
Obsah

Prolog
1. kapitola
2. kapitola
3. kapitola
4. kapitola
5. kapitola
6. kapitola
7. kapitola
8. kapitola
9. kapitola
10. kapitola
11. kapitola
12. kapitola
13. kapitola
14. kapitola
15. kapitola
16. kapitola
17. kapitola
18. kapitola
19. kapitola
20. kapitola
21. kapitola
22. kapitola
23. kapitola
24. kapitola
25. kapitola
26. kapitola
27. kapitola
28. kapitola
29. kapitola
30. kapitola
31. kapitola
32. kapitola
33. kapitola
34. kapitola
35. kapitola
36. kapitola
37. kapitola
38. kapitola
39. kapitola





Bestie uvnitř

brno 2012





detektivní román host

Liselotte a Søren Hammerovi

Bestie uvnitř



Liselotte Hammer Jakobsen, Søren Hammer Jacobsen

Svinehunde

Copyright © Liselotte Hammer Jakobsen, 

Søren Hammer Jacobsen & Gyldendalske Boghandel, 

Nordisk Forlag A/S, Copenhagen 2010

Published by agreement with the Gyldendal Group Agency

Translation © Michaela Weberová, 2012

Czech edition © Host — vydavatelství, s. r. o., 2012 

(elektronické vydání)

ISBN 978-80-7294-645-7 (Formát PDF)

ISBN 978-80-7294-646-4 (Formát ePub)

ISBN 978-80-7294-647-1 (Formát PDF pro čtečky)

ISBN 978-80-7294-648-8 (Formát MobiPocket)



7

Prolog

Muž na poli hodil do jámy poslední polena. Pak se narovnal, po
ložil si ruce na záda a několikrát se předklonil, aby potlačil ne
čekanou bolest v kříži. Na fyzickou práci byl zvyklý, takže těch 
několik hodin, než jámu zaplnil, se mu nezdálo tak náročných. 
Koneckonců, vzhledem k tomu, co vykonal během dne, na pár 
bolavých svalech nezáleželo. Jen ho to překvapilo.

S  jistou námahou donesl poslední kanystr s petrolejem 
a vylil ho na polena, která v nejvyšší řadě dosahovala do úrovně 
země. Nějakých patnáct kubíků dobře vyschlého bukového dřeva, 
mezitím sem tam jilm, kaštan, bříza a také jedna mladá švestka 
s červenohnědou kůrou na sluneční a nazelenalou na zastíněné 
straně, jak si všiml zkušeným okem. K tomu třicet jedna pytlů 
uhlí — číslo, které si dobře vtiskl do paměti, než se pustil do prá
ce. Když pak nosil pytle na místo, odpočítával je, aby mu činnost 
nepřipadala tak monotónní. Podíval se na hodinky a zjistil, že 
sklíčko je pokryté zaschlou krví, nebyla vidět ani jedna ručička. 
Stejně jako když se díval naposledy. Vztekle hodinky vzal a ho
dil je na polena v jámě. Pak se rozhlédl po nebi, které začínalo 
tmavnout. Na západě rudá záře zapadajícího slunce osvětlovala 
nízkou hradbu mraků a jezírko na dolním kraji pole bylo šedé 
a zamlžené. Blížila se bouřka.

Z batohu vytáhl čisté oblečení a igelitový sáček s vlhčený
mi papírovými ubrousky. Svlékl se do pasu a odhalil šlachovité 
tělo. Hned mu začala být zima, ale přesto měl příjemný pocit 
z doteku vlhkého ubrousku, kterým se metodicky otíral. Zvlášť 
záležet si dal na hlavě a na rukou, kde se mu usadil prach z uhlí, 
který by jistě vzbudil pozornost. To ho přivedlo na myšlenku, že 
si s sebou měl přinést zrcátko. Ušklíbl se do tmavnoucí krajiny. 
O svůj obraz v zrcadle obvykle rozhodně nestál, ale dnešek byl 
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výjimečný. Možná by se právě dnes na tomhle bohem zapome
nutém sjællandském strništi na sebe dokázal podívat s trochou 
hrdosti; možná by snad i dokázal zapomenout na tu hloupou 
přezdívku. Všichni mu říkali Lezec. Jen několik lidí — vlastně 
skoro nikdo — znalo jeho opravdové jméno. Jméno z doby, kdy 
na něm někomu záleželo a kdy jemu záleželo na ostatních. Do 
té doby než… než to pak už bylo jiné.

Vzpomínka na dětství nezůstala bez trestu: bolest v kříži mu 
palčivě vystřelila do pánve a do stehen. Ignoroval ji a soustředil 
se na převlékání, staré šaty odhodil na hranici. Když byl hotov, 
zaplavil ho pocit sladké pomsty. Až na jednu malou nepředví
danou okolnost, kterou si nechal pro sebe, a bude ji tím pádem 
muset vyřešit na vlastní pěst později, vykonal své do posledního 
detailu. Teď už jsou na řadě ostatní ze skupiny.

Vytáhl zapalovač, sklonil se a škrtl. Petrolej chytil na první 
pokus a plameny mu vyšlehly do obličeje, až se lekl a odskočil. 
Chvíli tam stál a hřál se, ale brzy ho ovládla jeho stará nechuť 
k ohni.

Tmavé mraky rozčísl blesk. Muž se klidně otočil a pozoro
val oblohu; bouřka přišla rychleji, než čekal. Údolím vlevo od 
něj, kde se k jezeru skláněl les, se na něj valily černé bouřkové 
mraky, jako kdyby se země otevřela a vypustila ze svého nitra 
temné síly. Z údolí se hnal třetí černý mrak a znovu se zablýsklo. 
Pak přišel déšť. Veliké, agresivní kapky, tisíce ostrých šípů biču
jících pole tak, až hlína vyletovala vysoko nad strniště. Mocný, 
očistný, spravedlivý.

Na chvíli se s obavami zahleděl na hořící hranici, ale déšť 
oheň neuhasil, jen držel plameny trochu na uzdě. Muž se otočil 
a šel bez ohlížení rozhodným krokem směrem k lesu. Brzy ho 
pohltila tma.
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1. kapitola

V pondělí ráno zavalily celou zemi bílé, husté vlny mlhy. Dvě děti, 
které šly přes školní dvůr, viděly sotva na metr před sebe. Musely 
si hledat cestu po paměti a po chvíli kráčely už jen pomalu a opa
trně. Chlapec se držel kousek za dívkou a v náručí nesl školní 
tašku; najednou se zastavil.

„Počkej na mě.“
Teď se zastavila i dívka. Mlha se jí srážela ve vlasech, otíra

la si kapičky z čela a trpělivě čekala na mladšího bratra, které
mu se nedařilo dát si tašku na záda. Předtím promluvil turecky. 
Mluvil tak jen zřídka a s ní skoro nikdy; teď zápasil s popruhy 
a ona přišla trochu blíž, ale nepomohla mu. Když byl konečně 
hotový, popadl ji za ruku; dívka se rozhlédla, ale viděla jenom 
tmu a mlhu. Obvinila ho:

„Vidíš, cos proved.“
„Co jsem udělal?“
Zakňoural a chytil se jí pevněji.

„To je fuk. Tomu nerozumíš.“
Namátkou si vybrala jeden směr, poslepu udělala pár kroků 

a zase se zastavila. Chlapec se k ní přitiskl.
„Jsme úplně ztracení?“
„Blbost.“
„U mámy už bylo světlo.“
„Tady bude za chvíli taky.“
„Takže teda nejsme ztracení?“
Neodpověděla mu a radši se snažila přesvědčit sama sebe, 

že se nemusí bát, že školní dvůr není moc velký a že by prostě 
měli jít dál.

„Nesmíme chodit s cizíma lidma. Za žádnou cenu nesmíme 
jít s nikým cizím. Že ne?“
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V hlase měl pláč. Dívka ho táhla za sebou. Udělala několik 
nerozhodných kroků, pak najednou zahlédla slabé světlo šikmo 
před sebou a zamířila k němu.

Když dorazili k hlavnímu vchodu, chlapec se jí pustil a už si 
ani nevzpomněl, že se mu ještě před chvílí chtělo brečet.

O něco později se sešli v chodbě před tělocvičnou. Dívka už 
seděla na lavičce a četla si, když přiběhl její bratr s míčem v rukou.

„Zahraješ si se mnou fotbal? Jsi moc dobrá.“
„Pověsil sis pořádně bundu a uložil aktovku?“
S vykulenýma očima kývl, že ano, úplný vzor pravdomluv

nosti.
„Koukej mazat a ukliď si to.“
Bez odmlouvání odběhl. Za chvíli už ale byl zpátky a zase 

chtěl, aby s ním šla hrát fotbal.
„Chci si nejdřív přečíst tohleto. Začni sám, já pak přijdu.“
Nedůvěřivě se zadíval na knihu. Byla tlustá.

„Přijdeš brzo?“
„Až dočtu kapitolu. Běž si hrát. Nebude to dlouho.“
Zmizel v tělocvičně. Za chvilku už slyšela údery míče, pokra

čovala ve čtení a občas zavřela oči a představovala si, že je sama 
jednou z postav.

Chlapec ji vyrušil.
„Není tu na hraní žádný místo.“
Volal na ni z tělocvičny.

