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JEDNA

Zase to uslyšela. Šumění kašny. Nebo spíš burácení. Jako kdyby 
se odkudsi v dálce ozýval motor. Jedna, dva, tři, čtyři – konec. 
Jedna, dva, počítala, přestávka, pak zase burácení. Jedna, dva – 
konec. Čekala, počítala, dostala se tentokrát až ke čtyřem, pak to 
začalo znovu. Ten zvuk ji probudil pokaždé, když už skoro usí-
nala, až se nakonec začala spánku bát. Bála se jeho beztížné ná-
ruče. Burácení ji pokaždé vyděsilo, nedovolovalo jí se jenom tak 
volně vznášet. Čekala, naslouchala, přetáhla si peřinu přes uši, 
zalezla si pod ni, ale nic nepomáhalo. Odkud se to jenom bere? 
A co to vůbec je?

Nejspíš nějaké čerpadlo, tvrdila máma, která ten zvuk ovšem 
ještě ani jednou nezaslechla. Vlastně ho neslyšel vůbec nikdo. 
Pouze ona. Už čtyři dny. Nesmím to poslouchat, říkala si. Snažila 
se o  to. Ale už to tu bylo znovu. Burácení. Vatu, pomyslela si. 
Mu sím si nacpat do uší vatu.

Odhodila peřinu, bosa přešla po  studených dlaždičkách na 
chodbě kolem máminy otevřené ložnice. Slyšela její hluboké, stej-
noměrné oddechování. Jak to, že ona může spát? pomyslela si 
Lyra a uvědomila si, že má vztek. Máma ji nechávala po večerech 
samotnou a bavila se na večírcích, o kterých však tvrdila, že nej-
sou ani zdaleka tak zábavné, jak si Lyra představuje. Máma cho-
dila do postele pozdě, okamžitě tvrdě usnula a ráno se s nechut-
ně dobrou náladou objevila u Lyry v pokoji a hlaholila: „Dobré 
ráno, Lyro! Máme tu nový, nádherný den!“

Zato Lyra nemohla usnout, často se jí zdály bláznivé sny a ráno 
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si připadala jako přejetá parním válcem. A teď ještě tohle buráce-
ní. Život byl hrozně nespravedlivý!

V koupelně se rozhodla nerozsvěcet, protože by se probrala ještě 
víc, ze zásobníku vedle zrcadla potmě uškubla několik útržků vaty 
z odličovacích tamponů a nacpala si je do uší. Jako Odysseus a jeho 
muži, pomyslela si, kteří nesměli slyšet zpěv Sirén, protože jinak by 
byli ztraceni. Minulý týden psali písemku z dějepisu a Lyra spletla 
všechna data a doby vládnutí nejrůznějších hloupých králů dohro-
mady. K čemu je to všechno vůbec dobré? Proč se musí učit věci, 
které každý dospělý už dávno zapomněl? Co jí byly platné hodiny 
dějepisu, když se z nich nemohla pro svůj život nijak poučit? S tím 
jí škola pochopitelně nepomůže… Nebo snad mají učitelé připra-
vené recepty, které jí prozradí, jak má vycházet s mámou, která se 
stravuje příšerně zdravě, každý den běhá do posilovny a nechce 
pochopit, že to její dceři připadá naprosto praštěné? Vědí snad uči-
telé, jestli má být Lyra ráda, nebo nerada, že má máma přítele, 
u kterého několikrát do týdne přespává, a  ji nechává samotnou? 
Ne, o takových tématech se v žádném předmětu nemluvilo.

I když byly tyhle hodiny beze spánku hrozné, poskytovaly Ly-
ře jasný a jednoznačný pohled na její život.

To však nebyla velká útěcha, když měla za tři hodiny vstávat 
a vydržet celý dlouhý den ve škole. 

Lyra otočila vodovodním kohoutkem a trochu se napila. Pak se 
zarazila a zavrtěla hlavou. Úplně zapomněla, že má ode dneška 
prázdniny. Jak jenom může být tak zmatená? Nejspíš za to může 
to pitomé burácení.

Šla zpátky do svého pokoje, vklouzla do postele, přetáhla si pe-
řinu přes hlavu a naslouchala. Slyšela jen tupé ticho. Žádné burá-
cení. Bylo to díky vatě, nebo se motor – nebo něco jiného, co 
vytvářelo ony zvuky – nakonec porouchal? Ne, zvenčí už se neo-
zývalo vůbec nic. Konečně. Konečně mohla klesnout do měkké-
ho polštáře a oddat se sladké beztíži spánku.
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„Lyro! No tak, Lyro, copak jsi hluchá?“
Lyra otevřela oči. Venku už bylo světlo a nad ní se vznášel mat-

čin obličej. Proč mluví tak potichu? Po několika vteřinách jí do-
šlo, že má v uších vatu, a vyndala si ji.

„Bolí tě uši?“ Mámin hlas okamžitě získal ustaraný podtón. 
Lyra to nemohla vystát.

„Ne.“
„Pořád ti říkám, že si máš po plavání vysušit uši.“
„Mě nebolí uši!“ Proč se máma nikdy nemůže spokojit s tím, co 

jí řekne? Poslouchá ji vůbec?
„A navíc mám prázdniny!“ dodala.
Máma si povzdechla, jako by na ramenou nesla veškerou tíhu svě-

ta. Aha, takže teď se bude zase litovat, pomyslela si Lyra a zamžou-
rala do slunce, které jasně svítilo do pokoje, protože máma roztáh-
la závěsy. Cesta do příjemně temné říše spánku definitivně skončila.

„Proč mě budíš? Mám prázdniny.“
Máma na ni vrhla jeden ze svých typických, příšerně vážných 

pohledů. „Znáš přece Piu Hellmannovou.“ Její hlas zněl najednou 
divně.

Lyra pokrčila rameny. „Jo, jasně.“
Pia chodila do paralelky, moc často se nevídaly, potkávaly se 

jen tu a tam náhodou na pláži. Máma se posadila na kraj postele.
„Představ si, Pia včera nepřišla domů ze školy. Její rodiče kvůli 

tomu odřekli návštěvu u Köhlerových.“
Lyru ani tolik nepolekala ta zpráva jako mámina bledost. Byla 

bílá jako křída, jen s lehkým nádechem žluté, který pocházel z je-
jího opálení.

„Možná má kluka.“ Lyra nesnášela, když měla být hned ráno 
konfrontována s nějakými problémy.

Pia se jistě zase objeví. A vůbec, co jí bylo do Pii?
„Ale to by přece dala rodičům vědět,“ namítla máma.
Lyra znovu pokrčila rameny. 
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„Nebuď přece tak lhostejná!“ vyletěla máma.
Lyra se chystala znovu pokrčit rameny, ale místo toho jen zívla. 

„Dneska je první den prázdnin! Mohla jsi mi to říct klidně později!“
Máma její poznámku ignorovala. „Srdíčko, slib mi, že mi 

vždycky zavoláš, když se někde zdržíš.“ Vzala dceru za ruce. Má-
ma bývala někdy příšerně teatrální.

Lyra se odtáhla a zamumlala: „Jo, jasně.“
Máma si ji dál ustaraně prohlížela a pak zavrtěla hlavou. „Lyro, 

já to myslím vážně!“
„Jo, jasně.“ Lyra s rozmachem odhodila peřinu. Teď už stejně 

nemohla spát. V jedenáct se měla sejít na pláži s Beou, Patrickem 
a Oliverem. „Musím do koupelny.“

„Lyro! Musíš mi vždycky říkat pravdu. Musíš mi to slíbit. Sly-
šíš?“ volala za ní máma.

Chová se vážně trapně, pomyslela si Lyra. „Jóóóó! Slibuju,“ 
křikla a zabouchla za sebou dveře koupelny. Pia se zase objeví. 
Navíc se skoro neznaly a Lyra měla dost vlastních problémů. Byl tu 
stres ve škole, skutečnost, že si její nejlepší kamarádka Bea uměla 
omotat všechny kluky kolem prstu, zatímco ona byla vždycky jen 
pouhý divák. A Oliver, který měl Beu očividně raději než ji. Co jí 
bylo do Pii Hellmannové? Nejspíš se potkají dnes na pláži. Máma 
hrozně snadno zpanikaří.

„A  nezapomeň, že dnes přijde Pablo,“ zaslechla ještě mámu, 
než za ní zaklaply dveře.

Pablo, její učitel angličtiny – úplně na něj zapomněla! Proč si 
prostě nemůže taky udělat prázdniny? Vyučoval dříve na jejich 
Německé škole v Marbelle španělštinu a angličtinu. Po odchodu 
do penze si přivydělával doučováním. Věděl velmi dobře, jak vy-
padají osnovy a co musejí žáci umět. To bylo dobré. Špatné bylo, 
že Pablo byl dost přísný a nanejvýš netrpělivý a neměl ani špetku 
pochopení pro zapomenuté domácí úkoly. Ale Lyra teď nehodla-
la myslet na odpoledne.
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Osprchovala se, oblékla si bikiny a přes ně úzký top a krátkou 
sukni. Bylo tak horko, že si nemusela fénovat vlasy. Už si ani ne-
dovedla představit, že by žila v Německu, kde léta často nestála 
za nic a zimy byly sychravé. A pláže už tam vůbec nebyly. Ještě 
štěstí, že se máma před deseti lety rozhodla odstěhovat do jižní-
ho Španělska na Costa del Sol.

