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1. kapitola
Severní Greenwich na konci května. Tři hodiny před úsvitem

byla řeka zcela opuštěná. Výše po proudu se v kotvišti pohupo−

valy temné čluny a vrcholící příliv jemně vynášel malé šalupy

z říčního bahna, ve kterém až dosud spaly. Od vody se zvedala

mlha a převalovala se směrem do města – kolem pohaslých ho−

kynářství, nad vylidněným Dómem milénia, skrz prázdné pus−

tiny a podivnou měsíční krajinu –, aby o čtyři sta metrů dál do−

sedla na napůl zpustlé staveniště s přízračně působícími stroji a

zařízeními.

Náhle se v dálce zableskla světla a na příjezdovou cestu zamí−

řilo policejní vozidlo s tiše rozsvíceným modrým majáčkem. 

O chvíli později se k němu přidalo druhé a pak třetí. Během

příštích dvaceti minut se na staveniště sjeli další policisté – celkem

osm označených automobilů, dva neoznačené Fordy Sierra a bílá

dodávka týmu soudních kameramanů. U vjezdu na příjezdovou

komunikaci byl postaven silniční zátaras a místní uniformovaní

strážníci dostali rozkaz zablokovat přístupovou cestu od řeky. 

S croydonskou ústřednou se mezitím spojil první službu konající

důstojník z Oddělení kriminálního vyšetřování a požádal o čísla

na pagery příslušníků Oblastního hlavního vyšetřovacího týmu.

Téměř vzápětí byl o osm kilometrů dál probuzen v posteli detek−

tiv inspektor Jack Caffery z týmu B.

Caffery chvíli ležel, mžoural do tmy, rovnal si v hlavě myšlen−

ky a přemáhal nutkání otočit se na druhý bok a spát dál. Poté se

zhluboka nadechl, přinutil se vstát z postele a zamířil do koupel−

ny, kde si nastříkal na obličej studenou vodu – už žádné glenmoran−

gie v pohotovostním týdnu, Jacku, přísahej, přísahej. Nakonec se pus−

til do oblékání, ale ne v přílišném spěchu, protože se chtěl

nejdříve úplně probudit a trochu se vzpamatovat. Uvázal si kra−

vatu – něco střízlivého, hoši z kriminálního vyšetřování nemají rádi,

když vypadáme křiklavěji než oni. Ještě pager a spoustu instantní

kávy – s cukrem, ale bez mléka, rozhodně bez mléka. A především 
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nejez, nikdy nevíš, na co se budeš muset dívat. Vypil dva šálky kávy,

vytáhl z kapsy džínsů klíčky od auta a nabuzen kofeinovým

šokem vyrazil s ubalenou cigaretou v ústech opuštěnými green−

wichskými ulicemi na místo činu, kde už na něj čekal jeho nad−

řízený. Detektiv superintendent Steve Maddox, menší a před−

časně šedivý muž v olivově hnědém obleku jako vždy bez

poskvrnky, přecházel sem a tam pod osamělým pouličním svět−

lem, točil klíčky od auta a kousal se do rtu.

Když viděl, že Jackovo auto zastavilo u obrubníku, vyrazil

k němu, položil loket na střechu, naklonil se do otevřeného okén−

ka a řekl: „Doufám, žes zrovna nejedl.“

Caffery zatáhl ruční brzdu a sebral z přihrádky cigaretové

papírky a tabák. „Skvělý. Přesně to jsem potřeboval slyšet.“

„Tahle už má hodně po záruční lhůtě.“ Maddox couvl a nechal

Jacka vystoupit z auta. „Žena, částečně pohřbená. Přímo upro−

střed staveniště.“

„Ty už jsi tam byl, co?“

„Ne, ne. Informovala mě divizní vyšetřovačka. A, ehm…“

Ohlédl se přes rameno na místo, kde stáli v hloučku důstojníci

místního vyšetřovacího týmu. Když se otočil zpátky, zněl jeho

hlas tiše. „Pachatel na ní provedl pitvu. Jako starý Yorkshirský

rozparovač.“

Jack se zarazil s rukou na dveřích automobilu. „Pitvu?“

„No jo.“

„Tak to sem nejspíš zabloudila odněkud z patologie.“

„Já vím…“

„Nějaký kanadský žertík mediků…“

„Já vím, já vím.“ Maddox zvedl ruce a umlčel ho. „Tohle není

naše teritorium, ale…“ Znovu se ohlédl přes rameno a naklonil 

se ještě blíže ke Cafferymu. „Hele, greenwichská vyšetřovačka se

k nám obvykle chová docela pěkně. Tak je potěšme. Rozhodně

nás nezabije, když se na ni rychle mrknem. Dobře?“

„Dobře.“

„Prima. Tak jo.“ Maddox se napřímil. „A co ty? Jak jsi na tom?

Myslíš, že jsi připravený?“

„To ani náhodou.“ Caffery zabouchl dveře, vytáhl z kapsy

legitimaci a pokrčil rameny. „Jasně že nejsem připravený. Copak

někdy můžu být připravený?“
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Vyrazili podél obvodového plotu a zamířili k vjezdu na stave−

niště. Cestu jim osvětlovaly pouze slabé sodíkové výbojky z roz−

troušených pouličních lamp a občasný bílý záblesk reflektorů

soudních kameramanů, které těkaly po celém zpustlém staveništi.

Kilometr a půl za nimi dominoval severnímu obzoru světélkující

Dóm milénia s červenými signálními světly mihotajícími na poza−

dí hvězdné oblohy.

„Napěchoval ji do odpadkového pytle nebo něčeho takového,“

prohlásil Maddox. „Ale je tam taková tma, že si důstojník ve

službě nebyl jistý – podělal se strachy, jen co se kolem něco šust−

lo.“ Škubl hlavou směrem ke skupině aut. „Ten meďour. Vidíš

toho meďoura?“

„Jo.“ Caffery pokračoval v chůzi. Na předním sedadle se krčil

ramenatý muž v kabátě z velbloudí srsti a zaníceně hovořil s kri−

minálním vyšetřovatelem.

„Majitel. V souvislosti s miléniem to tady poslední dobou do−

cela pulírujou. Minulý týden prý objednal četu, aby staveniště vy−

klidila. Nejspíš přitom nevědomky porušili hrob – byla tu spousta

těžké techniky. A pak v jednu ráno…“

Zastavil se u brány, oba vyšetřovatelé se prokázali legitimace−

mi hlídkujícímu strážníkovi a protáhli se pod policejní páskou.

„A pak tady dneska v jednu dělali tři kluci nějaké vylomeniny

s toluenem a narazili na ni. Momentálně jsou na stanici. Koordiná−

torka nám řekne víc. Už je na místě.“

Koordinátorka ohledání místa činu, detektivka seržantka Fio−

na Quinnová ze Scotland Yardu, na ně čekala na volném prostran−

ství pod reflektorem vedle unimobuňky. V tyvekové kombinéze

působila přízračným dojmem, a když se detektivové přiblížili,

obřadně si sundala kapuci.

Maddox se ujal představování.

„Jacku, toto je detektivka seržantka Quinnová. Fiono – můj

nový detektiv inspektor Jack Caffery.“

Caffery k ní přistoupil a podal jí ruku. „Rád vás poznávám.“

„Já vás taky, pane.“ Koordinátorka si svlékla gumové rukavice

a potřásla Cafferymu rukou. „Vaše první. Viďte?“
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„U OHVT ano.“

„Moc ráda bych vám nabídla něco hezčího. Není to příjemný

pohled. Vůbec to není příjemný pohled. Má rozseknutou lebku –

pravděpodobně nějakým těžkým stavebním strojem. Leží takhle

na zádech.“ Quinnová se zaklonila, rozpřáhla ruce a otevřela ústa,

aby předvedla polohu mrtvoly. Caffery v jejích ústech zahlédl od−

lesk amalgámových plomb. „Od pasu dolů je pohřbená pod něja−

kým prefabrikovaným betonem, snad obrubníkem nebo něčím

podobným.“

„Leží tam už dlouho?“

„Ne, ne. Podle hrubého odhadu…,“ Quinnová si opět nasadila

rukavici a podala Maddoxovi bavlněnou roušku, „…je tam necelý

týden – což je ale zase příliš dlouho na to, abychom kvůli ní volali

speciálku. Myslím, že byste měli počkat do rána a netahat patolo−

ga zbytečně z postele. Řekla bych, že toho zjistí více, až si ji

odveze k sobě a zhodnotí aktivitu hmyzu. Ta žena je napůl po−

hřbená a napůl napěchovaná do pytle na odpadky, takže bude

snadno vidět rozdíl.“

„Patolog,“ poznamenal Caffery. „Víte určitě, že potřebujeme

patologa? Podle kriminální vyšetřovačky už na ní někdo pitvu

dělal.“

„To je fakt.“

„A přesto trváte na tom, abychom se na ni podívali?“

„Ano.“ Quinnová nehnula ani brvou. „Ano, stále si myslím, že

byste ji měli vidět. Nejednalo se totiž o profesionální pitvu.“

Maddox s Cafferym si vyměnili pohledy. Po chvíli ticha Jack

přikývl.

