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1. kapitola

15. srpna 1974

LUCY BENNETTOVÁ

Po Edgewoodské třídě se vzhůru sunulo dlouhé skořicově 
hnědé auto. Vůz měl stažená okna a řidič se za volantem krčil. 
Ve světle kontrolek na palubní desce bylo vidět přivřené slídivé 
oči, které pátraly po řadě dívek stojících pod cedulí s názvem uli-
ce. Jane. Mary. Lydia. Auto zastavilo, a jak se dalo očekávat, muž 
zvedl bradu a kývl na Kitty. Rychle k němu vykročila a snažila 
se na jehlových podpatcích vybalancovat nerovnosti asfaltového 
povrchu. Upravovala si přitom minisukni. Když ji před dvěma 
týdny Juice přivedl na roh, tvrdila ostatním holkám, že je jí šest-
náct. Spíš jí však bylo patnáct, i když vypadala sotva na dvanáct. 

Všechny ji od prvního okamžiku nesnášely. 
Kitty se naklonila do otevřeného okna vozu. Nepoddajná vi-

nylová sukně se jí povytáhla a rozevřela se jako zvon. Zákazní-
ci si vždycky vybírali ji, což začínal být problém. Všimli si toho 
všichni kromě Juice, který jí nadržoval. Dovedla muže přemluvit 
k čemukoli. Byla svěží a vypadala jako dítě, i když stejně jako 
všechny ostatní holky v kabelce nosila kuchyňský nůž a uměla 
ho použít. Tahle práce žádnou z nich nebavila, ale když si klient 
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místo nich vybral jinou – novější – holku, bolelo je to, jako by 
na prvním plese zůstaly stát stranou.

Kitty a řidič auta se rychle a bez smlouvání dohodli. Její služby 
za požadovanou cenu rozhodně stály. Dala Juicovi signál, počka-
la, až kývne, a nastoupila do vozu. Ten z výfuku vypustil oblak 
kouře a širokým obloukem odbočil do úzké vedlejší ulice. Když 
řidič zaparkoval, auto se jednou otřáslo. Zvedl ruku, popadl Kitty 
za zátylek a její hlava zmizela.

Lucy Bennettová se otočila a podívala se do temné liduprázdné 
ulice. Neblížila se sem žádná světla. Neprojelo tudy jediné auto, 
a tudíž se neobjevil ani žádný zákazník. Atlanta v noci nežila. Po-
slední člověk, který opustil budovu životní pojišťovny Equitable, 
obvykle zhasl všechna světla, ale Lucy viděla, že na druhé straně 
Centrálního městského parku jasně svítí žárovky v mrakodrapu 
ve tvaru žehličky. Když pořádně přivřela oči a soustředila se, ob-
jevila známý zelený nápis C&S, který značil počátek komerční 
čtvrti, jež představovala nový Jih a pokrok prostřednictvím ob-
chodu. Město, jež nemá čas na nenávist.

Pokud dnes večer po místních ulicích kráčeli nějací muži, roz-
hodně neměli dobré úmysly. 

Jane si zapálila cigaretu a schovala krabičku do kabelky. Nera-
da se dělila, ale velmi ochotně od druhých brala. Její oči se setkaly 
s Lucyinými. Měla v nich prázdnotu, na kterou se nedalo dívat. 
Jane to nejspíš také cítila, protože rychle odvrátila pohled. 

Lucy se zachvěla, přestože byla polovina srpna a z chodníku 
sálalo horko. Měla rozedřené nohy a bolela ji záda. Třeštila jí hla-
va a tížil ji žaludek, jako by spolkla hromadu betonu. Úplně jí 
vyschlo v ústech a cítila neustálé mravenčení v rukách. Ráno si 
nad umyvadlem vytrhla z hlavy chomáč blonďatých vlasů. Před 
dvěma dny jí bylo devatenáct, ale už se cítila jako stařena.

Auto ve vedlejší ulici se znovu zatřáslo a Kitty zvedla hlavu. 
Otřela si ústa a vystoupila z vozu. Nemarnila čas a nedala zá-
kazníkovi příležitost rozmyslet si uzavřený obchod. Sotva stihla 
zabouchnout dveře a auto už odjelo. Kitty chvíli vrávorala na vy-
sokých podpatcích a tvářila se nejprve nejistě, pak zděšeně a na-
konec naštvaně. Všechny byly naštvané. Zuřivost jim přinášela 
úlevu a útěchu. Nic víc neměly. 



9

Lucy sledovala, jak se Kitty vrací na roh. Peníze odevzdala Jui-
covi a snažila se kolem něho projít. Chytil ji však za paži a zasta-
vil ji. Kitty si odplivla na chodník a pokoušela se tvářit nebojácně. 
Juice rozbalil štos bankovek a po jedné je spočítal. Kitty tam stála 
a čekala. Všechny čekaly.

Juice konečně zvedl bradu. Obnos seděl a Kitty se mohla 
postavit zpátky do řady holek. Na ostatní se ani nepodívala. Je-
nom prázdnýma očima zírala do ulice a čekala, až se objeví další 
auto a další muž na ni buď kývne, nebo ji bez povšimnutí mine. 
Za pouhé dva dny od příchodu na ulici její oči dostaly stejně 
prázdný výraz jako zraky jejích kolegyň. Co se jí táhlo hlavou? 
Nejspíš totéž, co Lucy. Známý refrén, který ji každou noc uko-
lébával ke spánku. Kdy – to – skončí? Kdy – to – skončí? Kdy – to 
– skončí?

Lucy kdysi také bylo patnáct, ale teď jí ta doba připadala hroz-
ně vzdálená. Při hodinách posílala kamarádkám psaníčka. Chi-
chotaly se, když si povídaly o klucích. Každý den běžela ze školy 
domů, aby se mohla dívat na oblíbený romantický seriál. Se svou 
nejlepší kamarádkou Jill Hendersonovou ve svém pokoji tanco-
vala na písničky Jackson Five. Bylo jí patnáct a najednou se život 
otevřel jako propast a malá Lucy střemhlav padala stále hlouběji 
do nepropustné tmy. 

Začala brát amfetamin, aby zhubla. Nejprve jedla jenom pi-
lulky. Benzedrin, který Jill našla v matčině lékárničce. Nebraly je 
často a byly opatrné. Potom ale lidé v FBI zešíleli a pilulky zaká-
zali. Jednoho dne byla lékárnička prázdná a den nato Lucy při-
padalo, že její váha vyletěla zpátky na šedesát osm kilo. Kromě 
Tlustého George, který se vrtal v nose a u oběda vždycky seděl 
sám, byla ve škole jediným dítětem s nadváhou. Lucy George 
nenáviděla stejně prudce jako on ji a stejně tak nesnášela vlastní 
obraz v zrcadle. 

Brát drogy Lucy naučila Jillina matka. Paní Hendersonová ne-
byla hloupá. Všimla si, že jí ubývají pilulky, a potěšilo ji, že se 
Lucy konečně snaží zbavit tukových polštářků. Sama benzedrin 
užívala ze stejného důvodu. Pracovala jako zdravotní sestra 
v Claytonově všeobecné nemocnici a odnesla z pohotovosti ně-
kolik skleněných lahviček methedrinu, které cinkaly v kapse její 
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bílé uniformy. Pověděla Lucy, že je to amfetamin k injekčnímu 
podání a funguje stejně jako pilulky, jenom rychleji. 

Lucy bylo patnáct, když jí do těla poprvé zajela injekční jehla. 
„Pokaždé jenom trošičku,“ vysvětlila jí paní Hendersonová. 

Natáhla do stříkačky maličko krve a pomalu stiskla píst. „Měj 
nad tím kontrolu. Nenech se tím ovládnout.“

Lucy nebyla sjetá, jenom měla trochu lehčí hlavu a pak samo-
zřejmě podle očekávání ztratila chuť k jídlu. Paní Hendersonová 
měla pravdu. Tekutina účinkovala rychleji a snáz než pilulky. 
Shodila něco přes dvě kila, potom čtyři a půl a poté skoro sedm. 
A pak – nic. A tak přehodnotila význam výrazu pokaždé jenom 
trošičku a začala brát ne pět, ale deset kubických centimetrů, kte-
ré se časem změnily v patnáct. Potom měla pocit, jako by jí explo-
dovala hlava a tělo měla v jednom ohni.

Zajímalo ji ještě něco jiného? 
Ani trochu.
Kluci? Samí pitomci. Jill Hendersonová? Příšerný opruz. A co 

její váha? Ta už jí byla fuk.
V šestnácti vážila sotva pětačtyřicet kilo. Žebra, kyčle a lokty jí 

vystupovaly pod voskovou kůží. Poprvé v životě měla vystoup-
lé lícní kosti. Oči si líčila silnou vrstvou černé tužky a modrými 
stíny. Dlouhé blonďaté vlasy si žehlila, až je měla tuhé a plácaly 
jí o neskutečně hubený zadek. Dívenka, jíž v páté třídě tělocvikář 
k nadšení jejích spolužáků přezdíval Parní válec, teď byla hubená 
jako modelka, chovala se bezstarostně a najednou byla oblíbená. 

Staré kamarádky, které znala od školky, z ní nadšené nebyly. 
Všechny ji zavrhly jako ubožačku, odpadlici a ztracený případ. 
Lucy to výjimečně bylo jedno. Co s lidmi, kteří nad ní ohrnují nos, 
protože si trochu užívá? Holky s Lucy stejně kamarádily jenom 
na oko. Byla tlustá, a tak vedle ní vypadaly hezky a roztomile 
a kluci s nimi flirtovali.

Noví kamarádi ji považovali za dokonalou. Milovali její sar-
kastické poznámky o lidech ze starých časů a vítali její výstřed-
nost. Holky ji zvaly na mejdany a kluci na rande. Chovali se k ní 
jako k sobě rovné. Konečně zapadla do nějaké skupiny a nevyční-
vala, protože jí někde bylo příliš. Stala se prostě jednou z davu. 
Byla jenom Lucy.
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A její bývalý život? Lucy pro všechny, kdo v něm hráli něja-
kou roli, měla pouze slova pohrdání. Zejména pro paní Hender-
sonovou, která se s ní najednou přestala stýkat a prohlásila, ať se 
Lucy kouká dát dohromady. Lucy však byla v naprosté pohodě. 
Svého nového života se nehodlala ani náhodou vzdát. 

Všechny její staré kamarádky byly nudné husy posedlé pří-
pravou na vysokou, která většinou spočívala v rozpravách o tom, 
na které dívčí koleji se ubytují. Lucy o úžasnosti kolejí, jejichž 
viktoriánské a neoklasicistní budovy lemovaly Milledgeovu tří-
du a Jižní Lumpkinovu ulici v univerzitním městečku, mluvila 
už od svých deseti. Vábení amfetaminu však z řečtiny, kterou 
ovládala, učinilo zapomenutý jazyk. Nestála o nesouhlasné po-
hledy svých bývalých kamarádek. Vlastně už nestála ani o paní 
Hendersonovou. Měla plno nových kamarádů, kteří jí obstarali 
drogy, a rodiče jí dávali štědré kapesné. Když jí někdy v týdnu 
došly peníze, matka si ani nevšimla, že jí v peněžence chybějí 
bankovky. 

