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1. kapitola
Faith Mitchellová nasedla do svého mini a vysypala obsah 

kabelky na sedadlo spolujezdce. Snažila se najít něco k jídlu. Kro
mě kousku rozpraskané žvýkačky a buráku pochybného původu 
však neviděla nic, co by se dalo označit za poživatelné. Vzpo
mněla si na krabici energetických tyčinek ve spíži a její žaludek 
vydal zvuk, který připomínal skřípění zrezivělých pantů u dveří.

Počítačový seminář, jehož se dopoledne zúčastnila, měl trvat 
tři hodiny. Kvůli jednomu pitomci v první řadě, který se pořád 
vyptával na nesmysly, se však protáhl na čtyři a půl. Georgij
ský vyšetřovací úřad své agenty posílal na školení častěji než 
všechny ostatní úřady v regionu. Neustále jim vtloukali do hlavy 
statistiky a údaje o zločineckých aktivitách. Museli ovládat nej
novější technologie. Dvakrát za rok museli projít zkouškami na 
střelnici. Účastnili se simulovaných razií a střelecké průpravy, 
která byla tak intenzivní, že Faith ještě několik týdnů poté ne
dokázala v noci jít na záchod, aniž by se podívala, jestli někdo 
nečíhá ve stínu za dveřmi. Obvykle důkladnost úřadu oceňova
la. Dnes však dokázala myslet jenom na svou čtyřměsíční dcerku 
a na slib, že se vrátí nejpozději v poledne, který dala matce. 

Když nastartovala, hodiny na palubní desce ukazovaly deset 
minut po jedné. Faith polohlasně zanadávala a vyjela z parko
viště před centrálou na Panthersville Road. S pomocí bluetoothu 
vytočila číslo matčina telefonu. Z reproduktorů ve dveřích auta 
se ozývalo jenom ticho. Faith zavěsila a znovu vytočila matčino 
číslo. Tentokrát bylo obsazeno. 

Poklepávala prstem na volant a naslouchala obsazenému 
tónu. Matka má hlasovou schránku. Má ji přece každý. Faith si 
nevzpomínala, kdy naposledy v telefonu slyšela tón signalizují
cí, že je obsazeno. Skoro zapomněla, jak zní. V telekomunikační 
společnosti se nejspíš zkřížily kabely. Zavěsila a potřetí vytočila 
matčino číslo.

Pořád bylo obsazeno.
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Faith jednou rukou otáčela volantem a dívala se na mobil, 
jestli jí od matky nepřišel email. Než Evelyn Mitchellová odešla 
do důchodu, pracovala skoro čtyřicet let u policie. Atlantští poli
cisté nebyli dokonalí, ale rozhodně šli vždycky s dobou. Evelyn 
používala mobil, ještě když velikostí připomínal spíš kabelku 
a musel se nosit přes rameno. Uměla používat email dřív než 
její dcera. Skoro dvanáct let měla chytrý telefon.

Dnes však dceři nic neposlala.
Faith zkontrolovala hlasovou schránku svého mobilu. Měla 

v ní uložený vzkaz od zubaře, aby se objednala na čištění zubů, 
ale jinak nic. Zkusila zavolat k sobě domů, protože ji napadlo, že 
tam matka možná zašla vyzvednout nějaké věci pro miminko. 
Bydlely ve stejné ulici. Možná, že Emmě došly plenky, anebo po
třebovala další láhev. Faith naslouchala vyzvánění pevné linky 
a pak zaslechla svůj vlastní hlas, jak říká volajícím, aby jí nechali 
vzkaz.

Ukončila hovor a automaticky se podívala na zadní sedadlo. 
Uviděla Emminu prázdnou sedačku, přes jejíž plastový okraj 
přečnívala růžová vložka. 

„Pitomče,“ zašeptala si pro sebe a vytočila číslo matčina mo
bilu. Se zatajeným dechem napočítala trojí zazvonění. Pak se 
ozvala Evelynina hlasová schránka. 

Faith si musela odkašlat, aby mohla promluvit. Uvědomovala 
si, že se jí chvěje hlas. „Mami, zrovna jedu domů. Asi jsi šla s Em 
na procházku…“ Když vyjela na dálnici, podívala se na oblohu. 
Nacházela se asi dvacet minut jízdy od Atlanty a viděla před 
sebou mrakodrapy, kolem jejichž úzkých hrdel se obtáčely šály 
z načechraných bílých obláčků. „Prostě mi zavolej,“ řekla. Začí
nala si dělat starosti.

Potraviny, benzínka, lékárna. Matka měla v autě úplně stej
nou sedačku jako Faith. Nejspíš si jela něco vyřídit. Faith měla 
přes hodinu zpoždění. Evelyn asi vzala dítě a… Měla Faith ne
chat vzkaz, že nebude doma. Skoro celý život byla neustále na 
příjmu. Dávala svému okolí vědět, kde bude, i když šla na zá
chod. Když byli Faith a její starší bratr Zeke malí, dělali si z toho 
legraci. Vždycky věděli, kde matka je, i když o to nestáli. Přede
vším když o to nestáli.
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Faith zírala na telefon ve své ruce, jako by jí mohl ozřejmit, 
co se děje. Uvědomovala si, že se možná zbytečně nervuje. Třeba 
jenom nefunguje pevná linka, což matka zjistí, teprve až bude 
někam chtít zavolat. Nebo má vypnutý či vybitý mobil. Nechala 
ho v autě nebo v kabelce nebo někde, kde ho neslyší vibrovat. 
Faith odtrhla oči od silnice a podívala se na telefon, na němž 
matce psala email. Potom se zase zadívala na silnici. Nahlas si 
předříkávala, co píše.

„Jsem na cestě. Omlouvám se za zpoždění. Zavolej.“
Odeslala email a hodila telefon na sedadlo k věcem, které vy

sypala z kabelky. Chvíli váhala a pak si strčila do úst žvýkačku. 
Během řízení žvýkala a nevnímala žmolky z kabelky, které se jí 
lepily na jazyk. Zapnula rádio a vzápětí ho zase rychle vypnula. 
Jak se blížila k městu, provoz řídl. Mraky se protrhly a objevily 
se mezi nimi jasné sluneční paprsky. V autě začalo být hrozné 
vedro. 

Faith se neuklidnila ani po deseti minutách a potila se ved
rem, jež se v autě udělalo. Pootevřela střešní okénko, aby dovnitř 
mohl proudit vzduch. Nejspíš jenom prožívá úzkost z odloučení 
od dítěte. Do práce se vrátila teprve před dvěma měsíci a každé 
ráno jí připadalo, jako by se o ni pokoušel záchvat, když nechá
vala Emmu u matky. Zamlžily se jí oči a srdce se jí chvělo v hru
di. V hlavě jí hučelo, jako by jí do uší vlétl milión včel. V práci se 
chovala podrážděněji než obvykle, zejména ke svému partnerovi 
Willu Trentovi. Ten byl buď neskutečně trpělivý, anebo si vy
mýšlel uvěřitelné alibi na okamžik, kdy ho její nálady přestanou 
bavit a uškrtí ji. 

Nevzpomínala si, zda trpěla podobnou úzkostí, když se jí na
rodil syn Jeremy, který teď prvním rokem studoval na univerzitě. 
Když začala chodit na policejní akademii, bylo jí osmnáct. Jeremy 
tehdy měl tři roky a Faith se nápadu dát se k policejnímu sboru 
držela jako posledního záchranného kruhu na Titaniku. Takhle 
dopadla kvůli dvěma minutám něžných hloupostí v zadní řadě 
jednoho kina – zkušenosti, která předurčila, že celý život měla 
neuvěřitelně mizerný vkus na muže. Bez obvyklých mezistupňů 
skočila z puberty rovnou do dospělosti a stala se matkou. V osm
nácti si uvědomila, že potřebuje pravidelný příjem, aby se mohla 
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odstěhovat od rodičů a vychovávat Jeremyho podle svého. Kaž
dodenní docházení do práce představovalo krok k nezávislosti. 
Nechat synka ve školce jí nepřipadalo jako vysoká cena.

Teď jí bylo čtyřiatřicet a měla hypotéku, leasing a další dítě, 
které musela vychovávat sama. Ze všeho nejradši by se nastěho
vala zpátky k matce a nechala Evelyn, aby se o všechno postara
la. Těšilo by ji otevřít ledničku a najít v ní jídlo, které nemusela 
sama nakoupit. Ráda by si v létě pustila klimatizaci bez obav, 
zda dokáže zaplatit účet za elektřinu. Toužila spát do poledne 
a pak se celý den dívat na televizi. A také by rovnou mohla vzkří
sit otce, který zemřel před jedenácti lety, aby jí připravoval k sní
dani palačinky a říkal jí, jak je hezká.

