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PROLOG
Abigail Campanová zaparkovala před domem a zůstala sedět 

v autě. Zadívala se na sídlo, které s manželem před deseti lety 
přebudovali. Dům byl obrovský a pro tři lidi až moc prostorný. 
Obzvlášť když jeden z nich při troše štěstí do roka odejde na uni
verzitu. Co si počne, až si její dcera začne zařizovat vlastní život? 
Abigail zůstane s Paulem znovu sama, jako v období před Emmi
ným narozením.

Při tom pomyšlení se jí sevřel žaludek. 
V reproduktorech zapraskalo a ozval se z nich Paulův hlas. 

„Po slouchej, miláčku…“ Abigail ho nevnímala. Upřeně se dívala 
na dům. Kdy se její život tak hrozivě scvrkl? Kdy se nejdůležitější 
náplní jejích dnů stala starost o blaho druhých? Jak je možné, že ji 
dnes zajímá už jen to, jestli má Paul ušité košile a jestli jde Emma 
večer na volejbalový trénink? Anebo jestli bytový architekt objed
nal psací stůl do pracovny a jestlipak někdo pustil psa ven, aby 
zase nemusela z kuchyňské podlahy dvacet minut stírat moč?

Abigail ztěžka polkla a stáhlo se jí hrdlo.
„Ty mě vůbec neposloucháš,“ řekl Paul. 
„Ale poslouchám,“ opáčila a vypnula motor. Ozvalo se cvak

nutí a Paulův hlas se jako zázrakem přenesl z reproduktorů do 
mobilního telefonu. Abigail otevřela dveře auta a klíčky hodila 
do kabelky. Přidržela si aparát ramenem u ucha a podívala se do 
schránky. Našla v ní účet za elektřinu, výpis z kreditní karty, účet 
z Emminy školy…

Paul se odmlčel, aby se mohl nadechnout. Abigail toho využila 
a ujala se slova.

„Jestli pro tebe nic neznamená, tak proč jsi jí dal auto? Proč jsi 
s ní šel do restaurace, kam chodí moje kamarádky?“ Abigail při 
hovoru kráčela po příjezdové cestě. Nitro se jí už nesvíralo tak, 
jako když se o manželových avantýrách dozvěděla poprvé. Zpo
čátku se ho ptávala: „Proč ti nestačím?“

Teď měla jedinou otázku: „Proč jsi takový nenasytný hajzl?“
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„Potřebuju si dát trochu oraz,“ odpověděl jako obvykle.
Abigail začala v kabelce lovit klíče a stoupala po schodech ke 

dveřím domu. Odešla kvůli němu dřív z klubu, vynechala pravi
delnou masáž i oběd s nejbližšími přítelkyněmi, protože ji ponižo
valo, že ho všechny viděly v jejich oblíbené restauraci s jakousi 
přidrzlou blonďatou dvacítkou, kterou si tam bezostyšně přivedl. 
Abigail měla pocit, že se v tom podniku už nikdy nebude moci 
objevit.

„Já vlastně taky, Paule,“ vychrlila do telefonu. „Co bys tomu 
řekl, kdybych si pro změnu trochu orazila já? Jak by se ti líbilo, 
kdybys musel škemrat u kamarádů, aby ti prozradili, co se děje za 
tvými zády, a oni by ti nakonec pověděli, že mě viděli s jiným?“

„Našel bych si ho a rovnou bych ho zabil,“ odvětil manžel.
Proč jí takové řeči pokaždé polichotily? Jako matka dospívající 

dcery se naučila nacházet pozitiva i na těch nejkrutějších poznám
kách, ale tohle bylo naprosto směšné. Paula navíc natolik trápi
la bolavá kolena, že sotva zvládl vytáhnout popelnici na ulici. 
Abigail by nejvíc ze všeho měla šokovat skutečnost, že je vůbec 
schopný najít dvacítku ochotnou vlézt s ním do postele.

Zastrčila klíč do starého zámku ve dveřích. Jejich panty zaskří
paly jako v hororu. 

Dveře byly otevřené.
„Moment,“ řekla do telefonu, jako by manžela chtěla přerušit, 

i když Paul mlčel. „Máme odemčené dveře.“
„Cože?“
Taky ji neposlouchal. „Povídala jsem, že máme odemčené dve

ře,“ opakovala a pootevřela je.
„Ježíšmarjá. Škola začala teprve před třema týdnama, a ona na 

ni už zase kašle?“
„Možná to byla uklízečka…“ Abigail se zarazila, protože jí 

pod nohama zakřupalo sklo. Když se podívala na zem, mírně 
zpa nikařila. „Všude na podlaze je rozbité sklo. Zrovna jsem vešla 
dovnitř,“ řekla do telefonu.

Paul cosi nesrozumitelně odpověděl.
„Fajn,“ řekla Abigail jako robot a otočila se. Jedno z vysokých 

oken vedle dveří bylo rozbité. Představila si, jak jím dovnitř sahá 
čísi ruka, otevírá západku a po ní i dveře.
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Zavrtěla hlavou. Za denního světla, a v téhle čtvrti? Obvykle 
stačilo, aby na večer pozvali víc než tři kamarády, a už jim volala 
bláznivá bába odnaproti, že jsou moc hluční.

„Abby?“
Abigail měla pocit, jako by se ponořila do vody. Všechno 

slyšela vzdáleně. „Myslím, že se k nám někdo vloupal,“ řekla 
manželovi.

„Okamžitě jdi ven! Možná tam ještě je,“ vyštěkl Paul.
Abigail upustila poštu na odkládací stolek v hale. Pak se uvi

děla v zrcadle. Dvě hodiny hrála tenis a měla zpocené vlasy. Vza
du se jí na krk lepilo několik pramenů, které se jí uvolnily z oho
nu. Po celém těle jí vyrazil pot, ačkoli v domě bylo chladno.

„Abby?“ zařval Paul do telefonu. „Jdi odtamtud pryč. Už vo
lám na policii.“

Abigail se otočila a otevřela ústa, aby manželovi odpověděla, 
i když pořádně netušila co. V tu chvíli na podlaze spatřila krva
vou šlápotu.

„Emma,“ zašeptala, upustila telefon na zem a jako střela vyra
zila po schodech k dceřinu pokoji. 

Nahoře se zastavila a zděšeně se podívala na roztřískaný ná
bytek a střepy na podlaze. Na opačném konci chodby spatřila 
Emmu, jak tam leží v tratolišti krve. Nad ní se tyčil muž s nožem 
v ruce. Abigail přestala vnímat okolní svět a soustředila se jenom 
na výjev před sebou.

Chvíli se hrůzou nemohla ani pohnout. Hrdlo se jí stáhlo, 
takže sotva dýchala. Muž vykročil směrem k ní. Abigail dokázala 
vnímat jenom jeho. Očima těkala z nože, který svíral v zakrváce
né ruce, na Emmino tělo na podlaze. 

„Ne…“
Muž se k ní vrhl a Abigail bez rozmýšlení ustoupila vzad. Klo

pýtla a po hlavě padala ze schodů. Boky a rameny přitom narážela 
do tvrdého dřeva schodiště. Celé tělo ji bolelo. Otloukla si lokty 
o zábradlí a narazila si kotník o stěnu. Příšerně ji bolel krk, jak se 
ho snažila držet vzhůru, aby si nerozbila hlavu o hrany jednotli
vých schodů. Dopadla na podlahu v hale a vyrazila si dech.

Pes. Kde vězí ten zatracený pes?
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Abigail se převrátila na záda a otřela si krev z čela. V hlavě 
měla zabodnuté střepy skla. 

Muž sbíhal ze schodů a nepouštěl nůž z ruky. Abigail neváha
la. Když neznámý seskočil z posledního schodu, vymrštila nohu 
a kopla ho do rozkroku. Netrefila se, ale její úder měl efekt. Muž 
se zapotácel, zanadával a dopadl na jedno koleno.

Abigail se otočila zpátky na břicho a pokusila se doplazit 
ke dveřím. Muž ji chytil za nohu a ze všech sil jí trhl vzad. Abi
gail projela od kostrče až do ramene příšerná bolest. Snažila se 
nahmatat kus skla, jímž by ho mohla bodnout, ale střípky na zemi 
jí jenom rozedřely ruku. Začala ho zuřivě kopat. Přitom se dál 
pokoušela dostat se ke dveřím. 

„Nechte toho!“ zařval muž a chytil ji za oba kotníky. „Sakra, 
nechte toho!“

Poslechla ho. Zadržela dech a pokusila se něco vymyslet. 
V hlavě jí hučelo a nedokázala se soustředit. Otevřené dveře měla 
téměř na dosah. Viděla jimi ven na cestičku, která se mírně svažo
vala k jejímu autu zaparkovanému na ulici. Rychle se obrátila, 
aby na útočníka viděla. Klečel na zemi a pevně ji držel, aby ho 
nemohla kopat. Nůž ležel vedle něho. Muž měl temné oči, kte
ré připomínaly dva kusy žuly. Široká hruď se mu dmula, jak se 
snažil popadnout dech. Košili měl nasáklou krví. 