„No dobrá. Tak jo.“ Odkašlal si, sebral rukavice a roušku,

které mu Quinnová podala, a rychle si zastrčil kravatu do košile.

„Tak pojďme. Mrknem se na ni.“

Přestože měl Caffery ochranné rukavice, ze starého zvyku krá−

čel s rukama v kapsách. Čas od času se mu chabé světlo z baterky

detektivky Quinnové ztratilo v dálce a on pak zažíval okamžik

neklidu – světla z okraje staveniště sem nedoléhala a tým kamera−

manů již dokončil natáčení a momentálně seděl v bílé dodávce a

kopíroval originální nahrávku. Jediným zdrojem světla tak nyní
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zůstala matná chemická záře fluorescenční pásky, pomocí níž ko−

ordinátorka zvýrazňovala objekty po obou stranách stezky až do

příjezdu důstojníka OHVT zodpovědného za sběr důkazních

materiálů, který je měl označit a uložit do důkazních sáčků. Jed−

notlivé předměty se tak nyní vznášely v mlze jako slídiví du−

chové: chabě zelené obrysy lahví, zmačkané plechovky či cosi

beztvarého, co vypadalo jako tričko nebo ručník. Všude kolem se

tyčily pětadvacet metrů vysoké pásové dopravníky a mostové

jeřáby, šedé a mlčenlivé jako tobogany mimo sezonu.

Quinnová zvedla ruku a zastavila oba detektivy.

„Támhle,“ řekla Cafferymu. „Vidíte ji? Leží tam na zádech.“

„Kde?“

„Vidíte ten barel?“ Přelétla baterkou přes olejový buben.

„Ano.“

„A ty dvě výztuže napravo od něj?“

„Ano.“

„Tak sjeďte pohledem dolů.“

Kristepane.

„Vidíte to?“

„Ano.“ Caffery se zapřel. „Jasně. Vidím to.“

Tohle? Tohle je tělo? Caffery měl dojem, že vidí hromadu těsnicí

pěny, která se prodává jako aerosol – přesně tak nafouklý, žlutý 

a lesklý byl objekt před ním. Pak ovšem zahlédl vlasy a zuby a

rozpoznal lidskou paži. Sklonil hlavu na stranu a konečně

pochopil, nač se vlastně dívá.

„Á, ježíšikriste,“ ulevil si Maddox vyčerpaně. „Pojďte sem.

Přehoďte přes ni někdo plachtu.“
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2. kapitola
Než slunce vyšlo nad obzor a sežehlo mlhu od řeky, bylo

všem, kdo viděli tělo za denního světla, naprosto jasné, že toto

není nejapný žert studentů medicíny. Na místo dorazil patolog

ministerstva vnitra Harsha Krishnamurthi a na hodinu zmizel

pod plachtou. Poté se dostavil daktyloskopický tým a v poledne

bylo tělo konečně vysvobozeno z betonové pasti.

Caffery našel Maddoxe na předním sedadle sierry týmu B.

„Seš v pohodě?“

„Tady už nic nenaděláme, kámo. Přenecháme to celé Krishna−

murthimu.“

„Jeď domů a trochu se natáhni.“

„Ty taky.“

„Ne. Já tady zůstanu.“

„Ne, Jacku. Ty jeď taky. Jestli si chceš užít nevyspání, tak ho za

pár dní budeš mít víc než dost. Věř mi.“

Caffery zvedl ruku. „Dobrá, dobrá. Jak si přeješ. Pane.“

„Jo, jak si přeju.“

„Ale stejně neusnu.“

„Nevadí. To nevadí. Hlavně jeď domů.“ Ukázal na Cafferyho

otlučeného starého jaguára. „Jeď domů a předstírej spánek.“

Obrázek sytě žlutého těla pod plachtou však Cafferyho pro−

následoval i doma. Za denního světla působila mrtvola reálněji

než v noci. Okousané a bledě modře nalakované nehty se kroutily

do opuchlých dlaní.

Caffery se vysprchoval a oholil. Obličej měl v zrcadle opálený

z rána stráveného u řeky: kolem očí se mu rýsovaly nové vrásky

od slunce. Věděl, že rozhodně neusne.

Jako představitel mladé krve v Oblastním hlavním vyšetřo−

vacím týmu, který měl za sebou rychlé povýšení a navíc byl

mladší, tvrdší a zdatnější než většina ostatních, si Caffery uvědo−

moval, že se na něj důstojníci s nižší hodností dívají skrz prsty, 

a zároveň chápal, jak velkou radost jim udělalo, když se osmitý−
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denní střídavý cyklus pohotovostních služeb přehoupl zpátky na

tým B, aby se pak jako na zavolanou objevila tato vražda a při−

padla právě na závěr jeho služby.

Sedm dní čtyřiadvacetihodinové pohotovosti, sedm probdě−

lých nocí a pak rovnou tahle vražda, bez šance si alespoň trochu

oddechnout. Caffery věděl, že nebude ve formě.

Navíc to vypadalo na dost zapeklitý případ.

Nebylo to jen prapodivným prostředím a absencí očitých svěd−

ků: v dopoledním světle policisté na mrtvole zahlédli černé za−

hnisané vpichy.

A kromě toho pachatel provedl na prsou oběti něco, o čem

Caffery ve své bíle vykachlíkované koupelně vůbec nechtěl pře−

mýšlet. Osušil si vlasy a zavrtěl hlavou, aby si vytřepal vodu

z uší. Okamžitě na to přestaň myslet. Nedopusť, aby se ti to pořád 

honilo hlavou. Maddox měl pravdu: Jack si potřeboval odpoči−

nout.

Stál právě v kuchyni a naléval si sklenici glenmorangie, když

zazvonil zvonek.

„To jsem já,“ zavolala Veronika skrz otvor na dopisy. „Brnkla

bych ti, ale zapomněla jsem si doma mobil.“

Caffery otevřel dveře. Veronika měla na sobě krémové lněné

šaty a sluneční brýle od Armaniho zastrčené ve vlasech. U kot−

níků se jí houpaly nákupní tašky se jmény butiků v Chelsea. Opel

Tigra v barvě poštovní schránky parkoval ve večerním slunci za

vjezdem do zahrady a Caffery viděl, že Veronika drží klíč od

hlavních dveří tak, jako by si již chtěla odemknout sama.

„Ahoj, sexy.“ Naklonila se k polibku.

Caffery ji skutečně políbil a ucítil přitom rtěnku a mentolový

ústní sprej.

„Hmmm!“ Veronika mu přidržela zápěstí a o něco ustoupila,

aby si mohla změřit pohledem jeho dopolední opálení, džínsy 

a bosá chodidla. V ruce držel lahev whisky. „Odpočíváš, co?“

„Byl jsem na zahradě.“

„Díval ses na Pendereckého?“

„Myslíš, že nemůžu jít na zahradu, aniž bych se díval na Pen−

dereckého?“
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„Samozřejmě že nemůžeš.“ Veronika se téměř rozesmála, ale

pak uviděla jeho obličej. „Ale no tak, Jacku. Já přece žertuju. Na.“

Zvedla tašku s nápisem Waitrose a podala mu ji. „Byla jsem

nakupovat – krevety, čerstvý kopr, čerstvý koriandr a – eh – nej−

lepší muškátové víno. A tohle…“ Sebrala tmavě zelenou krabici.