Teď to jasně viděla, ale tehdy se zdálo, že do propasti padla 
během několika sekund, a ne plných dvou let. Doma se chovala 
nevrle a podrážděně. Začala se toulat po nocích a lhát rodičům 
kvůli úplným hloupostem, kvůli běžným věcem. Její lži byly prů-
hledné. Ve škole propadala z jednoho předmětu za druhým, až 
skončila v tom nejzákladnějším kurzu angličtiny. V první lavici 
seděl Tlustý George a Lucy se svými novými kamarády byla vza-
du. Většinou tam vyspávali rauš a čekali, až se budou moci vrátit 
ke své skutečné lásce.

K jehle.
K tomu dokonale tvarovanému kousku chirurgické oceli, 

k tomu zdánlivě neškodnému vynálezu, který ovládal každičký 
okamžik Lucyina života. Snila o tom, jak si šlehá. O tom, jak jeh-
la nejprve propíchne kůži a jak to štípne, když jí zajede do žíly. 
O pomalém pálení, jež cítí, když si tekutinu vpraví do těla. O oka-
mžitém pocitu euforie, jakmile se jí droga dostane do oběhu. Kvů-
li ní byla ochotná cokoli obětovat, cokoli kvůli ní ztratit. Neváhala 
udělat leccos, aby ji získala a mohla na všechno zapomenout, jak-
mile ji bude mít v krvi. 

Pak to s ní najednou začalo jít prudce z kopce.
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Objevil se Bobby Fields. Byl skoro o dvacet let starší než Lucy. 
Chytřejší a silnější. Pracoval jako mechanik na jedné tátově ben-
zínce. Nikdy předtím si jí ani nevšiml. Byla pro něho neviditelná 
oplácaná holčička se zplihlými copánky. Poté, co do Lucyina ži-
vota vstoupila jehla, se to však změnilo. Jednoho dne vešla do au-
toopravny s džínsy tak nízko na úzkých bocích, že se jí zvonové 
nohavice třepily od toho, jak je tahala po zemi. Bobby ji zastavil 
a chtěl si s ní povídat. 

Také jí naslouchal a Lucy si teprve teď uvědomila, že ji do té 
doby vlastně nikdo nevnímal. Natáhl k ní ruku a prsty umazaný-
mi od oleje jí uhladil pramen vlasů, který jí spadl do tváře. Potom 
se najednou ocitli vzadu v budově a on jí sevřel ňadro. Lucy pod 
jeho dotykem celá ožila. 

Nikdy předtím s žádným mužem nic neměla. I když se úpl-
ně sjela, věděla, že návrhy na sex musí odmítat. Potřebovala si 
uchránit nevinnost, protože o použité zboží nikdo nestál. Ačkoli 
se to nyní zdálo neuvěřitelné, tehdy si opravdu myslela, že i přes 
krátké zakolísání jednoho dne začne chodit na Georgijskou uni-
verzitu, bude bydlet na koleji, kterou si vybere, a vdá se za serióz
ního mladého muže se zářnou budoucností, jenž se bude zamlou-
vat jejímu otci. 

Bude mít děti a stane se členkou Asociace rodičů a učitelů. 
Bude péct koláčky, vozit děti autem do školy a vysedávat v ku-
chyni s ostatními matkami, kouřit a stěžovat si na nudný život. 
Možná, že až budou ostatní ženy probírat manželské neshody 
nebo dětskou koliku, Lucy se usměje při vzpomínce na své leh-
komyslné mládí a šílenou, opojnou drogovou epizodu.

Anebo se jednoho dne ocitne někde na rohu v centru Atlanty 
a sevře se jí žaludek nad tím, že přišla o útulnou kuchyň i blízké 
přítelkyně. 

Zatímco šestnáctiletá Lucy nikdy s žádným mužem nic nemě-
la, Bobby Fields už byl zkušený. Spal s mnoha mladými ženami. 
Uměl s nimi mluvit a dovedl jim dodat pocit výjimečnosti. Nej-
důležitější však bylo, že se vyznal v umění přejet rukou z ňadra 
na stehno, odtud do rozkroku a z něj jinam. Lucy hlasitě zavzdy-
chala a její otec na ni z kanceláře zavolal, jestli je v pořádku. 
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„Nic mi není, tati,“ odpověděla, protože dotyk Bobbyho ruky 
byl tak příjemný, že by v tu chvíli zalhala i samotnému pánu
bohu. 

Zpočátku svůj vztah tajili a o to víc byl samozřejmě vzrušující. 
Vzniklo mezi nimi pouto, cosi zakázaného. Tajně spolu chodili 
skoro celý rok. Lucy jednou týdně přišla k tátovi počítat drobné, 
ale pokaždé se vyhýbala Bobbyho pohledu. Předstírala, že Bobby 
neexistuje, dokud to už nedokázala déle vydržet a musela zajít 
na špinavý záchod za budovou. Pokaždé ji umazanýma rukama 
pevně popadl za zadek, takže když si pak sedla vedle otce, ještě 
ji bolel. 

Její touha po Bobbym byla skoro stejně silná jako touha po 
droze. Chodila za školu. Vymyslela si, že si našla brigádu a že 
přespává u kamarádek. Rodiče jí věřili a nikdy ji nekontrolova-
li. Bobby měl vlastní byt a jezdil stejným sporťákem jako Steve 
McQueen. Pil pivo, kouřil marihuanu a kupoval Lucy amfetamin. 
Ona se za to naučila, jak ho vzít do úst, aniž by se jí zvedl žaludek. 

Všechno bylo dokonalé, dokud jí nedošlo, že ve svém dvojím 
životě už nemůže dál pokračovat. Anebo možná ani nechce. Dva 
měsíce před maturitou odešla ze střední školy. Poslední kapka 
přišla o víkendu, kdy rodiče odjeli navštívit bratra na vysoké. 
Lucy celou dobu strávila u Bobbyho. Uvařila mu a uklidila. Celou 
noc se s ním milovala a přes den zírala na hodiny a počítala minu-
ty do okamžiku, kdy mu bude moci říct, že ho miluje. Opravdu 
ho milovala, obzvlášť když večer přišel domů s širokým úsmě-
vem na tváři a kouzelnou lahvičkou v kapse. 

Bobby jí píchl pořádnou dávku. Možná až příliš velkou. Měla 
takovou sílu, že Lucy začaly cvakat zuby. Když se druhý den 
ráno dopotácela domů, byla pořád sjetá. 

Byla neděle.
Rodiče měli jít s bratrem do kostela a teprve potom jet domů, 

ale místo toho seděli u stolu v kuchyni, ani se nepřevlékli z ces-
tovního. Matka si nesundala klobouk. Celou noc na ni čekali. 
Zavolali Lucyině kamarádce, která jí měla poskytnout alibi a po-
vědět jim, že Lucy přespala u ní. Nejdřív lhala, ale stačilo, aby 
na ni jen trošku zatlačili, a řekla jim, kde přesně jejich dcera je a co 
několik posledních měsíců provádí. 
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Lucy tehdy bylo sedmnáct a stále ji považovali za dítě. Rodiče 
ji chtěli nechat zavřít do psychiatrické léčebny a pokusili se do-
stat Bobbyho do vězení. Snažili se zařídit, aby ho nezaměstnali 
v žádné autodílně, ale on se jenom přestěhoval do Atlanty, kde je 
každému jedno, kdo mu opravuje auto, pokud je to levné.

Uplynuly příšerné dva měsíce a Lucy najednou bylo osmnáct. 
Její život se změnil, vypadal trochu jinak. Byla dost stará, aby 
mohla odejít ze školy, pít alkohol a opustit rodinu, aniž by ji ně-
kdo mohl nutit k návratu. Z tatínkovy holčičky se stala Bobbyho 
holka, která s ním žila v bytě poblíž Stewartovy třídy. Celý den 
spala a čekala, až se Bobby večer vrátí, aby jí mohl píchnout dro-
gu, ojet ji a zase ji nechat spát.

Lucy tehdy cítila lítost jenom vůči svému bratrovi Henrymu, 
který studoval práva na Georgijské univerzitě. Byl o šest let starší 
a měl k ní vztah spíš jako kamarád než jako bratr. Když byli spo-
lu, obvykle dlouho mlčeli, ale poté, co odešel studovat, si dvakrát 
až třikrát měsíčně dopisovali. 

Lucy Henrymu psala s ohromnou chutí. V korespondenci 
byla tou starou Lucy, kterou znal – bláznila kvůli klukům, bála 
se, jestli odmaturuje, a hrozně moc se chtěla naučit řídit auto. 
O drogách se nezmiňovala. Nepsala mu ani o svých nových ka-
marádech, kteří se pohybovali na úplném okraji společnosti, tak-
že je ani nepozvala na návštěvu ze strachu, aby matce neukradli 
stříbro. Pokud by je rodiče vůbec pustili do domu. 

Henry pokaždé odpověděl krátce, ale i když měl zkoušek nad 
hlavu, dokázal Lucy poslat pár řádků, aby věděla, jak se mu daří. 
Těšil se, až jeho sestřička začne studovat na stejné univerzitě a on 
ji bude moci představit svým kamarádům. Nadšení mu vydrželo 
jen do té doby, než mu rodiče sdělili, že jeho milovaná sestra se 
odstěhovala do Atlanty a žije tam s osmatřicetiletým hipísáckým 
feťákem, který prodává drogy. 

Potom se Lucyiny dopisy začaly vracet neotevřené a na obál-
ce bylo pokaždé Henryho písmem naškrábáno: Vrátit odesilateli. 
Jednoduše ji odkopl jako prašivého psa. 

Možná, že prašivá opravdu byla a zasloužila si, aby se na ni 
vykašlal. Opojení časem ztratilo na intenzitě, protože tělo si 
na drogu navyklo. Přicházely abstinenční příznaky, jež se skoro  
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nedaly vydržet. Co jiného Lucy Bennettové zbývalo než život 
na ulici?

Bobby ji dva měsíce poté, co ji přestěhoval do Atlanty, vyho-
dil. Nebylo divu. Jeho mladá sexy kočka se proměnila ve feťač-
ku, která každý večer škemrala o dávku, sotva vstoupil do dveří. 
Když ji Bobby přestal zásobovat, našla si v bytovém komplexu 
jiného muže, který jí ochotně dal, co chtěla. Co na tom, že kvůli 
tomu musela roztáhnout nohy? Dával jí to, co jí Bobby odpíral. 
Vycházel vstříc jejím požadavkům.

