec vy-
ãistily pfiíslu‰n˘m pfiípravkem; kdyÏ uschl, byly na ko-
berci mapy, které pfiipomínaly koÏní chorobu. Díky vy-
pran˘m záclonám místnost pÛsobila alespoÀ ãistû
a uklizenû, aÏ pfiíli‰, protoÏe ten pfiehnan˘ pofiádek na-
znaãoval, Ïe tu nemají moc práce. KaÏd˘ rovn˘ povrch
byl pfieplnûn kvûtinami. Sleãna Maudsleyová byla roze-
ná zahradnice a odnoÏím, které si pfiiná‰ela ze sv˘ch v˘-
prav na pouliãní trhy a láskyplnû pûstovala v nejrÛznûj-
‰ích nádobách, se skvûle dafiilo pfies nedostatek svûtla.
V˘sledkem byla bujná zeleÀ, jeÏ prozrazovala, Ïe byla
rafinovanû rozmístûna tak, aby skryla v˘znamné nedo-
statky zafiízení nebo v˘zdoby. Cordelia dosud pouÏíva-
la Bernieho star˘ dubov˘ stÛl, stále v duchu vidûla ob-
rys sklenûné mísy, do níÏ vytékala jeho krev, pofiád
poznávala jednu skvrnu od zkrvavené vody. JenÏe tam
bylo tolik rÛzn˘ch krouÏkÛ, tolik jin˘ch skvrn. Jeho klo-
bouk s ohnut˘m okrajem a om‰elou stuhou dodnes visel
na oh˘baném dfievûném vû‰áku na kabáty. Îádné vete‰-
nictví by ho nevzalo a ona zjistila, Ïe ho nedokáÏe vyho-
dit. Dvakrát uÏ ho odnesla aÏ k popelnici na zadní dvÛr,
ale nemohla se odhodlat k tomu, aby ho tam vyhodila,
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vidûla by v tom poslední symbolické zavrÏení Bernieho,
je‰tû osobnûj‰í a bolestnûj‰í, neÏ kdyÏ vypustila jeho jmé-
no z firemní tabulky. Jestli agentura nakonec zkrachuje –
a ona se ani nepokou‰ela pomyslet na to, kolik bude dû-
lat nové nájemné, aÏ vypr‰í tfiíletá nájemní smlouva –
i potom tu nechá ten dojemnû zchátral˘ klobouk na vû-
‰áku, aÈ ho pak s povznesenou ‰títivostí vyhodí cizí ruce.

âaj byl na stole. Sir George poãkal, aÏ sleãna Maud-
sleyová odejde. Pak si kapku po kapce peãlivû odmûfiil
do ‰álku mléko a fiekl:

,,V práci, kterou vám nabízím, se spojuje nûkolik
funkcí. Byla byste ãásteãnû tûlesn˘ stráÏce, ãásteãnû sou-
kromá tajemnice, ãásteãnû detektiv a ãásteãnû – no, opat-
rovnice. Ode v‰eho trochu. Není to práce pro kaÏdého.
KdyÏ se neví, co se z ní mÛÏe vyklubat.“

,,Já mám vykonávat práci soukromého detektiva.“
,,Bezesporu. Ale v dne‰ní dobû nesmíte b˘t tak mali-

cherná. Práce je práce. A tfieba budete mít na starosti jen
práci detektiva, tfieba se vyskytnou i násilné ãiny. I kdyÏ
to nevypadá pravdûpodobnû. Práce je to nepfiíjemná, ale
nebezpeãná není. Kdybych myslel, Ïe mé Ïenû nebo vám
hrozí skuteãné nebezpeãí, nezamûstnával bych amaté-
ra.“

Cordelia fiekla:
,,MoÏná byste mi mohl vysvûtlit, co pfiesnû ode mne

chcete.“
Zamraãil se na svÛj ‰álek ãaje, jako by se mu do toho

nechtûlo. Ale kdyÏ spustil, jeho líãení bylo jasné, struãné
a rozhodné.

,,Moje Ïena je hereãka, Clarissa Lisleová. MoÏná jste
o ní sly‰ela. Vût‰ina lidí ji zná, i kdyÏ poslední dobou
moc nehraje. Jsem její tfietí manÏel, vzali jsme se v ãer-
venci 1978. V ãervenci 1980 hrála lady Macbeth v Diva-
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dle vévody z Clarence. Pfii tfietím pfiedstavení z plánova-
né ‰estimûsíãní série dostala dopis, ve kterém jí – aspoÀ
tak to vidûla ona – nûkdo vyhroÏoval smrtí. Ty v˘hrÛÏ-
né dopisy dostává s urãit˘mi pfiestávkami dodnes.“

Zaãal upíjet ãaj. Cordelia zjistila, Ïe na nûj zírá s oba-
vou dítûte, jeÏ doufá, Ïe to, co nabízí, bude pfiijato. Pau-
za jí pfiipadala hodnû dlouhá. Pak se zeptala:

,,¤ekl jste, Ïe v tom prvním dopise vidûla v˘hrÛÏku.
Naznaãujete, Ïe to nebylo tak jednoznaãné. Jakou formu
pfiesnû ty v˘hrÛÏky mûly?“

,,Jsou to dopisy psané na stroji. Na rÛzn˘ch strojích,
podle vzhledu. Nad kaÏd˘m textem je nahofie nakresle-
ná lebka nebo rakev. V‰echny jsou to citáty z her, ve kte-
r˘ch hrála, a t˘kají se smrti nebo umírání: strachu ze
smrti, trestu smrti, nevyhnutelnosti smrti.“

Opakování toho zlovûstného slova bylo skliãující. Ale
jistû to bylo jen její fantazií, Ïe se jí zdálo, jako by je jeho
zkfiivené rty proná‰ely s jak˘msi bfiitk˘m sebeuspokoje-
ním. ¤ekla:

,,Ale konkrétnû jí nikdo nevyhroÏuje?“
,,V tom neustálém pfiipomínání smrti vidí v˘hrÛÏku.

Je citlivá. To zfiejmû patfií k povolání. Hereãky potfiebují
b˘t milovány. Tohle není nic pûkného. Mám ty dopisy
tady – tedy ty, které si nechala. Ty první totiÏ vyhodila.
Potfiebujete dÛkazy.“

S klapnutím otevfiel kufr a vytáhl silnou obálku z ko-
nopného papíru. Z ní vysypal hromadu mal˘ch lístkÛ
a zaãal je rozkládat po stole. Hned poznala typ papíru –
byl to oblíben˘ bíl˘ dopisní papír stfiední kvality, kter˘
se prodával ve tfiech velikostech s pfiíslu‰n˘mi obálkami
u tisícÛ pultÛ papírnictví. Odesilatel byl ‰etrn˘ a zvolil
nejmen‰í rozmûr. KaÏd˘ list obsahoval typick˘ citát,
kousek nad ním byla kresbiãka rakve s iniciálami R.I.P.
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na víku nebo lebky se zkfiíÏen˘mi hnáty. Ani jedna ne-
vyÏadovala velkou kreslífiskou zruãnost, byly to spí‰
symboly neÏ pfiesná vyobrazení. Na druhé stranû v‰ak
byly naãrtnuty s urãitou jistotou tahu a v˘tvarn˘m
smyslem, kter˘ svûdãil o tom, Ïe autor je zvykl˘ zachá-
zet s perem, nebo v tomto pfiípadû spí‰ s ãernou propi-
sovaãkou. V huben˘ch rukách sira George se bílé prouÏ-
ky papíru se stroh˘mi ãern˘mi symboly posouvaly
a znovu skládaly jako karty k nûjaké zlovûstné hfie – po-
znej citát, odhal vraha.

Vût‰ina citátÛ byla známá, byla to slova, která oka-
mÏitû vytanou v mysli kaÏdému, kdo zná Shakespeara
a jakubovské dramatiky a chtûl by se zamûfiit na úryv-
ky z jejich dûl, které se vztahují ke smrti a hrÛzám umí-
rání. TfiebaÏe je teì Cordelia ãetla vytrÏené a dûtsky
pfiizdobené, cítila jejich mocnou a nostalgickou sílu.
Vût‰ina citátÛ byla ze Shakespeara a bylo jasné, proã si
je odesilatel vybral. Zatím nejdel‰í – a jak by mu mohl
pisatel odolat? – byl ClaudiÛv muãiv˘ v˘kfiik ze hry
Oko za oko:

KdyÏ ale umfie‰, jde‰ a neví‰ kam,
leÏí‰ strnule vychladl˘ a hnije‰,
tepl˘ tep smyslÛ v tupou hroudu ztuh,
a tûkající duch aby se vrhnul
v hofiící pefieje, ãi aby zmrz
v ukrutn˘ch krajích mezi Ïebry ker.
B˘t vûznûm vûtrÛ nevidûn˘ch
a s bezuzdnou divokostí syãet kolem visuté zemû!
Nebo, jak to vidím v souÏiv˘ch
pfiedstavách, b˘t nejbûdnûj‰í z bûdn˘ch
a v˘t – ne, to je dûsivé!
Nejtrapnûj‰í a nejhnusnûj‰í Ïivot, souÏení
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vûkem, bídou, vûzením je rajské blaho
proti tomu, ãím nás dûsí smrt.

Tenhle znám˘ v˘Àatek ‰lo tûÏko pokládat za osobní v˘-
hrÛÏku, vût‰ina dal‰ích citátÛ se v‰ak dala chápat jako
mnohem pfiímûj‰í zastra‰ování. Slibovaly, pomyslela si
Cordelia, jakousi odplatu za skuteãné nebo domnûlé
viny.

Ten, kdo zemfie, splatí v‰echny dluhy.

Ó ty bejlí, jeÏ jsi tak libé a tak sladce voní‰,
aÏ z tebe smysly bolí! KéÏ ses nikdy nebylo zrodilo!

V˘bûru ilustrací byla vûnována pozornost. Lebka zdobi-
la fiádky z Hamleta:

Teì zajdi do sleãnina budoáru
a fiekni jí, aÈ si jen barví líãka
tfieba na prst tlustû, téhle podobû
Ïe neujde.

Doprovázela také pasáÏ, o níÏ si Cordelia pomyslela, Ïe
by mohla pocházet z nûkteré hry Johna Webstera, i kdyÏ
nepoznala, ze které.

Hoví‰ si tady v klamném bezpeãí,
neví‰, jak Ïít, ani jak umfiít má‰;
hle, pfiedmût, jenÏ tû moÏná poleká
a napoví ti, kam se ubírá‰.

Ale i kdyÏ se snaÏila vcítit do citlivé du‰e hereãky, zdálo
se jí, Ïe je to projev pfiehnaného egoismu, vyrvat ta zná-
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má slova ze souvislostí a vztáhnout je na sebe; buì to byl
egoismus, anebo siln˘, aÏ morbidní strach ze smrti. Vy-
táhla ze zásuvky psacího stolu nov˘ blok a zeptala se:

,,Jak pfii‰ly?“
,,Vût‰inou pfiicházely po‰tou ve stejn˘ch obálkách,

jako je papír, a s adresou napsanou na stroji. ManÏelku
nenapadlo schovat ani jednu obálku. Nûkolik jich bylo
doruãeno osobnû do divadla nebo do na‰eho lond˘n-
ského bytu. Jeden strãil kdosi pod dvefie ‰atny bûhem
pfiedstavení Macbetha. Prvních pût nebo ‰est Ïena zniãila
– podle mého názoru by bylo nejlep‰í udûlat to i s ostat-
ními. Tûchhle tfiiadvacet je v‰echno, co nám zbylo. Oãí-
sloval jsem je na rubu tuÏkou podle pofiadí, v nûmÏ pfii-
cházely, pokud si má Ïena vzpomnûla, a také jsem tam
pfiipsal, kdy a jak byly doruãeny.“

,,Díky. Mohlo by to b˘t prospû‰né. Va‰e paní hrála
hodnû v Shakespearovi?“

,,Byla ãlenkou Malvernova repertoárového divadla,
pfii‰la tam potom, co ukonãila divadelní ‰kolu, a ode-
hrála pûknou fiádku tûchhle rolí. V posledních letech uÏ
míÀ.“

,,A ten první dopis – ten, co zahodila – pfii‰el, kdyÏ
hrála lady Macbeth. Jak to tenkrát bylo?“

,,Ten první ji rozãilil, ale nikomu o nûm nefiekla. Mys-
lela, Ïe to bude jen ojedinûlá zlovolnost. Pr˘ uÏ si ani ne-
pamatuje, co v nûm bylo, jen Ïe tam byla kresba rakve.
Pak pfii‰el druh˘ a tfietí a ãtvrt˘. Bûhem tfietího t˘dne té
sezony Ïenû neustále vypadával text, museli jí pofiád na-
povídat. V sobotu pak ve druhém jednání utekla z jevi‰-
tû a musela to dohrát její náhradnice. V‰echno je to otáz-
ka sebedÛvûry. KdyÏ si ãlovûk myslí, Ïe bude mít okno,
tak je bude mít. K té roli se byla schopna vrátit aÏ za t˘-
den, ale vydrÏet je‰tû dal‰ích ‰est t˘dnÛ, to byl tûÏk˘ zá-
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pas. Pak mûla vystupovat v Brightonu v jedné té oprá‰e-
né detektivce z tfiicát˘ch let, znáte je, naivka se tam jme-
nuje Bunty, muÏsk˘ hrdina Clive a v‰ichni muÏi nosí
dlouhé tenisové flanelové kalhoty a neustále vcházejí
a odcházejí francouzsk˘mi okny. Divná vûc. Nebyl to
pfiesnû její typ role, ona je klasická hereãka, ale pro Ïeny
ve stfiedním vûku není moc pfiíleÏitostí. Hodnû dobr˘ch
hereãek, málo dobr˘ch rolí, aspoÀ tak se to fiíká. A stalo
se to samé. První citát se objevil to ráno, kdy mûla hra
premiéru, a pak chodily v pravideln˘ch intervalech. Hru
po ãtyfiech t˘dnech stáhli, pr˘ s tím souvisel i v˘kon mé
Ïeny. AspoÀ ona si to myslela. Já si nejsem tak jist˘. Mûlo
to pitomou zápletku, sám jsem to moc nepochopil. Cla-
rissa pak nehrála, dokud nepfiijala roli ve Websterovû
Bílé ìáblici, v Nottinghamu. Hrála nûjakou Viktorii.“

,,Vittoria Corombona.“
,,Je to moÏné. Já byl deset dní v New Yorku, takÏe

jsem to nevidûl. Ale opakovalo se totéÏ. První dopis pfii-
‰el v den premiéry. Tentokrát ‰la Ïena na policii. Nic moc
nedocílila. Vzali si ty dopisy, popfiem˘‰leli nad nimi
a zase jí je vrátili. Chovali se pfiátelsky, ale nic nevypát-
rali. Dali jí na srozumûnou, Ïe ty v˘hrÛÏky smrtí nebe-
rou váÏnû. Pr˘ chce-li nûkdo doopravdy nûkoho zabít,
nevyhroÏuje. Abych fiekl pravdu, myslel jsem si to samé.
Ale na jednu vûc pfiece jen pfii‰li. Ten dopis, co pfii‰el,
kdyÏ jsem byl v New Yorku, byl napsan˘ na mé staré re-
mingtonce.“

Cordelia fiekla:
,,Stále jste mi nevysvûtlil, jak bych vám mohla pomo-

ci.“
,,UÏ k tomu docházím. O tomto víkendu hraje Ïena

hlavní roli v amatérském pfiedstavení Vévodkynû z Malfi.
Bude se to hrát ve viktoriánsk˘ch kost˘mech na ostrovû
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Courcy, asi dvû míle od dorsetského pobfieÏí. Majitel ost-
rova, Ambrose Gorringe, tam zrestauroval malé vikto-
riánské divadlo, které postavil jeho pradûdeãek. Sly‰el
jsem, Ïe ten pÛvodní Gorringe, kter˘ pfiestavûl polozfií-
cen˘ stfiedovûk˘ hrad, tam pfiijímal prince z Walesu
a jeho metresu, hereãku Lillie Langtryovou, a jeho hosté
si krátili ãas amatérsk˘m divadlem. Myslím, Ïe souãas-
n˘ majitel se snaÏí obnovit dávnou slávu. Asi pfied ro-
kem jsem v jednûch nedûlních novinách ãetl ãlánek, kde
byl popsán ostrov, rekonstrukce zámku a divadla. MoÏ-
ná jste ho vidûla.“

Cordelia si nemohla vzpomenout. Zeptala se:
,,A vy byste chtûl, abych jela na ostrov s lady Ralsto-

novou?“
,,Doufal jsem, Ïe s ní pojedu sám, ale nepÛjde to. Mám

v jihozápadní Anglii schÛzku, které se musím zúãastnit.
Mám návrh – odvezl bych Ïenu autem do Speymouthu
a tam ji doprovodil k lodi na ostrov. Ale ona potfiebuje
nûkoho s sebou. Tohle pfiedstavení je pro ni dÛleÏité. Tu-
téÏ hru mají na jafie uvést v Chichesteru. Kdyby znovu
získala sebedÛvûru, moÏná by získala i pocit, Ïe tu roli
zvládne. Ale je tu je‰tû nûco. Ona si myslí, Ïe ty v˘hrÛÏ-
ky mohou vyvrcholit právû o tomhle víkendu a Ïe se ji
nûkdo na ostrovû Courcy pokusí zabít. „

,,K takové domnûnce musí mít nûjak˘ dÛvod.“
,,Nic, co by mohla vysvûtlit. Nic, co by mohlo zapÛ-

sobit na policii. Nic racionálního, moÏná. Je to jen její po-
cit. PoÏádala mû, abych najal vás.“

A on se vydal najmout ji. To vÏdycky obstará své Ïenû
v‰echno, co chce? Znovu se zeptala:

,,A co pfiesnû bych pro vás mûla dûlat, sire Georgi?“
,,Chránit ji pfied nepfiíjemnostmi. Brát pro ni telefony.

Otevírat dopisy. Prozkoumat pfied pfiedstavením jevi‰tû,
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jestli budete mít pfiíleÏitost. B˘t jí nablízku v noci; to je
nejvíc nervózní. A vnést do vûci tûch dopisÛ nezaujatou
mysl. Objevit, pokud to za ty tfii dny pÛjde, kdo je má na
svûdomí.“

NeÏ mohla Cordelia odpovûdût na tyhle struãné in-
strukce, stfielil po ní dal‰ím znepokojujícím, pronikav˘m
pohledem zpod hustého oboãí.

