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Pro mého syna Joshe, který miluje dorty, 
hlavně ty narozeninové. 
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A, konec konců, co je to lež? 
Nic než pravda v přestrojení; 
a já tvrdím a žiju v přesvědčení,
však ne tak už historik, hrdina, právník i kněz, 
že hlásat lidu suchá fakta dobré není, 
než kapka lži je mírně okoření. 

LORD BYRON
Don Juan, Zpěv XI, sloka 37

1823
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Autorka děkuje jako vždycky
Aně M. Solerové a Jamesi L. V. Wegmanovi,

bez nichž by tato série nikdy nevznikla. 
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9

PROLOG

Dokonce i v době, když jsem ještě coby svobodná žena 
žila v tomhle domě sama, jsem se tu cítila bezpečně. 
V naší ulici, s jejíž výstavbou se začalo v průběhu pade-
sátých a šedesátých let a která byla dokončena jiným sta-
vitelem v naprosto odlišném stylu o deset až patnáct let 
později, patřil mezi starší domy. Přízemní část je cihlo-
vá, v prvním patře jako hlavní stavební materiál převládá 
dřevo a střecha byla vyměněna nedlouho předtím, než 
jsem byla vyvázána ze slibu v klášteře svatého Štěpána 
a začala tady bydlet. Dům odjakživa patřil mé tetě, která 
se o něj vzorně a s láskou starala. 

Když se ke mně po svatbě přestěhoval Jack – můj 
manžel, který díky své píli a vytrvalosti vyměnil kariéru 
policisty za povolání právníka – uplatnil své dovednos-
ti a šikovnost, aby byl dům ještě bezpečnější. Zastaralé 
zámky ve dveřích a v oknech nahradil moderními, vy-
měnil několik okenních tabulek, které záhadně popras-
kaly, pozval zedníka, aby důkladně zkontroloval cihlové 
zdivo a popřípadě provedl nutné opravy. Já jsem se se vší 
rozhodností postavila proti instalaci jakéhokoli poplaš-
ného zařízení a raději se spolehla na sousedskou spolu-
práci, v níž jsem měla větší důvěru. Každý v okolí si jis-
tě všimne nezvaného cizího člověka, což není nikterak 
složité, protože na ulici téměř nikdo neparkuje a kolem-
jdoucí jsou většinou děti, které jdou do školy nebo se 
vracejí domů, a jejich rodiče. 

Jednou, už je to hodně dávno, se teta Margaret utka-
la v kuchyni s myší. V nerovném boji nakonec zvítězi-
la a tím patrně zastrašila a nadobro vypudila z domu 
všechny další generace těchto odporných hlodavců, za 

9
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což jsem jí neskonale vděčná. Ve sklepě je zaplaťpánbůh 
sucho a poměrně čisto. Umístili jsme tam výkonný kotel, 
ke zdi je připevněný bojler na ohřívání vody a na pod-
laze leží hory kartonových krabic plných tetiných sta-
rodávných pokladů, které během života nashromáždila. 
Všechny čekají jenom na mě, až si najdu čas je roztřídit 
a nepotřebné věci vyhodit. 

Tím více mě překvapilo, když jsem jednoho dne šla 
do sklepa pro láhev rajčatové šťávy a na podlaze jsem 
objevila louži vody. Pootevřené okno bylo navíc zdrojem 
nepříjemně chladného průvanu. 

Sklep leží ze tří čtvrtin pod úrovní země. Obdélní-
ková okna zabudovaná ve zdi horizontálně se otevíra-
jí vyklápěním shora a jsou po většinu roku zavřená až 
na chvíle, kdy jsme doma a rozhodneme se celý sute-
rén vyvětrat. Když máte za muže policistu, nikdy ne-
opouštíte dům, aniž byste před tím všechny potencio-
nální přístupové cesty dokonale uzavřeli. Ať už důvěřuji 
schopnostem sousedů jakkoli, a zase tak moc důvěřivá 
nejsem, Jackovi i to připadá příliš. Nepřestává být ve 
střehu a neustále se snaží odhalit imaginárního vetřel-
ce, který se může skrývat kdekoli, třeba v záhonech se 
zeleninou. 

Během několika posledních let se zdá, že se počasí 
zmítá mezi obdobím povodní a úmorným suchem. Na 
jaře přijdou silné deště a půda je promáčená a nasáklá 
jako houba. V létě jsme naopak vystaveni neúprosným 
slunečním paprskům, lidé jsou doslova opékáni zaživa 
a zásoby v blízké přehradě se scvrknou téměř na nulu, 
což nás nutí, abychom s vodou šetřili ještě mnohem víc 
než obvykle. Připadá mi strašně nespravedlivé, že na jaře 
vodní nádrže téměř přetékají, zatímco na podzim ne-
můžeme ani zalít trávník na zahradě. Nicméně taková 
je momentální situace a zůstane tak do té doby, dokud 
někdo ve vládě nepřijde s nějakým objevným nápadem, 
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jak ji zlepšit. A než k tomu dojde, určitě to pěknou chví-
li potrvá. 

Toho dne, kdy jsem se vypravila do sklepa pro láhev 
rajčatové šťávy, jsme se právě zotavovali z prudkého pří-
valového deště doprovázeného prudkou vichřicí, která 
vyvrátila několik vzrostlých stromů a zanechala po sobě 
všudypřítomnou spoušť. Přestože mě zpočátku přepad-
ly obavy, že někdo záměrně otevřel okýnko, aby mohl 
vniknout do domu, vzápětí jsem si uvědomila, že jsem 
ho asi před týdnem nejspíš nedbale zavřela a zajistila, 
prudký poryv větru ho rozrazil a dešti tak už nestálo 
nic v cestě. Toto vysvětlení bylo zajisté mnohem přija-
telnější než představa, že před námi zničehonic vyvstal 
problém se stoupající hladinou spodní vody, která začala 
prosakovat betonovou podlahou. 

Nicméně výsledek byl stejný: ve sklepě se objevila 
voda a v ní stálo několik kartonových krabic, pravděpo-
dobně plných tetiných papírů. Vyběhla jsem nahoru pro 
mop a kbelík a pustila se do vytírání, dokud louže ne-
zmizela. Tím jsem se samozřejmě nezbavila jiného pro-
blému; co udělat se třemi krabicemi, které byly zasažené 
vodou. Bylo téměř nemožné je zdvihnout, protože měly 
promočená dna, která by se pod váhou papírů s největ-
ší pravděpodobností protrhla. Podařilo se mi je aspoň 
odtáhnout na suché místo, kde, jak jsem doufala, obsah 
nezplesniví. Otráveně jsem si povzdechla, protože mi 
bylo jasné, že mě brzy čeká další práce. Budu je muset 
projít, rozdělit obsah na dvě části – SCHOVAT a VY-
HODIT – a první hromádku uložit do nových suchých 
krabic.

Vůbec jsem se na to netěšila. Teta Meg schovávala 
věci, které pro ni měly osobní význam: divadelní progra-
my, napůl přetržené vstupenky, staré peněženky ukrýva-
jící ještě starší fotografi e, adresáře z doby před padesáti 
lety, stvrzenky za zboží, jehož nákup proběhl, když jsem 
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ještě nebyla na světě, a další suvenýry, které mě uved-
ly do svízelné situace. Co mám udělat s fotografi í ne-
identifi kovatelné osoby, která byla mé tetě drahá, ale já 
ji neznala? 

Tak jako tak, ta práce byla neodkladná a nikdo ji za 
mě neudělá. A navíc jsem si uvědomovala, že bych se do 
ní měla pustit co nejdřív. Hrozilo nebezpečí, že vlhký 
materiál na dně krabic nejenže začne plesnivět, ale i za-
páchat, a tak daleko jsem to nechtěla nechat zajít. Na-
posled jsem vyždímala mop a přemýšlela o tom, kdy si 
najdu čas, abych se nemusela starat o Eddieho, našeho 
téměř čtyřletého syna, a v klidu mohla jít sem dolů. 

A tehdy jsem náhodou narazila na vraždu. 
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1
Eddie školku miluje. První rok tam chodil jenom v úte-
rý a ve čtvrtek. Letos jsem ho zapsala na pondělky, stře-
dy a pátky dopoledne. Jak se ukázalo, tento rozvrh mi 
naprosto vyhovuje, protože jsem udělala ve svém životě 
jednu velikou změnu.