Jmenoval se Fred a na letišti uklízel letadla. Bavilo ho Lucy 
ubližovat a pak jí dát dávku, aby všechno bylo zase v pořádku. 
Domníval se, že je výjimečný, lepší než Bobby. Když zjistil, že 
Lucy svítí oči nikoli kvůli němu, ale kvůli droze, začal ji bít. Po-
kračoval v tom, dokud neskončila v nemocnici. Když se pak vrá-
tila taxíkem do bytového komplexu, správce jí oznámil, že Fred 
se odstěhoval a nenechal žádnou adresu. Správce potom Lucy 
řekl, že může bydlet u něho.

Mnohé z toho, co následovalo, se utápělo v mlze. Možná to 
však bylo tak jasné, že nic nevnímala – asi jako když si člověk 
nasadí cizí brýle a nic přes ně nevidí. Lucy se skoro rok potáce-
la od jednoho muže k druhému, od jednoho dealera k druhému. 
Kvůli dávce byla ochotná dělat strašné věci. Život s drogou pro ni 
představoval rychlou jízdu na klouzačce. Den za dnem cítila, jak 
se točí v klesající mlžné spirále, ale nedokázala se zastavit. Začaly 
by ji trápit bolesti a potřeba dávky. Touha po droze, která ji pálila 
v žaludku jako kyselina. 

Nakonec padla na úplné dno. Děsila se motorkářů, kteří pro-
dávali speed, ale její láska k drogám nakonec nevyhnutelně zví-
tězila. Pohazovali si s ní jako s baseballovým míčem, do kterého 
si každý praštil. Všichni bojovali ve Vietnamu a štval je celý svět 
a státní systém. Lucy jim také lezla na nervy. Zatím se nikdy ne-
předávkovala, nebo alespoň ne tolik, aby skončila v nemocnici. 
Jednou, dvakrát, třikrát ji ze sedla Harleye shodili před pohoto-
vostí Gradyho nemocnice. Nelíbilo se jim to. Nemocnice zname-
nala příjezd policie a tu bylo těžké uplatit. Lucy se jednoho večera 
zase předávkovala a jeden motorkář ji z toho dostal pomocí he
roinu. Naučil se to, když bojoval s Vietkongem.
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Heroin představoval poslední hřebík do Lucyiny rakve. Zača-
la ho brát stejně rychle jako předtím speed. Milovala jeho otupu-
jící účinek a pocit nepopsatelného blaha. Ztrátu povědomí o čase 
a prostoru. Ztrátu vědomí. 

Lucy si za sex nikdy nevzala peníze. Zatím vždycky fungo-
vala na základě směnného obchodu a poskytovala sex za speed 
nebo za heroin. Nikdy však za peníze.

Teď však peníze zoufale potřebovala. 
Motorkáři prodávali speed, ale ne heroin. S tím obchodova-

li barevní. Dokonce i mafie se mu vyhýbala. Háčko byla droga  
ghetta. Byla příliš silná, příliš návyková a příliš nebezpečná pro 
bílé. Zejména pro bílé ženy.

A proto Lucy dostal černoch s vytetovaným Ježíšem na hrudi.
Lžíce. Plamen. Zápach hořící gumy. Škrtidlo. Filtr ze zlomené 

cigarety. Celé to mělo nádech romantického obřadu. Byl to dlou-
hý akt, v porovnání s nímž se její předešlé zkušenosti s drogami 
jevily žalostně ubohé. Lucy i teď pociťovala při pomyšlení na lží-
ci vzrušení. Zavřela oči a představila si ohnutý kus kovu, jehož  
držadlo připomíná mrtvou labuť. Černou labuť. Černou ovci. 
Černochovu děvku. 

Najednou vedle ní stál Juice. Ostatní holky opatrně poodešly. 
Juice dovedl vycítit slabost. Díky tomu je všechny ovládal. „Co 
je, kočko?“

„Nic,“ zamumlala. „Všechno je faajn.“
Vyndal si z úst párátko. „Nekecej, holčičko.“
Lucy se podívala na zem. Uviděla jeho bílé boty z pravé kůže 

a rozšířené nohavice zelených, na míru šitých kalhot, které mu 
zčásti zakrývaly špičky. Od kolika cizích chlapů se musela nechat 
ojet, aby se ty boty mohly lesknout? Na kolika zadních sedadlech 
musela ležet, aby mohl zajít ke krejčímu ve Five Points a nechat si 
vzít míru na kalhoty?

„Promiň.“ Odvážila se zvednout hlavu a podívat se mu 
do tváře, aby zjistila, jakou má náladu.

Juice vytáhl kapesník a otřel si z čela pot. Jeho obličej lemo-
valy dlouhé kotlety, které mu sahaly až k bradě. Na jedné tváři 
se mu skvělo mateřské znaménko, na které Lucy někdy upřeně 
zírala, když se potřebovala soustředit na něco jiného.
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„No tak, kočičko. Když mi nepovíš, na co myslíš, nemůžu ti 
nijak pomoct,“ vybídl ji a šťouchl ji do ramene. Když dál mlčela, 
strčil do ní prudčeji, aby mu lépe rozuměla. Nehodlal ji nechat 
na pokoji. Nesnášel, když před ním jeho holky měly tajemství.

„Myslela jsem na mámu,“ odpověděla Lucy. Poprvé po dlou-
hé době nějakému muži řekla pravdu. 

Juice se zasmál a párátkem ukázal na ostatní holky. „No není 
to roztomilý? Vona myslí na maminku.“ Zvýšeným hlasem do-
dal: „Kolik z vás by teď chtělo pochovat vod maminky?“

Několik holek se nervózně zachichotalo. Kitty, která vždycky 
podlézala, odpověděla: „Potřebujeme jenom tebe, Juici. Nikoho 
jinýho.“ 

„Lucy,“ zašeptala Mary. Stěží ze sebe její jméno vypravila. Po-
kud se teď Juice namíchne, žádná z nich nedostane to, co chce. 
A všechny toužily jen po jednom – po lžíci a háčku, které měl 
v kapse. 

„Nech ji, to je dobrý,“ mávl Juice zamítavě na Mary. „Jen ať 
mluví. Tak začni,“ vybídl Lucy. 

Možná to bylo tím, že na ni mluvil jako na psa – dal jí příkaz, 
jako by ji chtěl odměnit pamlskem, když na povel zaštěká. Anebo 
byla natolik zvyklá dělat přesně to, co jí řekne, že se jí ústa ote-
vřela sama od sebe. 

„Myslela jsem na to, jak mě máma jednou vzala do města.“ 
Lucy zavřela oči a přenesla se do minulosti. Seděla v matčině autě 
a viděla, jak se kovová palubní deska chrysleru leskne v jasném 
slunečním svitu. Bylo horké, vlhké srpnové počasí, v němž člověk 
litoval, že se auta nevyrábějí s klimatizací. „Měla mě vysadit před 
knihovnou a jít něco zařídit.“

Juice se její vzpomínce přidušeně zasmál. „Ty jo, to je fakt 
krásný. Maminka tě vzala do knihovny, abys tam mohla čumět 
do knížek.“ 

„Nemohla se tam dostat.“ Lucy otevřela oči a zpříma se podí-
vala na Juice. Takhle se na něho ještě nikdy neodvážila pohléd-
nout. „Zrovna tam měl manifestaci Kukluxklan.“ 

Juice si odkašlal. Očima rychle zalétl k ostatním holkám a pak 
je zase upřel na Lucy. „Pokračuj.“ Z jeho chladného tónu ji za-
mrazilo v zádech.
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„Ulice byly zacpaný. Zastavovali auta a prohlíželi je.“
„Kuš,“ zašeptala Mary prosebně. Lucy ale nemohla přestat. 

Její pán jí poručil, aby mluvila.
„Byla sobota. Máma mě do knihovny vozila vždycky v so

botu.“
„Fakt, jo?“ zeptal se Juice.
„Ano.“ Lucy měla sice otevřené oči, ale viděla před sebou scé-

nu, která se jí odehrávala v hlavě. Seděla v bezpečí matčina auta. 
Byla bezstarostná. Tehdy ještě nebrala pilulky ani si nic nepíchala. 
Netušila nic o heroinu ani o Juicovi. Zatím byla tou malou Lucy, 
která trpělivě seděla v matčině autě a bála se, že se nedostane 
včas do knihovny a přijde pozdě do čtenářského kroužku. 

Malá Lucy vášnivě ráda četla. Rukama sevřela stoh knížek, 
které jí ležely na klíně, a upřeně hleděla na muže, kteří blokovali 
ulice. Všichni na sobě měli bílé hábity a většina z nich si z hlavy 
stáhla kápi, protože jim bylo horko. Některé znala z kostela, pár 
ze školy. Zamávala na pana Sheffielda, majitele železářství. Mrkl 
na ni a také jí zamával.

„Byly jsme na kopci poblíž soudu a před námi stál černoch, 
kterej zastavil na stopce,“ řekla Lucy Juicovi. „Seděl v takovým 
malým autě z dovozu. Rovnou k němu zamířil pan Peterson 
a z druhý strany pan Laramie.“

„Fakt, jo?“ zopakoval Juice.
„Jo, přesně tak. Ten chlap byl úplně zděšenej. Auto s ním po-

řád couvalo z kopce dolů. Určitě neměl automat, a jak se bál, sun-
daval nohu ze spojky. Vzpomínám si, že máma na něho koukala, 
jako by to byl nějakej televizní dokument o divokejch zvířatech. 
Hrozně se smála a povídala: ,Koukni, jak se ten negr bojí.‘“

„Ježíšikriste,“ zasyčela Mary.
Lucy se na Juice usmála a zopakovala: „Koukni, jak se ten 

negr bojí.“
Juice vytáhl párátko z úst. „Dávej si pozor na hubu, jo?“
„Koukni, jak se ten negr bojí,“ zamumlala Lucy. „Koukni, jak 

se…“ Hlas jí odumřel, ale jenom na okamžik, než se znovu rozje-
la. Její průpovídka jí najednou kdovíproč připadala ohromně leg-
rační. Zvýšila hlas, takže se ozvěnou odrážel od okolních budov. 
„Koukni, jak se ten negr bojí! Koukni, jak se ten negr bojí!“
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Juice jí vrazil facku. Nebyla silná, ale Lucy stejně trhla hlavou. 
Ucítila, jak jí do krku stéká krev.

Nebylo to poprvé, co ji někdo uhodil. A ani naposledy. Stej-
ně se nedala zastavit. Nic ji nemohlo zarazit. „Koukni, jak se ten 
negr bojí! Koukni, jak se ten negr bojí!“

„Drž hubu!“ Juice ji udeřil pěstí do obličeje. 
Lucy cítila, že se jí zlomil zub. Zkřivila ústa, ale pokračovala: 

„Koukni, jak se…“
Juice ji kopl do břicha. Těsné kalhoty mu nedovolovaly zved-

nout nohu vysoko, takže ji podrážkou trefil do pánve. Lucy za-
lapala po dechu. Bolest byla k nevydržení, ale zároveň zvláštně 
osvobozovala. Kolik let cítila jenom otupění? Kolik let uplynulo 
od chvíle, kdy naposledy zvýšila hlas a odmítla nějakého muže? 

