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1. kapitola

Detektiv-inspektor Jack Caffery z bristolské Jednotky pro 
vyšetřování závažných trestných činů si deset minut prohlížel 
místo činu v centru města Frome. Prošel kolem silničních zátara-
sů, blikajících modrých majáčků, policejní pásky i přihlížejících, 
kteří postávali v hloučcích, v rukou drželi tašky se sobotním ná-
kupem a snažili se zachytit pohled na ohledávací techniky se 
štětečky a igelitovými sáčky. Postavil se mezi skvrny od oleje 
a opuštěné nákupní vozíky, nasál atmosféru podzemní garáže, 
kde se to všechno odehrálo, a pokusil se odhadnout, jak je to 
vážné. Když mu pak i v kabátě začala být zima, vyšel nahoru 
do mrňavé kanceláře ředitele nákupního centra, kde místní poli-
cisté a muži z ohledávačky sledovali na malém barevném moni-
toru záběry z průmyslové kamery.

Stáli v půlkruhu, drželi šálky s kávou z automatu a někteří 
z nich měli stále na sobě tyvekové kombinézy se staženou ka-
pucí. Když Caffery vstoupil dovnitř, všichni se na něj podívali, 
ale on zavrtěl hlavou a rozevřel dlaně, aby dal najevo, že nenese 
žádné nové zprávy. Muži tedy znovu přesunuli pozornost k mo-
nitoru a tvářili se zádumčivě a vážně.

Obraz vykazoval typickou zrnitost levných kamerových sys-
témů. Kamera byla nasměrovaná na příjezdovou rampu gará-
že a v rohu monitoru běžel matný časový kód, který přecházel 
z černé v bílou a zase zpátky. Ve vyznačených stáních parkovaly 
automobily, za nimiž dopadaly na příjezdovou rampu sluneční 
paprsky a zaplavovaly ji ostrým světlem. Za jednou Toyotou Ya-
ris stála zády ke kameře žena a překládala z nákupního vozíku 
do kufru nákup. Jack Caffery byl inspektor s osmnáctiletou praxí 
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u nejtěžšího policejního útvaru – oddělení vražd – a se zkuše-
nostmi z několika nejtvrdších městských rajonů, přesto ani on 
nedokázal potlačit chladnou pichlavou hrůzu, která se ho při po-
hledu na tento záběr zmocnila, protože věděl, co se na záznamu 
stane dál.

Z výpovědí pořízených místními policisty už toho věděl do-
cela dost: žena se jmenovala Rose Bradleyová a byla to manželka 
pastora anglikánské církve. Táhlo jí na padesát, i když na zázna-
mu vypadala starší. Na sobě měla krátký tmavý kabátek vyrobe-
ný z nějaké těžké látky – možná z žinylky –, tvídovou sukni sa-
hající do půlky lýtek a lodičky na nízkém podpatku. Vlasy měla 
krátké a upravené. Patřila mezi ženy, které si při dešti neopome-
nou roztáhnout deštník nebo hodit na hlavu šátek, jenže dnes 
byl jasný chladný den a ona byla prostovlasá. Podle výpovědi 
strávila odpoledne návštěvou módních butiků v centru Frome 
a svůj výlet zakončila pravidelným týdenním nákupem potra-
vin v nákupním centru Somerfield. Než začala nakládat tašky 
do kufru, položila si klíčky od auta i parkovací lístek na přední 
sedadlo toyoty.

Když se za ní mihl stín, zvedla hlavu a všimla si muže, který 
rychle sbíhal po rampě. Byl vysoký a urostlý, na sobě měl dží-
ny a péřovou bundu a na hlavě gumovou masku. Masku Santa 
Clause. Tohle Cafferymu připadalo ze všeho nejhrůznější – ta po-
hupující se maska, když se pachatel řítil směrem k Rose. Strojený 
úsměv se nezměnil, nezeslábl ani poté, co dorazil až k oběti.

„Pronesl tři slova.“ Místní inspektor – vysoký zasmušilý chla-
pík v uniformě, který podle červeného nosu také stál dlouho 
v zimě – ukázal na monitor. „Tady je to – ve chvíli, kdy se k ní 
blíží. Říká jí: ‚Na zem, štětko!‘ Oběť jeho hlas nepoznala a není 
si jistá, jestli měl pachatel nějaký přízvuk, protože na ni křičel.“

Muž na záběru popadl Rose za paži a zprudka ji odstrčil 
od auta. Rose vymrštila pravou ruku a šperky se jí zableskly od-
razem světla. Narazila bokem do kapoty vedlejšího auta a přele-
těla přes ni horní částí trupu, jako by byla z gumy. Vlasy jí vylétly 
do vzduchu a loket narazil do střechy. Nakonec odlétla od auta 
a dopadla na kolena na betonovou podlahu. To už seděl muž 
v masce za volantem Toyoty Yaris. Rose viděla, co dělá, a rychle 
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se vyškrábala na nohy. Doběhla k okénku a začala zběsile ta-
hat za dveře, zatímco muž strkal klíč do zapalování. Auto sebou 
zlehka škublo, když muž uvolnil ruční brzdu, a pak vystřelilo 
dozadu. Rose se potácela vedle něj, napůl klopýtala a napůl pa-
dala, načež auto zprudka zabrzdilo, zařadilo rychlost a se smy-
kem vyrazilo dopředu. Rose ztratila oporu, nemotorně spadla 
na zem, jednou se překulila s nekoordinovaně vlajícíma rukama 
a nohama, až se konečně zastavila. Rychle se sebrala a zvedla 
hlavu právě včas, aby viděla, jak auto uhání k výjezdu.

„Co máte dál?“ zeptal se Caffery.
„Moc toho není. Zachytili jsme ho ještě na jedné kameře.“ In-

spektor namířil dálkový ovladač na rekordér a přepnul kame-
rový vstup. „Tady – odjíždí z parkoviště. Používá její parkovací 
lístek. Ale tyhle záběry nejsou tak kvalitní.“

Monitor zachycoval toyotu zezadu. Brzdová světla se rozsví-
tila a auto u závory zpomalilo. Na straně řidiče se stáhlo okén-
ko a mužská ruka vsunula lístek do čtečky. Chvíli se nedělo nic 
a pak se začala zvedat závora. Brzdová světla zhasla a toyota 
odjela pryč.

„Na závoře nejsou žádné otisky,“ prohlásil inspektor. „Pacha-
tel měl rukavice. Vidíte je?“

„Zastavte mi to,“ řekl Caffery.
Inspektor pozastavil přehrávání. Caffery se naklonil blíž 

k monitoru a vytočil hlavu bokem, aby si mohl lépe prohlédnout 
zadní sklo nad podsvícenou registrační značkou. Když tento pří-
pad ohlásili Jednotce pro vyšetřování závažných trestných činů, 
její superintendant – nelítostný parchant, který by byl schopen 
vyrazit ze staré ženské duši, kdyby mu její informace mohly 
zlepšit objasněnost – nařídil Cafferymu, ať ze všeho nejdřív ově-
ří, jestli je hlášení podložené. Caffery si nyní prohlédl stíny a od-
razné plochy za zadním sklem toyoty. Na sedadle něco viděl. 
Něco bledého a rozmazaného.

„To je ona?“
„Ano.“
„Víte to jistě?“
Inspektor se otočil a dlouze se na něj zadíval, jako by si mys-

lel, že ho Caffery jen zkouší. „Ano,“ odpověděl pomalu. „Proč?“
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Caffery neodpověděl. Nechtěl vyslovit nahlas superintendan-
tovu obavu – totiž že se v minulosti vyskytlo pár imbecilů, kteří 
si po krádeži auta vymysleli, že na zadním sedadle sedělo jejich 
dítě, poněvadž předpokládali, že policie pak bude po jejich ukra-
deném voze pátrat mnohem usilovněji. I tyhle věci se stávaly. 
Nezdálo se ovšem, že Rose Bradleyová jedná s tímto úmyslem.

„Ukažte mi ji ještě. Dřív.“
Inspektor namířil dálkový ovladač na televizor a proklikal 

se nabídkou k předchozímu záběru, který začínal půldruhé mi-
nuty před útokem na Rose. Parkoviště bylo prázdné. Jen slunce 
ve vjezdu a zaparkovaná auta. Když na časovém kódu naskočilo 
16.31, dveře supermarketu se otevřely a objevila se v nich Rose 
Bradleyová s nákupním vozíkem před sebou. Vedle ní šla holčič-
ka v hnědém tříčtvrtečním kabátku. Byla bledá, měla světlé vlasy 
s ofinou, pastelové střevíce s přezkou a růžové kamaše. Kráčela 
s rukama v kapsách. Když Rose odemkla toyotu, holčička si ote-
vřela zadní dveře a nasoukala se dovnitř. Rose za ní zabouchla, 
položila klíče od auta a parkovací lístek na přední sedadlo a za-
mířila ke kufru.

„Dobrá. Můžete to zastavit.“
Inspektor vypnul televizor a napřímil se. „Vy jste ze závaž-

ných trestných činů. Čí případ to tedy bude? Váš? Nebo můj?“
„Ničí.“ Caffery vytáhl z kapsy klíče. „Tak daleko to totiž ne-

dojde.“
Inspektor zvedl obočí. „To tvrdí kdo?“
„To tvrdí statistika. Ten muž udělal chybu – nevěděl, že v autě 

sedí ta holčička. Při nejbližší příležitosti ji vysadí. Nejspíš se jí už 
zbavil a na policii zrovna teď někdo volá, aby ohlásil její nález.“

„Už jsou to skoro tři hodiny.“
Caffery se na něj zadíval. Inspektor měl pravdu – tříhodinový 

interval se vymykal statistice, a to se Cafferymu nelíbilo. Záro-
veň však tuto práci dělal dost dlouho na to, aby věděl, že se čas 
od času vyskytnou odchylky. Vybočení z normálu, bílé vrány. 
Ano, ty tři hodiny působily divně, ale nejspíš pro ně existoval 
dobrý důvod. Možná se pachatel snažil získat co největší odstup. 
Možná hledal místo, kde bude mít absolutní jistotu, že ho při 
vysazování holčičky nikdo neuvidí.
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„Ona se vrátí. Ručím vám za to.“
„Vážně?“
„Vážně.“
Caffery si zapnul kabát a odešel. Za půl hodiny mu konči-

la služba. Pro dnešní večer plánoval původně několik variant: 
znalostní soutěž pro členy policejního klubu v baru Staple Hill, 
masový dýchánek v restauraci Povoz a koně nedaleko stanice 
nebo večer strávený o samotě doma. Samé tristní možnosti. Žád-
ná z nich však nebyla tak tristní jako program, který se před ním 
rýsoval teď. Musel si zajet promluvit s rodinou Bradleyových. 
Musel zjistit, jestli kromě statistické odchylky existuje i jiný dů-
vod, proč se jejich mladší dcera Martha zatím nikde neobjevila.
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2. kapitola

Bylo půl sedmé, když Caffery dorazil k domu, který se na-
cházel kousek za vesničkou Oakhill v Mendipské vrchovině. 
Dům stál v elegantní bohaté zástavbě už asi dvacet let. Vedla 
k němu široká slepá ulice a obklopovaly ho rozlehlé svažité po-
zemky vroubené vavříny a tisy. Budova se poněkud vymykala 
tradiční představě fary. Caffery si představoval osamělou stavbu 
se zahradou porostlou vistárií a nápisem „Vikářství“ vytesaným 
do kamenných sloupů u vjezdu. Místo toho spatřil řadový do-
mek se štěrkovou příjezdovou cestou zpevněnou prolévaným  
asfaltem, s falešnými komíny a plastovými okny. Zaparkoval 
před domem a vypnul motor. Tato část jeho práce – osobní kon-
takt s oběťmi a poškozenými – ho zdrcovala nejvíc. Chvíli uva-
žoval, že do domu nepůjde. Že na dveře nezaklepe. Přemýšlel 
o tom, že se otočí a odjede pryč.