„To je od táty a ode mě.“ Zvedla jednu dlouhou nohu jako exo−

tický pták a položila si krabici na koleno, aby ji mohla otevřít.

V potištěném papíru ležela hnědá kožená bunda. „To je jeden

z modelů, které dovážíme.“

„Já koženou bundu mám.“

„Ech.“ Její úsměv zvadl. „No jo. Dobře. Nelam si s tím hlavu.“

Zavřela krabici a oba chvíli mlčeli. „Můžu ji odvézt zpátky.“

„Ne.“ Jack okamžitě pocítil zahanbení. „To ne.“

„Ne, vážně. Můžu ji za něco vyměnit.“

„Opravdu, to není třeba. Ukaž, dej mi ji.“

Caffery zavřel kolenem dveře a následoval Veroniku do do−

mu. Pomyslel si, že tohle je přesně její styl. Vždy mu učinila

návrh, jenž měnil jeho život, on ho odmítl, ona vystrčila spodní

ret a statečně pokrčila rameny, načež on vzápětí začal trpět

pocitem viny, lehl si na záda a kapituloval. Kvůli její minulosti.

Prosté, ale účinné, Veroniko. Za kraťoučkých šest měsíců, během

nichž se znali, se jeho ošuntělý pohodlný domeček proměnil

v neosobní prostor napěchovaný voňavými rostlinami, nesmysl−

nými kuchyňskými spotřebiči a jeho šatník začal přetékat šaty,

které by Caffery nikdy nenosil: značkovými obleky, ručně šitými

bundami, hedvábnými kravatami či kalhotami z moleskinu – to

vše díky laskavé pozornosti dovozní společnosti Veroničina otce

sídlící přímo na Mortimer Street.

Když si nyní Veronika udělala pohodlí v Jackově kuchyni –

otevřela okna, zapnula bodová světla a nechala ve světle zelených

pánvích rozpálit arašídový olej –, sebral Jack whisky a odešel na

terasu.

Zahrada. Právě zde, pomyslel si Jack a odzátkoval glenmo−

rangie, se nacházel dokonalý důkaz, že se jejich vztah ocitl na kraji

propasti. Již dávno předtím, než tento dům koupili jeho rodiče,

byla zahrada zarostlá ibiškem, vlčím bobem a zkrouceným starým

klematisem. Jack s oblibou nechával rostliny volně růst celé léto, 
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až mu zeleň téměř zastínila výhled z oken. Veronika však chtěla

stříhat, prořezávat a hnojit, chtěla pěstovat lemongrasovou trávu

a kaparovníky v natřených truhlících na okenních římsách, chtěla

naprojektovat vzhled celé zahrady a prodiskutovat s Jackem mož−

nost vytvoření štěrkových stezek a vysazení vavřínů. A nakonec –

jakmile by se jí podařilo dát nové balení jemu i jeho domu – by

nejraději celý dům i s pozemkem prodala: klidně by opustila tuto

viktoriánskou chatku z drolivých cihel, v níž se Caffery narodil,

opustila by okna se svislými příčli, zarostlou zahradu i vlaky

rachotící v dálce v této jižní části Londýna. Chtěla se vzdát sym−

bolického zaměstnání v rodinném podniku, odstěhovat se od

rodičů a začít vytvářet domov jemu.

Caffery ovšem nemohl. Jeho minulost byla až příliš hluboko

zakořeněná v tomto čtvrtakru prsti a jílu, než aby se z něj dala tak

snadno vytáhnout. A po šesti měsících známosti s Veronikou si

byl navíc Jack jist jednou věcí: že tuto ženu nemiluje.

Nyní ji sledoval přes okno, jak škrábe brambory a nabírá

nožem máslo. Před Vánocemi dokroutil čtvrtý rok na Oddělení

kriminálního vyšetřování a cítil, jak pomalu uvadá – znuděně šla−

pal vodu a čekal na další štaci. Až si jednoho dne na jakémsi

nevázaném večírku u příležitosti Halloweenu uvědomil, že ať se

otočí kamkoliv, vždy ho sleduje dívka v minisukni a páskových

zlatých sandálech s vědoucím úsměvem na tváři.

Veronika v Jackovi spustila dvouměsíční hormonální posed−

lost. Přesně vyhovovala jeho sexuálnímu apetitu. Každý den ho

probouzela v šest hodin ráno kvůli sexu a celé víkendy chodila po

domě pouze ve střevíčcích na vysokém podpatku a ostře červené

rtěnce.

Vlila mu do žil novou energii, takže se zanedlouho začaly

měnit také ostatní aspekty jeho života. V dubnu měl Caffery na

pelesti rýhy od podpatků lodiček značky Manolo Blahnik a v kap−

se převelení na OHVT. Na oddělení vražd.

Na jaře, kdy jeho vášeň k ní postupně ochabla, se Veroničino

chování změnilo. Začala to s ním myslet vážně a podnikat kroky,

jimiž si ho k sobě chtěla co nejtěsněji připoutat. Jednoho večera si

ho posadila před sebe a vážným tónem mu popsala největší

nespravedlnost jejího života, která ji potkala dlouho předtím, než

se s ním seznámila: dva roky mládí jí ukradl boj s rakovinou.
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Lest zabrala. Zaražený Jack náhle nevěděl, jak vztah s ní

ukončit.

Ty seš ale arogantní, Jacku, uvědomil si, jako by jí fakt, že ji ne−

opustíš, mohl nahradit ztracená léta. Seš domýšlivý a arogantní.

Veronika nyní v kuchyni sklopila tenkou asymetrickou bradu

až na prsa, lehce vyplázla jazyk a rozkrájela mátovou větvičku na

drobné kousky. Caffery si nalil sklenici whisky a jedním hltem ji

vyprázdnil.

Dnes večer to udělá. Snad u večeře…

Večeře byla za hodinu hotová. Veronika rozsvítila v domě

všechna světla a zapálila na verandě citronellové zahradní svíčky.

„Vepřový bůček a bobový salát s barborkou, krevety v medu

se sójovou omáčkou a na závěr mandarinkový pohár. No nejsem

já dokonalá žena?“ Veronika pohodila vlasy a nakrátko odhalila

draze pěstěné zuby. „Říkala jsem si, že to nejdřív vyzkouším na

tobě, a pak bych to případně uvařila na ten večírek.“

„Večírek.“ Caffery na něj úplně zapomněl. Naplánovali ho

v době, kdy se domnívali, že deset dní po uplynutí pohotovost−

ního týdne je na pořádání večírku nejvhodnější a nejklidnější

doba.

„Ještě že jsem na něj nezapomněla já, viď?“ Veronika se pro−

táhla kolem Cafferyho a v ruce nesla hrnec s ranými bramborami.

Balkonová okna v obývacím pokoji byla otevřená na zahradu.

„Dneska večer se najíme tady, nemá smysl otevírat jídelnu.“ Za−

stavila se a pohlédla na jeho zmačkané tričko a nepoddajné tmavé

vlasy. „Myslíš, že by ses mohl na tu večeři slušně obléknout?“

„To si snad děláš legraci.“

„Totiž, já…“ Rozložila si na klíně ubrousek. „Myslím, že by to

bylo milé.“

„Ne.“ Caffery se znovu posadil. „Já svůj oblek potřebuju. Do−

stal jsem případ.“

No tak, zeptej se mě na ten případ, Veroniko, projev alespoň trochu

zájmu i o něco jiného než jen o můj šatník a prostírání.

Veronika mu však začala nakládat na talíř brambory. „Nemáš

přece jenom jeden oblek, ne? Táta ti poslal ten šedivý.“

„Ostatní jsou v čistírně.“

16



„Ale, Jacku, tos mi mohl říct. Vyzvedla bych ti je.“

„Veroniko…“

„No dobře.“ Veronika zvedla ruku. „Omlouvám se. Už o tom

nebudu mluvit…“ Vtom ji přerušilo zvonění telefonu na chodbě.

„To by mě zajímalo, kdo to může být.“ Napíchla brambor. „Jako

bych to předem nevěděla.“

Caffery odložil sklenici a odsunul se na židli.