,,Máte ráda ptáky?“
Cordelii to na okamÏik zaskoãilo. Pfiedpokládala, Ïe

málo lidí, pokud nejsou stiÏeni fóbií, by pfiiznalo, Ïe ne-
mají rádi ptáky. Je to koneckoncÛ jedna z nejpÛvabnûj-
‰ích, kfiehk˘ch forem Ïivota. Ale spí‰ mûla dojem, Ïe sir
George takhle nepfiímo zji‰Èuje, pozná-li z padesáti met-
rÛ motáka bahenního. ¤ekla obezfietnû:

,,V ménû znám˘ch druzích se moc nevyznám.“
,,·koda. Na tom ostrovû je jedna z nejzajímavûj‰ích

ptaãích rezervací ve Velké Británii, moÏná nejv˘znam-
nûj‰í z tûch, které jsou v soukrom˘ch rukou, témûfi tak
zajímavá jako ostrov Brownsea v zálivu Poole. Ta místa
jsou si vlastnû dost podobná. Na Courcy Ïije mnoho
vzácn˘ch ptákÛ, rÛzné neobvyklé druhy baÏantÛ, ber-
ne‰ka kanadská, bfiehou‰i i ústfiiãníci. ·koda, Ïe vás to
nezajímá. Máte je‰tû nûjaké otázky – k tomu pfiípadu?“

Cordelia zaváhala:
,,Mám-li strávit tfii dny s va‰í Ïenou, nemûla by se

mnou pohovofiit sama, neÏ dojde k nûjakému rozhodnu-
tí? Je dÛleÏité, aby cítila, Ïe mi mÛÏe dÛvûfiovat. Nezná
mû. Ani jsme se nesetkaly.“

,,Ale ano. Proto ví, Ïe vám mÛÏe dÛvûfiovat. Minul˘
t˘den byla na ãaji u paní Fortescueové a vy jste jim zrov-
na vracela rodinného miláãka – myslím, Ïe se ten kocour
jmenuje ·alamoun. Zfiejmû jste ho na‰la za tfiicet minut,
protoÏe vá‰ úãet byl pfiekvapivû nízk˘. Paní Fortescueo-
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vá je do toho zvífiete blázen. Mohla jste si poãítat trojná-
sobek. Nic by nenamítala. To na mou Ïenu udûlalo do-
jem.“

Cordelia podotkla:
,,Jsme dost drazí. Jinak to nejde. Ale jsme poctiví.“
Vzpomnûla si na salon na Eaton Square, velmi Ïensk˘

pokoj, znamená-li Ïenskost vytfiíbenost a pfiepych, ne-
uspofiádané, ale útulné skladi‰tû fotografií ve stfiíbrn˘ch
rámeãcích, krásná ãajová souprava na nízkém stolku
u klasicistního krbu, pfiíli‰ mnoho konvenãnû uspofiáda-
n˘ch kvûtin. Paní Fortescueová, celá bez sebe úlevou
a radostí, formálnû pfiedstavila svého hosta Cordelii, ale
její hlas, ztlumen˘ ·alamounov˘m koÏichem, byl nezfie-
telen˘ a Cordelia jí jméno neporozumûla. Ale dojem byl
jasn˘. Náv‰tûvnice sedûla úplnû nehnutû v kfiesle vedle
krbu, ‰tíhlé nohy pfiehozené pfies sebe, ruce s mnoha
prsteny poloÏené na opûrkách. Cordelia si vybavila svût-
lé vlasy, dÛkladnû natupírované, s kadefiemi nad vyso-
k˘m ãelem, malá, plná ústa a velké, hluboké oãi s tûÏk˘-
mi, témûfi opuchl˘mi víãky. Jako by trÛnila v bujné
konformitû pokoje se ‰kroben˘m pÛvabem tragédky.
PfiestoÏe mûla na sobû obyãejn˘ velurov˘ kost˘m, budi-
la dojem, Ïe jde o osobnost z umûleckého svûta. VáÏnû
naklonila hlavu a pozorovala v˘levy své pfiítelkynû s na-
pÛl v˘smû‰n˘m úsmûvem. Pfies onu nehybnost v‰ak z ní
nevyzafioval klid. Cordelia fiekla:

,,Neznám va‰i Ïenu, ale pamatuju si ji velmi dobfie.“
,,A vezmete tu práci?“
,,Ano, vezmu ji.“
Nenucenû se usmál.
,,Je to nûco jiného nûÏ hledat zabûhlé koãky. Paní For-

tescueová nám fiekla, co si úãtujete za jeden den. Pfied-
pokládám, Ïe tohle bude draÏ‰í.“
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Cordelia odvûtila:
,,Denní taxa je stejná bez ohledu na druh práce. Ko-

neãn˘ úãet závisí na potfiebném ãase, na tom, zda musím
zapojit své zamûstnance, a na v˘‰i v˘dajÛ. Ty mohou b˘t
nûkdy vysoké. Tady ale budu na ostrovû jako host, takÏe
odpadnou úãty za hotel. Kdy tam mám pfiijet?“

,,Loì z Courcy – jmenuje se BufiÀák – bude ve spey-
mouthském pfiístavu ãekat na vlak, kter˘ odjíÏdí v devût
tfiicet tfii z Waterloo. Jízdenku máte tady v obálce. Îena
telefonovala panu Gorringeovi, Ïe si s sebou bere sekre-
táfiku-spoleãnici, která jí bude o víkendu pomáhat s rÛz-
n˘mi pracemi. Budou vás oãekávat.“

TakÏe Clarissa Lisleová si byla jistá tím, Ïe tu práci
vezme. A proã ne? Vzala ji. A byla si zfiejmû jistá i tím, Ïe
to nûjak vysvûtlí Ambrosi Gorringeovi. Její v˘mluva, Ïe
s sebou bere sekretáfiku, byla ov‰em velice chatrná
a Cordelii by zajímalo, jak dalece jí to nûkdo uvûfií. Pfiijet
do venkovského sídla na víkend v doprovodu soukro-
m˘ch detektivÛ si mÛÏe dovolit ãlen královské rodiny,
ale níÏe postavení hosté tím dávají najevo nedostatek
dÛvûry k hostiteli, zatímco pfiivést si nûkoho neznámého
by se dalo právem povaÏovat za prohfie‰ek proti etiketû.
Nebude lehké chránit paní Lisleovou a pfiitom nepro-
zradit, Ïe je tam pod fale‰nou záminkou, s tím by se sot-
va smífiil hostitel i ostatní hosté. ¤ekla:

,,Potfiebuju vûdût, kdo je‰tû bude na ostrovû a v‰ech-
no, co mi o tûch lidech mÛÏete fiíct.“

,,Moc vám toho o nich povûdût nemÛÏu. V sobotu od-
poledne, aÏ pfiijedou v‰ichni herci a pozvaní diváci,
bude na ostrovû asi sto lidí. Ale domácí spoleãnost je
malá. Má Ïena, samozfiejmû, s Tolly – sleãnou Tolgartho-
vou – svou garderobiérkou. Pak tam bude nevlastní syn
mé Ïeny, Simon Lessing. Je to sedmnáctilet˘ student, syn
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Clarissina druhého manÏela, kter˘ v srpnu 1977 utonul.
Chlapec nebyl spokojen˘ u pfiíbuzn˘ch, ktefií jsou jeho
poruãníky, proto se Clarissa rozhodla, Ïe se o nûj bude
starat sama. Ani nevím, proã ho tam zvala, on má zájem
spí‰ o hudbu. Clarissa si patrnû myslí, Ïe je na ãase, aby
pfii‰el mezi lidi. Je to takov˘ nesmûl˘ hoch. Pak tam
bude její sestfienice, Roma Lisleová. B˘vala uãitelkou, ale
teì má nûkde v severním Lond˘nû knihkupectví. Je ne-
provdaná, kolem pûtaãtyfiicítky. Vidûl jsem se s ní v‰eho
v‰udy dvakrát. Snad si má s sebou pfiivést svého partne-
ra, ale toho neznám vÛbec. A taky tam uvidíte divadel-
ního kritika Iva Whittinghama. Je to dávn˘ pfiítel mé
Ïeny. Ten má napsat ãlánek o divadle i o tom pfiedstave-
ní do nûkterého z tûch obrázkov˘ch ãasopisÛ. Ov‰emÏe
tam bude Ambrose Gorringe. A má tfii slouÏící: majordo-
ma Muntera, jeho Ïenu a Oldfielda – ten má na starosti
loì a jinak pomáhá, kde je potfieba. To budou patrnû
v‰ichni.“

,,Povûzte mi nûco o panu Gorringeovi.“
,,Gorringe zná mou Ïenu od dûtství. Jejich otcové byli

v diplomatick˘ch sluÏbách. On zdûdil ostrov po svém
str˘ci v roce 1977, kdyÏ Ïil rok v cizinû. Snad kvÛli tomu,
aby se vyhnul placení daní. Vrátil se do Británie v roce
1978 a poslední tfii roky se zab˘vá obnovou zámku a sta-
rá se o ostrov. Je ve stfiedních letech. Îenat˘ není. Mys-
lím, Ïe pfiedná‰el historii v Cambridgi. Je to autorita na
viktoriánské období. Nevím na nûj nic ‰patného.“

Cordelia fiekla:
,,Musím se vás zeptat je‰tû na nûco. Va‰e Ïena se zjev-

nû bojí o Ïivot, a to tak, Ïe nechce zÛstat na ostrovû Cour-
cy bez ochrany. Je nûjak˘ dÛvod k tomu, aby se bála nû-
koho z tamûj‰í spoleãnosti, aby ho podezírala?“

Hned vidûla, Ïe je mu ta otázka nepfiíjemná, moÏná

31

P.  D .  J A M E S OVÁ P ¤ I C H Á Z Í M  T ù  Z A B Í T

Pfiicházím 2014 - zlom  3.2.2014  14.34  Stránka 31



proto, Ïe ho donutila potvrdit, co naznaãoval, ale nikdy
nefiekl naplno – totiÏ Ïe obavy jeho Ïeny o Ïivot jsou hys-
terické a neodÛvodnûné. Îádala ochranu a on ji obstaral.
Ale podle jeho názoru to nebylo nutné, nevûfiil ani v ne-
bezpeãí, ani v opatfiení, která slouÏila k tomu, aby ji
uklidnil. A teì se v nûm cosi pfiímo vzpíralo pomy‰lení,
Ïe hostitel jeho Ïeny a ostatní hosté budou pod tajn˘m
dohledem. Udûlal, oã ho Ïena poÏádala, ale nebyl na to
moc hrd˘. Stroze prohlásil:

,,Myslím, Ïe tu my‰lenku mÛÏete pustit z hlavy. Má
Ïena nemá dÛvod podezírat nikoho z té spoleãnosti, Ïe
by jí chtûl u‰kodit, ani sebemen‰í dÛvod.“

Kapitola druhá

Nic dÛleÏitého si uÏ nefiekli. Sir George pohlédl na ho-
dinky a zvedl se. Za dvû minuty se pak s Cordelií krátce
rozlouãil u domovních dvefií, uÏ se ani nezmínil o po-
hor‰livé firemní tabulce, ani se na ni nepodíval. KdyÏ
Cordelia stoupala po schodech, uvaÏovala o tom, zda
ten rozhovor nemohla zvládnout líp. ·koda Ïe tak náhle
skonãil. Napadaly ji dal‰í otázky, které mu mûla dát –
tfieba jestli nûkdo z lidí, s nimiÏ se mûla setkat na ostro-
vû Courcy, o tûch v˘hrÛÏn˘ch dopisech ví. Teì bude
muset poãkat, aÏ se uvidí s paní Lisleovou.

KdyÏ otevfiela dvefie kanceláfie, vzhlédli k ní sleãna
Maudsleyová i Bevis od psacích strojÛ dychtiv˘ma oãi-
ma. Bylo by kruté, kdyby se s nimi nepodûlila o tu novi-
nu. Oba cítili, Ïe sir George není obyãejn˘ klient, a byli
zcela ochromeni zvûdavostí a vzru‰ením. Z pfiední kan-
celáfie se také bûhem jeho náv‰tûvy neoz˘val Ïádn˘ kla-
pot psacích strojÛ. Teì jim Cordelia fiekla jen tak málo,
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aby to vÛbec stálo za sdûlení, a zdÛraznila, Ïe paní Lis-
leová hledá sekretáfiku-spoleãnici, která ji bude chránit
pfied nepfiíjemn˘m, ale bezv˘znamn˘m pisatelem ano-
nymÛ. Nefiekla nic o povaze v˘hrÛÏn˘ch dopisÛ ani
o hereããinû pfiesvûdãení, Ïe je ve váÏném nebezpeãí Ïi-
vota. Upozornila je, Ïe tento úkol, jako v‰echny ostatní,
i ty nejtriviálnûj‰í, je tfieba povaÏovat za dÛvûrn˘. Sleãna
Maudsleyová odvûtila:

,,Samozfiejmû, sleãno Grayová. Bevis to chápe velmi
dobfie.“

Bevis ji zaãal horlivû uji‰Èovat:
,,Já jsem spolehlivûj‰í, neÏ vypadám. Nefieknu ani slo-

vo, doopravdy. To já nikdy, o agentufie ani slovo. Ale
kdyby mû muãili, nezvládnu to. Bolest nevydrÏím.“

Cordelia fiekla:
,,Nikdo vás muãit nebude, Bevisi.“
Spoleãnû se dohodli, Ïe si udûlají pfiestávku na obûd

dfiív. Bevis donesl z lahÛdkáfiství v Carnaby Street send-
viãe a sleãna Maudsleyová uvafiila kávu. Pohodlnû se
usadili v pfiední kanceláfii a oddali se radostn˘m speku-
lacím o tom, co z tohohle nového úkolu mÛÏe vzejít. A ta
hodina nebyla ztracená. Cordelia ani neãekala, Ïe jí sleã-
na Maudsleyová i Bevis podají tolik prospû‰n˘ch infor-
mací o ostrovû Courcy i jeho majiteli, pfiímo ji zahrnuli
nesourod˘mi fakty. Ale nebylo to poprvé. O jejich zá-
sadnûj‰ích znalostech by se dalo pochybovat, ale dost
ãasto jí to vynahradili velmi uÏiteãn˘mi klípky.

,,Ten zámek se vám bude líbit, sleãno Grayová, jestli
vás zajímá viktoriánská architektura. MÛj bratr vzal
Svaz matek na letní v˘let na ten ostrov asi mûsíc pfied-
tím, neÏ zemfiel. Já pochopitelnû nejsem plnoprávnou
ãlenkou, to nemÛÏu. Ale obvykle jsem s nimi jezdila na
v˘lety, a tenhle byl moc zajímav˘. Zvlá‰È se mi líbily ob-
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razy a porcelán. A je tam jedna nádherná loÏnice, úplné
muzeum viktoriánsk˘ch umûleck˘ch fiemesel – De Mor-
ganovy kachle, Ruskinovy kresby, MackmurdÛv náby-
tek. Ten v˘let byl pomûrnû drah˘, to si pamatuju. Pan
Gorringe, to je vlastník ostrova, tam v sezonû pou‰tí v˘-
pravy jen jednou za t˘den a omezuje poãet náv‰tûvníkÛ
na dvanáct, takÏe pfiedpokládám, Ïe si úãtuje dost vyso-
ké vstupné, aby se mu to vyplatilo. Ale nikdo nereptal,
dokonce ani paní Baggotová, která vÏdycky veãer po ná-
vratu spustila lamentaci. A ten ostrov sám – tak krásn˘
a pestr˘, a pfiitom tak klidn˘. Nízké útesy, lesy, pole, ba-
Ïiny. Je jako Anglie v miniatufie.“

,,Milé dámy, ale já byl opravdu v divadle, kdyÏ mûla
okno. Teda Clarissa Lisleová. Bylo to pfií‰erné. Ne Ïe by jen
zapomnûla ver‰e, i kdyÏ nevím, jak mÛÏe nûkdo zapome-
nout lady Macbeth, ta role se prakticky mluví sama. Mûla
úplné okno. Z místa, kde jsme sedûli s Peterem – to je mÛj
kamarád – jsme sly‰eli, jak na ni nápovûda div nekfiiãí.
A ona pak zalapala po dechu a utekla z jevi‰tû.“ BevisÛv
rozhofiãen˘ hlas vytrhl sleãnu Maudsleyovou ze vzpomí-
nek na Orpenovy portréty a goblény Williama Morrise.

,,Chudinka! To pro ni muselo b˘t stra‰né, Bevisi!“
,,Stra‰né to bylo pro ostatní herce. Pro nás taky. Pros-

tû hrozná ostuda. KoneckoncÛ je to profesionální hereã-
ka a má nûjakou reputaci. âlovûk by neãekal, Ïe se za-
chová jako hysterická ‰kolaãka, která ztratí nervy pfii
prvním amatérském pfiedstavení. Pfiekvapilo mû, Ïe jí
Metzler po tomhle Macbethovi nabídl roli Vittorie. Ze za-
ãátku to ‰lo normálnû a recenze nebyly ‰patné, ale pak se
pr˘ zase zaãala sypat a museli to zabalit.“

Bevis mluvil jako ãlovûk, kter˘ byl pfii v‰ech tûch jed-
náních. Cordelila se ãasto podivovala jistotû, jakou si
osoboval, kdykoli mluvil o divadle, o tom exotickém
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svûtû fantazie a touhy, své zaslíbené zemi, svém pfiiroze-
ném Ïivlu. Pokraãoval:

,,Rád bych vidûl to viktoriánské divadlo na ostrovû
Courcy. Je velmi malé – jen sto sedadel – ale pr˘ je doko-
nalé. PÛvodní majitel ho postavil pro Lillie Langtryo-
vou, která byla milenkou prince Waleského. Ten ãasto
nav‰tûvoval ostrov a spoleãnost, která se tam scházela,
se bavila provozováním amatérského divadla.“

,,Jak to v‰echno víte, Bevisi?“
,,V jednom ãasopise o tom vy‰el ãlánek hned poté, co

pan Gorringe ukonãil rekonstrukci divadla. Mû na nûj
upozornil jeden kamarád. Ví, Ïe se o tyhle vûci zajímám.
Hledi‰tû vypadalo úchvatnû. Je tam dokonce královská
lóÏe s emblémem prince Waleského. Moc rád bych se
tam podíval. Stra‰nû vám závidím.“

Cordelia fiekla:
,,Sir George mi o tom divadle vyprávûl. Souãasn˘

vlastník musí b˘t velmi bohat˘. Nemohlo to b˘t nic lev-
ného, zrenovovat divadlo i zámek a nashromáÏdit vik-
toriánskou sbírku.“

Kupodivu jí odpovûdûla sleãna Maudsleyová:
,,Ale on je bohat˘! Vydûlal jmûní na tom bestselleru,

co napsal. Pitva. Pod pseudonymem A. K. Ambrose. To
jste nevûdûla?“

Cordelia to nevûdûla. Koupila si paperback tohoto ro-
mánu jako tisíce ostatních ãtenáfiÛ, protoÏe uÏ ji unavo-
valo, Ïe vidí jeho kfiiklavou obálku v kaÏdém knihkupec-
tví a supermarketu, a také ji pfiepadla zvûdavost, co je to
za debut, kter˘ dovedl vydûlat úctyhodného pÛl milionu
liber. Byl módnû dlouh˘ a také nabit˘ módním násilím.
Pamatovala si, Ïe jí skuteãnû, jak slibovala záloÏka, pfii‰lo
zatûÏko odloÏit jej, ale teì uÏ si moc nepamatovala ani
zápletku, ani hlavní postavy. Ústfiední my‰lenka byla
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dost dÛmyslná. ·lo tam o pitvu obûti vraÏdy a v románû
byly podrobnû podány pfiíbûhy v‰ech zúãastnûn˘ch osob
– soudního patologa, policisty, zfiízence v márnici, rodiny
obûti, obûti samotné a nakonec i vraha. Snad by ‰el na-
zvat, pomyslela si, trochu odli‰nou detektivkou. Odli‰-
nost spoãívala v tom, Ïe tam bylo více sexu, normálního
i abnormálního, neÏ detektivního vy‰etfiování a Ïe se au-
tor celkem úspû‰nû pokusil spojit detektivku s oblíbe-
n˘m Ïánrem rodinné ságy. PisatelÛv styl byl chytfie urãen
nej‰ir‰ímu okruhu ãtenáfiÛ, nebyl ani tak dobr˘, aby od-
radil lidového ãtenáfie, ani tak ‰patn˘, aby se lidé stydûli
ãíst román na vefiejnosti. Nakonec byla trochu rozãarova-
ná, ale tûÏko fiíct, jestli to bylo tím, Ïe se cítila zmanipulo-
vaná, nebo pfiesvûdãením, Ïe by ten A. K. Ambrose mohl
napsat lep‰í knihu, jen kdyby chtûl. Ale vynalézavû roz-
místûná sexuální intermezza, v‰echna podaná s podtóny
ironie a znechucení, i podrobn˘ popis pitvy Ïenského
tûla mûly jistou erotickou pÛsobivost. AspoÀ tady byl au-
tor sám sebou.