Něco takového už nebylo možné. Evelyn odešla do důchodu 
a zdálo se, že jí role chůvy vyhovuje, ale Faith si nedělala žádné 
iluze o tom, že bude mít snazší život. Jí samotné do důchodu 
zbývalo skoro dvacet let. Ještě tři roky bude splácet auto, kte
rému do té doby dávno skončí záruka. Minimálně dalších osm
náct let, a možná i víc, bude muset živit a šatit Emmu. Když 
byl Jeremy malý, mohla mu dávat ponožky, které k sobě nešly, 
a oblékat ho do oděvů z druhé ruky. Dnešní děti musejí být sla
děné. Musejí pít ze zdravotně nezávadných kojeneckých láhví 
a jíst certifikované organické přesnídávky z jablek, která prodá
vají vlídní amišové. Jestli se Jeremy dostane na studium architek
tury na Georgijské technice, Faith mu bude muset dalších šest let 
kupovat učebnice a prát oblečení. Největší starost jí však dělala 
skutečnost, že syn si našel vážnou známost. Dívka byla starší než 
on, měla oblé boky a tikaly jí biologické hodiny. Faith se v nece
lých pětatřiceti klidně může stát babičkou.

Zalilo ji nepříjemné horko. Radši se pokusila tu myšlenku za
plašit. Ještě jednou prohrábla obsah kabelky. Žvýkačka jí nijak 
nepomohla, pořád jí kručelo v žaludku. Napřáhla ruku k při
hrádce v palubní desce a hmatala v ní. Nic. Měla by se zastavit 
v nějakém rychlém občerstvení a alespoň si koupit kolu, ale měla 
na sobě uniformu sestávající ze světle zelených kalhot a modrého 
trika s jasně žlutými písmeny GBI na zádech. V téhle části města 
nebyli příslušníci policie právě vítaní. Lidé tu měli sklon utíkat, 
člověk je musel honit a nedostal se domů v rozumnou hodinu. 
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Faith navíc něco napovídalo, že má jet za matkou. Byl to neod
bytný nutkavý pocit.

Zvedla telefon a znovu na něm vyťukala všechna Evelynina 
čísla, která měla k dispozici – pevnou linku, mobil i chytrý te
lefon, na kterém matka pouze psala emaily. Ani jednou se ne
dovolala. Sevřel se jí žaludek. Představovala si to nejhorší, co se 
mohlo stát. Když pracovala jako pochůzkářka, častokrát ji vola
li k případům, kdy dětský pláč upozornil sousedy na závažný 
problém. Stávalo se, že matka dítěte uklouzla ve vaně. Nebo že 
otec se zranil nebo měl srdeční zástavu. Miminko tam pak leželo 
a bezmocně vřískalo, dokud někomu nedošlo, že se něco stalo. 
Nic netrhalo srdce víc než plačící nemluvně, které nelze utišit.

Faith se za své hrůzné představy vyplísnila. I předtím, než se 
stala policistkou, měla vytříbenou schopnost představovat si to 
nejhorší. Evelyn je určitě v pořádku. Emma chodí v půl druhé 
spát. Matka nejspíš vypnula telefon, aby vnučku nebudilo zvo
nění. Možná potkala u schránky na dopisy sousedku a zapoví
dala se s ní, nebo zašla ke staré paní Levyové a pomohla jí vynést 
odpadky.

Když Faith sjížděla z dálnice na bulvár, ruce jí klouzaly po 
volantu. I když bylo mírné březnové počasí, potila se. Určitě to 
nezpůsobily jenom starosti o dítě a matku nebo hrůza z Jeremy
ho nehorázně plodné přítelkyně. Před necelým rokem Faith dia
gnostikovali cukrovku. Pečlivě si měřila hladinu cukru v krvi, 
správně jedla a nosila u sebe malou svačinu. S výjimkou dneška. 
Proto ji možná napadají takové věci. Prostě se potřebuje najíst, 
a pokud možno v přítomnosti své matky a dcery.

Znovu prohrábla přihrádku, aby se přesvědčila, že je sku
tečně prázdná. Nejasně si vzpomínala, že včera dala poslední 
energetickou tyčinku Willovi, když čekali před soudní budovou. 
Nechtěla se dívat, jak se láduje ulepenou buchtou z automatu. 
Hudral, že mu tyčinka nechutná, ale stejně ji celou snědl. A Faith 
teď má smůlu.

Prosvištěla křižovatkou na oranžovou a dostala se do ulice 
s rodinnými domy po jedné straně. Projela jí, jak nejrychleji se od
vážila. Ulice se na křižovatce s třídou Ponce de Leóna zužovala. 
Faith minula řadu rychlých občerstvení a obchod s biopotravina
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mi. Zrychlila a projížděla zatáčkami v blízkosti Piedmontského 
parku. Když projela na další oranžovou, ve zpětném zrcátku se 
jí rozzářil odraz blesku z dopravní kamery. Musela dupnout na 
brzdu, protože se jí před auto vpotácel neopatrný chodec. Pro
svištěla kolem dalších dvou obchodů s potravinami a dorazila 
k poslednímu semaforu, na němž naštěstí svítila zelená.

Evelyn stále žila v domě, kde Faith vyrostla se svým starším 
bratrem Zekem. Přízemní dům stál ve čtvrti jménem Sherwood
ský les, která se nacházela mezi Ansley Park, jednou z nejbohat
ších čtvrtí ve městě, a dálnicí číslo 85, z níž byl neustále slyšet 
hluk aut podle toho, z které strany právě foukal vítr. Dnes vanul 
příznivým směrem, a když Faith stáhla okénko auta, aby dovnitř 
vpustila víc čerstvého vzduchu, zaslechla známé monotónní hu
čení, které v dětství slýchala takřka denně. 

Faith jako dlouholetá obyvatelka Sherwoodského lesa váš
nivě nenáviděla muže, kteří čtvrť vyprojektovali. Začalo se tam 
stavět po druhé světové válce a v cihlových přízemních domech 
se zabydlely rodiny mužů, kteří se vrátili z války a využili vý
hodných půjček pro válečné veterány, jež nabízela vláda. Projek
tanti se legendárním Sherwoodským lesem bezezbytku inspiro
vali. Faith prudce odbočila vlevo do Lionelovy ulice, přejela ulici 
Mnicha Tucka a odbočila vpravo do ulice Robina Hooda. Potom 
projela křižovatkou tvaru V, do níž vedla ulička Lady Mariany, 
a zkontrolovala příjezdovou cestu před svým domkem na rohu 
Doncasterské a Barnesdaleské ulice. Pak zajela na matčinu příjez
dovou cestu na Stezce Malého Johna.

Evelynin béžový chevrolet stál předkem do ulice na zastřeše
ném parkovišti. Přinejmenším tohle bylo normální. Faith nikdy 
neviděla, že by matka na parkoviště vjela opačně. Navykla si to 
v dobách, kdy nosila policejní uniformu. Musela vždycky mít 
auto připravené, aby mohla vyjet, jakmile jí zavolají.

Faith neměla čas uvažovat o matčiných zvycích. Vjela na pří
jezdovou cestu a zaparkovala své mini předkem k chevroletu. 
Když vstala, rozbolely ji nohy. Posledních dvacet minut měla 
napnuté všechny svaly v těle. Z matčina domu se ozývala hla
sitá hudba. Byl to heavy metal, ne Beatles, které Evelyn obvykle 
poslouchala. Faith cestou ke dveřím kuchyně sáhla na kapotu 
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chevroletu. Auto mělo studený motor. Možná, že se Evelyn spr
chovala, když jí volala. Třeba se nepodívala na email ani ne
zkontrolovala mobil. Možná se pořezala. Na dveřích se skvěl 
krvavý otisk ruky. 

Faith se zarazila.
Krvavý otisk byl od levé ruky a nacházel se asi pětačtyřicet 

centimetrů nad klikou. Kdosi dveře zavřel, ale nezastrčil na nich 
západku. Kolem zárubně prosvítal proužek slunečního světla, 
které sem dopadalo nejspíš od okna nad dřezem.

Faith stále činilo problém vstřebat, co vidí. Zvedla ruku a při
blížila ji k otisku jako dítě, jež tiskne své prsty k matčiným. Eve
lyn měla menší ruku a štíhlé prsty. Špička jejího prsteníku se 
dveří nedotkla. V místě, kde by měl být její otisk, se nacházela 
sražená krev.

Hudba najednou přestala hrát. Faith v nastalém tichu zaslech
la povědomé bručení, jež nabíralo na intenzitě a za okamžik se 
mělo proměnit v hlasitý řev. Zvuk se ozvěnou odrážel od střechy 
nad parkovištěm a Faith na okamžik napadlo, že vychází z jejích 
vlastních úst. Pak ho uslyšela znovu a otočila se. Věděla, že to je 
Emma.

Skoro každý druhý dům v Sherwoodském lese se dočkal 
zbourání nebo přestavby, ale dům Mitchellových zůstal v pod
statě stejný, jako když ho postavili. Měl jednoduchou dispozici 
– tři ložnice, obývací pokoj, jídelnu a kuchyň, z níž vedly dveře 
na parkoviště. Faithin otec na druhé straně parkoviště postavil 
boudu na nářadí. Byla masivní, měla kovové dveře se závorou 
a v jediném okně bezpečnostní sklo. Bill Mitchell nikdy nic ne
dělal polovičatě. Faith už v necelých deseti letech pochopila, že 
bouda je na uchovávání nářadí až příliš bytelná. Zeke ji o skuteč
ném účelu informoval s jemností, již v sobě dokáže najít pouze 
starší bratr. „Máma tam má schovanou pistoli, ty blbko.“

Faith oběhla auto a pokusila se boudu otevřít. Byla zamčená. 
Podívala se dovnitř oknem. Dráty v bezpečnostním skle se jí před 
očima proměnily v pavučinu. Viděla zahradnický stůl a pod ním 
vzorně srovnané pytle se zeminou. Nářadí viselo na příslušných 
hácích. Sekačka na trávu stála na svém místě. K podlaze pod 
stolem byl připevněný černý kovový trezor s kombinačním zám
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kem. Byl otevřený a scházel v něm Evelynin revolver s rukojetí 
z třešňového dřeva. Zmizela i krabice nábojů, která obvykle le
žela vedle zbraně.