Dveře mu otevřela styčná důstojnice pro rodinu – speciálně 
vyškolená policistka, která měla zprostředkovávat kontakt mezi 
vyšetřovateli a rodinou Bradleyových. Byla to vysoká třicátni-
ce s lesklými černými vlasy vyčesanými do drdolu, která svou 
výšku zřejmě dost řešila: měla boty bez podpatku a kalhoty se 
širokými nohavicemi a hrbila se, jako by byl v domě příliš nízký 
strop.

„Řekla jsem jim, ze kterého jste oddělení.“ Odstoupila od dve-
ří a pustila Cafferyho do chodby. „Nechtěla jsem je děsit, ale 
musí vědět, že to bereme vážně. A taky jsem jim řekla, že jim 
nepřinesete žádné nové zprávy. Že jim jen chcete položit pár dal-
ších otázek.“
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„Jak to snášejí?“
„Jak myslíte?“
Caffery pokrčil rameny. „No jasně. Hloupá otázka.“
Důstojnice zavřela dveře a věnovala Cafferymu dlouhý zkou-

mavý pohled. „Už jsem o vás slyšela. Vím, kdo jste.“
Uvnitř bylo teplo, a tak si Caffery svlékl kabát. Nezeptal se 

styčné důstojnice, co o něm ví nebo jestli jsou její informace klad-
né, či záporné. Zvykl si na to, že určitý typ žen se k němu chová 
ostražitě. Jeho pověst z Londýna se nějakým způsobem donesla 
až sem na západ. I proto byl stále tak osamělý. I proto si musel 
na večery plánovat bezúčelné aktivity typu masových dýchánků 
nebo policejních znalostních soutěží.

„Kde jsou?“
„V kuchyni.“ Policistka přitiskla nohou ke dveřím látkovou 

zábranu proti průvanu. Venku byla zima. Mrzlo. „Ale pojďte 
tamhle. Nejdřív vám chci ukázat fotky.“

Odvedla Cafferyho do boční místnosti s napůl zataženými 
závěsy. Nábytek vypadal kvalitně, ale zchátrale: u jedné zdi stá-
lo piano z tmavého dřeva, ve výklenku intarzované skříňky se 
ukrýval televizor a dvojice ošoupaných pohovek byla zakrytá 
něčím, co vypadalo jako dvě staré indiánské deky sešité k sobě. 
Na všem – na kobercích, stěnách i nábytku – byly patrné znám-
ky mnohaleté přítomnosti dětí a domácích zvířat. Potvrzovali to 
i dva psi – černobílá kolie a kokršpaněl –, kteří leželi na jedné 
pohovce. Po Cafferyho příchodu zvedli oba hlavu a pozorně ho 
sledovali. Další kontroloři. Další z těch, koho strašně zajímá, co 
teď Caffery udělá.

Caffery se zastavil před nízkým stolkem, na němž leželo 
zhruba dvacet rozprostřených fotografií. Očividně byly vyňaté 
z rodinného alba – rodina spěchala, a tak mnoho fotek odtrhla 
i s nalepovacími rožky. Martha byla drobná a bledá a měla jemné 
blonďaté vlasy s ofinou vepředu. Nosila brýle – takové, kvůli 
jakým se spolužáci dětem posmívají.

Jedna z obecných zásad vyšetřování zněla tak, že při pátrá-
ní po pohřešovaném dítěti je ze všeho nejdůležitější prezentovat 
veřejnosti správnou fotografii. Dítě si muselo být na snímku po-
dobné, aby se podle něj dalo identifikovat, ale zároveň muselo  

11



vypadat přitažlivě. Caffery začal prstem posouvat fotky sem 
a tam. Byly mezi nimi snímky ze školy, snímky z dovolené, sním-
ky z narozeninových oslav. U jednoho se Caffery zarazil. Martha 
na něm měla melounově červené tričko a vlasy stažené do dvou 
culíků na bocích. Za ní se modrala obloha a vzdálené svahy byly 
obrostlé stromy v letním rozpuku. Soudě podle krajiny byl sní-
mek pořízen na zahradě za domem. Caffery ho ukázal styčné 
důstojnici. „Vybrala jste tenhle?“

Žena přikývla. „Poslala jsem ho e-mailem na tiskové odděle-
ní. Je to ten správný?“

„Taky bych ho vybral.“
„Chcete se teď s nimi setkat?“
Caffery si povzdechl a zadíval se na dveře, které mu policist-

ka ukázala. Protivilo se mu, co teď musí udělat. Jako by stál před 
bránou do jámy lvové. Při jednání s oběťmi a pozůstalými ni-
kdy nevěděl, jak najít správnou rovnováhu mezi profesionalitou 
a zúčastněností. „Tak pojďme. Ať to máme za sebou.“

Vstoupil do kuchyně, kde tři členové rodiny Bradleyových 
okamžitě všeho nechali a nedočkavě na něj upřeli obličeje. „Nic 
nového.“ Caffery zvedl ruce. „Žádné nové zprávy pro vás ne-
mám.“

Všichni tři si svorně povzdechli a znovu se schoulili do zbě-
dovaných a shrbených póz. Caffery si je v duchu porovnal s in-
formacemi, které mu o nich poskytla policejní stanice ve Frome: 
nad dřezem stál reverend Jonathan Bradley, vysoký pětapadesát-
ník s hustými, špinavě blonďatými vlasy, vlnou na vysokém čele 
a širokým rovným nosem, který musel působit sebevědomě bez 
ohledu na to, zda měl na sobě kolárek nebo fialové tričko a džíny 
tak jako teď. Tričko na prsou zdobila vyšitá harfa a slovo Iona.

U stolu seděla starší dcera Bradleyových Philippa. Ta jako by 
byla vystřižená z příručky o vzdorovité pubertě: barvila si vlasy 
načerno a nosila kroužek v nose. Za normálních okolností by teď 
ležela rozvalená na gauči v zadní části pokoje, jednu nohu by 
měla přehozenou přes opěradlo a s prstem v puse by tupě hle-
děla na televizi. Teď však byla jiná situace. Teď seděla s rukama 
zastrčenýma mezi koleny, se svěšenými rameny a nezdravě zdě-
šeným výrazem ve tváři.
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A pak tu byla Rose, která také seděla za stolem. Když dnes 
ráno odjížděla z domu, musela díky perlám a vyčesaným vlasům 
vypadat jako blahobytná křesťanka jedoucí na schůzi farní rady. 
Caffery však ze zkušenosti věděl, že lidský obličej se dokáže bě-
hem pár hodin nenávratně změnit, a zdeptaná Rose Bradleyová 
nyní i díky neforemné propínací vestě a polyesterovým šatům 
působila dojmem, že má našlápnuto rovnou do blázince. Říd-
noucí světlé vlasy měla umazané a přilípnuté k hlavě, pod očima 
měla zanícené vaky a na jedné tváři krycí obvaz z nemocnice. 
Podle nepřirozeně povislé spodní čelisti navíc Caffery poznal, že 
dostala sedativa. Škoda. Radši by ji měl soustředěnou.

„Jsme rádi, že jste přijel.“ Jonathan Bradley se pokusil 
o úsměv. Přistoupil ke Cafferymu a dotkl se jeho ramena. „Po-
saďte se. Naliju vám čaj – máme postavenou konvici.“

Kuchyně byla stejně ukoptěná a sešlá jako zbytek domu, ale 
bylo v ní útulno. Na parapetu nad dřezem stála v řadě přáníč-
ka k narozeninám. Polička kousek od dveří přetékala drobný-
mi dárky a na drátěném stojanu trůnil dort, který čekal už jen 
na polevu. Uprostřed stolu ležely tři mobilní telefony – jako by je 
členové rodiny odevzdali do banku a očekávali, že každou chvíli 
některý z nich zazvoní. Caffery se zaměřil na věci a místa, kte-
ré prozrazovaly Marthinu přítomnost, ale dával si záležet, aby 
si toho rodina nevšimla. Vybral si židli naproti Rose, posadil se 
a krátce se na ni usmál. Rose na něj cukla koutkem úst. Ale jen 
na chvíli. Tváře jí protkaly popraskané žilky od usedavého pláče, 
oči měla malátné a jejich okraje zarudlé a naběhlé – podobné oči 
někdy bývají u lidí, kteří utrpěli zranění hlavy. Caf fery si zapsal 
do paměti, že musí se styčnou důstojnicí probrat, odkud má Rose 
ta sedativa. Doufal, že jí je předepsal lékař a že Marthina matka 
nebere útokem domácí lékárničku.