Lyra se podívala na  hodinky. Už půl jedenácté! Spěchala do 
svého pokoje, aby přihodila do plážové tašky ještě mobil a iPod. 
Vtom se ozvala důvěrně známá melodie. Flétna – čtyři vzestupné 
tóny a na konci trylek. Brusič nožů. Každý týden projížděl změtí 
úzkých uliček ve starém městě. Lyra šla k oknu a vykoukla z prv-
ního patra na ulici. Bydlely s mámou přímo uprostřed staré Mar-
belly v renovovaném městském domě se střešní terasou.

Vypadá jako hipík, říkala máma pohrdavě, kdykoli brusiče no-
žů zahlédla. Hipík byl podle ní každý, kdo nosil rasta copánky, 
sandály a seprané, volné oblečení. Lyru občas napadlo, že mámu 
vlastně mrzí, že byla za časů skutečných hippíků v sedmdesátých 
letech příliš mladá – a teď ve čtyřiceti je zase moc stará. Brusič 
nožů zaparkoval svůj moped s bruskou na nosiči pod Lyřiným 
oknem a znovu zapískal na flétnu. Dveře sousedního domu se 
otevřely a objevila se tlustá Marta, ozbrojená dvěma dlouhými, 
lesklými noži, které mu podala. Muž nastartoval moped, takže se 
bruska roztočila, a nabrousil obě ostří.

Lyra mu chtěla už dvakrát přinést kuchyňské nože, ale máma jí 
to pokaždé zakázala. „Naše nože jsou ostré dost, Lyro.“ 

„Co proti němu vlastně máš?“ chtěla vědět Lyra.
„Ale nic. Jen mi něčím připomíná krysaře z Hamelnu.“
Lyra musela na ten strašidelný příběh myslet, když se vykláně-

la z okna. Na všechny ty děti, které kráčely za mužem s flétnou 
a už se nikdy nevrátily… V tom okamžiku k ní brusič zvedl oči. 
Pleť měl hnědou od slunce a oči jasné a třpytivé. Lyra se zachvěla. 
Rychle se odvrátila od okna, popadla tašku a spěchala na pláž.
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DVĚ

Lyra je viděla už z dálky. Bea, Oliver a Patrick se uvelebili na vel-
kých ručnících za  palmami, mezi starším manželským párem 
s bledou kůží, nejspíš turisty, a skupinou mladých Španělů. O ně-
co dál byly slunečníky a  lehátka, která si člověk mohl prona-
jmout. Moře se třpytilo jasnou modří a písek zářil žlutě. Lyra se 
mimoděk zakřenila. Dva měsíce jenom slunce, voda a pláž! Byla 
ráda, že máma nechce v létě nikam odjet, protože jí v kanceláři 
vrcholí sezona. Coby realitní makléřka měla teď od rána do ve-
čera co dělat. Spousta turistů a cizinců si chtěla na několik týdnů 
nebo měsíců pronajmout byt nebo dům na pobřeží.

Lyra se měla s přáteli sejít za sprchovou atrakcí, která vypadala 
jako slon v životní velikosti.

„Lyro!“ Bea ji zahlédla a zamávala.
Lyra jí taky zamávala. Bea byla její kamarádka, to ano, ale Lyru 

přesto hněvalo, že už zase leží vedle Olivera. A z druhé strany 
ležel Patrick, což znamenalo, že ona se k  Oliverovi nedostane. 
Nedokázala potlačit povzdech.

Oliver si zastrčil úžasné sluneční brýle ve  stylu Brada Pitta 
do vlasů a protahoval se na slunci jako úhoř. Patrick četl nějakou 
knihu. Byli s Lyrou dobří přátelé už několik let a v posledním ro-
ce se hodně společně učili. Možná by se mohl trochu posunout 
a ona by se přece jen vešla vedle Olivera. 

Lyra si nechala na nohou žabky, když kráčela po horkém písku. 
Ke kamarádům jí zbývalo ještě několik kroků, když Bea potřásla 
dlouhými světlými vlasy a zvolala: „Lyro, jestlipak už víš, že…?“
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„Ano, vím,“ přerušila ji Lyra. Bea byla hrozná drbna. Neexisto-
valo pro ni snad nic horšího, než když se někdo dozvěděl o něja-
ké novince dříve než ona.

„Není to strašné?“ Bea se posadila. Na sobě měla bikiny, které 
Lyra ještě neviděla. „Pia zmizela.“

„Myslíte, že se jí něco stalo?“ zeptala se Lyra Olivera a Patricka. 
Oba kluci leželi na břiše.

„Kdyby měla nehodu, dozvěděli bychom se to hned.“ Patrick se 
opřel o  předloktí a  zamžoural do  slunce. Byl už dost opálený. 
Tmavé kudrny měl vlhké. Jistě byl před chvílí ve vodě.

„Patrick má pravdu.“ Bea přikývla a pečlivě si nanášela na ob-
ličej opalovací mléko. „Co když se utopila?“

Lyra se podívala na  modré moře, které dnes vypadalo tak 
klidně a neškodně. Myslela na bouřlivé dny, kdy hřebeny vln 
ozdo bené šedobílou pěnou s  burácením narážely na  pobřeží 
a svou nesmírnou silou strhaly celé kusy pláže. I kdyby se člo-
věk za takového počasí odvážil do vody jenom po kolena, proud 
by ho od nesl s sebou.

„Lidi, jenomže žádná bouřka nebyla,“ namítl Oliver a upravil si 
ve vlasech sluneční brýle.

„A co když s někým odešla? Možná nastoupila k někomu do 
auta,“ napadlo Lyru.

Bea pokrčila rameny a  zašroubovala lahvičku s  opalovacím 
mlékem. „To by teda byla úplně pitomá.“

„Ale Beo, tys to přece udělala taky,“ ozval se Patrick.
„Já?“ Bea potřásla vlasy. „Já jezdím jenom s lidmi, které znám.“
„Vidíš. A  kdo tvrdí, že Pia toho dotyčného nebo ty dotyčné 

neznala?“
„To je fakt,“ přikývla Lyra. „Většina vrahů prý svoje oběti zná, 

jsou to jejich příbuzní nebo známí.“
Bea zakoulela očima. „Jo, to říkají v každé televizní detektivce, 

já vím.“
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„Vy máte vážně bujnou fantazii.“ Oliver zívl. 
„Podle mě bychom taky neměli hned myslet na nejhorší. Pia se 

určitě zase objeví,“ řekla Lyra. Rozložila si ručník vedle Patricka 
a natáhla se na něj. Oliver po ní vrhl jen unavený pohled zpod 
blonďatých vlasů. Lyra byla naštvaná.

„A co když ji někdo unesl?“ pokračovala Bea beze všeho dál. 
„Její rodiče nejsou zrovna chudí. Když pomyslím na tu obrov-
skou vilu a tři nablýskaná auta… Máma ji někdy vozí do školy 
v kabrioletu od BMW a jindy zase v takovém obrovském…“

„X5,“ pomohl jí Oliver. 
„Pro mě za mě… A pak mají ještě modrého…“
„Jaguára XJ 3.0,“ skočil jí Oliver znovu do řeči.
„Takže peníze mají,“ trvala Bea na svém.
„Jenže to by se přece únosci už dávno ozvali a požadovali by 

výkupné,“ nadhodila Lyra.
Bea prudce zavrtěla hlavou. „Ne, takové věci vždycky chvíli 

trvají. V televizi nechají rodiče pokaždé pěkně vydusit. Ochotně-
ji pak zaplatí.“ Bea se kousla do rtů. „Jestli je Pia… ne, to si ani 
nedokážu představit.“

„Nemluv nesmysly!“ ozval se Oliver. „Asi si potřebovala odpo-
činout od rodičů. Mně by šli její táta a máma příšerně na nervy.“

„Všichni rodiče jsou otravní,“ prohlásil Patrick. „Ale kvůli to-
mu člověk hned neutíká z domova, nemyslíte?“

„Patrick má pravdu. A vůbec, kam by Pia asi tak šla?“ Lyra ne-
tušila, kde by si od mámy měla odpočinout ona. V Německu? 

„Možná se zamilovala,“ vytasil se Oliver s další možností.
„ONA?“ vypískla Bea.
Oliver pokrčil rameny. „A proč ne?“
„Pia je přece hrozně dětinská!“ Bea znovu potřásla vlasy a vy-

strčila hrudník.
Pitomá koza, pomyslela si Lyra. Dělá to jen proto, aby jí Oliver 

zíral na prsa!
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„Tichá voda břehy mele,“ zakřenil se Patrick. „Aspoň moje ba-
bička to tvrdí.“

Bea zvedla oči k nebi a zaúpěla. „Kecy v kleci. Pia s nikým ze 
školy nechodila, o tom by se přece vědělo. Nebo ne?“ Tázavě se 
roz hlédla po kamarádech.

Lyra s ní musela souhlasit. Po škole se vždycky rychle rozneslo, 
kdo, kdy a s kým. Udržet něco takového v tajnosti bylo prakticky 
nemožné. A Bea patřila k lidem, kteří se podobné novinky do ví dali 
jako první. A jen co se o nich dověděla, už držela v ruce telefon.

„Já vám říkám, že se jí něco stalo, stoprocentně,“ pokračovala 
Bea. Oliver mávl rukou. 