„Panebože,“ povzdechla si rozhořčeně Veronika a položila

vidličku. „Oni snad mají šestý smysl. Nemůžeš ho prostě nechat

zvonit?“

„Ne.“

Jack vešel na chodbu a zvedl telefon. „Jo?“

„Nic mi neříkej. Ty jsi spal.“

„Říkal jsem ti, že spát nebudu.“

„Promiň, že ti volám, kámo.“

„Jo, co se děje?“

„Už jsem zase na místě. Náčelník schválil nasazení nějaké tech−

niky. Jeden z pátracích týmů tu něco našel.“

„Techniky?“

„GPR.“

„GPR? To je přece…“ Caffery se zarazil. Veronika prošla ko−

lem něj, cílevědomě zamířila na schodiště, zmizela v ložnici a

zavřela za sebou dveře. Caffery stál v úzké chodbě a s rukou opře−

nou o stěnu na ni tupě zíral.

„Seš tam, Jacku?“

„Jo, promiň. Co jsi to říkal? GPR, to je něco na sondáž pů−

dy, ne?“

„Půdní sondážní radar.“

„Jasně. Takže mi chceš říct, že…“ Caffery vyryl zčernalým

nehtem malou rýhu do omítky. „Chceš snad říct, že jich máte

víc?“

„Máme jich víc.“ Maddox hovořil nesmírně vážně. „Dokonce

čtyři.“

„Do prdele.“ Caffery si promnul krk. „A zase všechny v be−

tonu?“

„Právě je začali vyprošťovat.“
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„Dobře. Kde budeš?“

„Tady na staveništi. Pak můžem společně zajet na Devonshire

Drive.“

„Myslíš do márnice? V Greenwichi?“

„E−he. Krishnamurthi už začal dělat na první z nich. Slíbil, že

tam dneska zůstane přes noc.“

„Dobře. Za půl hodinky jsem tam.“

Veronika byla stále zavřená nahoře v ložnici. Caffery se oblékl

v Ewanově pokoji, jednou vykoukl z okna přes koleje, aby zkon−

troloval aktivitu u Pendereckého – nic –, vzal si kravatu a strčil

hlavu do dveří ložnice.

„Jasně. Potom si promluvíme. Až se vrátím, tak…“

Vtom se zarazil. Veronika seděla na posteli s peřinou vytaže−

nou až ke krku a v ruce žmoulala ampulku s tabletami.

„Co to máš?“

Veronika na něj pohlédla podlitýma a zasmušilýma očima.

„Ibuprofen. Proč?“

„A co s ním děláš?“

„Nic.“

„Co s ním děláš, Veroniko?“

„Už zase mám zesílené hrdlo.“

Caffery ztuhl s kravatou nataženou v levé ruce. „Ty máš ze−

sílené hrdlo?“

„Vždyť ti to říkám.“

„Odkdy?“

„Já nevím.“

„No, buď máš zesílené hrdlo, anebo nemáš.“

Veronika cosi neslyšně zamumlala, otevřela ampulku, vykle−

pala si do ruky dvě tabletky a upřela na Jacka zrak. „Jedeš za

něčím hezkým?“

„Proč jsi mi neřekla, že máš zesílené hrdlo? Neměla by sis

nechat udělat testy?“

„S tím si nelam hlavu. Ty máš přece důležitější věci na práci.“

„Veroniko…“

„Co zas?“
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Caffery chvíli mlčel. „Nic.“ Dovázal si kravatu a zamířil ke

schodišti.

„Se mnou si nedělej starosti, ano?“ zavolala za ním Veronika.

„Nebudu na tebe čekat.“
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3. kapitola
O půl třetí ráno Caffery s Maddoxem tiše stáli na chodbě 

a dívali se do bíle vykachličkovaného pitevního sálu: pět hliní−

kových pitevních stolů, pět těl rozpáraných od stydké kosti až po

ramena. Odchlípnutá kůže odhalovala syrová žebra potažená

tukem a kusy svaloviny. Tělní tekutiny odkapávaly do sběrných

nádob pod stoly.

Caffery to vše znal až příliš dobře: zápach dezinfekce se

v chladném vzduchu mísil s nezaměnitelným aromatem vnitřnos−

tí. Ale pět najednou? Pět najednou. Všechny opatřené štítky se stej−

ným datem. Caffery ještě nikdy nezažil vraždění v podobném

měřítku. Naopak zřízencům, kteří se tiše pohybovali po pitevně

v mentolově zelených galoších a v ruce drželi kartáče, to zřejmě

nijak neobvyklé nepřipadalo. Jedna zřízenkyně se usmála a po−

dala Jackovi roušku.

„Malý moment, pánové.“ Harsha Krishnamurthi stál u nej−

vzdálenějšího pitevního stolu. Mrtvola měla z hlavy staženou

kůži až ke štěrbině mezi nosními kůstkami a přeloženou tak, že

z ní vlasy a obličej visely jako naruby obrácená gumová maska

zakrývající ústa a krk a dosahující až ke klíční kosti. Krishna−

murthi vytáhl z těla vnitřnosti a s plesknutím je odhodil do nere−

zové nádoby.

„Kdo se hlásí?“

„Já.“ U Krishnamurthiho boku se objevil drobný zřízenec

v kulatých brýlích.

„Dobře, Martine. Zvaž je, změř je a připrav vzorky. A ať sutu−

ra nepřekrývá původní poranění. Takže pánové.“ Patolog odsu−

nul stranou halogenové světlo, nadzvedl si plastovou roušku a

otočil se k Maddoxovi s Cafferym; potřísněné ruce v rukavicích

přitom držel strnule před sebou. Byl to pohledný štíhlý padesát−

ník s lesklýma očima v barvě dřeva, které byly lehounce zvlhlé

stářím, a s pečlivě zastřiženou šedivou bradkou. „Parádní jízda,

viďte?“
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Maddox přikývl. „Známe příčinu smrti?“

„Myslím, že ano. A jestli se nepletu, tak je velmi zajímavá. Ale

k tomu se dostanu.“ Ukázal přes sál. „Entomologické oddělení

vám řekne více, ale už teď vám můžu sdělit přibližné informace 

o všech obětech. Ta, kterou jste našli jako první, zemřela jako po−

slední. Říkejme jí třeba číslo pět. Její smrt nastala před necelým

týdnem. Pak následuje téměř měsíční časová prodleva, pak dal−

ších pět týdnů a předtím znovu měsíc a půl. První oběť zemřela

pravděpodobně někdy v prosinci, ale intervaly se postupně zkra−

cují. Máme štěstí: žádná mrtvola zřejmě nebyla vystavena pů−

sobení cizorodých vlivů – všechny jsou poměrně dobře zacho−

valé.“

Ukázal na smutnou beztvarou hromadu zčernalého masa na

druhém pitevním stole.

„Tahle dívka zemřela jako první. Dlouhé kosti prozrazují, že jí

ještě nebylo ani osmnáct. Na levé paži má něco, co vypadá jako

tetování. Možná to nakonec bude jediný znak, podle kterého ji

budeme moci identifikovat. Případně odontologie. A teď…,“

Krishnamurthi zvedl ohnutý prst, „vzhled v době nálezu. Nevím,

kolik jste toho viděli v terénu, ale všechny oběti měly na sobě

make−up. Spoustu make−upu. Zřetelně viditelného i po tak dlouhé

době strávené v zemi. Oční stíny, rtěnka. Fotograf to všechno

zachytil.“

„Make−up, tetování…“

„Správně, pane Maddoxi. A když už přemýšlíme v této kate−

gorii, tak dvě trpěly zánětem genitálií, jedna měla zrohovatělý

řitní otvor a také jsme objevili spoustu důkazů o užívání drog:

například endokarditidu trojcípých chlopní. Nechci dělat předčas−

né závěry…“

„Ano, ano, ano,“ zamumlal Maddox. „Takže je jasné, že to

byly prostitutky. Myslím, že nás to už napadlo. Co nám řeknete 

o tom zohavení?“

„Á! Moc zajímavé.“ Krishnamurthi zabrousil vedle další

mrtvoly a pokynul detektivům, aby ho následovali. Caffery niko−

liv poprvé žasl, jak neuvěřitelně se stažené lidské tělo podobá

fláku pověšeného masa. „Abyste rozuměli, provedl jsem na obě−

tech druhý řez tak, aby se nekřížil s pachatelovým a zároveň se
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vyhnul ňadrům. Díky tomu jsem mohl odebrat vzorky na biopsii

a podívat se, jak to vypadá uvnitř.“

„A na co jste přišel?“

„Pachatel odstranil obětem část tkáně.“

Maddox s Cafferym si vyměnili pohledy.