V podstatě po celou dobu od chvíle, kdy jsem odešla 
z kláštera svatého Štěpána, poté co jsem byla zbavena 
řeholního slibu a nastěhovala se do domu v Oakwoo-
du, který jsem zdědila po tetě Meg, jsem vedla na míst-
ní fakultě semináře poezie. Někdy v průběhu loňského 
roku jsem však dospěla k názoru, že by mým studentům 
i mně samotné možná prospělo, kdybych začala vyučo-
vat něco nového. Vedení fakulty mi ochotně vyšlo vstříc 
a umožnilo mi otevřít kurz Ženy spisovatelky ve světové 
detektivní literatuře. Byla jsem přesvědčená, že toto téma 
je pro mě jako ušité, protože jsem během posledních let 
úspěšně vyřešila několik vražd. 

Nejlepší na celé věci ovšem bylo, že jsem mohla strá-
vit celé léto četbou těch nejbáječnějších knih a přitom 
si namlouvat, že to není zábava, ale seriózní práce, při-
čemž jsem tomu samozřejmě ani na okamžik nevěři-
la. Do konce srpna jsem hravě zpracovala studijní plán 
a hned po Dni práce jsem celá natěšená kurz zahájila. 
První seminář připadl na středu dopoledne, tedy stejný 
den, kdy chodí Eddie do školky, takže změny v obou na-
šich rozvrzích do sebe nádherně zapadly. 

Ve školce se Eddie seznámil s novými kamarády, kte-
ří bydleli kousek dál od našeho domu. Na konci září 
dostal od jednoho chlapce pozvání na párty, kde oslaví 
své čtvrté narozeniny. Vyrazili jsme spolu do hračkářství, 
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což asi nebyl právě nejšťastnější nápad, který se mi kdy 
zrodil v hlavě, a koupili jeho kamarádovi hračku, o níž 
jsem si jistá, že by ji chtěl i Eddie. V duchu jsem si to 
poznamenala, abych nezapomněla, protože jeho naroze-
niny nás čekají později na podzim. 

Oslava se konala jednoho středečního odpoledne, což 
mi vyhovovalo. S vyučováním jsem skončila před obě-
dem a ve čtyři hodiny jsme se mohli vydat autem k domu 
Ryana Damona. Ryanova maminka připravila úžasný 
program spojený s grilováním pro děti i jejich matky. 
Děti si nasadily legrační kloboučky a pouťovými frkač-
kami a praskačkami nadělaly tolik rámusu, že to všem 
přítomným, kterým bylo víc než čtyři roky, přivodilo mi-
nimálně třeštění hlavy. Ale bylo jim přáno, všechny si na-
plno užívaly zábavy, dováděly u spousty her a mezitím se 
ládovaly párky v rohlíku, hamburgery a bramborovými 
hranolky, zatímco my starší jsme byly pohoštěny šťavna-
tými hovězími steaky. Když jsem si na těch fantastických 
pokrmech pochutnávala, měla jsem pocit, že dárek by si 
spíš zasloužila Ryanova matka. 

Zlatým hřebem celé hostiny byl obrovský narozeni-
nový dort ozdobený modrými růžemi se zelenými líst-
ky a spoustou máslového krému. Všechny malé tvářičky 
byly během několika minut ulepené od šlehačky a bílé-
ho krému a nikomu se nechtělo domů. Na této příjem-
né sešlosti bylo cosi krásného a nostalgického zároveň, 
uvědomovala jsem si, že tato posezení venku na terase 
za ospalých podzimních podvečerů, dýchání zdravého 
čerstvého vzduchu a radost z krásného počasí babího 
léta brzy skončí. Venku se citelně ochladí, odpoledne se 
začne rychle stmívat, listí, které stále zahaluje koruny 
stromů, opadá. Konečně se několik z nás zvedlo a pus-
tilo se do uklízení zbytků jídla a dalších odpadků. Pak 
jsme zpacifi kovaly naše rozdováděné ratolesti a vyrazily 
na cestu domů. 
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„Mám Ryana rád,“ svěřil se mi Eddie, když jsem ho 
poutala do dětské sedačky.

„Jeho maminka je také velice milá,“ dodala jsem a v du-
chu jsem oceňovala spoustu práce, kterou musela při pří-
pravě takové akce vynaložit. 

„Ten dort byl moc dobrý.“
„No, za dva měsíce máš narozeniny ty, tak se pokusí-

me sehnat podobný i pro tebe.“ 
„A párky v rohlíku.“
„Ale už nebudeme moct sedět venku, miláčku. V té 

době už bude příliš chladno. Vymyslíme něco jiného. 
A docela určitě pozveme Ryana.“ 

„O. K.“
Když jsme dorazili domů, Jack už na nás čekal. Můj 

manžel patří mezi ty muže, které můžete bez obav ne-
chat doma samotné, aniž byste jim musely předem při-
pravit večeři, a můžete si být jisté, že hladem rozhod-
ně trpět nebude. Je mnohem lepší kuchař než já a bez 
problémů si uvaří. Eddie mu okamžitě začal vzrušeně 
vyprávět o každé dobrotě, kterou ochutnal, a o všech 
hrách, které s dětmi hrál. Když ho soustavné brebentění 
totálně vyčerpalo, odvedla jsem ho nahoru, kde jsem ho 
nejprve nasměrovala do koupelny a ve vaně celého vy-
drhla, a pak jsem ho hned uložila do postele.

Jack zrovna vařil kávu, když jsem se vrátila do kuchy-
ně. Posadili jsme se a těšili se na tichý, ničím nerušený 
večer, když se z dětského pokoje ozval pláč. To byl začá-
tek nejhorší noci mého života.

Nebudu zacházet do detailů. Řeknu jen tolik, že Ed-
diemu se udělalo špatně od žaludku a příčinou bylo se 
vší pravděpodobností něco, co snědl na oslavě. Proto-
že takhle zle mu nikdy nebylo, byla jsem z toho dost 
vystrašená. Okamžitě jsme se rozhodli nic neriskovat 
a odvézt ho na pohotovost, což bylo pro mě poprvé, a já 
doufám, že žádné podruhé už nikdy nezažiju. Rychle 
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jsme ho zabalili do přikrývky, popadli lavor a vystřeli-
li z domu. 

Jakmile jsme vstoupili do vestibulu nemocnice, Jack 
nesl v náručí dítě, které zjevně nebylo v dobrém sta-
vu, uslyšela jsem, jak žena za přijímacím pultem říká: 
„Máme tady dalšího.“ 

Okamžitě se nám začali věnovat lidé, kteří jednali 
rychle, efektivně a naprosto profesionálně. Vzali si od 
Jacka Eddieho, který jenom tiše poplakával, pravděpo-
dobně proto, že už neměl tolik sil, aby dokázal vydat 
hlasitější zvuk, odvezli ho do místnosti, kde ho položi-
li na ambulantní lehátko a bez prodlení začali s vyšet-
řením. To u něho vyvolalo poněkud hlasitější nářek, ale 
Jack i já jsme stáli hned vedle a snažili se Eddieho uko-
nejšit. Drželi jsme ho za ruku a tiše na něho mluvili. 
Byl téměř zázrak, že jsem dokázala navenek vystupovat 
takto klidně a povzbudivě. Mou mysl nyní zaměstnáva-
ly pouze dva termíny z medicíny – E. coli a salmonela – 
a vyvolávaly ve mně stav absolutní hrůzy. 

Jack začal klást lékařům otázky, protože oba dva jsme 
se k lůžku nevešli, abychom Eddieho utěšovali. Ukáza-
lo se, že náš syn byl v pořadí už třetím případem s ob-
dobnými příznaky, který se na pohotovosti objevil, a po-
kud vezmeme v úvahu počet dětí na večírku, bylo možné 
očekávat další. Na nevolnost si nestěžoval nikdo z do-
spělých. Tedy aspoň prozatím. 

Řekla jsem, že pro matky byly připraveny steaky, za-
tímco děti měly k jídlu něco jiného. 

„Líbilo se ti na oslavě, Eddie?“ zeptal se ho lékař 
s úsměvem.