Emminou krví. 
Abigail stáhla břišní svaly, vymrštila se vzhůru a zaryla mu 

roztažené prsty přímo do očí.
Vrazil jí facku, ale Abigail se nevzdávala a zatlačila prsty ještě 

hlouběji do jeho očních důlků. Sevřel jí obě zápěstí a odtrhl její 
ruce od svého obličeje. Byl mnohem silnější, ale Abigail myslela 
jenom na Emmu a na okamžik, kdy ji zahlédla v patře. V jaké 
pozici ležela, s košilí vyhrnutou nad malá ňadra. Abigail ji sotva 
poznala, protože jí z obličeje zbyla jenom krvavá břečka. Ten člo
věk si vzal úplně všechno včetně Emminy krásné tváře.

„Ty hajzle!“ zavřeštěla Abigail. Držel ji silně, takže měla pocit, 
že jí zlomí obě ruce. Zakousla se mu do prstů a nepustila, dokud 
nenarazila na kost. Muž zařval, ale nepustil ji. Abigail vymrš
tila koleno a tentokrát se mu trefila přímo mezi nohy. Útočník 
vyvalil oči a otevřel ústa dokořán. Dech mu kysele páchl. Stisk 
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jeho rukou povolil, ale neuvolnil se docela. Muž dopadl na záda  
a strhl Abigail s sebou.

Automaticky oběma rukama sevřela jeho silné hrdlo. Ucítila, 
jak pod jejími prsty povolila chrupavka v jícnu a ohnula se jako 
kus měkkého plastu. Útočník jí ještě pevněji stiskl zápěstí, ale 
měla lokty zapříčené a paže až od ramen napjaté, takže do nich 
dávala celou váhu svého těla a pevně tiskla mužovo hrdlo. Paže 
i ramena se jí roztřásly námahou a příšernou bolestí. Dostala křeč 
do rukou a měla pocit, jako by se jí do všech nervů v těle zabo
dávaly stovky ostrých jehliček. V dlaních jí zavibroval jeho hlas, 
jak se snažil něco říct. Znovu přestala vnímat okolí a soustředi
la se jenom na rudé tečky v jeho očích, jeho otevřené vlhké rty 
a vyplazený jazyk. Seděla na něm obkročmo jako na koni. Muž se 
prohnul v zádech a pokusil se ji ze sebe shodit. Abigail cítila, jak 
se jí jeho kyčelní kosti zarývají do stehen.

Zničehonic si vzpomněla na Paula a na noc, kdy počali Emmu. 
Abigail tehdy věděla, že z jejich spojení vzejde nový život. Seděla 
na manželovi přesně tak jako dnes na neznámém muži, protože 
z něj toužila zachytit každou kapku a počít s ním dokonalé dítě.

Emma byla dokonalá…, měla upřímný obličej a krásný úsměv. 
Byla důvěřivá ke všem lidem, ačkoli ji před tím Paul nesčetněkrát 
varoval. 

Teď ležela v patře v kaluži krve a bez známek života. Neměla 
na sobě spodní prádlo. Její ubohé děťátko. Co musela prožít a jaké 
ponížení musela od toho člověka snést?

Abigail najednou mezi nohama ucítila teplo. Muž je oba pomo
čil. Upřeně se na ni zadíval a pak se mu zakalil zrak. Paže mu 
zmalátněly a dopadly do střepů na podlaze. Celý ochabl a otevřel 
ústa. 

Abigail se nadzvedla do dřepu a nespouštěla z nehybného 
násilníka oči. 

Zabila ho. 





DEN PRVNÍ
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1. kapitola
Will Trent zíral z auta a poslouchal, jak jeho nadřízená řve do 

svého mobilu. Amanda Wagnerová ve skutečnosti nikdy nezvy
šovala hlas, ale dokázala nasadit tón, který nejednoho z jejích 
agentů dohnal k pláči a pak i rezignaci na právě probíhající vyšet
řování. Vzhledem k tomu, že většina Amandiných podřízených 
v Georgijském vyšetřovacím úřadu, zkráceně GBI, byli muži, dalo 
se hovořit o velmi úspěšné taktice. 

„Teď jsme…,“ řekla Amanda do telefonu a natáhla krk, aby 
se podívala na jméno ulice, „… na rohu Pradovy a Sedmnácté.“ 
Odmlčela se. „Zkuste mi to najít na počítači,“ řekla pak a nespo
kojeně zavrtěla hlavou. 

„Možná bychom měli jet dál. Třeba najdeme…,“ navrhl Will.
Amanda si zakryla oči rukou a zašeptala do telefonu: „Za jak 

dlouho bude server zase v provozu?“ Když zaslechla odpověď, 
významně si povzdechla.

Will ukázal na obrazovku uprostřed palubní desky obložené 
dřevem. Amandin lexus měl tolik zbytečných udělátek, že připo
mínal vzducholoď šíleného vynálezce. „Nemáte tady navigaci?“ 
zeptal se.

Amanda si sundala ruku z očí a na okamžik se zamyslela. 
Potom si začala hrát s tlačítky na palubní desce. Obrazovka zů
stala temná, zato klimatizace začala jít na vyšší obrátky. Will se 
přidušeně zasmál a jeho nadřízená ho sjela nehezkým pohledem. 
„Co kdybyste z přihrádky vytáhl návod k použití a přečetl mi, jak 
se s tím zachází, než Caroline najde mapu?“ zeptala se ho. 

Will se pokusil přihrádku otevřít, ale byla zamčená. Napadlo 
ho, že tohle přesně vystihuje jeho vztah s Amandou Wagnerovou. 
Častokrát ho posílala k zamčeným dveřím a očekávala, že se mu 
je podaří otevřít. Will měl hádanky rád, ale uvítal by, kdyby mu 
Amanda alespoň jednou podala klíč.

Anebo ne. Will si nikdy nedovedl říct o pomoc, obzvlášť něko
mu, jako byla Amanda, jež měla v hlavě přesný seznam lidí, kteří 
jí dlužili nějakou protislužbu. 
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Podíval se z okna a naslouchal, jak jeho nadřízená plísní svoji 
sekretářku za to, že u sebe pořád nenosí mapu města. Will se 
narodil a vyrostl v Atlantě, ale do Ansley Parku zavítal zřídka
kdy. Věděl, že je to jedna z nejstarších a nejbohatších čtvrtí ve 
městě. Před sto lety si tam právníci, lékaři a bankéři začali stavět 
nádherná sídla, aby budoucí generace právníků, lékařů a banké
řů mohly žít stejně jako oni – bezpečně izolovaní od zbytku jedné 
z nejdrsnějších metropolí bývalého Jihu. Od té doby se tu změnilo 
jediné – černé chůvy za svoji práci u bílých rodin dostávají lépe 
zaplaceno.

Ansley oplývalo množstvím křivolakých uliček, zatáček a kru
hových objezdů, které jako by měly zmást nebo dokonce odradit 
nevítané návštěvníky. Většinu širokých ulic lemovaly stromy. Do
my seděly na kopcích, odkud mohly lépe shlížet na zbytek světa. 
Všude byly hustě zalesněné parky s cestami pro pěší a dětský
mi houpačkami. Na některých chodnících zůstala původní dlaž
ba. Domy nebyly stejné, ale jejich strohé fasády a profesionálně 
udržované zahrady působily jednotvárně. Nejspíš to bylo tím, 
že i dům určený k rekonstrukci tu stál minimálně milión dola
rů. V Ansley se nevyskytovaly barevné fasády ani protidrogové 
léčebny jako v Poncey Highlands, kde žil Will.

Will sledoval, jak se na ulici zastavila běžkyně, aby se protáhla 
a nenápadně si prohlédla Amandino auto. V ranních zprávách 
varovali před smogovým nebezpečím a doporučovali obyvate
lům Atlanty, aby nechodili na vzduch, pokud nutně nemusí. Tady 
si z toho ovšem nikdo nic nedělal, i když bylo vedro. Během doby 
strávené v Ansley Parku potkali nejméně pět běžkyň. Všechny 
přesně zapadaly do stereotypu dokonalé, energické středostavov
ské matky s vypracovanou postavou a culíkem na temeni.