Bručení se ozvalo znovu, tentokrát hlasitěji. Na zemi ležela 
hromada dek a hýbala se nahoru a dolů, jako když tluče srdce. 
Evelyn dekami přikrývala rostliny na zahradě, když začalo ne
čekaně mrznout. Obvykle ležely složené na horní polici nad sto
lem, ale teď byly zmačkané v rohu vedle trezoru. Faith zahlédla 
kus růžové látky, který vykukoval zpod šedých dek, a zahnu
tou plastovou opěrku hlavy, jež mohla patřit jedině k Emmině 
autosedačce. Deky se znovu pohnuly a vymrštila se zpod nich 
maličká noha ve světle žluté bavlněné ponožce s bílým krajko
vým lemem na kotníku. Pak se objevila růžová pěstička a Faith 
spatřila Emmin obličej. 

Emma se na Faith usmála a našpulila horní ret. Radostně za
vrněla.

„Proboha.“ Faith marně lomcovala zámkem na dveřích. Roze
chvělýma rukama osahávala horní zárubeň a snažila se nahmatat 
klíč. Sesypal se na ni oblak prachu a do prstu se jí zabodla ostrá 
tříska. Znovu se podívala dovnitř a Emma zatleskala ručkama. 
Pohled na matku ji uklidnil. Faith naproti tomu začínala hrozivě 
panikařit. V boudě je určitě horko, protože venku je velké teplo. 
Emmě hrozí přehřátí nebo dehydratace. Může umřít!

Faith si celá zděšená klekla. Napadlo ji, že klíč někam za
padl, možná zajel pod dveře. Viděla, že Emmina autosedačka má 
v místě, kde je zaražená mezi trezor a stěnu, ohnutý spodek. Byla 
skrytá pod dekami a schovaná za trezorem.

Trezor ji chránil.
Faith se zarazila a plíce se jí při nádechu sevřely. Čelist jí 

ztuhla, jako by jí někdo zadrátoval ústa, aby je nemohla otevřít. 
Pomalu se posadila. Na betonu před sebou spatřila kapky krve. 
Pohledem sledovala stopu, kterou vytvářely směrem ke kuchyň
ským dveřím a ke krvavému otisku ruky. 

Emma byla zamčená v boudě, z níž se ztratila Evelynina pis
tole. K domu vedla krvavá stopa.

Faith vstala a podívala se na nezamčené kuchyňské dveře. 
Slyšela jenom svůj přerušovaný dech.
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Kdo vypnul tu hudbu?
Doběhla zpátky ke svému autu a zpod sedadla řidiče vytáh

la služební pistoli. Zkontrolovala zásobník a připnula si zbraň 
k opasku. Její mobil stále ležel na předním sedadle. Faith ho po
padla a otevřela kufr. Než začala pracovat jako zvláštní agentka, 
byla vyšetřovatelkou na atlantském oddělení vražd. Zpaměti vy
ťukala tísňové číslo. Nenechala dispečerku ani promluvit a rov
nou na ni vysypala číslo svého starého odznaku, jednotky a mat
činu adresu.

Odmlčela se a pak řekla: „Kód třicet.“ Skoro ta slova ze sebe 
nedokázala vypravit. Kód třicet. V životě tu frázi nepoužila.  
Vyřknout ji znamenalo, že kolega z řad policie se ocitl ve vážném 
nebezpečí a možná je i mrtvý. „Moje dítě je zamčené v boudě na 
nářadí. Na betonu je krev a na kuchyňských dveřích je krvavý 
otisk ruky. Myslím, že matka je v domě. Slyšela jsem nějakou 
muziku, ale někdo ji vypnul. Matka je policajtka v důchodu.  
Myslím, že…“ Faith se stáhlo hrdlo. „Pomozte jí. Prosím vás, 
pošlete k ní pomoc.“

„Kód třicet. Rozumím,“ odpověděla dispečerka zřetelným, 
odměřeným tónem. „Zůstaňte venku a počkejte na posily. Ne
choďte – opakuji – nechoďte do domu.“

„Rozumím.“ Faith ukončila hovor a hodila telefon na zadní 
sedadlo. Zastrčila klíč do zámku, jímž měla v kufru připevněnou 
brokovnici, a odemkla ho. 

GBI každého agenta vybavila minimálně dvěma zbraněmi. 
Pistole byla poloautomatická a měla ráži čtyřicet. Její zásobník 
obsahoval třináct nábojů a jeden byl v komoře. Brokovnice ob
sahovala čtyři velké náboje a dalších šest měla Faith v odníma
telném zásobníku připevněném k předpažbí. Jedna nábojnice 
obsahovala osm broků. Každý z nich měl zhruba velikost kulky 
ráže třicet osm.

Pistole při každém stisknutí spouště vystřelila jednu kulku. 
Brokovnice osm broků.

Vyšetřovací úřad po všech agentech požadoval, aby měli 
v komoře vždy nachystaný náboj. Do pistole se jich tak vešlo cel
kem čtrnáct. Zbraň nebyla vybavena klasickou vnější pojistkou. 
Agenti měli ze zákona povoleno zbraň použít, pokud měli pocit, 
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že je ohrožen jejich život nebo životy jiných lidí. Spoušť směli 
stisknout, jenom když chtěli vystřelit, a vystřelit mohli, pouze 
pokud chtěli zabít.

U brokovnice to fungovalo trochu jinak, ale použití bylo stej
né jako u pistole. Pojistka se nacházela nad lučíkem a pohnout 
s ní dovedly jen obratné prsty. V komoře se nenechávaly žádné 
náboje. Všichni kolem museli slyšet, jak náboj při nabíjení zapa
dá do hlavně, a uvědomit si, že z ní za okamžik vyletí. Faith vi
děla, jak se při tom zvuku dospělým mužům podlamují kolena. 

Odjistila zbraň a znovu se podívala na dům. Na předním 
okně se zavlnil závěs a chodbou proběhl jakýsi stín.

Faith cestou k parkovišti jednou rukou zacvakla hlaveň bro
kovnice. Ozval se zvuk, jenž se pěkně nesl ozvěnou. Jediným 
plynulým pohybem si přitiskla pažbu k rameni a hlaveň namířila 
přímo před sebe. Rozkopla dveře a se zbraní pevně sevřenou 
v rukou vykřikla: „Policie!“

Její výkřik zaburácel domem jako hrom. Vyšel z temného 
místa hluboko v jejích útrobách, které Faith většinou ignorovala, 
protože se bála, aby v sobě neprobudila něco, co by pak nemu
sela ovládnout.

„Vyjděte ven s rukama nad hlavou!“
Z domu nikdo nevyšel. Z jedné zadní místnosti k Faith do

lehl jakýsi zvuk. Když vešla do kuchyně, zostřil se jí zrak. Na 
lince byla krev a ležel na ní nůž na chléb. Na podlaze byla další 
krev. Někdo otevřel všechny zásuvky a skříňky. Nástěnný tele
fon visel na zdi jako zkroucená oprátka. Na zemi se válely kusy 
Evelynina roztřískaného mobilu a chytrého telefonu. Faith před 
sebou držela brokovnici a prstem se jen zlehka dotýkala spouště, 
aby neudělala chybu. 

Měla by myslet na matku nebo na Emmu, ale místo toho jí 
hlavou táhla jediná fráze: lidé a dveře. Když člověk přišel prohle
dat dům, právě tyhle dvě věci nejvíc ohrožovaly jeho bezpečí. 
Potřeboval vědět, kde jsou lidé – ať už dobří nebo zlí – a co na 
něho může vyskočit zpoza kterýchkoli dveří.

Faith se otočila na stranu a namířila zbraň do prádelny. Na 
podlaze tam tváří k zemi ležel muž s černými vlasy a voskově 
žlutou kůží. Paže měl zkřížené pod tělem. Nebyl ozbrojený a ani 
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poblíž neležela žádná zbraň. Z temena mu zbyla jenom krvavá 
kaše. Na pračce ulpěly kousky mozkové hmoty. Faith viděla díru 
ve stěně, kterou tam udělala kulka, jež mu prolétla hlavou.

Otočila se zpátky ke kuchyni, z níž vedl průchod do jídelny. 
Přikrčila se a rychle tam přeběhla.