Sevřelo se jí hrdlo. Sotva se držela na nohou. „Koukni, jak 
se…“

Juice ji znovu udeřil do obličeje a přerazil jí nos. Lucy rozhodi-
la rukama a udělala několik vrávoravých kroků vzad. Před očima 
jí tančily hvězdičky. Skutečné hvězdičky. Upustila kabelku. Měla 
zlomený podpatek.

„Vypadni vocaď!“ Juice mával ve vzduchu pěstí. „Vypadni vo-
caď, než tě zabiju, ty kurvo!“

Lucy vrazila do Jane, ale ta ji od sebe odstrčila jako prašivého 
psa.

„Prostě jdi,“ zasyčela Mary. „Prosím tě.“
Lucy spolkla krev, ale vzápětí ji vyprskla. Na zem dopadly 

jakési bílé kousky. Zuby.
„Hoď sebou, ty čubko!“ nařídil jí Juice. „Jdi mi z očí.“
Lucy se s námahou otočila a podívala se do temné ulice, v níž 

nesvítila jediná lampa, která by ji vedla. Buď je vystříleli pasáci, 
nebo se město neobtěžovalo je rozsvítit. Lucy znovu zavrávorala, 
ale zůstala vzpřímená. Zlobil ji zlomený podpatek. Zula si obě 
boty a na bosých chodidlech ucítila horký asfalt. Až ke kořínkům 
vlasů jí projela palčivá bolest, jako by kráčela po žhavém uhlí. 
Jednou to viděla v televizi – člověk musí jít dost rychle, aby se 
k uhlíkům nedostal vzduch a nepopálily mu kůži. 

Lucy přidala do kroku a narovnala záda. Hlavu držela vyso-
ko, přestože ji žebra bolela tak, že sotva mohla dýchat. Nedbala 
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na to. Nedbala na tmu ani na horký asfalt, který ji pálil do chodi-
del. Všechno jí bylo jedno.

Otočila se a vykřikla: „Koukni, jak se ten negr bojí!“
Juice se za ní rozběhl a Lucy po ulici letěla jako střela. Bosá 

chodidla jí pleskala o chodník. Ze všech sil zabírala pažemi 
ve vzduchu. Když zaběhla za roh, plíce se jí prudce zvětšovaly 
rychlým dechem a měla vysokou hladinu adrenalinu. Vzpomně-
la si na hodiny tělocviku, kdy za špatné chování musela pětkrát, 
desetkrát, dvacetkrát oběhnout dráhu. Tehdy byla mladá, volná 
a velice rychlá. Už to však patřilo minulosti. V nohách cítila křeče 
a začala se jí podlamovat kolena. Odvážila se ohlédnout, ale Juice 
za sebou neviděla. Nikdo za ní neběžel. Klopýtla a zastavila se.

Ani se nenamáhal ji honit.
Lucy se předklonila a opřela se rukou o telefonní budku. Z úst 

jí kapala krev. Přejela si jazykem po dásních, aby zjistila, odkud jí 
teče. Měla vyražené dva zuby, oba naštěstí vzadu. 

Vešla do budky. Když za sebou zavřela dveře, oslnilo ji příliš 
jasné světlo. Znovu je tedy otevřela a opřela se o jejich skleněnou 
výplň. Stále sotva popadala dech a tělo ji bolelo, jako by uběhla 
šestnáct kilometrů, ne pár desítek metrů. 

Podívala se na telefon, na černé sluchátko zavěšené na vidlici 
a na otvor na mince. Prsty přejela po zvonku vyrytém do kovu 
a pak nahmatala čtyřku, sedmičku a osmičku. Bylo to číslo jejích 
rodičů. Stále si ho pamatovala, stejně jako znala číslo jejich domu, 
babiččiny narozeniny a datum bratrovy nadcházející promoce. 
Hodná Lucy z dřívějška se úplně neztratila. Stále existovala v čís-
lech z jejího starého života. 

Mohla by jim zavolat, ale i kdyby to zvedli – o čem by spolu 
mluvili?

Odtrhla se od dveří budky a pomalu kráčela ulicí. Nevěděla, 
kam míří, ale hlavní bylo, že jde pryč. Začínala pociťovat první 
abstinenční příznaky a sevřel se jí žaludek. Měla by zajít do ne-
mocnice, aby ji ošetřili, a vyžebrat u sestřičky nějaký metadon, 
než to začne být opravdu zlé. Gradyho nemocnice stála jen ně-
kolik bloků odtud. Zatím necítila v nohou křeče, takže tam mož-
ná zvládne dojít. Běhání po trati na střední škole nepovažovala 
vždycky jenom za trest. Běh měla moc ráda a o víkendu s bra-
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trem Henrym nadšeně provozovala jogging. Vždycky to vzdal 
dřív než ona. Lucy měla v kabelce jeho dopis. Minulý měsíc ho 
dostala od muže z Unijní misie, kam se holky uchylovaly, když se 
jim povedlo rozzuřit Juice. 

Lucy u sebe dopis nosila celé tři dny, než ho otevřela. Bála se 
totiž, že se v něm dočte samé hrozné zprávy, například že otec 
zemřel nebo že matka utekla s prodavačem bramborových lupín-
ků. Dneska se přece všichni rozvádějí. Rozbíjejí rodiny a ničí své 
děti. Lucy je už dávno zničená, ale obyčejný dopis klidně může 
otevřít a přečíst si, ne?

Henryho známé zhuštěné písmo jí připadalo jako něžné po-
hlazení po tváři. Do očí jí vstoupily slzy. Dopis si přečetla ně-
kolikrát po sobě. Sestával z jediné stránky a neobsahoval žádné 
drby ani zprávy, co je doma nového. Henry si na takové věci ne-
potrpěl. Uvažoval přesně a logicky, nikdy neměl sklon k přepja-
tosti. Studoval poslední ročník na právech a začínal hledat práci, 
protože se doslechl, že bez praxe je po absolutoriu velice těžké 
sehnat zaměstnání. Bude se mu stýskat po studentských časech 
a po kamarádech. A moc se mu stýská po Lucy.

Stýská se mu po Lucy.
Tuhle část si přečetla čtyřikrát a pak ještě jednou. A potom ješ-

tě tolikrát, že to přestala počítat. Henrymu se po ní stýská. Stýská 
se mu po sestře.

Lucy se po sobě samé také stýskalo. 
Kabelku však ztratila na rohu a teď ji nejspíš má Juice. Prav-

děpodobně ji vysypal na chodník a probral se jejím obsahem, jako 
by mu patřil. Znamenalo to, že má Henryho dopis a Lucyin ku-
chyňský nůž, který je tak ostrý, že si s ním dokáže proříznout 
kůži na stehně. Věděla to, protože se do něj minulý týden řízla, 
aby se ujistila, že ještě dokáže krvácet. 

Na dalším rohu zahnula doleva. Otočila se a podívala se na 
měsíc, jehož zahnutá špička narušovala čerň oblohy. V dálce se 
rýsovala kostra nedokončeného nejvyššího hotelu na světě, jenž 
se měl jmenovat Peachtree Plaza. V celém městě se stavělo. Za je-
den nebo dva roky se v centru otevřou nové hotely s tisícovkami 
lůžek a obchody pokvetou, zejména ty pouliční.

Pochybovala, že se toho dožije.
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Znovu klopýtla a zády jí projela pronikavá bolest. Potlučené 
tělo se začínalo ozývat. Určitě má zlomené žebro. Stoprocentně 
má přeražený nos. Svíravá bolest v žaludku nabírala na intenzitě. 
Brzy bude potřebovat dávku, jinak se začne třást. 

Přinutila se udělat krok. „Prosím,“ modlila se k bohu Gradyho 
nemocnice. „Ať mi daj metadon a uložej mě do postele. Ať jsou 
na mě hodní. Ať jsou…“

Lucy se zarazila. Co se to s ní ksakru děje? Proč se chce vydat 
napospas nějaké zatracené zdravotní sestře, které bude stačit je-
diný pohled, aby jí hned bylo jasné, co je zač? Měla by se vrátit 
na své místo na chodníku a usmířit se s Juicem. Měla by se před 
ním plazit po čtyřech a prosit ho o odpuštění. O slitování. O dáv-
ku. O spásu.

„Dobrý večer, sestro.“
Lucy se rychle otočila. Tak trochu očekávala, že uvidí Henry-

ho, i když ten ji takhle nikdy nezdravil. Kousek od ní stál vysoký 
běloch. Skrýval se ve stínu. Lucy si rychle přitiskla ruku na hrud-
ník. Srdce jí prudce bilo do dlaně. Nehodlala se takhle nechat 
přepadnout zákazníkem. Sáhla po kabelce, v níž měla nůž, ale 
příliš pozdě si vzpomněla, že o všechno přišla.

„Není ti špatně?“ zeptal se muž. Byl hezky upravený, což 
Lucy už dlouho neviděla. Světle hnědé vlasy měl strojkem ostří-
hané na kratičkého ježka. Kotlety na lících měl krátké, a dokonce 
ani takhle pozdě večer mu nerašilo strniště. Nejspíš to byl voják. 
Plno chlapů se vracelo z Vietnamu. Tenhle pitomec bude za šest 
měsíců úplně stejný jako všichni ostatní váleční veteráni, které 
Lucy zná – špinavé vlasy si splete do copu, bude mlátit nějakou 
ženskou a debilně kecat o úloze muže v dějinách lidstva.

Lucy se snažila mluvit pevným hlasem. „Lituju, fešáku. Dnes-
ka už mám po šichtě.“

Její slova se v malém prostoru mezi vysokými budovami od-
rážela ozvěnou. Uvědomila si, že se jí plete jazyk, a narovnala 
ramena, aby mu nepřipadala jako snadná kořist. „Přišel jsi po  
zdě.“

„Nechci tvoje služby.“ Udělal k ní krok. V ruce držel nějakou 
knihu. Byla to Bible.
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„Do prdele,“ zamumlala. Tihle chlápci byli všude. Mormoni, 
Svědci Jehovovi, a dokonce i někteří fanatici z místního katolické-
ho kostela. „Hele, já nepotřebuju zachránit.“

„Nerad ti odporuju, sestro, ale připadá mi, že právě to potře-
buješ.“

„Nejsem tvoje sestra. Jednoho bratra mám, ale ty to rozhodně 
nejsi.“ Lucy se otočila a vykročila od něho. K Juicovi se teď vrátit 
nemůže. Další bití by nevydržela. Půjde do nemocnice a udělá 
tam takový virvál, že jí budou muset dát sedativa. To jí přinej-
menším pomůže nějak přečkat noc.