Sleãna Maudsleyová se honem vynasnaÏila zbavit
svou otázku pfiípadného kritického tónu.

,,Ani se nedivím, Ïe ho neznáte. Sama bych to nevû-
dûla, ale manÏel jedné z úãastnic toho letního v˘letu má
knihkupectví, a ten nám to fiekl. Pan Ambrose ani netou-
Ïí po tom, aby byl znám˘. Je to asi jediná kniha, kterou
napsal.“

Cordelie zaãala b˘t doopravdy zvûdavá na to, aÏ uvi-
dí onoho podivného, mimofiádnû talentovaného Ambro-
se Gorringe a jeho ostrÛvek. Sedûla tam a pfiem˘‰lela
o svém novém, zvlá‰tním poslání, zatímco Bevis sebral
‰álky, protoÏe byl na fiadû s mytím. Sleãna Maudsleyová
upadla do zadumané mlãenlivosti, ruce sloÏené v klínû.
Náhle vzhlédla:
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,,Doufám, Ïe vám nehrozí nebezpeãí, sleãno Grayová.
Na anonymech je nûco zlého, aÏ ìábelského. Jednou se
nám zaãaly mnoÏit ve farnosti a dopadlo to velmi tra-
gicky. Jsou tak hrÛznû nenávistné.“

Cordelia pokrãila rameny.
,,Nenávistné ano, ale nejsou nebezpeãné. Myslím, Ïe

ten pfiípad bude spí‰ nudn˘ neÏ dûsiv˘. Nûjak si neu-
mím pfiedstavit, Ïe by se na ostrovû Courcy dûlo nûco
hrozného.“

Bevis, kter˘ opatrnû balancoval se tfiemi hrníãky, se
otoãil ve dvefiích.

,,Ale tam uÏ se staly hrozné vûci! Nevím pfiesnû co.
V tom ãlánku, co jsem ãetl, to nebylo. Ale souãasné sídlo
je postavené na místû starého stfiedovûkého hradu, kter˘
stráÏil tuhle ãást Laman‰ského prÛlivu, takÏe pravdûpo-
dobnû zdûdil nûjaké to stra‰idlo. A autor se zmiÀoval
o krut˘ch a krvav˘ch dûjinách ostrova.“

Cordelia fiekla:
,,To jsou jen novináfiská kli‰é. Ve‰kerá minulost je

krvavá. To ale neznamená, Ïe její duchové je‰tû stra‰í.“
Hovofiila bez jakéhokoli neblahého tu‰ení, byla ráda,

Ïe má koneãnû pfiíleÏitost k pofiádné práci, ‰Èastná, Ïe se
dostane z Lond˘na, dokud je‰tû trvá teplé podzimní po-
ãasí, a v duchu uÏ vidûla ‰tíhlé vûÏe, baÏiny s kfiiãícími
racky, mírné pahorky a lesíky téhle miniaturní Anglie,
tak záhadné a krásné, jak na ni ãekají zalité sluncem.

Kapitola tfietí

Ambrose Gorringe teì nav‰tûvoval Lond˘n tak zfiídka-
kdy, Ïe uÏ zaãínal pochybovat, zda má jeho ãlenství
v mûstském klubu nûjak˘ smysl. V nûkter˘ch ãástech
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hlavního mûsta se dosud cítil jako doma, ale pfiíli‰ mno-
hé jiné, kter˘mi dfiív chodíval rád, mu teì pfiipadaly ‰pi-
navé, kouzla zbavené a cizí. KdyÏ bylo záhodno nav‰tí-
vit makléfie, agenta nebo vydavatele, naplánoval si
program nûãeho, ãemu v duchu fiíkal radÛstky, bylo to
dospûlé pfiehrávání ‰kolních prázdnin, aby mûl cel˘ den
nabit˘ a nezbyl mu ãas na úvahy o tom, co vlastnû dûlá
na tak dûsném místû. Program nemûnnû obsahoval ná-
v‰tûvu malého staroÏitnictví Saula Gaskina poblíÏ Not-
ting Hill Gate. Vût‰inu viktoriánsk˘ch obrazÛ i nábytku
koupil v lond˘nsk˘ch aukãních síních, Gaskin v‰ak znal
a nad‰enû sdílel jeho vá‰eÀ pro viktoriánské období, tak-
Ïe si Gorringe mohl b˘t jist˘, Ïe tam na jeho posouzení
bude ãekat malá sbírka drobností, které jsou ãasto mno-
hem víc prodchnuté duchem oné doby neÏ jeho v˘-
znamnûj‰í pfiedmûty.

V netypickém záfiijovém vedru páchla neuklizená
a ‰patnû vûtraná kanceláfi vzadu za obchodem jako dou-
pû, po nûmÏ Gaskin s bledou, vyzáblou tváfií, pedantic-
k˘ma mal˘ma rukama a v obno‰ené moleskinové vestû
hopkal jako neúnavn˘ hlodavec. Teì odemkl zásuvku
psacího stolu a uctivû vyloÏil pfied svého oblíbeného zá-
kazníka úlovky za poslední ãtyfii mûsíce. Bristolská
modrá souprava karafy a sklenek na víno s vyryt˘m
vzorem hroznÛ a révov˘ch listÛ byla zajímavá, ale skle-
nek bylo jen pût, a on mûl rád kompletní soubory, zatím-
co jedna z dvojice wedgwoodsk˘ch váz navrÏen˘ch
Walterem Cranem byla lehce na‰típnutá. Pfiekvapilo ho,
Ïe Gaskin, kter˘ vûdûl, Ïe má zájem jen o dokonalé vûci,
se vÛbec obtûÏoval a schoval je pro nûj. Ale zdobné slav-
nostní menu s vystfiiÏen˘mi okraji z banketu pofiádané-
ho královnou Viktorií ve windsorském zámku 10. fiíjna
1844 na oslavu jmenování francouzského krále Ludvíka
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Filipa rytífiem podvazkového fiádu mu udûlalo radost.
Pohrál si s my‰lenkou, Ïe by bylo zábavné pfiedloÏit pfii
oslavû v˘roãí na zámku Courcy stejná jídla, ale pfiipo-
mnûl si, Ïe jak kuchafiské umûní paní Munterové, tak po-
ãet jeho hostÛ má jisté meze.

Ale Gaskin si nechal to nejlep‰í na konec. Vytáhl teì
s obvykl˘m váÏn˘m v˘razem, jako by slouÏil jakousi
svûtskou m‰i pro oddaného stoupence, dvû tûÏké smu-
teãní broÏe, nádhernû provedené v ãerném smaltu a zla-
tû, kaÏdá s kadefií vlasÛ umnû stoãenou do kotouãkÛ
a okvûtních plátkÛ, ãern˘ vdovsk˘ ãepec se ‰títkem je‰tû
v pÛvodní krabici, v níÏ ho doruãili majitelce, a mramo-
rovou baculatou dûtskou ruãku, spoãívající na nacho-
vém sametovém pol‰táfiku. Gorringe vzal do ruky ãepec,
pohladil nabíran˘ satén, stuhy svûdãící o okázalém Ïalu.
Copak se asi stalo s jeho majitelkou? Následovala man-
Ïela do pfiedãasného hrobu, zdrcena Ïalem? Nebo se jí
ten ãepec, drahá vymy‰lenost, prostû znelíbil? Spolu
s broÏemi to bude pûkn˘ pfiírÛstek do loÏnice na zámku
Courcy, kterou pojmenoval Memento mori a kam umís-
til svou sbírku viktoriánsk˘ch nekrofilií: byly tam po-
smrtné masky Carlyla, Ruskina a Matthewa Arnolda,
úmrtní oznámení s ãern˘mi okraji, plaãícími andûli
a sentimentálními ver‰i, památeãní ‰álky, medaile i hrn-
ky, ‰atníky s tûÏk˘mi smuteãními odûvy, ãern˘mi, ‰ed˘-
mi i fialov˘mi. Do této místnosti Clarissa vkroãila jen
jednou, otfiásla se a pak se tváfiila, Ïe neexistuje. Ale on si
pobavenû v‰iml, Ïe ti z jeho hostÛ, které spojoval mile-
neck˘ vztah, aÈ pfiiznan˘ nebo tajn˘, tam rádi obãas spá-
vali, podobnû, pomyslel si, jako dûvky v osmnáctém sto-
letí bavilo souloÏit se sv˘mi zákazníky na vrchních
deskách hrobek v lond˘nském East Endu. Sledoval tu
smûs morbidity a erotiãna s lehce v˘smû‰n˘m, témûfi po-
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hrdav˘m pohledem, jako v‰echny ostatní lidské slabÛst-
ky, kter˘m náhodou neholdoval sám.

¤ekl:
,,Tohleto si vezmu. A moÏná i ten mramor. Kde jste

k nûmu pfii‰el?“
,,Soukromá koupû. Ale nemyslím si, Ïe je to rodinná

památka. Majitel tvrdil, Ïe je to kopie jedné z mramoro-
v˘ch rukou dûtí v Osbornu, vytesan˘ch pro královnu
Viktorii. Tohle je zfiejmû ruka malé královské princezny.“

,,Chudinka Vicky! S tou svou impozantní matkou, je-
jím synem a Bismarckem to zrovna nebyla nej‰Èastnûj‰í
princezna. Je to skoro neodolatelné, ale ne za tuhle
cenu.“

,,Ten pol‰táfiek je originální. A jestli je to ruka princez-
ny, tak je pravdûpodobnû unikátní. Pokud vím, nikde se
neuvádí, Ïe by existovaly kopie tûch dûl z Osborne.“

Pfie‰li k obvyklému pfiátelskému dohadování o cenû,
ale Gorringe vidûl, Ïe Gaskin své zájmy nehájí tak jako
jindy. Byl povûrãiv˘ a Gorringeovi bylo jasné, Ïe mra-
mor, kterého se pokud moÏno ani nedot˘kal, ho zároveÀ
fascinoval a odpuzoval. Chtûl ho mít z obchodu pryã.

Sotva byl obchod uzavfien, ozvalo se zazvonûní od
zamãen˘ch dvefií do ulice. Gaskin ‰el a Gorringe se ze-
ptal, zda si mÛÏe zatelefonovat. Napadlo ho, Ïe kdyby si
trochu pospí‰il, mohl by stihnout dfiívûj‰í vlak. Jako ob-
vykle zvedl telefon Munter.

,,Zámek Courcy.“
,,Muntere, tady je Gorringe. Volám z Lond˘na. Zjistil

jsem, Ïe nakonec chytím ten vlak v pÛl tfietí. TakÏe bych
mûl b˘t v pÛl páté na nábfieÏí.“

,,V˘bornû, pane. Dám pokyny Oldfieldovi.“
,,V‰echno je v pofiádku, Muntere?“
,,Celkem ano, pane. Úterní kost˘mová zkou‰ka neby-
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la moc úspû‰ná, ale pr˘ je to pfiíznivé znamení pro vlast-
ní pfiedstavení.“

,,Zkou‰ka osvûtlení dopadla dobfie?“
,,Ano, pane. Jestli dovolíte, ta spoleãnost mûla vût‰í

‰tûstí na talentovaného elektrikáfie neÏ na herce.“
,,Co paní Munterová? Sehnal jste jí v‰echny pomocni-

ce, které potfiebuje na sobotu?“
,,Úplnû v‰echny ne. Dvû z tûch dûvãat z mûsta od-

padla, ale paní Chambersová si pfiiveze vnuãku. UÏ jsem
s tou dívkou mluvil a vypadá, Ïe má dobrou vÛli, i kdyÏ
je nezku‰ená. Má-li b˘t ta hra v Courcy událostí roku,
pane, mûli bychom znovu uváÏit, bude-li staãit personál,
kter˘ máme, aspoÀ pro tenhle jedin˘ t˘den v roce.“

Gorringe fiekl klidnû:
,,Myslím, Ïe byste se s paní Munterovou nemûli do-

mnívat, Ïe to bude událost roku. Jestli máte potfiebu plá-
novat rok dopfiedu, bylo by jistûj‰í pfiedpokládat, Ïe to
bude poslední pfiedstavení, které lady Ralstonová na
Courcy odehraje.“

,,Dûkuji, pane. Musím vám vyfiídit, Ïe lady Ralstono-
vá telefonovala. Sir George se musí zúãastnit neoãeká-
vané, velmi nutné schÛzky, takÏe zfiejmû nestihne pfiijet
dfiív neÏ v sobotu odpoledne, a moÏná aÏ po pfiedstave-
ní. Lady Ralstonová navrhla, Ïe by manÏelovu nepfií-
tomnost zmírnila tím, Ïe by si pozvala sekretáfiku a spo-
leãnici, nûjakou sleãnu Cordelii Grayovou. Ta pfiijede
s ostatními pozvan˘mi v pátek ráno. Lady Ralstonová
zfiejmû nepovaÏovala za nutné, aby o tom mluvila osob-
nû s vámi.“

Z Munterov˘ch slov vyzafioval nesouhlas, stejnû jako
peãlivû odmûfiovaná ironie. Byl mistrem v odhadu, kam
aÏ mÛÏe bezpeãnû zajít, a jelikoÏ jeho zaobalená drzost
nikdy nebyla namífiena pfiímo proti zamûstnavateli,
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Gorringe mu to toleroval. MuÏ, zejména sluha, má nárok
na to, aby si drobnou vzpurností tak trochu pozvedal se-
beúctu. Gorringe si v‰iml uÏ na zaãátku jejich vztahu, jak
má Munterova osoba, modelovaná podle Jeevese a jeho
témûfi jmenovce Buntera, rázem blíÏ k parodii, kdykoli
nûco naru‰í obvykl˘ chod domácnosti. Bûhem Clarissi-
n˘ch náv‰tûv na zámku se stával témûfi nesnesitelnû
bunterovsk˘m. Gorringe se smifioval s v˘stfiedností své-
ho majordoma, s rozporem mezi jeho bizarním vzhle-
dem a jeho zpÛsoby, nezajímal se o jeho minulost a ani
teì se nestaral o to, zda skuteãn˘ Munter existuje a jest-
liÏe ano, co to je za ãlovûka.

Sly‰el, jak Munter fiíká:
,,Myslel jsem, Ïe sleãnû Grayové by mohl vyhovovat

De MorganÛv pokoj, pokud byste souhlasil.“
,,To by ‰lo. A jestli v sobotu veãer pfiijede sir George,

mÛÏe se ubytovat v Memento mori. Voják si musí zvykat
na smrt. Víme nûco o té sleãnû Grayové?“

,,Asi je to mladá dáma, jak jsem vyrozumûl. Poãítám
s tím, Ïe bude jíst v jídelnû.“

,,Samozfiejmû.“
AÈ tím Clarissa sledovala cokoliv, aspoÀ bude sud˘

poãet lidí u stolu. Ale pfiedstava Clarissy v doprovodu
sekretáfiky nebo spoleãnice, tedy dal‰í Ïeny, byla zajíma-
vá. Zadoufal, Ïe se s jejím pfiíjezdem víkend je‰tû víc ne-
zkomplikuje. UÏ takhle to nevypadalo nijak jednodu‰e.

,,Na shledanou, Muntere.“
,,Na shledanou, pane.“
KdyÏ se Gaskin vrátil do kanceláfie, zjistil, Ïe jeho zá-

kazník zamy‰lenû sedí a v ruce drÏí mramorovou dût-
skou ruãku. Bezdûãnû se otfiásl. Gorringe odloÏil mramor
na pol‰táfiek a pozoroval, jak Gaskin shání malou krabici
a vykládá ji hedvábn˘m papírem. Gorringe se ho zeptal:
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,,Vám se nelíbí?“
Gaskin si mohl dovolit b˘t upfiímn˘. Ruka byla pro-

daná a pan Gorringe nikdy neodmítl jedin˘ kus, jakmile
se dohodli na cenû.

,,NemÛÏu fiíct, Ïe by mû mrzelo, Ïe jde pryã. Mnû se
celkem líbí ty porcelánové modely lidsk˘ch rukou, na
které si viktoriáni tak potrpûli – tfieba stojánky na prste-
ny a podobnû. Minul˘ t˘den jsem mûl jeden pûkn˘, ale
mûl ulomen˘ volán na zápûstí, takÏe by vás nezajímal.
Ale dûtská ruka! Jako useknutá v rameni! Mnû se to zdá
surové, skoro morbidní. Je to jen takov˘ mÛj pocit. Víte,
jak to myslím. Vyvolává my‰lenky na smrt.“

Gorringe vrhl poslední pohled na broÏe, neÏ je staro-
Ïitník zabalil a uloÏil do krabice.

,,Je míÀ racionální, jistû, neÏli ‰perky a vdovsk˘ ãepec.
Souhlasím s vámi: kdo ví, jestli není z náhrobního po-
mníku.“

,,Ty jsou jiné. Ty mû nedûsí, pfiedmûty z náhrobních
pomníkÛ nikdy. Ale tohle je nûco jiného. Abych vám fiekl
pravdu, nelíbila se mi, hned jak mi pfii‰la do obchodu.
Kdykoli se na ni podívám, pfiedstavím si, Ïe z ní zaãne
téct krev.“

Gorringe se usmál.
,,Musím ji pfiedvést sv˘m hostÛm a sledovat jejich re-

akce. Pfií‰tí víkend se na Courcy hraje Vévodkynû z Malfi.
Kdyby to byla normální muÏská ruka, mohli bychom ji
pouÏít jako rekvizitu. Ale tuhle by vévodkynû i v rozru-
‰ení tûÏko mohla pokládat za ruku mrtvého Antonia.“

Ta naráÏka byla v Gaskinovû pfiípadû zbyteãná, pro-
toÏe nikdy Webstera neãetl. Zamumlal jen:

,,To opravdu ne, pane,“ a usmál se sv˘m potuteln˘m,
podlézav˘m úsmûvem.