Lexus stál pod kopcem, který matky nejspíš vyhledávaly kvů
li stínu, jejž na chodník vrhaly vysoké duby. Všechny běžkyně 
zpomalily, aby se na auto podívaly. Ve čtvrti jako Ansley spolu 
nemohli muž a žena dlouho sedět v zaparkovaném autě, pro
tože by na ně během chvilky někdo zavolal policii. Zrovna tak 
ale nebylo obvyklé, aby v takové čtvrti někdo brutálně znásilnil 
a zavraždil dospívající dívku přímo u ní doma. 
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Will se podíval na Amandu. Tiskla si telefon pevně k uchu, 
jako by ho chtěla rozpůlit. Byla přitažlivá, ovšem pokud pod ní 
člověk nepracoval, nemluvil s ní nebo s ní zrovna neseděl v autě. 
Will odhadoval, že nedávno překročila šedesátku. Když před de
seti lety začal pracovat pro GBI, jeho nadřízená měla šedé vla
sy. Za posledních několik měsíců jí zbělely. Will netušil, jestli má 
problémy v osobním životě, nebo si jenom nestihla zajít ke kadeř
níkovi, ale v poslední době na ní začínalo být vidět, že stárne. 

Amanda si znovu začala hrát s tlačítky na palubní desce a po
koušela se oživit navigaci. Místo toho se jí povedlo zapnout rádio. 
Rychle ho zase vypnula, ale k Willovým uším stejně dolehly zvu
ky swingu. Amanda cosi polohlasně zabručela, stiskla další tlačít
ko a podařilo se jí otevřít Willovo okno. Do auta zavanul horký 
vzduch zvenku, jako by někdo otevřel rozpálenou troubu. Will 
v bočním zrcátku spatřil další běžkyni na kopci a v pozadí listy 
dřínů, které se třepetaly ve vánku. 

Amanda marný boj s elektronikou vzdala. „Tohle je nesku
tečné. Jsme nejvyšším vyšetřovacím sborem v Georgii, a nedo
kážeme ani najít mizerné místo činu,“ zahartusila. 

Will se otočil a podíval se na kopec. Bezpečnostní pás se mu 
přitom zaryl do ramene. 

„Co to děláte?“ zeptala se ho Amanda.
„Tudy,“ řekl Will a ukázal za sebe. Větve stromů nad jejich 

hlavami se proplétaly a jejich stín na ulici vytvářel šero jako za 
soumraku. V tomhle ročním období vůbec nefoukal vítr. Bylo 
úmorné vedro. Will si uvědomil, že v zrcátku nezahlédl listy ve 
vánku, ale modré světlo policejního majáčku, které tančí v příšeří 
stromů.

Amanda si znovu ztěžka povzdechla, zařadila a začala se otá
čet. Najednou dupla na brzdu a rychle nastavila paži před Willa, 
jako by ho chtěla uchránit před nárazem do čelního skla. Kolem 
nich prosvištěla velká bílá dodávka. Řidič troubil jako smyslů 
zbavený, hrozil jim pěstí a sprostě nadával. 

„Pátý kanál,“ řekl Will. Na boku vozidla spatřil logo, které 
patřilo místní televizní stanici.

„Jedou skoro stejně pozdě jako my,“ poznamenala Amanda 
a vyrazila do kopce za dodávkou. Odbočila vpravo a narazila na 
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policejní auto, které uzavíralo křižovatku. Na místě už se rojili 
reportéři všech možných televizí. Nechyběli mezi nimi ani lidé 
z CNN, která měla centrálu jen několik kilometrů odtud. Případ 
ženy, jež uškrtila vraha své dcery, by se stal hlavní zprávou dne 
kdekoli na světě. Skutečnost, že se jedná o bohatou a vlivnou 
atlantskou rodinu, všemu dodávala poněkud pikantní nádech. 
Na tenhle trhák si někde v New Yorku určitě brousí zuby ředitel
ka kabelové televize pro ženy.

Amanda vytáhla odznak a zašermovala jím policistovi u záta
rasu před nosem, aby ji pustil. Opodál stálo několik policejních 
aut a sanitek s otevřenými dveřmi. Nosítka uvnitř zatím byla 
prázdná. Kolem postávali záchranáři a kouřili. Mezi sanitkami se 
poněkud nepatřičně vyjímalo tmavě zelené terénní BMW zapar
kované před domem. Will očima hledal dodávku soudního léka
ře. Vůbec by ho nepřekvapilo, kdyby se patolog po cestě taky 
ztratil. Státní zaměstnanci se v místech, jako bylo Ansley, obvykle 
moc nevyznali. 

Amanda zařadila zpátečku a začala couvat mezi dvě policej
ní auta. Sotva se nohou dotkla plynu, začaly jí pípat parkovací 
senzory. „Neztrácejte zbytečně čas, Wille. Pokud nám ten případ 
nesvěří celý, nebudeme se jím zabývat,“ připomněla mu.

Podobnou poznámku Will od odjezdu z radnice slyšel při
nejmenším dvakrát. Dědečkem oběti byl Hoyt Bentley, stavitel 
a multimilionář, jenž si během života nadělal dost nepřátel. Lidé 
ho buď považovali za vzorného občana oddaného svému městu, 
anebo za lumpa, který nenápadně uplácí politiky. Na tom, která 
verze je pravdivá, vlastně nezáleželo. Bentley měl tolik peněz, že 
si mohl koupit kteréhokoli politika. Stačilo zavolat guvernérovi, 
který se spojil s vedením Georgijského vyšetřovacího úřadu. To 
uložilo Amandě, aby se na vraždu podívala.

Pokud bude Amandě připadat, že jde o práci profesionála, 
nebo dokonce o něco horšího než o nepovedené napadení a krá
dež, okamžitě zavolá na příslušné číslo a převezme případ, než 
atlantská policie napočítá do tří. Jestli dojde k závěru, že se jedná 
o náhodnou tragédii, nejspíš se ve svém nablýskaném autě vrátí 
na radnici. Na Willovu hlavu pak padne povinnost vysvětlit poli
cistům, proč se mezi ně míchají agenti GBI.
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Amanda zařadila jedničku a popojela kupředu. Když se znovu 
přiblížila k policejnímu autu, senzor začal pípat v kratších inter
valech. „Jestli Bentley někoho naštval tak, že mu zabil vnučku, 
nabírá tenhle případ úplně novou dimenzi.“

Willovi připadalo, že ji ta představa těší. Její vzrušení chápal, 
protože kdyby se jí podařilo vyřešit takový případ, hodně by si 
tím vylepšila kariéru. Will ovšem smrt dospívající dívky nepo
važoval za skvělou příležitost k profesnímu postupu. Taky nevě
děl, co si má myslet o mrtvém muži. Byl vrahem i obětí zároveň. 
V Georgii existoval trest smrti, takže v podstatě vyšlo nastejno, 
jestli ho někdo uškrtil v Ansley, anebo jestli ho ve vězení připou
tají k lehátku a do ruky mu zabodnou smrtící injekci. 

Will otevřel dveře auta dřív, než Amanda stihla zaparkovat. 
Do nosu ho udeřil závan horkého vzduchu, takže zalapal po 
dechu a začal se dusit. Když mu do plic pronikla i vlhkost, na
padlo ho, že takhle nějak vypadá tuberkulóza. Přesto si oblékl 
sako, aby zakryl pouzdro s pistolí připevněné vzadu u pasu. Už 
poněkolikáté ho napadlo, že vzít si na sebe uprostřed srpna oblek 
s vestičkou je šílenství.

Amandě, která se k Willovi po chvíli přidala, vedro zřejmě 
nevadilo. Dole na příjezdové cestě k domu stála skupina policistů 
v uniformách a sledovala, jak přecházejí ulici. Bylo vidět, že Willa 
znají. Amanda ho pro jistotu upozornila: „Nemusím vám vysvět
lovat, že atlantská policie vás neuvítá s nadšením, viďte.“

„To nemusíte,“ přitakal Will. Jeden z policistů si ostentativ
ně odplivl na zem, když kolem nich prošli. Další jim nenápadně 
ukázal prostředník. Will se nuceně usmál a zvedl oba palce na 
znamení, že jim to nijak nezazlívá.

Starostka Atlanty od prvního dne v úřadu slibovala, že vymýtí 
korupci, která se nekontrolovaně rozbujela za jejího předchůdce. 
V posledních několika letech úzce spolupracovala s GBI a oteví
rala nejokatější případy. Amanda jí ku pomoci velkodušně nabíd
la Willa. Před půl rokem uzavřel vyšetřování, v jehož důsledku 
od policie propustili šest detektivů a z radnice musel do před
časného důchodu odejít jeden vysoce postavený politik. Bylo to 
potřeba, protože detektivové vyzrazovali drogovým dealerům 
šťáry a brali od nich za to peníze. Jenomže nikomu se nelíbí, když 



20

se v jeho špíně hrabe někdo cizí, a tak si Will během vyšetřování 
moc přátel nenadělal. 

Amandu za to povýšili. Z Willa se stal psanec. 
Nevšímal si toho, že na něho za jeho zády kdosi syčí „debi

le“, a kráčel točitou cestou k domu. Snažil se soustředit veškerou 
pozornost na zločin, který měl vyšetřit. V zahradě bujela záplava 
exotických květin, jejichž jména Will neznal. Dům byl obrovský. 
Balkón v patře podpíraly mohutné sloupy a ke dveřím vedly toči
té žulové schody. Dojem z celého místa kazil jenom hlouček pod
mračených policistů.