Místnost byla prázdná.
Do detailu si vybavila, jak vypadá vnitřní dispozice domu.
Po levici měla obývací pokoj a po pravici velkou otevřenou 

vstupní halu. Přímo před ní se nacházela chodba, na jejímž konci 
byla koupelna. Po pravé straně byly dvě ložnice a po levé jedna, 
která patřila matce. Vedly z ní dveře do atria a byla k ní připojená 
maličká koupelna. Dveře Evelyniny ložnice byly jako jediné na 
celé chodbě zavřené.

Faith k nim vykročila, ale vzápětí se zastavila. 
Lidé a dveře.
Vybavila si slova poučky, která by se dala tesat do kamene: 

Nevstupujte na nebezpečné území, pokud nemáte jistotu, že za vámi 
nikdo není.

Faith se přikrčila, zahnula doleva a vešla do obývacího poko
je. Očima přelétla stěny a zkontrolovala posuvné skleněné dveře 
vedoucí na zahradu za domem. Sklo bylo roztříštěné a závěsy 
cuchal větřík. V místnosti kdosi něco hledal a obrátil ji přitom 
vzhůru nohama. Faith se dívala na rozbité zásuvky a rozpárané 
polštáře. Ze svého místa dobře viděla za pohovku a ověřila si, že 
z matčina ušáku nekouká žádný pár nohou. Otáčela hlavou sem 
a tam mezi pokojem a chodbou, dokud si nebyla jistá, že může 
jít dál.

První dveře vedly do jejího bývalého dětského pokoje. I ten 
kdosi prohledal. Vytažené zásuvky Faithina starého psacího 
stolu připomínaly vyplazené jazyky a matrace byla rozpáraná. 
Z Emminy postýlky zůstaly jen trosky a přikrývka byla roztr
žená vedví. Zvířátka na šňůrkách, která visela nad postýlkou, 
někdo zašlapal do koberce. Faith v sobě potlačila zuřivost, kterou 
to v ní podnítilo. Přiměla se pokračovat.

Rychle prohlédla skříně a podívala se pod postel. Totéž pro
vedla v Zekově pokoji, jenž matce nyní sloužil jako pracovna. 
Na zemi ležely rozházené papíry a šuplíky z psacího stolu kdosi 
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mrštil proti zdi. Zběžně nahlédla do koupelny. Sprchový závěs 
byl odhrnutý a skříňka na prádlo měla dvířka dokořán. Ručníky 
a povlečení se válely na podlaze. 

Faith stála nalevo od dveří matčiny ložnice, když zaslechla 
ječení první sirény. Přicházelo z dálky, ale bylo pronikavé. Měla 
by počkat na posily.

Rozkopla dveře a v přikrčení se otočila dokola. Prst jí sjel ke 
spoušti. U nohou postele spatřila dva muže. Jeden z nich klečel. 
Byl to Hispánec a měl na sobě jenom džínsy. Kůži na hrudi měl 
potrhanou, jako by ho někdo přetáhl ostnatým drátem. Po těle 
mu stékaly potůčky potu a žebra mu pokrývaly červenočerné 
podlitiny. Na pažích i na trupu byl tetovaný a největší obraz se 
mu skvěl na hrudi. Znázorňoval zelenočervenou texaskou hvěz
du ovinutou chřestýšem. Muž byl členem mexického gangu Los 
Texicanos, který dvacet let ovládal atlantský obchod s drogami. 

Druhý muž byl Asiat. Neměl žádné tetování a byl oblečený 
do jasně červené košile s květinovým vzorem a světle hnědých 
plátěných kalhot. Stál za gangsterem a držel mu u hlavy zbraň. 
Pětiranný Smith and Wesson s rukojetí z třešňového dřeva. Mat
čin revolver.

Faith mířila Asiatovi na hrudník. Jako by se chladný tvrdý 
kov hlavně stal součástí jejího těla. Srdce vzpružené adrenalinem 
jí zuřivě tlouklo. Ze všeho nejradši by stiskla spoušť.

„Kde je moje matka?“ zeptala se úsečně.
Odpověděl jí s pomalým, huhňavým jižanským přízvukem: 

„Jestli po mně střelíš, trefíš i jeho.“
Měl pravdu. Faith stála na chodbě, necelé dva metry od nich. 

Muži byli příliš blízko u sebe. I kdyby Asiata střelila přímo do 
hlavy, riskovala by, že z nábojnice odlétne brok a zasáhne – a nej
spíš i zabije – rukojmího. Přesto dál držela prst na spoušti a ne
přestávala na muže mířit. „Řekni mi, kde je.“ 

Přitiskl hlaveň revolveru blíž k hlavě rukojmího. „Až odhodíš 
zbraň.“

Zvuk sirén sílil. Přicházel ze zóny 5, která se nacházela v té 
části čtvrti, jíž procházela Broskvoňová ulice. „Slyšíš to?“ zeptala 
se Faith. Představila si, jak policejní auta jedou Nottinghamskou 
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ulicí. Předpokládala, že dorazí za necelou minutu. „Řekni mi, 
kde je moje matka, jinak tě zabiju, ještě než sem přijedou.“

Znovu se usmál a pevněji sevřel zbraň. „Víš, pro co jsme si 
přišli. Dej to sem a my ji pustíme.“

Faith vůbec nechápala, o čem ten zatracený chlap mluví. Její 
matka byla třiašedesátiletá vdova a jejím nejcennějším majetkem 
byl pozemek, na němž stál dům.

Muž si její mlčení vyložil jako vytáčku. „Opravdu chceš kvůli 
Chicovi přijít o maminku?“

Faith předstírala, že ho pochopila. „To je to tak snadné? Prostě 
si je vyměníme?“

Pokrčil rameny. „Jinak se odsud ani jeden z nás nedostane.“
„Blbost.“
„Žádná blbost. Férovej obchod.“ Zvuk sirén se přiblížil a na 

ulici zaskřípěly pneumatiky. „Tak co, ty svině? Dělej. Dohodnem 
se?“

Lhal. Jednoho člověka už zabil a dalšího ohrožuje. Jakmile 
mu dojde, že Faith jenom blafuje, zastřelí ji. 

„Dohodneme,“ souhlasila a levou rukou hodila brokovnici 
před sebe.

Instruktor na střelnici u sebe nosil stopky, které odtikávaly  
každou desetinu vteřiny. Faith proto věděla, že vytáhnout 
z pouzdra na boku pistoli jí trvá přesně osm desetin vteřiny. Za
tímco Asiat věnoval pozornost brokovnici, jež mu dopadla k no
hám, vytáhla pistoli, stiskla spoušť a střelila ho do hlavy.

Rozhodil rukama a upustil revolver. Byl mrtvý dřív, než do
padl na zem.

Někdo rozkopl domovní dveře. Faith se otočila ke vstupní 
hale a uviděla, jak dovnitř vbíhají plně vyzbrojení muži ze zása
hové jednotky. Pak se otočila zpátky k ložnici a zjistila, že Mexi
čan je pryč.

Dveře na zahradu byly otevřené. Faith vyběhla ven ve chvíli, 
kdy se gangster přehoupl přes drátěný plot. V ruce držel Evely
nin revolver. Na zahradě paní Johnsonové si hrály její vnučky. 
Když uviděly, jak se k nim žene ozbrojený muž, začaly křičet. 
Byl od nich vzdálený asi šest metrů. Pak pět a půl. Namířil na 
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děvčata a jednou vystřelil nad jejich hlavy. Na zem dopadla drť 
z cihlové zdi. Dívky byly tak vyděšené, že nedokázaly dál křičet, 
natož se pohnout, aby se zachránily. Faith se zastavila u plotu, 
namířila služební pistoli a stiskla spoušť. 

Muž sebou trhl, jako by měl v hrudi provázek, za který někdo 
zatáhl. Minimálně vteřinu zůstal stát, ale pak se mu podlomi
la kolena a dopadl zády na zem. Faith přeskočila plot a rychle 
k němu doběhla. Dupala mu na zápěstí, dokud nepustil matči
nu zbraň. Děvčata se znovu rozkřičela. Na verandu domu vyšla 
paní Johnsonová a ochranitelsky je popadla jako kvočna kuřata. 
Podívala se na Faith a zavřela za sebou dveře. V očích měla šo
kovaný, zděšený výraz. Když byli Zeke a Faith malí, honila je po 
zahradě s hadicí v ruce a kropila je vodou. Vždycky jí tu připa
dalo bezpečno. 

Faith zastrčila pistoli do pouzdra a Evelynin revolver si zasu
nula zezadu za kalhoty. Popadla muže za ramena. „Kde je moje 
matka?“ zeptala se ho. „Co s ní udělali?“

Otevřel ústa. Zpod stříbrných korunek na zubech mu vytéka
la krev. Usmíval se. Ten hajzl se usmíval!

„Kde je?“ Faith přitiskla ruku na jeho poraněný hrudník 
a ucítila, jak se jí pod prsty hýbou zlomená žebra. Vykřikl bolestí. 
Přitlačila a přimáčkla mu kosti k sobě. „Kde je?“

„Agentko!“ Přes plot přeskočil mladý policista a jednou ru
kou se ho přidržel, aby nespadl. Přiskočil k ní se zbraní namíře
nou k zemi. „Ustupte od zadrženého.“

Faith se nad gangsterem naklonila. Měl horkou kůži. „Řekni 
mi, kde je.“

Namáhavě polykal. Bolest už necítil a měl rozšířené oči. Víčka 
se mu zachvěla a zaškubalo mu v koutku úst.