„Ty chceš, aby se něco stalo, Beo. To je trochu rozdíl.“
„Přesně,“ podpořil ho Patrick.
„Co si to o  mně myslíte?“ Bea si teatrálně přitiskla dlaň na 

hrudník.
„Jen to nejlepší.“
Oliver se ušklíbl a Patrick se k němu připojil.
Lyra se náhle začala cítit velmi podivně. Jako by se na ni snesla 

nějaká tmavá a  těžká látka. Prudce zvedla ruce, jako kdyby ji 
chtěla setřást, aby se pod ní nezadusila. „Nechte už toho! Doufej-
me, že se Pia brzy objeví,“ řekla. Látka zmizela.

„Dobře, uvidíme, co bude. Nechcete se vsadit?“ Bea si vyzýva-
vě měřila své přátele.

„Zbláznila ses? O takové věci se nesází,“ prohlásil Patrick a pro-
táhl se.

„To by bylo nevkusné.“ Oliver zívl a zase zavřel oči.
Bea pokrčila rameny. „No tak ne. Byl to jen takový nápad. Ob-

čas jste hrozně nudní.“ Upravila si ručník a lehla si na záda.
Lyra pozorovala kamarády natažené na slunci. Proč je jí najed-

nou tak slabo od žaludku? Možná se přece jenom měla nasnídat. 
Nebo je to tím horkem? Ale na horko je přece zvyklá. Co to s ní 
jenom je? Piino zmizení ji znepokojovalo stále víc. Zvláštní, při-



16

tom se vlastně skoro neznaly. Máš prázdniny, řekla si v duchu, 
uvolni se! Lehla si na ručník.

Bea po chvíli zaječela a posadila se. „Páni! Zrovna mě něco na-
padlo.“

„Už zase?“ prohodil Oliver znuděně.
Bea jeho poznámku ignorovala. „Každý týden u nás objíždí ta-

kový chlápek na mopedu. Nejdřív jsem myslela, že je to vtip nebo 
že se zrovna natáčí nějaký historický film. Ale on fakticky brousí 
nože a nůžky. Jo, něco takového ještě vážně existuje. A teď přijde to 
nejlepší.“ Odmlčela se a triumfálně se rozhlédla po kamarádech.

„Tak ven s tím, Beo, nenapínej nás,“ naléhal Oliver.
„Párkrát jsem Piu viděla, jak se s tím brusičem baví.“
Lyra cítila, jak jí navzdory horku přeběhl po zádech mráz. Bru-

sič nožů. Dnes ráno si ho taky všimla. Proč vlastně?
Bea si odfoukla z obličeje pramen vlasů. „Myslíte, že bychom to 

měli povědět policii?“
„Ty asi nemáš všech pět pohromadě!“ Oliver se opřel o  loket 

a  vrtěl hlavou. „Jenom proto, že spolu mluvili? Co proti tomu 
člověku máš?“

„Já?“ Bea si ukázala na hrudník. „Vůbec nic. Ale on je takový… 
děsivý. A jestli s ním Pia něco měla, měli by ho možná vyslech-
nout.“

„Pitomost,“ řekl Patrick.
„Proč?“ Bea se na něj vyzývavě podívala a snad po milionté to-

ho dne potřásla vlasy.
„Protože je naprosto neškodný,“ odpověděl místo Patricka Oli-

ver a odhrnul si z čela pramen světlých vlasů. „Občas si dá trochu 
hašiše a jezdí po městě na mopedu. Tím hloupým broušením no-
žů si sem tam vydělá pár eur. To je všechno.“

Patrick přikývl. „Beo, ty jsi prostě hysterka.“
„Idiote!“ Bea se otočila k Lyře. „Víš, většina lidí nevnímá svět 

kolem sebe. Když se jich zeptáš, jestli měl někdo knírek nebo 
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brýle, nedokážou si vzpomenout. Každý pak tvrdí něco jiného. 
Ale když teď přemýšlím o tom, jestli měla Pia něco s brusičem 
nožů, jsem si čím dál tím jistější. Ano, chovali se k sobě opravdu 
zvláštně.“

„Promluvila doktorka psychologie,“ posmíval se spolužačce 
Oliver.

Patrick se rozesmál. 
„Jste pitomí.“ Bea potřásla plavou hřívou. „Kluci psychologii 

nerozumí. Viď, Lyro?“ Vrhla na Lyru významný pohled, kterým 
ji žádala o podporu.

„Lyro, je ti něco? Najednou se tváříš tak divně.“
Všichni se na ni dívali. Dokonce i Oliver jí konečně věnoval 

delší pohled. Proč vypadá divně? Nemohli přece vidět, že se 
uvnitř třese a že je jí špatně. Sama netušila, co se s ní zničehonic 
stalo.

„Co by mělo být?“ Lyra vyhrabala z tašky iPod, strčila si slu-
chátka do uší a zase si lehla. Za chvíli jí bude určitě líp.

Patrick se zlehka dotkl jejího ramene. V ruce držel sáček čipsů. 
Lyra už nechtěla myslet na Piu. Všechno se jistě vysvětlí. Vděčně 
sáhla do sáčku a nacpala si pár čipsů do pusy.

V půl druhé bylo na pláži nesnesitelně horko. Lyřini kamarádi 
zamířili domů, protože maminky už měly připravený oběd. 
Všechny maminky – až na tu její!

„Pojď se mnou k nám.“ Patrick si oklepal ze šortek písek. „Má-
ma udělala tacos. Umí je fakt mistrovsky.“

„Díky,“ řekla Lyra. „Ale nemůžu. Mám doučování.“
Mimoděk stáhla obličej do grimasy. Na Pabla a procvičování 

gramatiky teď neměla ani trochu náladu.
„Chudinko,“ politoval ji Patrick.
Lyra si povzdechla. „Musím si pospíšit.“ Zamávala kamará-

dům a  neochotně zamířila ke  schodišti vedoucímu na  prome-
nádu.



18

TŘI

Cestou domů míjela Lyra plné kavárny a restaurace. Všude bylo 
spousta hostů. Myšlenka na Piu a brusiče nožů jí nešla z hlavy. 
Bylo jí, jako kdyby stála před zamčenými dveřmi a  věděla, že 
za nimi číhá buď tajemství, nebo strašlivá pravda. Bohužel však 
neměla nejmenší tušení, co za pravdu by to mohlo být.

Nesmysl, Lyro, řekla si, nejspíš za to může ta melodie pískaná 
na  flétnu. Má v  sobě něco strašidelného. Vtom jí žabky někde 
uvízly a  ona klopýtla. Bylo to hrozně rychlé, už skoro padala, 
když jí kdosi pevně sevřel zápěstí a zachránil ji.

„Hopla!“ Nějaký muž ji držel za paži a usmíval se na ni.
„Pardon,“ vysoukala ze sebe a vděčně se na něj podívala. V po-

slední chvíli vyskočil ze židle před kavárnou, aby jí pomohl. Te-
prve teď si uvědomila, že řekl hopla – byl to tedy Němec.

„Děkuju,“ dodala. To je ale trapas.
„Aha, ty mluvíš německy? Můžu ti tykat?“
Kdo to je? Nějaký turista? Na sobě měl bílé tričko se zvednu-

tým límečkem, maskáčové bermudy a byl opálený dohněda.
„No, tak stará ještě vážně nejsem,“ odpověděla.
Celý se rozzářil. „To ne. Já jsem Leander.“
Lyra si ho prohlédla pozorněji. Trochu jí připomínal Olivera, 

měl stejné delší blonďaté vlasy a v nich sluneční brýle. Ale vypa-
dal mnohem lépe a dospěleji. Bea by pukla závistí…

„Já jsem Lyra. Ani nevím, o co jsem to zakopla.“ Rozhlédla se, 
neviděla však ani kámen, ani uvolněnou dlaždici, ani nic jiného 
podezřelého.
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Leander mávl rukou. „To se občas stane. Můžu tě pozvat na ně-
co k pití?“

Lyra měla sto chutí souhlasit. Proč musí Pablo přijít zrovna 
dnes? „Víš, já bohužel musím…“ začala.

Ale Leander se nedal. „Deset minut?“
Jeho úsměv byl okouzlující. Deset minut? Ano, to hravě 

zvládne.
„Tak dobře.“ Přikývla a taky se na něj usmála. Neusmívej se to-

lik, napomenula se v duchu. Nemusí hned vědět, že se ti líbí!
Leander jí přisunul židli. Připadala si jako opravdická dáma. 

Oliver nebo Patrick by něco takového nikdy neudělali. Kdyby ji 
tak viděla Bea!

„Co si dáš k pití?“ zeptal se.
„Colu.“
Leander objednal u  číšníka dvě coly. Jeho španělština zněla 

trochu neohrabaně. Je tu snad na dovolené?
„Jsi tady na prázdninách?“ zeptal se vzápětí.
Světlé chloupky na  pažích mu zlatě zářily, všimla si Lyra. 

„Ehm… ne, já tady bydlím. A ty?“
„Taky tu bydlím, nedávno jsem se přistěhoval. Ale – připadáš 

mi nějak povědomá.“ Trochu se zaklonil a pozorně si ji měřil.
„Vážně?“ Snažila se to prohodit jakoby nic, ale byla přesvědče-

ná, že zrudla. Má mu snad říct, že jí taky připadá povědomý, že 
vypadá trošku jako Brad Pitt, když nosil delší vlasy…?

„Ano,“ přikývl, ještě chvíli si ji zamyšleně měřil a pak se znovu 
usmál. „Co se tu dá dělat ve volném čase? Máš teď přece prázdni-
ny, ne?“ zeptal se a  nechal sklouznout kostku ledu ze sklenice 
rovnou do úst. Na bradě měl roztomilý dolíček.