„Jak to že ne?“
„Visí tu ňáký chlapi.“
„Tak hraj kolem.“
Najednou stál přímo před ní. Neslyšela ho přicházet.

„Mně se nelíbí.“
Dívka několikrát nasála vzduch.

„Ty sis prdnul?“
„Ne, ale jsou mrtví a oškliví. Někdo je pořezal.“
Naštvaně vstala a šla ke dveřím do tělocvičny s bratrem 

v patách.



11

Ze stropu na jednotlivých lanech viselo pět lidí.
Byli nazí a byli k ní obráceni čelem.

„No že jsou odporný?“
„Jo,“ odpověděla a zavřela dveře.
Vzala chlapce kolem ramen.

„Takže teď nebudem hrát fotbal?“
„Ne, to teda nebudem. Musíme najít někoho dospělého.“
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2. kapitola

Vrchní kriminální komisař Konrad Simonsen si užíval dovolenou. 
Seděl v pokoji s krásným výhledem v nejvyšším patře chaty, kou
řil čtvrtou ranní cigaretu, pil svou už taktéž čtvrtou kávu, díval 
se prosklenou stěnou ven na plynoucí mraky a na nic nemyslel.

Mladá sportovně vyhlížející žena, která vstoupila do míst
nosti po návratu z ranního běhání, neměla na nohou boty ani po
nožky, takže ji neslyšel přicházet a trhl sebou, když promluvila. 
Také byl zvyklý být sám.

„Fuj, tati. Aspoň by sis tu mohl trochu vyvětrat.“
Kritická poznámka se týkala hustého kouře z cigaret; ote

vřela dokořán dveře na terasu a čerstvá bríza zavanula do pokoje, 
až jí rozevlála světlé kudrny. Po chvíli usoudila, že ten nejhorší 
zápach už vítr vyhnal ven, a přivřela dveře na háček. Pak sklouzla 
do křesla naproti Simonsenovi a vůbec jí nevadilo, že se noviny, 
které měla zastrčené za pasem, pořádně zmačkaly.

Muž se ozval: „Dobré ráno, běželas až do Blokhusu? To je 
teda slušná štreka.“

„Čemu říkáš ráno, vždyť už je dopoledne, ty lenochu. Jo, byla 
jsem až v Blokhusu a zas tak daleko to není.“

Ukázal se zájmem na noviny: „Ty jsou pro mě?“
Odpověděla mu ironicky, ale ne ve zlém: „A děkuju ti, milá 

dcerunko, žes mi uvařila kávu.“
„A děkuju ti, milá Anno Mio, žes mi uvařila kávu.“
Vytáhla noviny, ale pak zavadila očima o popelník a z jejího 

tvrdého pohledu mu bylo jasné, co bude následovat. Rukou vyčíta
vě ukázala na špačky a z řeči jí zazněl starý bornholmský přízvuk.

„Čtyři cigarety ještě před snídaní.“
„Ale no tak, mám přece volno, to je něco jiného než normálně.“
Tuhle lež si mohl ušetřit.
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„Moc kouříš, ještě víc piješ, jíš pěkně nezdravě a říct, že máš 
nadváhu, to už bude za chvíli kompliment.“

Nesměle se pokusil o obranu: „V práci skoro nekouřím a ve
čer jenom trochu, takže o dovolené si snad můžu konečně zapá
lit, kdy chci.“

„No, kdyby to tak ještě byla pravda, znělo by to celkem ro
zumně.“

Nevěděl, co na to má říct. Pošilhával po novinách, které byly 
rázem z dosahu. Hlas měla najednou nepříjemně vážný: „Víš pře
ce, že mi dlužíš patnáct let, že, tati?“

To číslo ho zabolelo v duši a znovu v něm probudilo ze zimní
ho spánku starý známý pocit, že je mizerný rodič. Tři roky v něm 
dřímal, od jednoho šťastného květnového večera, kdy najednou 
stála u něj na prahu s tím, že přijela na týden do Kodaně a že by 
bylo nejpraktičtější a nejlevnější, kdyby bydlela u něj. Řekla to, 
jako by na světě nebylo nic přirozenějšího. Tak vtrhla do jeho 
bytu a jeho života — šestnáctiletá dívka, milá, aktivní, živá… jeho 
dcera.

Nezbývalo než kleknout na kolena a prosit o milost, ale slova 
mu nějak nešla na jazyk. Omlouvat se mu připadalo hloupé a sli
by, že se polepší a bude žít zdravě, ty se lehce dávají, ale těžko 
plní. Navíc se od přírody nerad svěřoval se svými pocity. Zkusil 
na ni pár ne moc vážně míněných slibů, až pak najednou odho
dila vážnost stranou a změnila téma:

„Ještě si o tom popovídáme, tati. Teď mi řekni, jestli už sis 
trochu zvykl na tohle bydlení? Nathalie si to tu zařídila fakt ve 
velkém stylu, perfektní bungalov.“

I tohle téma bylo trochu výbušné, i když ne tak osobní, a kdy
by dceru tak dobře neznal, podezíral by ji z toho, že se k němu 
vrací schválně právě teď, když je sám v defenzívě. Ale taková ona 
není, to jenom on vidí rozhovory jako strategické hry, které mají 
své vítěze a poražené. Byl to jeho zlozvyk, který po všech těch 
výsleších, jež kdy vedl, trochu pohodlně považoval za nemoc 
z povolání. Snažil se nenechat se vyprovokovat.
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„Jo, je to tu skvělé.“
„Tak proč jsi byl předevčírem tak naštvaný, když jsme přijeli?“
„Protože Komtesa je moje podřízená a všechna ta nádhera 

byla na mě trochu moc.“
„Věděls přece, že to patří jí.“
„Jo, moje milá, to jsem věděl, ale ani náhodou jsem netu

šil, že je to takhle nóbl. I tomu největšímu boháči by se pro
točily panenky z toho, kolik tak může stát pronájem, a že my 
máme tu chatu půjčenou za pakatel, to je neetické a určitě  
i nezákonné.“

„Je bohatá, no a co? Tak tu teď můžeš dělat hospodyni.“
„A navíc je lednička nacpaná k prasknutí, přežili bychom 

i atomovou zimu.“
„Tak dlouho tu ovšem nebudeme, jenom čtrnáct dní, a konec

konců ty vůbec jíst nemusíš. Ani trochu by ti neuškodilo, kdybys 
mírně odčerpal z vlastních zásob.“

„Žádný jídlo, žádný pití, žádný cigarety; ještě něco?“
Dělala, že neslyší, a pokračovala v legraci: „A to víš, že dlaž

dice na terasách jsou ručně malovaná italská práce a mramor ve 
vstupní hale se těží v jediném lomu na Ölandu?“

„Odkud to víš?“
„No přece od Nathalie.“
Nikdo jiný Komtese neříkal Nathalie, znělo to divně. Na

rodila se sice jako Nathalie von Rosen, ale všichni jí říkali Kom
tesa, i ona sama si tak říkala.

„Ty už jsi tu někdy byla?“
„No jo.“
„Tak to je horší, než jsem si myslel.“
„A za chvíli to bude ještě horší, dostala jsem pro tebe totiž 

taky dárek.“
„Od koho?“
„Od Nathalie, ale říkala jsem si, že s ním radši pár dnů po

čkám.“
Tvářil se zmateně a nebylo to hrané.
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„Prosím tě, tati, občas máš fakt dlouhý vedení. Tohle je mys
lím celkem jasný, řeknu ti, že je do tebe tak blázen, že kdyby ses 
o sebe trošku staral a shodil patnáct dvacet kilo, tak bys mohl 
udělat dobrou partii, jak se říká.“

Pokojem zaznělo tiché čilé capkání bosých nohou na vybě
lené podlaze z pomořanské borovice a už byla pryč, dřív než stačil 
nějak komentovat tu její absurdní myšlenku.

Komtesin dárek byl naprosto dokonalý. Anna Mia seděla 
jako papoušek na bidýlku na opěrce křesla, ve kterém odpočíval, 
a když ho rozbaloval, hltala každý okamžik. Aron Nimzowitsch, 
Mein System, původní vydání z roku 1925 s věnováním od samot
ného mistra — cenný poklad, který ho na okamžik přivedl skoro 
do extáze. Mezitím se Anně Mie podařilo číst mu přes rameno.

„Co myslí tím Děkuji za pomoc?“
Obrátil lístek, pozdě.

„Podívej, to nemáš vůbec žádné vychování? Cizí dopisy se 
přece nečtou.“

„Já je čtu. S čím jsi jí pomohl?“
„Do toho ti nic není!“
Chvilku seděli mlčky, ona na opěrce, on v křesle.

„To mi pověz, jak dobře se vy dvě vlastně znáte?“
„Kdo? Já a Nathalie?“
Její hraný nezájem by se dal krájet.