„Trente!“ zavolal na něho kdosi a na schodech se objevil de
tektiv Leo Donnelly. Byl malý, mnohem menší než Will. Od po
sledního případu, na kterém spolupracovali, změnil styl chůze. 
Šoural se jako poručík Columbo. Vypadal jako vyděšená opice. 
„Co tady do prdele děláte?“ zeptal se Willa.

Will místo odpovědi výmluvně ukázal na televizní kamery. 
Všichni věděli, že GBI je ochotná udělat cokoli, jen aby se dostala 
do večerních zpráv. „Tohle je doktorka Wagnerová, moje nadříze
ná,“ představil Leovi Amandu.

„Dobrej,“ řekl Leo a kývl na ni. Potom se otočil k Willovi 
a zeptal se ho: „Jak se má Angie?“

„Zasnoubili jsme se,“ odpověděl mu Will. Cítil, že Amanda se 
na něho chladně dívá. Pokývl směrem k otevřeným dveřím, aby 
odvedl řeč jinam. „Tak co tam máme?“ 

„Kupu nenávisti vůči vám, kamaráde,“ opáčil Leo, vytáhl 
cigaretu a zapálil si. „Radši si dávejte pozor.“

„Je matka oběti ještě uvnitř?“ zeptala se ho Amanda. 
„První dveře vlevo,“ odvětil Leo. „Je tam s ní kolegyně.“
„Omluvte mě, pánové.“ Amanda kývla na Lea, jako by byl 

sluha. Na Willa se nepodívala o nic vlídněji.
Leo vyfoukl kouř a sledoval, jak Amanda stoupá po schodech. 

„Dost ostrá, co?“ prohodil. „Pěkná bruska.“ 
Will svoji nadřízenou automaticky začal obhajovat, jako když 

člověk brání zahálčivého strýce nebo povětrnou sestru, pokud 
je napadne někdo mimo rodinu: „Amanda je jedna z nejlepších 
policistek, s jakými jsem pracoval.“ 
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Leo vylepšil své hodnocení: „Na starou bábu má dobrej za
dek,“ prohlásil. 

Will si vybavil Amandino ochranitelské gesto, když se málem 
srazili s dodávkou televizního štábu. Byl to jediný projev mateř
skosti, jaký u ní kdy pozoroval. 

„Vsadím se, že je dost dobrá v posteli,“ dodal Leo. 
Will se pokusil neotřást. „Jak se máte?“ zeptal se Lea. 
„Blbne mi prostata. Furt chčiju jak koroptev. Už dva měsíce 

jsem si nezapíchal, dostal jsem kašel a nemůžu se ho zbavit.“ 
Na důkaz svého utrpení zakašlal a pak mocně potáhl z cigarety. 
„A vy?“

„Nemůžu si stěžovat,“ řekl Will a vypnul hruď.
„Taky aby jo, když máte doma Angii Polaskiovou,“ pozna

menal Leo a významně se zasmál. Will si představil, že takhle asi 
kašle astmatický pedofil, který denně vykouří tři krabičky cigaret. 
Angie patnáct let pracovala na mravnostním a pak od policie ze 
zdravotních důvodů odešla. Leo žil v domnění, že je prostitutka, 
jenom proto, že se do práce musela oblékat jako lehká holka. Ane
bo si to myslel, protože měla plno milenců. 

„Budu ji od vás pozdravovat,“ řekl mu Will.
„To od vás bude milý.“ Leo zhluboka potáhl z cigarety a za

díval se na Willa. „Proč jste sem přijel? Ale doopravdy,“ zeptal 
se ho.

Will věděl, že Leo bude zuřit, pokud mu vyfouknou případ 
přímo pod nosem. Snažil se proto vyhnout se přímé odpovědi. 
„Bentley má hodně známých.“

Leo nedůvěřivě povytáhl obočí. Měl na sobě sice zmačkaný 
oblek a jeho čelo připomínalo neandertálce, ale pracoval u policie 
dost dlouho, aby poznal, když mu někdo neodpověděl na otázku. 
„Bentley chtěl, abyste do toho strkali nos?“ zeptal se.

„GBI se může případu ujmout jenom na přání místní policie 
nebo úřadů,“ odvětil Will.

Leo se chrochtavě zasmál a vyfoukl kouř nosem. „Zapomněl 
jste říct, ještě pokud jde o únos,“ podotkl.

„A o bingo,“ dodal Will. GBI měla útvar, který kontroloval 
georgijské herny. Člověk se do něj dostal, když se mu podařilo 
pořádně naštvat někoho nahoře. Amanda Willa před dvěma roky 
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vyhostila do hor na severu Georgie, aby tam pozatýkal bandu 
obchodníků s pervitinem. Kromě toho tam měl zpytovat svědomí 
za to, že neuposlechl svoji přímou nadřízenou. Will nepochybo
val, že pokud ji někdy v budoucnu popudí, bude za trest objíždět 
herny. 

„Co se tu stalo?“ zeptal se Lea a kývl směrem k domu. 
„Nic zvláštního,“ opáčil Leo a pokrčil rameny. Ještě jednou 

zhluboka potáhl a potom cigaretu típl o podrážku boty. „Matka 
se vrátila z tenisu a našla otevřený dveře.“ Schoval nedopalek 
cigarety do kapsy bundy a vedl Willa k domu. „Šla nahoru a tam 
našla dceru mrtvou a znásilněnou,“ ukázal na točité schodiště 
nad jejich hlavami. „Vrah tam ještě byl, uviděl maminu – která je 
mimochodem fakt pěknej kus – a pustili se do sebe. Je to divný, 
ale brka natáh on.“

Will si pozorně prohlížel hlavní vchod do domu. Dveře byly 
dvoukřídlé. Jedna polovina zavřená, druhá otevřená. Rozbité po
stranní okno bylo od kliky dost daleko. Kdyby tudy někdo chtěl 
dveře odemknout, musel by mít hodně dlouhou paži. 

„Mají nějaké zvíře?“ zeptal se Lea.
„Asi stoletýho zlatýho labradora. Byl vzadu na zahradě. Podle 

matky je hluchej jako pařez. Nejspíš to celý prochrápal.“
„Kolik je té dívce?“
„Sedmnáct.“
Slovo se rozlehlo dlážděnou halou, ve které se mísila vůně 

levandule s Leovým nikotinovým zápachem a kovovým příde
chem násilné smrti. Nejsilnější zápach vycházel zpod schodů 
a přebíjel všechny ostatní. Na zádech tam ležel muž s rukama 
vedle hlavy, jako by se vzdával. Ve střepech nedaleko jeho dlaně 
se válel středně velký kuchyňský nůž s dřevěnou rukojetí a zuba
tým ostřím. Černé džíny měl muž potřísněné a pod krkem se mu 
táhla rudá stopa po škrcení. Pod nosem měl řídký knírek, takže 
se zdálo, že má špinavý horní ret. V kotletách mu prosvítala akné. 
Jedna bota se mu rozvázala a tkaničky byly ztvrdlé zaschlou krví. 
Na sobě měl tričko s tančící třešní s rozverně zahnutou stopkou. 
V dané situaci to působilo až nemístně. Tričko bylo tmavě červe
né, takže se nedalo poznat, jestli tmavé skvrny na něm jsou od 
krve, potu, moči anebo od všeho dohromady. 
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Will se podíval na křišťálový lustr na stropě, na který mrtvý 
slepě zíral. Sklo se zachvívalo v proudu vzduchu z klimatizace 
a jemně cinkalo. Po hale tančily odlesky světla, jež dovnitř dopa
dalo klasicistním oknem nade dveřmi a odráželo se od lustru.

„Už jste ho identifikovali?“ zeptal se Will Lea.
„Vypadá to, že má doklady a peněženku v zadní kapse kal

hot, ale zatím s ním nechci hejbat. Chci s tím počkat na Petea,“ 
odpověděl Leo. Měl na mysli soudního patologa Petea Hansona. 
„Vypadá dost mladě, co?“ dodal.

„Vypadá,“ přitakal Will. Vrah nejspíš ještě nebyl plnoletý. 
Amanda se kochala představou, že by mohlo jít o vraždu na 
objednávku. Will o tom pochyboval, ledaže by si nepřátelé Hoyta 
Bentleyho na špinavou práci najímali prváky z vysokých škol. 

„Rodinná hádka?“ zeptal se.
Leo znovu pokrčil rameny, jako by měl tik. „Skoro to tak vypa

dá, co? Klukovi ruplo v bedně a zabil svoji holku. Když se její 
máma vrátila domů, zpanikařil a šel i po ní. Potíž je jen v tom, že 
Campanová tvrdí, že ho v životě neviděla.“

„Campanová?“ zopakoval po něm Will. Úplně se mu stáhl 
žaludek.