Eddie přestal plakat a překvapeně zamrkal. Pak od-
pověděl: „Ano,“ a popotáhl.

„Co jsi tam jedl?“
„Párek v rohlíku.“
„To je všechno?“
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„Hamburger.“ Vyjekl bolestí, když mu injekční jehla 
pronikla pod kůži. 

„Jsi šikovný,“ pochválil ho doktor. „A taky hodně sta-
tečný kluk, víš to?“ 

Eddie přikývl a nesměle se usmál.
„Takže to je opravdu všechno, co jsi jedl? Párek v roh-

líku a hamburger? Vsadil bych se, že jsi měl ještě zmrz-
linu a dort.“

„Hm.“
„Ještě něco?“ 
„Bramborový salát a hranolky.“ 
„Bramborový salát. Podívejme, to zní jako výborná 

bašta. Škoda, že jsem na té oslavě nemohl být.“ 
Tak teď vám nevěřím, pane doktore, pomyslela jsem 

si, ale přitom jsem obdivovala jeho schopnost, jak doká-
že hbitě pracovat a současně zaměstnat pacientovu po-
zornost. „Na stole byl ještě zelný salát,“ vzpomněla jsem 
si. „Mám starost, aby to nebyla E. coli.“ 

„Nemyslíme si, že se jedná o E. coli,“ opáčil doktor. 
„Ale ať už to onemocnění způsobilo cokoli, bylo to něco, 
co snědly jenom děti, ale jejich matky ne. Takže to vidím 
buď na hranolky, nebo na hamburgery.“ 

„Mluvili jste s tou paní, která oslavu připravovala?“ 
zeptal se Jack. 

„S paní Damonovou? Ano. Právě teď ji zpovídá jeden 
z našich lidí a na pomoc určitě přizveme i odborníka 
z ministerstva zdravotnictví. Můžu vám zaručit, že zdroj 
nákazy odhalíme, ale dnes večer to asi nebude.“ Zvedl 
hlavu a podíval se na mě. „Možná byste si měla sednout, 
paní Brooksová. Upřímně řečeno, vypadáte skoro hůř 
než váš syn, a já si opravdu nepřeju dalšího pacienta.“ 

Pokusila jsem se o úsměv, ale měl pravdu. Strach ze 
mě vysál všechnu sílu, cítila jsem se vyčerpaná. Když mi 
Jack přisunul židli, vděčně jsem se na ni posadila. 

* * *
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Během následující hodiny přijali v nemocnici další tři 
děti, jedním z nich byl i oslavenec Ryan. Pat Damono-
vá byla celá bez sebe. Maso na hamburgery bylo čer stvé, 
koupila ho téhož dne, a stejně tak párky v rohlíku. Na-
rozeninový dort pocházel ze všemi oblíbené a hojně na-
vštěvované cukrárny. Zmrzlina putovala nejkratší cestou 
z mrazicího boxu v prodejně do mrazáku v bytě paní 
Damonové. Saláty objednala v prvotřídním lahůdkář-
ství. Tohle se přece nemohlo stát. Nepřestávala se omlouvat, 
až jsem jí nakonec musela říct, aby už si přestala sypat 
popel na hlavu. Na vzniklé situaci nenesla žádnou vinu 
a já byla přesvědčená, že nemocnice ve spolupráci s mi-
nisterstvem zdravotnictví zdroj nákazy brzy odhalí.

Lékař rozhodl, že všech šest dětí zůstane v nemocnici 
přes noc, a já ji strávila vsedě vedle Eddieho lůžka. Úz-
kostlivě jsem poslouchala, jak dýchá, sledovala jeho tvář, 
hladila ho po ruce a pokoušela se neplakat. Většinu času 
tam se mnou byl i Jack, ale během noci odešel do poko-
jů, kde ležely ostatní děti, aby si promluvil s jejich vy-
strašenými rodiči. Dospěli k závěru, že původcem muse-
lo být mleté maso nebo hranolky, protože to byla jediná 
dvě jídla, která ani jedna z matek neochutnala. 

Ale ne všechny nakažené děti jedly stejné pokrmy. 
Jeden chlapec snědl půlku párku v rohlíku, ale nedal si 
hamburger, jiné dítě mělo naopak jenom hamburger 
a párek v rohlíku ne. Každé z dětí ochutnalo aspoň kou-
sek dortu, ale to já také a cítila jsem se fajn, aspoň co se 
zažívání týče. A ne všechny děti z oslavy byly postiženy 
otravou.

Asi ve dvě hodiny ráno Jack navrhl, abych si leh-
la a odpočinula si na lehátku, které tam bylo právě pro 
tyto účely, ale odmítla jsem. Byla jsem tak vyděšená, to-
lik mě zaskočilo, jak zranitelné a křehké naše děti mo-
hou být, že jsem se nedokázala od Eddieho lůžka vzdálit 
ani na okamžik. V průběhu noci jsem si na židli na chvíli 
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zdřímla a byla jsem za to ráda, když jsem se probudila, 
protože i těch pár minut spánku mi pomohlo se trochu 
sebrat, abych ráno, až budu s Eddiem sama a povezu ho 
domů, únavou nezkolabovala nebo nevyvedla za volan-
tem nějakou hloupost. 

Jack mi sice nabídl, že si vezme volno a zůstane doma, 
ale já věděla, že to není dobrý nápad a měl by jít do prá-
ce jako obyčejně. Jediným z nás tří, kterému se té noci 
dostalo klidného spánku, byl, jak se nakonec ukázalo, 
Eddie. Políbila jsem Jacka a přitiskla ho k sobě poně-
kud víc dramaticky, než jsem zamýšlela. Pak jsem ho ne-
chala odejít. Ráno Eddieho z nemocnice propustili, dali 
mu lehkou snídani, pak jsme pro jistotu ještě chvilku 
počkali a hned potom jsme vyrazili domů. Několik dal-
ších maminek odjíždělo zároveň s námi, takže jsme se 
stačily rozloučit a vyměnit si pár novinek. Nikdo z per-
sonálu nemocnice si netroufal vyslovit názor, co otravu 
způsobilo.

Během dne jsem mluvila s několika matkami, včetně 
Pat Damonové, která neustále opakovala, jak moc je jí 
to líto. Ráno s ní hovořil pracovník ministerstva zdra-
votnictví. Mimo jiné po ní požadoval, aby mu ukázala 
všechny účtenky za nákup potravin na oslavu; většina 
zásob stále byla na dně tašek, ve kterých jídlo přivez-
la domů, a čekala na další použití nebo ekologickou re-
cyklaci. Navíc mu Pat dala vzorky ze všech zbytků jídel. 
Otrava se neprojevila ani u jedné z přítomných matek 
a dokonce ani u tří dětí, kterých se rovněž vyptávali na 
průběh oslavy. Byla to opravdu záhada. 

Po obědě jsem se už nemohla dočkat, až se natáhnu 
a trochu si schrupnu – potřebovala jsem odpočinek jako 
sůl – a Eddie mě rád napodobil. Spánek mě posílil a já 
se zase konečně cítila jako člověk, navíc jsem mohla s ra-
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dostí konstatovat, že i Eddiemu se vrací barva do tváří. 
Rozhodla jsem se, že zítra ho do školky nepošlu, aby měl 
čas se zcela zotavit a mohl se tam v pondělí v pořádku 
vrátit, v což jsem doufala. Když jsem vzala v úvahu tu 
bezmeznou hrůzu, kterou jsme si prožili minulou noc, 
tento čtvrtek proběhl v klidu a znovu mi vrátil sebevě-
domí. Jack mi několikrát volal, a když se vrátil z prá-
ce, přivezl Eddiemu hračku. Myslím, že právě ten dárek 
přispěl k opětovnému pocitu pohody v naší rodině víc 
než cokoli jiného. 

Eddieho stav se během následujících několika dní 
výrazně zlepšil a v pondělí ráno už se zase těšil za ka-
marády do školky. Z doslechu jsem věděla, že i ostatní 
nakažené děti se chystaly k návratu do školky, a myslím, 
že v tu chvíli byli všichni přesvědčeni, že ať už nákazu 
způsobilo cokoli, je jednou provždy zažehnána.