„Určitě si o tebe dělá starosti.“
Lucy pokračovala v chůzi.
„Tvůj bratr,“ pokračoval muž. „Určitě o tebe má starost. Já 

bych ji na jeho místě měl.“
Lucy pevně svírala propletené prsty rukou, ale neotočila se 

a ani se nezastavila. Slyšela za sebou kroky, ale nezrychlila. Ne-
mohla. Strašně ji bolelo břicho, jako by ji do něj bodali nožem. 
V nemocnici může zůstat přes noc, ale co zítra, pozítří a dál? Musí 
si nějak usmířit Juice. Dneska večer obchody moc nešly, a dokon-
ce ani Kitty moc nevydělala. Juice zajímaly jenom peníze a Lucy 
by se vsadila, že tenhle náboženský fanatik u sebe bude mít ale-
spoň deset babek. Juice ji sice stejně zbije, ale peníze ho trochu 
obměkčí. 

„Chci mu zavolat.“ Lucy opatrně našlapovala. Slyšela, že muž 
jde za ní a drží si odstup. „Svýmu bráchovi. Přijede pro mne. Slí-
bil mi to.“ Lhala, ale hlas měla pevný. „Nemám žádný peníze 
na telefon.“

„Jestli potřebuješ peníze, tak ty ti můžu dát.“
Lucy se znovu zastavila a pomalu se otočila. Muž stál v prouž-

ku světla, který na ulici dopadal z vestibulu nedaleké administra-
tivní budovy. Lucy byla příliš vysoká – bez bot měřila sto sedm-
desát tři centimetry – a na většinu lidí se obvykle dívala z výšky. 
Tenhle muž měl hodně přes sto osmdesát centimetrů. Svíral Bibli 
v obrovských rukách a měl široká ramena. Nesly ho dlouhé sval-
naté nohy. Lucy uměla být rychlá, zejména když se bála. Jakmile 
ten chlap vytáhne peněženku, popadne ji a uteče.

„Nesloužíš náhodou u námořnictva?“
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„Nejsem schopen vojenské služby.“ Přistoupil k ní o krok blíž. 
„Nejsem zdravotně způsobilý.“

Lucy připadal způsobilý dost. Nejspíš měl tatínka, který ně-
koho podplatil, aby syn nemusel narukovat, stejně jako to udělal 
její táta s Henrym. „Dej mi nějaký peníze, ať můžu zavolat brá-
chovi.“ Pak se upamatovala a dodala: „Prosím tě.“

„Kde je?“
„V Aténách.“
„V Řecku?“
Vyprskla smíchy. „Ne, v Georgii. Studuje na vejšce, práva. Má 

se ženit, tak mu chci zavolat a pogratulovat mu.“ Ještě zdůrazni-
la: „A taky aby mě vyzvednul a odvezl domů k našim.“

Muž se k ní přiblížil o další krok a pruh světla mu ozářil obli-
čej. Měl normální, skoro průměrné rysy. Modré oči a hezká ústa, 
špičatý nos a hranaté čelisti. „Proč ty nestuduješ?“

Lucy zamrazilo vzadu na krku. Nevěděla, jak přesně by po-
psala své pocity. Částečně se muže bála a na druhou stranu mys
lela na to, že už je to dávno, co s ní nějaký muž takhle mluvil. 
Nedíval se na ni jako na děvku a nenabízel jí obchod. V očích ne-
měl nic, co by napovídalo, že by mohl být nebezpečný. Ale stej-
ně – byly dvě hodiny ráno a on stál v prázdné ulici města, které 
v podstatě přestalo žít v šest hodin večer, kdy se všichni bílí vrá-
tili domů na předměstí.

Ani jeden z nich sem ve skutečnosti nepatřil. 
„Sestro.“ Přiblížil se k ní o další krok. Lucy vyděsil starostli-

vý výraz v jeho očích. „Nechci, aby ses mě bála. Moji ruku vede 
Bůh.“

Lucy těžko hledala odpověď. Celé roky se na ni nikdo nepodí-
val ani s náznakem soucitu. „Proč si myslíš, že se bojím?“

„Myslím, že už dlouho žiješ ve strachu, Lucy.“
„Nevíš, co jsem…“ Zarazila se. „Odkud víš, jak se jmenuju?“
Zatvářil se překvapeně. „Sama jsi mi to řekla.“
„Neřekla.“
„Povídala jsi, že se jmenuješ Lucy. Je to pár minut.“ Zvedl Bib-

li, aby svá slova zdůraznil. „Přísahám.“
Vyschlo jí v ústech. Své jméno tajila a nikdy ho neprozrazova-

la neznámým lidem. „To není pravda.“
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„Lucy…“ Stál od ní necelého půl metru. V očích se mu objevil 
tentýž starostlivý výraz jako předtím. Stačilo by mu udělat ještě 
jeden krok vpřed a uškrtil by ji dřív, než by jí došlo, co se děje. 

Neudělal to však. Jenom tam stál a tiskl si Bibli k hrudi. „Ne-
boj se mě, prosím. Nemáš důvod ke strachu.“

„Co tady děláš?“
„Chci ti pomoct. Zachránit tě.“
„Nepotřebuju zachránit. Potřebuju peníze.“
„Už jsem ti řekl, že ti všechny potřebné peníze dám.“ Zastr-

čil si Bibli do podpaží a vytáhl peněženku. Viděla, že v ní má 
úhledně složené bankovky. Stovky. Vyndal je ven a rozevřel je 
do vějíře. „Chci se o tebe postarat. Nic jiného jsem nikdy nechtěl.“

Podívala se na peníze. Měl minimálně pět set, možná i víc. 
„Neznám tě,“ řekla roztřeseně. 

„Ne, zatím ne.“
Lucy udělala krok vzad, ale přitom k muži potřebovala při-

skočit, popadnout peníze a utéct. Pokud uhodl, co má v plánu, 
nedal to na sobě znát. Stál tam se stovkami dolarů, které v jeho 
obrovských rukách připomínaly poštovní známky, a nehýbal se. 
Ani nemluvil. Tolik peněz! Pět set dolarů. Za to by si mohla pro-
najmout pokoj v hotelu a několik měsíců, možná i rok nešlapat 
ulici.

Lucy pod zlomenými žebry prudce bušilo srdce. Nemohla se 
rozhodnout, zda má sebrat peníze a utíkat jako o život, nebo je-
nom utéct od svého života. Vlasy vzadu na krku se jí ježily a ruce 
se jí třásly. Na zádech pocítila horko. Na okamžik se domnívala, 
že nad Peachtree Plaza vychází slunce, zaplavuje ulici a zahřívá jí 
krk a ramena. Je to nějaké znamení shora? Přišla konečně spása?

Spása ne. Jenom peníze.
Přinutila se udělat krok kupředu a pak ještě jeden. „Chci vě-

dět, kdo jsi,“ řekla nezřetelně.
Usmál se. „To je dobře, sestro.“
Lucy se přiměla jeho úsměv opětovat. Zavlnila rameny, aby 

vypadala mladší, roztomilejší a nevinnější. Vrhla se po bankov-
kách. Otočila se a chtěla utéct, ale její tělo sebou prudce trhlo vzad. 

„Nebojuj se mnou.“ Sevřel jí zápěstí a polovina její paže zmi-
zela v jeho dlani. „Stejně mi neutečeš.“



26

Lucy se přestala vzpouzet. Neměla na vybranou. Do krku jí 
vystřelovala ostrá bolest a hučelo jí v hlavě. Křuplo jí v ramenním 
kloubu. Přesto dál pevně svírala peníze a cítila, jak ji tvrdé ban-
kovky škrábou do dlaně. 

„Proč bažíš po životě v hříchu, sestro?“ zeptal se.
„Nevím.“ Lucy zakroutila hlavou a podívala se na zem. Vtáh-

la zpátky do nosu krev, která jí z něj kapala. Stisk mužovy ruky 
začal povolovat.

„Sestro…“
Lucy se mu vyškubla. Měla pocit, že si strhla kůži, jako by 

to byla rukavice. Běžela, jak mohla nejrychleji, bosými chodidly 
pleskala o chodník a zabírala pažemi ve vzduchu. Minula jeden 
blok domů a pak druhý. Otevřela ústa a zhluboka dýchala, až ji 
bolelo v hrudi. Měla zlámaná žebra, přeražený nos a vytlučené 
zuby, ale v ruce svírala peníze. Pět set dolarů na hotelový pokoj, 
na lístek na autobus. Znamenaly pro ni bezpečí. Veškeré háčko, 
které mohla zvládnout. Byla volná. Do hajzlu, konečně je volná!

Vtom jí někdo prudce trhl hlavou dozadu. Cítila, že jí vyrval 
chomáče vlasů i s kořínky. Kůže na hlavě se jí napínala k prask-
nutí. Její tělo dál letělo vpřed. Nohy jí vystřelily před tělo, až měla 
chodidla na stejné úrovni jako bradu, a pak dopadla zády na zem.

„Nebojuj se mnou,“ zopakoval muž. Obkročmo se na ni posa-
dil a rukama jí sevřel hrdlo. 

Lucy se ho snažila chytit za prsty, ale stisk nepovoloval. Z po-
trhané kůže na hlavě se jí řinula krev a tekla jí do očí, nosu a úst. 

Nemohla křičet. Slepě před sebe napřáhla ruce a pokusila se 
zarýt mu nehty do očí. Nahmatala hrubou kůži na jeho tváři, 
ale pak ruce svěsila, protože už je neudržela ve vodorovné po-
loze. Když se zachvěla v křeči, zrychlil se mu dech. Po noze jí 
stékala teplá moč. Byl vzrušený. Lucy zachvátil pocit bezmoci. 
Za koho se bije? Komu záleží na tom, jestli je nějaká Lucy Bennet
tová živá nebo mrtvá? Možná, že Henry bude smutný, až se to 
dozví, ale její rodiče, její bývalé kamarádky a možná i paní Hen-
dersonová nejspíš pocítí úlevu.

Konečně došlo k nevyhnutelnému. 
Lucy zduřel jazyk v ústech a zamlžily se jí oči. Nemělo to  

smysl. V plicích jí nezbýval žádný vzduch a neokysličoval se jí 
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mozek. Začínala se vzdávat a svaly jí ochabovaly. Dopadla teme-
nem na chodník a podívala se vzhůru. Obloha byla neskutečně 
černá a hvězdy se proměnily v sotva viditelné tečky o velikosti 
špendlíkové hlavičky. Muž jí zíral do tváře a v očích měl tentýž 
ustaraný výraz jako předtím. 