„Abigail Campanová. Matka zavražděný,“ řekl Leo a pozorně 
si Willa prohlédl. „Vy ji znáte?“

„Ne,“ odpověděl Will a podíval se na tělo na podlaze. Doufal, 
že ho nezradí hlas. „Myslel jsem, že se jmenuje Bentleyová.“

„Bentley je její otec. Její muž je Paul Campano. Má pár autosa
lonů. Určitě jste slyšel nějakou reklamu na jeho podnik. U Cam-
pana jste za pána.“

„Kde je?“ zajímal se Will.
Leovi začal zvonit mobil. Sáhl pro něj k opasku, kde ho měl 

připevněný. „Za chvíli by tu měl bejt. Když se to stalo, zrovna jí 
telefonoval. Zavolal na policii.“

Will si odkašlal, aby se mu vrátil hlas. „Možná by bylo dobré 
zjistit, co slyšel.“

„Myslíte?“ otázal se Leo a pozorně se na něho zadíval. Pak 
otevřel telefon a řekl do něj: „Prosím, Donnelly.“

Leo vyšel ven a Will se rozhlédl po hale. Podíval se na mrtvolu 
a na rozbité sklo. Podle všeho na místě došlo k zuřivému zápasu. 
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Podlaha byla potřísněná krví. Na krémově bílé dlažbě byly krva
vé šlápoty patřící dvěma lidem. V jednom místě ležel převrácený 
starožitný stolek a vedle něj byla rozbitá skleněná mísa. Opodál 
se válel rozdrcený mobil, na který nejspíš někdo šlápl. Kolem 
ležely rozházené dopisy a mezi nimi otevřená dámská kabelka, 
jejíž obsah se vysypal na podlahu.

Na zemi u zdi stála lampa, jako by ji tam někdo schválně dal. 
Měla prasklou nohu a stínidlo na ní viselo nakřivo. Will uvažo
val, jestli ji někdo postavil, když se skácela, anebo zda spadla ze 
stolku a kupodivu zůstala stát. Kromě toho ho zajímalo, jestli si 
někdo všiml krvavého otisku bosé nohy vedle ní.

Podíval se na točité schodiště z naleštěného dřeva a spatřil na 
něm dvoje krvavé šlápoty, ale žádné další stopy bosých nohou. 
Na stěně byly patrné šmouhy a hluboké rýhy, z čehož vyplývalo, 
že ze schodů někdo padal. Muselo to být dost hrozné. Abigail 
Campanová věděla, že bojuje o život. Mrtvý chlapec pod schody 
nebyl žádná muší váha. Pod červeným tričkem se mu rýsovaly 
pevné svaly. Než naposledy vydechl, musel být hodně překvape
ný, že ho Abigail přemohla. 

Will si v hlavě načrtl plánek domu, aby se v něm trochu  
zorientoval. Pod schodištěm vedla dlouhá chodba do zadního 
traktu, kde se pravděpodobně nacházela kuchyň s obývacím 
pokojem. Vedle vstupních dveří byly dvě místnosti, které nej
spíš původně sloužily jako oddělené salóny pro pány a dámy. 
Zasouvací dveře jednoho z nich byly zavřené, ale druhý zůstal 
otevřený. Rodina ho podle všeho používala jako knihovnu. Míst
nost měla tmavé ostění a zdi byly obloženy policemi s knihami. 
V krbu leželo dřevo na oheň. Nábytek v místnosti byl masivní, 
pravděpodobně z dubového dřeva. Místnosti vévodila dvě velká 
křesla potažená kůží. Will odhadoval, že druhý salón je úplně 
odlišný – má bílé nebo krémové stěny a subtilnější zařízení.

  Patro bylo nejspíš řešeno způsobem typickým pro všechny 
starobylé domy. Mohlo se v něm nacházet pět nebo šest ložnic 
spojených chodbou ve tvaru T, která končila schodištěm pro 
služebnictvo vedoucím do kuchyně. Pokud se dalo soudit podle 
ostatních obydlí v sousedství, pak vedle domu stál přístřešek pro 
kočár přestavěný na garáž, nad níž vznikl samostatný byt. Pro
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vést detailní plán domu pro policejní hlášení bude hodně pracné. 
Will byl rád, že to nebude muset dělat. 

Taky ho těšilo, že nebude muset objasňovat, proč krvavý otisk 
bosé nohy v hale nemíří ven, ale dovnitř ke schodišti.

Leo se vrátil do domu. Bylo na něm vidět, že ho telefonát roz
čílil. „Jako bych neměl za prdelí dost lidí, když jdu k doktorovi 
s prostatou,“ zavrčel a ukázal na místo činu. „Už jste na něco 
přišel?“ otázal se.

„Komu patří to zelené BMW před domem?“ chtěl vědět Will.
„Matce zavražděný.“
„A co to děvče? Má vlastní auto?“
„Černýho bavoráka 325, kabriolet. Neuvěřitelný, co? Když 

začala nosit horší známky, rodiče jí ho zabavili,“ odpověděl Leo 
a ukázal na dům přes ulici. „Drbna tamhle odnaproti na ni prásk
la, že tu viděla její auto, když měla bejt ve škole.“

„Viděla něco dneska?“
„Ta? Je ještě starší než Campanovic pes, takže si nedělejte zby

tečný iluze,“ prohlásil Leo a pokrčil rameny. „Jeden z našich klu
ků se to z ní zrovna pokouší vytáhnout,“ dodal.

„Matka si je jistá, že vraha v životě neviděla?“ 
„Naprosto. Když se trochu uklidnila, šli jsme se na něj ještě 

jednou podívat. Prej ho vůbec nezná.“
Will se znovu podíval na mrtvého. Všechno nasvědčovalo 

tomu, že hrůzný čin spáchal on, ale vůbec to nedávalo smysl. 
„Jak se sem dostal?“ otázal se Lea.

„Nemám páru. Možná dojel autobusem na Broskvovou a od
tamtud sem došel pěšky.“

Broskvová byla jedna z nejrušnějších ulic v Atlantě a nachá
zela se necelých deset minut odtud. Každý den tam autobusy 
a metro přivážely tisíce lidí za nákupy a prací do kancelářských 
komplexů. Will už se v životě setkal s případy zločinců, kteří pro
vedli větší hlouposti, než bylo naplánování brutální vraždy po
dle jízdního řádu autobusu, ale Leovo vysvětlení se mu nezdálo. 
V Atlantě veřejnou dopravu využívali jenom úplní chudáci anebo 
ekologičtí blázni. Chlapec na podlaze byl dobře živený, měl na 
sobě poměrně drahé džínsy a boty značky Nike. Buď měl auto, 
anebo bydlel někde v sousedství.
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„Už pátráme po autě, který tu nikdo nezná,“ řekl Leo.
„Dorazil jste na místo činu jako první?“ zajímal se Will.
Leo si s odpovědí dával načas, aby Will jasně pochopil, že mu 

prokazuje velkou službu. „Jistě,“ řekl nakonec. „Hlídka přijela 
kolem půl jedný. Zrovna jsem dojídal sendvič v baru na Čtrnáctý. 
Dorazil jsem sem asi dvě sekundy před hlídkou. Prošli jsme celej 
dům a koukli se, jestli tu nikdo není. Pak jsem všechny vyhodil 
ven.“

Čtrnáctá ulice se od domu nacházela necelých pět minut jíz
dy. Policie měla štěstí, že jako první dorazil detektiv, který mohl 
rovnou zajistit místo činu. „A vy jste jako první mluvil s matkou 
zavražděné?“ zeptal se Will.

„Byla pěkně vyděšená, to vám teda povím. Třásly se jí ruce 
a nedokázala ze sebe vypravit jediný slovo. Musel jsem počkat 
deset minut, než mi byla schopná říct, co se tady stalo,“ odpově
děl Leo. 

„Takže vám to připadá jasné? Dva puberťáci se pohádali, pak 
dorazila dívčina máma a vyrušila je, je to tak?“

„Kvůli tomuhle vás sem poslal Hoyt Bentley?“
Will předstíral, že otázku přeslechl. „Tohle je hodně citlivý pří

pad, Leo. Bentley chodí na golf s guvernérem a je v předsednic
tvu poloviny charitativních organizací v Atlantě. Nepřekvapilo 
by vás spíš, kdybychom sem nepřijeli?“ 

Leo mu gestem naznačil, že neví. Možná mu taky něco nehrá
lo, protože pokračoval: „Matka má na těle zranění, který jí v sebe
obraně způsobil ten kluk. Jsou tady zjevný stopy po zápasu. Sám 
vidíte ty roztřískaný krámy a omlácený zdi. Mrtvej má podobný 
rány jako matka včetně pokousanejch prstů. To mu udělala, když 
se ho ze sebe snažila shodit. S holkou nahoře jsme měli víc práce. 
Stažený kalhotky, podprsenka nahoře. Všude samá krev.“

„Došlo v patře taky k zápasu?“
„Jo, ale nebylo to tak hutný jako tady.“ Leo se na okamžik 

odmlčel a pak Willovi navrhl: „Chcete se na ni kouknout?“ 
Will jeho gesto ocenil, ale Amanda mu naprosto jasně dala 

najevo, že si nepřeje, aby se do případu pletl, pokud v něm nebu
de vidět práci profesionála. I kdyby nahoře našel něco úplně tri
viálního, musel by o tom vypovídat u soudu.
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Zvědavost mu ale zazlívat nemohla. „Jak ji zabil?“ zeptal se.
„Těžko říct,“ zněla odpověď.
Will se ohlédl a podíval se na otevřené vstupní dveře. Klimati

zace pracovala na plné obrátky, aby do domu nepronikalo horko 
zvenku. „Už jste tu všechno zdokumentovali?“ zajímal se.