„No jistě.“
„Do toho ti nic není.“
A byli si kvit.
O chvíli později už byla sdílnější: „Já Nathalii moc dobře 

neznám a nedělaly jsme nic za tvými zády. Každopádně nic moc 
a že jsem tu byla už dřív, je úplná náhoda. Narazily jsme na sebe 
na ulici ve Skagenu a pozvala mě na oběd. Ale vím dobře, kdys jí 
pomohl, bylo to jistě tehdy, když se rozváděla. Nebo ne?“

Váhal s odpovědí.
„Při tom obědě jsme si trochu popovídaly.“
Lehce mu přejela rukou po čele a po vlasech.
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„Jsem přesvědčená, že sis tu knížku čestně zasloužil, tati. 
Tak buď tak hodný a nemysli pro jednou na to, kolik stála peněz. 
Nathalii by v životě nenapadlo něco za svoje dárky chtít, taková 
ona prostě není a ty to moc dobře víš.“

„Ne, taková ona není. Ale už z principu.“
„Možná máš ty principy špatně nastavený.“
Vstala a šla k oknu a on mezitím opatrně, skoro nábožně 

listoval knihou.
„Půjdu se vykoupat a ty mezitím vymysli, co budeme dnes

ka dělat.“
„Jo, jo, fajn.“
Musela na něj zavolat dvakrát, než vstal a přišel za ní, a ani 

si nevšiml, že atmosféra už se zase změnila. Byl myšlenkami da
leko u partie šachu.

„Máš zapnutý mobil?“
„Ne, dohoda zněla, že se izolujeme od vnějšího světa, jak si 

jistě pamatuješ. Proč se ptáš?“
Vstal a naposledy se dlouze zadíval na figury v knize, pak 

vyhlédl z okna a klouzal očima po horizontu. Zvlněná přímořská 
krajina se pod ním rozprostírala v nepravidelných, větrem ošle
haných kopečcích, zářivě svítivých tam, kde je zalévalo slunce, 
a tmavě šedých, temných na odvrácené straně, zhusta zarostlých 
šípky nebo zpevněných písečnou trávou. Až úplně v dálce bylo  
vidět Severní moře s třpytivými bílými vrcholky vln a nahoře na 
nebi hejno šedých hus, které letěly na jih podél pobřeží. Najednou 
cítil, že ho Anna Mia objala a její hlava mu ztěžka leží na zádech. 
Celý ztuhl z podivného pocitu cudnosti, jako by její mládí bylo 
tabu; přesto zůstal stát a po pár vteřinách věčnosti dívka tiše 
řekla:

„Přijeli si pro tebe, tati.“
Teprve teď to uviděl. Ohyzdné cizí těleso, které se poma

lu plazilo vzhůru po klikaté cestě mezi pahorky: policejní auto.
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3. kapitola

O necelé tři hodiny později stál Konrad Simonsen v Langebæcké 
škole v Bagsværdu a díval se ven, jak prší, smutně, vytrvale. V křo
ví za školním hřištěm pracoval psovod se svým psem, pomocí 
posunků a povelů zvíře vedl a občas si ho k sobě zavolal, aby ho 
poplácal a pochválil. K muži se psem se připojila mladá žena 
s igelitovým sáčkem uvázaným na hlavě místo šátku; Simonsen 
chvíli sledoval gestikulaci obou policistů, ale náraz větru zalil 
okenní sklo vodou a znemožnil mu výhled. Stočil pohled na chod
bu. Stěny byly žluté, oprýskané a špinavé, linoleum bylo děravé, 
takže připomínalo překážkovou dráhu, a tu a tam visely rozličné,  
více či méně povedené umělecké kreace: ta nejbližší byla vyro
bená ze zkrouceného ocelového drátu a pořádně zaprášených 
plechovek od koly.

Rezignovaně rozhodil rukama.
„Zatraceně, Komteso.“
Slova byla určená ženě stojící za ním, která mluvila do mobi

lu, a pronesl je celkem klidně, aby zdůraznil absurditu toho, že si 
pro něj dojeli jako pro nějaký spěšný balík a obratem ho doručili 
na druhý konec země jen proto, aby tu teď stál a nečinně zíral na 
nevlídné říjnové počasí. O vyšetřování, které má vést, neví téměř 
nic — vždyť ani netuší, kam by měl jít.

Žena na jeho poznámku reagovala tak, že rukou zakryla 
telefon.

„Ahoj, Simone. Škoda té tvé dovolené, ale pár dní jste si přece 
jen užili. Doufám, že to Anně Mie nebylo moc líto. Arne přijde 
za chviličku a hned tě seznámí s aktuální situací.“

Usmála se a pokračovala v hovoru, dřív než stačil odpově
dět. Oplatil jí úsměv, i když vlastně ani nechtěl, a pomyslel si, jak 
má hezké zuby. Vydechl a vyhlédl zase z okna, byl to stále stejně 
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depresivní pohled. Komtesa pořád telefonovala, což mu připada
lo jako varování, že oddělení vražd by mohlo — až přijde čas —  
výborně dál fungovat i bez svého současného šéfa.

Anebo možná přece jen ne. Konrad Simonsen poslouchal na 
půl ucha, co Komtesa říká do telefonu; předpokládal, že mluví 
s jedním z techniků, a vtom mu došlo, že je něco špatně. Lehce 
exaltovaný tón hlasu a příliš detailní dotazy, které neodpovídaly 
stavu vyšetřování, ji prozradily. A když se téměř stejnými slovy 
ptala podruhé na totéž, vzal jí ruku s telefonem a opatrně ji za
tlačil dolů. Ukončila hovor bez rozloučení.

„Kdys naposledy jedla?“
„Ani nevím, nějakou dobu už to asi bude. Kolik je hodin?“
Tenhleten stav dobře znal a věděl také, že je přechodný. 

Všichni vyšetřovatelé se čas od času setkali s případy, které je 
ťaly do živého a se kterými se těžko vyrovnávali; příšerné obrazy 
se jim usadily v hlavě a nedaly se vymazat. Tento případ byl pro 
Komtesu očividně jedním z nich. Samotného se ho nejvíce dotýka
lo, když bylo obětí dítě, tak na tom byli koneckonců skoro všichni 
u policie, ale samozřejmě ještě nebyl v té tělocvičně. Přestal nad 
tím přemýšlet a soustředil se na přítomnost.

„Zajeď si do města a dej si něco k jídlu. Za hodinu ať jsi zase 
tady.“

„Nemám hlad.“
„To je rozkaz, Komteso. A vypni si telefon.“
Přikývla, jako by mu rozuměla, ale na očích jí viděl, že nic 

nepochopila. Jindy byla neuvěřitelně pevná, takový ten typ, co jde 
klidně proti proudu. Pootočila se, matné denní světlo jí dopadlo 
na obličej z jiného úhlu a on viděl, že její pleť získala odstín je
jích popelavých vlasů.

„Je to hrozné, Simone. Myslím, že jsem ještě nikdy nic po
dobného neviděla.“

„No jo, to určitě nikdo z nás.“
„Dívali jsme se s Arnem od vchodu a… sakra, bylo to fakt 

hrozný.“
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„Jo, máš pravdu, tak už konečně vypadni, mám na práci i jiný 
věci než starat se o tebe.“

Poslední poznámku doprovodil úsměvem, aby nevyzněla 
tak tvrdě. Vypadala, že si toho ani nevšimla, dál tam stála a jeho 
napadlo, že by ji mohl obejmout nebo jí alespoň položit ruku na 
rameno. Ale neudělal to, tyhle věci mu nikdy moc nešly. Konečně 
promluvila:

„Za chvíli budu zase v pohodě.“
„Já vím. Ahoj.“
Odešla.

Jazyková učebna se pro tuto chvíli změnila v centrálu vyšetřování. 
Dvě police na knihy, jejichž obsah odklidili na parapet, byly nyní 
prázdné a na stole uprostřed třídy ležel balík papíru a krabička 
s tužkami. Tmavě zelenou školní tabuli zakryli bílou omyvatelnou 
tabulí, kam se daly poznámky psát fixem namísto křídy, a na zad
ní stěně visel veliký papír s plánem školy. Byl jenom tak narychlo 
načrtnutý a pěkně křivý.

Konrad Simonsen studoval plánek s hlavou lehce nakloněnou 
ke straně a Arne Pedersen mezitím využil příležitosti a otíral si žid
li. Na kalhotách už měl dvě skvrny a nechtěl, aby to bylo ještě horší.

„Jaký byl let?“
„Nepříjemný.“
„A co ta chata? Vrátí ti peníze?“
„Nejspíš ne.“
Židle, které pamatovaly lepší časy, nebezpečně vrzaly, když 

se na ně muži posadili. Konrad Simonsen si opřel loket o lavici 
a prostě se zeptal:

„Jak jsi na tom?“
Arneho Pedersena ta otázka nepřekvapila, což bylo dobré 

znamení.
„Dobře, ale ze začátku to moc příjemné nebylo. Dvakrát jsem 

zvracel, a to se mi už léta nestalo. Vlastně za celou tu dobu asi 
tak jednou nebo dvakrát.“
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„Ale teď už jsi ok?“
„Normálně to bývá jenom, když jsou to děti — no, vždyť víš.“
„Arne, chci jasnou odpověď. Jsi ok?“
Arne Pedersen se mu podíval do očí.