„Ano. Odebrání přibližně odpovídá standardnímu postupu

při zmenšování prsou typu beta. Včetně způsobu zašití. Podle

mne je dost příznačné, že se pachatel s touto procedurou neobtě−

žoval u obětí s menšími ňadry.“

„Které to jsou?“

„Oběti dvě a tři. A mohu vám ukázat ještě něco dalšího, co po−

kládám za velmi zajímavé.“ Patolog je uvedl ke stolu, kde zříze−

nec právě zašíval propadlý trup, z něhož před chvílí vyjmul

vnitřní orgány. „Materiál za nehty je vesměs bezvýznamný – 

a nejpodivnější je, že jsem nikde nenašel žádné známky zápasu.

S výjimkou této oběti. Oběti číslo tři.“

Všichni tři obestoupili vykuchanou mrtvolu. Zavražděná dív−

ka byla drobná téměř jako dítě a Caffery věděl, že díky této po−

dobnosti, ať už náhodné či nikoliv, bude vyšetřovací tým při−

stupovat k oběti číslo tři se zvláštním zřetelem.

„Vážila pouze asi čtyřicet kilogramů,“ řekl Krishnamurthi, 

a jako by četl Cafferymu myšlenky, vzápětí dodal: „Ale nebyla to

žádná dospívající dívka. Jen velice drobná. Snad proto jí pachatel

nezohavil prsa.“

„A ta barva vlasů…?“

„Jsou obarvené. Vlasy se rozpadají velice pomalu. Ta bakla−

žánová barva se ani po smrti příliš nezmění. A teď se podívejte.“

Ukázal vlhkým černým prstem na roztřepené šrámy na zápěstí.

„Není snadné odlišit je od obvyklých lezí způsobených rozkla−

dem, ale jedná se o jizvy po svázání. Předsmrtné. A pak stopy po

roubíku zhruba tady, na obličeji. Na kotnících měla rovněž šrá−

my – odřeniny, krvavé jizvy. Ostatní oběti zemřely úplně poklid−

ně.“ Patolog natáhl ruku a napodobil šplhání do kopce. „Jako by

se jednoduše převrhly přes okraj. Jako by spadly ze špalku. Ale

tahle oběť je jiná.“

„Jiná?“ Caffery vzhlédl. „Proč jiná?“

„Tahle bojovala, pánové. Bojovala o život.“
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„Ostatní nebojovaly?“

„Ne.“ Krishnamurthi zvedl ruce. „Ale k tomu se dostanu

později. Mějte se mnou strpení, prosím.“ Odsunul trojramennou

váhu a přistoupil k překrvenému a oteklému tělu první nalezené

oběti. „Takže.“ Zvedl hlavu a počkal, až k němu dorazí Maddox

s Cafferym. „Takže toto je oběť číslo pět. Je opravdu v hrůzo−

strašném stavu. To zranění hlavy jí způsobil až po smrti nějaký

těžký stroj. Váš tip na buldozer mi připadá docela správný. Tím

nám ale vzniká velký problém s identifikací. Naší jedinou šancí

zůstávají otisky prstů, ale také zde narážíme na určité problé−

my.“ Patolog zvedl oběti ruku a jemně odchlípl kůži tam a zase

zpátky. Rosolovitá tlustá kůže se pohybovala jako škraloup na

pudinku.

„Vidíte to? Nemáme sebemenší naději, že by se nám podařilo

získat smysluplnou sadu posmrtných otisků. Takže mi nezbývá

než tu kůži stáhnout a odebrat otisky takhle.“ Opět ruku polo−

žil. „Brala drogy, ale smrt u ní nastala okamžitě, a to nikoliv

z předávkování – neobjevili jsme žádné obvyklé nálezy na jícnu 

a průdušnici a žádný edém plic.“ Jemně překulil tělo na stranu 

a ukázal na nazelenalé útvary na hýždích. „Většinu těch zelených

podlitin způsobila hniloba. Ale vidíte pod nimi ty zčernalé krvavé

tečky?“

„Ano.“

Krishnamurthi obrátil tělo zpátky. „Roztroušená hypostáza.

Někdo s ní po smrti hýbal. Stejné stopy jsme našli také na pažích,

a dokonce – což je dost neobvyklé – i na kotnících.“

„Neobvyklé?“

„Podobné útvary lze vidět u obětí oběšení. Krev u nich steče

dolů do chodidel a do kotníků.“

Caffery se zamračil. „Říkal jste, že její jazylka je neporušená.“

„To je. A podle toho, co zbylo z krku, vám ručím za to, že

nezemřela oběšením.“

„Takže?“

„Takže nějakou dobu byla ve vzpřímené poloze. Po smrti.“

„Ve vzpřímené poloze?“ zeptal se Caffery. „Jako že stála?“ Ta

představa ho zneklidňovala. Otočil se k Maddoxovi a očekával

vysvětlení – nějakou jednoduchou útěchu. Maddox mu ji však
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nenabídl. Místo toho přimhouřil oči a zavrtěl hlavou. Já nevím,

říkal beze slov. Nedívej se na mě kvůli každé odpovědi.

„Možná ji pachatel nějak podepřel,“ pokračoval Krishna−

murthi. „Nevidím sice žádné bílé plošky, které by prozrazovaly

způsob podepření – hnilobný proces pokročil příliš daleko –, ale

mohl ji třeba zavěsit pod pažemi nebo někde nějak zaklínit, aby

zůstala ve vzpřímené poloze. Pravděpodobně krátce po smrti,

když ještě krev nebyla vazká.“ Odmlčel se. „Hmm−hm. Tohle mi

ušlo.“

„Co to je?“

Patolog se sklonil a jemně pinzetou sebral cosi z kůže oběti.

„Výborně.“

„Co to je?“

„Chlup.“

Caffery se sklonil k nálezu. „Z pubického ochlupení?“

„Možná.“ Krishnamurthi přidržel chlup na světle. „Vlastně ne.

Je to obyčejný vlas. Černošský. Ale pro účely testů DNA je bez−

cenný s výjimkou mitochondriální DNA – není na něm dost velký

vlasový váček.“ Pečlivě ho vložil do sáčku a podal zřízenci k za−

evidování. „Z těla tří dalších obětí už jsem odebral nějaké světlé

vlasy. Právě jsou na cestě do Lambethu.“ Přikročil k dalšímu sto−

lu. „Oběť číslo dvě. Zemřela před čtrnácti až patnácti týdny. Sto

sedmdesát centimetrů, přibližně třicet let. Prsty jsou vyschlé, ale 

i tak bychom z nich měli odebrat slušnou sadu otisků: na trhu je

teď výborný chelátový obnovovač tkáně. Želatinový. Krásně vy−

pne konečky prstů. Normálně bychom ruce uřízli a udělali to

v Lambethu, ale…,“ sklonil se k Maddoxovi, „…od toho po−

zdvižení kvůli tragédii na lodi Marchioness jsem to raději přestal

dělat. Provedu to přímo tady na sále, i když to nepůjde tak

dobře.“

Odebral se k dalšímu stolu, na němž ležela velká bílá mrtvola.

Působila rozplizle a ve střední části trupu měla řadu trhlin. Mezi

modrými žebry prosvítaly pavučiny stříbřitě bílých fascií. Odbar−

vené blond vlasy byly navlhčené a vyčesané z čistého čela. I tato

oběť měla podřezané a široce rozšklebené hrdlo, pod nímž se

rýsoval jakýsi mléčně zbarvený provazec. „Oběť číslo čtyři, pá−

nové.“
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Caffery se zlehka dotkl jejího kotníku. „To je dobré.“ Pár cen−

timetrů nad zánártní kůstkou se rýsovalo překvapivě zřetelné

tetování. Králík Bugs včetně typické mrkve s natí.