„V patře a tady dole,“ odpověděl Leo. „Otisky prstů a to ostat
ní uděláme, až odvezou těla. Mimochodem, potom zavřu dve
ře. Říkám to, protože mi připadá, že s tím máte nějakej problém. 
Snažím se to tu co nejvíc ohlídat před čumilama. Do takovejchhle 
případů furt někdo strká nos.“

Willovi to připadalo jako velmi slabý výraz. Nikdo z míst
ních zatím neohlásil výskyt neznámého auta. Pokud se Leova 
teorie o autobusu nepotvrdí, bude to znamenat, že mrtvý mlá
denec s největší pravděpodobností bydlel v Ansley Parku. Nej
spíš pocházel z právnické rodiny, protože věděl, jak se v takovém 
případě postupuje. Leo se bude muset důsledně držet předpisů, 
jinak ho rozcupují ještě v soudní síni.

Will svoji otázku přeformuloval. „Jak zemřela?“
„Vypadá strašně. Má úplně rozflákanej obličej a je celá od krve. 

Vůbec mi není jasný, jak ji její matka dokázala poznat,“ řekl Leo 
a zarazil se, protože pochopil, že Will očekává přesnější odpověď. 
„Osobně tipuju, že ji nejdřív zmlátil a pak ubodal.“

Will se znovu podíval na mrtvého na zemi. Dlaně měl pokryté 
zaschlou krví, což stěží nasvědčovalo tomu, že někoho opakova
ně udeřil a pak ještě vzal do ruky nůž. Černé džínsy měl na kole
nou tmavé, jako by klečel v nějaké tekutině. Triko měl vyhrnuté 
těsně pod žebra, odkud se mu až k opasku kalhot táhla čerstvá 
podlitina. 

„Má matka oběti nějaká zranění?“ otázal se Will Lea.
„Má poškrábaný paže a ruce, jak už jsem řekl. Na jedný dlani 

má hodně hlubokou ránu od střepů,“ řekl Leo. „Je samá modřina, 
má roztrženej ret a krev v uchu. Možná si zvrtla kotník. Myslel 
jsem, že ho má zlomenej, ale může s ním hejbat.“ Otřel si ústa 
rukou. Nejspíš mu chyběla cigareta. „Zavolal jsem jí sanitku, ale 
řekla, že neodjede, dokud neodstraní její dceru.“

„Ona řekla ,neodstraní‘?“
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Leo polohlasně zaklel, vytáhl z kapsy kroužkový blok, nalisto
val příslušnou stránku a ukázal ji Willovi.

Will se na papír počmáraný klikyháky zamračil. „Je to příšer
ně naškrábané.“

Leo blok otočil a nahlas z něj přečetl: „,Svoji dceru tady nene
chám. Tenhle dům opustím až po Emmě‘.“

Will si jméno několikrát v duchu přeříkal. Dívka pro něho pře
stala být anonymní obětí a začala se zhmotňovat ve skutečného 
člověka. Kdysi byla malá, rodiče ji chovali v náruči, chránili ji, 
dali jí jméno. A teď o ni přišli. 

„Co vám řekla?“ zeptal se Lea. 
Leo zalistoval v bloku. „Jenom holý fakta. Vsadil bych se, o co 

chcete, že než si začala žít v pohodlíčku, byla právnička.“
„Proč si to myslíte?“
„Protože je ve svejch výpovědích hrozně opatrná. Dává si 

bacha na to, co říká a jak to říká. Samý ,připadalo mi‘ a ,obávala 
jsem se‘.“

Will přikývl. Zabitím v sebeobraně se člověk může hájit jenom 
v případě, že se v okamžiku napadení cítil ohrožený na životě. 
Campanová si zjevně připravovala půdu. Will jenom nevěděl, 
jestli je tak chytrá, anebo mluví pravdu. Znovu se zadíval na  
mrtvého chlapce, na jeho zakrvácené dlaně a nasáklé triko. Pří
pad nebyl tak jasný, jak se na první pohled zdálo. 

Leo položil ruku Willovi na rameno. „Poslyšte, musím vás va
rovat…,“ začal, ale uprostřed věty se zarazil. Posuvné dveře se 
otevřely a stála v nich Amanda s jakousi mladou ženou. V míst
nosti za nimi seděla na měkké pohovce žena v tenisovém úboru. 
Zraněnou nohu měla položenou na konferenčním stolku, pod 
nímž ležely její boty.

„Agente Trente,“ oslovila Willa Amanda a zavřela za sebou 
dveře. „Tohle je vyšetřovatelka Faith Mitchellová.“ Amanda si 
zne chuceně prohlédla Lea od hlavy až k patě a obrátila se k ženě. 
„Zvláštní agent Trent je vám k dispozici. GBI vám velice ráda se 
vším pomůže.“ Povytáhla obočí, aby dala Willovi na srozumě
nou, že přesný opak je pravdou. Pak ji možná napadlo, že její 
podřízený je úplný hlupák, a tak dodala: „Za hodinu za mnou 
přijďte do mojí kanceláře.“
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Will přesně tohle předpokládal, ale nebylo mu to nic platné, 
stejně se na to nepřipravil. Auto měl zaparkované na radnici. 
Donnelly zůstane na místě činu, aby ho pořádně ohledal, takže 
ho nesveze. Na policisty venku se nemůže obrátit vůbec, protože 
každý z nich by ho leda někam zavezl a pěkně o samotě si tam 
s ním vyřídil účty.

„Agente Trente?“ ozvala se popuzeně Faith Mitchellová. Will 
nabyl dojmu, že mu uniklo něco podstatného.

„Promiňte?“ otázal se jí.
„To teda neprominu,“ zabručela. Will vůbec nechápal, o co 

kráčí. 
Leovi jejich rozhovor zřejmě nepřipadal nijak zvláštní. „Dosta

la jste z matky oběti aspoň něco?“ zeptal se ženy. 
„Že její dcera má nejlepší kamarádku,“ odpověděla Faith Mit

chellová, která měla stejně jako Leo v kapse malý kroužkový blok. 
Zalistovala v něm, aby vyhledala dívčino jméno. „Kaylu Alexan
derovou. Povídala, že nejspíš bude ve škole. Chodí na Westfield
skou akademii.“

Will věděl, že se jedná o velmi drahou soukromou střední  
školu na okraji Atlanty. „Jak to, že Emma nebyla ve škole?“ ze
ptal se. 

Faith odpověděla Leovi, ačkoli jí otázku položil Will. „Kašlala 
na ni.“ 

Will se nepočítal mezi odborníky, ale nedovedl si představit, 
že by se dospívající dívka ulejvala sama, bez své nejlepší kama
rádky. Pokud ovšem neměla rande. Znovu se podíval na schodiš
tě a zalitoval, že nemůže jít nahoru a ohledat místo činu. „Proč její 
matka dneska nebyla doma?“ zajímal se dál.

„Každý týden mají nějakou sešlost v klubu. Obvykle se vrací 
až po třetí,“ odpověděla Faith.

„Takže pokud někdo dům sledoval, věděl, že Emma je v něm 
sama.“

„Potřebuju jít trochu na vzduch,“ řekla Faith Leovi a vyšla 
ven. Založila si ruce v bok a postavila se na zápraží. Byla to mladá 
žena těsně po třicítce, střední postavy. Příznivci hubených blon
dýn by o ní řekli, že je hezká, ale do atraktivnosti jí něco chybělo. 
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Možná to způsoboval její zamračený výraz nebo nenávistné blýs
kání v očích.

Leo omluvně zamumlal: „Promiňte, pokoušel jsem se vám to 
naznačit…“

Dveře do dámského salónu se znovu otevřely. Stála v nich 
Abigail Campanová a opatrně držela jednu nohu nad zemí, aby 
nepřenášela váhu na zraněný kotník. Blond vlasy jí na rozdíl od 
Faith zářily a měla dokonalou mléčnou pleť. Byla krásná, i když 
měla oči napuchlé pláčem a roztržený ret jí krvácel. 