„Jo, jsem ok.“
„Výborně, tak mi podej zprávu o chronologii, zdrojích infor

mací a aktuálním stavu věcí.“
Začal trochu přísněji a víc velitelsky, než vlastně chtěl, ale 

ještě v něm dozníval vztek z toho čekání, a teď se chtěl koneč
ně dozvědět fakta. Vzápětí už poslouchal základní údaje. Arne 
Pedersen střízlivě a přesně vypočítával jednotlivé body počínaje 
matkou turecké národnosti, která přivezla děti do školy kolem 
6.15 a rozloučila se s nimi u stojanu na kola stojícího napravo od 
vjezdu do areálu školy. Pokračoval:

„Je první den po prázdninách a škola už je otevřená. Děti 
jdou každé do své třídy, pověsí si kabáty a pak se potkají před 
tělo cvičnou v křídle B, aby si hrály s míčem. V tělocvičně objeví 
pět mrtvých těl. Starší sestra se snaží najít nějakého dospělého, 
ale marně, pak zavolá z telefonu ve sborovně na 112, kde ji přepojí 
na policejní stanici v Gladsaxe. Telefonát byl přijat v 6.41. Službu 
konající… okamžik…“

Chvíli váhal a zamyslel se. Konrad Simonsen se ozval:
„Jméno není podstatné, ale řekni mi, ty dvě děti, nepřišly sem 

dost brzo? Myslel jsem, že škola začíná v osm.“
„Jistě že začíná v osm, mně to přišlo také divné, proto jsem 

se zeptal ředitele. Ukázalo se, že školu navštěvuje pár dětí, které 
přicházejí už dlouho před začátkem vyučování. Tenhle problém 
znají všude. Někteří rodiče chtějí prostě ušetřit peníze za druži
nu, další zase spěchají do práce…“

Konrad Simonsen ho přerušil.
„Dobře, dobře, tak pokračuj.“
„Jasně… kde jsem to skončil? Takže službu konající policista 

dívce sdělí, ať počká, než přijde nějaký učitel, a ona pak zavolá na 
pracoviště své matky v Gentofte. Matka není zrovna k zastižení, 
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ale majitel firmy — zdejší Libanonec, který dívku trochu zná — 
se rozhodne za ní přijet. Dorazí do školy chvíli před sedmou ho
dinou. Vyžene z tělocvičny osm dětí, které se tam mezitím sešly. 
I on zavolá na policejní stanici v Gladsaxe a v 7.38 přijíždí poli
cejní auto se strážníky…“

Konrad Simonsen ho příkře přeruší.
„V 7.38!“
Arne Pedersen se vyhnul jeho pohledu a začal si upravovat 

uzel na kravatě. Tenhle pohyb znal jeho šéf až příliš dobře.
„Koukej vysypat to jméno a vysvětli mi, jak se to mohlo stát.“
Další krytí nemělo smysl, a tak padlo jméno službu konají

cího policisty spolu s vysvětlením:
„Myslel si, že těm telefonátům není potřeba přikládat velkou 

váhu… protože ti dva, co volali, byli očividně nějaký arabáci. Což 
je bohužel citát.“

Konrada Simonsena to velice překvapilo.
„Proč, prosím tě, kryješ takového vola? Ty se s ním znáš?“
Arne Pedersen vypadal od přírody mladistvě. I přes svých 

čtyřicet let vypadal dosud jako kluk a právě se červenal od ucha 
k uchu, takže jeho tváře měly skoro stejnou barvu jako jeho oh
nivě zrzavé vlasy.

„Chodili jsme spolu na policejní akademii. A sázíme spolu.“
Konrad Simonsen nakrčil čelo a přimhouřil oči, ale dál už se 

neptal. Arne Pedersen byl šikovný vyšetřovatel, kreativní a efek
tivní, a jak to tak vypadalo, bylo dost pravděpodobné, že by se po 
letech mohl stát novým šéfem oddělení, ale jeho hráčská vášeň 
byla dobře známá a kolovalo o ní čím dál tím více historek. Jednou 
si o tom budou muset promluvit, ale ne teď, a jestli Arne Pedersen 
dluží tomu ťulpasovi nějaké peníze, on o tom nechce nic vědět.

„Nechme to být. Pokračuj.“
„Strážníci přivolali posilu, školu uzavřeli a děti poslali domů. 

Zaměstnanci se shromáždili ve sborovně a také samozřejmě za
volali nás. Já jsem dorazil kolem deváté hodiny a poslal pro tebe 
a potom jsem informoval policejního ředitele a zavolal Troulsena, 
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Paulinu a Komtesu. Pak jsem to celý rozjel a svolal kompletní 
mužstvo: vyšetřovatele, techniky, soudního lékaře, psovody — jo, 
a je tu dokonce i Elvang.“

„Proč i psy? Co hledáme?“
„Deset rukou. Mimo jiné.“
„No, tak to je síla.“
„Jo, je to síla.“
„Byls v té tělocvičně?“
„Ne, jenom jsem stál ve dveřích. Vlastně dvakrát, jak jsem 

říkal, poprvé se mi udělalo špatně. Chodí tam ve skafandrech, 
připomíná to scifi film, a i když jsem dovnitř snad jen vydechl 
trochu vzduchu, už jsem si vyslechl přednášku o kontaminaci 
místa činu. Hádej od koho. Je to úplná hysterie.“

„Jo, za to je šéf technického placený, aby byl na tyhle věci 
jako pes. Ale co Elvang?“

„No, co ten? Taky musel samozřejmě počkat. Takže kromě 
toho, že…“

Hledal slova.
„Kromě toho, že co?“
„Že mi řekl, že se starám jenom o módu, ale to není pro ten

hle případ relevantní.“
„To není, ale je na tom dobře vidět, že mu to ještě pálí.“
„Jenom se směj, za chvíli jsi na řadě ty, čeká tě, až budeme 

hotoví; teď už tělocvičnu určitě uvolnili. Jo, a pokud jde o Elvanga, 
tak vím najisto, proč ještě není v důchodu. Můj brácha má novou 
přítelkyni, co pracuje na ministerstvu školství, pod které Zemská 
nemocnice spadá. Takže by to mělo být jistý, žádný fámy. Tak 
chceš vědět proč?“

Konrad Simonsen spokojeně konstatoval, že jeho podřízený 
má i jiné informace než striktní fakta, a s úsměvem odpověděl:

„Jo, rád si to poslechnu, až bude čas. Jak je to s financováním?“
„Ještě to není úplně vyřešené, ale rýsuje se to mírně řečeno 

velice slibně. Chtějí nás ustavit jako speciální skupinu. Mění 
orga nizační strukturu.“
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„To zní podivně. A kdo vlastně?“
„To já nevím. Hele, Simone, jak jsem ti říkal, tu první hodi

nu tady byl hukot jak v úle, něco takovýho jsem nezažil. Ministr 
spravedlnosti volal dvakrát a požadoval, abychom ho informo
vali — minutu po minutě.“

„Ministr spravedlnosti? Proč proboha nedodržuje normální 
hierarchii?“

„Co já vím, já se ho na to neptal.“
„Minutu po minutě. To řekl?“
„Jo, přesně takhle. Doslova.“
„To je neuvěřitelný.“
„To teda jo. Kromě toho ještě několikrát volal policejní prezi

dent. Poprvé zdůraznil, jak je důležité, aby byl ministr informo
ván, a pak hrozil, že přijede, ale Komtese se podařilo rozmluvit 
mu to. Jinak se ozval také příslušný policejní ředitel, ale to je 
samozřejmé. Šéfovi místní policie v Gladsaxe dýchá na krk jeho 
starosta, takže jsme ho taky měli párkrát na drátě. A ještě volal 
předseda advokátní komory a byl pěkně naštvaný.“

„Předseda advokátní komory? Jak se to sakra týká jeho?“
„Jo, tak přesně na to se mě ptal taky. Nechce mít s vyšetřová

ním nic společného. Nebo tak něco tuším říkal. Nebylo mu moc 
dobře rozumět a nepodařilo se mi z něj vytáhnout, kdo ho do toho 
vůbec zatáhl. A Komtesa si taky užila. Předseda a místopředseda 
právního výboru parlamentu. A další.“

„Sakra, to je teda bordel.“
„To teda jo, a to ještě není všechno. Nakonec mi volal pre mié

rův tajemník, Helmer Hammer, jo, tak se fakt jmenuje, a bylo to 
hned po tom druhém nekonečném telefonátu od ministra, takže 
už jsem byl pěkně naštvaný kvůli všemu tomu přerušování. Taky 
jsem tehdy byl ještě trochu v šoku, ale to je mi jasné až teď. No, 
prostě jsem celkem bez obalu řekl, že pokud nebudeme moct 
pracovat v klidu, nebudeme mít vůbec o čem informovat, i kdyby 
nám zavolala sama královna. Pak jsem praštil sluchátkem, nebo 
co se to dneska dělá s mobilem.“
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„Hm, to možná nebylo zrovna nejchytřejší. Co se dělo pak?“
„No pak zavolal znova.“
„Skvělej tah. Budeš teď řídit dopravu?“
„Ne, je v podstatě celkem rozumný. O policejní práci ví hou

by, což sám hned na začátku otevřeně přiznal, ale slíbil, že zařídí, 
aby nás už nikdo nerušil, a taky to nejspíš udělal. Každopádně už 
od té doby žádní hlavouni nevolali.“

Arne vypadal, že se mu dost ulevilo. Konrad Simonsen se 
snažil přivést rozhovor zpátky k věci a nevypadat přitom příliš 
netrpělivě.