O pût minut pozdûji sledoval, jak jeho zákazník s ba-
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líãky vychází z budovy, pogratuloval si s pfiedãasn˘m
uspokojením – protoÏe pfies svou peãlivû pûstûnou citli-
vost o sobû nikdy netvrdil, Ïe je jasnovidec – Ïe vidûl
ruku mrtvé princezny naposledy a naposledy o ní sly‰el.

Kapitola ãtvrtá

Ani ne dvû míle od nûj, v jedné ordinaci v Harley Street
spustil Ivo Whittingham nohy z vy‰etfiovací pohovky
a pozoroval, jak se doktor Crantley-Matherse ‰ourá
zpátky ke svému psacímu stolu. Doktor mûl na sobû jako
vÏdycky star˘, ale dobfie u‰it˘ oblek s úzk˘m prouÏkem.
Nic tak klinického jako bíl˘ plá‰È nikdy nenaru‰ilo pro-
stor jeho ordinace, a sama místnost s axminstersk˘m ko-
bercem, vyfiezávan˘m edwardiánsk˘m stolem, na nûmÏ
stály fotografie vnouãat sira Jamese a jeho v˘znaãn˘ch
pacientÛ ve stfiíbrn˘ch rámeãcích, s loveck˘mi barvotis-
ky a portrétem nûjakého dobfie prosperujícího pfiedka,
kter˘ zaujímal ãestné místo na mramorové fiímse nad
krbem, vypadala spí‰ jako soukromá studovna neÏ jako
ordinace. Nebylo zde patrné Ïádné úsilí, aby se zabráni-
lo ‰ífiení infekce; ale bacily si jistû umûjí poradit jinak, po-
myslel si Whittingham, neÏ aby ãíhaly v bohatû ãalounû-
ném kfiesle, v nûmÏ pacienti sira Jamese ãekali na
doktorovy rady. Ani vy‰etfiovací pohovka nevypadala
nemocniãnû, byla potaÏená hnûdou kÛÏí a vystupovalo
se na ni po elegantních knihovních schÛdkách z osm-
náctého století. Zfiejmû se pfiedpokládalo, Ïe i kdyby si
nûktefií hosté sira Jamese z nûjakého soukromého vrto-
chu chtûli odloÏit ‰atstvo, nebude mít tato v˘stfiednost
nic spoleãného s jejich zdravotním stavem.

Sir James vzhlédl od svého bloku receptÛ a zeptal se:
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,,Ta slezina vás pofiád trápí?“
,,ProtoÏe musí váÏit nejmíÀ deset kilo a já si pfiipadám

jak tûhotná Ïenská, ano – dalo by fiíct, Ïe mû trápí.“
,,MÛÏe pfiijít ãas, kdy bude líp ji vyndat. Ale není na to

spûch. Popfiem˘‰líme o tom je‰tû za mûsíc.“
Whittingham za‰el za malovan˘ orientální paravan,

kde mûl ‰aty pfiehozené pfies Ïidli, a zaãal se oblékat, na-
tahovat si kalhoty pfies vystouplé bfiicho. Vypadá to, po-
myslel si, jako by v sobû nosil vlastní smrt, cítil, jak zatû-
Ïuje svaly, inkubus v podobû zárodku, kter˘ se nikdy
nepohnul a pfiipomínal mu svou mrtvou vahou, defor-
mací, kterou vidûl v zrcadle pokaÏdé, kdyÏ se koupal, co
to v sobû nosí. Vyhlédl pfies paravan a fiekl:

,,Tu‰ím, Ïe jste mi vysvûtloval, Ïe slezina je zvût‰ená,
protoÏe pfievzala tvorbu ãerven˘ch krvinek, které uÏ mi
krev neprodukuje.“

Sir James nevzhlédl. Pronesl úmyslnû lehk˘m tónem:
,,Více nebo ménû je to tak, ano. Pfiestane-li jeden orgán

fungovat, jin˘ má tendenci ho nahradit.“
,,A nebylo by netaktní zeptat se, kter˘ dal‰í orgán pfie-

vezme tu funkci, aÏ mi vyndáte slezinu?“
Sir James se tomu Ïertu uchechtl. ,,Pfies most pfiejde-

me, aÏ budeme na bfiehu, ano?“ Nikdy to nebyl moc vy-
nalézav˘ fieãník, pomyslel si Whittingham.

Poprvé od té doby, co onemocnûl, by se Whittingham
rád pfiímo zeptal svého lékafie, kolik ãasu mu zb˘vá. Ne
Ïe by tu byly záleÏitosti, které by mûl dávat do pofiádku.
Byl rozveden˘, dûti se mu odcizily, a teì, co Ïil sám, byly
jeho vûci stejnû jako jeho pfiehnanû naklizen˘ byt v po-
sledních pûti letech uspofiádané aÏ bûda. Potfieba vûdût
byla teì jen trochu víc neÏ mírná zvûdavost. Rád by se
dozvûdûl, zda bude u‰etfien dal‰ích Vánoc, coÏ bylo ob-
dobí, které nejvíc nesná‰el. Ale uvûdomil si, Ïe by ta
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otázka svûdãila o ‰patném vkusu. Cel˘ pokoj byl zafiízen
tak, aby se tady ani nedala vyslovit; sir James mûl pa-
cienty odbornû vycviãené, aby nepokládali otázky, na
nûÏ by se mu tûÏko odpovídalo. Jeho filozofie – a Whit-
tingham s ní celkem souhlasil – byla, Ïe pacienti si sami
uvûdomí, aÏ pfiijde jejich ãas, Ïe umírají, a Ïe tehdy uÏ je-
jich tûlesná slabost uãiní to vûdomí ménû bolestn˘m neÏ
rozsudek smrti vysloven˘ v dobû, kdy v Ïilách je‰tû
proudí bujná krev. Nevûfiil, Ïe ztráta nadûje nûkdy nûko-
mu prospûla, a kromû toho se lékafii vÏdycky mohou
m˘lit. To poslední tvrzení zavánûlo fale‰nou skromnos-
tí. Sir James soukromû nevûfiil, Ïe by se osobnû mohl
v diagnóze m˘lit, a opravdu byl skvûl˘ diagnostik. Sot-
va se mu dá klást za vinu, pomyslel si Whittingham, Ïe
schopnost lékafiÛ urãit diagnózu o tolik pfiedbíhá jejich
schopnost léãit. KdyÏ strkal ruce do rukávÛ, pronesl na-
hlas Braccianova slova z Bílé ìáblice:

Smrt ãeká toho, kdo tu fiekne smrt,
to nekoneãnû stra‰né slovo.

S tímhle názorem by sir James zfiejmû souhlasil. Bylo
s podivem, Ïe si ta slova, která – jak se Whittinghamovi
zdálo – znal, nedal vyr˘t nad dvefie.

,,PromiÀte, pane Whittinghame. Nûjak jsem vám ne-
rozumûl.“

,,Nic, sire Jamesi. Jen jsem citoval Webstera.“
KdyÏ lékafi doprovázel svého pacienta ke dvefiím or-

dinace, v nichÏ stála mimofiádnû hezká sestra, která ho
mûla vyprovodit z domu, zeptal se:

,,Vyjedete si o tomhle víkendu nûkam z Lond˘na?
V tomhle poãasí by byla ‰koda zÛstávat ve mûstû.“

,,Vlastnû jedu do Dorsetu. Na ostrov Courcy, u Spey-
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mouthu. Amatérská spoleãnost s jistou profesionální po-
mocí tam bude hrát Vévodkyni z Malfi a já o tom mám na-
psat do obrazové pfiílohy jednûch novin.“ Dodal: ,,Mám
hlavnû psát o renovaci viktoriánského divadla na ostro-
vû a o jeho historii.“ OkamÏitû sebou zaãal za své vy-
svûtlení pohrdat. Copak to nevyznûlo tak, Ïe sice umírá,
ale je‰tû neklesl natolik, aby psal recenze na amatéry?

,,V˘bornû. V˘bornû.“ Sir James zahfiímal souhlas hla-
sem, kter˘ byl pfiehnan˘ i jako chvála Boha v sedm˘ den.

KdyÏ se za Whittinghamem zavfiely impozantní pfied-
ní dvefie, upadl v poku‰ení najmout si taxík, kter˘ tam
právû zastavoval, zfiejmû pfiiváÏel dal‰ího pacienta. Ale
rozhodl se, Ïe tu míli ke svému bytu v Russell Square
ujde pû‰ky. A na Marylebone High Street byla nová ka-
várniãka, kde mladí majitelé sami mleli ãerstvou kávu
a pekli vlastní zákusky a kde nûkolik Ïidlí pod sluneãní-
ky dávalo místním obyvatelÛm iluzi, Ïe je anglické léto
vhodné k tomu, aby jedli venku. Mohl by se tam na de-
set minut zastavit. Bylo pozoruhodné, jak tyhle v‰ední
radosti teì nabyly na dÛleÏitosti. KdyÏ se smífiil s údû-
lem smrtelné choroby, zaãal se oddávat nûkter˘m sla-
bÛstkám stáfií, zálibû v mal˘ch radostech, strachu z ruti-
ny, neochotû setkávat se i s nejstar‰ími znám˘mi,
neteãnosti, která i z oblékání a koupání ãinila bfiemeno,
i péãi o tûlesné funkce. Pohrdal tím poloãlovûkem, kte-
r˘m se stal, ale i tohle znechucení sebou sam˘m mûlo
v sobû cosi z nafiíkavé mrzutosti stáfií. Ale sir James mûl
pravdu. âlovûk sotva mohl cítit lítost nad tím, Ïe ztrácí
takhle okle‰tûn˘ Ïivot. A aÏ ho nakonec nemoc pfiemÛÏe,
smrt bude jen definitivní rozklad tûla, z nûhoÏ uÏ dávno
unikl duch, opotfiebovan˘ bolestí, únavou a rezignací,
jeÏ byla víc neÏ tûlesná slabost, zbabûl˘ zrádce srdce,
kter˘ v sobû nena‰el vÛli bojovat.
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KdyÏ kráãel v líbezném sluneãním svûtle po Wim-
pole Street, vzpomínal na v‰echna ta velká pfiedstave-
ní, která vidûl a recenzoval, a v duchu si odfiíkával ta
jména, jako by ãetl prezenãní listinu: OlivierÛv Ri-
chard Tfietí, Wolfit v roli Malvolia, GielgudÛv Hamlet,
RichardsonÛv Falstaff, Porcia Peggy Ashwortové. Vz-
pomínal si na nû, pamatoval si divadla, reÏiséry, do-
konce nûkteré nejãastûji citované v˘Àatky ze sv˘ch kri-
tik. Bylo zajímavé, Ïe po tfiiceti letech, co nav‰tûvoval
divadla, mu nejvíc utkvûla v pamûti klasika. Vûdûl
v‰ak, Ïe i kdyby dnes veãer usedl na své obvyklé mís-
to ve tfietí fiadû v pfiízemí, ve slavnostním odûvu jako
vÏdycky na premiéfie, a zaposlouchal se do toho vy-
ãkávavého ‰umu, kterému se nepodobal Ïádn˘ zvuk
na svûtû, nic, co by se dûlo po zvednutí opony, by ho uÏ
nedojalo nebo nevzru‰ilo a nevzbudilo v nûm víc neÏ
mírn˘, odtaÏit˘ zájem. Ta sláva a ten úÏas byly tytam.
Nikdy uÏ neucítí ono nervózní chvûní mezi lopatkami,
ono témûfi fyzické vzedmutí krve, s nímÏ v mládí rea-
goval na velké herectví. Bylo ironické, Ïe teì, kdyÏ
ve‰kerá vá‰eÀ pominula, mûl psát svou poslední kriti-
ku, a to je‰tû na amatérské pfiedstavení. Ale snad nûjak
najde energii k tomu, aby vykonal to, kvÛli ãemu na
ostrov Courcy jede.

Ten ostrov pr˘ je krásn˘ a zámek má b˘t zajímav˘
pfiíklad viktoriánské honosnosti. To, Ïe je uvidí, zfiejmû
stálo za námahu cesty, a to bylo asi tak v‰echno, co
v nûm mohlo vyvolat pocit blízk˘ nad‰ení. Pokud ‰lo
o spoleãnost, nebyl si tak jist˘. Clarissa se zmínila, Ïe
tam bude její sestfienice Roma Lisleová s pfiítelem. S Ro-
mou se je‰tû nesetkal, ale musel uÏ tolik let poslouchat
Clarissiny sÏíravé odsudky na její adresu, Ïe ho nijak
nepotû‰ilo, Ïe tam bude pod jednou stfiechou s obûma.
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Nikdo ani nevûdûl, jak se Romin pfiítel jmenuje, a to také
nebudilo dÛvûru. A mûl tam s nimi b˘t také ten chlapec.
Clarissino rozhodnutí, Ïe si k sobû vezme syna svého
utonulého manÏela, Martina Lessinga, bylo zjevnû ges-
to vypoãtené na efekt a Iva by zajímalo, zda ho víc Ïele-
la sama dobrodûjka nebo její obûÈ. Se Simonem Lessin-
gem se setkal pfii tfiech pfiíleÏitostech, dvakrát v divadle
a jednou v Clarissinû bytû v Bayswateru, a pokaÏdé ho
zarazila chlapcova neohrabanost a pocit hluboké osob-
ní nevyrovnanosti, která byla více spjata s Clarissou neÏ
s adolescencí, aspoÀ tak se mu to zdálo. V jeho servilitû
bylo nûco psovského, zoufalá touha po pochvale bez
nejmen‰ího tu‰ení, co po nûm vlastnû chce. Whitting-
ham vidûl tent˘Ï pohled v oãích jeho otce; osten té
vzpomínky byl nepfiíjemn˘. Simon byl povaÏován za
nadaného klavíristu. Clarissa uÏ se nejspí‰ vidûla v jed-
né z pfiedních lóÏí Royal Festival Hall, zatímco její zá-
zraãné dítû, zboÏÀující pohled upfien˘ vzhÛru, se vítûz-
nû uklání. Asi ji dost zklamalo, Ïe místo toho si musí
umût poradit s náladov˘m a neotesan˘m adolescentem.
Zjistil, Ïe se ho zmocÀuje mírn˘ zájem, jak ti dva spolu
vycházejí. A budou tu dal‰í malé radosti: v neposlední
fiadû moÏnost sledovat, jak si Clarissa Lisleová poradí
se svou vlastní neurózou. KdyÏ uÏ to má b˘t jeho po-
slední pfiedstavení, bylo jistou útûchou vûdomí, Ïe i pro
ni by mohlo b˘t poslední. Teì uÏ bude Clarissa vûdût,
Ïe umírá. Umûla se dívat. Ale nepfiipraví ji o tu radost,
kterou by mohla cítit pfii sledování procesu jeho tûles-
ného chátrání. Existují i rafinovanûj‰í radosti, mezi nû
mÛÏe patfiit sledování du‰evního rozpadu, pomyslel si.
Pfiicházel na to, Ïe jak se ãlovûk blíÏí ke konci, i nenávist
trochu slábne. Ale pfiesto trvala déle neÏ touha, dokon-
ce déle neÏ láska. Jak tak pomalu kráãel po proslunûné
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ulici a pfiem˘‰lel o víkendu, kter˘ ho ãeká, usmál se,
kdyÏ si uvûdomil, Ïe nejÏivûj‰í v nûm je teì chuÈ prová-
dût drobné darebnosti.

Kapitola pátá

V suterénu malého antikvariátu v pasáÏi na severním
konci Tottenham Court Road kleãela Roma Lisleová, vy-
balovala staré knihy z bedny a tfiídila je. V místnosti, kte-
rá slouÏila jako kuchynû a stále tam byl star˘ porceláno-
v˘ dfiez, fiada nástûnn˘ch skfiínûk a odpojen˘ plynov˘
sporák, tak tûÏk˘, Ïe s ním ani spoleãnû s Colinem ne-
hnuli, bylo nesnesitelné vedro, pfiestoÏe mûla dlaÏdico-
vou podlahu. Venku se nahromadûn˘ Ïár babího léta
snad soustfiedil v oblasti pod Ïelezn˘m zábradlím
a opfiel se do malého okénka jako zpocená, d˘mem pro-
sycená deka, která je odfiízla od vzduchu i svûtla. Jediné
svûtlo na stropû spí‰ stínilo, neÏ osvûtlovalo; bylo ab-
surdní, Ïe v takov˘hle den musela je‰tû svítit drahou
elektfiinou. Musela b˘t blázen, Ïe si kdy myslela, Ïe ta-
kovouhle díru lze zmûnit na pfiíjemné, útulnû pohostin-
né oddûlení antikvariátu, radost pro ãlovûka, kter˘ si
sem pfii‰el prohlíÏet ty skvosty.

Ty knihy, jak teì vidûla, byly dost ne‰Èastná koupû.
Dostala na nû nabídku a levnû je koupila v nûjakém v˘-
prodeji na venkovû. Pfii první dÛkladnûj‰í prohlídce bylo
jasné, Ïe nebyly dost levné. Nejlep‰í byly navrchu, zby-
tek tvofiil nesourodou sbírku viktoriánsk˘ch kázání,
vzpomínek penzionovan˘ch generálÛ, ÏivotopisÛ míst-
ních politikÛ, stejnû bezv˘znamn˘ch po smrti jako zaÏi-
va, románÛ, které byly zajímavé jedinû snad tím, Ïe se
nûkdo odhodlal je vydat.
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Kolena mûla necitlivá od dlaÏdic, dusila se pachem
prachu, ztuchlé lepenky a práchnivûjího papíru. Pfied-
stavovala si to úplnû jinak: Ïe vedle ní bude kleãet Colin,
‰Èastnû se budou prohrabovat zajímavou vete‰í, vykfii-
kovat radostí, kdykoli objeví dal‰í skvost – smích, ‰Èast-
né plány, legrace. Îivû si vzpomínala na jejich poslední
den na Pottergateské jednotné stfiední ‰kole, veãírek na
rozlouãenou s lacin˘m sherry, nezbytn˘mi brambÛrky
a s˘rov˘mi jednohubkami; na chabû skr˘vanou závist
kolegÛ, Ïe jdou s Colinem odtud, Ïe si zakládají spoleã-
n˘ podnik, navÏdy dají vale rozvrhÛm hodin, klasifika-
ci, zkou‰ení, tomu kaÏdodennímu deprimujícímu boji
o udrÏení pofiádku ve tfiídû se tfiiceti nebo ãtyfiiceti Ïáky
na ‰kole v centru mûsta, kde se uãení vÏdycky podfiizo-
valo udrÏování jakéhosi zdání káznû.

A to bylo teprve devût mûsícÛ! Za tûch devût mûsícÛ
v‰echno, co koupili, v‰echno, co potfiebovali, bylo stále
draÏ‰í, a obchod byl stejnû mrtv˘, jako by byl zatluãen˘
prkny a na mizinû. Devût mûsícÛ práce do úmoru, ãím
dál men‰ích ziskÛ, hasnoucích nadûjí a napÛl pfiiznáva-
né paniky. Devût mûsícÛ – je to moÏné? – pomalého umí-
rání touhy. Skoro vykfiikla na protest, kdyÏ sv˘ma siln˘-
ma rukama odstrãila bednu, jako by se ta my‰lenka
i bolest, kterou pÛsobila, dala vyhnat z hlavy fyzick˘m
pohybem. A pak zaslechla na schodech jeho kroky. Oto-
ãila k nûmu tváfi, vyloudila úsmûv. U obûda sotva pro-
mluvil. Ale to uÏ je tfii hodiny. Nûkdy mu tyhle nálady
netrvaly dlouho. Jeho první slova tu nadûji zniãila.