Tentokrát se usmíval. 
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2. kapitola

Současnost

PONDĚLÍ

Will Trent se ještě nikdy neocitl sám v cizím domě. Výjim-
ku tvořila obydlí, kde byl někdo po smrti. Nikoli poprvé si uvě-
domil, že má hodně společného s leckterým sériovým vrahem. 
Naštěstí však pracoval jako agent Georgijského vyšetřovacího 
úřadu, takže do prázdných koupelen a opuštěných ložnic vždy 
vnikal kvůli vyššímu dobru. 

Toto poznání ho však nijak neuklidnilo, když procházel by-
tem Sáry Lintonové. Musel si neustále připomínat, že má dobrý 
důvod tu být. Sára ho požádala, aby nakrmil a vyvenčil psy, za-
tímco bude mít službu v nemocnici. Kromě toho si nebyli právě 
cizí. Znali se skoro rok a před dvěma týdny spolu začali chodit. 
Will tu od té doby strávil každou noc. Ještě předtím se sezná-
mil se Sářinými rodiči. Večeřel s nimi u jednoho stolu. Když vzal 
v potaz, co všechno spolu sdílí, neměl by si tu vůbec připadat 
jako vetřelec. 

Přesto se cítil jako stalker. 
Možná to pramenilo z pocitu, jaký měl, když tu osaměl. Byl 

Sárou Lintonovou posedlý. Chtěl o ní vědět všechno. Neměl nut-
kání svléknout se do naha a válet se po její posteli – bez Sáry by 
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to stejně nebylo ono –, ale přepadala ho potřeba prohlédnout si 
všechny věci na jejích policích a v jejích zásuvkách. Toužil pro-
listovat fotoalba, která měla uložená v krabici ve skříni v ložnici. 
Chtěl si přečíst její knihy a poslechnout si písničky, jež si stáhla 
z internetu. 

Ne že by podle svého nutkání hodlal jednat. Na rozdíl od vět-
šiny sériových vrahů si uvědomoval, že jeho nápady překračují 
únosnou hranici. Jeho touha ho přesto zneklidňovala. 

Pověsil vodítka do skříně v předsíni. Sářini dva chrti se po-
valovali na pohovce v obývacím pokoji a jejich světle hnědá srst 
se v paprsku slunečního světla zbarvila téměř doběla. Byt byl 
velký a rohový. Nacházel se v nejvyšším patře obytného domu, 
což byla jedna z výhod profese pediatra v porovnání s ubohým 
státním zaměstnancem. Prosklené stěny, které se sbíhaly v rohu, 
skýtaly fantastický výhled na centrum Atlanty. Byla odsud vidět 
budova Bank of America, jež vypadala, jako by dělníci zapomněli 
z horní části odstranit lešení. Pak také věžák papírenské společ-
nosti Georgia Pacific připomínající schody. Postavili ho na místě 
kina, kde měl premiéru film Jih proti Severu. Dále maličká budo-
va pojišťovny Equitable ve tvaru těžítka z černé žuly, jež stála ve-
dle hotelu Westin Peachtree Plaza podobného tubusu na výkresy.

Atlanta byla v podstatě malá – počet jejích obyvatel dosahoval 
jen něco málo přes pět set tisíc. Když se k tomu však připočetli 
lidé z předměstí, číslo se vyšplhalo k šesti miliónům. Město před-
stavovalo významnou metropoli v appalačském podhůří a stře-
disko obchodu na jihovýchodě. Mluvilo se tu více než šedesáti 
jazyky. Nacházelo se zde víc hotelových pokojů než stálých oby-
vatel a větší množství kancelářských ploch než pracovníků. Roč-
ně v Atlantě došlo ke třem stům vražd, jedenácti stům znásilnění 
a skoro k třinácti tisícům násilných přepadení. 

Bylo to celkem prohnilé maloměsto.
Will došel do kuchyně a zvedl ze země misky na vodu. Při po-

myšlení, že by se měl vrátit do svého malého domku, ho přepadl 
pocit osamění. Bylo to zvláštní, protože si celý život nepřál nic 
než být sám. Jeho existence přece nezávisí jenom na Sáře Linto-
nové. Je dospělý. Má práci. Musí se starat o svého vlastního psa. 
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Má domov, a dokonce byl ženatý. Technicky vzato vlastně stále 
ženatý je, i když až donedávna mu na tom příliš nezáleželo.

Willovi bylo osm let, když policisté do Atlantského dětského 
domova přivezli jedenáctiletou Angii Polaskiovou. Byla holka, 
což znamenalo, že měla velkou šanci na adopci. Jenomže o hu-
batou a divokou Angii nikdo nestál. O Willa také ne. V prvních 
letech jeho života si ho lidé většinou brali z dětského domova 
a zase ho tam vraceli jako ohmatanou knížku do knihovny. An-
gie mu to všechno nějak pomohla lépe snášet. Pokud mu zrovna 
nedělala ze života peklo. 

Vzali se před dvěma lety na základě sázky, a možná právě 
proto manželství ani jeden z nich nebral vážně. Angie to nevydr-
žela ani týden. Když se Will dva dny po obřadu probudil, zjistil, 
že její oblečení zmizelo a dům je prázdný. Nepřekvapilo ho to 
a ani necítil žádnou bolest. Vlastně se mu ohromně ulevilo, že se 
to stalo takhle brzy. Angie mu neustále mizela z dohledu a Will 
věděl, že se vrátí. Vždycky se vrátila.

Tentokrát se však v Angiině nepřítomnosti poprvé něco přiho-
dilo. Objevila se Sára. Líbilo se mu, jak mu dýchá na ucho a pře-
jíždí mu prsty po zádech. Jak chutná a voní. U Angie si takových 
věcí nikdy nevšiml.

Postavil misky s vodou na zem a zamlaskal. Psi zůstali na po-
hovce a nejevili žádný zájem.

Na kuchyňské lince leželo Willovo sako a vedle něj pouzdro 
se služební pistolí. Will si pouzdro připevnil na opasek, a když 
si oblékal sako, podíval se na hodiny na sporáku. Sáře za pět mi-
nut končila služba, což znamenalo, že Will měl minimálně před 
deseti minutami odejít. Až Sára dorazí domů, nejspíš mu zavolá. 
Řekne jí, že zrovna vyplňoval papíry nebo že si právě jde zaběhat 
na pásu. Případně si vymyslí nějakou jinou lež, aby bylo jasné, že 
neseděl doma jako na trní a nečekal na její telefonát. Potom bude 
šťastně chvátat zpátky do jejího bytu.

Právě mířil ke vstupním dveřím, když mu v kapse zavibroval 
mobil. Poznal číslo své nadřízené. Na okamžik uvažoval, že ho-
vor nechá spadnout do hlasové schránky, ale ze zkušenosti věděl, 
že Amanda se nenechá snadno odbýt. 

„Trent,“ řekl do přístroje.
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„Kde jste?“
Její otázka mu kdovíproč připadala vlezlá. „Proč?“
Amanda si unaveně povzdechla. V telefonu byly slyšet nějaké 

zvuky – tlumené hučení davu a neustálé cvakání. „Prostě mi od-
povězte, Wille.“

„Jsem u Sáry.“ Když nereagovala, zeptal se: „Potřebujete mě?“
„To rozhodně ne. Budete sloužit na letišti, dokud vám neřek-

nu. Rozumíte mi? Nic víc.“
Chvíli upřeně hleděl na telefon a pak si ho zase přitiskl k uchu. 

„Dobře.“
Amanda hovor najednou ukončila. Willovi bylo jasné, že by 

praštila sluchátkem, kdyby to u mobilu šlo.
Místo aby odešel, zůstal stát v hale a pokoušel se pochopit, co 

se právě stalo. V hlavě si přehrál rozhovor s Amandou, ale žádné 
zřejmé vysvětlení ho nenapadlo. Byl zvyklý, že šéfová se chová 
necitlivě a často ho dokázala naštvat. Nestalo se poprvé, že bez 
varování ukončila hovor. Will však nechápal, proč ji zajímá, kde 
se zrovna nachází. Vlastně ho překvapilo, že s ním vůbec ztratila 
slovo. Dva týdny se mu neozvala. 

Zástupkyně ředitele GBI Amanda Wagnerová byla veteránka 
a patřila k policistům, kteří si ochotně přizpůsobili pravidla, když 
potřebovali vyřešit případ, ale pokud šlo o oblékání, přesně se  
drželi předpisů. GBI požadoval, aby všichni agenti, kteří nepra-
cují v utajení, nosili vlasy ostříhané centimetr nad límečkem koši-
le. Amanda před dvěma týdny Willovi přitiskla na krk pravítko, 
a když nepochopil, co mu naznačuje, přeložila ho na letiště, kde 
se musel potloukat po pánských záchodcích a čekat, až mu někdo 
začne dělat návrhy.

Will se dopustil té chyby, že se o pravítku zmínil před Sárou. 
Pověděl jí to jako vtip a zároveň jako vysvětlení, proč potřebuje 
ještě před večeří zaběhnout k holiči. Sára ho od jeho úmyslu ne-
zrazovala. Na to byla příliš chytrá. Jenom prohlásila, že se jí délka 
jeho vlasů líbí a že mu sluší. Přitom ho pohladila vzadu na krku 
a navrhla mu, aby místo k holiči šel s ní do ložnice. Chtěla, aby 
tam s ní dělal něco tak nestoudného, že na několik sekund radostí 
přestal vnímat svět.
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A teď za to bude až do konce své kariéry obcházet pánské toa-
lety na nejrušnějším civilním letišti světa a nakukovat pod spodní 
okraj kabinek.

To však nevysvětlovalo, proč Amanda zrovna dnes a právě 
v tuto chvíli pocítila potřebu zjistit, kde se Will nachází.

Neobjasňovalo to ani zvuky shromážděného davu, ani pově-
domé cvakání.

Vrátil se do obývacího pokoje. Psi na pohovce změnili polo-
hu, ale Will se k nim neposadil. Vzal dálkové ovládání a zapnul 
televizi. Na obrazovce se hrál basketbal. Přepnul na místní kanál. 
Za novým pultem tam seděla moderátorka druhého kanálu Mo-
nica Pearsonová. Uváděla reportáž o Beltline, nově rekonstruo-
vaném železničním okruhu, který nenáviděli všichni obyvatelé 
Atlanty kromě politiků. Will už chtěl vypnout televizi, když zača-
la další reportáž. Nejvýznamnější zprávy dne. V pozadí za Pear-
sonovou se objevila mladá žena. Will zesílil zvuk, právě když se 
zpráva dostala do živého vysílání.

Při pohledu na obrazovku se musel posadit. 
Na dřevěném stupínku stála Amanda Wagnerová a před se-

bou měla několik mikrofonů. Čekala, až ostatní ztichnou. Will 
slyšel povědomé zvuky – cvakání fotoaparátů a tiché mumlání 
davu.