„To zní opravdu dobře, ale neříká to nic o našich financích.“
„Ale ano. On totiž taky říkal, že vyšetřovací tým povedeš ty…“
„Už ho vedu.“
„No jo. Nech mě domluvit: vyšetřování povedeš ty a zprávy 

budeš podávat výhradně jemu. Nikomu jinému.“
„Běžná subordinace tedy neplatí?“
„Přesně tak, ale je to ještě lepší. Můžeš si sám vybrat lidi do 

týmu a nebudeš mít žádná omezení, co se týče výdajů, lidí a práce. 
Případné byrokratické překážky vyřeší on, aby ses ty mohl plně 
věnovat vyšetřování.“

„Tak to to tedy pěkně rozehrál.“
„Jo, očividně není úplně neschopný. Jenom upozornil na to, 

že tvé pověření ještě není úplně oficiální, ale to je prý jen forma
lita. Máš mu zavolat, až budeš mít čas, dal mi číslo. Takže suma 
sumárum, Simone, jsi celkem vzato svým vlastním pánem.“

„To řekl taky on?“
„Ne, to je můj vlastní závěr.“
„Hm, nelíbí se mi, že se ignorují zavedené systémy.“
„Je to lepší, než kdyby se o nás mohli po libosti otírat všeli

jací mocní pánové a dámy.“
„Možná máš pravdu, však uvidíme. Teď ale musíme myslet 

na jiné věci.“
Najednou zaburácel školní zvonek. Nikoho nenapadlo ho 

vypnout, když děti poslali domů. Konrad Simonsen sebou trhl 
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a židle pod ním zasténala. Ve vteřině se narovnal a zachytil se 
lavice. Arne Pedersen, který se tak nepolekal, v klidu počkal, až 
dozvoní, a pak dokončil přehled událostí.

„Teď máme práci rozdělenou tak, že Paulinina skupina ob
chází sousedy a okolí školy, Komtesa má na starosti prohlídku 
učeben, Troulsen vede výslechy zaměstnanců školy a já jsem vol
ný, teď když jsi tady. Náš nejpalčivější problém je, že ti mrtví jsou 
neznámí a že zmizel školník. Jmenuje se Per Clausen a pravdě
podobně právě on školu ráno odemkl, ale nikdo ho neviděl. Mož
ná je indisponovaný kvůli alkoholu, to se prý čas od času stává. 
Co se týče identifikace, máme k dispozici desítku zkušených lidí, 
kteří se právě snaží zjistit, jestli těch pět mužů někdo nepohře
šuje. Zatím bezvýsledně.“

Konrad Simonsen se zamyslel, pak vstal a Arne Pedersen 
se také zvedl.

„Sejdeme se za půl hodiny, postarej se, ať o tom všichni vědí. 
Vyzvedněte mě v tělocvičně, chci nejdřív mluvit s Elvingem o sa
motě. Pověz Troulsenovi, že odsud nesmí bez mého svolení ode
jít ani uklízečka, a postarej se, ať se Paulina dostane dovnitř, je 
zmoklá na kost. Není mi jasné, co vůbec dělá venku, pomáhá 
psům nebo co?“

„Krucinál, vždyť nemá žádné zkušenosti.“
„Tím, že bude venku moknout, jich víc nezíská. Sežeň jí po

řádnou pláštěnku, v skautské klubovně se určitě nějaká najde. 
A ještě jedna věc. V té tělocvičně to vidělo deset dětí. Zavolali jste 
krizového psychologa? A co rodiče, informovali jste je?“

„Doprčic.“
Arne Pedersen udeřil pěstí do rámu dveří. Má také dvě děti.

„Zařiď to, ale nejdřív mi ukaž, kudy se dostanu k Elvangovi, 
a cestou mi můžeš povědět tu svoji historku. Zvládl jsi to opravdu 
dobře, Arne. Vím, že se na tebe můžu spolehnout.“

Pochvala vyzněla hluše. Jako by se ji naučil v manažerském 
kurzu.
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4. kapitola

Hřbitov byl opuštěný a osamělý muž s deštníkem se pohyboval 
pomalu, téměř poníženě podél hrobů, jako by měl pocit, že tam 
nepatří. Každý krok zavrzal na jemném štěrku a nevhodně se 
rozléhal v mokrém tichu toho místa. U strohého hrobu na okra
ji hřbitova se zastavil a rozložil skládací židličku. Než se posa
dil, opatrně položil na hrob kytici květin. Déšť květiny osvěžil 
jako poslední pohlazení přírody a muže jménem Erik Mørk to  
potěšilo.

„Přinesl jsem kytky, tati, protože dnes je významný den, na 
který jsem čekal celou věčnost. Možná od té doby, kdy jsem byl 
malý, i když to samozřejmě nedává smysl. V rádiu právě hlásili, 
že našli ty popravené, a zbytek dne bude nepochybně naprosto 
šílený.“

Odmlčel se, díval se do země a trvalo dlouho, než opět pro
mluvil. Pak se usmál, a usmíval se od srdce, což se nestávalo moc 
často. Rád tam sedával v míru a pokoji, daleko od světa, a nechá
val minuty umírat jednu za druhou. Mluvil přitom nad otcovým 
hrobem o všem možném. V práci musel neustále jednat s lidmi 
a být otevřený, ale povahou byl introvert, a právě to možná bylo 
tajemstvím jeho podnikatelského úspěchu. Úspěchu, na kterém 
mu ovšem nezáleželo. Vyměnil by ho za cokoli, jen kdyby mohl 
změnit své dětství.

„Umíral jsem napětím, přestože jsem už v sobotu dostal od 
Lezce dopis s videonahrávkami z minibusu a z tělocvičny, takže 
jsem věděl, že k tomu skutečně došlo, ale…“

Větu nedokončil a bez souvislosti přeskočil k něčemu ji
nému:

„Ráno jsem byl v kanceláři, kde jsme měli evaluaci s klien
tem. Kampaň běží výborně a všichni se navzájem vychvalují. Oni 
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prodají spoustu obyčejného dívčího oblečení, my si můžeme při
psat další úspěch a obě strany se na tom pěkně napakují. Nikoho 
ani nenapadlo zmínit těch osm děvčátek, které se momentálně 
nabízejí jako bonbóny na každém druhém reklamním sloupu po 
celém městě. Pane bože, sotva přišly do puberty, a už… ano, já 
vím, že to zní pokrytecky, když jsem za to přece spoluodpovědný, 
ale nemohl jsem to vydržet a vzal jsem si na zbytek dne volno.“

Déšť pomalu ustával. Zavřel deštník, položil ho vedle židlič
ky a až pak mluvil váhavě dál.

„To je samozřejmě jedna z výhod toho, když člověku firma 
patří, že se může sebrat a odejít, kdy chce, a dneska jsem odešel 
a ani jsem vlastně nevěděl proč. Podobných kampaní už jsme 
dělali tolik a tahle ani zdaleka není nejhorší, ale já jsem teď asi 
citlivější.“

Hodiny na kostelní věži právě odbily. Vstal a protáhl si nohy. 
Pak si sedl na bobek ke hrobu a sebral pár mokrých listů, kte
ré byly přilepené na náhrobku. Potom prsty pomalu přejel po 
nápisu, několikrát tam a zpět. Arne Christian Mørk. 1934—1979. 
Pečlivě čistil hrob od té trochy plevele, který zahradník přehlédl,  
a dál mluvil k mrtvému.

„Včerejší loučení s Perem bylo velice pohnuté, vždyť víš, s Pe
rem Clausenem, tím školníkem, jak jsem ti o něm vyprávěl. Je to 
skvělý muž a bude mi chybět. Nejdřív jsme si dali oběd a pak jsme 
se koukali na ty videonahrávky, které jsem zpracoval. Hodně mě  
chválil, ale ony se mi taky fakt povedly. Zvlášť ta jedna z mini
busu, to je opravdová ďábelská perla, ta snad musí otřást veřej
ným míněním a zatvrdit duši národa; mohla by nakonec hrát 
rozhodující roli, jen počkej a uvidíš. To Per dostal nápad namon
tovat nad každé sedadlo skrytou kameru, byla to spousta práce, 
ale jak se ukazuje, za tu námahu to rozhodně stálo. Jinak jsme 
si povídali o všem možném, co nás zrovna napadlo, a ne jenom 
o následujících několika týdnech, skoro jako by u mě byl na nor
mální nedělní návštěvě. Těžko si dokážu představit, že už ho  
nikdy neuvidím.“
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Po cestě za hřbitovem projelo auto a hřbitovní klid narušily 
útržky basů z rádia. Počkal, než byl zase klid.