„Takže tvrdíte, že jste nenašli žádné známky předávkování?“

„Přesně tak. A taky žádné trauma.“

„A jak vlastně zemřela?“

Krishnamurthi zvedl potřísněný prst a pomalu se usmál. „Prá−

vě v této souvislosti mě něco napadlo. Podívejte na tohle.“ Jemně

zastrčil prsty do dutiny krční, opatrně rozevřel prořízlé hrdlo 

a odsunul průdušnici a jícen, za nimiž se objevila kluzká šedá

páteř. „Ten člověk je velmi chytrý, ale na mě si nepřijde. Pokud

odeberete dostatek mozkomíšního moku z tohoto místa…,“

patolog se napřímil a poklepal si na bederní část páteře, „…na−

stane okamžitá smrt, aniž by na oběti zůstaly výrazné stopy.

Dokonce i standardní lumbální punkce se musí provádět velmi,

velmi opatrně. Stačí odebrat příliš velké množství moku a hopla,

pacient už to nerozchodí. Naše oběti mají v páteři přibližně odpo−

vídající množství mozkomíšního moku a žádné stopy po punkci

na zádech. A tak si myslím, že pachatel nedělal ciráty a zamířil

rovnou k mozkovému kmeni.“ Krishnamurthi zajel cejchovaným

skalpelem do otvoru mezi obratli a opatrně vyřízl malé množství

měkké pleny mozkové.

„K mozkovému kmeni?“

„Přesně tak.“ Krishnamurthi provedl druhý řez a sklonil se

k tělu, aby se podíval. „Hmmm.“ Opatrně manipuloval se skal−

pelem a mumlal si pro sebe: „Ne, tak to se pletu.“ Zamračil se a

vzhlédl. „Oběť nebyla usmrcena odebráním mozkomíšního moku.“

„Ne?“

„Ne. Ale k nějakému invazivnímu zákroku zde přesto došlo.

Víte, superintendente Maddoxi, mozkový kmen je velice křehká

struktura. Stačí zapíchnout jehlu do prodloužené míchy a zahýbat

s ní a všechny fyziologické funkce rázem zkolabují a zastaví se –

jak jsme byli svědky u těchto subjektů.“

„Okamžitá smrt.“

„Přesně tak. Nevidím tu sice rozsáhlé poškození, jaké by člo−

věk očekával, ale to neznamená, že pachatel do míchy něco neap−

likoval. V tom případě by nezáleželo na tom, oč se jedná – stačila
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by i obyčejná voda. Srdce a plíce oběti by se pak jednoduše za−

stavily. Okamžitě.“

„A vy tvrdíte, že kromě třetí oběti žádná nebojovala o život?“

„Přesně tohle tvrdím.“

„Ale jak to dokázal?“ Caffery si zlehka promnul skráně. „Jak

dokázal, že zůstaly v klidu?“

„Odhaduji, že jakmile nám z toxikologie přijde analýza žalud−

ku, krve a hladkých tkání, dozvíte se, čím je utišil.“ Krishna−

murthi sklonil hlavu. „Musíme předpokládat, že oběti nebyly

plně při vědomí, když do nich pronikla pachatelova jehla.“

„Dobře.“ Caffery zkřížil ruce na prsou a zhoupl se na patách.

„Lambeth potřebuje provést testy na alkohol, rohypnol, barbiturá−

ty a tak dále. A co tohle?“ Ukázal na čelo oběti. Přibližně centi−

metr pod linií vlasů se rýsovala vodorovná okrová čára. „Myslím

tu jizvu na hlavě.“

„Ano, ty jsou zvláštní, viďte?“

„Ony ji mají všechny?“

„Všechny kromě čtvrté oběti. Táhnou se po celém obvodu

hlavy. V téměř dokonalém kruhu. A mají velmi charakteristickou

podobu: vždy několik teček a poté čárka.“

Caffery se ještě více sklonil. Tečka tečka čárka. Něčí vtip? „Jak je

pachatel vytvořil?“

„Nemám ponětí – budu na tom pracovat.“

„A co ty stehy?“

„Ano.“ Krishnamurthi se na chvíli odmlčel. „Jsou profesio−

nální.“

Caffery se opět napřímil. Maddox se na něj díval průzračnýma

šedýma očima, které mu vykukovaly nad rouškou. Caffery zvedl

obočí. „Podívejme, není tohle zajímavé?“

„Já neřekl, že samotná technika sutury byla profesionální, pá−

nové.“ Patolog si svlékl rukavice, odhodil je do žlutého koše na

infekční materiál a zamířil k umyvadlu. „Profesionální byl pouze

materiál. Je to hedvábí. Řez se však neprotáhl až k mečovitému

výběžku. Je velice hrubý. Řez typu beta v oblasti prsou patří mezi

klasické chirurgické techniky, které se vyučují na lékařských fa−

kultách.“ Krishnamurthi sebral žlutou kostku mýdla a namydlil si

paže. „Pachatel odebral tuk téměř přesně ze správného místa 
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a také řez je proveden velmi čistě pomocí skalpelu. Ale zašití pro−

fesionální není. Vůbec není profesionální.“

„Ale pokud bych tvrdil, že se náš pachatel vyznal v základech

chirurgických metod, tak byste řekl…“

„Tak bych řekl, že je na tom něco pravdy. Nebo spíš hodně

pravdy. Každopádně dokázal najít mozkový kmen, což je samo 

o sobě pozoruhodné.“ Patolog si opláchl ruce a sundal roušku.

„Tak. Chcete vidět, co svým obětem provedl, než je opět zašil?“

„Ano.“

„Tudy.“

Krishnamurthi si osušil ruce a odvedl muže do předsálí, kde

právě drobný zřízenec se žvýkačkou v puse omýval vnitřnosti

v porcelánovém umyvadle: držel je pod tekoucím proudem vody

a opláchnuté orgány ukládal do mísy. Přitom si pozorně prohlížel

vnitřní i vnější okraje a hledal známky poškození. Když uviděl

Krishnamurthiho, odložil vnitřnosti stranou a opláchl si ruce.

„Ukaž jim, co jsme našli v dutinách hrudních, Martine.“

„Jasně.“

Zřízenec si napěchoval žvýkačku za zuby a sebral velkou nere−

zovou mísu přikrytou čtvercem hnědého papíru. Nadzvedl papír

a ukázal její obsah.

Maddox se sklonil k nádobě a vzápětí škubl hlavou, jako by

dostal políček. „Ježíši.“ Otočil se a vytáhl z kapsy obleku čistý

kapesník s monogramem.

„Ukážete mi to?“

„Jistě.“ Zřízenec přidržel mísu i Cafferymu, který bázlivě na−

koukl přes okraj.

V zapáchajícím kompotu na dně krví potřísněné mísy se chou−

lilo pět drobných mrtvých tělíček, jako by se chtěla navzájem

zahřát. Caffery pohlédl na zřízence. „Je to to, co si myslím?“

Zřízenec přikývl. „Ano. Je to přesně to, nač to vypadá.“
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4. kapitola
Caffery se dostal do postele ve čtyři hodiny ráno. Veronika

klidně a nerušeně ležela vedle něj a jemně pochrupovala. Pokud

měla zesílené hrdlo, svědčilo to o nateklých žlázách. A nateklé

žlázy zase znamenaly návrat Hodgkinovy choroby, smrtelné ra−

koviny lymfatických žláz.

To načasování bylo dokonalé, Veroniko; skoro jako bys to věděla.

O půl páté ráno Caffery konečně upadl do mělkého přerušo−

vaného spánku, aby se o hodinu později opět probudil.

Ležel v posteli, civěl do stropu a přemýšlel o pěti mrtvolách 

v Devonshire Drive.

Cosi na jejich zraněních jako by pachatele charakterizovalo.