„Řekni mi, kde je.“ Faithin hlas s každým slovem nabíral zou
falejší tón. „Proboha, jenom mi – prosím tě – řekni, kde je!“

Sípavě dýchal, jako by se mu do plic nedostával vzduch. Po
hnul rty a něco zašeptal, ale Faith nedokázala rozeznat co. 

„Cože?“ Přiblížila ucho k jeho rtům, takže cítila, jak mu z úst 
tečou sliny. „Řekni mi to,“ zašeptala. „Prosím tě.“

„Almeja.“
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„Cože?“ řekla znovu Faith. „Co jsi to říkal?“ Muž otevřel ústa, 
ale místo slov se mu z nich vyřinul proud krve. „Co jsi říkal?“ 
vykřikla Faith. „Pověz mi, co jsi to říkal!“

„Agentko!“ zařval znovu policista.
„Ne!“ Přitiskla dlaně muži na hrudník a pokusila se přimět 

jeho srdce, aby znovu začalo bít. Sevřela ruku v pěst a co největší 
silou ho udeřila. Tloukla ho, aby se probral k životu. „Řekni mi 
to!“ vykřikla. „Prostě mi to řekni!“

„Agentko!“ Ucítila, jak ji v pase sevřely čísi ruce. Policista ji 
téměř zvedl do vzduchu. 

„Pusťte mě!“ Vrazila do něho loktem s takovou silou, že ji 
upustil na zem. Po trávě se plazila ke svědkovi. K rukojmímu. 
K vrahovi. K jedinému člověku, který jí mohl povědět, co se ksa
kru stalo s její matkou.

Vzala gangsterův obličej do dlaní a zadívala se do jeho neži
vých očí. „Prosím tě, řekni mi to,“ žadonila, i když věděla, že už 
je příliš pozdě. „Prosím.“

„Faith?“ Na druhé straně plotu stál detektiv Leo Donnelly, 
s nímž kdysi sloužila u atlantské policie. Sotva popadal dech. 
Rukama sevřel horní okraj plotu. Vítr mu foukl pod sako laciné
ho hnědého obleku a rozevřel mu ho. „Emma je v pohodě. Už 
sem jede zámečník.“ Mluvil pomalu a protáhle, jako když se přes 
síto cedí melasa. „Tak pojď, holka. Emma u sebe potřebuje mít 
mámu.“

Faith se podívala za něho. Všude bylo plno policistů. Rozma
zaně viděla modré uniformy, které se míhaly v domě a na zahra
dě. Okny sledovala lidi ze zásahové jednotky, kteří se zdvižený
mi zbraněmi procházeli jednu místnost za druhou, a slyšela jen 
jejich hlasy: „Tady je to čisté!“ Kolem houkaly sirény policejních 
aut a sanitek. Byl tam i hasičský vůz.

Telefonát zafungoval. Kód třicet. Policista v ohrožení potře
buje pomoc.

V domě a jeho okolí se nacházeli tři zastřelení muži. Faithino 
dítě bylo zamčené v boudě a její matka zmizela.

Dřepla si, skryla hlavu do rozechvělých rukou a silou vůle se 
přinutila neplakat.
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2. kapitola
„Takže ten chlap mi povídá, že měnil olej v autě. V garáži 

bylo horko, tak si svlékl kalhoty…“
„Aha,“ vypravila ze sebe Sára Lintonová a tvářila se, že ji to 

zajímá. Vrtala se v salátu, který měla před sebou.
„A já mu povídám: Heleďte, člověče, já jsem doktor. Nejsem 

tu od toho, abych vás soudil. Klidně můžete mluvit upřímně…“
Sára pozorovala, jak Dale Dugan pohybuje ústy. Jeho hlas na

štěstí splýval se zvuky v pizzerii. Hrála tam tichá hudba a ozýval 
se smích obědvajících lidí. Z kuchyně k nim doléhalo chřestě
ní talířů. Kolegova historka nebyla nijak strhující ani nová. Sára 
byla pediatrička a sloužila na pohotovosti v Gradyho nemocnici 
v Atlantě. Předtím měla dvanáct let vlastní praxi a k tomu na po
loviční úvazek pracovala jako okresní soudní lékařka v malém, 
ale živém univerzitním městečku. Neexistoval nástroj, nářadí, 
potřeba do domácnosti nebo skleněná figurka, které by neviděla 
uvízlé v lidském těle.

Dale přesto pokračoval: „A pak přišla sestra s rentgenovým 
snímkem.“

„Aha,“ poznamenala Sára a snažila se znít alespoň trochu za
ujatě.

Dale se na ni usmál. Mezi středními a postranními řezáky měl 
zaseknutý kousek sýra. Sára se ho snažila nehodnotit. Byl milý. 
Nebyl hezký, ale dalo se na něho koukat. Měl rysy, které mnohé 
ženy začaly považovat za atraktivní, jakmile zjistily, že vystudo
val medicínu. Sára se nenechala tak snadno unést. Navíc měla 
příšerný hlad, protože kamarádka, která jí tohle absurdní rande 
naslepo dohodila, jí poradila, ať si dá místo pizzy salát, protože 
to vypadá lépe. 

„Takže zvednu ten snímek a co na něm nevidím…“
Nástrčkový klíč, pomyslela si těsně předtím, než se dostal  

k pointě.
„Nástrčkový klíč! Věříš tomu?“
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„Ne!“ Nuceně se zasmála, až jí zachrčelo v hrdle.
„A pořád mi tvrdil, že upadl.“
Sára zamlaskala. „To musel být pěkný pád.“
„To tedy ano.“ Znovu se na ni usmál a pořádně se zakousl 

do pizzy.
Sára žvýkala kousek salátu. Digitální hodiny nad Daleovou 

hlavou ukazovaly dvě hodiny, dvanáct minut a několik vteřin. 
Červeně svítící číslice jí bolestně připomínaly, že teď mohla být 
doma, dívat se na basketbal a skládat horu vypraného prádla, 
která leží na pohovce. Hrála se sebou hru – schválně, jak dlouho 
vydrží nestočit pohled k displeji, na němž naskakují rozmazané 
vteřiny. Zatím měla rekord tři minuty a dvaadvacet vteřin. Vloži
la si do úst další sousto salátu, rozhodnutá rekord pokořit.

„Takže ty jsi chodila na Emoryho univerzitu?“ zeptal se Dale.
Přikývla. „A ty na Dukovu?“
Jak se dalo očekávat, Dale začal dalekosáhle popisovat své 

akademické úspěchy a nezapomněl zmínit články publikované 
v časopisech a zásadní projevy na různých konferencích. Sára 
dál předstírala, že ho poslouchá, a snažila se nedívat na hodiny. 
Pomalu žvýkala salát jako kráva na pastvě, aby Dale nepocítil 
nutkání začít se jí vyptávat.

Nebyla to Sářina první schůzka naslepo a bohužel ani ta nej
méně nudná. Problém nastal hned v prvních šesti minutách, jak 
Sára viděla na hodinách. Všechna úvodní témata vyčerpali, ještě 
než si objednali jídlo. Dale byl rozvedený, bezdětný a s bývalou 
manželkou vycházel dobře. Ve volném čase si v nemocnici občas 
zahrál basketbal. Sára pocházela z malého města v jižní Georgii. 
Měla dva chrty a kočku, která se však rozhodla žít u jejích rodičů. 
Bývala vdaná, ale před čtyřmi a půl lety jí zabili manžela.

Po této informaci rozhovor obvykle ustal, ale Dale se přes ni 
přenesl, jako by se jednalo o nepodstatný detail. Sáře se na něm 
zprvu líbilo, že se neptá na podrobnosti, ale potom si řekla, že se 
neptá, protože vidí jenom sám sebe. Vzápětí se v duchu vyplísni
la za to, že ho příliš přísně soudí. 

„Čím byl tvůj muž?“
Zrovna měla v ústech kus salátu. Rozžvýkala ho, polkla a řek

la: „Byl policista. Náčelník okresní policie.“
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„To je zvláštní.“ Nejspíš se zatvářila dost divně, protože do
dal: „Chci říct, že je zvláštní, že není doktor. Vlastně že nebyl 
doktor. Žádný bílý límeček.“

„Bílý límeček?“ V hlase jí zněla výčitka, ale nedokázala si po
moci. „Můj otec je instalatér. Já a moje sestra jsme s ním praco
valy…“

„Počkej přece.“ Zvedl ruce na znamení, že se vzdává. „Špatně 
jsem se vyjádřil. Manuální práce je svým způsobem vznešená.“

Sára netušila, jaký druh medicíny doktor Dale provozuje, 
protože ona rukama pracovala každý den. 

Dale toho nedbal a nasadil vážný tón. „K policajtům mám 
velkou úctu. A taky k lidem, co slouží vlasti. Mám na mysli vojá
ky.“ Nervózně si otřel ústa ubrouskem. „Je to nebezpečné povo
lání. Umřel ve službě?“

Přikývla a podívala se na hodiny. Tři minuty a devatenáct 
vteřin. Rekord nepřekonala.