„Přijde na to. Já chodím ráda na pláž.“ I když měla velkou ží-
zeň, dokázala samým rozčilením z coly jenom usrkávat.

„Ano, pláž!“ Natáhl nohy a nastavil tvář slunci. „To se mi líbí. 
Taky chodím rád na pláž, když mám čas.“



20

„Pracuješ tady?“ chtěla vědět Lyra.
„Ano, v jedné restauraci.“
„Jsi kuchař?“
„Uhodla jsi.“
Jako Jamie Oliver, napadlo Lyru, ten anglický kuchař, který 

mámě připadal tak úžasný. Odkašlala si, nevěděla, jestli se má 
odvážit zeptat. Pak to ale přece jenom udělala:

„Přijel jsi sem sám?“
Rozesmál se. Lyra by si nejradši nafackovala. Takový trapas!
„Promiň,“ zamumlala. Vůbec mu neměla dovolit, aby ji pozval. 

Kdo ví, co si teď o ní myslí.
Leander zvážněl. „Ne, já se nesmál tvé otázce, ale tomu, že jsem 

chtěl vlastně do Španělska odjet se svou holkou a ona se pak se 
mnou rozešla.“

„Ach.“ Teď se ještě ke všemu dotkla jeho citlivého místa. Bravo, 
Lyro! To se ti zase jednou povedlo.

„Hm.“ Znovu se zadíval do slunce. „Bylo to tak lepší. Nehodili 
jsme se k sobě.“

Lyra se napila coly a čekala, že bude mluvit dál, ale byl zřejmě 
někde daleko. A je to její vina, protože mu připomněla jeho ztros-
kotaný vztah.

„Musím jít.“ Lyra vstala. Měla sice ještě chvilku času, ale zdálo 
se jí, že odejít bude lepší.

Teprve teď si Leander znovu uvědomil její přítomnost. „Ale co 
tvoje cola?“

Lyra zavrtěla hlavou. „Už nemám čas.“
„Škoda. Třeba se někdy uvidíme na pláži.“
„Jo, třeba.“ Lyra se snažila nedat na sobě znát, že má radost. 

„A díky za colu.“
„Rádo se stalo.“
Vteřinu přemýšlela, že se ho zeptá na jeho telefonní číslo, ale 

když se nezeptal on jí, nechala to být. V žádném případě nechtěla 
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být ještě dotěrnější. Už to, jak zakopla, bylo dost trapné a  pak 
ještě připomínka jeho přítelkyně…

„Ve které restauraci vlastně pracuješ?“ vyhrkla však nakonec 
navzdory všemu.

Vrhl na ni zmatený pohled. Nejspíš zase myslel na svou přítel-
kyni.

„Jak se jmenuje ta tvoje restaurace? Třeba ji budu znát.“
„Jo aha. Je to švédský podnik, nevím, jestli bys tam chtěla jít. 

Beddinge, jmenuje se Beddinge.“
„Hm, tak to mi vážně nic neříká,“ musela přiznat. Ale on už se 

zase usmíval. Bezva, Lyro, řekla si v duchu. Leander má mnohem 
lepší náladu a já vím, kde pracuje. Tváře neměla rozpálené jenom 
horkem, když spěchala domů.

Strčila klíč do zámku a s překvapením zjistila, že je odemčeno. 
Máma je tedy přece jenom doma.

„Ty už jsi tu?“ zeptala se Lyra a  hodila plážovou tašku na 
gauč.

Máma stála v kuchyni, na sobě sportovní oblečení, a právě dá-
vala do mixéru banán. „Ta taška je celá od písku. Neměla bys ji 
dávat na gauč!“

Lyra předstírala, že nic neslyšela. Teď zase začnou ty máminy 
věčné litanie.

„Dva klienti posunuli termín. Tak jsem si ještě na chvilku za-
skočila do posilovny. Ale cos mi tam prosím tě nahrála za otrav-
nou hudbu?“ Máma podrážděně ukázala na iPod ležící na stole.

„Proč?“ Lyra se snažila tvářit jako neviňátko.
„Moc dobře víš, že mi tohle vyřvávání připadá příšerné.“ 
Lyra se ušklíbla. Správně, naschvál mámě nahrála Tokio Hotel, 

protože věděla, že je nesnáší.
„Fakticky? Dobře, příště ti nahraju Julia Iglesiase nebo toho 

chlápka s brýlemi. Jak že se jmenuje? Heino?“ řekla Lyra. Babička 
vlastnila jeho prastaré gramodesky.
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„Přeju ti, abys měla jednou takovou dceru, jako jsi ty, Lyro! 
Která si z tebe bude utahovat kvůli starému Bradu Pittovi. Nesly-
šela jsi něco nového o Pie?“

Mixér burácel tak nahlas, že Lyra musela křičet: „Ne!“
To lidé nemůžou mluvit o něčem jiném než o Pie? Člověk jed-

nou nepřijde domů a hned se o něj všichni zajímají, pomyslela si 
Lyra a uvědomila si, že má minutu od minuty horší náladu. A to 
má ještě ke všemu doučování.

„Taky jsem ti něco umixovala,“ volala máma z kuchyně.
„To se nedalo přeslechnout,“ zamumlala Lyra. Pohledem 

sklouzla na kuchyňskou linku, kde stál velký pohár s mléčně ze-
lenou tekutinou. „Fuj, avokádo…“

„Nevím, co máš najednou proti avokádům. Měla jsi je přece 
vždycky ráda. Avokádo má spoustu vitamínů – a vůbec, takhle 
se o jídle nemluví!“ napomenula ji máma.

„Nemám hlad – a nemohla bys někdy udělat něco normálního? 
Hamburger nebo hranolky?“ zaúpěla Lyra.

„Ale Lyro, co by za to jiní dali, kdyby…“
Lyra už dál neposlouchala, vzala tašku z gauče – skutečně tam 

po ní zůstala hromádka písku – a šla nahoru. Mámina posedlost 
zdravím jí šla hrozně na  nervy. Proč se všichni rozhodli, že jí 
zkazí prázdniny? Za deset minut tu bude Pablo s pitomým dou-
čováním a ještě ke všemu pokazila i setkání s Leanderem – jinak 
by se jí jistě zeptal na telefonní číslo. Celý den byl k ničemu.

Rychle si vlezla pod sprchu, oblékla si šaty a  zrovna sahala 
ve  svém pokoji po  složce s  anglickými cvičeními, když máma 
zezdola křikla: „Lyro! Pojď sem prosím na chvíli.“

Lyra předstírala, že neslyšela. Jen ať se máma obtěžuje nahoru. 
Proč by měla Lyra pokaždé skákat, jak máma píská?

„Lyro!“ Máma se objevila ve dveřích s telefonem v ruce. „Pablo 
dnes nepřijde. Právě volala jeho žena. Zřejmě chytil nějakou 
virózu. Točí se mu hlava a má horečku.“
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„Bezva!“ zvolala Lyra nadšeně a máma na ni vrhla káravý po-
hled. 

„Je to něco vážného?“ dodala tedy s předstíranou starostlivostí. 
„Je u nich lékař. Zakázal Pablovi, aby dnes někam chodil.“
Typický Pablo. Lyra v duchu zasténala, když pomyslela na jeho 

železnou disciplínu, kterou očekával i od všech svých žáků.
Máma si povzdechla. „No, nejspíš si budeme muset najít za něj 

náhradu.“
Sakra! pomyslela si Lyra. „Možná bychom měly raději počkat, 

co řekne lékař,“ prohodila a doufala v nejméně dva týdny volna. 
Mámin pohled prozradil, že ji prokoukla. 

„Nevím, Lyro, jestli si můžeš dovolit být tak dlouho bez výuky 
angličtiny.“

„Je přece ještě spousta času. Prázdniny teprve začaly,“ namítla 
Lyra a optimisticky se na mámu usmála.

„Uvidíme,“ opáčila máma a obrátila se k odchodu.
Lyra se na ni za jejími zády ušklíbla. Už měla dost toho, že se 

k ní máma věčně chová jako k malému děcku. Vtom si znovu 
vzpomněla na  Leandera. Leander – takové poetické jméno. 
A možná se přece jenom nechovala úplně nešikovně. Nikomu 
o  tom ale rozhodně nepoví. Tohle setkání patřilo jenom jí – 
a Leanderovi…

Dole zazvonil telefon. Snad to není Pablo, který se náhle zá-
zračně zotavil!

„Prosím? Ne, skutečně ne,“ slyšela mámu. „Jestli můžeme něco 
udělat…“

Kdo to byl? Na Pabla to nevypadalo. Lyře se ulevilo a pomalu 
zamířila dolů ze schodů. Máma konečně zavěsila. Lyra se na ni 
zvědavě podívala.

„Pia ještě pořád není doma,“ oznámila jí máma zaraženě. A Ly-
ra si byla tak jistá, že se Pia dnes objeví. Tělem se jí pomalu šířil 
nesmírně nepříjemný pocit.
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„Nedělej si starosti, mami. Co už by se jí mohlo stát?“ snažila se 
ji uklidnit. Vzápětí si uvědomila, že to byla naprosto špatná věta.

Máma se na  ni vážně zadívala. „Venku se může stát spousta 
věcí, Lyro.“

Jak jenom mohla říct něco tak hloupého?
„Jo, já vím,“ přitakala Lyra tiše a  objala mámu kolem krku. 

Chvíli tak spolu mlčky stály. Lyra však věděla, že obě myslí na to, 
co se stalo před deseti lety. Na katastrofu, která je tehdy zasáhla 
a která změnila celý jejich život.