A když Eddie na několik hodin zmizel z našeho 
domu, rozhodla jsem se, že nadešel ten pravý čas, abych 
se vydala do sklepa a pustila se do přerovnávání tří kra-
bic, které před týdnem nasákly vodou. 

2
Raději jsem s sebou vzala do sklepa jednu prázdnou kar-
tonovou krabici, protože mi bylo jasné, že ať se budu 
sebevíc snažit zbavit se co největší části mokrých věcí, 
u spousty nebudu mít to srdce a nevyhodím je. Někdy je 
zkrátka výhodné uvažovat realisticky. 

Sedla jsem si na skládací židli vedle nejbližší krabice 
a shýbla se, abych povolila provázek, kterým byla pře-
vázaná. Víko bylo úplně suché a stejně tak i papíry pod 
ním. Až se budu blížit ke dnu, vzlínající vlhkost bude 
pravděpodobně úměrně narůstat. Čím více času jsem 
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prohlídkou strávila, tím více jsem propadala podezření, 
že teta Meg musela žít v neustálém strachu, že jednoho 
dne do domu vtrhnou agenti nějakého vládního oddě-
lení a budou od ní vyžadovat dokumenty z dávné minu-
losti, dokonce i takové, jejichž platnost už před drahnou 
dobou vypršela. Středně veliká hnědá obálka například 
skrývala životní pojistku strýčka Willa, který odešel na 
věčnost několik let před tetou Meg. Přemístila jsem ji 
do igelitky ze supermarketu, kterou jsem s sebou vza-
la na věci, které se rozhodnu zlikvidovat. Byly tam také 
vkladní knížky ze sedmdesátých let i starší, vystavené na 
Margaretino nebo Willovo jméno. Věřte nevěřte, ale ob-
jevila jsem i staré účtenky za oblečení koupené v míst-
ních obchodech a obchodních domech minimálně před 
sedmi lety, možná i dříve. Nepochybuju o tom, že všech-
ny kousky už dávno skončily v Armádě spásy nebo v jiné 
charitativní organizaci. Místy jsem své tetě hlasitě spíla-
la, abych se vzápětí od srdce rozesmála. 

Když jsem se propracovala k vlhké a lepkavé hmotě 
u dna, k svému potěšení jsem zjistila, že tam není nic, co 
by normální člověk přechovával v domě déle, než je ne-
zbytně nutné. Znovu jsem přes víko krabice utáhla pro-
vázek, aby ji Jack mohl vynést nahoru, a při příštím od-
vozu odpadků ji přistavíme k okraji silnice. 

Povzbuzená úspěchem jsem si přitáhla krabici číslo 
dvě. Ta nebyla převázaná. Místo toho byly vrchní chlop-
ně přeložené střídavě přes sebe, aby se nemohly samy 
otevřít. Odklopila jsem je a začala se zavrtávat do první 
vrstvy papírů. 

Tenhle soubor obsahoval více různých suvenýrů než 
peněžních dokladů, a proto byl pro mě také mnohem 
zajímavější. Nahoře leželo několik suchých nepoško-
zených alb s fotografi emi, která, jak se zdálo, mapovala 
tetino dětství. Měla tlusté tvrdé desky a černé stránky 
plné černobílých fotografi í, které k nim byly připevně-
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ny čtyřmi trojúhelníkovými celofánovými nalepovací-
mi růžky. Otočila jsem několik stránek a užasle zírala 
na děti, které jsem sama poznala jenom jako dospě-
lé, ale pak jsem album zaklapla a odložila stranou. Na 
rozdíl od obsahu první krabice jsem tyto věci považo-
vala za cenné a podle toho jsem s nimi také hodlala 
 naložit.

Zalovila jsem hlouběji a pečlivě jsem skládala na hro-
mádku jednotlivé snímky nebo obálky s  fotografi emi 
a novinovými výstřižky, z nichž mnohé zobrazovaly udá-
losti, které se staly ještě před mým narozením. Když jsem 
se propracovala asi do poloviny, narazila jsem na černobílý 
mramorovaný notes podobný těm, jaké dnes po užívají 
školáci, nebo spíš používali před mnoha lety. Otevřela 
jsem ho a zjistila, že se jedná o jakýsi deník, který si teta 
vedla, přestože do něj nezapisovala každý den, dokon-
ce ani jednou za týden. Každý záznam měl své datum 
a jednotlivé události či osobní myšlenky a postřehy byly 
zachyceny buď v celých větách, nebo pouze ve slovních 
spojeních. Některé z nich jsem si přečetla, ale hned jsem 
toho litovala. Tato knížečka vznikla během nelehkého 
období, kdy teta se strýcem pečovali o svého jediného 
duševně postiženého syna Gena a navíc, jako by nemě-
li dost starostí, jsem se k nim nastěhovala já, protože mi 
zemřela maminka. Ze smutných řádků jsem vycítila, jak 
se teta Meg trápila, s jakými obavami hleděla do bu-
doucnosti. Musela udělat několik rozhodnutí, která by 
byla těžká za všech okolností, a teta byla navíc ve velice 
složité situaci. 

Následující vrstvu tvořily další deníky, některé opět 
podobné školním sešitům, jiné v luxusnějších deskách. 
Pravděpodobně to byly dárky od lidí, kteří věděli o teti-
ně zálibě v psaní. Žádnému z nich jsem nemohla věno-
vat víc než letmé prolistování. Čas se rychle krátil a já 
jsem toho chtěla stihnout co nejvíce, než se Eddie vrátí 
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domů. Brala jsem do ruky jeden notes po druhém, udě-
lala si o něm zběžný úsudek a uložila ho do suché kra-
bice, kterou jsem s sebou přinesla. 

Prošla jsem ještě několik deníků a obálek se snímky, 
pro něž se nenašlo místo v albech. A pak jsem narazi-
la na malou obálku, na níž byla rukou psaná adresa mé 
tety. Otevřela jsem ji a začetla se do stručného dopisu 
uvnitř.

Drahá paní Wirthová,

nenacházím slova, kterými bych vyjádřila své díky 
za pomoc, kterou jste mi poskytla v těchto strašných 
dnech. Nevím, co bych si bez Vás počala. Můj žal je té-
měř nesnesitelný. Děkuji Vám za laskavost, srdečnost 
a porozumění, které jste mi prokazovala. Nikdy na 
Vás nezapomenu. 

Se srdečným pozdravem
Betty Lintonová 

Jméno pisatelky mi nic neříkalo, přesto jsem to krátké 
poděkování schovala. Hned pod ním ležela další obálka 
také nadepsaná rukou. Vytáhla jsem z ní složený papír. 

Drahá Meg,

viděla jsem Vás na pohřbu, ale bohužel jsem nemě-
la příležitost si s Vámi promluvit. Vím, jak jste měla 
Darbyho ráda, a chápu, jaká je to pro Vás ztráta. 
Vždycky jste se k němu chovala, jako by byl Váš syn. 
A Genovi bude jistě také chybět. 

Kdybych Vám mohla nějak pomoct, neváhejte mi 
zavolat. Nebo kdybyste jenom potřebovala vrbu, které 
byste si postěžovala – vím, že Vy si nikdy nestěžujete, 
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ale možná byste občas měla – jsem tady pro Vás. A za 
slzy se přede mnou stydět nemusíte, drahoušku. 

Všichni prožíváme opravdu strašné chvíle i s těmi 
dalšími věcmi, které se kolem nás dějí. Bůh Vám po-
žehnej. Často na Vás myslím. 

Lístek byl podepsaný pouze Celia, příjmení chybělo. 
Žádnou Celii jsem si z tetina života nevybavovala, to ale 
nic neznamenalo. Poté co jsem odešla do kláštera sva-
tého Štěpána, jsem tetu vídala několik let jenom velmi 
zřídka, dokud jsem za ní jako dospělá nezačala dojíždět 
do Oakwoodu pravidelně jednou za měsíc, abych na-
vštívila ji a bratrance Gena. 

Přesto mi ale jméno Darby bylo vzdáleně povědomé. 
Vrátila jsem dopis zpátky do obálky a uložila ji do nové 
krabice. Sáhla jsem pro další věc, což bylo parte, vydané 
k pohřbu Darbyho Maxwella. Zemřel ve věku dvaadva-
ceti let. Parte mělo klasický vzhled s tradičním obráz-
kem Krista na jedné straně a s Darbyho jménem, datem 
úmrtí a otčenášem na druhé. Schovala jsem ho a pokra-
čovala.