„Zítra má narozeniny,“ zašeptala. „Vrátíte nám ji na naroze-
niny?“

„Paní Bradleyová,“ začal Caffery, „chci vám vysvětlit, proč 
jsem přijel, nehodlám vás zbytečně lekat. Jsem pevně přesvědče-
ný, že si pachatel od okamžiku, kdy vám ukradl to auto, uvědo-
muje, že udělal chybu, poněvadž si na zadním sedadle nevšiml 
Marthy. A jsem přesvědčený, že právě teď plánuje způsob, jak 
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ji pustit. Mějte na paměti, že i on má strach. Šlo mu o to auto, 
nechtěl se kromě krádeže zaplést i do únosu. V podobných pří-
padech je to tak vždycky. V kanceláři mám na polici o tom litera-
turu. Než jsem vyrazil k vám, znovu jsem si ji četl, a jestli chcete, 
udělám vám kopii. Na druhou stranu…“

„Ano? Na druhou stranu co?“
„Na druhou stranu k tomu musí moje oddělení přistupo-

vat jako k únosu, protože jedině takový přístup je zodpovědný.  
Je to naprosto normální a neznamená to, že jsme přehnaně pole-
kaní.“ Během řeči cítil, jak ho styčná důstojnice pozoruje. Věděl, 
že se policisté vyškolení pro styk s rodinami záměrně vyhýbají 
některým slovům, a tak výraz „únos“ použil jen jakoby mimo-
děk a pronesl ho lehkým a sotva slyšitelným hlasem – podob-
ným, jakým generace jeho rodičů vyslovovala slovo „rakovina“. 
„Zalarmovali jsme veškeré stanice pro automatické rozpozná-
vání registračních značek – naše kamery sledují všechny hlavní 
komunikace a hledají na nich vaše auto. Pokud pachatel najede 
na kteroukoliv z hlavních tras v této oblasti, zachytíme ho. Vy-
členili jsme mimořádné týmy, které provádějí výslech svědků. 
Vydali jsme tiskové prohlášení pro média, čímž je zaručeno, že 
si váš případ získá pozornost místních a možná i celostátních 
sdělovacích prostředků. Vlastně je docela možné, že když si teď 
zapnete televizi, uvidíte ve zprávách váš případ. A taky sem za-
nedlouho přijede člověk z našeho technického oddělení. Bude 
potřebovat přístup k vašim telefonům.“

„Pro případ, že by někdo volal?“ Rose se na něj zvědavě po-
dívala. „Takhle jste to myslel – že by nám někdo mohl zavolat? 
Vy mluvíte tak, jako by podle vás ten člověk Marthu doopravdy 
unesl.“

„Prosím vás, paní Bradleyová, myslel jsem to přesně tak, jak 
jsem to řekl. Všechna tato opatření jsou naprosto rutinní. Na-
prosto. Nemyslete si, že se za nimi skrývá cokoliv zlověstného 
nebo že už máme vypracované jakékoliv hypotézy, protože to 
prostě není pravda. Ani na okamžik nevěřím, že tento případ zů-
stane Jednotce pro vyšetřování závažných trestných činů, neboť 
se domnívám, že se Martha bezpečně vrátí domů a zítra s vámi 
bude moci oslavit narozeniny. Ale i přesto se vás potřebuji zeptat 
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na pár věcí.“ Vytáhl z vnitřní kapsy saka malý MP3 rekordér 
a postavil ho na stůl vedle telefonů. Červená kontrolka zablika-
la. „Od této chvíle si vás nahráváme. Stejně jako prve. Jste s tím 
srozuměná?“

„Ano. To je…“ Rose se zajíkla. Na chvíli se odmlčela a pak 
věnovala Cafferymu letmý omluvný úsměv, jako by mezitím za-
pomněla nejen, kdo je, ale i proč s nimi vlastně sedí u stolu. „Chci 
říct…, ano. Nevadí mi to.“

Jonathan Bradley postavil před Cafferyho hrnek s čajem 
a usedl vedle Rose. „Pořád tady probíráme, proč nemáme žádné 
nové zprávy.“

„Na to je ještě brzy.“
„Ale my jednu teorii máme,“ vyhrkla Rose. „Když se to stalo, 

Martha na zadním sedadle klečela.“
Jonathan přikývl. „Už ani nedokážeme spočítat, kolikrát jsme 

jí řekli, ať to nedělá, ale ona to vždycky udělá znovu. Jakmile 
nastoupí do auta, nakloní se přes přední sedadlo a hraje si s rá-
diem. Snaží se na něm naladit něco, co se jí líbí. A tak jsme si 
říkali, že když ten člověk naskočil do auta, vyrazil tak rychle, že 
ji to možná odmrštilo dozadu – možná spadla do prostoru pod 
zadním sedadlem a udeřila se do hlavy. On třeba ani neví, že 
ji tam má. Třeba tam Martha leží v bezvědomí a on jede pořád 
dál. Už se toho auta mohl zbavit a ona v něm pořád může ležet 
v bezvědomí.“

„Nádrž je úplně plná. Cestou do Bathu jsem tankovala. Takže 
ten člověk může dojet daleko. Strašlivě daleko.“

„Todle nemůžu poslouchat.“ Philippa odsunula židli, zamí-
řila k pohovce a začala se hrabat v kapsách své džínové bundy. 
„Mami, tati.“ Vytáhla krabičku cigaret a zamávala jí před rodiči. 
„Vím, že na to není vhodná doba ani místo, ale já kouřím. Už pár 
měsíců. Sorry.“

Rose a Jonathan se dívali, jak dcera odchází k zadním dveřím. 
Ani jeden z nich nepromluvil, když je Philippa otevřela dokořán 
a začala si hrát se zapalovačem. Od úst jí šly v chladném noč-
ním vzduchu bílé obláčky a v pozadí se po hvězdnaté obloze 
táhly rozdrobené mraky. Ve vzdáleném údolí se mihotala světla. 
Caffery si pomyslel, že na listopad je zima. Příliš velká zima.  
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Bytostně vnímal zamrzlou rozlehlost zdejší krajiny. Tíhu tisíco-
vek různých silnic a cest, na nichž mohl pachatel Marthu vysadit. 
Toyota Yaris bylo malé auto s relativně velkou nádrží a dlouhým 
dojezdem – možná až osm set kilometrů –, avšak Caffery nepřed-
pokládal, že pachatel pojede na nějaké konkrétní místo. Zjevně to 
byl někdo zdejší – například přesně věděl, kde jsou rozmístěné 
jednotlivé kamery. Byl příliš nervózní, než aby opustil lokalitu, 
kde to důvěrně zná. Takže se zřejmě zdržoval poblíž – na místě, 
které mu dodávalo sebedůvěru. A pravděpodobně hledal nějaký 
odlehlý terén, kde bude moci Marthu bez rizika vysadit. Caffery 
si byl jistý, že se všechno seběhlo právě takto, ale dlouhý časo-
vý interval mu stále vrtal hlavou. Tři a půl hodiny. Vlastně už 
skoro čtyři. Caffery si zamíchal čaj. Raději se díval na lžičku, než 
aby dopustil, že si rodina všimne, jak jeho oči bloudí k hodinám 
na stěně.

„Pane Bradley,“ pokračoval po chvíli, „slyšel jsem, že jste 
místní kněz.“

„Ano. Kdysi jsem pracoval jako ředitel školy, ale před třemi 
lety jsem přijal svěcení.“

„Připadáte mi jako šťastná rodina.“
„To jsme.“
„Vystačíte se svými prostředky? Neberte to jako nemístnou 

otázku, prosím.“
Jonathan se zlehka, sklíčeně usmál. „Ano. Se svými prostřed-

ky vystačíme velmi dobře. Nemáme dluhy. Nejsem tajný gam-
bler ani narkoman. A nemáme ani žádné nepřátele, jestli se teď 
chcete zeptat na tohle.“

„Tati,“ zamumlala Philippa. „Nebuď takovej kretén.“
Bradley na dceru nijak nereagoval. „Jestli se vaše úvahy ubí-

rají tímto směrem, pane Caffery, pak vás ujišťuji, že to není správ-
ná stopa. Neexistuje jediný důvod, proč by nám ji chtěl kdokoliv 
vzít. Žádný důvod. Taková rodina my prostě nejsme.“

„Chápu vaši frustraci. Chci si jen udělat přesnější obrázek.“
„Žádný obrázek není. Žádný obrázek není. Někdo nám sebral 

dceru a my teď čekáme, že s tím něco uděláte…“ Odmlčel se, 
protože si náhle uvědomil, že křičí. Zaklonil se a začal ztěžka 
oddechovat. Obličej měl sytě červený. „Promiňte.“ Prohrábl si 
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rukou vlasy. Vypadal unaveně. Zdeptaně. „Promiňte – opravdu 
se omlouvám. Nechtěl jsem se do vás tak pustit. Ale zřejmě si 
nedokážete dost dobře představit, jaký je to pocit.“

Ještě před pár lety, když byl Caffery mladý a horkokrevný, 
by ho taková poznámka – tedy samozřejmé konstatování, že 
neví, jaký je to nebo ono pocit – dokázala pořádně rozlítit. Postu-
pem času se však naučil zachovávat v podobných situacích klid.  
Jonathan Bradley vůbec nevěděl, co říká, neměl o tom tušení – 
jak by ho také mohl mít? –, a tak Caffery jen položil ruce na stůl 
dlaněmi dolů. Aby ukázal, jak je klidný. Jak má situaci pod kon-
trolou. „Podívejte, pane Bradley a paní Bradleyová. Nikdo si ne-
může být ničím stoprocentně jistý a ani já nedokážu předpovědět 
budoucnost, ale jsem ochoten podstoupit to riziko a vyjádřit pře-
svědčení – velmi silné přesvědčení –, že tahle záležitost dopadne 
dobře.“

„Dobrý Bože.“ Po Roseině tváři se skutálela slza. „To myslíte 
vážně? Opravdu to myslíte vážně?“

„Opravdu to myslím vážně. Dokonce…“ Caffery se konejšivě 
usmál a pak řekl jednu z nejpitomějších věcí, které za svůj život 
vypustil z úst: „Dokonce už se těším na fotku, kde bude Martha 
sfoukávat svíčky. Doufám, že mi pošlete kopii, ať si ji můžu po-
věsit na zeď.“
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3. kapitola

Cementárna v Mendipské vrchovině byla už šestnáct let za-
vřená a majitelé nechali na hranici objektu instalovat bezpečnost-
ní bránu, aby lidé nevjížděli dovnitř a neproháněli se v autech 
kolem zatopeného lomu. Blecha Marleyová vystoupila z auta asi 
sto metrů od brány, na okraji cesty vedoucí mezi keři. Odlomi-
la z nedalekého stromu pár větví a položila je tak, aby na auto 
nebylo z hlavní silnice vidět. Nikdo sem sice nechodil, ale opatr-
nost nikdy nebyla na škodu.

Celý den panovala zima. Oblohu zakrývala šedá mračna 
z Atlantiku. A také foukal vítr, takže Blecha měla na sobě bun-
du s kapucí a kulicha. Na zádech nesla batůžek obsahující pyt-
lík s křídou, sáček s karabinami a chrániče kolenou a loktů. Její 
lezecké boty Boreal s přilnavou podrážkou vypadaly na první 
pohled jako normální turistická obuv. Kdyby tu někoho potkala, 
vydávala by se za turistku, která sešla z cesty.