„Paní Campanová…,“ začal Will.
„Abigail,“ přerušila ho jemně. „Vy jste ten agent z GBI?“
„Ano. Upřímnou soustrast,“ řekl Will.
Chvíli na něho zmateně zírala. Nejspíš si ještě plně neuvědo

mila, že její dcera je mrtvá.
„Můžete mi něco povědět o svojí dceři?“ požádal ji Will.
Nepřestávala na něho bezvýrazně hledět. 
„Řekla jste detektivu Donnellymu, že v poslední době chodila 

za školu, viďte?“ pokusil se ji Will přimět k odpovědi. 
Abigail pomalu přikývla. „Jak vidíte, tak…“ Když se podívala 

na mrtvého na zemi, hlas jí odumřel. „Začala s tím vloni kvůli 
Kayle. Nikdy předtím nic podobného neprovedla. Vždycky to 
byla hodná holka a snažila se plnit svoje povinnosti.“

„Byly s ní ještě nějaké jiné problémy?“
„Teď mi všechny připadají nepodstatné,“ odpověděla a rty se 

jí zachvěly potlačovanými emocemi. „Začala odmlouvat a dělala 
si, co chtěla. Snažila se být svojí vlastní paní, a my jsme v ní pořád 
chtěli mít naši malou holčičku.“

„Měla Emma kromě Kayly ještě jiné kamarádky? Nebo  
kluka?“

Abigail zavrtěla hlavou a založila si obě ruce v pase. „Byla 
hodně plachá a špatně si hledala nové kamarády. Nevím, jak se 
tohle mohlo stát.“

„Nemá Kayla bratra?“
„Ne, je jedináček.“ Abigail se hlas zadrhl v hrdle. „Jako Em

ma.“
„Mohla byste nám říct, s kým se Emma ještě stýkala?“
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„Měla několik známých, ale vždycky si vybrala jenom jednu 
kamarádku a…“ Abigail se znovu zlomil hlas. „Kromě Kayly 
vlastně neměla nikoho.“ V tónu jejího hlasu zaznívala zvláštní 
jistota o dceřině naprostém osamocení. Will s ní její smutek proti 
své vůli sdílel. Taky pevně doufal, že Leo má v plánu promluvit 
si s Kaylou. Pokud měla na Emmu Campanovou takový vliv, jak 
naznačila její matka, nejspíš toho o událostech dnešního dne bude 
vědět ze všech nejvíc. 

„Víte o někom, kdo by se vám nebo vašemu manželovi chtěl 
pomstít?“ zeptal se Will Abigail. 

Nepřestávala kroutit hlavou a upřeně hleděla na mrtvého 
v hale. „Stalo se to hrozně rychle. Snažím se vzpomenout si, co 
jsem udělala..., co jsem ještě mohla…“

„Já vím, že už se vás ptali, ale jste si opravdu jistá, že toho 
člověka neznáte?“

Abigail zavřela oči, ale Will se domníval, že před sebou pořád 
vidí vraha své dcery. „Ano,“ řekla konečně. „V životě jsem ho 
neviděla.“

Najednou se před domem ozval řev. „Uhněte mi z cesty, sak
ra!“ křičel nějaký muž.

Will zaregistroval pohyb venku a vzápětí policisté na někoho 
začali křičet, ať stojí. Pak se k domu jako kulový blesk přiřítil Paul 
Campano. Odstrčil Faith Mitchellovou z cesty a vrazil dovnitř. 
Faith se zapotácela, takže ji musel jeden z policistů zachytit, aby 
nespadla ze zápraží. Oba se zatvářili nakvašeně, ale Leo mávl 
rukou na znamení, že to mají nechat být. 

Paul zůstal stát v hale a zatínal ruce v pěst. Willa napadlo, 
jestli to náhodou není dědičné – člověk buď zatíná pěsti pořád, 
anebo vůbec. 

„Paule…,“ zašeptala Abigail a rozběhla se k němu.
Paul svoji ženu objal, ale pěsti měl pořád zaťaté. 
Faith byla pěkně dopálená. „Pane Campano, jsem vyšetřova

telka Mitchellová od atlantské policie. Tohle je detektiv Donnel
ly,“ řekla Paulovi úsečně. 

Paul neměl náladu na seznamování. Zíral přes manželčino 
rameno na mrtvého mladíka. „Tohle je ten hajzl, co to udělal?“ 
zavrčel. „Kdo je to? A co dělá v mým domě?“
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Faith s Leem si vyměnili pohled, který by Will vůbec neza
registroval, kdyby je potají bedlivě nesledoval. Pracovali spolu 
a zjevně měli vlastní dorozumívací kód. Zdálo se, že dneska má 
nepříjemné úkoly na starosti Faith. 

„Pojďte se mnou ven, pane Campano. Tam si o tom popovídá
me,“ navrhla Paulovi. 

„A kdo jste vy, hergot?“ vyjel Paul na Willa a zlobně si ho pro
hlížel. Pronikavé oči měl utopené v odulé tváři. 

Otázka ani způsob, jakým mu byla položena, by Willa neměly 
překvapit. Když na něho Paul Campano takhle promluvil napo
sledy, bylo Willovi deset let a oba bydleli v dětském domově. Od 
té doby se leccos změnilo. Will hodně vyrostl a ztmavly mu vlasy. 
Paul jenom ztloustl a choval se agresivněji než v dětství.

„Pane Campano, tohle je agent Trent z GBI,“ oznámil mu 
Leo. 

Will se pokusil Paula trochu uklidnit a dát mu najevo, že mu 
chce pomoct. „Nevíte, jestli vaše dcera neměla nějaké nepřátele, 
pane Campano?“ zeptal se ho.

„Emma?“ opáčil Paul a podíval se na Willa. „To víte, že ne. 
Vždyť jí bylo teprve sedmnáct.“

„A vy?“
„Taky ne,“ vyjel na něho Paul. „Ne takový, co by…“ Nedo

kázal dokončit větu, a tak jenom zavrtěl hlavou. Potom se zase 
podíval na mrtvého vraha. „Kdo je ten ksindl? Co mu Emma pro
vedla?“

„Pomůže nám jakákoli informace. Možná byste s manželkou 
mohli…,“ začal Will.

„Je nahoře, viďte?“ přerušil ho Paul a podíval se vzhůru. „Moje 
holčička je v patře.“

Nikdo mu neodpověděl, ale Leo nenápadně přistoupil ke 
schodišti a postavil se Paulovi do cesty. 

„Chci ji vidět,“ řekl Paul.
„To ne,“ ozvala se Abigail roztřeseně. „Neměl bys ji tak vidět, 

Paule. Nechtěj to.“
„Potřebuju ji vidět,“ trval na svém její manžel. 
„Dejte na svoji ženu,“ přemlouvala ho Faith. „Brzy ji uvidíte. 

Teď se o ni potřebujeme postarat. Dovolte nám to.“
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„Uhněte, hergot!“ vyštěkl Paul na Lea. 
„Nemyslím, že…“
Paul na Lea soustředil veškerý vztek. Odhodil ho ke zdi a vyle

těl po schodech nahoru. Will se rozběhl za ním a málem do něho 
vrazil, protože Paul se hned nad schody zastavil.

Stál nehybně na jednom místě a zíral na dceřino bezvládné 
tělo na druhém konci chodby. Dívka ležela minimálně čtyři a půl 
metru daleko, ale její přítomnost vyplňovala prostor, jako by ji 
měli přímo u nohou. Z Paula vyprchala veškerá bojovnost. Jako 
většina násilnických povah se nechával přemoci city. 

„Vaše paní měla pravdu,“ řekl mu Will. „Takhle byste ji oprav
du neměl vidět.“

Paul mlčel a jenom přerývaně dýchal. Položil si dlaň na prsa, 
jako by někomu přísahal věrnost. V očích se mu leskly slzy. 

Ztěžka polkl. „Na stolku byla skleněná mísa,“ řekl bezbarvým 
hlasem bez života. „Přivezli jsme si ji z Paříže.“

„To je fajn,“ řekl Will. Vůbec si Paula nedokázal představit 
v Paříži. 

„Je tu hroznej binec,“ pravil Paul.
„Máme lidi, kteří ho za vás uklidí,“ ujistil ho Will.
Paul znovu umlkl a Will se podíval stejným směrem jako on. 

Prohlédl si místo činu. Leo měl pravdu, když říkal, že dole to 
vypadá mnohem hůř než nahoře, ale v patře se ve vzduchu vzná
šelo něco mnohem hrozivějšího a znepokojivějšího. Bílý koberec 
v dlouhé chodbě křižovaly desítky krvavých šlápot. Na stěnách 
byly stříkance krve, jak se někdo nad tělem oháněl nožem nebo 
pěstí a uštědřoval oběti jednu ránu za druhou. Willovi z nějakého 
důvodu přišel nejhorší jediný krvavý otisk ruky na stěně přímo 
nad hlavou mrtvé dívky. Útočník se tam podle všeho opřel, když 
ji znásilňoval.