Po tiché večeři šla Lyra brzy spát. Dlouho ležela bdělá v posteli, 
naslouchala do tmy a čekala na dunění/burácení, avšak tentokrát 
nepřišlo. Nakonec přece jenom usnula, ale náhle se jí do snů při-
pletla jedna píseň.

„Spi, má Lyrali, musíš už spát, nemusíš se ničeho bát, spi, má 
Lyrali, spi…“

Lyra tu píseň znala. Znala i ten hlas. Odněkud.
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ČTYŘI

Když se Lyra pozdě ráno druhého dne probudila, připadalo jí, 
jako by ještě stále slyšela onu píseň. Odkud ji jenom zná? Bylo jí, 
jako by se ozývala odněkud zblízka, jako by vůbec nešlo o sen. 
Lyra zamžourala. Sluneční paprsky, které skrze záclony pronika-
ly do pokoje, zahnaly pochmurné myšlenky. Je druhý den prázd-
nin! A Pablo je nemocný! Nálada se jí okamžitě zlepšila. Šla dolů 
do kuchyně, aby snědla trochu cornflakesů a vypila pomerančo-
vý džus. Pak si všimla lístku na kuchyňské lince.

Přijď za mnou ve dvě do kanceláře, zajdeme na něco k jídlu.
 Máma

Lyra netušila, jestli se jí do toho vůbec chce, ale když se s ní 
máma jednou rozhodla něco podniknout, neměla by trucovat.

Dojedla cornflakesy a chtěla strčit misku do myčky, ale tam by-
lo ještě čisté nádobí. Lyra ho rozhodně neměla chuť uklidit. Polo-
žila misku jednoduše do dřezu, i když dobře věděla, jak to máma 
nesnáší. Zbytky sladkého v létě okamžitě přivábily mravence. To 
je fuk, řekla si, rozběhla se do  svého pokoje, posbírala věci 
na koupání a odešla z domu.

Bylo teprve půl jedenácté, ale venku už bylo hrozné horko. Ly-
ra se proplétala uličkami starého města a mířila na pláž. Možná 
zase uvidím Leandera, napadlo ji a začala se rozhlížet po turis-
tech i domácích, kteří seděli v kavárnách nebo spěchali za svými 
záležitostmi.

Náhle měla podivný pocit, že ji někdo pozoruje. Zastavila se 
před jednou výlohou a předstírala, že si prohlíží vystavené šperky. 
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Cítila pohledy, které se jí doslova zavrtávaly do  zad. Koutkem 
oka a také v lesklé výloze se pokoušela odhalit cokoli podezřelého.

Vzpomněla si na  brusiče nožů. Ale toho by zaručeně nepře-
hlédla. A proč by ji měl pozorovat? Příběh o krysařovi z Hamel-
nu jí však přesto nešel z hlavy. Lyro, začínáš bláznit, řekla si v du-
chu a  šla dál. Ne, nikdo za  ní nebyl. Jenom si to namlouvala. 
Zamyšleně si razila cestu davem, když vtom se náhle vynořil vel-
ký stín. Vyděšeně vzhlédla.

Před ní se tyčila tlustá Marta z jejich ulice. Nejspíš zrovna vyšla 
z  prádelny, protože v  náručí držela oblečení zabalené do  fólie. 
Malá prasečí očka se jí zlobně zablýskla.

„Vyřiď své matce, ať mi neparkuje před garáží. Příště zavolám 
odtahovku!“ Martina dvojitá brada se třásla a na tvářích jí naská-
kaly rudé skvrny jako pokaždé, když se zlobila. Jednou nějakou 
hádku nepřežije, prorokovala vždycky Lyřina máma.

Lyra pokrčila rameny. Byla ve správné náladě pustit se se sou-
sedkou do křížku. „Žádný zákaz parkování tam není. Je mi líto.“ 
Mile se na Martu usmála a nechala ji prostě stát.

„Jen počkejte, zavolám odtahovku! Vyřiď to své matce. Ať si 
laskavě parkuje někde jinde,“ volala za ní Marta výhrůžně.

„Zmlkni, ty tlustá medúzo,“ zamumlala Lyra a byla ráda, že ji 
neslyší máma.

Než Lyra zahnula na pobřežní promenádu, ještě jednou se oto-
čila. Kromě Martina tlustého zadku neviděla nic nápadného. Ni-
kdo mě nesleduje, to se mi jenom zdálo, pomyslela si a šla rychle 
dál.

Před ní se rozprostíralo třpytivé moře, pláž ji vábila jemným 
pískem. Čekal ji nádherný prázdninový den a ona si ho chtěla 
užít.

Její kamarádi leželi na stejném místě jako včera. 
„Pia se ještě pořád neobjevila,“ poznamenala Bea, zatímco 

na sebe stříkala opalovací sprej. „Máma šíleně vyvádí.“
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„Moje máma taky,“ přikývla Lyra. „Posuň se trochu,“ dodala 
a šťouchla do Patricka. Patrick sice zabručel, ale pak se přece jen 
odsunul kousek stranou, takže se mohla uvelebit mezi ním a Oli-
verem. Lyra se natáhla na břicho a pozorovala kavárny na pro-
menádě. Není tamhle u  stánku s  pohlednicemi Leander? Ten 
kluk se mu vážně podobá.

„Kohopak sis to vzala na mušku?“ Patrick se podíval stejným 
směrem jako ona. „Toho, co se právě otáčí?“

„Hloupost.“
Jo, přesně toho, měla sto chutí odpovědět. Byl to Leander. Vy-

bíral pohlednici. Jistě ji chtěl poslat své bývalé přítelkyni, aby vi-
děla, jak je tady krásně. Možná doufal, že pak přece jen přijede 
za ním.

Nejraději by se k němu vydala a ležérně ho pozdravila. Ale to 
nešlo. Kamarádi by si toho jistě všimli a ona by samým rozčile-
ním zase zakopla nebo by začala koktat.

„Stejně by byl na tebe moc starý,“ prohlásil Patrick a posadil se. 
„Půjdeš do vody?“

„Později,“ odpověděla Lyra.
„Proč vlastně chodí holky tak nerady do vody?“ obrátil se Pa-

trick na Olivera.
„Nemám tušení, zeptej se jich sám,“ odvětil Oliver líně.
„Takže?“ pohlédl Patrick vážně na Lyru a Beu.
Bea pokrčila rameny. „Hloupá otázka. Co já vím? Zrovna jsem 

se nakrémovala.“
„Krém je přece voděodolný,“ namítl Patrick.
„Nechceme s vámi chodit plavat, protože se chováte jako malé 

děti,“ prohlásila Lyra. „Buď nás hodíte do vody, nebo na nás cá-
káte, nebo nás potápíte. Je to šíleně otravné. Ještě nějaké dotazy?“

Patrickův úsměv zmizel.
„Tak jsi to slyšel,“ ušklíbl se Oliver. „Konečně jasná odpověď – 

nesnáším lidi, co pořád jenom chodí kolem horké kaše.“
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Lyra měla pocit, že rudne. Nebyla to sice zrovna nejlichotivější 
formulace, ale z Oliverových úst to znělo jako uznání. Možná má 
u něj přece jenom ještě šanci…

„Podívejte!“ Patrick ukázal na moře. Po vlnách se hnala posta-
va na vodních lyžích. „Příští víkend bychom mohli jet surfovat 
do Tarify. Co vy na to?“

Patrickovi rodiče měli prázdninové bydlení přímo u Atlanti-
ku. Lyra myslela na  široké pláže s  jemným pískem a  spoustou 
úžasných plážových barů. Ale máma ji tam s Patrickem a  jeho 
rodiči určitě nepustí. I když ráda předstírala, že je úžasně moder-
ní, byla ve skutečnosti dost ustrašená.

„Naši budou zaručeně rádi, že se mě na chvíli zbaví,“ mínila 
Bea.

Oliver přikývl.
„Mě máma určitě nepustí,“ vzdychla si Lyra.
„Jsi si jistá?“ zeptal se Patrick.
Lyra přikývla. „Bohužel ano. Máma se pořád bojí, že by se mi 

mohlo něco stát.“
„Moje máma má po té věci s Piou taky daleko větší strach,“ 

přida la se Bea. „Musím na Piu pořád myslet. Proč policie nic 
ne dělá?“

„Jistěže něco dělají,“ opáčil Oliver. „Jenom nic neřeknou.“
„A proč ne?“
„To přece víš. Aby neohrozili vyšetřování,“ řekl Oliver a zívl. 
„Jé, poslouchejte, něco mě napadlo,“ vyhrkla náhle Bea rozči leně.
„To jsem teda zvědavý.“ Patrick taky zívl.
Bea jeho znuděný tón ignorovala a  nadšeně pokračovala: 

„Dneska je pátek. A já vím, že dneska bude jezdit po naší čtvrti.“
Lyra se podívala na kluky, kteří tázavě povytáhli obočí. 
„Koho máš na mysli?“ zeptal se Patrick a podrbal se na hlavě.
„Brusiče nožů, samozřejmě!“ Bea zakoulela očima a pokrčila 

prsty, takže vypadaly jako drápy. 
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„Hele, ty děláš, jako by byl nějaké monstrum.“ Lyra se zlobila. 
Nelíbilo se jí, že Bea dělá z brusiče nožů podezřelého – i když 
musela přiznat, že i jí samotné naháněl trochu strach.