Protáhla se škvírou v obvodovém pletivu a zamířila na pě-
šinu. Počasí se zhoršovalo. Než došla k vodě, strhla se přeháň-
ka. Pod bílým baldachýnem zatažené oblohy se v pravidelných 
útvarech proháněly menší a tmavší mraky, rychlé jako hejna 
ptáků. V takový den nikdo venku nebude. Blecha přesto kráčela 
svižně a se sklopenou hlavou.

Na protější straně, mimo dohled z cesty, se tyčila skalní stěna. 
Blecha se zastavila u jejího dolního okraje a naposledy se ohlédla 
přes rameno, aby zjistila, jestli je sama. Přikrčila se za skálu, našla 
místo, jež hledala, sundala si batoh a vytáhla z něj pár věcí, které 
potřebovala. Klíčem byla rychlost a odhodlání. Nepřemýšlet, jen 
konat. Ať je to za mnou.
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Zatloukla do vápencové skály první karabinu. Její otec, dnes 
už dávno mrtvý, byl dobrodruh tělem i duší. Učiněný chlapecký 
hrdina – potápěl se, spouštěl se do jeskyní, lezl po skalách. Jeho 
dobrodružná povaha se přenesla i na Blechu, ale lezení pro ni ni-
kdy nebylo druhou přirozeností. Nepatřila k lezcům od Pánabo-
ha, kteří dokážou dělat shyby na dvou prstech. Tahle vápencová 
stěna měla být snadná, protože obsahovala mnoho svislých i vo-
dorovných štěrbin, ale Bleše stejně připadala zrádná. Neustále 
strkala ruce na špatná místa, a ve většině štěrbin navíc objevova-
la ztuhlou křídu od svých předchozích výstupů. Během lezení se 
musela každých pár metrů zastavit a vydloubat z nich plné hrsti 
bílého svinstva. Nechávat stopy se nevyplácelo. Nikdy.

Blecha byla malá, ale silná jako opice. Když v životě nikdy ne-
víte, co vás čeká za rohem, vyplatí se udržovat se v kondici, a tak 
Blecha každý den nejméně dvě hodiny cvičila. Běhala, zvedala 
činky. Byla ve špičkové formě. Třebaže měla mizernou lezeckou 
techniku, vyškrábat se po skalní stěně jí netrvalo ani deset minut. 
Když se vyhoupla na vrchol, ani nebyla příliš zadýchaná.

Tady nahoře vítr prudce svištěl, napínal jí bundu a vháněl 
vlasy do očí. Blecha zaryla prsty do skály, otočila hlavu a podí-
vala se do deštěm bičovaného údolí. Většina skály nebyla z ces-
ty vidět; výjimku tvořil tento krátký úsek. Kdyby měla opravdu 
smůlu, mohl si jí na něm všimnout některý z projíždějících moto-
ristů. Nyní však byla silnice prakticky prázdná: kolem projelo jen 
jedno nebo dvě auta s rozsvícenými světly a zapnutými stěrači. 
Blecha se přesto tiskla ke skále, aby s ní co nejvíc splývala.

Vklínila chodidla do štěrbin, lehce vytočila trup doleva, až na-
šla hledané místo, poté oběma rukama sevřela rozsochaté kořeny 
jednoho keře a odtáhla je od sebe. Na chvíli zaváhala, protože se 
jí do toho nechtělo, ale pak strčila hlavu mezi kořeny. Zhluboka 
se nadechla. Zadržela dech. Ochutnala vzduch.

Dlouze vydechla, chraplavě se rozkašlala a pustila keř. Od-
vrátila se a přitiskla si hřbet ruky na nos. Hruď se jí silně vzdou-
vala.

Mrtvola tam pořád byla. Blecha ji cítila. Hořký zápach hnilo-
by, který nutil na zvracení, jí prozradil všechno, co potřebovala 
vědět. Pach byl odpudivý, ale slabší než posledně. Znamenalo to, 
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že tělo dělá, co má. Během léta byl ten smrad hrozný, opravdu 
hrozný. Bývaly dny, kdy sem přijela a cítila mrtvolu už na pěši-
ně, kde ji mohl ucítit i náhodný kolemjdoucí. Tahle intenzita už 
byla lepší. Mnohem lepší. Znamenala, že se tělo té ženy rozkládá.

Drobná škvíra, do níž Blecha právě strčila nos, vedla do pukli-
ny, která se klikatě táhla směrem do skály. Hluboko, hluboko 
dole, téměř osmdesát metrů pod Blechou, se nacházela jeskyně. 
Do té vedl jen jeden přístup, který byl navíc zatopený. Správnou 
trasu bylo prakticky nemožné najít, pokud člověk neměl speciál-
ní potápěčské vybavení a encyklopedické znalosti kontur lomu. 
Blecha už tuto trasu absolvovala – za posledního půl roku, kdy 
tam to tělo leželo, se hned dvakrát potopila do lomu a pronik-
la do jeskyně, jako by se chtěla ujistit, že mrtvolu nikdo nena-
šel. Nyní vězelo tělo zaklíněné ve štěrbině ve skalním podloží 
a zakrývalo ho kamení. Nikdo nemohl vědět, že tam je. Jedinou 
stopu po Blešině počínání představoval nezaměnitelný zápach, 
který se šířil přirozeným větracím systémem jeskyně, skrz ne-
viditelné trhliny a pukliny, a vycházel až tady nahoře, vysoko 
na skalní stěně.

Z druhé strany lomu se ozval hluk: bezpečnostní brána se 
otevírala. Blecha roztáhla ruce i nohy a začala rychle, ale kon-
trolovaně klouzat ze skály. Drásala si kolena a na přední straně 
nepromokavé bundy se jí vytvořila dlouhá hnědooranžová čára 
od hlíny. Nakonec se svezla až dolů, přikrčila se, znovu roztáhla 
ruce a poslouchala zvuky z lomu. Ve větru a dešti se to dalo jen 
těžko poznat, ale zdálo se jí, že slyší auto.

Kradmo se doplazila na okraj skály, vykoukla přes něj a rych-
le ucukla hlavou.

Auto. S rozsvícenými reflektory. Pomalu v dešti vyjíždělo 
od brány. A to nebylo všechno. Blecha znovu vyklonila hlavu přes 
mokrou skálu a zadívala se k lomu. Ano. Bylo to policejní auto.

Hoho. Co teď, chytrolíne?
Rychle si sundala chrániče kolenou, pytlík s křídou a ruka-

vice. Ke karabinám výše ve stěně se tak rychle dostat nemo hla, 
a tak aspoň vytáhla pár těch nejbližších. Vytrhla je ze stěny a na-
pěchovala je spolu s ostatními odloženými věcmi do prostoru 
pod keřem, jenž jí rostl u nohou. Podřepla a jako žabák se zača-
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la přesouvat mezi keři, které jí poskytovaly úkryt, od této skály 
k vedlejší, kde se mohla opět napřímit a rozhlédnout se po okolí.

Policejní vůz zastavil na vzdálenější straně lomu, kam kdysi 
zaměstnanci cementárny navršili nepotřebnou hlušinu. Reflekto-
ry měl celé zablácené. Možná se sem ten policista přišel jen vy-
močit. Anebo si zatelefonovat. Anebo si dát sendvič. Každopád-
ně vypnul motor, stáhl okénko, vystrčil z něj hlavu a přimhouřil 
oči do deště. Poté se naklonil nad sedadlo spolujezdce a začal 
něco hledat.

Sendvič? Ať je to sendvič, prokristapána. Nebo telefon?
Ne. Byla to baterka.
Policista otevřel dveře. Déšť a mraky ubraly tolik denního 

světla, že ve svitu baterky byly vidět i dešťové kapky. Světlo se 
odráželo od auta, zachycovalo policistu, který si právě nasazoval 
nepromokavou bundu, a ztrácelo se až mezi stromy na okraji ces-
ty. Policista zabouchl dveře, přešel k zatopenému lomu a posvítil 
baterkou na vodu. Chvíli se díval, jak se hladina pod náporem 
bičujícího deště vlní a čeří. Blecha se zadívala za bezpečnostní 
bránu a všimla si, že jedna z větví, jíž zakryla své auto, je odhr-
nutá. Policista věděl, že v lomu někdo je.

A máš to, řekla si v tu chvíli Blecha. Lítáš v tom až po uši.
Policista se náhle otočil, jako by slyšel nějaký hluk, a namířil 

baterku na místo, kde stála. Blecha se přitiskla k závětrné straně 
skalní stěny a vytočila se bokem. Z větru jí slzely oči a srdce jí 
hlasitě tlouklo. Policista udělal pár kroků dopředu. Jeho nohy 
chroupaly na štěrku. Jeden, dva, tři, čtyři. A pak další kroky, 
o poznání odhodlanější. Pět, šest, sedm. Mířil přímo k ní.

Blecha se zhluboka nadechla, sundala si kapuci z hlavy 
a vstoupila do kuželu světla. Policista zastavil pár metrů od ní. 
Baterku měl vystrčenou před sebe a z kapuce mu kapal déšť. 
„Dobrý den,“ řekl.

„Dobrý den.“
Přejel ji baterkou od hlavy k patě. „Víte, že toto je soukromý 

pozemek? Patří cementárně.“
„Vím to.“
„Chcete říct, že pracujete v lomu?“
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Blecha se na policistu vlažně usmála. „Vy to neděláte dlouho, 
viďte? Myslím policajtštinu.“

„Povězte mi, co vám říkají slova ‚soukromý majetek‘. Co zna-
mená soukromý majetek?“

„Jako že bych tu neměla být? Ne bez povolení ke vstupu.“
Policista zvedl obočí. „Výborně. Začínáte to chápat.“ Posvítil 

baterkou na cestu. „To je vaše auto? Tam na pěšině.“
„Ano.“
„Nesnažila jste se ho ukrýt pod větvemi, že ne?“
Blecha se zasmála. „Probůh. Samozřejmě že ne. Proč bych to 

dělala?“
„Takže jste před auto ty větve nepoložila?“
Blecha zvedla ruku, aby si zakryla oči před deštěm, a před-

stírala, že hledí na svůj vůz. „Nejspíš tam ty věci navál vítr. Ale 
chápu, jak to myslíte a co se mi snažíte říct. Vypadá to, jako by se 
to auto snažil někdo schovat, viďte?“

Policista na ni znovu obrátil baterku a prohlédl si její bundu. 
Pokud si všiml lezeckých bot, nedal to nijak najevo. Přistoupil 
k ní ještě o pár kroků blíž.