„Když se Per loučil, řekl mi něco, nad čím jsem hodně pře
mýšlel. Sbohem, ty molitanovej kluku. To jsem od něj slyšel jako 
poslední. Molitanovej kluku. S tím jeho křivým úsměvem, co je pro 
něj tak typický. Narážel samozřejmě na to, že jsem jako kluk po
lykal molitan, protože jsem byl přesvědčený, že do sebe vsákne 
všechno to zlé, co ve mně bylo. Už jsem na to skoro zapomněl, 
teda na to, že jsem mu o tom vyprávěl. Jak jsem si vždycky taj
ně sbíral malý kousky molitanu z nejrůznějších věcí: z polštářů 
na gauči, z míčů na cvičení, z proužku sajícího pot na cyklistic
ké helmě, a dokonce jsem je oždiboval i z máminých vycpávek. 
Jak o tom mluvím, úplně cítím tu chuť, i když by člověka asi ne
napadlo, že molitan nějak chutná. Ale je to tak, chutná špatně, 
špatně a provinile.“

Zavrtěl hlavou, aby ty myšlenky zahnal, a pak zamyšleně 
dodal:

„Je nepříjemné na to vzpomínat… no jo, Per to možná vy
stihl úplně přesně. Když se to tak vezme, tak jsem možná přesně 
tohle — molitanovej kluk.“
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5. kapitola

Profesor, MUDr., soudní patolog a primář Ústavu soudního lékař
ství Arthur Elvang byl poněkud neotesaný. Konrad Simonsen se 
psychicky obrnil, rozhodnutý držet se věci a nenechat se rozpty
lovat profesorovými uštěpačnými poznámkami. Setkali se před  
tělocvičnou, kde si Arthur Elvang četl časopis na stejném místě, 
kde před necelými sedmi hodinami seděla turecká dívka, a ani 
on se nechtěl nechat od čtení vyrušovat. Po nekonečně dlouhé 
chvíli časopis odložil a začal vnímat okolí. Zpoza kostěných brýlí 
si malýma živýma očima kriticky měřil Kon rada Simonsena od 
hlavy k patě, jako by mu bral míru na kabát.

„Koukám, že jsi pěkně vykrmený, Simonku. Škoda té tvé do
volené. Kdepak jsi byl? Někde v ozdravovně?“

Vystrčil křivou ruku a Konrad Simonsen, který si pomyslel, 
že snad ještě hodlá podtrhnout tu svou nestydatost tím, že ho 
šťouchne do břicha, o krok ustoupil.

„Nebuď hned naštvaný a pomoz mi vstát.“
Konrad Simonsen mu opatrně pomohl na nohy.

„Nejsem naštvaný. Dcera má neustále komentáře k mému 
objemu, takže jsem docela otrlý, ale už hodně dlouho mi nikdo 
neřekl Simonku. Od té doby, co šel Kasper Planck do penze.“

Kasper Planck vedl oddělení vražd před Konradem Simon
senem.

„Jo jo, jak ten čas letí. A řekl jsi dceři, že máš cukrovku?“
Konrad Simonsen ztuhl.

„Odkud sakra víš, že…“
Skončil v půlce a uklidnil se. O profesorově schopnosti ur

čit diagnózu se vyprávěly zkazky; přesto možná jenom hádal. 
A on mu to teď tím svým výstupem nedobrovolně potvrdil. Rychle 
změnil téma.
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„Smí se už do té tělocvičny?“
„Ano, technici to vyklidili před čtvrthodinou, ale nechoď 

k zadnímu vchodu a do sprch. Slyšel jsem, že máš v tomhle pří
padu volné ruce. Je to pravda?“

„Zdá se, že ano.“
„Tak by ses měl sebrat a zaangažovat do toho Plancka, pokud 

ještě není dementní. Jeden z druhého dokážete vydolovat to nej
lepší. A taky má větší talent než ty.“

„Dementní ještě není. Jdeme dovnitř?“
„No ještě aby byl. Tak už se nezlob, Simonku.“
Uprostřed místnosti visela nahá těla pěti mužů, všichni 

měli kolem krku smyčku ze silného modrého nylonového lana. 
Provazy byly uvázané na pevných hácích, které byly zašroubova
né do stropu asi sedm metrů vysoko. Chodidla měli zhruba půl 
metru nad podlahou, mezi těly byly rozestupy dobré dva metry 
a čtyři těla na okraji tvořila čtverec, jehož strany byly rovnoběž
né se stěnami místnosti. Všechna měla jen paže po zápěstí, ruce 
chyběly. Obličeje byly znetvořené a téměř úplně postrádaly lidské 
rysy; také pohlavní orgány mrtvých mužů byly odstraněny nebo 
zmrzačeny. Smrt a zohavení jako by muže proměnily ve stejná 
anonymní těla. Konrad Simonsen se s tímto jevem už setkal a vě
děl, že kdyby se na mrtvé ještě nějakou dobu díval, jejich indivi
duální odlišnosti by byly opět patrné.

„Motorová pila?“
Arthur Elvang přikývl. To byla jedna z jeho předností. Nebál 

se hned podělit o své bezprostřední odhady — na rozdíl od vět
šiny ostatních patologů, které Konrad Simonsen znal a kteří ne
byli ochotní skoro ani určit pohlaví oběti, dokud neprošla skrz  
CT. A soudní lékaři byli ještě horší.

„Zaživa?“
„Ne.“
Oddechl si; už tak to bylo dost zlé, přestože jeho tělo kupo

divu nijak nereagovalo, když mrtvoly spatřil. Možná proto, že tu 
mezitím vyvětrali, nebo proto, že měl dost času se na ten pohled 
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připravit, anebo proto, že už toho viděl víc, než bylo zdrávo, a je 
psychicky otupělý. Kdo ví, které vysvětlení bylo to pravé. A zají
malo to vůbec někoho? Jeho tedy určitě ne. Pomalu šel dál kolem 
mrtvých mužů.

Všechny oběti určitě musely hodně krvácet, ale moc krve 
na místě nebylo. Pod každým mrtvým mužem byla na podlaze 
zaschlá malá skvrna o průměru tenisového míčku. Muži měli 
krev na krku, na hrudi, na zádech i na stehnech, a navíc jí měli 
potřísněné vlasy. Jinak nebyly patrné žádné stopy krve, ale zře
telně cítil její nasládlý pach, který se mísil se silnějším puchem 
výkalů a tělních tekutin. Díky teplotě a třem otevřeným oknům 
se však zápach dal vydržet. Nažloutle bílá nafouklá mrtvá těla mu 
připomněla půlky prasat pověšené na hácích jezdicího pásu na 
jatkách a zlobil se sám na sebe, že se téhle znevažující asociace 
nemůže zbavit.

Soustředil se na hlavy mužů, pomalu se pohyboval mezi 
těly a prohlížel si každé zvlášť. Řezné rány nebyly na všech tě
lech stejné: u tří byl celý obličej odřezán jediným řezem vedeným 
paralelně s torzem od vrcholu hlavy dolů k čelisti; řez, který od
halil mozek, dutiny i hrdlo. Ostatním někdo rozřezal obličej ně
kolika tahy pily držené kolmo. Dvěma zbyl jazyk a několik zubů. 
Jednomu zůstalo poměrně neporušené oko.

Stejně nesystematický přístup byl patrný na pásu kůže kolem 
pohlavních orgánů: dva muži měli uřezaný penis i varlata, dva 
další jenom penis. U jednoho byl řez tak hluboký, že mu vyhřezl 
močový měchýř a visel přes tříslo, ale vedlejší mrtvole chyběl je
nom žalud. Muži uprostřed povolila střeva, jejichž obsah teď vi
sel černý a zaschlý mezi půlkami a zezadu na stehnech a přilákal 
sem několik masařek. Řezy u zápěstí byly naopak čisté a preciz
ní, Konrad Simonsen viděl kostní dřeň v obou kostech předloktí 
a bezděčně ho napadlo, že jedna se nazývá ulna a druhá radius. 
Ale která z nich je ta velká a která ta malá, to si už nepamatoval.

Vrátil se na začátek a dal si ještě jedno kolo, tentokrát se 
snažil objevit nějaká zvláštní znamení. Podle jeho neodborného 
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odhadu mohlo mužům být mezi čtyřiceti a sedmdesáti. Jeden 
z nich měl na levém uchu zlatý kroužek a na pravém rameni vy
bledlé tetování orla a dva měli jizvy po operaci slepého střeva 
nebo kýly. Jeden byl holohlavý a měl nepřirozeně tmavou kůži, 
pravděpodobně ze solária. Mrtvý muž v levém zadním rohu měl 
na prstech u nohou tlusté plesnivé nehty, které připomínaly 
škvarky. V pravém zvukovodu trčel zub se zlatou plombou.

Poslední obhlídku zasvětil provazům, které byly zavěšeny  
s matematickou přesností rovnoběžně se stěnami tělocvičny. 
Když se s jedním přivřeným okem podíval po diagonále, lana 
dokonale lícovala. Ve všech směrech. Ten, kdo na strop připevnil 
háky, si dal záležet. Konrad Simonsen dokončil prohlídku a pře
šel k Arthuru Elvangovi, který si mrtvá těla prohlédl jen zběžně 
a nyní vypadal, jako by se hodně nudil.

„Tvoje bezprostřední dojmy?“
Profesor odpověděl bez váhání.

„Oběšeni tady, žádný přesun. Středa nebo čtvrtek a nejspíš 
Dáni. Ale neptej se mě na to, jak je pověsili nebo proč tu všude 
kolem není spousta krve.“

„Kdy budeš moci říct něco přesnějšího o čase smrti?“
Starý muž si povzdechl, přece jen už nebyl žádný mladík 

a myšlenka na večer naplněný prací ho nikterak netěšila.
„Budu muset zavolat posilu. A jejich přesčasy zaplatíš ty.“
„No jistě. Povolej tolik lidí, kolik potřebuješ.“
„Zavolej mi po půlnoci.“
„Zavolám.“
Konrad Simonsen měl už jen jednu otázku. Ta ovšem byla 

trochu kontroverzní. Navíc přesně vzato nespadala tak úplně do 
profesorova oboru, ale vzhledem k jeho obrovským zkušenostem 
a výjimečným schopnostem nebylo nijak od věci se zeptat.