Šéfovou už viděl na stovkách tiskových konferencí. Obvykle 
postával vzadu v místnosti a snažil se vyhnout objektivům ka-
mer, zatímco Amanda se hřála v záplavě pozornosti. Velice ráda 
měla všechno pod kontrolou a bavilo ji regulovat tok informací, 
které proudily do médií. S výjimkou dneška. Když ji kamera za-
brala zblízka, Will si pozorně prohlédl její obličej. Vypadala una-
veně. Ba co víc – tvářila se ustaraně. 

„Georgijský vyšetřovací úřad vyhlásil pátrání po Ashleigh 
Renee Snyderové. Dnes odpoledne jsme zhruba ve čtvrt na čtyři 
dostali hlášení, že se tato devatenáctiletá dívka pohřešuje,“ řekla 
Amanda. Odmlčela se, aby si novináři mohli informace zapsat. 
„Ashleigh bydlí v Techwoodu a navštěvuje druhý ročník Geor-
gijského technologického institutu.“

Amanda mluvila dál, ale Will přestal vnímat její slova. Díval 
se, jak šéfová pohybuje ústy. Viděl, jak ukazuje na různé repor-
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téry. Kladli jí dlouhé otázky, na které odpovídala úsečně. Neby-
la ochotná nechat se dlouho otravovat. Nezahrnovala novináře 
ironickými poznámkami jako jindy. Nakonec odešla z pódia 
a na obrazovku se vrátila Monica Pearsonová. Za jejími zády se 
opět objevila fotografie pohřešované dívky. Byla blonďatá, hezká 
a hubená.

Připadala mu povědomá.
Will z kapsy vytáhl telefon a palcem se dotkl tlačítka pro rych-

lou volbu Amandina čísla, ale nestiskl ho.
Podle zákona státu Georgie mohl GBI převzít případ, teprve 

když ho místní policie požádala o pomoc. Jednou z mála výji-
mek byl únos, kde se hrálo o čas a únosci se mohli snadno dostat 
přes hranice okresu i státu. Jakmile se vyhlásilo pátrání, všechny 
pobočky GBI byly v pohotovosti. Úřad povolal všechny agenty 
do služby. Veškeré nalezené důkazy dostaly v laboratořích na-
prostou přednost. Všichni zaměstnanci GBI se teď zaměří na ten-
to případ.

Všichni kromě Willa. 
Nejspíš by z toho neměl vyvozovat žádné zvláštní závěry. Byl 

to jen další Amandin způsob, jak ho potrestat. Pořád zuřila kvůli 
jeho vlasům. Byla natolik malicherná, že ho schválně vynechala 
z případu. O nic víc nešlo. Will už na únosech pracoval. Byly to 
hrozné případy a zřídkakdy dopadly dobře. Přesto se o ně poli-
cisté prali. Přitahoval je časový pres, napětí a hon na pachatele. 
Angažovali se částečně právě proto, že únos pro ně představoval 
adrenalinový zážitek.

A Amanda Willa trestala tím, že ho vyloučila z případu.
Techwood.
Studentka.
Vypnul televizi. Cítil, jak mu po zádech stéká kapka potu, 

a nedokázal se soustředit na jedinou myšlenku. Nakonec zavrtěl 
hlavou, aby si ji pročistil. V tu chvíli si na set top boxu kabelové 
televize všiml, kolik je hodin. Sáře před dvanácti minutami skon-
čila služba. 

„Do prdele.“ Will musel odstrčit psy, aby mohl vstát, a vyra-
zil ke dveřím. Na chodbě stál Sářin soused Abel Conford a čekal 
na výtah. 
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„Dobré odpo…“
Will zmizel na schodišti. Bral schody po dvou a ze všech sil se 

snažil dostat z domu, aby si Sára nemyslela, že bloumal po jejím 
bytě jako tělo bez duše a netrpělivě čekal, až přijde domů. Bydlela 
kousek od nemocnice. Každou chvíli se tu objeví.

Už se objevila.
Sotva otevřel dveře vestibulu, uviděl ji sedět v jejím BMW. 

Nejprve dostal hloupý nápad vrhnout se mezi stromy, ale pak 
si uvědomil, že Sára už si všimla jeho auta. Jeho porsche z roku 
sedmdesát devět parkovalo předkem do ulice hned vedle jejího 
zbrusu nového SUV. Kdyby u něj otevřel dveře, vrazil by do je-
jích.

Zlobně zabručel, ale usmál se. Sára nereagovala. Dál seděla 
v autě, pevně svírala volant a upřeně zírala před sebe. Will při-
stoupil k BMW. Přední sklo vozu se v jasném slunečním světle 
proměnilo v zrcadlo, takže teprve když se zastavil přímo u ní, 
všiml si, že má v očích slzy. 

Jeho problém s Amandou okamžitě ztratil na významu. Will 
vzal za kliku na dveřích. Sára je zevnitř odemkla.

„Jsi v pořádku?“ zeptal se.
„Jo.“ Otočila se k němu a opřela se nohou o práh. „Měla jsem 

špatný den v práci.“
„Chceš si o tom promluvit?“
„Ani ne, ale děkuju ti.“ Přejela mu prsty po tváři a uhladila 

mu vlasy za ucho.
Will od ní nedokázal odtrhnout oči. Kaštanově hnědé vlasy 

měla stažené do culíku a její oči dostaly ve slunečním svitu výraz-
nou zelenou barvu. Byla oblečená do doktorské haleny a kalhot. 
Na rukávu měla několik kapek zaschlé krve a na hřbetu ruky jí 
zářila čísla načmáraná propisovačkou. Modrý inkoust na mléčně 
bílé kůži. V Gradyho nemocnici byly všechny chorobopisy ulože-
né v tabletech. Sára na hřbetu ruky počítala dávkování léků pro 
pacienty. Kdyby to Will věděl minulý týden, nemusel probdít 
dvě noci, kdy šíleně žárlil, ale nehodlal se hádat.

„Byli psi hodní?“ zeptala se Sára.
„Chovali se jako správní psi.“
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„Děkuju, že ses o ně postaral.“ Sára položila obě ruce na jeho 
ramena a Will ucítil povědomé vzrušení. Jako by mezi nimi visel 
neviditelný provázek. Stačilo maličko zatahat a byl bezmocný. 

Pohladila ho vzadu na krku. „A jaký den jsi měl ty?“
„Nudný a smutný,“ odpověděl. Z valné většiny to byla prav-

da. „Nějaký starý chlap mi řekl, že jsem pěkně vyvinutý.“
Potutelně se usmála. „Za pravdu ho nemůžeš zavřít.“
„Když mi to řekl, zrovna si to dělal.“
„To zní zajímavě. Stojí to za vyzkoušení.“
Provázek mezi nimi se napnul. Will Sáru políbil. Měla měkké 

rty, které chutnaly po mentolovém balzámu na rty, jejž používa-
la. Zajela mu prsty do vlasů a Will se k ní přitiskl ještě víc. A pak 
bylo po všem, protože se s bouchnutím rozlétly dveře domu. 
Abel Conford se na ně cestou ke svému mercedesu zamračil.

Will si musel odkašlat a teprve pak se zeptal: „Opravdu ne-
chceš být chvíli sama?“

Upravila mu uzel na kravatě. „Chci s tebou jít na procházku. 
Pak sníme celou pizzu a strávíme spolu zbytek večera.“

Will se podíval na hodinky. „To se mi hodí.“
Sára vyklouzla z auta a zamkla ho. Will zastrčil klíč do kapsy, 

kde se plast dotkl povědomého chladného kovu jeho snubního 
prstenu. Will si ho stáhl z prstu před dvěma týdny, ale kdovíproč 
ho stále nosil v kapse.

Vyrazili po chodníku a Sára ho vzala za ruku. Na konci břez-
na byla Atlanta nejpříjemnější a dnešek nebyl žádnou výjimkou. 
Vzduch ochlazoval lehký vánek a všechny zahrady přetékaly 
květinami. Dusné horké letní dny se zdály na hony vzdálené. Ko-
runami stromů, které se pohupovaly ve vánku, prosvítalo slunce 
a ozařovalo Sářin obličej. Slzy jí oschly, ale Will na ní viděl, že se 
pořád trápí kvůli tomu, co se přihodilo v nemocnici. 

„Určitě ti nic není?“ zeptal se.
Sára místo odpovědi vzala jeho paži a dala si ji kolem ramen. 

Byla o něco menší než Will a snadno se vešla do jeho objetí. Will 
ucítil, jak mu rukou zajela pod sako. Zaklesla palec za jeho opa
sek těsně vedle pouzdra se služební zbraní. Míjeli lidi, které 
v sousedství obvykle potkávali – běžce, občas nějaký pár, muže 
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tlačící kočárky. Ženy venčící psy. Většina z nich mluvila do mo-
bilu, dokonce i ti, co běželi.

„Lhala jsem ti,“ promluvila konečně Sára. 
Podíval se na ni. „O čem?“
„Dneska jsem neměla službu. Zůstala jsem v nemocnici, pro-

tože…“ Hlas jí odumřel. Podívala se na ulici. „Protože tam nikdo 
jiný nebyl.“

Will nevěděl, co by řekl. Zmohl se jenom na: „Aha.“
Zhluboka se nadechla, až se jí zvedla ramena. „Kolem oběda 

tam přivezli osmiletého chlapce.“ Sára byla pediatrička a pra-
covala na pohotovosti v Gradyho nemocnici. Viděla hodně dětí 
ve špatném stavu. „Předávkoval se babiččinými léky na tlak. Vzal 
si polovinu prášků, které měla na devadesát dní. Bylo to bezna-
dějné.“

Will mlčel a dával jí čas.
„Když ho přivezli, měl tep pod čtyřicet. Vypláchli jsme mu 

žaludek a zkontrolovali glykogen. Dodali jsme mu co nejvíc do-
paminu a epinefrinu.“ S každým dalším slovem mluvila tišeji. 
„Nic víc jsem udělat nemohla. Zavolala jsem kardiologa, aby mu 
dal kardiostimulátor, ale…“ Sára znovu zavrtěla hlavou. „Museli 
jsme to vzdát. Nakonec jsme ho převezli na JIPku.“

Will si všiml, že se ulicí sune černý Chevrolet Monte Carlo 
s otevřenými okny, z nichž duní rap.

„Nemohla jsem ho nechat samotného,“ řekla Sára.
Will se přestal soustředit na auto. „To tam nebyly žádné ses-

try?“
„Oddělení bylo plné lidí, takže neměly čas.“ Znovu potřásla 

hlavou. „Jeho babička odmítla přijít do nemocnice. Matka sedí 
ve vězení a otec je neznámý. Žádné další příbuzné nemá. Nepři-
šel k sobě. Ani nevěděl, že tam jsem.“ Na okamžik se odmlčela. 
„Umíral čtyři hodiny. Když jsme ho převezli nahoru, měl už stu-
dené ruce.“ Zadívala se na chodník. „Jacob. Jmenoval se Jacob.“

Will se kousal zevnitř do tváře. V dětství v Gradyho nemocni-
ci často pobýval. Byla posledním zařízením v Atlantě financova-
ným z veřejných zdrojů.