,,Pane BoÏe, tady to smrdí!“
,,Nebude, aÏ to tady dáme do pofiádku.“
,,A jak dlouho to bude trvat? To chce armádu uklíze-

ãek a malífiÛ. A stejnû to pak bude vypadat pofiád stejnû,
jako sklepní doupû.“
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SloÏil se na neotevfienou bednu s knihami, zaãal se
prohrabávat v kupû, kterou vybalila, a jednu knihu za
druhou pou‰tûl s okázal˘m pohrdáním z rukou na ne-
uspofiádanou hromadu. Jeho hezká, nedÛtklivá tváfi vy-
padala ve slabém svûtle stra‰nû unavenû. Proã? ptala se
v duchu. Dfiela tu pfiece ona. Vztáhla ruku a on ji po chví-
li slabû stiskl.

Pomyslela si: ,,BoÏe, miluju tû! Milujeme se. Neber mi
to.“

Vyprostil svou ruku témûfi pokradmu a zaãal pfiedstí-
rat, Ïe ho zaujala jedna kniha. KdyÏ ji otevfiel, vypadl
z ní list silného, vybledlého papíru a sná‰el se k zemi.

,,Co je to?“
,,Vypadá to na nûjakou starou rytinu. Ani bych nefiekl,

Ïe to má nûjakou cenu.“
,,MÛÏeme se zeptal Ambrose Gorringe, aÏ pfiijedeme

na ostrov Courcy. Vyzná se v tûchhle vûcech, i kdyÏ ne-
patfií do jeho období.“

Oba na tisk upfieli pohled. Rytina byla urãitû stará, po-
dle stylu by ji odhadovala na zaãátek sedmnáctého století,
a byla v pozoruhodnû dobrém stavu. Horní ãást tvofiil hru-
b˘ dfievofiez kostlivce, kter˘ drÏel v pravé ruce ‰íp a v levé
pfies˘pací hodiny. Pod ním byl titul „Velk˘ posel smrti“,
následovaly ver‰e. Pfieãetla první ãtyfii fiádky nahlas:

Má krásná paní, odloÏ drah˘ ‰at,
dál uÏ se nemá‰ ve své p˘‰e hfiát,
rozko‰ím tûla musí‰ sbohem dát
Dnes veãer pfii‰el jsem tû povolat

Nedatovan˘ podpis pod ním udával jméno tiskafie,
byl to jak˘si John Evans z Long Lane v Lond˘nû.

Roma fiekla: ,,Pfiipomíná mi to Clarissu.“
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,,Clarissu? Proã, prosím tû?“
,,Nevím. Nevím proã.“
DoÏadoval se vysvûtlení, popuzenû a naléhavû, jako

by na tom záleÏelo, jako by tím nûco myslela.
,,¤ekla jsem to jen tak, napadlo mû to. Nic jsem tím ne-

myslela. PoloÏ ten papír ke dfiezu, na odkapávaã. Uká-
Ïeme ho Ambrosi Gorringeovi.“ Poslechl a na‰tvanû se
vrátil ke své bednû. 

,,Udûlali jsme chybu, Ïe jsme se dali na tenhle ‰unt.
Mûli jsme se zamûfiit na novou literaturu. V Lond˘nû je
asi vÛbec nadbytek knihkupectví. A bÛhví proã jsem se
nechal pfiemluvit, abychom koupili tu leviãáckou litera-
turu, co je nahofie. Nikdo o to nestojí. Leviãáci uÏ mají
pár útuln˘ch doupat v okolí a ostatní zákazníky to od-
razuje. Na ty broÏurky se jen sná‰í prach. Musel jsem b˘t
cvok.“ Vûdûla, Ïe nemluví jen o leviãácké literatufie. Ta
nespravedlnost ji rozzlobila. Hned jak zaãala mluvit, vû-
dûla, Ïe je to hloupost. On potfieboval chlácholení, sou-
hlas, utû‰ování. Po hádkách, které trvale vyvolával, byl
vÏdycky na‰tvan˘ a rozmrzel˘, zatímco ona se cítila vy-
ãerpaná. Ale uÏ se to nedalo zarazit.

,,Podívej, tenhle krám sis nepronajal, abys mi udûlal
pomy‰lení. Byl jsi zrovna tak hrr vypadnout z Potterga-
te jako já. Nenávidûl jsi uãení. Vzpomíná‰? Mnû uÏ to
lezlo krkem, to pfiiznávám, ale nenechala bych toho,
kdybys neudûlal první krok.“

,,TakÏe podle tebe je to v‰echno moje vina.“
,,V‰echno! Co v‰echno? Není to niãí vina. Oba jsme

udûlali jen to, co jsme chtûli.“
,,Tak na co si stûÏuje‰?“
,,Prostû mû unavuje, Ïe mi dává‰ najevo, jaké jsem pro

tebe bfiemeno, hor‰í neÏ manÏelka, jako bys ten krám
drÏel jen kvÛli mnû.“
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,,Mám ho – máme ho – protoÏe nemáme jinou moÏ-
nost. Pottergate nás zpátky nevezme, i kdybychom si
podali Ïádost.“

A kam jinam by si mohli podat Ïádost? Nemusel jí vy-
právût o nezamûstnanosti v uãitelské profesi, o ‰krtech
ve v˘dajích, o tom, jak i ti nejv˘‰ kvalifikovaní zoufale
shánûjí místa. OkamÏitû, jak promluvila, jí bylo jasné, Ïe
hádat se je nesmysl, Ïe to jenom pfiiÏiví jeho podráÏdû-
nost:

,,Kdybys toho nechal, Stella by byla na koni. Myslím,
Ïe jedinû na to ãeká. Pak mÛÏe tvrdit ,Já ti to fiíkala‘
a pfiedat tû, hezky pokorného, drahému tatínkovi a ro-
dinné firmû. BoÏe mÛj, ta se musí modlit, abychom zkra-
chovali! Je to div, Ïe nûkde neãíhá a nepoãítá nám zákaz-
níky!“

Jeho protest vyznûl spí‰ nevrle neÏ ráznû. Takovouhle
hádku uÏ koneckoncÛ absolvovali nejednou. ,,Ví, Ïe
mám starosti, samozfiejmû. Samotné jí to dûlá starosti.
Má na to právo. PÛlka penûz, co jsem do toho dal, byla
její.“

Jako by jí to musel pfiipomínat. Jako by pfiesnû nevû-
dûla, kolik penûz z tatínkovy ‰tûdré apanáÏe mu Stella
velkomyslnû poskytla. A jak to od ní bylo ‰lechetné – ‰le-
chetné, nebo hloupé, nebo mazané. Nebo v‰echno na-
jednou. ProtoÏe musela vûdût, Ïe Colin jde do toho se
svou milenkou, tak slepá nebyla. Ach, ta to vûdûla moc
dobfie! Nemohla pochopit, co na Romû vidûl – v tom ne-
byla jediná – ale pfiedem vûdûla, jak to dopadne. A co
kdyÏ to byla její pomsta, ty peníze vloÏené do podniku,
kter˘ byl odsouzen ke krachu vzhledem k jejich nezku-
‰enosti, nedostatku kapitálu, jejich sebeklamÛm; ten
krach ho pfiivede zpátky, pûknû potrestaného, tam kam
patfií, na místo – kdyÏ se to tak vezme – odkud nikdy ve
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skuteãnosti neode‰el. A pak mu zbude jen tchánova fir-
ma, obchod v Kilburnu, kde se na splátky prodává lev-
n˘ pfiekliÏkov˘ nábytek zákazníkÛm pfiíli‰ nevûdom˘m,
neÏ aby poznali, Ïe je berou na hÛl, nebo pfiíli‰ hrd˘m ve
své chudobû, neÏ aby prolézali pouliãní trhy a kupovali
solidní dubov˘ nábytek z druhé ruky. Sv˘m zboÏím je
oslÀoval – barové skfiíÀky, obytné stûny, honosnû zdobe-
né soupravy, které se rozpadnou, je‰tû neÏ kupující za-
platí poslední splátku. Tohle chtûl udûlat Colin se sv˘m
Ïivotem? Pro tohle nechal uãení? A vymyslela to v‰ech-
no Stella sama, nebo v tom mûl prsty i tatínek? Ty pení-
ze, které jim pÛjãila – nebyly snad peãlivû propoãtené
tak, aby mohli zaloÏit podnik, ale pfiitom jich nebylo to-
lik, aby mohli dosáhnout úspûchu? Chytrá na to byla
dost. Mûla vychytralou hlavinku, která se hodila k jejím
‰piãat˘m, nalakovan˘m nehtÛm, k jejím bíl˘m, dûtsk˘m
zoubkÛm. A mûla dal‰í zbranû, Justina a Joannu. Cham-
tivost a panovaãnost posvûcené matefistvím. Mûla dvoj-
ãata. A jak jich umûla vyuÏívat, pane BoÏe! KaÏdá dûtská
nemoc, kaÏdá ‰kolní slavnost, kaÏdá náv‰tûva zubafie,
kaÏdá rodinná dovolená, kaÏdé Vánoce vyÏadovaly jeho
pfiítomnost doma, jako by fiíkala: ,,MÛÏe s tebou spát,
hrát si s tebou na knihkupectví, namlouvat si, Ïe tû mi-
luje, svûfiovat se ti. Ale dûti s ním nikdy mít nebude‰.
A nikdy se se mnou nerozvede, aby si tû vzal.“ Tyhle
my‰lenky ji aÏ vydûsily, vydûsilo ji, co se to s nimi dûje.
Vykfiikla:

,,Ne, miláãku, nebudeme se hádat. Jsme unavení, je
vedro a vÛbec je to hrozn˘ den. V pátek zavfieme za tím
v‰ím dvefie a vyrazíme na ostrov Courcy. Tfii dny klidu,
slunce, skvûl˘ch vín, v˘borného jídla a mofie. Ostrov je
mal˘, jen tfii krát dvû a pÛl míle, fiíkala Clarissa, ale dají
se tam podnikat bájeãné procházky. MÛÏeme se oddûlit
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od ostatní spoleãnosti. Clarissa bude mít plno práce s di-
vadlem. Ambrose Gorringe se tûÏko bude starat o to, co
dûláme. Îádní vûfiitelé, Ïádní lidé, jen klid. Pane BoÏe,
a Ïe ho potfiebuju.“

UÏ se chystala dodat: ,,A potfiebuju tebe, miláãku. Víc
a víc. Pofiád.“ Ale pak vzhlédla a v‰imla si jeho v˘razu.

Nebyl to neznám˘ v˘raz, ta smûs studu, podráÏdûní
a rozpakÛ. UÏ ji znala. KoneckoncÛ to patfiilo k jejich Ïi-
votu, plány, které spfiádali s takovou dÛvûrou, s takovou
radostí, a na poslední chvíli je zru‰il. Ale nikdy pfiedtím
jí na tom tak zoufale nezáleÏelo. Oãi se jí zalily slzami.
¤íkala si, Ïe musí zachovat klid, Ïe se nesmí zhroutit, ale
kdyÏ promluvila, znûlo to hnûvivû a vyãítavû, sama to
sly‰ela; a vidûla, Ïe se stud v jeho tváfii mûní v odpor.

,,To mi nemÛÏe‰ udûlat! To nemÛÏe‰! Slíbil jsi to!
A fiekla jsem Clarisse, Ïe si pfiivedu spoleãníka. V‰echno
uÏ je domluvené!“

,,Vím to a moc mû to mrzí. Ale ráno pfii snídani telefo-
noval Stellin otec, Ïe pfiijede na víkend. Musím tam b˘t.
¤íkal jsem ti, jak˘ je. Má na mû dopal, Ïe jsem pfiestal
uãit. Nikdy jsme spolu moc nevycházeli. Myslí si, Ïe si jí
dost neváÏím; ví‰, jak to b˘vá s jedináãkem. Nebyl by
rád, kdyby zjistil, Ïe jsem na cel˘ dlouh˘ víkend odjel
a nechal ji tam s dûtmi samotnou. Té historce o kniÏním
v˘prodeji nebude vûfiit. Mám dojem, Ïe tomu nevûfií ani
Stella.“

Takhle to tedy bylo. Pfiijede tatínek. Tatínek, kter˘
dvojãatÛm platí ‰koly, koupil jim auto, platil kaÏdoroãní
dovolenou, pfiepychové vûci, z kter˘ch se staly nezbyt-
nosti. Tatínek, kter˘ má vlastní pfiedstavy o zeÈovû bu-
doucnosti.

¤ekla hlasem, kter˘ témûfi pfiecházel ve vzlykot:
,,Co si pomyslí Clarissa?“
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,,A nejde spí‰ o to, co by si pomyslela, kdybych pfiijel?
Ví, Ïe jsem Ïenat˘. Tedy, tys jí to urãitû vyzvonila. Nevy-
padalo by trochu divnû, Ïe jsme pfiijeli spolu? A asi by-
chom stejnû nemohli mít spoleãn˘ pokoj nebo tak vÛ-
bec.“

,,Tím tak vÛbec zfiejmû myslí‰, Ïe bychom spolu ne-
mohli spát. Proã ne? Clarissa není zrovna vzor cudnosti
a nepfiedpokládám, Ïe by se Ambrose Gorringe plíÏil
v noci po chodbách, aby zkontroloval, jestli jsou hosté ve
sv˘ch pokojích.“

Zabruãel:
,,O to nejde. Vysvûtlil jsem ti to. Jde o tchána.“
,,Ale o tomhle víkendu by ses mohl od nûj i od ní

osvobodit. Myslela jsem, Ïe bychom mohli promluvit
s Clarissou, fiíct jí o obchodû, poÏádat ji o pomoc. Proto
jsem to pozvání zafiídila. KoneckoncÛ mi pfiipadne tfieti-
na jejích penûz, zemfie-li bezdûtná. Je to ve str˘ãkovû po-
slední vÛli. MoÏná by souhlasila s tím, Ïe by mi nûco
dala uÏ teì, kdy jsou nejvíc potfieba. PoÏádali bychom ji
jen o pÛjãku.“

SnaÏila se nevidût, jak se mu tváfi rozjasnila nadûjí.
Pak opût pohasla. ¤ekl nevrle:

,,Nedovedl bych poÏádat o peníze Ïenu.“
,,Ty bys nemusel. PoÏádala bych ji já. Myslela jsem si

jen, Ïe by tû mûla poznat, líbil by ses jí. Vidûla by tû za
tûch nejpfiíznivûj‰ích podmínek. Pak bych s ní mohla
promluvit, aÏ by k tomu nastala správná chvíle. I dvacet
tisíc by nám pomohlo.“

,,A co dostane‰, aÏ umfie?“
,,Nevím pfiesnû. Asi tak osmdesát tisíc. Mohlo by to

b˘t i víc.“
Odvrátil se. ,,A tolik bychom potfiebovali, kdybych

mûl odejít od Stelly, získat její souhlas s rozvodem. JenÏe
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Clarissa neumfie, jen aby nám vyhovûla. Dvacet tisíc by
staãilo tak na záchranu obchodu. Na nic víc. A proã by
nám je pÛjãovala? KaÏd˘, kdo se trochu vyzná ve finan-
cích, ví, Ïe jsou to vyhozené peníze. Nemá to cenu.
O tomhle víkendu pfiijet nemÛÏu.“

Podlaha nad nimi zavrzala. Do obchodu nûkdo pfii‰el.
Vyhrkl vdûãnû:

,,To vypadá na zákazníka. Heleì, zavfiu hned v pût,
jestli tam nahofie nebude co dûlat, a pomÛÏu ti tady dole.
Dáme to tady trochu do pofiádku.“

KdyÏ ode‰el, pfie‰la k oknu a zahledûla se ven, stála
tam strnule, svírala okraje dfiezu tak úpornû, aÏ jí zbûle-
ly klouby. Oãi hledûly kamsi daleko, nad zábradlí, nad
drolivou omítku zdi sklepa, na protûj‰í chodník, kde se
tetelily pestré barvy ovoce vyloÏeného na stánku – ãer-
vená, zelená, Ïlutá. Obãas kolem pfie‰ly kroky, zahlaho-
lily hlasy, úzká uliãka na chvilinku oÏila. Tichá postava
u okna se v‰ak stále nepohnula. Pak si povzdechla.
Ztuhlá ramena se uvolnila, prsty pustily dfiez. Sebrala
z odkapávací desky star˘ tisk a prohlíÏela si ho, jako by
ho pfiedtím nevidûla. Pak otevfiela kabelu a opatrnû ho
do ní uloÏila.

Kapitola ‰está

Simon Lessing stál u otevfieného okna své studovny
v Melhurstu a zíral ven, pfies ‰iroké trávníky, aÏ tam, kde
se mezi ka‰tany a lipami pomalu vlnila fieka. V ruce
drÏel Clarissin dosud neotevfien˘ dopis. Pfii‰el ranní
po‰tou, ale on mûl v˘mluvu pro to, Ïe jej je‰tû neotevfiel.
Brzy po ránu mûl hodinu klavíru. A pak hned následo-
val semináfi ‰esté tfiídy. ¤ekl si, Ïe poãká do pfiestávky.
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Ale dopoledne uplynulo a teì byla hodina obûda. Ani
ne za pût minut zazvoní zvonek. Nemohl to odkládat
donekoneãna. Bylo to smû‰né a pokofiující, Ïe se tak bojí,
Ïe tu stojí jako prvÀáãek, kter˘ drÏí v ruce obávané vy-
svûdãení a ví, Ïe aÈ ho odkládá sebedéle a seberafinova-
nûji, hodina pravdy musí nakonec pfiijít.