Možná to byly jizvy na hlavě – Nutil je snad něco nosit? Nějaké

rekvizity používané při svazování? –, které však u čtvrté oběti chy−

běly. Žádná oběť nebyla znásilněna a nenašly se ani známky násil−

né penetrace – anální, orální nebo vaginální. Když ovšem Krish−

namurthi ohledal těla obětí pod modrým světlem, objevil jim na

břiše stopy semene. Vzhledem ke zohavení ňader u tří obětí

v kombinaci s absencí ošacení bylo Cafferymu naprosto jasné, že

mají proti sobě noční můru všech policistů: několikanásobného

sexuálně založeného vraha, který je příliš nemocný, než aby do−

kázal sám od sebe přestat. Ze všeho nejsilněji se však Cafferymu

uhnízdila v hlavě představa pěti zkrvavených živočichů na dně

nerezové mísy. Pohled na ně ho stále nechtěl opustit – ať se

v posteli obrátil jakkoliv, výjev ho stále pronásledoval.

Když konečně pochopil, že dnes již znovu neusne, osprchoval

se, oblékl, a aniž probudil Veroniku, odjel přes časně ranní Lon−

dýn do sídla vyšetřovacího týmu B.

Tým B, kterému se podle adresy někdy přezdívalo Shrive−

moorský, se dělil o funkcionalistickou budovu z červených cihel

se Čtvrtou oblastní územní podpůrnou skupinou neboli ÚPS.

Exteriér působil zcela anonymním dojmem, ale statistika doprav−

ní úmrtnosti vyvěšená v neosvětlené vitríně měla u veřejnosti 
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vyvolat dojem, že se jedná o obvyklou policejní stanici. Cedule

před garážovým vstupem nicméně občany varovala, aby sem

nechodili s každodenními problémy. Obraťte se na běžnou poli−

cejní stanici, jednu máte přímo v téhle ulici, nabádala cedule.

Když Caffery dorazil do práce, slunce se již přehouplo nad

domy z třicátých let s terasami, před nimiž právě rodiče naháněli

školáky do rodinných aut značky Volvo. Caffery měl na rozdíl od

nich starého jaguára – další věc, kterou chtěla Veronika vyměnit

za novější a nablýskanější verzi.

„Můžeš ho prodat a koupit si něco opravdu hezkého.“

„Já nechci nic opravdu hezkého. Chci takové auto, jaké mám teď.“

„Tak si ho ode mě nech aspoň uklidit.“

Vytáhl přístupovou kartu a vyrazil po schodech kolem pat−

nácti obrněných Fordů Sherpa územní podpůrné skupiny, které

parkovaly ve vlastním rozlitém oleji. V místnostech hlavního

vyšetřovacího týmu svítila fluorescenční světla – čtyři operátorky

databází, všechny ženy a všechny civilistky, seděly za stoly a ťu−

kaly do klávesnic.

V kanceláři zastihl Caffery Maddoxe, který před chvílí dosní−

dal s hlavním superintendentem. Nad šálkem čaje a celozrnnými

muffiny v chislehurstském golfovém klubu mu superintendent

nastínil bojový plán.

„Uvalil moratorium na tisk.“ Maddox působil vyčerpaně a

Jack na něm poznal, že v noci vůbec nespal. „Každá policistka

nebo i civilistka, které ten případ způsobí citové strádání, může

požádat o přeložení a…“ Narovnal tužku, takže ležela v dokona−

lém zákrytu s ostatními předměty na jeho stole. Rty měl naprosto

bezbarvé. „A taky nám přidělil posily – převelel sem z Elthamu

celý tým F.“

„Dva týmy na jeden případ?“

„Jo. I samotný náčelník má z těch vražd těžkou hlavu. Pořádně

těžkou. Nelíbí se mu ty zkracující se intervaly mezi jednotlivými

případy, jak o nich mluvil Krishnamurthi. A pak…“

„Ano?“

Maddox si povzdechl. „Ten vlas, který Krishnamurthi sebral

z těla jedné dívky… Ten černý vlas…“
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„Našel přece i světlé vlasy. U prostitutek jsou stopové důkazy

zavádějící.“

„Jasně, Jacku, jasně. Jenže šéf dostal horečku typu Stephen

Lawrence – vidí jen zakuklené bojovníky za lidská práva a žiletky

v poště.“ Někdo zaklepal na dveře a Maddox se s ponurým výra−

zem natáhl po klice. „Výslovně si nepřeje, abychom se zaměřovali

na černochy.“

„Dobré ráno, pane.“ Ve dveřích stál detektiv seržant Paul Es−

sex, z něhož i dnes vyzařovala obvyklá dobromyslná neupra−

venost v podobě povolené kravaty a vyhrnutých rukávů odhalu−

jících jeho obrovská červená předloktí. V ruce držel oranžovou

složku Národního identifikačního úřadu. „Nesu identifikace.“

„Otisky?“

„Jo.“ Essex si odhrnul řídnoucí světlé vlasy z velkého brunát−

ného čela. „Oběť číslo pět byla tak laskavá, že se zapsala do re−

gistru prostitutek. Nějaká Shellene Crawová.“

Caffery otevřel složku. „Takže byla zapsána v registru.“ Po−

hlédl na Maddoxe. „Je dost zvláštní, že se ty holky nikdy nedo−

staly na seznam pohřešovaných osob, ne?“

„Což znamená, že nějaký známý té Crawové bude mít hodně

co vysvětlovat.“

„Jmenovitě jistý…, eh, Harrison.“ Caffery podal nadřízenému

složku. „Barry Harrison. Ze Stepney Green.“

„Myslíte, že byste ho mohl zařadit na seznam jako prvního?“

zeptal se Maddox.

„Jasně.“

„A, Essexi, kamaráde. Mám dojem, že v tomhle případu od−

povídáte za styky s rodinami. Nebo se pletu?“

„Nepletete, pane. Speciálně mě vybrali s ohledem na mou

něžnost.“

„Tak radši jeďte s Cafferym. Někdo by mohl potřebovat vaše

něžné rameno, aby se na něm vyplakal.“

„Provedu. Jo, pane, a taky přišlo tohle.“ Podal Cafferymu arch

papíru z počítačové tiskárny. „Scotland Yard nám posílá název

operace: Operace Alcatraz.“

Caffery převzal papír a zamračil se. „To má být vtip?“

„Ne.“
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„No dobře. Spoj se s nimi a nech ten název změnit. Není 

vhodný.“

„Proč ne?“

„Ptáčník. Ptáčník z Alcatrazu. Copak jsi neviděl předběžné

zprávy patologa?“

„Přišel jsem sem teprve před chvílí.“

Maddox si povzdechl. „Pachatel nám nechal u obětí malé dá−

rečky.“

„Uvnitř obětí,“ opravil ho Caffery a zkřížil ruce na prsou. „Za−

šil je do hrudního koše vedle srdce.“

Essexův výraz se změnil. „To je hnus.“ Díval se z Maddoxe 

na Cafferyho a obráceně a čekal na další vysvětlení. Maddox si

odkašlal a pohlédl na Cafferyho. Žádný z detektivů nicméně ne−

promluvil.

„Takže co?“ Essex sklíčeně natáhl dlaně. „Co je? O čem se tady

bavíte? Co uvnitř nich zanechal?“

„Ptáka,“ řekl nakonec Caffery. „Malého ptáčka. Chovaného

v zajetí, pravděpodobně pěnkavu. Ale tahle informace nikdy ne−

pronikne mimo vyšetřovací tým. Rozuměl jsi?“
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5. kapitola
Do deseti hodin dopoledne se Národnímu identifikačnímu

úřadu podařilo určit další sadu otisků. Oběť číslo dvě se jmeno−

vala Michelle Wilcoxová, bydlela v Deptfordu a živila se jako

prostitutka. Její spis byl dopoledne postoupen z Bermondsey do

Shrivemooru, zatímco Caffery s Essexem jeli přes rotherhitheský

tunel vyslechnout přítele Shellene Crawové. Nastal čerstvý, jisk−

řivý den. Dokonce i East End, který ubíhal za okny automobilu,

působil oživlým dojmem a neduživé a bezútěšné londýnské stro−

my zářily svěžím listím.