„Terorismus?“
Chvilku trvalo, než Arthur Elvang pochopil, a pak se pořád

ně rozčílil. Máchal rukama kolem hlavy jako hysterický teenager 
a sarkasticky deklamoval:
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„O ho ho, zlí duchové už vylézají. A jestli ne z lesa, tak urči
tě z jezera.“

Konrad Simonsen jeho výstřední chování ignoroval a chlad
ně odvětil:

„Jedenácté září, Bali, Beslan, Madrid, Londýn. To byla taky 
paranoia, pane profesore?“

Zadívali se na sebe a pak Arthur Elvang rezignovaně mávl 
rukou.

„Jestli máš na mysli svaté bojovníky se zahnutými šavlemi 
a sny o kalifátu, tak nevidím nic, co by ukazovalo tímhle smě
rem. Ale sám vlastně nevím, co by to mělo být. Ta otázka není 
moc chytrá.“

„To možná není, ale mně ji teď budou pokládat celý den.“
Arthur Elvang neodpověděl. Ještě jednou se zadíval na mrt

vá těla a nevěřícně zavrtěl hlavou. Na temeni měl jaterní skvrny 
a se zacuchanými řídkými vlasy a propadlým hrudníkem ze všeho 
nejvíc připomínal malé ptáčátko. Nakonec poznamenal:

„V roce 1995 jsem byl ve Rwandě.“
„Já myslel, že nelétáš.“
„Jen za genocidami. Čtyři měsíce jsem létal doslova od jed

noho masového hrobu k druhému. Bylo tam neuvěřitelně mno
ho zavražděných, to se vůbec nedá popsat, a odhalil jsem takové 
extrémy a hrůzy páchané na lidech, jaké si nedokážeš představit 
ani v nejhorších nočních můrách. Bylo to nepopsatelně hrozné, 
ale to nebylo to nejhorší, nejstrašnější bylo vrátit se domů a cítit, 
že to nikoho nezajímá. Ty oběti měly holt špatnou barvu kůže, 
která noviny neprodá, a poukazovat na tu katastrofu jako by se 
snad ani neslušelo, takže je mi líto, ale k pojmu terorismus mám 
trochu cynický vztah.“

Konrad Simonsen měl pocit prázdnoty.
„Nevím, co na to říct.“
„Žádná slova stejně nepomůžou. Zapomeň na to jako všichni 

ostatní. Ale pověz mi, jak jsi přišel na to, že nechci létat?“
„Slyšel jsem to.“
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„Ještě řekni, že to byla ta povídačka o tom, že hoteliéři z na
šeho města nasadili všechny páky, abych ještě nešel do důchodu, 
protože moje hrůza z létání jim zajišťuje pořádání mezinárod
ních konferencí tady v Kodani.“

Konrad Simonsen pocítil ve tvářích mírné teplo.
„Něco na ten způsob.“
Dveře na konci tělocvičny se otevřely. Vešli Arne Pedersen, 

Komtesa a Paulina Bergová a chvíli po nich ještě Poul Troulsen.
„Ty jsi ale blázen, a tohle platí stát, komisaře, co věří tako

vým nesmyslům. Odstrašující případ. Šup, přines nějaký kýbl.“
„Na co potřebuješ kýbl?“
„Ten tvůj zelenáč se ještě nenaučil potlačovat přirozené lid

ské reakce.“
Varování přišlo pozdě. O vteřinu později se Paulina Bergová 

zkroutila a pozvracela podlahu. Igelitový pytlík, který si s se
bou vzala pro všechny případy, držela nepoužitý v ruce. Arne 
Pedersen pohlédl na svoje znečištěné boty a potom vytáhl ka
pesník; byl z bílého přírodního hedvábí a stál ho hodně peněz. 
Stačil zvednout jednu nohu, ale to už mu Komtesa kapesník se
brala a podala ho Paulině Bergové, která k němu vděčně vzhlédla 
a pak zase začala zvracet.
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6. kapitola

Mrtvá těla už v tělocvičně nebyla a všechna okna byla otevřená, 
když však Paulina Bergová vstoupila, zdálo se jí, že to tam páchne 
hnilobou. To ji ale asi jen klamaly smysly a každopádně se to dalo 
zvládnout. Uprostřed tělocvičny seděl na zemi Konrad Simonsen 
a upřeně hleděl do stropu. Vypadal jako mnich někde v pagodě 
a Paulině nebylo jasné, co tím sleduje.

„Arne říkal, že se mnou chcete mluvit.“
Samotné jí to znělo, jako by byla nějaká nejistá studentka 

u zkoušky. Obvykle to s muži uměla, většinou jim připadala hezká 
a chytrá, ale její šéf byl výjimka potvrzující pravidlo. Zdálo se, že 
kromě občasných tvrdých pohledů, kterými puritánsky kritizoval 
její styl oblékání, ji více méně ignoruje. Tedy co se týče osobních 
vztahů. Na jeho pokyn se posadila vedle něj.

„Viděla jsi nakonec ty mrtvé?“
„Ano, ten milý starý doktor mi to tu pak ukázal. Zapomněla 

jsem, jak se jmenuje, ale říkal mi co a jak, když jsme se na ně dí
vali, a tak to nebylo tak zlé.“

„Ten milý starý doktor se jmenuje Arthur Elvang a každému 
z nás bylo někdy špatně. Nejsi určitě jediná, kdo dnes zvracel, ale 
časem člověk otupí; nevím, jestli je to dobré, nebo ne.“

„Je to rozhodně praktičtější.“
Pokusila se trochu usmát, ale on její usměv neopětoval a jí ta 

situace připadala zvláštní. Neklidně si poposedla. Možná si všiml 
její nervozity nebo jí snad četl myšlenky. Každopádně prohlásil: 

„To, že tu sedíme, má svůj důvod, k tomu se ještě dostaneme. Ale 
teď mi pověz, jaká byla reakce toho školníka, když jsi ho našla.“

„Vlastně ho našel psovod, nebo lépe řečeno jeho pes. Byl v bou
dě na sportovní nářadí vedle hřiště a tvrdil, že se právě probu
dil. No nevím… moc toho k vyprávění není, docela mě ignoroval,  
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jediné, co řekl, bylo, že poví mému třídnímu o té pláštěnce. Arne 
byl moc pozorný…“

„Ano, vím o tom; to bylo od Arneho hezké, takže zpátky 
k tomu školníkovi.“

„To o té pláštěnce řekl samozřejmě, aby mě pozlobil, ale jinak 
byl celkem poslušný. Přivedli jsme ho ke Komtese. Měl strach ze 
psa, takže ten musel zůstat tam, kde byl. Venku v dešti.“

„Jaký máš ze školníka dojem?“
„Na první pohled vypadá uboze, smrdí pivem a potřeboval 

by vykoupat, ale na druhou stranu… je zas tak nějak… těžko se 
to popisuje…“

„Nespěchej, jsem trpělivý.“
Zamyslela se a Konrad Simonsen se mezitím díval do stropu.

„Není úplně na dně, tím jsem si jistá. A je tak nějak… pří
tomný.“

„Ostražitý?“
„Ano, ne. Ne, ne tak úplně. Jenom to prostě působí tak, jako 

kdyby celou dobu věděl, co se děje, i když jeho odpovědi jsou 
úplně nesmyslné.“

„Byla jsi u toho, když ho vyslýchali?“
„Jenom na začátku. Vyslýchali ho Troulsen s Komtesou a bylo 

tak nějak jasné, že já mám jenom poslouchat, ale zbytek jsem si 
přečetla. Pásku poslali na PÚ a ani ne za hodinu jsme měli pře
pis. Je jasné, že máme fakt prioritu, něco takového jsem ještě 
nezažila.“

Konrad Simonsen si všiml, že o policejním ředitelství mluví 
jako o PÚ; to u ní byla novinka. PÚ jako policejní ústředí, tak se 
tomu tady na oddělení odjakživa říkalo. Odpověděl:

„Já taky ne, ale tys u toho tedy byla jen na začátku?“
„Ano, pak mě poslali sehnat nějakou televizi, abychom se 

mohli podívat na vaši tiskovou konferenci.“
„Abyste nepropásli, jak ze sebe udělám blbce?“
„Můj nápad to přece nebyl.“
Zaváhala a opatrně dodala:
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„Říkali, že to není zrovna jedna z vašich nejsilnějších strá
nek, tedy jako tiskové konference.“

„Aha, tak takhle to říkali. A co si myslíš ty? Udělal jsem ze 
sebe blbce?“

I když si nebyla jistá, jak to myslí, snažila se být dost upřímná.
„Ale ne, myslím, že ne. Vždyť vy jste skoro nic neřekl, větši

nou mluvili ostatní. Ale tu platinovou blondýnu z Dagbladetu asi 
zrovna v lásce nemáte.“

„Jmenuje se Anni Staalová a je to slepá ulička ve vývoji lid
stva, ale osobně proti ní vůbec nic nemám, až na to, že by ji měli 
vyhostit ze země. To bylo v televizi tak vidět?“

„Ne, neřekla bych. Jenom pro toho, kdo vás zná.“
„Jako třeba pro tebe?“
Rázem tu zase byla ta zkoušená studentka v plné parádě. Ale 

zdržela se jenom chvíli, protože Konrad Simonsen svým slovům 
ulomil hrot, když ji otcovsky poplácal po koleni.