Blecha si sáhla do vnitřní kapsy bundy. Policistova reakce 
byla bleskurychlá: během necelé vteřiny si strčil baterku pod 
paži, položil pravou ruku na vysílačku a levou na tubu se slzným 
plynem v pouzdře.

„To je v pořádku.“ Blecha svěsila ruku, rozepnula si bundu 
a odhrnula cíp, aby policista viděl podšívku. „Tady.“ Ukázala 
na vnitřní kapsu. „Tady uvnitř. Tam mám svoje povolení. Můžu 
vám ho ukázat?“

„Povolení?“ Policista nespustil oči z kapsy. „Co to může být 
za povolení?“

„Tady.“ Blecha udělala krok vpřed a podržela mu bundu ro-
zevřenou. „Podívejte se sám. Jestli vás to uklidní.“

Policista si olízl rty, sundal ruku z vysílačky a natáhl ji před 
sebe. Položil prsty na okraj kapsy.

„Nemáte tam nic ostrého, že ne? Nic, oč bych se mohl poře-
zat?“

„Nic takového.“
„Radím vám, abyste mi nelhala, mladá dámo.“
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„Nelžu.“
Policista pomalu vsunul ruku do kapsy a prohmatal její ob-

sah. Něco našel, objel to prsty a zamračil se. Vytáhl ten předmět 
a začal si ho prohlížet.

Policejní legitimace. Ve standardním pouzdře z černé kůže.
„Policistka?“ řekl pomalu. Otevřel průkaz a přečetl jméno. 

„Seržantka Marleyová? Už jsem o vás slyšel.“
„Ehe. Šéfuju Vodní pátrací jednotce.“
Policista jí vrátil legitimaci. „A co propána děláte tady?“
„Přemýšlím, že v lomu příští týden uspořádám výcvikový 

kurz. A tak tady obhlížím terén.“ Pochybovačně se zadívala 
na mraky. „Jenže v tomhle počasí mrzne člověku pod vodou za-
dek úplně stejně jako nahoře.“

Policista zhasl baterku a přitáhl si bundu těsněji na tělo. 
„VPJ?“ zeptal se.

„Přesně tak. Vodní pátrací jednotka.“
„Slyšel jsem o vašem týmu spoustu věcí. Bylo to zlé, co?“
Blecha neodpověděla, ale při zmínce o problémech její jednot-

ky ucítila v zadní části hlavy tvrdé a chladné cvaknutí.
„Prý za vámi byl i hlavní superintendant. A inspekce profe-

sionálních standardů zahájila vyšetřování, je to tak?“
Blecha nasadila nenucený, příjemný výraz. Složila pouzdro 

a zastrčila si ho zpátky do kapsy. „Nemůžeme se pořád nimrat 
v dřívějších chybách. Máme spoustu práce. Stejně jako vy.“

Policista přikývl. Zjevně se chystal něco říct, ale pak si to roz-
myslel. Přiložil si prst k čepici, otočil se a pomalu se vrátil k autu. 
Nastoupil dovnitř, couval asi deset metrů, pak se otočil a zamířil 
k bráně. Když míjel Blešino auto ukryté v křoví, malinko zpoma-
lil a dobře si vůz prohlédl. Pak opět sešlápl plyn a byl pryč.

Blecha nehnutě stála a nechala na sebe dopadat déšť.
Slyšel jsem o vašem týmu spoustu věcí. Bylo to zlé, co?
Otřásla se, zapnula si bundu a rozhlédla se po opuštěném 

lomu. Déšť jí stékal po tvářích jako slzy. Nikdo jí o jednotce ne-
řekl nic do očí. Až do dneška. Když si nyní položila otázku, jaký 
z toho má pocit, zjistila, že pravda je poněkud překvapivá. Zra-
ňovalo ji, že její tým má problémy. V nitru jako by se jí vzpříčilo 
něco, co tam nepatřilo. Něco, co se tam ocitlo ve stejném oka-
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mžiku, kdy ukryla tu mrtvolu do jeskyně. Zhluboka se nadechla 
a zatlačila tu věc zpátky do pozadí. Pevně ji tam zaklínila a pak 
pomalu a jistě dýchala tak dlouho, až ten pocit odezněl.
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4. kapitola

O půl deváté večer nebylo po Marthě stále ani vidu, ani sle-
chu. Vyšetřování se už však mělo o co opřít. Objevila se totiž sto-
pa. Jedna žena z Frome viděla reportáž o krádeži auta v místních 
zprávách a dospěla k závěru, že má policii co říct. Poskytla tedy 
svědeckou výpověď a místní policie ji předala na JVZT.

Caffery dorazil na místo po vedlejších venkovských cestách, 
o nichž věděl, že se po nich dá jet rychle, aniž člověka zastaví 
nějaký znuděný dopravák. Déšť už ustal, ale stále silně foukalo. 
Pokaždé, když už se zdálo, že se vítr utišil, se odněkud opět 
zvedl, začal svištět přes silnici, setřásal ze stromů dešťové kapky 
a posílal je v obloucích do Cafferyho reflektorů. Žena měla doma 
ústřední topení, ale Caffery se tam přesto necítil příjemně. Čaj 
odmítl, deset minut se ženou hovořil, pak se rozloučil, na neda-
leké čerpací stanici si koupil cappuccino a vrátil se s ním na ulici. 
Postavil se před dům svědkyně, zapnul si kabát a v klidu začal 
popíjet kávu. Chtěl nasát atmosféru ulice a nejbližšího okolí.

Během oběda, zhruba hodinu před přepadením Rose Brad-
leyové, sem přijel muž v tmavě modrém autě. Svědkyni připadal 
nervózní, a tak ho pozorovala. Měl vyhrnutý límec, takže mu 
nebylo vidět do tváře, ale ona si byla docela jistá, že se jednalo 
o bělocha s tmavými vlasy. Na sobě měl černou péřovou bundu 
a v levé ruce držel něco, co svědkyně v tu chvíli nepoznala, ale 
zpětně si uvědomila, že to mohla být nějaká gumová maska. Vi-
děla, jak muž odchází od auta, jenže v tu chvíli odpoutal její po-
zornost telefonát, a když se vrátila k oknu, ulice už byla prázdná. 
Auto tam však stálo dál. Celý den. Teprve když zhlédla televizní 
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zprávy a znovu se podívala z okna, viděla, že auto je pryč. Muž 
se pro něj někdy během večera vrátil.

Svědkyně si byla docela jistá, že automobil měl značku Vaux-
hall – v autech se příliš nevyznala, ale tenhle vůz měl ve znaku 
draka, to věděla určitě –, a když ji Caffery vzal ven a našel pod 
jednou pouliční lampou o pár čísel dál zaparkovaný vauxhall, 
podívala se žena na znak a přikývla. Ano. Měl tmavě modrou 
barvu. A nebyl moc čistý. Na konci registrační značky byla mož-
ná písmena WW, ale přísahat by na to nemohla. A přestože by 
strašně ráda pomohla, na nic dalšího se už nepamatovala.

Caffery stál na místě, kde to auto během dne parkovalo, pře-
hrával si celou scénu a pokoušel se odhadnout, kdo další si auta 
mohl všimnout. Na samotném konci tmavé a větrem bičova-
né ulice se nacházel koloniál, jehož výloha zářila do tmy. Nad  
oknem se táhla plastová cedule s názvem, na skle byly nalepe-
né plakáty s nabídkami a vedle stál odpadkový koš s reklamou 
na místní noviny. Caffery přešel přes ulici, dopil kávu, hodil ke-
límek do odpadkového koše a vstoupil dovnitř.

„Dobrý den,“ řekl a ukázal policejní průkaz Jihoasiatce za po-
kladnou. „Je tady vedoucí?“

„To jsem já.“ Jihoasiatka se zadívala na průkaz. „Jak se jme-
nujete?“

„Caffery – nebo Jack, pokud lidi raději oslovujete křestními 
jmény.“

„A co jste zač? Detektiv?“
„Ano, tak se to dá jedním slovem shrnout.“ Caffery pohlédl 

na kameru nad pokladnou. „Je ta věc aktivovaná?“
Vedoucí se podívala nahoru. „Vrátíte mi ten čip?“
„Cože?“
„Myslím tu loupež.“
„Pardon, já o žádné loupeži nic nevím. Jsem z jednoho cen-

trálního oddělení. Takové informace se ke mně nedostanou. 
O jaké loupeži mluvíte?“

V koloniálu se vytvořila fronta. Vedoucí kývla na mladíka, 
který doplňoval zboží do regálů, ať to vezme za ni. Vytáhla z po-
kladny klíček, pověsila si ho na růžovou gumovou pružinku 
na krku a ukázala Cafferymu, ať jde za ní. Prošli kolem loterijního 
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terminálu a dvou poštovních přepážek se staženými žaluziemi, 
až se ocitli ve skladu situovaném v zadní části prodejny. Postavili 
se mezi krabice s chipsy Walkers a neprodanými časopisy, které 
byly svázané a připravené k vrácení do remitendy.

„Minulý týden sem někdo vtrhl a vytáhl na prodavače nůž. 
Nějací dva kluci v kapucích. Já tady nebyla. Sebrali jen asi čtyři-
cet liber.“

„Ale říkala jste kluci. Nebyli to muži?“
„Ne. Myslím, že mám docela dobrou představu, o koho se 

jedná. Teď jde jen o to, aby mi to policie uvěřila. Pořád si prohlí-
žejí záznam.“

V rohu stál černobílý televizní monitor zachycující hlavu pro-
davače, který právě vyplácel peníze za loterijní tiket. V pozadí 
byly vidět regály se sladkostmi a za nimi ulice, na níž ve větru 
poletovalo smetí. Caffery si celý monitor dobře prohlédl. V le-
vém dolním rohu byl mezi plakáty, časopisy a zaparkovanými 
automobily vidět prostor, v němž podle svědkyně parkoval 
modrý vauxhall. „Dnes ráno došlo k únosu.“

„Já vím.“ Vedoucí zavrtěla hlavou. „Ve městě. Ta holčička. Je 
to strašné. Prostě strašné. Všichni mluví jen o tom. Proto jste sem 
přišel?“

„Jeden člověk, se kterým bychom o tom případu rádi mluvi-
li, možná parkoval právě tady.“ Caffery ukázal na monitor. „To 
auto tu stálo celý den. Můžete mi ten záběr vyjet?“

Žena přistoupila ke kovové skříni zapuštěné do zdi, sundala 
z růžové pružinky na krku další klíč a odemkla ji. Dvířka se ote-
vřela a za nimi se objevil rekordér. Žena stiskla tlačítko, zamrači-
la se a stiskla druhé. Na displeji se objevil nápis Vložte paměťovou 
kartu. Žena tiše zaklela a stiskla třetí tlačítko. Displej byl vteřinku 
nebo dvě prázdný a pak na něm naskočilo stejné sdělení. Vložte 
paměťovou kartu. Žena mlčela. Několik vteřin nehnutě stála zády 
ke Cafferymu. Když se k němu otočila, měla ve tváři úplně jiný 
výraz.