Poãká, aÏ skuteãnû zazvoní, a pak si dopis pfieãte,
rychle, ledabyle, my‰lenkami uÏ bude u obûda. Ale as-
poÀ to mÛÏe provést v klidu. V‰ichni chlapci z vy‰‰ích
roãníkÛ mûli v Melhurstu vlastní studovnu. ZboÏn˘ za-
kladatel ‰koly ze sedmnáctého století totiÏ hlásal v˘-
znam kaÏdodenního období klidu a soukromí, byla to
jedna z jeho osvícenûj‰ích zásad, a protoÏe byla vãlenûna
do témûfi klá‰terní architektury, vytrvala po tfii staletí
mûnících se v˘chovn˘ch metod. Byla to jedna z vûcí, kte-
ré Simon na Melhurstu oceÀoval nejvíc, jedno z privile-
gií, jeÏ mu poskytovala Clarissina patronace, Clarissiny
peníze. Ani ona, ani sir George nikdy nezauvaÏovali
o moÏnosti vybrat pro nûj jinou ‰kolu a Melhurstu neby-
lo zatûÏko najít místo pro nevlastního syna jednoho
z nejv˘znaãnûj‰ích ÏákÛ ‰koly. Motto ‰koly, v fieãtinû
místo obvyklej‰í latiny, velebilo ctnost umírnûnosti,
a ‰kola se po tfii staletí fiídila tím, co hlásal Theognis –
byla mírnû slavná, mírnû drahá a mírnû úspû‰ná. Îádná
‰kola nemohla Simonovi líp vyhovovat. Poznal, Ïe její
tradice a obãasné bizarní rituály, kter˘m se snadno na-
uãil a peãlivû je zachovával, byly zamûfiené na to, aby od-
radily od pfiíli‰ osobních ãinÛ a nepodporovaly ani ko-
lektivní totoÏnost. Tolerovali ho, ale nechali ho na
pokoji, a on neÏádal nic jiného. Dokonce i jeho talent byl
pfiijateln˘ pro étos ‰koly, která, moÏná pro silnou osobní
antipatii mezi fieditelem z devatenáctého století a dokto-
rem Arnoldem z Rugby, se v duchu tradice vystfiíhala
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dûlného kfiesÈanství a témûfi v‰ech projevÛ t˘mového
ducha a zastávala vysok˘ anglikanismus a kult v˘jimeã-
nosti. Ale hudbu tu uãili dobfie; dva ‰kolní orchestry
byly známé po celé zemi. A plavání, jediné tûlesné cviãe-
ní, ve kterém vynikal, tady patfiilo mezi pfiijatelnûj‰í
sporty. Ve srovnání s jednotnou stfiední ‰kolou Normana
Pagwortha mu Melhurst pfiipadal jako pfiístav civilizo-
vaného fiádu. V Pagworthu se cítil jako cizinec, kterého
poslali bez slovníku do cizí zemû bez zákonÛ, ‰patnû
spravované, jejíÏ jazyk a zvyky, primitivní a drsné jako
zemû sama, byly zoufale nesrozumitelné. Vyhlídka na
to, Ïe by mûl opustit Melhurst a vrátit se do své staré
‰koly, byla jednou z jeho nejhor‰ích obav od té doby, co
zaãal cítit, Ïe se to mezi ním a Clarissou nûjak pokazilo.

Bylo zvlá‰tní, jakou smûsici mÛÏe vytvofiit strach
a vdûãnost. Vdûãnost byla dost upfiímná. Pfiál si jen, aby
ji mohl proÏívat tak, jak se vdûãnost proÏívat má, jako
nûco pfiíznivého, jako vzájemné poÏehnání, neobtíÏené
tímhle bfiemenem povinnosti nebo viny. NejhÛfi sná‰el
pocit viny. KdyÏ se uÏ její tíha témûfi nedala snést, snaÏil
se ji vyhnat z mysli racionálními úvahami. Bylo smû‰né,
Ïe se cítil provinile, smû‰né a zbyteãné, aby ho tak tíÏil
pocit, Ïe je jí zavázan˘. To Clarissa mu nûco dluÏila. To
její vinou se rozpadlo manÏelství jeho rodiãÛ, ona odlá-
kala otce, ona mûla podíl na tom, Ïe matka zemfiela Ïa-
lem a zanechala tu sirotka, kter˘ musel sná‰et nepfiíjem-
nosti, hrubosti a dusivou nudu v domû svého str˘ce. To
Clarissa, ne on, se mûla cítit provinile. Ale i to, Ïe se
k nûmu zrádnû pfiikradla tahle my‰lenka, jen zvy‰ovalo
bfiemeno povinnosti, kterého se nemohl zbavit. Byl jí to-
lik zavázan˘. Problém byl v tom, Ïe to v‰ichni vûdûli.
Tfieba sir George, se kter˘m se vídal málo, ale pokaÏdé se
Simonovi jevil jako tiché, Ïalující zosobnûní v‰ech tûch
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muÏn˘ch vlastností, které jemu, Simonovi, byly úplnû
cizí. Nûkdy cítil, Ïe Clarissin manÏel v hloubi srdce opl˘-
vá dobrou vÛlí, a rád by si to nûkdy provûfiil, ale nikdy
k tomu nesebral dost odvahy. Ale vût‰inou mûl dojem,
Ïe sir George vlastnû nikdy nesouhlasil s tím, Ïe si Cla-
rissa vzala Simona na starost, a pfiedstavoval si, Ïe jsou
jejich soukromé rozhovory pro‰pikované vûtami jako:
,,Já ti to fiíkal. Já tû varoval.“ Vûdûla to sleãna Tolgartho-
vá, Tolly, jejímuÏ odsuzujícímu pohledu se vyh˘bal, zdá-
lo se mu, Ïe v nûm vidí nelásku, zlobu a pohrdání. A Cla-
rissa to vûdûla, vûdûla o kaÏdém penny. NarÛstal v nûm
pocit, Ïe Clarissa lituje své ‰tûdrosti, v níÏ byl zpoãátku
pÛvab novoty, ohromné gesto, úÏasnû divadelní ve své
v˘stfiednosti, ale teì vidí, Ïe je tenhle nemotorn˘, uhro-
vit˘ mladík, kter˘ neví, jak se chovat k jejím pfiátelÛm,
jen na obtíÏ. Také tu byly úãty ze ‰koly, zafiizování
prázdnin, náv‰tûv u zubafie a v‰echny men‰í nepfiíjem-
nosti matefiství, za nûÏ v‰ak nedostávala pfiíslu‰nou ná-
hradu. Cítil, Ïe od nûj Clarissa poÏaduje cosi, co neumûl
ani pojmenovat, natoÏ dát, nûco na oplátku, co nebylo
pfiesnû urãené, ale podstatné, a ona to jednou na nûm
bude vymáhat s krutou naléhavostí v˘bûrãího daní.

Teì mu psala zfiídkakdy, a kdyÏ spatfiil ve své pfii-
hrádce na dopisy její vysoké, oblé písmo – nesouhlasila
s tím, aby se osobní dopisy psaly na stroji – musel si do-
dat odvahy, aby otevfiel obálku. Ale je‰tû nikdy nemûl
z dopisu takové obavy jako teì. Jako by se mu list lepil
k dlani, jako by tûÏkl hrozbou. A pak zaznûl zvonek: jed-
na hodina. S náhl˘m odhodláním roztrhl roh obálky.
Bledûmodr˘ dopisní papír, jak˘ vÏdycky pouÏívala, byl
pevn˘. Strãil dovnitfi palec a roztrhl obálku i dopis po
celé dálce, divoce jako milenec, kter˘ se nemÛÏe doãkat,
jak˘ bude jeho osud. Vidûl, Ïe je dopis krátk˘, a témûfi
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zasténal úlevou. Kdyby se ho chtûla zfieknout, kdyby mu
sdûlovala, Ïe nedokonãí studia v Melhurstu, Ïe se má
rozlouãit s nadûjí na místo v královské hudební akade-
mii, Ïe uÏ mu nebude posílat apanáÏ, jistû by vysvûtlení
a odÛvodnûní muselo zabrat víc neÏ pÛl stránky. Ale uÏ
první vûta rozpt˘lila jeho nejhor‰í obavy.

Chtûla bych ti sdûlit, jak je to zafiízené na pfií‰tí ví-
kend. George v pátek pfied snídaní odveze Tolly a mû do
Speymouthu, ale ty bys mûl pfiijet s ostatní spoleãností
aÏ na obûd. Loì pfiijede naproti cestujícím z vlaku, kter˘
odjíÏdí v devût tfiicet tfii z Waterloo. Buì ve speymouth-
ském pfiístavu do jedenácti ãtyfiiceti. Vlakem pojede Ivo
Whittingham, má sestfienice Roma a také jedna dívka,
Cordelia Grayová. Budu potfiebovat bûhem víkendu s nû-
ãím pomoct a ona je nûco jako má doãasná sekretáfika,
takÏe na ostrovû bude nûkdo mlad˘, s k˘m si bude‰ moci
popovídat. Také si tam bude‰ moci zaplavat, takÏe nudit
se jistû nebude‰. Vezmi si s sebou smoking. Pan Gorrin-
ge si potrpí na to, aby hosté veãefieli ve veãerním. A zají-
má se o hudbu, takÏe vyber pár sv˘ch nejlep‰ích kouskÛ,
které dobfie zná‰, nic moc tûÏkého. Napsala jsem fiediteli
‰koly, aby tû na tûch pár dní uvolnil. Dala ti hospodynû
tu vodu na akné, kterou jsem ti poslala minul˘ mûsíc?
Doufám, Ïe ji pouÏívá‰.

S pozdravem
Clarissa

Bylo zvlá‰tní, jak rychle se úleva mÛÏe zmûnit v novou
a jinou obavu, dokonce v rozhofiãení. KdyÏ pfieãetl dopis
podruhé, zaãal uvaÏovat, proã ho vlastnû na ten ostrov
zvou. Je to Clarissina akce, to je jasné. Ambrose Gorrin-
ge ho nezná a sotva by ho zahrnul mezi své hosty, i kdy-
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by ho znal. Matnû si vzpomínal, Ïe o tom ostrovû sly‰el,
o obnoveném viktoriánském divadle, o plánech na uve-
dení Websterovy tragédie, a cítil, Ïe to pfiedstavení je pro
Clarissu dÛleÏité, i kdyÏ je to jen amatérská inscenace.
Ale proã tam má b˘t on? Ona bude oãekávat, Ïe se jí
bude klidit z cesty, Ïe jí nebude na obtíÏ, to bylo jasné.
MÛÏe se zabavit plaváním v mofii nebo v bazénu. Pfied-
pokládal, Ïe tam bude bazén a Ïe Clarissa, bílá a zlatá,
bude leÏet na slunci a vedle ní ta nová dívka, ta Cordelia
Grayová, se kterou by se mûl zfiejmû cviãit v konverzaci.
V ãem by se mûl je‰tû podle Clarissy cviãit? Jak vypadat
pfiíjemnû? Jak skládat poklony? Uãit se, jaké vtipy se líbí
Ïenám a kdy je uplatnit? Flirtovat? Pfiedvádût se jako
schopn˘ heterosexuální muÏ? Pfii této pfiedstavû mu
v ústech vyschlo hrÛzou. Ne Ïe by se mu pfiedstava dív-
ky nezamlouvala. UÏ si v duchu vytvofiil pfiedstavu té,
se kterou by chtûl b˘t na ostrovû Courcy – na jakémkoli
ostrovû – citlivá, krásná, inteligentní, milá, ale pfiesto po
nûm touÏící, touÏící po tom, aby s ní provádûl ty stra‰li-
vû vzru‰ující a nestydaté vûci, ty uÏ ale nebudou nesty-
daté, protoÏe se budou mít rádi, ãiny, které by jednou
provÏdy sladily ve sladkém, vstfiícném tûle ten rozpor
mezi romantismem a touhou, jímÏ se zaobíral po celé ho-
diny denního snûní. Nemyslel si, Ïe tu dívku potká, aÈ na
Courcy nebo kdekoli jinde. Jediná dívka, kterou dosud
poznal, byla jeho sestfienice Suzie. Nenávidûl Suzii, ne-
návidûl její smûlé, pohrdavé oãi, její ustaviãnû Ïv˘kající
ústa, její hlas, kter˘ buì kÀoural, nebo jeãel, její obarve-
né vlasy, její drsné, prsteny ovû‰ené prsty.

Ale i kdyby tahle dívka byla jiná, i kdyby se mu líbi-
la, jak by se s ní mohl seznámit, kdyÏ je Clarissa bude po-
zorovat, bude ho známkovat za konverzaci, pfiitaÏlivost,
duchaplnost, hodnotit jeho spoleãensk˘ v˘kon, stejnû
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jako budou spoleãnû s Ambrosem Gorringem hodnotit
jeho hudební talent? Zmínka o tom, Ïe bude hrát, mu
rozpálila tváfie. Byl si sv˘m talentem uÏ tak dost nejist˘,
neÏ aby ho je‰tû musela sráÏet zlehãujícími poznámkami
o ,,kouscích“, jako by byl dûcko, které se pfiedvádí sou-
sedÛm na pfiedmûstském ãajovém d˘chánku. Ale pokyn
byl zcela jasn˘. Mûl si s sebou pfiivézt nûco efektního
nebo populárního nebo obojí, co by mohl zahrát s nacvi-
ãenou lehkostí, nedopou‰tût se pfiehmatÛ z nervozity,
a ona s Ambrosem Gorringem spoleãnû posoudí, má-li
dostateãn˘ talent, aby si zaslouÏil poslední rok ve ‰kole,
nadûji pokusit se o pfiijetí na královskou kolej nebo aka-
demii.

A kdyby pro nûj ortel vyznûl zápornû? Pfiece se ne-
mÛÏe vrátit do Mornington Avenue ke svému str˘ci
a tetû. To by mu Clarissa nemohla udûlat! VÏdyÈ to
byla ona, kdo pfii‰el a zavelel, aby se pfiestûhoval. Pfii-
jela neohlá‰ená jednoho teplého odpoledne o letních
prázdninách, kdyÏ byl doma jako obvykle sám a ãetl si
v ob˘vacím pokoji u stolu. Nevzpomínal si, jestli se
tenkrát pfiedstavila, jestli mu fiekla, Ïe ten zpfiíma se
drÏící, mlãenliv˘ muÏ vedle ní je její manÏel. Ale pa-
matoval si, jak vypadala, zlatá a záfiivá, svûtácké, vo-
Àavé, zázraãné zjevení, které si okamÏitû získalo jeho
srdce i jeho Ïivot, jako zachránce, jenÏ vytáhne topící
se dûcko z vody a pevnû je usadí na proslunûn˘ ká-
men. Ov‰emÏe to bylo pfiíli‰ skvûlé, neÏ aby to vydrÏe-
lo. Ale jak ve vzpomínce záfiilo to dávné krásné letní
odpoledne!

,,Jsi tu ‰Èastn˘?“
,,Ne.“
,,Taky si myslím, Ïe to ani nejde. Ten pokoj je pfií‰er-

n˘. Nûkde jsem ãetla, Ïe tûchhle reprodukcí se prodalo
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milion, ale neuvûdomila jsem si, Ïe si je lidé skuteãnû
vû‰í na zdi. TvÛj otec mi fiíkal, Ïe jsi muzikální. Je‰tû hra-
je‰?“

,,NemÛÏu. Tady není piano. A u nás na ‰kole se uãí jen
na bicí. Máme tam západoindickou bubnovou kapelu.
Zajímají se jen o hudbu, ke které se v‰ichni mÛÏou pfii-
dat.“

,,Vûci, ke kter˘m se v‰ichni mohou pfiidat, vût‰inou
nestojí za moc. Nemûli si dávat na zdi dvû rÛzné tapety.
Tfii nebo ãtyfii by mohly pÛsobit bizarnû, zábavnû. Dvû
jsou hroznû ordinérní. Kolik je ti? âtrnáct, Ïe? Jak by se
ti líbilo bydlet u nás??“

,,Napofiád?“
,,Nic není napofiád. Ale moÏná. KaÏdopádnû neÏ do-

spûje‰.“
AniÏ ãekala na jeho odpovûì, aniÏ se mu podívala do

tváfie, aby vidûla jeho první reakci, otoãila se k tichému
muÏi po svém boku.

,,Myslím, Ïe bychom se tuhle o Martinova syna do-
vedli postarat líp.“

,,Jsi si tím jistá, drahá? Taková vûc by se nemûla uspû-
chat. Nemûla by sis to dítû brát tak ukvapenû.“

,,Miláãku, kde bys byl, kdybych si nebrala vûci ukva-
penû? A je to jedin˘ syn, kterého ti kdy mÛÏu dát.“

Simonovi tûkaly oãi z jednoho na druhého. Pamatoval
si, jak se sir George zatváfiil, rysy mu ztuhly, jako by se
svaly bránily proti bolesti, proti hrubé odpovûdi. Ale
dfiív neÏ se sir George staãil mlãky odvrátit, Simon spat-
fiil v jeho tváfii uráÏku.

Otoãila se k nûmu.
,,Nebude to str˘ãkovi a tetû vadit?“
V‰echno zoufalství a zlost se vyvalily. Musel se ovlád-

nout, aby ji nechytil za ‰aty.
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,,Tûm to bude jedno! Budou jen rádi! Zabírám jim vol-
n˘ pokoj a nemám Ïádné peníze. Pofiád mi vyãítají, co to
stojí, Ïivit mû. A nemají mû rádi. Nebude jim to vadit,
opravdu ne.“

A pak, z náhlého popudu, udûlal tu pravou vûc v pra-
vou chvíli. Bylo to jedinkrát, kdy udûlal nûco správnû,
pokud ‰lo o Clarissu. V kvûtináãi na oknû rostla rÛÏová
pelargonie; str˘c byl peãliv˘ zahradník a pûstoval rostli-
ny z odnoÏí ve skleníku vedle kuchynû. Jeden z hroznÛ
kvûtÛ byl mal˘ a nûÏn˘ jako rÛÏe. Ulomil ho, podal Cla-
risse a pfiitom jí vzhlédl do tváfie. Nahlas se zasmála,
vzala si kvûtinu a vetkla si ji za pásek. Pak se podívala na
manÏela a znovu se zasmála, byl to smích ‰Èastného
triumfu.

,,TakÏe vypadá, Ïe je rozhodnuto. Mûli bychom tu po-
ãkat, aÏ pfiijdou domÛ. UÏ se nemÛÏu doãkat, aÏ uvidím
vlastníky tûch tapet. A pak ti pÛjdeme koupit nûjaké ‰at-
stvo.“

A tak slibnû v‰echno zaãalo, v takovém opojení ná-
hlé radosti. Pokusil se vzpomenout, kdy ten sen zaãal
blednout, kdy se to mezi nimi zaãalo kazit. Ale bylo to
vÛbec nûkdy v pofiádku, kromû toho prvního setkání?
Cítil, Ïe je pro ni hor‰í neÏ omyl, Ïe je poslední z fiady
omylÛ, Ïe zklamání, které jí zpÛsobil pfiedtím, jen zesi-
luje její nynûj‰í nespokojenost. Zaãínal mít strach
z prázdnin, i kdyÏ Clarissu nebo sira George vidûl jen
málo. Jejich oficiálním spoleãn˘m sídlem byl lond˘n-
sk˘ byt s v˘hledem na Hyde Park. Ale byli tam zfiídka-
kdy spolu. Clarissa mûla byt na Regency Square
v Brightonu, její muÏ kamenn˘ domek daleko v baÏi-
natém kraji u v˘chodního pobfieÏí. Tam Ïili své skuteã-
né Ïivoty. Ona ve spoleãnosti sv˘ch divadelních pfiátel,
on pr˘ pozoroval ptáky, a jestli fáma nelhala, také tam
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spfiádal praviãácké pikle. Simona nikdy nepozvali ani
do jednoho z tûchto bydli‰È, i kdyÏ on si je ãasto pfied-
stavoval v jejich tajn˘ch svûtech, Clarissu ve víru rado-
vánek, sira George pfii poradách s jeho záhadn˘mi, za-
smu‰il˘mi a bezejmenn˘mi spiklenci. Z nûjakého
nevysvûtlitelného dÛvodu se tyto pfiedstavy, jeÏ zabíra-
ly dost velkou ãást jeho prázdninov˘ch dnÛ, odehráva-
ly v kost˘mech ze star˘ch filmÛ. Clarissa a její pfiítelky-
nû v rovn˘ch krátk˘ch ‰atech z dvacát˘ch let, s mikády
a pfiedlouh˘mi ‰piãkami na cigarety míhaly nohama
v zbûsilém charlestonu, zatímco pfiátelé sira George
pfiijíÏdûli na schÛzky v autech-veteránech, v trenãko-
tech a plstûn˘ch kloboucích se ‰irok˘mi okraji, které
mûli staÏené, aby zakryly tajnÛstkáfiské pohledy. Simo-
na z obou tûchto svûtÛ vylouãili, a tak trávil prázdniny
v bayswaterském bytû, kde se o nûj pfiíleÏitostnû stara-
la Tolly, nebo podle domluvy kaÏd˘ veãer veãefiel sám
v místní restauraci. Poslední dobou se porce zaãaly nû-
jak smr‰Èovat, jídla, která si objednal, náhle nebyla,
i kdyÏ je ostatním nosili, stávalo se, Ïe ho odkázali
k nejhor‰ímu stolu a nechali ho ãekat. Nûktefií ãí‰níci se
chovali témûfi nepokrytû uráÏlivû. Vûdûl, Ïe Clarissa uÏ
za své peníze nedostává protihodnotu, ale neodváÏil se
postûÏovat si. Kdo je on, kterého tak draze koupila
a pûstovala, aby mohl mluvit o protihodnotû za peníze?