Bea vzdorovitě pohodila hlavou a  jízlivě prohlásila: „No a? 
Třeba taky je.“

Patrick mávl rukou a vstal. „Půjdeme do vody?“
Oliver si zastrčil brýle proti slunci do vlasů a s požitkem se pro-

tahoval na ručníku. „Později.“
„A ty, Lyro?“ Patrick si opřel ruce o úzké boky a shlížel na ni 

dolů. 
Lyra zavrtěla hlavou. „Potom.“
„Vy jste vážně nudní,“ prohlásil Patrick a chystal se vyrazit.
„A co kdybychom ho prostě sledovali?“ nadhodila Bea.
Patrick se otočil. „Koho?“
„Brusiče nožů, pochopitelně,“ odpověděla Bea otráveně. „Když 

už policie nic nedělá…“
„To je přece úplný nesmysl, Beo. Brusič nožů s tím nemá nic 

společného. A navíc jsme moc staří na to, abychom si hráli na de-
tektivy,“ opáčil Patrick.

„Ale co když o Pie něco ví? Určitě se ho na ni ještě nikdo ne-
ptal,“ trvala Bea na svém.

„A proč nezůstaneme prostě ležet tady na sluníčku? Policisté 
jsou přece placení za to, aby dělali svou práci,“ prohlásil Oliver, 
který ještě pořád ležel na svém ručníku se zavřenýma očima.

„Strašně by mě zajímalo, jak takový brusič nožů žije. Je to dost 
zastaralé povolání, nemyslíte?“ řekla Bea a potřásla hlavou.

„Jasně, ale co chceš zjistit?“ Lyra si musela přiznat, že brusič 
nožů zajímá i ji. Bylo v něm něco divného, záhadného, co vzbu-
zovalo její zvědavost.

„No, co dělá přes den, kde bydlí, s kým se stýká a tak.“ Patricka 
zřejmě celá věc nakonec také začínala zajímat.

„A jak si to představujete?“ zeptal se Oliver a protáhl se. 
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„Budeme ho jednoduše sledovat. Nemělo by to být tak těžké. 
Hlavně nesmíme být moc nápadní,“ navrhla Bea.

Patrick přikývl. „Jo, to by mohlo vyjít. Budeme se střídat. Beo, 
ty by sis mohla půjčit starý kočárek po mé sestře, na rohu kolem 
projede Oliver na mopedu, potom Lyra s… se zmrzlinou a  tak 
dále.“

Bea zaúpěla. „Musím mít zrovna kočárek? To je přece úplně 
praštěné!“

„No tak, Beo, byl to koneckonců tvůj nápad,“ řekl Patrick.
Bea zatřepala blonďatou hřívou. „Pro mě za mě. Ale jen když 

do toho půjde i Oliver.“
Na Olivera se upřely všechny oči.
„Když si chcete za každou cenu hrát na četníky a na zloděje – 

prosím. Ale pak si nestěžujte, že jste vyplýtvali prázdniny na úpl-
né nesmysly.“

„Ne!“ Bea měla najednou zase skvělou náladu. „Olivere, mohli 
bychom vystupovat jako zamilovaný pár, to by bylo určitě mno-
hem míň nápadné než nějaký kočárek.“

Oliver se zakřenil a Bea se na něj zářivě usmála.
Že Bea vždycky dostane, co si zamane, pomyslela si Lyra.
Když se znovu otočila na břicho a podívala se na promenádu, 

byl Leander ten tam. No, možná to vlastně ani nebyl on. Však 
ona se s ním jistě ještě potká. Má rád pláž a prázdniny teprve 
začaly. A ona tu bude každý den.

Lyra zavřela oči a představovala si, jaké by to bylo, kdyby Lean-
dera znovu viděla…

Nejspíš při tom usnula, protože v půl druhé jí zapípal mobil 
a připomněl jí, že se má sejít s mámou. Bez velkého nadšení se 
za ní vydala.
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PĚT

Skrze velkou výkladní skříň realitní kanceláře Lyra viděla, že 
máma sedí za svým psacím stolem. Vešla dovnitř. Přivítal ji kli-
matizovaný vzduch. Bylo zde jistě o deset stupňů chladněji než 
na ulici.

„Přišla jsi právě včas.“ Máma si přejela rtěnkou rty, hodila ji 
do kabelky a vstala. „Před chvílí odešel můj poslední zákazník. 
Můžeme hned vyrazit.“

Lyřina máma znala téměř všechny obchodníky a majitele re-
staurací na  starém městě, usmívala se a  zdravila na  všechny 
strany. „Líbilo by se ti tohle?“ zeptala se dcery a ukázala na ma-
lou italskou restauraci. Mezi stoly s bílými ubrusy stály kvetoucí 
keře.

„Pro mě za mě,“ řekla Lyra a věděla, že měla předstírat větší 
nadšení. Sama nechápala, proč se jí často nechce dělat věci, které 
mámu těší. Třeba chodit do restaurací.

„Takže se ti to zamlouvá, ano?“ zeptala se máma a její tón na-
štěstí ignorovala.

„Hola, seňora,“ pozdravil italský číšník v zástěře dlouhé až na 
zem. „A seňorita,“ dodal s pohledem na Lyru. „Co mohu krás-
ným dámám dnes nabídnout?“

Lyra se musela držet, aby otráveně nevzdychla, zatímco máma 
se polichoceně usmála.

Pak si objednaly – pro Lyru pizzu se salámem a pro její mámu 
salát s tuňákem.

„Ach, to je paní Grammerová!“
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„Paní Hellmannová!“ zvolala Lyřina máma lehce vyděšeně. 
Lyra sebou trhla. Piina máma! Žena se záplavou blonďatých 

vlasů a uměle zvětšenými rty. Lyra ji ještě nikdy neviděla v dží-
nách nebo v  plážovém oblečení. Dnes byla paní Hellmannová 
celá bílá a zlatá a ze spony jejího zlatého pásku zářila nepřehléd-
nutelná písmena D&G. V obličeji jí nervózně cukalo a pod očima 
měla ustarané tmavé kruhy.

Lyra okamžitě pocítila výčitky svědomí. Sedí si tu s mámou 
u jídla jakoby nic, zatímco Piu možná unesli nebo vězí bůhví-
kde.

„Nechcete si k  nám přisednout?“ nabídla Lyřina máma oka-
mžitě. Paní Hellmannová zaváhala, nerozhodně se podívala 
na Lyru a pak řekla: „Ráda, na chvilku.“

„Je něco nového s Piou?“ zeptala se Lyřina máma.
„Ne.“ Paní Hellmannová si povzdechla a sepnula ruce ozdobe-

né spoustou prstenů – jako by se modlila. Možná se skutečně 
modlí, napadlo Lyru, a usrkla ze své dietní coly.

„Doufáme, že…“ Paní Hellmannová se odmlčela, jako by jí ná-
hle došla slova.

„To se nenašel nikdo, kdo by Piu zahlédl?“ chtěla vědět Lyřina 
máma.

Paní Hellmannová zavrtěla hlavou. „Pia byla poslední dobou 
tak… nepřístupná.“ Náhle se zatvářila zděšeně. „Už zase jsem 
o ní mluvila v minulém čase! Jako kdyby byla mrtvá!“

Číšník přinesl pizzu a salát a popřál jim dobrou chuť.
„Pia se jistě zase vrátí. Je mi to tak líto. Musí to být pro vás teď 

hrozné,“ řekla Lyřina máma.
Paní Hellmannové se nervózně zachvěly koutky úst. Vrhla 

po Lyře pátravý pohled. „Nevíš, jestli brala drogy?“ 
„Já?“ Lyra zavrtěla hlavou. Nechodily s  Piou do  stejné třídy 

a nebyly ani blízké kamarádky. Věděla jen, že Pia často tajně jez-
dila do klubu v Puerto Banús. Věděla taky, že se tam braly drogy. 
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Ale to přece nemusí věšet paní Hellmannové na nos. Lyra tedy 
pokrčila rameny a prohlížela si svou pizzu. „Ne, to nevím. Řekla 
bych, že ne.“

Hlas paní Hellmannové zněl zoufale. „Nemáš nějaké tušení, 
kde by Pia mohla být? Kam se mohla vydat?“

Co má na to Lyra říct? Že chtějí sledovat brusiče nožů?
Ten nápad jí začínal připadat dětinský.
„Lyro, zkus se přece trochu zamyslet!“ Máma se na ni naléhavě 

dívala.
Nebylo by lepší povědět pravdu?
Lyra pokrčila rameny a rýpala se ve své pizze. „Nevím. Ale ně-

kdo říkal něco o brusiči nožů.“
„O tom, co jezdí po městě na mopedu?“ Paní Hellmannová se 

tvářila nedůvěřivě. „Toho že by měla Pia znát? S takovými lidmi 
se nepřátelí!“ zvolala rozhořčeně. „Pia přece vůbec s nikým ne-
chodí! Je jí teprve patnáct!“

„Víte, paní Hellmannová,“ ozvala se Lyřina máma, „to je ob-
vykle přesně věk, kdy mají dívky prvního přítele.“ Vrhla na Lyru 
zkoumavý pohled. „Nebo snad ne, Lyro?“

Tohle je past, pomyslela si Lyra. Chce vědět, jestli s někým cho-
dím. Ne, nechodila, i  když si právě v  tuhle chvíli vzpomněla 
na  Leandera. Odpověděla schválně znuděným tónem: „Může 
být,“ a strčila si do úst kousek pizzy. S plnou pusou se přece ne-
mluví.