Následovalo několik zažloutlých novinových výstřiž-
ků spojených kancelářskou sponkou. Na prvním bylo 
krátké úmrtní oznámení o skonu Darbyho  Maxwella. 
Darby zemřel „náhodnou smrtí“ na výletě mimo do-
mov, kterým byl Greenwillow. Konečně jsem měla spo-
jitost. Greenwillow, samozřejmě! Sanatorium pro do-
spělé mentálně retardované pacienty, kde můj bratranec 
Gene žije už mnoho let. Mrkla jsem na hodinky, vza-
la do ruky parte a odešla nahoru. Zavolala jsem do 
Greenwillow a požádala, jestli bych mohla mluvit s ře-
ditelkou. 

„Chris,“ zvolala zjevně potěšená, „moc ráda tě slyším. 
Vím, vždycky proklouzneš dovnitř, ale já jsem tě nevi-
děla už několik měsíců.“
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„Vždyť máš pořád práce nad hlavu, Virginie. A co 
teď? Věnuješ mi minutku?“ 

„Samozřejmě.“ 
„Chci se tě zeptat na někoho, kdo patrně před ně-

kolika lety býval vaším pacientem. Jmenoval se Darby 
Maxwell.“ 

„Darby. Ano, jistě. Chudák Darby. Potkal ho velice 
smutný osud.“

„Dověděla jsem se, že zemřel.“ 
„Ano, a všechny nás to hrozně sebralo.“
„Znal ho můj bratranec?“
„Byli to nejlepší kamarádi, Chris. Skoro stejně staří 

a měli rádi stejné věci. Většinu času trávili spolu. Gene 
byl zdrcený, když se Darby z výletu nevrátil.“

„A má teta?“ pokračovala jsem. „Byl jí Darby také tak 
blízký?“ 

„Velice. Darbyho matka se totiž odstěhovala pryč – 
znovu se vdala. Pamatuju si, jak jsme spolu dlouze ře-
šily, jestli má syna přeložit do nějakého jiného zaříze-
ní, kde by mu byla nablízku. Tenkrát jsem jí řekla, že 
by podle mého názoru byla chyba, kdyby se musel stě-
hovat. Kamarády měl tady a žil tu několik let. Když se 
odstěhovala, tvá teta to prázdné místo zcela přirozeně 
zaplnila a stala se pro něho něco jako druhou matkou. 
Pravidelně oba dva mladé muže vyzvedávala a společně 
odcházeli do kostela na mši. V neděli si je brala domů 
na oběd. Tím rozhodně nechci říct, že by se Darbyho 
matka vůbec nestarala a nejezdila se za ním podívat, ale 
je samozřejmé, že frekvence návštěv, když musíte dojíž-
dět takovou vzdálenost, je značně omezená.“ Virginia 
McAlpineová patří mezi ženy, které se nesnižují ke zby-
tečné kritice za zády ostatních. 

„Kdybych se u tebe dneska odpoledne zastavila, mohly 
bychom si popovídat o Darbyho smrti? Teď bohužel ne-
mám čas, protože Eddie se každou chvíli vrátí ze školky.“
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„Budu tady a už se na tebe těším. Mimochodem, mů-
žeš mi vysvětlit, proč se zničehonic zajímáš o případ, 
který se odehrál před tolika lety?“ 

Pověděla jsem jí o tom, jak jsem se pustila do třídě-
ní Meginých pokladů. „Našla jsem pár krátkých dopisů, 
v nichž jí lidé děkují za pomoc a laskavost, když Darby 
zemřel. Je to střípek z minulosti tety Meg, o kterém nic 
nevím. Během svého života zřejmě udělala spoustu dob-
rých věcí kromě toho, že se postarala o mě. A nikomu 
se s tím nesvěřila. Je to vlastně jedna etapa jejího života 
a já bych se o ní chtěla dovědět co nejvíc.“ 

„Bude mi velikým potěšením, Chris, podělit se s te-
bou o ten příběh.“

Dostali jsme se tam asi ve tři. Gene si právě hrál s ka-
marádem, ale jakmile mě uviděl, zamířil k nám. Eddie 
a Gene spolu vycházejí velice dobře, takže jsem je ne-
chala v klubovně, kde se jistě zabaví, a vydala se do Vir-
giniiny kanceláře. Pozdravily jsme se, prohodily pár slov 
o Genovi a pak jsme se rovnou pustily do příběhu Dar-
byho Maxwella. 

„Myslím, že Darby byl o trochu mladší než Gene,“ 
začala Virginia, „ale ti dva si prostě padli do oka. Byli 
to opravdoví kamarádi. Jeho rodiče se rozvedli, když byl 
Darby ještě hodně mladý, a když přišel k nám do Green-
willow – to bylo ještě na původním místě, samozřejmě – 
paní Maxwellová se znovu vdala a stala se z ní paní Lin-
tonová. Začal jí nový život. První manžel ji opustil právě 
kvůli Darbymu. S tou situací se prostě nedokázal vyrov-
nat. Ona byla oddaná matka, na návštěvy jezdila přibliž-
ně jednou do měsíce. Rozhodně to bylo méně, než by 
si sama přála, ale měla to sem opravdu pěkný kus cesty.

Darby s ní pravidelně trávil v Connecticutu dva týdny 
v létě nebo na podzim a obvykle za ní jezdil i na Váno-
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ce, jak si vzpomínám. K té tragédii došlo během jedné 
z podzimních návštěv. Neřeknu ti víc, než co jsem se do-
slechla nebo si přečetla v novinách. Darby a jeho matka 
se vydali navštívit přátele žijící na venkově v domě ob-
klopeném rozlehlými pozemky, které hraničily s okra-
jem lesa. Říkalo se, že Darby a jeho kamarád, který ne-
byl retardovaný, šli ven a dostali se až do lesa. A tam se 
stalo, že se Darby někam zaběhl a ztratil se. 

Nenašli ho několik dní, přestože vím, že ještě toho 
dne byla zorganizována veliká pátrací akce. Na těch po-
zemcích se také někde nachází rybník, který při pát-
rání samozřejmě také prohledali. Několik dní po jeho 
zmizení se ke všemu ještě hodně zhoršilo počasí. Hustě 
 pršelo a přes noc se citelně ochladilo, jak tomu v září ob-
čas bývá. Experti se začali obávat nejhoršího; že ho ne-
najdou živého. Když skutečně objevili jeho mrtvé tělo, 
bylo to na místě, kolem kterého několikrát před tím pro-
cházeli. Takže v té fázi pátrání byl pravděpodobně ješ-
tě naživu. Ten chlapec se dočkal velice smutného konce. 
Gene byl pološílený strachem o kamaráda, to ti můžu 
říct.“ 

„To je opravdu strašný příběh,“ uznala jsem. „Pohřeb 
se konal tady?“ 

„Ano. Paní Lintonová usoudila, že by měla jeho přá-
telům umožnit, aby se mohli zúčastnit, a všichni jsme té 
příležitosti využili. Smuteční obřad dojednala v kostele, 
kam chodívala od mládí. Není přímo v Oakwoodu, ale 
kousek odtud. Pohřbený je ale v Connecticutu.“ 

„Jakou roli v tom hrála má teta?“
„Pomáhala paní Lintonové se zařizováním všech zá-

ležitostí. Dokonce mám pocit, že ji nechala pár nocí 
přespat u sebe v domě. Tvá teta to brala tak, jako by 
ztratila člena rodiny, ale pravdou je, že by to udělala pro 
kohokoli jiného. Byla neuvěřitelně obětavá a měla zla-
té srdce.“ 
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„Je od tebe velice milé, že o ní takhle mluvíš. Nikdy se 
o tom ani slovem nezmínila. Podle všeho se to muselo 
stát tak před deseti nebo dvanácti lety.“

„Ano, asi tak. Můžu vyhledat přesné datum.“ 
„V té krabici v sklepě byly nějaké novinové výstřiž-

ky,“ poznamenala jsem. „Kdyby bylo třeba, určitě bych 
ho na jednom z nich našla. Ale na tom teď nezáleží. Je-
nom jsem chtěla zjistit, jak v tom byla tetička zaintere-
sovaná.“ 