Vytáhl z kapsy mobil a podíval se na displej. „Omlouvám se, 
ale mám službu. Chtěl jsem se podívat, jestli tu je signál.“

Alespoň nepředstíral, že má vypnuté vyzvánění, ačkoli Sára 
si byla jistá, že na to také dojde. „Promiň, že nejsem otevřenější, 
ale špatně se mi o tom mluví.“

„Tvoje ztráta mě mrzí,“ řekl mechanicky. Sára ten tón znala 
z pohotovosti. „Muselo to být těžké.“

Kousla se do špičky jazyka. Nevěděla, jak by mu zdvořile od
pověděla. Než ji napadlo, že by mohli změnit téma a bavit se 
o počasí, uteklo plno času a jejich hovor ještě nabral na trapnosti. 
„Takže, co kdybychom…,“ řekla konečně.

„Promiň,“ přerušil ji. „Potřebuju si odskočit.“
Vstal tak rychle, že málem převrátil židli. Sára ho sledovala, 

jak odbíhá. Možná si to jenom představovala, ale měla dojem, že 
se na okamžik zastavil u nouzového východu.

„Idiot.“ Upustila vidličku do talíře se salátem.
Znovu se podívala na hodiny. Bylo čtvrt na tři. Jestli se Dale 

vůbec vrátí ze záchodu, možná bude do půl třetí po všem. Sára 
bydlela nedaleko a z domova sem přišla pěšky, takže se vyhne 
příšernému dlouhému tichu, jež by nastalo, kdyby ji Dale vezl 
domů ve svém voze. Účet zaplatili u pokladny, když si objednali 
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jídlo. Za čtvrt hodiny dojde domů a stihne se z šatů převléknout 
do tepláků dřív, než začne basketbal. Zakručelo jí v břiše. Mož
ná by mohla předstírat, že jde domů, pak se vrátit a objednat si 
pizzu.

Hodiny ukazovaly, že uplynula další minuta. Sára pohle
dem přelétla parkoviště a zjistila, že Daleovo auto tam stále stojí. 
Předpokládala, že zelený lexus s poznávací značkou DRDALE 
patří jemu. Nevěděla, jestli má cítit zklamání, anebo úlevu.

Uteklo dalších třicet vteřin. Chodba vedoucí k toaletám zůsta
la prázdná ještě dalších třiadvacet, a pak jí pomalu prošla postar
ší žena s chodítkem. Za ní nikdo nešel. 

Sára si položila hlavu do dlaně. Dale nebyl špatný. Byl vyrov
naný, poměrně zdravý, výdělečně činný a na hlavě měl většinu 
vlasů. Když si odmyslela sýr mezi zuby, působil jako člověk, kte
rý dbá na hygienu. Přesto to nestačilo. Sára si začínala myslet, že 
problém je v ní. Začínal se z ní stávat takový atlantský pan Darcy. 
Jakmile o někom ztratila dobré mínění, už ho nikdy nenabyla 
zpátky. Bylo snazší přimět parník, aby plul opačným směrem, 
než přinutit Sáru změnit názor. 

Měla by se víc snažit. Už jí není pětadvacet a na dveře klepe 
čtyřicítka. S výškou sto osmdesát centimetrů měla omezené mož
nosti k seznámení. Její kaštanově rezavé vlasy a bledá pleť se také 
nelíbily každému muži. Měla dlouhou pracovní dobu a vůbec 
neuměla vařit. Zřejmě ztratila i schopnost nezávazně si povídat, 
a jakmile se někdo pouze zmínil o jejím mrtvém manželovi, do
stala záchvat zuřivosti. 

Možná má příliš vysoké nároky. Její manželství nebylo doko
nalé, ale dost se povedlo. Za manžela by dala život a jeho ztráta 
ji málem zabila. Jeffrey však byl skoro pět let po smrti, a pokud 
k sobě Sára měla být upřímná, cítila se osamělá. Chyběla jí muž
ská společnost. Scházel jí způsob, jakým muži uvažují, a překva
pivé roztomilosti, které dokážou říkat. Chyběl jí dotek jejich drs
né pokožky a nejen ten. Bohužel naposledy kvůli nějakému muži 
obracela oči v sloup nikoli v extázi, ale nudou.

Sára si musela přiznat, že randění jí neskutečně, příšerně, dě
sivě nejde. Neměla moc času si to natrénovat. Od puberty se cho
vala monogamně. Prvního kluka si našla na střední škole a vydr



28

želi spolu až do univerzity. Celou medicínu chodila se spolužá
kem, potom potkala Jeffreye a na jiné muže už ani nepomyslela. 
Od té doby s nikým nechodila, pokud nepočítala katastrofální 
známost na jednu noc před třemi lety. Určitou vášeň v ní dokázal 
podnítit jenom jeden muž, ale ten byl ženatý. Ba co hůř – byl to 
ženatý policista.

A ještě horší bylo, že teď stál u pokladny necelé tři metry  
od ní.

Will Trent na sobě měl černé běžecké šortky a černé triko 
s dlouhým rukávem, v němž se mu hezky rýsovala široká rame
na. Pískově blonďaté vlasy měl delší než před několika měsíci, 
kdy ho Sára viděla naposledy. Tehdy pracoval na případu, do 
něhož byl zapleten jeden z jejích bývalých pacientů, který dochá
zel na dětskou kliniku v jejím rodném městě. Neustále se Willovi 
pletla pod nohy, takže mu nakonec nezbylo než jí dovolit, aby 
mu pomohla s vyšetřováním. Trochu si spolu zaflirtovali, a když 
Will případ vyřešil, vrátil se domů k manželce.

Byl neskutečně všímavý. Když vešel, určitě zaregistroval, že 
u jednoho stolu sedí Sára. Přesto k ní stál otočený zády a upřeně 
se díval na leták připíchnutý na nástěnce. Čekala, až dá najevo, 
že ví o její přítomnosti. Nepotřebovala sledovat vteřinovou ru
čičku na hodinách. 

Zadíval se na další leták.
Sára si z vlasů vyndala sponu, jíž je měla sepnuté na temeni, 

a nechala si je spadnout na ramena. Vstala a šla k Willovi.
Něco málo o Willu Trentovi věděla. Byl vysoký, měřil při

nejmenším sto devadesát centimetrů a měl štíhlé tělo běžce a ty 
nejhezčí nohy, jaké u muže viděla. Když mu byl necelý rok, zabili 
mu matku. Vyrostl v dětském domově a nikdy nebyl adoptován. 
Pracoval jako zvláštní agent GBI. Patřil k nejchytřejším mužům, 
jaké kdy poznala, a trpěl závažnou formou dyslexie, kvůli níž 
podle všeho četl nejvýš na úrovni žáka druhé třídy. 

Postavila se těsně vedle něho a zadívala se na leták, který ho 
zaujal. „Vypadá to zajímavě,“ poznamenala.

Velice nemotorně předstíral překvapení nad tím, že ji vidí. 
„Doktorko Lintonová! Jenom jsem…“ Utrhl z letáku proužek 
s informacemi. „Říkal jsem si, že si pořídím motorku.“
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Sára se podívala na inzerát. Na papíru byla detailní kres
ba Harleye Davidsona pod nadpisem, který vyzýval k členství 
v klubu. „Myslím, že mezi Lesby na motorkách byste asi neza
padl.“

Křivě se usmál. Celý život se snažil svůj handicap skrýt, 
a i když ho Sára odhalila, stále nebyl ochoten přiznat, že má pro
blém. „Je to skvělá příležitost k seznámení.“

„Vy se chcete seznámit?“
Připomněla si další z Willových rysů – jeho zvláštní zvyk  

držet jazyk za zuby, když neví, co by řekl. Výsledkem byly trap
né chvilky, v porovnání s nimiž se Sářino randění zdálo ohromně 
pohodové. 

Willova objednávka byla naštěstí hotová. Sára ustoupila vzad, 
když si od potetované servírky s velkým počtem piercingů bral 
krabici s pizzou. Mladá žena se na něho uznale podívala. Zdálo 
se, že Will si toho nevšímá. Podíval se na pizzu, aby se přesvěd
čil, že je to ta, kterou si objednal. 

„Tak,“ řekl a palcem otočil snubní prsten na prsteníku své 
ruky. „Asi bych měl jít.“

„Asi ano.“
Ani jeden z nich se nepohnul. Venku se rozštěkal pes a do 

pizzerie otevřenými okny pronikalo jeho pisklavé ňafání. Sára 
věděla, že u dveří podniku stojí sloupek a vedle něj je miska 
s vodou pro případ, že někdo přijde do restaurace se svým psem. 
Také věděla, že Willova manželka má malého psíka jménem 
Betty, o něhož se většinou stará Will.