„Popelář, že jo?“ ozval se najednou Paul.
Nemluvil o osobě, která vyváží odpad. „Popelář“ přezdíval 

Willovi, když byli malí kluci. Willovi se při té vzpomínce stáhlo 
hrdlo. Než odpověděl, musel pomalu polknout. „Jo.“

„Pověz mi, co se stalo mojí dceři.“
Will chvíli sváděl vnitřní boj. Pak se otočil a protáhl se kolem 

Paula do chodby. Opatrně vstoupil na místo činu, aby ničím 



34

nepohnul. Emmino tělo leželo u stěny hlavou od schodů. Will se 
k ní blížil a jeho zrak se pořád vracel k otisku ruky nad ní. Dlaň 
i prsty byly na stěně výborně vidět. Když pomyslel na to, co vrah 
dělal v okamžiku, kdy se o stěnu opíral, zvedl se mu žaludek. 

Zastavil se kousek od dívčina těla. „Nejspíš ji zabil tady,“ řekl 
Paulovi. Podle kaluže krve, která se vsakovala do koberce, věděl, 
že s mrtvou nikdo nehýbal. Dřepl si u ní a položil si ruce na kole
na, aby se něčeho omylem nedotkl. Emma měla kolem jednoho 
kotníku omotané šortky a byla bosa. Násilník jí strhl spodní prá
dlo i košili a zanechal na jejích bílých ňadrech temné stopy po 
svých zubech. Dívka měla na vnitřních stranách stehen škrábance 
a mokvající podlitiny. Byla hubená stejně jako její matka a měla 
po ní blond vlasy, které jí sahaly po ramena. Po otci měla široká 
ramena. Nedalo se rozeznat, jak zaživa vypadala. Útočník jí roz
drtil lebku, ta se propadla a zakryla oběti oči i nos. Z obličeje byla 
vidět jenom bezzubá ústa, z nichž zbyla krvavá díra.

Will se podíval na Paula, který stál jako přikovaný u schodů. 
Velké masité ruce měl sevřené na hrudi jako nervózní stařena, 
jež očekává rány boží. Will netušil, co přesně vidí. Nevěděl, jestli 
vzdálenost hrůzu trochu mírní, nebo ji naopak násobí. 

„Zbil ji a vypadá to, že jí zasadil dvě rány nožem. Jedna šla 
přímo pod ňadro, druhá nad pupek,“ řekl Paulovi.

„Vloni si tam nechala udělat piercing.“ Paul se přiškrceně 
zasmál. Will se na něho podíval a Paul si to vyložil jako pobíd
ku, aby pokračoval. „Jela se svojí nejlepší kamarádkou na Floridu 
a vrátila se s…“ Zavrtěl hlavou. „Zamlada člověku takový blbosti 
připadají legrační, ale když má dceru a ta se mu z prázdnin vrá
tí s kroužkem v pupíku…“ Paul zkřivil tvář, aby potlačil nával 
emocí. 

Will se znovu zaměřil na dívku. V kůži těsně nad pupíkem 
měla provléknutý stříbrný kroužek.

„Znásilnil ji?“ zeptal se ho Paul.
„Nejspíš ano,“ odpověděl Will. Řekl to moc rychle a jeho slova 

zůstala viset v těžkém vzduchu.
„Před smrtí, nebo po ní?“ zeptal se Paul roztřeseně. O tem

ných činech, jichž byli muži schopni, toho věděl víc než dost. 
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Krev na dívčině břiše a hrudníku byla rozmazaná, což nazna
čovalo, že si na ni někdo lehl, když ji přestal bít. Přesto Will Pau
lovi řekl: „Na to ti odpoví až soudní lékař. Já to nevím.“

„Chceš mi lhát?“
„Vůbec ne,“ odporoval Will a snažil se nedívat na otisk ruky 

na zdi. Nechtěl dovolit, aby ho zevnitř nahlodal pocit viny a on 
nakonec musel Paulovi sdělit příšernou pravdu o násilném, 
potupném konci jeho dcery.

Najednou ucítil, že mu Paul stojí za zády. 
Will vstal a zastoupil mu cestu. „Tady jsi na místě činu. Mu

síš…“
Paul otevřel ústa a bezvládně dopadl na Willa, jako by z něho 

znenadání vyprchal veškerý život. „To není…“ Otevíral ústa 
naprázdno a do očí se mu vedraly slzy. „To není ona.“

Will se ho pokusil uchránit před strašným pohledem na jeho 
dceru. „Pojď, půjdeme dolů. Nechci, aby ses na to díval.“

„Nejdu,“ vzdoroval Paul a zaryl prsty Willovi do paže. „Ne
blázním. Opravdu to není ona.“ Zuřivě zakroutil hlavou. „Není 
to Emma.“

„Vím, že to není vůbec lehké,“ konejšil ho Will.
„Víš houby,“ zavrčel Paul a odstrčil ho od sebe. „Copak ty víš, 

jaký to je, když ti řeknou, že tvoje dcera je mrtvá?“ Nepřestával 
kroutit hlavou a nespouštěl oči z mrtvé dívky. „Ale tohle není 
ona,“ opakoval tvrdošíjně. 

Will se mu to pokusil vyvrátit. „Má přece piercing v pupíku, 
přesně jak jsi říkal.“

Paul zakroutil hlavou, až se zajíkl. „Není to…“
„Tak pojď,“ chlácholil ho Will a trochu ho odstrčil, aby místo 

činu neznečistil ještě víc, než už se stalo.
„Podívej se na její vlasy, Popeláři,“ vychrlil ze sebe Paul v ší

le ném tempu. „Emma je má delší, skoro na záda. Taky má na 
pra vačce mateřský znamínko. Opravdu. Podívej, tahle žádný 
nemá.“

Will se podíval na dívčinu paži. Až na stopy krve byla doko
nale bílá.

„Na pravý,“ řekl netrpělivě Paul a ukázal na druhou paži. 
„Má na ní mateřský znamínko.“ Když Will neodpovídal, vytáhl  
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z kapsy peněženku a hrábl do ní. Na zem se snesly účtenky 
a útržky papíru. „Má takovej zvláštní tvar, vypadá jako otisk ruky. 
Má tam tmavší kůži,“ snažil se Willa přesvědčit. Když fotografii 
našel, podal mu ji. Emma na ní byla mnohem mladší a byla oble
čená jako roztleskávačka. V pokrčené ruce držela velký střapec. 
Paul měl pravdu. Znaménko vypadalo, jako by jí někdo sevřel 
paži a zanechal na ní otisk. 

„Paule, nebudeme…,“ začal Will.
„Abby! To není ona. Není to Emma!“ vykřikl Paul a blaženě 

se rozesmál. „Podívej se na tu ruku, Popeláři. Je čistá. Určitě to 
bude Kayla, jsou si podobný. Pořád si půjčujou oblečení. Tohle je 
určitě Kayla.“

Abigail vyběhla nahoru s Faith v těsném závěsu. 
„Stůjte,“ řekl Will a postavil se jim do cesty. Rozpřáhl ruce 

jako dopravní policista a zatlačil Paula zpátky. Paul se nepřestá
val usmívat jako blázen. Myslel jenom na to, že jeho dcera není 
mrtvá. Všechno ostatní vytěsnil. 

„Pohlídejte je tam,“ nařídil Will Faith. Přikývla a postavila se 
před oba rodiče. Will se opatrně vrátil k mrtvé dívce a znovu si 
dřepl. Pozorně si prohlížel šlápoty a stříkance na zdi. Zaujala ho 
krvavá šmouha na dívčině hrudi. Táhla se jí těsně pod ňadry, jako 
by ji tam někdo namaloval. Will si jí nejdřív nevšiml, ale teď by se 
vsadil o cokoli, že krev patří chlapci v přízemí. 

„Není to ona,“ trval na svém Paul. „Není to Emma.“
„Někdy je hodně těžké smířit se se ztrátou blízké osoby,“ zača

la Faith. „Je naprosto pochopitelné, že ji popíráte.“
„Copak mě neposloucháš, ty náno blbá?“ vybuchl Paul. „Ne

procházím žádnýma pitomýma dvanácti fázema žalu. Vím přece, 
jak vypadá moje vlastní dcera, do prdele!“

„Nepotřebujete tam nahoře pomoct?“ zavolal na ně zezdola 
Leo. 

„Díky, zvládáme to,“ odpověděla mu Faith tónem, z něhož 
bylo jasné, že je to úplně naopak. 

Will se podíval na dívčiny bosé nohy. Chodidla měla čistá. 
Byla to snad jediná část jejího těla, na níž neulpívala krev.

Will vstal. „Povězte mi, co se tu stalo,“ požádal Abigail.