Bylo na ãase jít, jestli chce dostat obûd. Zmaãkal dopis
a nacpal si ho do kapsy. Zavfiel oãi pfied sluneãním svût-
lem, které zalilo jasem trávu a stromy a tfipytilo se na hla-
dinû vody, a náhle si uvûdomil, Ïe se modlí, Ïe prosí
Boha, v nûhoÏ uÏ nevûfiil, se v‰í zoufalou naléhavostí, se
v‰í naivní úpûnlivostí dítûte.

,,Prosím tû, dej, aÈ se ten víkend povede. Nenech mû
ztrapnit se tam. Prosím tû, dej, aÈ mnou ta dívka nepo-
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hrdá. Prosím tû, aÈ je Clarissa v dobré náladû. Prosím tû,
dej, aÈ mû Clarissa neodvrhne. Ach BoÏe, nedopusÈ, aby
se na ostrovû Courcy stalo nûco hrozného.“

Kapitola sedmá

Byl ãtvrtek, deset hodin veãer, a Cordelia ve svém bytû
v nejvy‰‰ím patfie domu na Thames Street v City konãi-
la s pfiípravami na nadcházející víkend. Vysoká okna bez
záclon byla opatfiena dfievûn˘mi Ïaluziemi, ale ty byly
vytaÏené, a kdyÏ pfie‰la z prostorného ob˘vacího pokoje
do loÏnice, vidûla pod sebou osvûtlené ulice, temné uliã-
ky, vûÏe a vûÏiãky mûsta, za nimi rozeznala ‰ÀÛru svûtel
podél nábfieÏí a hladkou, osvûtlenou stuhu fieky. Ten v˘-
hled jí ve dne i po setmûní pfiipadal jako trval˘ zázrak
a sám byt byl stál˘m zdrojem radostného úÏasu.

Bylo to hned po Bernieho smrti a po vyfie‰ení jejího
prvního, bolestného pfiípadu, kdyÏ se koneãnû dozvûdû-
la, Ïe jsou vyfiízeny majetkové záleÏitosti po jejím otci.
Oãekávala jen dluhy, takÏe ji pfiekvapilo, Ïe otec vlastnil
mal˘ dÛm v PafiíÏi. Pomyslela si, Ïe ho asi koupil pfied
mnoha lety, kdy byl na tom finanãnû je‰tû dobfie a mohl
si dovolit koupit dÛm, aby mûl pfiíleÏitostné útoãi‰tû pro
sebe a své kamarády; takov˘ oddan˘ revolucionáfi by ji-
nak jistû pohrdl získáním jakékoli nemovitosti, byÈ tak-
hle zchátralé a nezdravé. Ale oblast, v níÏ dÛm stál, byla
urãena k dal‰ímu rozvoji, takÏe se prodal pfiekvapivû
dobfie. KdyÏ zaplatila dluhy, zbylo jí dost penûz na to,
aby mohla financovat agenturu dal‰ích ‰est mûsícÛ
a mohla si dovolit zaãít v Lond˘nû shánût dostateãnû
levn˘ byt ke koupi. Îádná stavební firma v‰ak nemûla
zájem o úpravu bytu v ‰estém poschodí nad viktorián-
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sk˘m skladi‰tûm bez v˘tahu a s minimálním vybave-
ním, ani o zákaznici s pfiíjmem nejist˘m a nepravidel-
n˘m. Ale fieditel její banky, zjevnû ke svému i jejímu úÏa-
su, s ní mûl soucit a umoÏnil jí získat pÛjãku splatnou do
pûti let.

Zaplatila za instalaci sprchy a zafiízení malé kuchyÀ-
ky, úzké jako kuchynû na lodi. Ostatní práce si udûlala
sama, zafiídila si byt vûcmi z rÛzn˘ch vete‰nictví i pfied-
mûstsk˘ch draÏeb. Obrovsk˘ ob˘vací pokoj byl cel˘
bíl˘, aÏ na jednu stûnu pokrytou knihovnou z nalakova-
n˘ch desek, které spoãívaly na cihlov˘ch sloupcích. Jí-
delní i pracovní stÛl byl z vydrhnutého dubového dfieva
a topení obstarávala ozdobná litinová kamna. Jen loÏni-
ce byla zafiízená pfiepychovû, coÏ bylo v rafinovaném
kontrastu se spartánskou prostotou ob˘vacího pokoje.
ProtoÏe mûfiila jen dva a pÛl krát metr a pÛl, Cordelia
mûla pocit, Ïe si mÛÏe dovolit urãitou extravaganci,
a vybrala si drahé a exotické ruãnû ti‰tûné tapety, jimiÏ
pokryla strop a dvefie skfiínû i stûny. V noci mûla okno,
které zabíralo skoro celou stûnu, dokofián, takÏe z nûj vi-
dûla na nebe, hovûla si zakutaná jako zámotek v teple
pfiepychov˘ch lÛÏkovin a bylo jí, jako by se v tom lehkém
pouzdru mohla vznést vzhÛru a plout pod hvûzdami.

StfieÏila si své soukromí. Nikdo z jejích pfiátel a nikdo
z agentury v jejím bytû nebyl. DobrodruÏství se odehrá-
vala jinde. Vûdûla, Ïe kdyby s ní nûjak˘ muÏ spal v té
úzké posteli, znamenalo by to závazek. Dovedla si tady
ve svém bytû pfiedstavit jen jediného muÏe, a to byl je-
den oblastní velitel Nového Scotland Yardu. Vûdûla, Ïe
také bydlí v City, spojovala je spolu fieka. Ale pak si fiek-
la, Ïe to krátké ‰ílenství pominulo, Ïe to v dobách tûÏ-
kostí a dûsivé nejistoty hledala náhradu za ztraceného
otce. To si musela fiíct, aby vyhovûla povrchním poÏa-
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davkÛm amatérské psychologie; pomáhalo to zahnat
vzpomínky, které by ji jinak mohly pfiivádût do rozpakÛ.

Podél okna vedla úzká fiímsa s parapetem, dost ‰iro-
ká, aby se na ni ve‰ly kvûtináãe s rÛzn˘mi bylinkami
a mu‰káty a v létû jediné rozkládací lehátko. V patrech
pod ní byla skladi‰tû a kanceláfie, záhadné podniky, spí‰
symbolizované neÏ identifikované dvojí fiadou star˘ch
jmenovek. Ve dne vedla budova utajen˘, mnohojazyãn˘
a ponûkud nevázan˘ Ïivot. Ale ten v pût hodin postup-
nû vyprchal a v noci v‰ude zavládlo obrovské, témûfi ne-
ru‰ené ticho. Jedna z firem, která tu mûla pronajaté skla-
dy, dováÏela kofiení. Pro Cordelii, kdyÏ se vÏdycky veãer
‰plhala do svého bytu, ta cizokrajná vÛnû pfiedstavovala
bezpeãí, pohodlí, její první skuteãn˘ domov.

NejobtíÏnûj‰í ãástí pfiípravy na tenhle nov˘ pfiípad
bylo rozhodnutí, jaké ‰aty si má zabalit. Ve chvílích, kdy
v ní pfievládlo puritánství, pohrdala Cordelia Ïenami,
které utrácejí nepfiimûfiené mnoÏství ãasu a penûz na
svÛj vzhled. ¤íkala si, Ïe takové úplné zaujetí zevnûj-
‰kem musí vyvaÏovat nûjak˘ hlub‰í nedostatek osob-
nosti. Ale rychle pfii‰la na to, Ïe její vlastní zájem o ‰aty
a líãení, i kdyÏ nárazov˘, byl intenzivní, pokud trval,
a Ïe nikdy nepoznala stav, kdy by jí bylo úplnû jedno, jak
vypadá. V tom se v‰ak jako ve v‰em dovedla ovládat
a celá její garderoba se snadno ve‰la do jediné skfiínû
s policemi a do tfií zásuvek, které povûsila na zeì loÏni-
ce. Teì je otevfiela a uvaÏovala, co bude potfieba na ví-
kend, kter˘ mÛÏe kromû detektivní práce obná‰et coko-
liv od jízdy na jachtû a lezení po skalách aÏ po amatérské
divadlo. Krémová plisovaná suknû z kvalitní vlny a ka‰-
mírov˘ svetr, kter˘ k ní barevnû ladil – obojí zakoupila
u Harrodse v ãervencovém v˘prodeji – by se mûly hodit
pro vût‰inu pfiíleÏitostí, urãitá extravagance ka‰míru by
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s trochou ‰tûstí mohla navodit pfiedstavu o prosperitû
agentury. Kdyby teplé poãasí vydrÏelo, budou její oblí-
bené man‰estráky moc teplé na pátrání i na procházky,
ale byly pevné a ona mûla ráda vestu a sako, které se
k nim v˘bornû hodily. DÏíny a dvû bavlnûná trika byly
samozfiejmé, stejnû jako siln˘ vlnûn˘ námofinick˘ svetr.
S veãery to bylo tûÏ‰í. Málo lidí se teì obléká k veãefii
slavnostnû, ale tohle byl zámek, Ambrose Gorringe klid-
nû mÛÏe b˘t podivín a dá se od nûj ãekat v‰echno. Bude
potfiebovat nûco elegantního a pfiimûfienû spoleãenské-
ho. Nakonec si zabalila své jediné dlouhé ‰aty z indické
bavlny v jemn˘ch odstínech rÛÏové, ãervené a hnûdé
a plisovanou bavlnûnou sukni s vhodnou vrchní ãástí.

S úlevou teì pfiikroãila k jednodu‰‰ímu úkolu – zkon-
trolovat v˘bavu, potfiebnou k ohledání místa ãinu. Sou-
pravu kdysi navrhl Bernie a ona vûdûla, Ïe vycházel
z vybavení pouÏívaného oddûlením pro vraÏdy Nového
Scotland Yardu. Souprava ov‰em nebyla tak obsáhlá, ale
byly v ní v‰echny základní vûci: obálky a pinzety na od-
bûr vzorkÛ, prá‰ek na snímání otiskÛ prstÛ, polaroid,
baterka, tenké gumové rukavice, lupa, nÛÏky a víceúãe-
lov˘ skládací noÏík, plechovka s plastelínou na pfiípad-
né otisky klíãÛ, zkumavky s uzávûry na vzorky krve.
Bernie poukazoval na to, Ïe by tam v ideálním pfiípadû
nemûly chybût konzervaãní a protisráÏlivé prostfiedky.
Stejnû se nic z toho nikdy nepouÏilo. ZachraÀování ztra-
cen˘ch koãek, slídûní po zatoulan˘ch manÏelích, stopo-
vání uprchl˘ch v˘rostkÛ vyÏadovalo spí‰ vytrvalost,
dobré nohy, pohodlnou obuv a nekoneãn˘ takt, neÏ ezo-
terické nauky, v nichÏ ji Bernie s takov˘m zápalem
‰kolil. Vynahrazoval si v tûch dlouh˘ch letních hodi-
nách stopování, ãíhání, boje zblízka a dokonce stfielby
v Epping Forest svÛj vlastní profesionální neúspûch
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a snaÏil se prostfiednictvím Prydeovy agentury znovu
vytvofiit ten ztracen˘, hierarchick˘, fascinující svût kri-
minálního oddûlení Metropolitní policie.

Po Bernieho smrti provedla v nádobíãku jen nûkolik
málo zmûn. Zlikvidovala pÛvodní kuffiík a v‰echno pfie-
stûhovala do plátûné ta‰ky pfies rameno s mnoha vnitfi-
ními kapsami, kterou koupila v obchodû s vyfiazenou ar-
mádní v˘strojí. A poté, co vyfie‰ila svÛj první pfiípad,
tam pfiidala je‰tû jednu vûc – dlouh˘ koÏen˘ pásek s pfiez-
kou, na kterém jí obûsili první obûÈ. Nechtûla se ob‰írnû
zab˘vat pfiípadem, kter˘ vypadal tak slibnû a skonãil tak
tragicky, pfiípadem, kter˘ v ní zanechal pocit viny. Ale
ten pásek jí jednou zachránil Ïivot a ona k nûmu cítila té-
mûfi povûrãivé pouto, takÏe si odÛvodÀovala to, Ïe ho
zafiadila mezi nádobíãko, tvrzením, Ïe se takov˘ dlouh˘
kus pevné kÛÏe vÏdycky mÛÏe k nûãemu hodit.

Nakonec vzala silné papírové desky a nadepsala je
jménem CLARISSA LISLEOVÁ, pfiiãemÏ si dala záleÏet,
aby byla písmena úhledná a stejnomûrná. âasto si mys-
lela, Ïe tohle je nejvíc uspokojivá ãást nového vy‰etfiová-
ní, okamÏik nadûje okofienûn˘ vyãkávav˘m vzru‰ením;
ty ãisté desky s v˘razn˘m nápisem jako by pfiímo sym-
bolizovaly nov˘ zaãátek. Pfielétla pohledem svÛj po-
známkov˘ blok, neÏ jej také uloÏila do desek. Kromû sira
George a jeho Ïeny, kterou vidûla jen letmo, byli pro ni
její spoleãníci na ostrovû dosud pouh˘mi jmény, seznam
pfiedpokládan˘ch podezfiel˘ch: Simon Lessing, Roma
Lisleová, Rose Tolgarthová, Ambrose Gorringe, Ivo
Whittingham; slova na papífie ale obsahovala pfiíslib ob-
jevu, v˘zvy, fascinující paletu lidské osobnosti. A v‰ich-
ni – nevlastní syn Clarissy Lisleové, její sestfienice, její
garderobiérka, její hostitel, její pfiítel, krouÏí jako planety
kolem této ústfiední zlaté postavy.
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RozloÏila pfied sebe na stÛl tûch tfiiadvacet citátÛ
a chvíli je zkoumala, naãeÏ je uloÏila do desek, sefiazené
podle dat, kdy je paní Lisleová dostala. Pak vzala z po-
liãky dva svazky citátÛ, paperbackové vydání Penguino-
va slovníku citátÛ a druhé vydání Oxfordského slovníku. Jak
oãekávala, v‰echny pasáÏe se vyskytovaly v jednom
nebo ve druhém slovníku, v‰echny kromû tfiech v pa-
perbacku. Odesilatel témûfi urãitû pouÏíval tenhle slov-
ník; dal se koupit skoro v kaÏdém knihkupectví, díky
sv˘m rozmûrÛm ‰el snadno schovat a byl i lehk˘, takÏe
se mohl snadno pfiená‰et. Vybrat citáty nedalo také Ïád-
nou práci, kdyÏ se ãlovûk podíval do rejstfiíku pod heslo
,,smrt“ nebo ,,umírání“, ãi rychle pfielétl pûtaãtyfiicet
stránek vûnovan˘ch Shakespearov˘m hrám a dvû za-
svûcené Marlowovi a Websterovi. A nebylo ani tûÏké
zjistit, ve kter˘ch hrách Clarissa Lisleová vystupovala.
Tfii roky byla ãlenkou Malvernovy repertoárové spoleã-
nosti a hojnû hrála v Shakespearovi i jakubovsk˘ch dra-
maticích. V kaÏdém divadelním programu, v nûmÏ o ní
bude zmínka, budou uvádûny i její hlavní role. Ale cel-
kem bezpeãn˘ tip byl, za pfiedpokladu potfieb shake-
spearovsk˘ch inscenací a moÏností nevelkého repertoá-
rového divadla, Ïe se musela objevit ve v‰ech jejich
hrách, byÈ i jen v nûjaké men‰í roli.

Jen dva citáty, které po dÛkladném studiu pfiifikla
Websterovi, nebyly v Penguinovû slovníku. Ale ty se daly
najít v textech. V‰echny ty citáty byly velmi známé,
sama hravû poznala skoro v‰echny, i kdyÏ si vÏdycky
nebyla úplnû jistá, ze které jsou hry. Ale psát je zpamûti
na stroji, to bylo nûco jiného. V kaÏdém v˘Àatku byly
ver‰e správnû rozdûleny do fiádkÛ a interpunkce byla
bez chyby – dal‰í dÛvod pro závûr, Ïe pisatel mûl po ruce
nûjak˘ pramen.
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Pak dopisy prozkoumala pod lupou a pfiitom uvaÏo-
vala, jakou míru badatelské pozornosti by jim vûnovala
Metropolitní policie. Pokud mohla posoudit, jen tfii
z nich byly napsány na stejném stroji. Kvalita i rozmûr
písmen byly rÛzné, nûkterá byla nerovnomûrná, nûkterá
slabá nebo nalomená. Pisatel nebyl v psaní strojem Ïád-
n˘ velk˘ odborník; byla to práce nûkoho, kdo na stroji
pí‰e, moÏná vlastní korespondenci, ale nemá profesio-
nální úhoz. Pomyslela si, Ïe ani jeden dopis nebyl na-
psán na elektrickém stroji. A kdo mÛÏe mít pfiístup ke
dvaceti rÛzn˘m strojÛm? MoÏná nûkdo, kdo obchoduje
s pouÏit˘mi kanceláfisk˘mi stroji, pfiípadnû nûkdo, kdo
vlastní ‰kolu pro sekretáfiky nebo v ní pracuje. Bylo ne-
pravdûpodobné, Ïe by to byla kanceláfiská agentura;
stroje nebyly pfiíli‰ kvalitní. Ale nemusela to b˘t jen ‰ko-
la pro sekretáfiky. Na vût‰inû dne‰ních stfiedních ‰kol se
uãí tûsnopis a psaní strojem; co by bránilo nûkterému
ãlenu uãitelského sboru, aby zÛstal po vyuãování a po-
uÏil stroj pro soukromou potfiebu?