Ňafání zesílilo, ale Will se nehýbal z místa.
„Zní to jako čivava,“ poznamenala Sára.
Pozorně naslouchal a pak přikývl. „Taky bych řekl.“
„Tady jsi.“ Dale se konečně vrátil ze záchodu. „Poslyš, volali 

mi z nemocnice…“ Všiml si Willa. „Zdravím.“ 
Sára je představila. „Tohle je Dale Dugan a tohle Will Trent.“
Will s Dalem na sebe odměřeně kývli. 
Psík venku nepřestával pronikavě, vyděšeně štěkat. Sára 

Willovi viděla na obličeji, že by radši zemřel, než aby přiznal, že 
čivava patří jemu. 
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Našla v sobě trochu slitování. „Já vím, že se potřebuješ vrátit 
do nemocnice, Dale. Mockrát díky za pozvání na oběd.“

„Rádo se stalo.“ Naklonil se k ní a bez okolků ji políbil na rty. 
„Zavolám ti.“

„Prima,“ vypravila ze sebe a potlačila nutkání otřít si ústa. 
Sledovala, jak na sebe muži opět odměřeně kývli, a připadala si 
jako patník, na který chodí močit několik psů.

Když Dale kráčel přes parkoviště, Betty se rozštěkala ještě zu
řivěji. Will cosi zamumlal a strčil do dveří, aby je otevřel. Odmo
tal vodítko a nabral fenku do jedné dlaně. Ve druhé ruce se snažil 
udržet krabici. Štěkot okamžitě ustal. Betty zabořila hlavičku do 
páníčkovy hrudi a vyplázla jazyk. 

Sára ji pohladila po hlavě a všimla si, že má na úzkých zádech 
čerstvé stehy. „Co se jí stalo?“

Will nepřestával zatínat zuby. „Skočil po ní jeden jack russell.“
„Vážně?“ Teriér musel mít místo tlapek nůžky, jinak by ne

mohl Betty způsobit takové rány. 
Will na fenku ukázal. „Měl bych s ní jít domů.“
Sára v jeho domě nikdy nebyla, ale věděla, ve které ulici byd

lí. „Nepůjdete rovnou? Tudy?“
Will neodpovídal. Zdálo se, že uvažuje, jestli mu u ní projde 

malá lež.
„Bydlíte přece u Linwood Avenue, ne?“ naléhala Sára.
„A vy opačným směrem.“
„Můžu to vzít přes park.“ Vykročila a nedala mu na vybra

nou. Mlčky kráčeli ulicí Ponce de Léona. Ticho vyplňoval hluk 
silničního provozu, ale ani výfukové plyny nedokázaly zastínit 
skutečnost, že je nádherné jarní odpoledne. Po ulici ruku v ruce 
kráčely zamilované páry. Matky tlačily kočárky. Přes čtyřprou
dovou ulici plnou aut přebíhali běžci. Mraky, které ráno visely 
nad městem, odpluly na východ a odhalily modrou oblohu. Vy
trvale vanul větřík. Sára sevřela ruce za zády a zadívala se na 
rozbitý chodník. Kořeny stromů se draly skrz asfalt jako zkrou
cené prsty na stařeckých nohou. 

Podívala se na Willa. Ve slunečním svitu bylo vidět, že má 
zpocené čelo. Přes obličej se mu táhly dvě jizvy, o jejichž původu 
vůbec nic netušila. Kdysi měl roztržený horní ret, ale špatně mu 
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ho sešili a jeho ústa dostala nonšalantní výraz. Druhá jizva se 
mu táhla po levé čelisti a mizela mu pod límcem. Když se s ním 
Sára setkala poprvé, domnívala se, že jizvy jsou památkou na 
vylomeniny v dětství. Potom však zjistila něco víc o jeho minu
losti a dozvěděla se, že vyrostl v dětském domově. Jeho zranění 
nejspíš měla temnější původ. 

Will na ni pohlédl a Sára odvrátila zrak. „Dale mi připadá 
jako fajn chlap.“

„To ano.“
„Je to doktor, ne?“
„Ano, je.“
„Přišlo mi, že umí dobře líbat.“
Usmála se.
Will si přesunul Betty v ruce, aby se mu lépe držela. „A vy 

s ním asi chodíte.“
„Dneska jsme měli první rande.“
„Chovali jste se k sobě přátelštěji, než je na prvním rande ob

vyklé.“
Sára se zastavila. „Jak se má vaše žena, Wille?“
Neodpověděl hned. Zadíval se jí kamsi přes rameno. „Čtyři 

měsíce jsem ji neviděl.“
Sára měla zvláštní pocit, jako by ji zradil. Jeho manželka zmi

zela a on Sáře ani nezavolal. „Žijete v odloučení?“
Ustoupil stranou, aby kolem nich mohl proběhnout kondiční 

běžec. „Ne.“
„Je pohřešovaná?“
„Ne tak docela.“
K chodníku trhavě přijel autobus městské hromadné dopravy 

a táhle zahučel. Sára se s Angií Trentovou setkala skoro před ro
kem. Její tmavé oči a vlasy, snědá pleť a pěkně zaoblená postava 
byly přesně tím, co si představovaly matky, když své syny varo
valy před povolnými ženami. 

Autobus odjel a Sára se zeptala: „Kde je?“
Will dlouze vydechl. „Často ode mě odchází. Prostě odejde 

a zase se vrátí. Potom se mnou chvíli zůstane a znovu zmizí.“
„Kam mizí?“
„Nemám tušení.“
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„Vy jste se jí nikdy nezeptal?“
„Ne.“
Sára nepředstírala, že ho chápe. „Proč ne?“
Podíval se na ulici a sledoval projíždějící auta. „Je to složité.“
Napřáhla k němu ruku a položila ji na jeho paži. „Vysvětlete 

mi to.“
Upřeně na ni hleděl. S maličkým psíkem v jedné a krabicí 

s pizzou v druhé ruce vypadal směšně.
Sára se k němu přiblížila a dotkla se jeho ramene. Přes tri

ko nahmatala tvrdé svaly a horkou kůži. Jeho oči byly v jasném 
slunečním světle neskutečně modré. Měl jemné plavé řasy. Na 
čelisti měl několik vousů v místě, které vynechal při holení. Sára 
byla o několik centimetrů menší než Will. Stoupla si na špičky, 
aby mu viděla přímo do očí. 

„Tak povídejte,“ vybídla ho. 
Will mlčel a přejížděl očima po její tváři. Na chvíli se zastavil 

na jejích ústech a pak se jí znovu podíval do očí.
„Líbí se mi, když máte rozpuštěné vlasy,“ řekl nakonec.
Sára nestihla zareagovat, protože uprostřed ulice se náhle 

ozvalo skřípění brzd. Necelých dvacet metrů od nich smykem 
zastavilo černé SUV a vzápětí začalo couvat. Jeho kola skřípěla 
po asfaltu. Ve vzduchu byl cítit zápach spálené gumy. Auto za
stavilo přímo před Willem a Sárou a řidič otevřel okno.

„Nastupte!“ křikla na Willa jeho šéfová Amanda Wagnerová. 
Oba byli natolik ohromení, že se nedokázali pohnout. Ozvalo 

se troubení dalších aut a řidiči jim hrozili pěstmi. Sára si připa
dala jako v akčním filmu. 

„Hned teď!“ přikázala Willovi Amanda. 
„Můžete…,“ začal Will, ale Sára už si od něho brala Betty 

a krabici s pizzou. Sáhl si do ponožky a podal jí klíč od domu. 
„Musíte ji zamknout v pokoji pro hosty, aby ne…“

„Wille!“ Amandin tón nepřipouštěl žádné vytáčky.
Sára si vzala klíč, který byl ještě teplý od Willova těla.  

„Běžte.“
Nemusela ho pobízet dvakrát. Will naskočil do auta a noha 

mu sklouzla po silnici, jak Amanda okamžitě odrazila od obrub
níku. Ozvalo se další troubení. Jeden čtyřdvéřový sedan dostal 
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smyk. Sára na jeho zadním sedadle uviděla teenagerku, která 
tiskla obě ruce na okno a ústa měla hrůzou otevřená dokořán. 
Zezadu se k sedanu rychle blížilo další auto, ale na poslední 
chvíli se mu vyhnulo. Sára se dívce zadívala do očí. Sedan srov
nal jízdní dráhu a odjel. 

Betty se třásla a Sára na tom nebyla o mnoho lépe. Cestou 
k Willově domu se fenku pokoušela uklidnit. Pevně ji držela 
v náruči a tiskla rty k její hlavičce. Oběma prudce tlouklo srdce. 
Sára si nebyla jistá, zda jí srdce tolik bije kvůli myšlenkám na to, 
co se mohlo stát mezi ní a Willem, nebo kvůli závažné nehodě, 
již málem zavinila Amanda Wagnerová.

Až přijde domů, musí se podívat na zprávy a zjistit, co se 
děje. Za Willem jistě pojedou dodávky televizních stanic. Aman
da byla zástupkyně ředitele GBI. Nejezdila po městě a nesháněla 
své agenty z pouhého rozmaru. Sára si říkala, že Willova part
nerka Faith se právě teď také nejspíš řítí šílenou rychlostí na mís
to činu. 

Zapomněla se ho zeptat na číslo domu, ale Betty naštěstí měla 
na obojku visačku s potřebnými informacemi. Navíc snadno za
registrovala Willovo černé porsche zaparkované na příjezdové 
cestě na konci ulice. Byl to starší model, jenž prošel celkovou 
obnovou. Will ho dnes určitě umyl. Vozu se leskly pneumatiky, 
a když Sára procházela kolem, viděla na protáhlé kapotě svůj 
odraz. 