„Ale co tedy má být s tím brusičem nožů?“ vyptávala se paní 
Hellmannová dál. Lyra polkla a pak v rozpacích pokrčila rame-
ny. „Mluvili spolu, to je všechno.“ Snad teď Piina máma vstane 
a půjde.

„To nemůže být pravda! Od takových lidí se Pia vždycky držela 
dál,“ opáčila paní Hellmannová a  uštěpačně se zasmála. Byla 
s nervy v koncích. „Je přece zvyklá na něco docela jiného. Kaž-
dou neděli chodíme do golfového klubu a…“
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Nebylo by divu, kdyby se Pia rozhodla utéct z domova, pomys-
lela si Lyra a přestala poslouchat.

„Můj muž a  já jsme naprosto zoufalí,“ zamumlala paní Hell-
mannová.

„Jen nemyslete na nejhorší, paní Hellmannová, pořád je přece 
naděje. Třeba se ještě dnes vrátí domů.“ Lyra byla na mámu tro-
šičku hrdá. Podařilo se jí najít ta pravá slova.

Jenže paní Hellmannová to očividně viděla docela jinak. „Vám 
se to mluví, paní Grammerová. Vaše dcera přece sedí vedle vás.“ 
Vrhla po Lyře jedovatý pohled. Zlatá spona se zablýskla, když vy-
skočila ze židle. „Přeji vám dobrou chuť!“

A byla pryč.
Lyřina máma se za  ní dívala a  povzdechla si. „Chudinka, je 

úplně bez sebe. Ani nechci pomyslet na to, jak se musí bát…“ Za-
myšleně žvýkala list salátu.

Z uličky kousek od restaurace se ozvala melodie brusiče nožů. 
Lyře se v krku udělal knedlík. Znechuceně odsunula talíř s piz-
zou. Pokud má brusič nožů s Piiným zmizením něco společného, 
ona a její kamarádi na to přijdou. Krysař z Hamelnu… Lyra cíti-
la, jak jí navzdory letnímu horku přeběhl po zádech mráz.



35

ŠEST

Druhý den měla Lyra se svými přáteli sraz v Café da Bruno. Pa-
trick měl s  sebou svého přátelského labradora Tygra a kočárek 
po sestře, které se před čtyřmi lety narodilo miminko a teď žila 
zase v Německu.

Bea si kočárek změřila a zavrtěla hlavou. „To je vážně pitomé. 
Myslela jsem, že s Oliverem…“

„Dal jsem ti tam i mimino.“ Patrick hrdě ukázal na panenku 
s kulatým obličejíkem, blonďatými kudrnami a modrýma oči-
ma. Lyra se zahihňala a Bea na ni vrhla naštvaný pohled.

„No tak, Beo, stejně to byl tvůj nápad,“ řekl Patrick.
Tygr souhlasně zaštěkal a Bea si srdceryvně povzdychla a za-

koulela očima. „Mimochodem, sousedka říkala, že brusič nožů 
se jmenuje Juan. Jeho rodiče bydlí někde na severu. Měl prý stu-
dovat v  Grenadě, ale jemu se nechtělo. Místo toho radši jezdí 
po městě na mopedu.“ Bea nechápavě zavrtěla hlavou.

„Ahoj,“ přišoural se k nim Oliver s ručníkem pod paží.
„Olivere! Už jsem si myslela, že se neukážeš.“ Bea se rozzářila 

jako sluníčko.
Oliver měl na  sobě pestré surfařské šortky a  sluneční brýle, 

jako obvykle. „Nepřijde vám to celé trochu praštěné?“ zeptal se 
a odhrnul si vlasy z čela. „Už nám přece není osm, chápete?“

Patrick pokrčil rameny. „Můžeš se klidně natáhnout na  slu-
níčku.“

Oliver mávl rukou. „V pohodě. Jeden den to přežiju.“ Strčil si 
do pusy žvýkačku.
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„A co ty, Lyro?“ zeptal se Patrick. 
S Beou se na ni zvědavě zadívali. Lyra sáhla po tašce. Tygr plný 

očekávání ji začal očichávat.
„Přestaň, Tygře. Není tam nic k jídlu,“ napomenul ho Patrick.
Lyra vytáhla ručník, ve  kterém byly zabalené čtyři obrovské 

kuchyňské nože. Vzala si je, když máma odešla do práce. Patrick 
hvízdl mezi zuby a Bea sebou trhla.

„Senzace,“ zakřenil se Oliver.
Lyra si vychutnávala pozornost, které se jí dostalo.
„Hlavně dej pozor, aby tě nezabodl,“ poznamenala Bea suše.
Lyra udělala grimasu a ostatní se rozesmáli. 
„Tak vyrazíme,“ navrhl Patrick.
„Víte vlastně někdo, kde bydlí?“ zeptala se Bea.
Všichni zavrtěli hlavou.
„Můžeme se prostě courat uličkami. Ta jeho melodie se nedá 

přeslechnout,“ mínila Lyra. Ostatní přikývli. Procházeli kolem 
kaváren na pobřežní promenádě, ve kterých seděli turisté u ká-
vy a  croissantů. Ve  starém městě právě otevíraly nejrůznější 
obchůdky a  majitelé barů a  restaurací vynášeli na  ulice stolky 
a židle.

„Pojďme tudy.“ Lyra ukázala na  úzkou uličku bez obchodů. 
Vyznala se tady. O dvě ulice dál s mámou bydlely.

„Pst!“ zasyčela Bea.
Z dálky k nim pronikla melodie flétny. Čtyři tóny a na konci 

trylek. Tygr zůstal stát jako přimrazený a tiše zavrčel.
„Honem, Beo,“ řekl Patrick. „Pak přijde na řadu Oliver.“ Tento-

krát Bea nic nenamítala. Popadla kočárek a vyrazila. 
„Ne tak rychle, Beo! Jinak bude miminku špatně,“ volal za ní 

Oliver.
Lyra s Patrickem se dali do smíchu. Bea se otočila a vyplázla 

na ně jazyk.
„A co budeme zatím dělat my?“ chtěla vědět Lyra.
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„Já už vyrazím,“ prohlásil Oliver a  s  rukama zabořenýma 
v kapsách a ručníkem pod paží se pomalu coural pryč.

„Já si dám zmrzlinu,“ řekl Patrick a ukázal na živé náměstíčko 
za nimi. „Jdeš taky?“

„Na zmrzlinu vždycky.“
Lyra si právě brala od obsluhy svou citronovou a čokoládovou 

zmrzlinu, když se vedle ní ozval známý hlas: „Tak už jsme se zase 
potkali!“

„Leandere!“ Kornoutek jí málem vyklouzl z ruky. Jeho zářivě 
modré oči se na ni usmívaly. Jako kdyby měl modré kontaktní 
čočky. Lyra byla fascinovaná. Proč ale musela hned zrudnout?

„Máš dneska volno?“ zeptala se a snažila se, aby to znělo jakoby 
nic.

„Ne, začínám až v poledne. Však víš, v restauraci…“ Teprve teď 
si všiml Patricka. „Ahoj.“

Tygr se právě nechával hladit dvěma turisty.
„To je Patrick,“ představila kamaráda Lyra.
Patrick potřásl Leanderovi rukou a řekl: „Tak já už půjdu. Zatím.“
„Rád jsem tě poznal, Patricku.“ Leander vykouzlil na  rtech 

okouzlující úsměv a díval se za Patrickem a jeho psem, dokud ne-
zmizeli v nejbližší uličce.

„Tvůj přítel?“
„Ano, kamarád,“ informovala ho Lyra a cítila, jak jí hoří tváře.
„Trávíte spolu hodně času?“ vyzvídal Leander.
„Docela jo. Chodíme spolu do školy.“ Proč své přátelství s Pa-

trickem tak bagatelizuje? Chce snad vypadat zajímavěji?
Leander si ji prohlížel. Co si asi myslí?
„Máš chvíli čas?“ zeptal se.
„Jo, jasně.“ Odpověď přišla rychleji, než zamýšlela.
Šla s Leanderem k nízké zídce, která obklopovala nedaleký po-

merančovník, a sedla si vedle něj. Cítila, jak jí buší srdce a vlhnou 
dlaně. Lyro, vzpamatuj se, napomenula se v duchu.
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„Víš, trochu jsem přemýšlel,“ řekl Leander a upřel na ni pohled 
modrých očí, do kterých mu právě sklouzl pramen světlých vlasů.

„A o čem?“ zeptala se Lyra.
„Sněz tu zmrzlinu, jinak se ti rozteče.“
Opravdu, Lyra na zmrzlinu skoro zapomněla. Kopeček čokolá-

dové už se rozpouštěl. Rychle olízla kornoutek a  pak si olízla 
i prsty.

„Ach jo!“
Leander ji chvíli pobaveně pozoroval. „Vzpomínáš, jak jsem 

posledně říkal, že mi připadáš povědomá?“
Lyra přikývla. Zmrzlina jí teď byla na obtíž. Pořád tekla a sle-

povala jí prsty.
„Dneska v noci jsem na to přišel,“ pokračoval.
„Vážně?“ zeptala se a s očekáváním se na něj zadívala. 
„Ano,“ přikývl a měřil si ji, jako kdyby ji chtěl namalovat.
Lyra si uvědomila, že se posadila zpříma. Chtěla si pročísnout 

vlasy, ale včas si vzpomněla na ulepený kornoutek a zarazila se. 
„A koho ti tedy připomínám?“ Skoro nedokázala potlačit zvěda-
vost ve svém hlase.