„Tenhleten Harrison…,“ začal Paul Essex, zadíval se na duby

na Stepney Green a přejížděl pohledem přes řadu georgiánských

domů ze světlých cihel – čerstvě natřené pýchy obchodníků s cen−

nými papíry – tak dlouho, až jeho zrak spočinul na Harrisonově

viktoriánském příbytku: na činžáku ze starých červených cihel

zčernalých od smogu a zapomenutých při procesu zušlechťování

celé této čtvrti. „Já vím, že si nemyslíš, že zrovna on je pachatel.“

Caffery zastavil auto a zatáhl ruční brzdu. „Samozřejmě 

že ne.“

„Takže co si myslíš?“

„Nevím.“ Caffery vytáhl okénko, vystoupil z auta a chystal se

zavřít dveře, když vtom náhle zaváhal a strčil hlavu zpátky do−

vnitř. „Například že náš pachatel má auto. To je naprosto jisté.“

„Má auto. A to je všechno?“ Essex se vysoukal z jaguára a

zabouchl dveře. „To vážně nemáš lepší hypotézu než: ‚Má auto‘?“

„Ne.“ Jack chvíli otáčel na prstu klíčky od vozu a pak si je strčil

do kapsy. „Zatím ne.“

V domě Barryho Harrisona nefungoval výtah, takže detekti−

vové museli vystoupat čtyři poschodí. Caffery se přitom jedenkrát

zastavil a počkal, až ho Essex dožene.

Krátce po nástupu na OHVT Maddox Cafferymu detektiva

seržanta Paula Essexe stručně charakterizoval. „Každý tým musí

mít svého vtipálka. V týmu B máme Essexe. Rád si z kluků utahuje – je
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schopen odpřisáhnout, že si na luxování oblíká dámskou noční košilku.

Samozřejmě jsou to kecy – berte to s rezervou, ale zároveň ho berte váž−

ně. Faktem totiž zůstává, že je velice solidní, je to pilíř celého týmu…“

A tak Caffery opravdu postupně uvěřil v bytostnou dobrotu

tohoto dříče a tahouna. Dobře si všímal, jak se k Essexovi chovají

ženy – jako k raněnému starému medvědovi. Flirtovaly s ním, do−

bíraly si ho, sedaly si mu na klín a lehce ho plácaly za jeho

ustavičné vtípky. Přitom však možná ve skrytu duše chápaly, že

Essex funguje na citové bázi, která je mnohem hlubší, než jaké

kdy mohou dosáhnout ony: v sedmatřiceti letech žil detektiv 

seržant stále sám. Toto vědomí vyvolávalo v Cafferym výčitky

svědomí z lehkosti a snadnosti vlastního života v porovnání s tím

Essexovým. Také fyzická nerovnost mezi oběma muži byla

naprosto očividná a projevila se například i nyní: Zatímco Caffery

dorazil k Harrisonovu bytu bez větší námahy, Essex jen s vypětím

všech sil překonal posledních pár schodů, postavil se na odpoči−

vadlo a lapal po dechu. Celý zpocený a brunátný si uvolnil

límeček košile a zatahal se za kalhoty v místech, kde se mu

přilepily k nohám. Trvalo několik minut, než se trochu vzpama−

toval.

„Můžeme?“

„Jo.“ Essex přikývl a otřel si čelo. „Jdem na to.“

Jack zaklepal na Harrisonovy dveře.

„Co je?“ ozval se zevnitř ospalý hlas.

Caffery se sklonil k otvoru na dopisy. „Pan Harrison? Barry

Harrison?“

„A kdo to chce vědět?“

„Detektiv inspektor Caffery.“ Jack šlehl pohledem po Esse−

xovi. Oba cítili marihuanu. „Rádi bychom si s vámi trochu pro−

mluvili.“

Ozvalo se zasyčení a zvuk těla vstávajícího z postele. Násle−

doval tekoucí kohoutek a spláchnutí toalety, aby se poté dveře

konečně otevřely. Bezpečnostní řetízek protínal téměř přesně na−

půl obličej, který se objevil ve škvíře: tvář s vyboulenýma modrý−

ma očima a sešitou bradou.

„Pan Harrison?“ Caffery ukázal legitimaci.

„Co se děje?“

33



„Můžeme jít s detektivem seržantem Essexem dál?“

„Jestli mi řeknete proč, tak klidně.“ Harrison byl vychrtlý, pi−

hovatý a nahý od pasu nahoru.

„Rádi bychom si s vámi promluvili o Shellene Crawové.“

„Ta tady není, kamaráde. Neobjevila se už hezkých pár dní.“

Harrison začal zavírat dveře, ale Caffery se o ně opřel ramenem.

„Já si chci promluvit o ní, ne s ní.“

Harrison si změřil pohledem nejprve Cafferyho a poté Essexe,

jako by se snažil posoudit, kdo by z případné rvačky vyšel jako

vítěz. „Heleďte, my dva už jsme spolu skončili. Jestli je v nějakým

průseru, tak mě to mrzí, ale nejsme manželé ani nic podobného,

takže za ni nejsem zodpovědnej, chápete?“

„Nezdržíme vás dlouho, pane.“

„Vy se vyhodit nenecháte, co?“

„Ne, pane.“

„Ách, do prdele.“ Dveře se zavřely a policisté slyšeli odhák−

nutí bezpečnostního zámku. „Tak pojďte, ať už to mám za sebou.

Pojďte, pojďte.“

Harrisonův obývací pokoj byl malý a umouněný. Z jedné stra−

ny se dalo vyjít na balkon, ze druhé pak do kuchyně přeplněné

zašlými pánvičkami a obaly z KFC. Na podlaze se válely cigare−

tové papírky a tabák.

Caffery se bez vyzvání posadil na modrou židli z PVC pod

oknem a složil si ruce na prsou.

„Kdy jste Shellene viděl naposledy, pane Harrisone?“

„Co já vím? Před pár týdnama.“

„Můžete být konkrétnější?“

„Do čeho zase spadla?“

„Před pár týdny, to znamená před týdnem, anebo před mě−

sícem?“

„Už si nevzpomínám.“ Harrison si oblékl tričko a vytáhl

z džínsů krabičku cigaret. Zasunul si jednu mezi zaťaté zuby a

zvedl ze země jednorázový zapalovač. „Někdy po mejch naroze−

ninách.“

„A ty jsou?“

„Desátého května.“
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„Ona bydlela u vás, že?“

„Vy jste fakt dobří, kurva. Bydlela.“

„A co se stalo?“

„Já nevím, ne? Dělala šlápotu. Jednou večer šla ven a už se

nevrátila,“ mávl rukou nazdařbůh k oknu. „Ale to byla celá Shel−

lene. Polovinu krámů nechala v ložnici.“

„Máte ještě ty věci?“

„Ne. Byl jsem tak, však víte, nasranej, že jsem to všecko vy−

hodil – striptérský hadry a tak.“

„Ona byla striptérka?“

„Když byla ve formě. Jenže Shellene odjakživa jednou nohou

šlapala. Chytli jste ji, jak šoupe s Arabama v Portland Place, 

že jo?“

„Oznámil jste, že se pohřešuje?“

Harrison sarkasticky mlaskl jazykem. „Pohřešuje? A co se

mělo pohřešovat? Její svědomí?“

„Nechala tady přece věci, to vám nepřišlo divné?“

„A proč by mělo? Když se sem nastěhovala, měla jenom šmin−

ky, rádiomagneťák a pár jehel, prostě obvyklý náležitosti.“

„Vy jste si nekladl otázku, jestli se jí něco nestalo?“

„Ne.“ Harrison zavrtěl hlavou. „Ne. Stejně to mezi náma spělo

ke konci. Vůbec mě nepřekvapilo, když už se ten večer nevráti−

la…“ Vtom se mu zlomil hlas. Pohlédl na Essexe, poté na Caffery−

ho a znovu na Essexe. „Hej,“ řekl s náhlou nervozitou. „Kam tím

vším míříte?“ Když detektivové neodpovídali, v očích mu svitlo.

Spěšně si zapálil cigaretu a zhluboka z ní potáhl. „Todle asi nebu−

du chtít slyšet, co? No tak. Radši to rychle vyklopte. Co je s ní? 

Je mrtvá, nebo co?“

„Ano.“

„Co ano?“

„Mrtvá.“

„Bože.“ V Harrisonovi by se krve nedořezal. Klesl na po−

hovku. „Mělo mě to napadnout. Mělo mě to napadnout, hned jak

jsem vás uviděl. Předávkovala se. Sakra.“

„Pravděpodobně nešlo o předávkování. Zřejmě se jednalo 

o násilnou smrt.“

35