A existoval je‰tû jeden zpÛsob, jak mohly b˘t ty dopi-
sy vyrobeny, a ten Cordelii pfiipadal nejpravdûpodob-
nûj‰í. Sama také kupovala levné pouÏité stroje pro svou
agenturu a nav‰tûvovala obchody, kde byly vystavené
psací stroje, a kdyÏ je zkou‰ela, pfiecházela bez zábran
a pov‰imnutí od jednoho ke druhému. KaÏd˘, kdo by si
pfiinesl blok papíru a slovník citátÛ, by si takhle mohl
pofiídit dostateãnou zásobu v˘hrÛÏn˘ch dopisÛ, kdyby
udûlal fiadu krátk˘ch náv‰tûv v rÛzn˘ch obchodech
v nûjaké oblasti, kde by ho sotva nûkdo poznal. Nahléd-
nutím do telefonního seznamu by uÏ zjistil, kam jít.

NeÏ vloÏila dopisy do desek, zblízka se zadívala na
ten, o nûmÏ sir George prohlásil, Ïe byl napsán na jeho
stroji. Byla to její fantazie, Ïe lebka a hnáty byly nakres-
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leny jinou, peãlivûj‰í, ale ménû jistou rukou? Urãitû mûly
hlavice dvou zkfiíÏen˘ch kostí jin˘ tvar a byly tro‰ku vût-
‰í neÏ v ostatních pfiípadech, a také lebka byla ‰ir‰í. Roz-
díly nebyly velké, ale zdály se jí v˘znamné. Kresby
ostatních lebek a rakví byly prakticky totoÏné. A samot-
n˘ citát, napsan˘ s nerovnomûrn˘mi mezerami, neobsa-
hoval Ïádnou nenávistnou hrozbu:

Smrt ãeká toho, kdo tu fiekne smrt,
to nekoneãnû stra‰né slovo.

Tenhle citát nepoznala a v Penguinovi ho nemohla najít.
Bude to spí‰ Webster neÏ Shakespeare, pomyslela si,
moÏná Bílá ìáblice nebo ëáblova pfie. Interpunkce byla
dostateãnû pfiesná. Tfieba si tenhle citát pisatel pamato-
val, nehledal ho ve slovníku. A urãitû ho pfiepisovala
jiná, ménû zku‰ená ruka. A Cordelia si pomyslela, Ïe ví,
ãí ruka to byla.

Zb˘vající citáty se v mífie v˘hrÛÏek li‰ily. Bezútû‰né
zoufalství Christophera Marlowa nad tím, Ïe

peklo je bez mezí a není vázáno
na jisté místo; kde jsme my, je peklo,
a kde je peklo, tam jsme vûãnû my

by se mohlo jen s velkou rezervou vykládat jako hrozba
smrtí, byÈ jeho siln˘ dobov˘ nihilismus mohl b˘t pro
nervózní adresátku nepfiíjemn˘. Jedin˘ dal‰í citát z Mar-
lowa, kter˘ pfii‰el ‰est t˘dnÛ pfiedtím:

Teì uÏ ti zb˘vá jenom hodina
a pak tû ãeká vûãné zatracení
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pfiedstavoval pomûrnû jasnou hrozbu, ale byla neopod-
statnûná: Clarissa Lisleová pfiece Ïila déle neÏ onu hodi-
nu, jak jí neznám˘ pisatel hrozil. Ale Cordelii pfiipadalo,
Ïe od tûch dfiívûj‰ích citátÛ se hrozby stupÀovaly, aby se
dospûlo aÏ k jistému vrcholu od zlovûstné hrozby pod
rakví:

Pfieji ti radost mezi ãervy

aÏ k surovû v˘mluvn˘m fiádkÛm z Jindfiicha VI:

DolÛ, dolÛ do pekla; a fiekni, Ïe jsem tû tam poslal.

KdyÏ je vidûla takhle pohromadû, bylo to zvuãné zdÛ-
razÀování smrti a nenávisti skliãující, naivní dûtské kres-
biãky pÛsobily hrozivû. Zaãala si uvûdomovat, co tento
peãlivû organizovan˘ program zastra‰ování mÛÏe udû-
lat s citlivou a zranitelnou Ïenou, vlastnû s kteroukoli Ïe-
nou – kalí jí rána, kaÏdá taková bûÏná událost, jako je
pfiíchod po‰ty, dopis na podnose v hale, papírek vsunu-
t˘ pode dvefimi, pfieroste v nûco hrÛzného. Bylo snadné
radit obûti, aÈ spláchne dopisy do záchodu jako kaÏdé
jiné smetí. Ale ve v‰ech spoleãnostech existoval atavis-
tick˘ strach pfied zlovolnou mocí tajného protivníka,
kter˘ pracuje ve sluÏbách zla a chce ãlovûka zniãit, ne-li
usmrtit. Tady pracovala stra‰ná a dost dûsivá inteligen-
ce; nebylo pfiíjemné pomy‰lení, Ïe osoba, která to prová-
dí, mÛÏe b˘t nûkdo z malé skupinky, která s ní bude na
ostrovû Courcy, takÏe oãi, s nimiÏ se setká nad jídelním
stolem, mohou skr˘vat takovou zákefinost. Poprvé za-
uvaÏovala o tom, Ïe Clarissa Lisleová mÛÏe mít pravdu,
Ïe je opravdu v ohroÏení Ïivota. Pak tu my‰lenku od-
vrhla a fiekla si, Ïe ty dopisy zaãínají pÛsobit svou zlo-
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volností dokonce i na ni samotnou. Vrah pfiece neinzeru-
je svÛj úmysl nûkolik mûsícÛ dopfiedu. JenÏe platí to
v kaÏdém pfiípadû? CoÏ du‰i sÏírané nenávistí nemÛÏe
pfiipadat akt vraÏdy pfiíli‰ rychl˘, uspokojení pfiíli‰
prchavé? MÛÏe mít Clarissa Lisleová nepfiítele tak zapfii-
sáhlého, Ïe potfiebuje vidût, jak trpí, zvolna ji niãit stra-
chem a obavami, neÏ pfiikroãí k vraÏdû?

Otfiásla se. Teplo dne se uÏ pomalu vytrácelo, noã-
ní vzduch, kter˘ sem vanul otevfien˘m oknem, mûl
i v tomhle velkomûstském orlím hnízdû chuÈ a vÛni pod-
zimu. OdloÏila poslední dopis a zavfiela desky. Její vlast-
ní instrukce byly jasné – chránit Clarissu Lisleovou pfied
jakoukoli obavou a rozru‰ením aÏ do sobotního pfiedsta-
vení Vévodkynû z Malfi a pokud moÏno zjistit, kdo posílá
ty v˘hrÛÏky. A to, podle sv˘ch nejlep‰ích schopností,
také provede.
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âást druhá

KOST¯MOVÁ ZKOU·KA
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Kapitola osmá

Viktoriánsk˘ Speymouth, kter˘ k pfiekvapení sv˘ch ob-
ãanÛ pfiebudoval pouliãní osvûtlení na plynové bez ex-
ploze ãi jin˘ch katastrof, nevidûl dÛvod k tomu, proã by
mûl odmítnout novou Ïeleznici; a kdyÏ uznal její nut-
nost, neodsunul ji, jako to udûlala Cambridge, co nejdál
od mûsta. PÛvabné nádraÏíãko bylo jen ãtvrt míle od so-
chy královny Viktorie, která stála uprostfied promenády,
a kdyÏ Cordelia vykroãila do sluneãného dne, ta‰ku
v jedné ruce a pfienosn˘ psací stroj ve druhé, spatfiila za
shlukem jasnû natfien˘ch domÛ kamennou hráz pfiísta-
vu, malého jako bazén, a za ní bylo vidût miniaturní
molo a tfipytivé mofie. Ani se jí nechtûlo z nádraÏí. Jeho
záfiivû bílá budova se zvlnûnou stfiechou z tepaného Ïe-
leza, jemného jako krajka, jí pfiipomínala letní ãísla dût-
ského comicsu, kde bylo mofie vÏdycky modré, písek
jásavû Ïlut˘, slunce zlatá koule a Ïeleznice jako pestro-
barevn˘ model z mûsta hraãek, uhánûjící do zemû vy-
snûn˘ch radovánek. Paní Wilkesová, nejchud‰í z jejích
pûstounek, byla jediná, která jí kupovala ãasopisy, jedi-
ná, na kterou Cordelia vzpomínala s láskou. MoÏná to
bylo ‰Èastné znamení, Ïe si na ni vzpomnûla zrovna teì.

UÏ tam stála malá fronta na taxi, ale ona nevidûla dÛ-
vod, proã se do ní postavit a ãekat. Cesta vedla z kopce
a pfiístav byl jasnû v dohledu. Vydala se na cestu a v tom
utû‰eném dni skoro zapomnûla na váhu zavazadel. Mûs-
teãko se koupalo ve sluneãní lázni a fiady georgiánsk˘ch
domÛ s terasami, jednoduch˘ch, nenápadn˘ch a ozdo-
ben˘ch elegantními fasádami a balkony z tepaného Ïe-
leza, vypadaly pÛvabnû umûle a byly jasnû osvûtlené
jako kulisy k divadelní hfie. V zálivu nehybnû odpoãíva-
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la malá ‰edá váleãná loì jako vyfiezávaná lodiãka na hra-
ní. Jen vztáhnout ruku a vyndat ji z vody. KdyÏ kráãela
z kopce pfiíkrou dláÏdûnou ulicí, terasy béÏov˘ch, rÛÏo-
v˘ch a modr˘ch domÛ se r˘sovaly na pozadí vzdále-
n˘ch pahorkÛ, zatímco jasnû natfiená socha královny
Viktorie ve velkolepé róbû majestátnû kynula Ïezlem
k vefiejn˘m záchodkÛm.

A v‰ude byli lidé, hemÏili se na chodnících, hrnuli se
od promenády k pláÏi, v fiadách leÏeli na hrubém písku
a opalovali se, hovûli si v lehátkách, stáli ve frontách na
zmrzlinu, vyhlíÏeli z oken aut a hledali místo na zapar-
kování. Zajímalo by ji, odkud sem v‰ichni pfiijeli takhle
ve v‰ední den v pÛlce záfií, kdyÏ uÏ bylo po sezonû do-
volen˘ch a dûti byly zpátky ve ‰kole. To se v‰ichni ulili
ze ‰koly nebo z práce, probuzeni z podzimní hibernace
tím nov˘m létem, s kropenat˘mi obliãeji nad bíl˘mi
krky, aby znovu odhalili prudkému slunci bûlostné hru-
dû a paÏe, nedávno peãlivû ukryté pfied záfiijov˘mi mra-
zíky? Den sám vonûl jako uprostfied léta chaluhami, hor-
k˘mi tûly a opr˘skan˘m lakem.

Mal˘ Ïiv˘ pfiístav byl pln˘ houpajících se ãlunÛ a pla-
chetnic se skasan˘mi plachtami, ale zakrátko se mezi
nimi objevila loì s nápisem BufiÀák na boku. Byla asi de-
set metrÛ dlouhá, uprostfied mûla kabinu s nízkou stfie-
chou a laÈková sedadla na zádi. SluÏbu mûl zfiejmû jedi-
n˘ ‰lachovit˘ námofiník. Sedûl na sloupku, za nûjÏ se
lodû uvazovaly, tenké nohy ve vysok˘ch holínkách zkfií-
Ïené a obleãen˘ byl v modrém svetru s nápisem Ostrov
Courcy na prsou. Cordelii tak moc pfiipomínal Pepka ná-
mofiníka, Ïe ho podezírala, Ïe d˘mku, kterou teì poma-
lu vyndal z bezzub˘ch úst, Ïmoulá spí‰ pro efekt neÏ pro
potûchu. Dotkl se klobouku a usmál se, kdyÏ mu fiekla
své jméno, ale nepromluvil. Vzal jí z rukou psací stroj
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a kabelu, uloÏil je do kabiny, pak se otoãil a nabídl jí
ruku. Ale Cordelia uÏ mezitím vyskoãila na palubu
a usadila se vzadu. Znovu zaujal své místo na sloupku
a spoleãnû ãekali.

Za tfii minuly pfiedjel na nábfieÏí taxík a vystoupili
z nûho chlapec se Ïenou. Îena zaplatila jízdu – zfiejmû ne
bez jistého handrkování – zatímco chlapec rozpaãitû zÛ-
stal stát opodál a pak se odloudal ke kraji nábfieÏí a za-
hledûl se do vody. Pfiipojila se k nûmu a spoleãnû se vy-
dali k lodi, on trochu vzadu jako trucovité dûcko. To
musí b˘t Roma Lisleová v závûsu se Simonem Lessin-
gem, pomyslela si Cordelia. Ani jeden z nich nevypadal,
Ïe ho nûjak potû‰ila moÏnost svézt se s tím druh˘m taxí-
kem. Cordelia sledovala, jak Ïena pfiijala námofiníkovu
pomoc a vstoupila na palubu. Na první pohled nemûla
nic spoleãného se svou sestfienicí, kromû tvaru dolního
rtu. Byla také svûtlovlasá, ale byla to obyãejná anglosas-
ká barva, v níÏ prudké slunce nemilosrdnû odhalovalo
‰edé nitky. Vlasy mûla krátké a na nich zfiejmû drah˘ se-
stfiih, pfiizpÛsoben˘ tvaru hlavy. Byla vy‰‰í neÏ její sest-
fienice a pohybovala se dost sebevûdomû. Ale její tváfi,
s ãetn˘mi vráskami na ãele i kolem úst, pÛsobila do-
jmem zasmu‰ilé nespokojenosti a v oãích ãíhal neklid.
Mûla na sobû v˘bornû u‰it˘ Ïlutohnûd˘ kalhotov˘
kost˘m s modr˘m lemováním kolem límce a rolák se
Ïlutohnûd˘mi a svûtlemodr˘mi pruhy. Cordelii se zdá-
lo, Ïe ten odûv na první pohled vypadá vhodnû pro
prázdninov˘ víkend, ale je nepfiimûfienû elegantní, moÏ-
ná i proto, Ïe k nûmu mûla stfievíãky s vysok˘mi pod-
patky, které jejímu vstupu na palubu rozhodnû nepfii-
daly na pÛvabu. Barva odûvu také její pleti pfiíli‰
nelichotila. Bylo jasné, Ïe to je Ïena, která sice vûnuje po-
zornost svému obleãení, ale nemá dost jasnou pfiedsta-
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vu, co jí slu‰í nebo co se hodí pro danou pfiíleÏitost.
O mladíkovi si nedovedla udûlat rychl˘ úsudek, ani
podle obleãení, ani jinak. Vrhl pohled na Cordelii vzadu
v lodi, zaãervenal se a prchl do kabiny s rychlostí, která
naznaãovala, Ïe tenhle hoch sotva pfiispûje o víkendu
k nûjaké zábavû. Sleãna Lisleová se usadila na pfiídi a ná-
mofiník znovu usedl na sloupek. âekali mlãky, zatímco
se loì lehce pohupovala a naráÏela do pruhu star˘ch
pneumatik, které vroubily kameny pfiístavi‰tû, a malé
ãluny je zvolna míjely na cestû na otevfiené mofie. Po nû-
kolika minutách sleãna Lisleová zavolala:

,,Nemûli bychom uÏ vyrazit? âekají nás k obûdu.“
,,Má pfiijet je‰tû jeden host. Pan Whittingham.“
,,Ten tedy urãitû neodjel v devût tfiicet tfii. To uÏ by tu

musel b˘t. A na nádraÏí jsem ho nevidûla. MoÏná jede
autem a zdrÏel se.“

,,Pan Ambrose fiekl, Ïe pfiijede vlakem. ¤ekl, aÈ na nûj
poãkám.“

Sleãna Lisleová se zamraãila a upfienû se zahledûla na
mofie. Uplynuly dal‰í dvû minuty. Náhle námofiník zvo-
lal:

,,Támhle je! UÏ jde. To bude pan Whittingham.“ Poté
co mu to trojhlasnû potvrdili, vstal a zaãal dûlat pfiípravy
k odplutí. Cordelia vzhlédla a proti oslÀujícímu slunci
spatfiila cosi, co zprvu vypadalo jako smrÈákova lebka,
která se blíÏí na chÛdách po nábfieÏí a v kostlivãích prs-
tech nese plátûnou cestovní kabelu.Zamrkala a obraz se
upravil, zaostfiil, zmûnil se na ãlovûka. Lebka se odûla
kÛÏí, sice ‰edou a napnutou pfies vysedlé kosti, ale byl to
ãlovûk. DÛlky vyplnily oãi, Ïivé a trochu pobavené. Po-
stava patfiila nejhubenûj‰ímu a nejchuravûj‰ímu ãlovû-
ku, jakého kdy vidûla, ale hlas mûl pevn˘ a promluvil
klidnû a nenucenû.
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,,Omlouvám se, Ïe jsem vás zdrÏel. Jsem Ivo Whit-
tingham. Pfiístav mi pfiipadal blízko, ale byl to klam.
A kdyÏ uÏ jsem se vydal pû‰ky, tak jsem pak samozfiejmû
nemohl chytit taxík.“

Odstrãil Oldfieldovu napfiaÏenou paÏi, ale bez ne-
trpûlivosti, a sloÏil se na sedadlo na pfiídi, pfiiãemÏ ta‰ku
si vklínil mezi nohy. Nikdo nepromluvil. Konec lana se
zatfiepetal kolem sloupku a Oldfield je svinul na palubu.
Motor zabafal. Skoro nepostfiehnutelnû se loì zaãala
vzdalovat od bfiehu a zamífiila k v˘jezdu z pfiístavu.

O deset minut pozdûji to stále nevypadalo, Ïe je ost-
rov, kter˘ objíÏdûli z boku, o nûco blíÏ, i kdyÏ pobfieÏí se
oãividnû vzdalovalo. Rybáfii na molu se smrskli na skfiít-
ky s kouzeln˘mi proutky, ruch mûsta pohltil hluk moto-
ru a nakonec ho úplnû pfiehlu‰il, socha královny se zmû-
nila v barevnou skvrnu. Obzor se zmûnil ve svûtle
nachov˘ prouÏek, pfiecházející v nízká oblaka, od nichÏ
se oddûlovaly velké, smetanovû bílé ostrovy, které pluly
po blankytném nebi témûfi nehybnû. Vlnky se ãefiily ve
svûtle, které lapaly z jasného vzduchu a odráÏely zpût
k bled‰í modfii oblohy. Cordelia si pomyslela, Ïe mofie
a vzdálené pobfieÏí pfiipomínají MonetÛv obraz, pruh
svûtlé barvy se stfiídá s dal‰ím svûtl˘m pruhem, samo
svûtlo jako by se zviditelÀovalo. Naklonila se pfies okraj
lodi a strãila ruku do zãefieného proudu. Chladem se za-
jíkla, ale roztáhla prsty pod vodou, takÏe na ozáfiené hla-
dinû vytryskly tfii malé brázdy a na chloupcích jejího
pfiedloktí se zachytily tfipytivé kapiãky. Z rozjímání ji ná-
hle vyru‰il Ïensk˘ hlas. Roma Lisleová obe‰la kabinu
a stanula vedle ní. ¤ekla:

,,To je cel˘ Ambrose Gorringe, Ïe po‰le Oldfielda a ne-
chá své hosty, aby se pfiedstavovali sami. Já jsem Roma
Lisleová, Clarissina sestfienice.“ Potfiásly si rukama.
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