„Co je?“ zeptal se Caffery. „Co se děje?“
„Nejede to.“
„Jak to myslíte, že to nejede?“
„Rekordér není zapnutý.“
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„Jak to, že ne?“
„To já nevím. Vlastně ne.“ Mávnutím ruky vzala svá slova 

zpět. „To je lež. Vlastně to vím. Když si policie odvezla ten čip…“
„Ano?“
„Řekli mi, že mi do něj vloží jinou kartu a zase rekordér za-

pnou. Já už to pak nekontrolovala. Slot na kartu je prázdný. Jsem 
jediná, kdo má od téhle skříňky klíče, takže je jasné, že se tu nic 
nenahrává už od pondělka, kdy sem přijela policie pro záběry té 
loupeže.“

Caffery otevřel dveře a zadíval se přes prodejnu plnou zákaz-
níků s časopisy a lahvemi levného vína na ulici, na automobily 
parkující v kuželech světla od pouličních lamp.

„Ale můžu vám říct jedno.“ Vedoucí prodejny se postavila 
vedle Cafferyho a rovněž se zadívala na ulici. „Jestli zaparkoval 
tamhle a pak šel pěšky do města, tak zřejmě přijel z Bucklandu.“

„Z Bucklandu? Já jsem tu nový. Kterým směrem leží Buck-
land?“

„Směrem na Radstock. A Midsomer Norton. Už víte?“
„Nic mi to neříká.“
„No, tak odtamtud zkrátka přijel. Z Radstocku nebo Midso-

mer Nortonu.“ Pohrála si s klíčenkou na pružině. Voněla květi-
novým parfémem – lehkým a letním, ale laciným. Takovým, jaké 
si člověk kupuje ve stánku na ulici. Cafferyho otec býval rasista – 
neškodný rasista, který podobně jako mnoho lidí v té době venti-
loval své předsudky pouze nemístnými poznámkami v hospodě. 
Bezmyšlenkovitě a lehkovážně. Svým synům například vštěpo-
val, že „pakoši“ neboli Pákistánci jsou féroví a pracovití, ale smr-
dí po kari. Nic víc a nic míň. Smrdí po kari a po cibuli. Caffery si 
nyní uvědomil, že dodnes ve skrytu duše předpokládá, že je to 
alespoň zčásti pravda. A že ho dodnes překvapuje, když zjistí, že 
to pravda není. Podle něj to dokazovalo, jak hluboko se člověku 
vryje pod kůži rodičovská výchova. A jak tvárná a bezbranná je 
dětská mysl.

„Můžu se vás na něco zeptat?“ Vedoucí prodejny našpulila 
rty. Její ústa se pod nosem scvrkla v drobnou čárku. „Jen jednu 
otázku.“

„Jistě.“
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„Ta holčička. Martha. Co s ní ten člověk podle vás provede? 
Jakou strašlivou věc jí udělá?“

Caffery se dlouze a zhluboka nadechl a nasadil srdečný, klid-
ný úsměv. „Nic. Neudělá jí nic. Někde ji vysadí – na nějakém 
bezpečném místě, kde ji brzy najdou. A pak uteče za kopečky.“
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5. kapitola

Noc získala škodolibou trvalost. Caffery dospěl k závěru, že 
Bradleyovy není třeba navštěvovat znovu. Neměl pro ně žádné 
nové zprávy a podle informací styčné důstojnice teď byli stejně 
všichni tři obklopení sousedy, přáteli a farníky, kteří jim přiná-
šeli květiny, dorty a lahve vína, aby jim popřáli šťastný konec 
případu a pozvedli je na duchu. Caffery se ujistil, že podrobné 
informace o vauxhallu byly rozeslány do všech stanic ANPR, 
a pak odjel vyřizovat hromadu papírů do kanceláře, která sídlila 
za kingswoodskou policejní stanicí na severovýchodním výběž-
ku rozpínající se chobotnice, jejíchž osm chapadel představovalo 
jednotlivá bristolská předměstí.

Zastavil u elektronické brány, vystoupil do plné záře bezpeč-
nostních světel, odhrnul si rukáv košile a přečetl si číslo napsané 
perem na vnitřní straně zápěstí. Před třemi týdny někdo ukradl  
z tohoto parkoviště auto – přímo pod nosem jim čmajzl služební 
vůz. Všichni to považovali za obrovskou ostudu a každý poli-
cista dostal přidělený nový přístupový kód. Cafferymu však do-
dnes dělalo problémy zapamatovat si ho, a tak si číslo napsal 
na ruku. Když vyťukal do panelu první polovinu kódu, uvědo-
mil si, že ho někdo sleduje.

Zarazil se s rukou na panelu a pak se otočil. Byla to seržant-
ka Blecha Marleyová. Stála vedle auta s otevřenými dveřmi na 
straně řidiče. Nyní je zabouchla a vyrazila ke Cafferymu. Limit 
pro zadání kódu mezitím vypršel a bezpečnostní světlo zhaslo. 
Caffery svěsil ruku a stáhl si rukáv. Zmocnil se ho iracionální 
pocit, že ho seržantka chytila do pasti.
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Cafferymu bylo téměř čtyřicet a léta si myslel, že ví, co od 
žen potřebuje. Většinou mu napůl zlomily srdce, a tak se na-
učil být ve vztahu k nim uměřený a pragmatický. Ta, která teď 
k němu kráčela přes ulici, v něm však vyvolávala otázku, jestli 
se za rouškou jeho racionality náhodou neskrývá spíš rozervaná 
a tíživá osamělost. Před šesti měsíci už mu nechybělo mnoho, 
aby v této věci něco rázného podnikl, jenže pak všechno, co si 
do té doby myslel, že o té ženě ví, v jediném okamžiku explodo-
valo jako časovaná bomba. Viděl ji totiž udělat něco, co ji usvěd-
čovalo z toho, že je ve skutečnosti úplně jiným člověkem, než 
si Caffery myslel. Toto náhodné odhalení jím projelo jako blesk, 
odebralo mu všechny city či domnělé city vůči ní a zanechalo 
v něm zmatek, rozčarování a také jakousi zaraženost. Zaraženost 
a zklamání, které jako by ani neměly kořeny v dospělosti, nýbrž 
hluboko v dětství – v době, kdy ještě Pákistánci smrděli po kari 
a všechny události zasahovaly člověka nesmírně hluboko. Třeba 
když hrál za poražený fotbalový tým. Nebo když nedostal k Vá-
nocům kolo, které si tolik přál. Od té doby se s Blechou tu a tam 
potkával v práci, věděl, že by jí měl říct, co viděl, ale zatím pro to 
nedokázal najít vhodná slova. I proto, že si ještě sám nesrovnal 
v hlavě, proč tu věc udělala.

Nyní se Blecha zastavila pár metrů od něj. Na sobě měla stan-
dardní zimní výbavu podpůrné policejní skupiny – černé kapsá-
če, tričko a nepromokavou bundu. Bujné světlé vlasy, které si 
obvykle stahovala vzadu do culíku, jí volně splývaly na ramena. 
Seržantka podpůrné skupiny by správně měla vypadat úplně ji-
nak než ona. „Ahoj, Jacku,“ řekla.

Caffery se natáhl a zabouchl dveře fordu. Vypjal ramena a na-
sadil tvrdý výraz. Oči ho bolely od snahy neprohlížet si Blechu 
příliš bedlivě.

„Ahoj,“ odpověděl, když přistoupila blíž. „Dlouho jsme se 
neviděli.“
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6. kapitola

Blecha byla stále rozrušená a nervózní z toho, co se před 
pár hodinami stalo v lomu. A když se pak během večera zača-
la policejními řadami šířit zpráva o únosu a těsně před koncem 
pracovní doby dorazila i na její odlehlé oddělení, rozsvítily se 
jí v hlavě výstražné vykřičníky. Po pravdě řečeno existoval jen 
jeden člověk, s nímž si o tom mohla promluvit. Detektiv-inspek-
tor Caffery. A tak na konci služby odjela rovnou do sídla JVZT 
v Kingswoodu.

Caffery stál u brány kousek od svého auta a dopadalo na něj 
žluté světlo, které se odráželo od oken kanceláří za ním a kaluží 
na zemi. V těžkém kabátě docela klidně sledoval, jak se k němu 
Blecha blíží. Měl tmavé vlasy a středně vysokou štíhlou postavu, 
a i kdyby to Blecha nevěděla z vlastní zkušenosti, dalo se z jeho 
držení těla poznat, že tento člověk o sebe umí pečovat. Byl to 
dobrý detektiv, leckdo by řekl geniální, ale všichni si o něm šuš-
kali. Na Cafferym totiž bylo něco ujetého. Něco divokého a sa-
motářského. Dalo se mu to poznat v očích.

Netvářil se šťastně, že ji vidí. Ani náhodou. Blecha zaváhala 
a nejistě se na něj usmála.

Caffery spustil ruku z bezpečnostního panelu, do kterého 
právě zadával přístupový kód. „Jak se vede?“

„Dobře.“ Blecha přikývla a pořád byla malinko rozhozená 
z jeho výrazu. Ještě před několika měsíci se na ni Caffery díval 
úplně jinak – hleděl na ni tak, jak má muž na ženu hledět. Jednou 
nebo dvakrát. Teď už to nedělal. Teď si ji prohlížel, jako by ho 
zklamala. „A vám?“
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„No jo, však to znáte – datum se mění, ale průsery zůstávají. 
Slyšel jsem, že vaše jednotka měla nějaké problémy.“

V tomhle policejním sboru se zprávy šířily rychle. Vodní pát-
rací jednotka zvorala v poslední době pár věcí – například jednu 
operaci v Bridgewateru, kdy se potápěli v řece k oběti sebevraž-
dy a proplavali přímo kolem těla. Anebo když na dně bristolské-
ho přístaviště pohřbili potápěčské vybavení za dobrou tisícovku. 
A byly tu i další věci – drobné chyby a přehmaty, které v sou-
čtu vytvořily krutou pravdu o tom, že Vodní pátrací jednotka je 
na kolenou, že nesplňuje výkonnostní cíle, že její členové musí 
být kráceni na odměnách a že za všechno může jen jedna osoba, 
totiž seržantka Marleyová. A tohle bylo dnes podruhé, co jí to 
někdo neváhal připomenout.