„Jacob měl štěstí, že jsi tam s ním byla,“ řekl.
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Sára ho sevřela pevněji a nepřestávala zírat na chodník, jako 
by si chtěla pořádně prohlédnout pukliny v asfaltu.

Mlčky kráčeli dál. Will cítil tíhu očekávání. Věděl, že Sára 
myslí na jeho dětství a na skutečnost, že mohl dopadnout úplně 
stejně jako Jacob. Měl by k tomu alespoň něco poznamenat a při-
pomenout jí, že se k němu systém zachoval lépe než k většině 
ostatních. Nedokázal však najít správná slova.

„Hele.“ Sára ho zatahala vzadu za košili. „Asi bychom se měli 
vrátit.“

Měla pravdu. Chodců ubylo. Blížili se k Bulváru, kam v tuto 
denní dobu nebylo zrovna nejlepší chodit. Will se podíval k nebi 
a zamžoural do jasného slunečního světla. Nestály tu žádné věžá-
ky ani mrakodrapy, které by vrhaly stín. Nacházely se tu jenom 
řady obecních domků pro chudé.

Techwood takhle vypadal až do poloviny devadesátých let, 
kdy všechno změnily olympijské hry. Město zbouralo původní 
slumy a jejich obyvatele přestěhovalo dál na jih. V nově postave-
ných, luxusních bytových domech teď bydleli studenti. 

Studenti jako Ashleigh Snyderová.
„Co kdybychom šli tudy?“ zeptal se najednou bez rozmýšlení.
Sára se na něho zvědavě podívala. Ukazoval na řady omše-

lých domků. 
„Chci ti něco ukázat,“ řekl.
„Tamhle?“
„Je to jenom pár bloků tímhle směrem.“ Vzal ji za rameno 

a postrčil ji, aby se znovu dala do pohybu. Přešli další ulici a pře-
kročili hromadu odpadků. Na všech zdech bylo graffiti. Will sko-
ro cítil, jak Sáře vstávají vlasy vzadu na krku. 

„Jsi si jistý?“ otázala se.
„Důvěřuj mi,“ odpověděl a vzápětí se jako na potvoru přiblí-

žili ke skupině špinavých, do půl těla vysvlečených teenagerů. 
Všichni se mračili a měli džínsy s nízkým rozkrokem. Tvořili 
opravdu pestrobarevnou směsici feťáků, v níž byly zastoupeny 
snad všechny etnické skupiny žijící v Atlantě. Jeden z nich měl 
na bílém břiše vytetovaný malý hákový kříž. Dalšímu se na hru-
di skvěla portorická vlajka. Na hlavách jim seděly baseballové 
čepice otočené kšiltem dozadu. Chyběly jim zuby anebo je měli 
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oplátované zlatem. Všichni drželi hnědé papírové sáčky, jež měly 
tvar láhví s tvrdým alkoholem. 

Sára se k Willovi víc přitiskla. Will se zadíval na kluky. Když 
měl dobrý den, měřil sto devadesát centimetrů, ale teď pro jistotu 
výmluvně rozevřel sako. Nic neodradilo konverzaci tak jako čtr-
náct nábojnic v Glocku 23, který dostal od vlády. 

Skupina se beze slova otočila a vyrazila opačným směrem. 
Will se za nimi díval, aby jim bylo jasné, že se nemají zastavovat.

„Kam to jdeme?“ zeptala se Sára. Očividně neměla v plánu 
vyrazit na procházku do jedné ze čtvrtí s nejvyšším počtem zlo-
činů ve městě. Slunce jim svítilo přímo na hlavu a v této části 
města nebyl žádný stín. Na zahrádkách nerostly žádné květiny. 
Na rozdíl od majetnějších čtvrtí, kde ulice lemovala svída, tady 
byly jenom pouliční lampy, které v noci jasně svítily, a otevře-
ný prostor, aby policejní helikoptéry mohly vystopovat kradená 
auta nebo prchající pachatele.

„Ještě malý kousek,“ odpověděl Will a pohladil ji po rameni. 
Doufal, že jeho dotek ji uklidní. 

Mlčky šli dál a Will cítil, že čím jsou dál od domova, tím víc je 
Sára napjatá.

„Víš, jak se to tu jmenuje?“ zeptal se jí.
Sára se rozhlédla po cedulích se jmény ulic. „SoNo? Stará 

Čtyřka?“
„Říkalo se tomu tady Na podmáslí.“
Usmála se. „Proč?“
„Byl to slum. Ulice nebyly dlážděné, nevedla sem elektřina. 

Vidíš, jak strmý sklon to tu má?“ Přikývla. „Ucpávala se tu kana-
lizace a splašky se tlačily nahoru. Prý to páchlo jako podmáslí.“

Will viděl, že Sára se přestala usmívat. Objal ji v pase a zahnu-
li do Řezbářské ulice. Ukázal na kavárnu na rohu se zabedněnou 
výlohou. „Tamhle bývaly potraviny.“

Sára k němu zvedla oči.
„Paní Flanniganová mě tam každý den po škole posílala, 

abych jí koupil krabičku mentolových cigaret a láhev dietní koly.“
„Paní Flanniganová?“
„Ředitelka dětského domova.“
Sára se tvářila pořád stejně, ale přikývla.
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Will měl zvláštní pocit v břiše, jako by spolkl hrst sršní. Ne-
věděl, proč sem Sáru přivedl. Obvykle se nechoval impulzivně. 
Nikdy dobrovolně nesděloval podrobnosti o svém životě. Sára  
věděla, že vyrostl v dětském domově. Věděla, že jeho matka 
ze mřela krátce poté, co se narodil. Zbytek si nejspíš domyslela. 
Nebyla jenom pediatrička. Na maloměstě, kde původně žila, 
pracovala jako soudní lékařka. Věděla, jak vypadá týrané dítě,  
a věděla, jak vypadá Will. Vzhledem k jejímu lékařskému vzdělá-
ní nebylo složité dát si dvě a dvě dohromady. 

„Tady prodávali gramodesky,“ řekl a ukázal na další opuš-
těnou budovu. Nepřestával objímat Sáru v pase a vedl ji k cíli. 
Pocit, že spolkl sršně, se zhoršil. Do mysli se mu neustále vkrá-
dala Ashleigh Snyderová. Fotografie, kterou ukazovali ve zprá-
vách, určitě pocházela z jejího studentského průkazu. Dívka měla 
blonďaté vlasy stažené dozadu a pobaveně se usmívala, jako by 
jí fotograf řekl vtip.

„Kde jsi bydlel?“ zeptala se Sára.
Will se zastavil. Málem dětský domov bez povšimnutí minu-

li. Budova se změnila k nepoznání. Španělská koloniální archi-
tektura vzala úplně za své. Přední okna rámovaly velké kovové 
markýzy a červené cihly překryla nehezká okrová barva. Domu 
chyběly kusy fasády. Obrovské dřevěné vstupní dveře, které 
vždycky bývaly černé a lesklé, teď měly křiklavě červenou barvu. 
Skleněné okénko bylo zanesené špínou. V pneumatikách natře-
ných na bílo, které na zahradu dala paní Flanniganová, už ne-
kvetly tulipány a macešky. Také už nebyly bílé. Will se neodvažo-
val pomyslet, co v nich asi je teď, a nechtěl se k nim ani přiblížit, 
aby to zjistil. Na postranní stěně domu visela plachta s reklamou.

„Už brzy! Luxusní byty do osobního vlastnictví,“ četla Sára. 
„Řekla bych, že zas tak brzy to nebude.“

Will se na dům upřeně díval. „Nevypadal takhle.“
Na Sáře bylo vidět, že se musí hodně přemáhat, ale zeptala se: 

„Chceš se jít podívat dovnitř?“
Nejradši by odtud co nejrychleji utekl, ale přinutil se vyjít 

po schodech ke dveřím. V dětství pokaždé, když do dětského do-
mova vešel, pocítil určitou hrůzu. Pořád tam přicházeli a odchá-
zeli noví kluci. Každý z nich si potřeboval něco dokázat, obvykle 
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za pomoci pěstí. Tentokrát Will nepociťoval chladný strach kvůli 
fyzickému násilí. Děsila ho Ashleigh Snyderová. Vytvářel si ne-
smyslnou spojitost, protože pohřešovaná dívka se velice podoba-
la jeho matce. 

Přitiskl obličej blízko k oknu, ale viděl jenom odraz svých 
vlastních očí. Vstupní dveře byly zajištěné draze vypadajícím vi-
sacím zámkem. Dřevo bylo tak shnilé, že stačilo jednou trhnout 
petlicí a zůstala mu v ruce i se šrouby, které ji měly držet na místě. 

Will váhavě přitiskl dlaň na dveře. Cítil, že Sára stojí za ním 
a čeká. Co udělá, pokud si to Will rozmyslí a sejde zpátky dolů?

„Můžeme tam jít,“ řekla, jako by mu četla myšlenky. „Proč 
nejdeme dovnitř?“ dodala významněji.

Will strčil do dveří, ale neozvalo se skřípění pantů, jak oče-
kával. Dveře se zasekly o zkroucenou dřevěnou podlahu, takže 
do nich musel pořádně strčit. Když se otevřely, Will vstoupil 
do domu a zkoumal prkna na podlaze. I když venku bylo stále 
světlo, uvnitř se rozprostírala tma, zejména díky těžkým marký-
zám a špinavým oknům. Do nosu ho udeřil nasládlý pach, který 
byl na hony vzdálený přívětivé vůni čisticího prostředku a men-
tolových cigaret, kterou si pamatoval z dětství. Pokusil se rozsví-
tit, ale vypínač nefungoval. 

„Možná bychom měli…,“ ozvala se Sára.
„Vypadá to, že z toho udělali hotel,“ řekl Will a ukázal na re-

cepční pult a malé přihrádky na stěně za ním, v nichž dosud vise-
ly klíče. „Anebo dům na půl cesty.“

Will se rozhlédl po vstupní hale. Na zemi ležely rozházené 
rozbité skleněné dýmky a alobal. Kokainisté zdemolovali pohov-
ku a křesla. V koberci bylo zašlapáno několik použitých kondo-
mů.

„Proboha,“ zašeptala Sára.
Will kupodivu zaujal obranný postoj. „Představ si to tu s bíle 

vymalovanými stěnami a velikánskou rohovou pohovkou pota-
ženou žlutým manšestrem.“ Podíval se na podlahu. „A se stej-
ným kobercem. I když tehdy byl mnohem čistší.“

Sára přikývla a Will vyrazil dál do budovy, dřív než se stihla 
dát na úprk. Velké prostorné místnosti, které znal z dětství, ně-