Leanderovy oči se zúžily. „Máš sestru, že jo?“
Lyra na něj zůstala zírat. Čekala jakoukoli odpověď, jenom ne 

tuhle. 
Jak to mohl vědět? Nikdo zdejší o tom neměl tušení, věděla to 

jen ona sama a máma – a  ještě Daniel a možná jedna mámina 
kamarádka.

„Mám pravdu?“ Zkoumavě si ji prohlížel a ona si připadala ja-
ko pod mikroskopem.

„Ne, ano, totiž…“ koktala. Proč musel říct zrovna něco tako-
vého? Proč nemohl říct hej, připadáš mi tak povědomá, protože se 
podobáš jedné herečce… nebo třeba jeho sestřenici? Lyra si uvě-
domila, že jí po ruce stéká zmrzlina. Rychle ji pustila z ruky, než 
jí mohla pokapat nohy.
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„Já tvou ségru znám,“ pokračoval Leander a  jejího boje se 
zmrzlinou si nevšímal. Seděl na zídce a houpal nohama stejně ja-
ko předtím.

„Ne!“ Tomu Lyra nevěřila. „To nemůže být pravda… to není 
možné.“

„Ale proč by ne?“ zakřenil se. „Svět je malý, mnohem menší, 
než si lidi myslí. Dávej pozor: Jmenuje se Viola, že jo?“

Lyra omámeně přikývla.
„A má sestru, která se jmenuje Lyra. Bydleli jste ve Wormsu 

a  tvůj táta je inženýr.“ Vrhl na  ni triumfální pohled. „Tak co, 
mám pravdu?“

Lyře došla řeč. Všechno kolem ní bylo náhle strašně daleko, 
jako by byla obalená vatou. Ten stav však trval jen okamžik, pak 
ji minulost zaplavila jako lavina. Dlouhé dny čekání, nejistota, 
pak katastrofa, rozvod…

„Já… moje sestra je mrtvá,“ vysoukala ze sebe nakonec.
Zděšeně se na ni podíval. „To není možné!“
„Ale ano, je!“ Lyra skoro křičela. Leander se kousek odtáhl 

a zamyšleně svraštil čelo.
„Ale jmenuje se Viola, že jo?“
„Jmenovala se Viola. Je mrtvá. Už deset let. Někdo ji přejel 

a nechal ležet v příkopu u silnice,“ zaječela a bylo jí jedno, že se 
po ní lidé v cukrárně ohlížejí.

Její sestra Viola zemřela před deseti lety. Bylo jí tehdy patnáct 
a Lyře pět. Lyra už si na svou starší sestru skoro nepamatovala. 
Máma o  ní nikdy nemluvila a  doma neměly ani jedinou její 
fotku.

Leander zíral do země a vrtěl hlavou. „To nemůže být pravda,“ 
zamumlal.

„Ale jo. Je to tak,“ prohlásila Lyra trucovitě. Zlobilo ji, že prav-
du má ona a ne Leander. I když se všechno stalo už strašně dáv-
no, nejradši by se rozbrečela. Ale ne před ním.
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Leander pomalu zvedl hlavu. Oči měl zamžené. Vypadal smut-
ně a vzal ji za ruku. „Lyro, já tvou sestru opravdu dobře znal.“ 
Ztěžka polkl a dodal: „A měl jsem ji moc rád.“

Je něco takového vůbec možné?
„Kolik ti je?“ zeptala se ho a zvedla k němu oči.
„Dvacet pět.“
Lyra v duchu počítala. Přesně tolik by teď bylo i Viole, kdyby 

byla ještě naživu. „Chodili jste spolu do třídy?“ zeptala se a uvě-
domila si, že ji ještě pořád drží za ruku. Bylo to příjemné, utě-
šovalo ji to.

Leander zavrtěl hlavou. „Ne, já chodil do reálky. Ale naši měli 
pekařství. Viola se u nás před vyučováním často stavovala pro 
něco k snědku. Pro loupák nebo tak. Občas jsme si trochu poví-
dali.“

Skutečně se s Violou přátelil? Připadal jí jako návštěvník z jiné 
galaxie nebo z jiné doby.

„Vážně, klidně mi můžeš věřit,“ dodal.
Lyra spolkla tlustý knedlík, který se jí usadil v krku, a pokusi-

la se usmát. „To je teda vážně náhoda, že jsi teď tady a že jsi mě 
potkal.“

Leander její úsměv opětoval. „Taky bych řekl.“ Stiskl jí ruku 
a pak ji zase pustil.

„Toho řidiče nikdy nechytili.“ Lyra musela bojovat s návalem 
vzteku, když pomyslela na to, že sestřin vrah vyvázl bez trestu.

„Jakého řidiče?“ Leander nakrabatil čelo.
„Přece toho, co ji přejel a nechal ležet v příkopě,“ vysvětlovala 

Lyra. Zvláštní, hrozně dlouho už si na sestru nevzpomněla.
Leander nic neřekl, jen se na ni dál díval, jako by mu něco nešlo 

do hlavy.
„Já to nechápu,“ začala Lyra. „Když chodila k vám do pekař-

ství, musel sis přece všimnout, že najednou zmizela. Navíc se 
o tom psalo v novinách.“
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„Ach tak,“ povzdechl si a vjel si rukou do vlasů. „Byla to tehdy 
těžká doba. Naši se rozvedli. Táta vedl pekařství se svou novou 
přítelkyní a my se s mámou odstěhovali do Frankfurtu k jejím 
rodičům.“ Znovu si povzdechl. „Všechno to šlo hrozně rychle, 
vůbec jsem se s Violou nerozloučil.“

Ne, skutečně o ničem nevěděl, pomyslela si Lyra.
Leander na ní znovu spočinul zkoumavým pohledem.
„Co je?“ chtěla vědět.
„Je tu ještě něco…“
„Ano?“ 
Sklouzl ze zídky a oklepal si z kalhot prach. „Lyro.“ Stál těsně 

u ní a shlížel na ni. Jeho oči se vnořily do jejích.
Lyra se cítila rozpolcená mezi přáním utéct a  touhou, aby ji 

objal. Uvědomila si, že se jí třesou kolena a má ledová chodidla. 
Nakonec zvedl hlavu a podíval se na nebe. „Je to dost složité, ne-
vím, jak ti to mám říct…“

Čekala, připravená na všechno, co by jí mohl povědět. Že ví, 
kdo řídil to auto, že za volantem možná seděl on sám… Ale, po-
myslela si, to není možné, bylo mu přece tehdy taky teprve pat-
náct.

„Jednu dobu jsem pracoval jako lodní kuchař. Člověk se podívá 
po světě,“ začal a přerušil proud jejích myšlenek.

Proč mi to teď vykládá? podivila se v duchu Lyra.
„Staří námořníci tvrdili, že viděli mořské příšery. Obrovité 

chobotnice s rudýma očima a metrovými chapadly.“ Podíval se 
na ni. „Víš, co tím chci říct?“

Lyra se usilovně zamyslela, ale nakonec musela zavrtět hlavou.
Leander si povzdechl. „Vyprávěli třeba, že v noci za silné bouř-

ky spadl jeden námořník přes palubu. Víš, co to znamená: na de-
vadesát devět procent je takový člověk ztracený, dokonce i kdyby 
ho někdo zahlédl a pokusil se mu hodit záchranný kruh. Vlny 
jsou tak vysoké, viditelnost tak špatná a vítr tak silný, že by byl 
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prostě zázrak, kdyby se toho chudáka podařilo dostat zpátky 
na palubu.“

Lyra ještě stále neměla nejmenší tušení, kam tím míří.
„Takže, všichni vědí, že se ten námořník utopil, ale pak, o dva 

dny později, když už na něj skoro všichni zapomněli, protože to 
byl zkrátka takový nenápadný člověk nebo ho vlastně nikdo ne-
měl rád…“ Leander se zhluboka nadechl. „O dva dny později sto-
jí prostě zase na palubě, jako kdyby se vůbec nic nestalo. A když 
se ho zeptají, kde se tu tak najednou vzal, když přece spadl 
do moře, začne se smát a vrtí hlavou a řekne: Co to povídáš, ka
maráde, já nikdy do moře nespadl, jediné, co spadlo do moře, je 
tvůj zatracený rozum!“

Lyra vytřeštila oči. I její rozum nejspíš spadl do moře. Vůbec 
nevěděla, o čem Leander mluví. Ještě před chvílí si přece povída-
li o její sestře, ne?

„Chci tím říct, Lyro, že když je člověk chvíli s takovými lidmi 
a zažije pár bouřek, začne podobným věcem věřit.“ Leander se 
unaveně usmál a ona ještě stále ničemu nerozuměla. Pokračoval: 
„Lyro, na lodi jsem se naučil jednu věc.“ Upřel na ni pronikavý 
pohled. „Totiž věřit věcem, které člověku připadají nepravdě-
podobné a…“

Přerušilo ho vyzvánění Lyřina mobilu. Mechanicky si ho při-
ložila k uchu.

„Lyro, kde vězíš? Je kousek od vaší ulice a Oliver musel nutně 
domů a Patrick se neozývá. Stojím tady s tím pitomým kočárkem 
už celou věčnost!“ Bea mluvila nebezpečně pronikavým hlasem. 
„Pospěš si!“

„Ano,“ slyšela se Lyra odpovědět. Bea mezitím zavěsila. Zrovna 
teď! Co má dělat?

„Musím jít,“ řekla Leanderovi. Připadala si jako robot. Vůbec 
přece nechtěla odejít, chtěla konečně pochopit, o  čem to celou 
dobu mluvil!
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