„Už mě unavuje pořád to poslouchat,“ odpověděla. „Měli 
jsme problémy, ale už se nám je podařilo překonat. O tom jsem 
pevně přesvědčena.“

Caffery vlažně kývl a podíval se na silnici, jako by se snažil 
nalézt jakýkoliv dobrý důvod, proč tu oba ještě pořád stojí. „Tak-
že co?“ zeptal se. „Co máte na srdci, seržantko Marleyová?“

Blecha se zhluboka nadechla. Zadržela dech. Chvíli přemýšle-
la, že mu nic neřekne – už pro ten otupělý a bezvýrazný způsob 
jeho komunikace. Jako by ze sebe setřásal veškeré zklamání světa 
a přesouval ho na její bedra. Konečně vydechla. „No dobře. Sly-
šela jsem ve zprávách o tom únosu.“

„A dál?“
„Říkala jsem si, že byste to měl vědět. On to udělal už dřív.“
„Co udělal?“
„Přece ten chlap, který ukradl tu toyotu, už to v minulosti 

udělal. A není to obyčejný zloděj aut.“
„O čem to mluvíte?“
„Mluvím o tom chlapovi, ne? O chlapovi v masce Santa Clau-

se. Ukradl auto. A v něm sedělo dítě. Takhle to udělal už potřetí.“
„Hej hej hej. Tohle je na mě moc rychle.“
„Podívejte, já bych vám to ani neměla říkat. Poprvé jsem 

se kvůli tomu dostala do průšvihu. Strčila jsem nos moc dale-
ko a nakonec jsem po něm dostala od svého inspektora – řekl 
mi, že od toho mám dát ruce pryč a ať přestanu čmuchat kolem  

33



bridewellské stanice. Nikdo nepřišel o život ani nic podobného, 
a já tak vlastně opravdu jen marnila čas. Takže ode mě jste to 
neslyšel, rozumíte mi?“

„Docela jasně.“
„Před pár lety, než vás sem převeleli z Londýna, bydlela dole 

u přístaviště jedna rodina. Nějaký chlap je přepadl, sebral jim 
klíčky od auta a ukradl ho. A letos na jaře se to stalo znovu. 
Vzpomínáte si, jak jsem tehdy v lomu u Elf Grotto našla toho 
mrtvého psa? Psa té ženské. Té zavražděné.“

„Vzpomínám si.“
„A víte, z jakého hlavního důvodu se moje jednotka do toho 

lomu potápěla?“
„Ne. Myslím, že jsem ani nikdy…“ Odmlčel se. „Vlastně ano, 

vím to. Byla tam i krádež auta. A vy jste si mysleli, že pachatel to 
auto shodil do lomu. Je to tak?“

„Někdo nám zavolal z telefonního automatu na dálnici. Jeden 
svědek uvedl, že tam to auto viděl vjíždět. Byl to lexus ukradený 
někde u Brutonu nebo v okolí. Jenže pak se ukázalo, že nám ne-
telefonoval svědek, nýbrž samotný pachatel. A v lomu se žádné 
auto nenašlo.“

Caffery chvíli mlčel a oči měl trochu rozostřené, jako by si 
to všechno srovnával v hlavě. „A vy si myslíte, že to byl tentýž 
člověk, protože…“

„Protože na zadním sedadle toho auta sedělo dítě.“
„Dítě?“
„Ano. V obou případech ukradl pachatel spolu s autem i dítě. 

Jenže pak v obou případech dostal strach a to dítě vysadil. Vědě-
la jsem, že je to tentýž člověk, protože obě děti byly ve stejném 
věku. Holčičky. Méně než deset let.“

„Marthě je jedenáct,“ poznamenal Caffery nepřítomně.
Blecha náhle pocítila tíhu – tíhu a chlad. Nenáviděla před-

stavu, kterou se právě chystala Cafferymu nastínit. Věděla, že 
se pro něj bude rovnat facce. Caffery měl pádný důvod pedofi-
ly odsuzovat – pádnější než většina lidí. Před necelými třiceti 
lety mu totiž zmizel bratr a všeobecně se předpokládalo, že padl 
za oběť pedofilovi. Jeho tělo se nikdy nenašlo. „No jo,“ dodala 
Blecha o něco tišším hlasem, „takže myslím, že tahle okolnost to 
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všechno spojuje dohromady. Jemu nejde o auto, ale o ty holčičky. 
O malé holčičky.“

Ticho. Caffery ani nepromluvil, ani se nepohnul, jen na ni bez-
výrazně civěl. Kolem projelo auto a osvítilo jim obličeje. Z oblo-
hy spadlo pár kapek deště.

„Tak jo.“ Blecha zvedla ruku. „Co jsem chtěla, to jsem vám 
řekla. Záleží na vás, jestli s tím chcete pracovat.“

Odmlčela se a čekala, jestli detektiv něco odpoví. Nic neřekl, 
a tak se vrátila k autu, nasedla dovnitř a chvíli jen tak seděla 
a pozorovala ho v matném světle pouliční lampy a garážových 
světel v pozadí. Caffery stál jako socha. Blecha si vzpomněla, jak 
si ji prohlížel od hlavy až k patě. Jako by ho v něčem zklamala. 
Ze zaujetí, které kdysi míval v očích, nezůstalo nic. Ze zaujetí, 
které jí před půl rokem napůl otevřelo srdce a vyvolalo v ní pocit 
vyprahlosti a vroucnosti zároveň.

Dej tomu čas, pomyslela si a nastartovala motor. Jestli s tím 
únoscem do zítřejšího večera nic neudělá, promluv si s jeho su-
perintendantem.
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7. kapitola

Toho večera se reportáž o Marthě objevila ve všech zprávách. 
Běžela hodinu co hodinu až hluboko do noci. Síť lidí, kteří po ní 
pátrali, už pokrývala celý okres a rychle se rozšiřovala do celé 
země. Dopravní policisté seděli na stanovištích ANPR a trávili 
bezesnou noc před monitory, kde kontrolovali všechny tmavě 
modré vauxhally a porovnávali je s databází. Jiní policisté si do-
přávali pár hodin spánku, ale mobily si nechávali zapnuté pro 
případ, že by jim někdo volal. Angažovaní občané, kteří slyšeli 
zprávy, si oblékli kabáty, obuli boty a vyrazili kontrolovat kůlny 
a garáže. Dívali se do struh lemujících jejich pozemky, prohlíže-
li krajnice vedoucí kolem jejich domů. Nikdo nevyslovil nahlas, 
co každému nutně blesklo hlavou – že Martha už klidně může 
být mrtvá. Byl chladný večer. Malá holčička jen v tričku, vestě 
a tenkém kabátku. I boty měla naprosto nevhodné. Policejní fo-
tooddělení zveřejnilo jejich fotografii. Obyčejné střevíce s potis-
kem, páskem a přezkou. Pro mrazivou listopadovou noc nebyla 
taková obuv rozhodně určená.

Hodiny plynuly a žádné nové zprávy nepřicházely. Noc se 
proměnila v rozbřesk a rozbřesk v další den. Ve větrnou a dešti-
vou neděli. Bylo jasné, že Martha Bradleyová dnes žádné svíčky 
sfoukávat nebude. Jonathan Bradley v Oakhillu zrušil oslavu. 
Sehnal si přes diecézi kněze, který za něj měl odsloužit dnešní 
bohoslužbu, a zůstal s rodinou doma – seděli v kuchyni a če-
kali na zprávy. Na opačné straně Bristolu, v ulicích Kingswoo-
du, nedbalo pár lidí na počasí a vyrazilo do místních kostelů. 
Procházeli kolem sídla JVZT a v šálech a kloboucích vzdorovali 
arktickému větru, který celou noc nepolevil.
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Uvnitř budovy to vypadalo úplně jinak. Lidé přebíhali z kan-
celáře do kanceláře jen v košilích. Na oknech se srážela pára. 
Všude panoval naprostý mumraj. Veškerá předem nenahlášená 
volna byla zrušena a všichni policisté do hodnosti inspektora ra-
dostně bouchali přesčasy. Ve vyšetřovací místnosti to vypadalo 
jako na parketu londýnské burzy: lidé vestoje telefonovali a po-
křikovali na sebe přes sál. Včerejší únos – kromě obvyklé porce 
případů, které JVZT řešilo – způsobil všem detektivům na oddě-
lení migrénu biblických proporcí a nikdo toho v noci moc nena-
spal. Během série ranních mimořádných porad delegoval Caffery 
zodpovědnost za jednotlivé aspekty vyšetřování na své podříze-
né. Dostal poměrně slušnou personální kvótu a volné ruce k vý-
běru spolupracovníků, a navíc mu vedení splnilo výslovné přání: 
vyčlenilo pro něj tým rešeršérů pro práci s databází HOLMES 
a umožnilo mu využívat služeb pěti vybraných detektivů. Caffe-
ry si poté vybral tým nejbližších spolupracovníků. Tvořili ho dva 
muži a jedna žena, jejichž specializace se podle jeho názoru pro 
vyšetřování tohoto typu hodila a vzájemně se doplňovala.

Prvním z nich byl detektiv-konstábl Prody. Urostlý a ele-
gantně oblečený třicátník byl na oddělení nový a v civilu začal 
chodit teprve nedávno. Předtím čtyři roky sloužil na dopravním 
oddělení, a třebaže by mu to nikdo neřekl do očí, tato práce ho 
automaticky srazila na dno řetězce v policejní hierarchii. Caffery 
byl přesto ochoten dát mu šanci. Od prvního setkání s Prodym 
cítil v kostech, že tento muž má všechny předpoklady stát se 
policistou jako řemen. A navíc měl zkušenosti z dopravního, což 
se pro tento případ hodilo hned z několika důvodů. Dalším čle-
nem týmu se stala detektiv-seržant Paluzziová, která vždycky 
tvrdila, že jestli jí chlapi na oddělení chtějí za zády přezdívat 
„Poluce“, tak ať nedělají ciráty a říkají jí tak rovnou. Což se také 
stalo. Poluce byla opravdové číslo: měla olivovou kůži, ospalé 
oči a obsesivní zálibu ve vysokých podpatcích. Do práce jezdila 
v růžovočerveném Fordu Ka, který čas od času drze zaparko-
vala na místě neoficiálně vyhrazeném pro superintendanta, jen 
aby mu trochu nadzvedla mandle. Podle veškerých předpokladů 
měla na oddělení působit jako rušivý prvek, jenže ve skutečnosti 
to byla poctivá dříčka a Caffery potřeboval mít v týmu ženu pro 
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případ, že se ve vyšetřování objeví motiv pedofilie, jak mu pro-
rokovala Blecha Marleyová.