„Moc nám pomohla.“ 
„Vadilo by ti, kdybych si teď o Darbym promluvila 

s Genem?“ 
„Myslím, že tomu nic nebrání. Nepochybuju o tom, 

že si na ty smutné události vzpomene. Věci, které jsou 
pro něho důležité, si pamatuje velice dobře.“

V tom jsem jí musela dát zapravdu. „Děkuju ti, Virgi-
nie. Jsem moc ráda, že jsme si mohly popovídat.“ 

Rozloučila jsem se s ní, aby se mohla vrátit ke své prá-
ci, a šla se poohlédnout po synovi a bratranci  Genovi. 
Seděli na podlaze proti sobě, mezi sebou měli  Genova 
milovaná miniaturní autíčka a oba se něčemu rozpustile 
řehtali. Pozorovala jsem je z povzdálí. Byla jsem šťast-
ná, že můj syn Gena přijal za svého kamaráda a že Gene 
má Eddieho také rád. Využila jsem okamžiku, kdy se 
trochu zklidnili, přešla jsem k nim a posadila se na pod-
lahu vedle nich. Jako obyčejně jsem si minutku dvě po-
vídala s Genem, abych zjistila, jak se mu daří, jestli je vše, 
jak má být, jestli dobře jí a užívá si života. Eddie si me-
zitím hrál s autíčky sám. 

Nakonec jsem se zeptala: „Gene, pamatuješ si na 
Darbyho?“

„Můj kamarád Darby.“
„Ano.“
„Darby umřel. Moc jsem plakal. Byl to můj dobrý 

kamarád.“
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„Znala Darbyho tvoje maminka?“
„Hm.“
„Byl Darby někdy u vás doma?“ 
„Hm. Přišel na oběd. Maminka uvařila oběd.“ 
„Musel to být velice milý chlapec,“ nadhodila jsem.
„Byl. Byl to můj nejlepší kamarád. Odjel pryč a umřel.“ 
„Jsem ráda, že si na něho pamatuješ.“ Poklepala jsem 

Gena po zádech. Jsme skoro stejně staří, a občas si uvě-
domím, že zatímco já jsem vyrostla z dívky v ženu, on 
má tělo muže, ale jeho rozumové schopnosti zůstaly na 
úrovni bezelstného dítěte. Během několika let ho inte-
lektuálně dožene i Eddie, ale doufám, že přátelé zůsta-
nou navždy, jako to platí mezi mnou a Genem. 

Ještě chvilku jsme se zdrželi, pak jsme se s Eddiem 
rozloučili a vyrazili domů, kde mě čekala příprava veče-
ře, aby měl Jack co jíst, až se vrátí z práce. Později večer, 
když Eddie už dávno spal, jsem Jackovi řekla o úklidu 
ve sklepě a kam mě to až dovedlo. Jako vždy jsem zno-
vu litovala, že Jack neměl příležitost se s tetou Meg po-
znat. Oba dva hráli klíčovou roli různých období mého 
života. 

3
O záhadné bakterii, která napadla děti na oslavě Ryano-
vých narozenin, jsem se nic nového nedověděla. Volala 
jsem jeho matce Pat, ale žádnou odpověď pro mě ne-
měla. Volala jsem do nemocnice, ale lidé, s nimiž jsem 
mluvila, se mi zdáli zmatení, jako by vůbec nevěděli, na 
co se ptám. Nepovažovala jsem to za nejlepší znamení, 
ale řekla jsem si, že dneska jsou všichni přepracovaní, 
a protože se u nikoho vlastně neprojevily žádné vážnější 
zdravotní potíže, lékaři na rozdíl od matek postižených 
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dětí pravděpodobně ten případ nepovažovali za natolik 
závažný, aby se mu prioritně věnovali. 

K tetiným pokladům jsem se nedostala zpátky dřív 
než v pátek. Nechala jsem je stát ve sklepě na podlaze 
a nic jsem neuklízela, takže jsem mohla začít tam, kde 
jsem přestala. Pokračovala jsem v průzkumu staré ples-
nivějící krabice a vytahovala jsem z ní hrsti věcí, které 
byly na řadě, abych se rozhodla, co s nimi dál prove-
du. K mému překvapení jsem vzápětí stanula tváří v tvář 
další smrti.

A v tom okamžiku jsem si také uvědomila, co chtěla 
tajemná Celia vyjádřit v děkovném dopise, který po-
slala tetě Meg po Darbyho pohřbu. Odkazovala na 
strašné věci, které se staly, a možná to byl tento druhý 
pohřeb – nebo spíš první, protože jsem pročítala do-
kumenty v opačném časovém sledu – který měla na 
mysli. 

Znovu jsem držela v ruce parte, tentokrát se jménem 
Lawrence Nortona Filmorea, který zemřel ve věku pa-
desáti let. Součástí úmrtního oznámení v místních no-
vinách byla i fotografi e pohledného muže, jehož příjem-
ný úsměv zdobil slušivý knírek. Text byl rozdělený do 
dvou sloupků a detailně popisoval jeho pracovní a ro-
dinný život a dobročinné akce zemřelého. Vypadalo to, 
že bydlel přímo tady v Oakwoodu a pohřeb se konal ve 
stejném kostele, kam chodívala teta Meg a kam dneska 
chodíme s Jackem a s Eddiem i my. Adresa v novinách 
byla vzdálená asi kilometr a půl od místa, kde bydlíme, 
ale já jsem si nevzpomínala, že by se o tom muži teta 
někdy zmínila. 

Poněkud mě zarazilo, když jsem se v druhém odstav-
ci úmrtního oznámení dočetla toto: „Zřejmou příčinou 
smrti byla sebevražda.“ Sebevražda je v katolické círk-
vi považována za mimořádně choulostivou záležitost. 
Lidé, kteří se odhodlali k tak zoufalému činu, nesměli 
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být pohřbíváni podle tradičních katolických zvyků. Nic-
méně v poslední době se na sebevraždu pohlíží mnohem 
benevolentněji. Přestože se stále pokládá za těžký hřích, 
když si člověk dobrovolně sáhne na život, bere se sou-
časně v úvahu i názor, že onen nešťastník možná o svém 
fatálním kroku do poslední chvíle pochyboval, a když 
se nakonec rozhodl ho neudělat, bylo už příliš pozdě. 
Jako když prst stiskne spoušť. Pokud se s tímto vysvět-
lením ztotožníme, obětem může být nakonec odpuště-
no, a z toho důvodu je mnohým sebevrahům dneska do-
přán důstojný katolický pohřeb a jejich ostatky mohou 
být uloženy v posvátné půdě. A tohle byl zjevně jeden 
z takových případů, protože článek se o církvi výslovně 
zmiňoval. 

Další novinový výstřižek spatřil světlo světa něko-
lik dní před úmrtním oznámením a popisoval zmize-
ní pana Filmorea vzápětí po okázalém večírku pořáda-
ném na oslavu jeho narozenin. Zúčastnilo se ho téměř 
čtyři sta hostů a podle popisu se muselo skutečně jed-
nat o velkolepý banket. Podívala jsem se do krabice na 
následující kartičku a samozřejmě se jednalo o pozván-
ku na zmíněnou oslavu adresovanou tetě Meg. Úvod-
ní věta: „Přijměte pozvání na oslavu narozenin Larryho 
Filmorea,“ byla doplněna dalším textem: „Pomozte nám 
prosím oslavit půl století života skvělého muže. Prosím 
Vás, nenoste žádné dary. Namísto toho podle uvážení 
přispějte Vaší oblíbené charitě nebo jedné z následují-
cích organizací.“ Ve výčtu fi gurovaly tři názvy, jedním 
z nich byl speciální fond v kostele. 

A další novinový článek uveřejněný den nebo dva po 
oslavě seznamoval čtenáře se jmény prominentních hos-
tů, důkladně se zaměřil na slavnostní menu, uveřejnil 
jméno hudebního tělesa a barvitě vylíčil také výzdobu 
sálu, která podle všeho musela být úchvatná. Já jsem si 
jenom představovala nepochopitelné překvapení a straš-
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ný šok, který rodinu zachvátil potom, co si oslavenec 
a hlavní protagonista celého představení vzal život. Do-
konce i dneska, říkala jsem si, si ti lidé musí klást stále 
stejnou otázku: Proč? 