„Dost už o tom. Pověz mi, jak ti bylo, když si z tebe Per 
Clausen utahoval kvůli tvému věku.“

„Jak mi bylo?“
„Ano, co jsi cítila.“
„Je to důležité?“
„Možná ano, možná ne. Prostě mi to řekni.“
Zavřela oči, aby si ten okamžik vybavila, a proto neviděla, 

jak její šéf uznale pokýval hlavou.
„Nemyslel to zle. Podíval se na mě, skoro jako bychom byli 

přátelé. Ne že by si nějak dovoloval, jestli mi rozumíte.“
„Rozumím. Ještě něco?“
„Byl to jediný okamžik, kdy mě doopravdy vnímal. Dělal si ze 

mě legraci, ale takovým milým způsobem, jako bych se mu líbila.“
„A tobě se líbí?“
Otevřela oči.

„No, možná. Mohl byste mi říct, o co tady jde?“
„Později, až potom. Kolik že je ti let?“
„Dvacet osm.“
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„Výborně, děkuju. A teď k tomu stropu, jak jsi na tom s geo
metrií?“

„Ani dobře, ani špatně, žádný matematický génius nejsem.“
„To by mohlo stačit. Když se podíváš na díry po hácích, na 

kterých byla zavěšena ta lana, uvidíš, že jsou rozmístěny napros
to přesně. Nejen vzhledem ke středu sálu, ale i k sobě navzájem. 
Chvíli jsem nad tím přemýšlel a přišel jsem na to, že se jejich 
umístění dá stanovit podle délky a šířky stropních desek. Není 
to úplně jednoduché, ale ani nijak závratně těžké, jakmile člo
věka napadne ten správný trik. Není potřeba ani metr, provázek 
s tužkou a palec na správném místě na takový úkol stačí. Nebylo 
by to tak složité, dalo by se to snáz provést a bylo by to mnohem 
přesnější.“

„Je mi úplně jasné, jak to myslíte. Tedy tak nějak obecně.“
„Na detailech taky nezáleží, ale víš, jak vypadají čáry na prů

sečíku dvou kružnic?“
„No jistě, jsou samozřejmě zakřivené.“
„Přesně tak, a z toho, jak jsou ty obloučky velké a zakřivené, 

se dá usuzovat, kde leží středy těch dvou kružnic.“
Paulině Bergové konečně svitlo. Nebo si to alespoň myslela.

„Palec. Takže máte na mysli otisky prstů?“
„Bohužel ne. Technici to prověřili a žádné tu nebyly, škoda. 

Jen bych rád věděl, jestli ten, kdo ty háky připevnil, to udělal 
tak, jak bych to udělal já. Říká se o tobě, že jsi silná a mrštná, je 
to pravda?“

Postavila se k žebřinám, vytáhla si nohavice a bez problému 
zvedla nataženou nohu až do výše hlavy.

„To je přesvědčivá odpověď. Bojové sporty? Gymnastika?“
„Balet, chcete vidět piruetu?“
„Až někdy jindy. Nevěděl jsem, že tancuješ.“
„Moje matka se mnou měla velké plány. Chtěla ze mě mít 

primabalerínu v Královském divadle, nic jiného jí nebylo dost. 
Naštěstí jsem neprošla jednou částí přijímacích zkoušek, pro
tože jsem měla příliš slabou klenbu. A tak se matka namísto mě 
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zaměřila na moji mladší sestru a já už nemusela tancovat z po
vinnosti, ale jen pro radost.“

Paulina Bergová se rozpovídala, tanec byl její veliká vášeň. 
Obvykle nebyla zrovna v epicentru oddělení a to, že patřila k vnitř
nímu kruhu Konrada Simonsena, bylo výhradně díky jejímu věku, 
ne díky jejím schopnostem. Reprezentovala mladou krev. Teď 
se radovala z toho, že svému šéfovi o sobě může něco povědět, 
ovšem jen do té doby, než si všimla jeho nepřítomného pohledu 
a pochopila, že si pro svoji autobiografii nevybrala správný oka
mžik. I tak ji ta zpověď rozohnila.

„Vy už mě dávno neposloucháte. Je to tak?“
Skutečně to tak bylo. Konrad Simonsen byl ponořený ve 

svém vlastním světě, daleko od tělesné krásy a klasické choreo
grafie. V duchu přemýšlel, co by někoho mohlo vést k tomu, aby 
zmrzačil pět lidí motorovou pilou a pověsil je nahé do školy, ze 
všech možných míst právě sem. Nenávist, šílenství, otupělost, 
idealismus? Žádná z těchto možností tak úplně neodpovídá, kaž
dá z nich v lepším případě jenom částečně.

Musela svou otázku zopakovat, až potom přišla odpověď.
„Vy mě vůbec neposloucháte, že?“
„Vlastně ne, ale neber si to osobně. Až bude zase normální si

tuace, tak se rád podívám, jak tančíš, a rád si tě poslechnu. A budu 
se soustředit jen na tebe, slibuju.“

Ukázal rukou na strop.
„Teď se musíme támhle nahoře podívat na ty dvě nejvzdále

nější díry.“
Bylo jasné, že tím my myslí ji.

„Chcete vědět, jestli kolem těch děr jsou obloučky a kam smě
řují, je to tak?“

„Ano, jak jsem o tom mluvil. Ale školní lešení dali na exper
tizu a při odstraňování těch mrtvých technici používali výsuvnou 
plošinu. A tu už bohužel odvezli.“

„Co tím chcete říct? Jsem mrštná jako kočka, ale létání už 
jsem trochu zapomněla.“
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Vylétlo jí to z úst bez rozmýšlení. Naštěstí se zasmál.
„Ach tak. No třeba bychom si mohli… trochu pohrát tady 

s těmi lany.“
Uvolnili lana. Paulina Bergová se zkoumavě podívala vzhůru 

a konstatovala, že má pravdu. S trochou sebevražedného odhod
lání to nebylo nemožné.

„Akorát nesmíme spadnout.“
„Ale ano, můžeme klidně spadnout, ale jenom tady na to.“
Ukázal na velikou modrou žíněnku, která byla opřená o zad

ní stěnu tělocvičny.
„Tak tohle je ovšem rozkaz, kterému nelze odporovat.“
Zula si boty, stáhla si ponožky a on mezitím s námahou do

táhl žíněnku na místo. Začíná to být docela milé, pomyslela si.
„Budu si muset svléknout kalhoty, jsou na šplhání příliš 

hladké.“
„Tak to ani náhodou. Jdi do šatny a najdi si tam nějaké za

pomenuté legíny.“
„A co když mi nebudou ladit k blůze?“
„Tak šup, běž už. Nemáme na to celý den a spoustu času už 

jsi promarnila těma svýma baletníma řečma.“
Odběhla. A byla šťastná.



41

7. kapitola

Stig Åge Thorsen seděl v kabině svého traktoru a marně se snažil 
mít myšlenky pod kontrolou. Před dvěma dny se vrátil z dovolené, 
dvanáctidenní okružní plavby po řeckých ostrovech. Z dovolené 
se stala katastrofa a pořád ho trápila, ať se sebevíc snažil všechny 
vzpomínky na ni zapudit. Stále se mu v hlavě vynořovaly obráz
ky, o které nestál; nedokázal je ovládnout. Smutně bloudil očima 
po podzimním lese, který spadal po kopcích k jezeru a byl zele
ný, hnědý a červenozlatý v mlžném oparu. Den byl šedivý a nad 
jezerem visely těžké dešťové mraky, bylo bezvětří a docela zima. 
Myšlenky mu opět melancholicky sklouzly zpátky k okružní plav
bě a on už se vzdal a nebojoval s nimi. V Řecku byl podzim mírný 
a první dny klidné…

Staral se jen sám o sebe, s radostí naslouchal pravidelnému 
hukotu motoru a trávil čas u zábradlí pozorováním rybářských 
osad podél pobřeží — pastelově barevných a předvídatelně ospa
lých. Jídlo bylo cizí, ale velice chutné. Popletli mu jméno. Ze 
Stiga Åga Thorsena udělali Thora Åga Stigsena, což mu způso
bilo problémy v restauraci. Opravil jejich omyl, ale druhý den 
zase zapomněli a musel to vysvětlovat celé od začátku. Knossos 
byl opravdový zážitek a seznámil se s Majou, která byla pihova
tá a usměvavá. Zrzavé vlasy jí vlály ve větru, když se procházela 
po palubě a smála se, když házela chleba rackům, kteří se ko
lem ní shlukli v křičící kaskádě. Usmála se na něj, a to nebylo 
dobré. Později jí vysvětloval, proč moře světélkuje, a ukazoval 
jí souhvězdí. Maja byla z Randers, zase se smála a on se trochu  
odtáhl.

Loď přistála na ostrově Samos a průvodkyně jim vyprávěla 
o řeckých matematicích. Pýthagorás, Eukleidés a Archimédes, 
který chtěl pomocí páky pohnout celým světem. Kreslila klackem 