Posledním na seznamu byl detektiv-seržant Turner. Tento 
starý mazák byl jako vyšetřovatel naprosto nevyzpytatelný. Měl 
dvě rychlosti – „rychlost pro zajímavou práci“ ho proměňovala 
v tahouna, který dokázal být celou noc vzhůru a sveřepě pro-
následovat pachatele, zatímco „rychlost pro nezajímavou práci“ 
z něj činila lenivého kreténa, kterému se muselo pohrozit kárnou 
komisí, aby vůbec vstal z postele. Protože však měl doma dvě 
děti, Caffery vůbec nepochyboval o tom, na kterou stranu se Tur-
nerova střelka v tomto případě vychýlí. V deset hodin ráno už 
byl detektiv tvrdě zakousnutý do vyšetřování. Kontaktoval dva 
poškozené z předchozích únosů a předvolal je na JVZT, kde se 
jich ujal Caffery. Pravděpodobně by bylo vhodnější vyslechnout 
každého z nich zvlášť, ale Caffery hodlal vyšetřování popohnat,  
aby tím získal pár hodin k dobru. Odvedl tedy oba poškozené 
– mladého muže a ženu – na jediné místo v budově, které bylo 
alespoň trochu odhlučněné: do boční místnosti na konci chodby 
v přízemí.

„Omlouvám se za tohle prostředí,“ řekl, zabouchl dveře no-
hou, aby do místnosti nepronikal okolní randál, rozsvítil blikající 
zářivky a položil na stůl hromadu lejster a MP3 přehrávač. „Po-
saďte se. Vím, že to tu není moc útulné.“

Oba si odsunuli židli a posadili se.
„Damiene?“ Caffery podal ruku mladému černochovi napra-

vo. „Díky, že jste si udělal čas.“
„V pohodě.“ Damien napůl vstal a přijal Cafferyho pravici. 

„Dobrý den.“
Damien Graham se pyšnil postavou profesionálního hráče 

amerického fotbalu. Na sobě měl fialovou koženou bundu a jeho 
mohutná stehna obepínaly značkové džíny. Dokonale zapadal 
do škatulky pěstěného hezouna: dalo se to poznat už podle způ-
sobu, jak seděl nebo jak měl rádoby ledabyle vyhrnutý rukáv, 
aby mu byly na zápěstí vidět těžké rolexky. Kolena držel od sebe 
právě tak daleko, aby bylo znát, že má situaci pod kontrolou. 
Simone Bluntová, která seděla vedle něj, snad ani nemohla být 
odlišnější. Byla to asi pětatřicetiletá běloška, světlovlasá a ele-
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gantně oblečená. Vykazovala všechny atributy mladé ženy za-
měřené na kariéru: košile se širokým límcem, skvěle tvarované 
nohy v černých nylonkách a decentně, střízlivě a nepříliš sexy 
střižený kostým. Tato žena byla příliš velká profesionálka, než 
aby s někým flirtovala.

„A paní Bluntová.“
„Říkejte mi Simone, prosím.“ Žena se předklonila a podala 

Cafferymu ruku. „Ráda vás poznávám.“
„Snad vám nevadí, že tady není Cleo. Nepovažoval jsem to 

za vhodné. Ale kdyby to šlo, rád bych si s ní promluvil pozdě-
ji.“ Simoneinu desetiletou dceru hlídala Paluzziová ve vedlejší 
místnosti. „Čekáme na někoho ze ZDO. Ti už budou vědět, jak se 
s Cleo bavit. ZDO je jednotka, která…“

„Já ZDO znám. Vyslýchali ji, když se to tehdy stalo. Je to něja-
ký vyšetřovací tým pro zneužívání dětí nebo tak nějak.“

„Tým pro zneužívání dětí a jejich ochranu. Už jsou na cestě 
sem.“ Caffery si odtáhl otočnou židli, posadil se a opřel se lokty 
o stůl. „Pan Turner vám oběma vysvětlil, proč jste tady, viďte?“

Damien přikývl. „Jde o tu včerejší holčičku.“ Caffery podle 
jeho přízvuku poznal, že žije v Londýně. Pravděpodobně v již-
ním Londýně, a dost možná dokonce v Cafferyho někdejším pů-
sobišti v jihovýchodní části města. „Bylo to ve zprávách.“

„Martha Bradleyová,“ dodala Simone. „Rozumím tomu tak, 
že jste ji nenašli.“

Caffery k ní lehce naklonil hlavu. „Zatím ne. A taky nevíme, 
jestli to nějak souvisí s tím, co se stalo vám dvěma. Takže po-
kud vám to nevadí, rád bych s vámi tuto eventualitu malinko 
rozebral.“ Zapnul MP3 přehrávač a otočil ho tak, aby mikrofon 
směřoval k oběma svědkům. „Damiene, chcete začít?“

Damien si stáhl rukávy zpátky. V policejním prostředí a ve-
dle zazobané fifleny se zjevně cítil nesvůj, a tak se rozhodl, že 
nebude své symboly prestiže stavět na odiv. „Jasně. Ale už je to 
pár let.“

„Rok 2006.“
„Jo – Alyshe bylo tehdy teprv šest.“
„Řekl vám Turner, že až bude vhodná doba, rádi bychom si 

promluvili i s ní?“
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„Tak to vás čeká dost práce. Dva roky jsem ji totiž neviděl.“
Caffery zvedl obočí.
„Odjela. Vrátila se do rodný vlasti. A ta její pitomá hysterická 

matka akorát mele pantem. Pardon.“ Damien se naoko zasty-
děl, uhladil si košili, zaklonil hlavu, chytil se za klopy a vztyčil 
malíčky. „Opravdu se omlouvám. Chtěl jsem říct, že moje dcera 
je v současné době mimo Velkou Británii. Domnívám se, že by 
mohla být na Jamajce. Se svou výřečnou matkou.“

„Vy jste se rozešli?“
„Nic lepšího jsem v životě neudělal.“
„A Turner…“ Caffery se otočil na židli, jako by detektiv Tur-

ner mohl stát za ním s přichystaným zápisníkem a perem. Obrá-
til se zpátky. „Řeknu mu to. Mohl byste nám dát její číslo?“

„Neznám ho. Nemám tušení, jak bych ji moh najít. Nebo svou 
dceru. Lorna se…“ Naznačil ukazováčky uvozovky. „Lorna hledá 
sama sebe. S nějakým pomatencem jménem Prince, kterej provo-
zuje půjčovnu lodí.“ Naklonil hlavu na bok a pokusil se napo-
dobit jamajskou angličtinu. Nejspíš se předváděl před Simone. 
„Vydělává chechtáky na tom, že ukazuje tůrystům krokodejly. 
Rozumíme si?“

„Má tu nějakou rodinu?“ zeptal se Caffery.
„Ne. Takže hodně štěstí při hledání. A jestli ji doopravdy vy-

pátráte, vyřiďte jí, že chci fotku svý holčičky.“
„Dobře, dobře. Na to určitě přijde. Ale teď…, teď se vraťme 

do roku 2006. K tomu, co se stalo.“
Damien se dotkl prsty spánků a pak jimi máchl směrem 

ven, jako by mu celý incident nadělal paseku v mozku. „Byla to 
zvláštní věc. A zvláštní doba, jestli mám bejt upřímnej. Krátce 
předtím se k nám někdo vloupal, což se mnou, s Lornou i s Aly-
shou docela zamávalo, navíc jsme se moc často nevídali, v práci 
byly problémy, však to znáte. Všechno bylo zkrátka úplně na le-
vačku a pak se najednou stalo tohle. Stojíme na parkovišti…“

„Před divadlem.“
„Jo, před Hippodromem, vystupujem z auta a Lorna už je zas 

matka na baterky, což byla ostatně vždycky – postaví se vedle 
auta a kydá si na palici mejkap nebo co. Naše malá pořád sedí 
vzadu a já vpředu oddělávám satelitní navigaci. A najednou se 
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zničehonic objeví ten… ten člověk a je normálně ozbrojenej. Když 
o tom dneska přemejšlím, tak si myslím, že jsem prostě dostal 
šok, protože já si obvykle nic líbit nenechám – nemám to v pova-
ze, jestli mi rozumíte. Jenže v tomhle případě jsem úplný máslo. 
Normálně zcepením. Ten chlap ke mně přiskočí a pak už si jen 
pamatuju, že ležím na asfaltu. Vidíte to?“ Damien zvedl ruku, 
aby se na ni Simone mohla podívat. Teprve pak ji ukázal Caffery-
mu. „Zlomil mi zápěstí, idiot jeden.“

„A pak se zmocnil auta?“
„Vyfouk mi ho přímo pod nosem. Myslel jsem si, že si na mě 

nepřijde, jenže on byl strašně rychlej – než jsem se nadál, bylo 
vymalováno a on uháněl v mým autě do Cliftonu. Jenže nakonec 
ujel jen kousek a moje holka po něm vzadu tak ječela, že se jí 
radši zbavil.“

„Podle spisu necelý kilometr od místa únosu.“
„Jo – nahoře u univerzity.“
„Zaparkoval to auto?“
„Vedle cesty. Na chodníku ještě stihl prorazit gumu, ale když 

má člověk kámoše, tak jedna nová radiálka vůbec nestojí za řeč, 
že jo? A pak udělal fr.“ Damien mávl rukou k oknu. „Normálně 
se vypařil.“

„A Alyshu nechal v autě?“
„Jo. Ale ta je v pohodě. Je to chytrá holka, víte? Fikaná.“ Po-

klepal si na čelo. „Má pod čepicí, takže si s tím poradila, jako by 
se tyhle věci stávaly denně. Prostě vystoupila z auta, podívala 
se na lidi, kteří se tam mezitím srotili, a povídá: ‚Na co koukáte? 
Nechcete zavolat policii nebo udělat něco jiného?‘“

Simone se zlehka usmála. „To zní náramně.“
Damien přikývl a rovněž se usmál. „Je úžasná. Na to vemte 

jed.“
„Vzpomínáte si, jestli jste tam viděl auto?“
„Jaký auto? Tam přece byly auta všude. Je to parkoviště.“
„Tmavě modrý vauxhall.“
„Vauxhall.“ Damien se otočil a tázavě zvedl obočí na Simo-

ne, která zavrtěla hlavou a pokrčila rameny. Caffery si jejich  
mlčenlivé konzultace všiml. Znamenalo to, že zatímco on si do-
sud nebyl jistý, jestli jejich auta unesl tentýž pachatel, oni dva si 
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