Usmála se na dům, který viděla poprvé v životě. Will bydlel 
v bungalovu z červených cihel s přistavěnou garáží. Dům měl 
černé vstupní dveře a světlounce žluté římsy. Kolem něj se roz
prostíral dobře udržovaný, pečlivě ohraničený trávník, na němž 
rostly hezky zastřižené keře. V přední zahradě rostla mimóza 
obklopená kruhovým záhonem plným barevných květin. Sára 
uvažovala, jestli je Angie Trentová nadšená zahradnice. Macešky 
jsou nenáročné, ale musejí se zalévat. Podle toho, co Sára o paní 
Trentové věděla, ta žena nebyla typ, který by se dostatečně dlou
ho zdržoval doma, aby mohl něco takového dělat. Sára si nebyla 
jistá svými pocity a ani nevěděla, zda situaci ve Willově manžel
ství chápe. V hlavě jí nicméně stále znělo matčino otravné poučo
vání: I manželka, která není doma, je pořád manželka.
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Když kráčela po cestě k domu, Betty se začala vrtět. Sára fen
ku pevněji sevřela. To by jí dnes ještě chybělo, aby jí utekl pes 
patřící manželce muže, jehož by nejradši začala líbat rovnou na 
ulici. 

Sára zavrtěla hlavou a vystoupala po schodech ke dveřím 
domu. Takhle o Willovi nesmí uvažovat. Měla by být ráda, že je 
Amanda vyrušila. Jeffrey Sáru v prvních letech jejich manželství 
podvedl. Málem je to oba zničilo a trvalo mnoho let, než se jim 
podařilo vztah spravit. Museli na tom tvrdě dřít.

Ať tak či tak, Will se pro svou partnerku rozhodl sám. Na
víc se nejednalo o nějakou letmou známost. S Angií vyrostl. Se
známili se ještě jako děti v dětském domově. Žili spolu skoro 
pětadvacet let. Sára se mezi ně nesmí vměšovat. Má sice bídné 
vyhlídky, ale nehodlá jiné ženě způsobit stejnou bolest, jakou 
musela prožít sama.

Klíč bez problému zajel do zámku domovních dveří. Když 
prošla dovnitř, ovanul ji proud chladného vzduchu. Postavila 
Betty na podlahu a odepnula jí vodítko. Jakmile se fenka osvobo
dila, zamířila rovnou dozadu do domu. 

Sára se rozhlédla po předních místnostech a nedokázala 
v sobě potlačit zvědavost. Will měl rozhodně pánský vkus. Po
kud mu s výzdobou domu pomáhala manželka, nebylo to vů
bec nijak vidět. Na čestném místě uprostřed jídelny stál hrací 
automat na pinball. Nacházel se přímo pod skleněným lustrem. 
Will ho zřejmě opravoval, protože na podlaze vedle otevřeného 
kufříku na nářadí ležely úhledně vyskládané jeho elektronické 
vnitřnosti. Páchl tam olej.

Pohovka v obývacím pokoji byla potažená tmavě hnědým 
umělým semišem a doplňoval ji velký otoman stejné barvy. Stě
ny místnosti byly světle béžové. K obrovské plazmové televizi, 
pod níž se nacházely úhledně srovnané přehrávače, bylo nato
čené elegantní černé polohovací křeslo. Zdálo se, že každá věc 
je na svém místě. Nikde neleželo ani smítko prachu a byl tam 
pořádek. Na pohovce se neválela obrovská hromada neuklizené
ho prádla. Will se o domácnost dovedl zřejmě postarat lépe než 
Sára. Ale to dovedla většina lidí. 
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V rohu pokoje hned u dveří do chodby stál chromový psa
cí stůl. Sára přejela prstem po nožičce Willových brýlí. Kolem 
laptopu a tiskárny stály úhledné komínky papírů. Na hromádce 
barevných desek na spisy ležela krabička zvýrazňovačů. Nachá
zely se tam kovové nádobky s gumičkami a kancelářskými spon
kami roztříděnými podle barvy a velikosti. 

Sára tohle uspořádání už znala. Will sice uměl číst, ale špatně, 
a rozhodně ne rychle. Zvýrazňovače a barevné sponky používal 
jako pomůcky, díky nimž snáze nacházel, co hledal, a nemusel 
se dívat, co je napsáno na papíře nebo na deskách. Byl to chytrý 
trik, který se nejspíš naučil už v dětství. Sára nepochybovala, že 
patřil k dětem, jež sedávaly vzadu ve třídě a zpaměti se učily 
všechno, co říkal učitel, ale pak nic z toho nedokázaly – nebo 
nechtěly – napsat v testu. 

Odnesla krabici s pizzou do kuchyně, která byla zařízena ve 
stejně sytých odstínech hnědé jako zbytek domu. Žulové pracov
ní desky byly na rozdíl od Sářiny kuchyně čisté a uklizené a jedi
nými viditelnými spotřebiči tam byly kávovar a televize. Lednice 
zela prázdnotou. Stála v ní jenom krabice mléka a několik kalíš
ků pudinku. Sára uložila pizzu na horní polici a šla se dozadu 
do domu podívat, co dělá Betty. Nejprve vešla do pokoje pro 
hosty. Stropní osvětlení bylo zhasnuté, ale Will nechal svítit sto
jací lampu, která se nacházela za dalším koženým polohovacím 
křeslem. Vedle křesla ležel psí pelíšek ve tvaru lenošky a v rohu 
stála miska s vodou a granulemi. Na stěně visela další televize 
a pod ní stál skládací chodicí pás.

Místnost byla tmavá, stěny měla vymalované sytě hnědou 
barvou, která se dobře doplňovala s výmalbou obývacího poko
je. Sára rozsvítila a ke svému překvapení zjistila, že kolem stěn 
stojí knihovny. Přejela prstem po hřbetech knih. Objevila klasic
ká díla promíchaná s hrstkou feministických spisů, které se na 
vysoké škole obvykle zadávaly jako povinná četba dychtivým 
studentkám prvního ročníku. Hřbety všech knih byly popraska
né, jak si v nich někdo často četl. Sáru by v životě nenapadlo, že 
Will bude mít doma knihovnu. S jeho dyslexií přečtení tlustého 
románu představovalo nadlidský úkol. Mnohem pochopitelnější 
se jevily audioknihy. Sára si klekla a podívala se na obaly cédé
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ček naskládané vedle draze vyhlížejícího přehrávače. Will měl 
rozhodně intelektuálnější vkus než ona, neboť jeho knihovna ob
sahovala plno literatury faktu a historických knih, které by Sára 
obvykle doporučila jenom nespavcům. Přitiskla prst na nálepku, 
která se odchlipovala z jednoho hřbetu, a uviděla nápis Majetek 
knihovního systému okresu Fulton.

Z chodby se ozvalo cvakání Bettyiných drápků a Sára se za
červenala. Měla pocit, jako by ji fenka nachytala. Vstala a chtěla 
pro ni dojít, ale Betty jí překvapivě rychle utekla. Sára za ní ko
lem koupelny prošla do druhé místnosti. Do Willovy ložnice.

Postel byla ustlaná. Povlečení mělo tmavě modrou barvu 
a místo čela postele byl o stěnu opřený jenom polštář. Stál tam 
jeden noční stolek a jedna lampa.

Ložnice na rozdíl od zbytku domu působila velice praktic
ky. Sára nechtěla zbytečně rozebírat, proč jí zjištění, že místnost 
postrádá romantický nádech, přineslo úlevu. Stěny tu byly bílé 
a nevisely na nich žádné obrazy. Na prádelníku vedle další te
levize ležely Willovy hodinky a peněženka. Na lavici u nohou 
postele byly rozložené džínsy a triko. Vedle nich ležely složené 
černé ponožky. Pod lavicí stály Willovy boty. Sára zvedla triko. 
Bylo bavlněné a mělo dlouhé rukávy. Stejně jako to, které měl 
Will na sobě, bylo černé. 

Betty vyskočila na postel, strčila do polštáře, takže sjel dolů, 
a uvelebila se na něm jako pták v hnízdě. 

Sára složila triko a vrátila ho k džínsům. Chová se skoro jako 
šmírák. Ještě že k triku nečichala nebo Willovi neprohledala zá
suvky. Vzala Betty do dlaně a řekla si, že by ji měla zavřít v po
koji pro hosty a jít pryč. Právě se to chystala udělat, když zazvo
nil telefon. Zapnul se záznamník a z ložnice se ozval Willův hlas. 

„Sáro? Jestli tam jste, zvedněte to, prosím.“
Vrátila se do ložnice a zvedla sluchátko. „Zrovna jsem byla 

na odchodu.“
Jeho hlas zněl napjatě. V pozadí slyšela dětský pláč a křik lidí. 

„Potřebuju, abyste sem hned teď přijela. K Faith. Do domu její 
matky. Je to důležité.“

Sáře zostřil smysly příliv adrenalinu. „Je v pořádku?“
„Není,“ odpověděl stroze. „Můžu vám nadiktovat adresu?“