Prolistovala jsem odložené papíry a vylovila z nich 
krátkou poznámku Laury Filmoreové, v němž po Lar-
ryho smrti děkuje Margaretě za laskavost atd. Teta 
musela prožívat krušné chvíle, pomyslela jsem si, dvě 
 úmrtí v tak krátkém časovém rozmezí, dva lidé, kte-
ré měla tolik ráda. Ta sebevražda mě velice zaujala, 
ale bylo mi jasné, že tentokrát bohužel nemůžu požá-
dat o pomoc svou nejlepší kamarádku Mel Grossovou, 
protože tady před tolika lety ještě nebydlela. Podíva-
la jsem se na hodinky a zjistila jsem, že mi ještě zbývá 
trocha času, než Ed diemu skončí dopoledne ve školce, 
a tak jsem shromáždila všechny dokumenty, které se 
nějak týkaly Lawrence Filmorea. Odnesla jsem je na-
horu a zavolala sousedce Midge McDonaldové, kte-
rá tu žije mnohem déle než já. Byla doma a pozvala 
mě na šálek kávy. Vyzbrojená štosem papírů v podpaží 
jsem vyrazila. 

Midge je žena, které nikdy nechybí dobrá nálada. Vdá-
vala se poměrně mladá, což znamená krátce po svých 
dvacátých narozeninách, a dneska má doma téměř do-
spělého potomka a dva další, kteří se blíží pubertě. Pat-
ří mezi lidi, kteří jsou stále něčím zaměstnaní, takže mě 
překvapilo, že jsem ji zastihla doma. Když se díváte na 
náš dům od silnice, ten její stojí nalevo od nás a je jed-
ním z nejstarších v ulici. Pod naším domem na opačné 
straně začíná novější zástavba vybudovaná v moderněj-
ším stylu. 

Než jsem došla k jejím dveřím, horká káva už odkapá-
vala do papírového fi ltru a prosycovala vzduch lákavou 
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vůní. Na kuchyňském stole měla připravené dva kame-
ninové šálky s podšálky v zářivých pastelových barvách 
a uprostřed cukřenku a nádobu na smetanu ze stejného 
materiálu. 

„To je skvělé, že si zase můžeme popovídat, Chris,“ 
přivítala mě srdečně. „Někdy se mi zdá, že se úplně mí-
jíme. Já už tě neviděla snad několik týdnů.“ 

„Mám teď docela dost práce s redigováním textů pro 
svého kamaráda právníka z New Yorku, a navíc jsem 
tenhle semestr začala učit na fakultě nový kurz, kvůli 
kterému musím přečíst spoustu nových knih. Takže ven 
se moc nedostanu.“ 

„To musí být úžasné. Kéž bych tak mohla učit.“ 
„Děláš přece mnoho jiných věcí.“
„Řekla bych to takhle – ani jedna z nás se rozhodně 

nenudí. Co jsi to s sebou přinesla?“ zeptala se a kývla 
hlavou k objemnému fasciklu staženému gumovou pás-
kou, který jsem vzala ze sklepa. 

„Napadlo mě, jestli si náhodou nepamatuješ na muže 
jménem Lawrence Filmore. Zemřel asi před dvanácti 
lety. Tou dobou jsi tady už myslím bydlela, ne?“ 

„No jistě že jo,“ odpověděla bez váhání, když se po-
sadila na židli vedle mě. „Spáchal sebevraždu, Chris. 
A okolnosti celého případu byly velice podivné.“ 

„Co tím chceš říct?“
„No, osobně jsem ho neznala, ale tvá teta ano. Vzpo-

mínám si, jak jsme spolu mluvily potom, co se to stalo. 
Slavil nějaké kulaté narozeniny, padesát nebo šedesát, 
a ráno po oslavě zmizel. Nikdo neměl tušení, kam se 
poděl. Uběhlo několik dní a pak ho našli mrtvého. Za-
střelil se.“

„To je opravdu neobvyklé.“ 
„Žádný z lidí, kteří ho znali, tomu nemohl uvěřit. Vy-

stupoval jako šťastný, spokojený člověk, v obchodě se mu 
dařilo, vydělával jistě slušné peníze, měl skvělou rodinu 
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a spoustu přátel. Všichni přijali pozvání na večírek, aby 
mu vzdali hold. A pak se to stalo.“ 

„To musel být strašlivý šok.“
„Tvá teta tomu vůbec nechtěla uvěřit. Mluvila o tom 

ještě několik let potom, co k tomu došlo. Nikdo si ne-
dokázal vysvětlit, proč se odhodlal k tak hrůznému činu. 
Člověk by si pomyslel, že kdyby se vyskytly nějaké po-
tíže v podnikání, dřív nebo později by vypluly na po-
vrch. Ale nic takového se nestalo. Nebo aspoň o ničem 
nevím.“ 

„Napadá mě, jestli třeba netrpěl depresemi,“ nadho-
dila jsem. 

„Spousta lidí jimi trpí. On ale působil dojmem vyrov-
naného, bezproblémového muže.“ 

„Má teta patřila mezi jeho osobní přátele?“
„Svěřila se mi, že u nich byla několikrát na večeři. 

Mám dojem, že pracovala na některém z jeho dobro-
činných projektů. A sblížila se s nimi natolik, že ji po-
zvali i na oslavu narozenin. Proč se o to vlastně zajímáš? 
Osobně jsi ho přece neznala, že ne?“ 

Vylíčila jsem jí příhodu ze sklepa. Pak jsme změnily 
téma a rozhovořily se o jiných věcech, o škole, o stav-
bách na některých ulicích, o učitelce, s níž má její syn 
problémy. Obě jsme si nalily druhý šálek kávy a já jsem 
jí nezapomněla pochválit nádherný servis. Pocházel z ji-
hozápadu, kde dneska žijí její rodiče. 

Už jsem se připravovala, že se rozloučím, když Midge 
prohodila: „Ještě někdo jiný zemřel přibližně ve stejnou 
dobu. Nemůžu si teď přesně vybavit detaily, ale jsem si 
jistá, že Meg ta smrt hodně sebrala. Možná i proto, že 
přišla tak brzy po úmrtí pana Filmorea.“ 

Řekla jsem jí, co vím o Darbym Maxwellovi, a když 
jsem jí líčila okolnosti jeho úmrtí, přikývla. 

„Ano, to je přesně ten důvod, proč byla Meg tolik 
rozhozená; smrt mladého muže, který se přátelil s jejím 
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synem. Truchlila kvůli němu, jako by přišlo o život její 
vlastní dítě.“ 

„Je zvláštní, že se o tom přede mnou nikdy nezmí-
nila,“ poznamenala jsem zamyšleně. „Jezdila jsem za ní 
každý měsíc. Musel asi zemřít právě v období mezi dvě-
ma návštěvami a ona mě tím nejspíš nechtěla znepoko-
jovat. Ačkoli když o tom teď přemýšlím, pár slov o tom 
prohodila, ale rozhodně to nebylo tak emocionální, jak 
jsi to popisovala ty.“ 

„Věř mi, byla velice rozrušená. Pokud si dobře vzpo-
mínám, říkala, že se někam zatoulal, ztratil se a našli ho 
mrtvého až o týden později. Zemřel na podchlazení.“ 

„Přesně to jsem se dočetla v novinových výstřižcích. 
Poslouchej, neznáš tady ve městě ženu, která se jmenu-
je Celia?“ 

„Celia. Tak moment. Třeba manželka bývalého sta-
rosty se jmenovala Celia.“ 

„To by mohla být ona. Teta totiž dostala od nějaké 
ženy velice milý dopis, ale chyběla tam zpáteční adresa 
i příjmení.“

Midge přimhouřila oči a pomalu ke mně otočila hla-
vu. „Chris, nemyslíš si doufám, že tato dvě úmrtí jsou 
vraždy, že ne?“

„Vůbec ne,“ odpověděla jsem se smíchem. Moji sou-
sedé samozřejmě dobře vědí, čím se několik posledních 
let zabývám – řešením vražd jak ve městě a jeho nej-
bližším okolí, tak i na některých jiných místech – tak-
že jsem chápala, proč byla tak podezřívavá. „Jsem je-
nom zvědavá, protože je to jedna stránka ze života mé 
tety, kterou vůbec neznám. Byla to skvělá žena a vy-
konala jistě spoustu dobra, mnohem víc, než o čem se 
 zmínila.“

„V tom máš svatou pravdu. Často na ni myslím, Chris. 
Věčná škoda, že se nemohla seznámit s Jackem a potěšit 
se pohledem na Eddieho.“ 
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Mluvila mi z duše. „No nic, díky, že ses mi věnovala. 
Musím už běžet, Eddie se co nevidět vrátí domů.“ 

„Zastav se kdykoli. Ráda jsem si s tebou popovídala.“ 

To byl konec mého vyptávání, nebo jsem si to aspoň 
myslela. Večer jsem se s novinkami pochlubila Jackovi. 
Sebevražda ho zaujala víc než smrt Darbyho, kterou při-
čítal hlavně chlapcově neschopnosti dostat se ven z lesa, 
takže se stal obětí špatného počasí. Ale ze sebevraždy 
všemi milovaného muže, jehož celý život plynul klidně 
a bez potíží, měl nepříjemný pocit. 

„Je samozřejmě běžné, že pokud se setkáme se sebe-
vraždou, často si klademe otázku proč? Dokonce i lidé, 
jejichž životy neprobíhají zrovna harmonicky, kteří se 
dostali do fi nančních nebo citových problémů, můžou 
najít pomoc, stačí se jenom někomu svěřit.“

„Stydí se. Je jim trapně,“ namítla jsem. „Možná se 
i bojí. Můžou mít nedostatek informací. Našla by se 
spousta dalších důvodů, proč mlčí. Myslíš, že bych se na 
to měla podívat?“

„Jsem dalek toho, abych tě od něčeho odrazoval, ale 
už uběhla spousta času, a navíc rodiny sebevrahů o tako-
vých záležitostech nerady mluví. Nedávám ti moc šancí, 
že se něco dovíš.“ 

„No, ty papíry si každopádně schovám. Pokud nic ji-
ného, aspoň cosi vypovídají o mé tetě.“ 

Kurz, který jsem vyučovala na fakultě každou středu do-
poledne, mi poskytoval příležitost vrátit se ke čtení de-
tektivek a znovu si připomenout staré oblíbené auto-
ry. Zjistila jsem, že Dorothy Sayersová je přesně můj 
šálek čaje. Mým problémem ale bylo, že když jsem se 
začetla do jedné série, vůbec se mi nechtělo ji opustit 
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kvůli jiné, přestože jsem se snažila vybírat díla chrono-
logicky a postupovat systematicky podle vývoje detek-
tivního žánru. Mé poznámky si, co se tloušťky fasciklu 
týká, téměř nezadaly s rukopisem, když jsem analyzo-
vala knihu po knize, autorku po autorce. Nebylo spo-
ru o tom, že  přečíst všechno, co napsaly P. D. Jamesová 
nebo Agatha Christie, se vymykalo reálným možnos-
tem normálního člověka; strávila bych nad tím zbytek 
života. Ale velkou část jejich knih jsem přelouskala ještě 
v době, když jsem byla jeptiškou – detektivky patřily ve 
Svatém Štěpánu k nejvyhledávanějším čtenářským titu-
lům – takže jsem měla náskok.

Přestala jsem myslet na nešťastná úmrtí, k nimž došlo 
před dvanácti lety, a soustředila se na současnost. Pustila 
jsem se do přípravy na příští seminář. Pak se ale přiho-
dilo něco, co mi to znovu připomnělo. Několik dní poté, 
co jsem byla u Midge na kávě, u nás zazvonil telefon 
a na druhém konci drátu se ozvala žena, která se před-
stavila jako Celia Yaegerová. 

„Včera jsem se náhodou potkala s vaší sousedkou 
Midge McDonaldovou,“ vysvětlila. „Říkala, že prý se 
mnou chcete mluvit.“ 

„Ach,“ vydechla jsem překvapením. „Paní Yaegerová. 
Určitě jste znala mou tetu Margaret Wirthovou.“ 

„Znala jsem ji velice dobře. Byla to úžasná a milá žena. 
Chybí mi ještě dnes, přestože nás opustila už před ně-
kolika lety.“ Mluvila klidným, uhlazeným hlasem, dobře 
artikulovala. Dokázala bych si ji představit, jak předsedá 
schůzi vedení fi rmy nebo důležité konferenci, kde má 
vše pod kontrolou.

„Dělala jsem pořádek ve věcech po své tetě a našla 
jsem tam dopis od vás,“ vysvětlila jsem jí. „Byl napsaný 
potom, co před několika lety zemřel pan Filmore.“

„Jsem si jistá, že jsem jí skutečně psala. Zapojila se 
minimálně do jednoho projektu pana Filmorea a byla 
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neobyčejně ochotná, když zemřel. Shromáždila veškeré 
materiály a dohlédla na to, aby jeho užitečná práce ne-
přišla nazmar. A to všechno se stalo v té strašné době. 
Došlo totiž k dalšímu úmrtí.“

„Darby Maxwell.“ 
„Ano. Tak se jmenoval. Byl jedním z pacientů v Green-

willow. Vy přece musíte Greenwillow znát. Margaretin 
syn tam také žije.“

„Jsme si velice blízcí,“ přisvědčila jsem. 
„To ráda slyším. Na co jste se mě chtěla zeptat?“
Cítila jsem se trochu na rozpacích. Já jsem se jí vlast-

ně ani na nic zeptat nechtěla. Midge si to asi špatně 
vyložila. „Jenom by mě zajímalo, jaká spojitost existuje 
mezi těmi dvěma lidmi a tetou Meg. Nikdy se o nich ani 
slůvkem nezmínila.“ 

„Vaše teta byla mimořádně skromná žena, paní Brook-
sová. Nepamatuju si, že by se někdy během let, co jsem 
ji znala, nějak vychloubala nebo se nad někým vyvyšo-
vala. Myslím, že to ani neuměla. Naopak, nikdy nešetřila 
chválou, pokud se mluvilo o druhých. To vám povím.“ 

„Jste velice laskavá,“ utrousila jsem. Nevěděla jsem, 
jak mám vhodně zareagovat a cítila jsem se poněkud 
nesvá. „No, děkuju vám, že jste si udělala čas a zavola-
la mi.“ 

„Co kdybychom se sešly někde na oběd? Myslím, že 
jsme se ještě nikdy neviděly, a to už tu nějaký čas bydlí-
te. Jak by se vám hodil zítřek?“

Souhlasila jsem, že moc ráda přijdu, pokud se domlu-
víme na půl jednou, protože celé dopoledne učím. Čas jí 
vyhovoval. Když jsem zavěsila, vyťukala jsem číslo Elsie 
Riversové, náhradní babičky našeho syna, a požádala ji, 
jestli by Eddie nemohl strávit odpoledne u ní. 

Pak jsem se zamyslela a pokusila se odhadnout, o čem 
si budeme s paní Yaegerovou povídat.
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4
Ve středu ráno jsem se oblékla do školy. Volím mož-
ná trochu formálnější styl než ostatní učitelé, kteří bez 
problémů přijdou do třídy v odrbaných džínech a fl a-
nelových košilích. Já si obvykle beru sukni a halenku 
nebo svetr, někdy sako. Podle způsobu vyjadřování bych 
paní Yaegerovou zařadila spíš do generace našich rodi-
čů než do své, z čehož jsem vyvodila, že bych jí mohla 
trochu formálnějším oblečením kápnout do noty. Když 
jsem po vyučování konečně zaparkovala před jejím do-
mem, stále jsem nevěděla, co mám očekávat. Hlavou se 
mi samozřejmě honili fi ktivní vrazi a dotěrní vyšetřo-
vatelé, jak tomu obyčejně bývá vždycky, když skončím 
ve škole. 

Dům patřil do kategorie starší oakwoodské zástavby 
a snadno jsem rozeznala místo, kde začínala přístavba, 
k níž se ve městě rozhodlo mnoho majitelů domů, včet-
ně nás. Zazvonila jsem u vchodových dveří, které vzá-
pětí otevřela drobná štíhlá žena s prošedivělými vlasy, na 
přivítanou mi nadšeně a pevně stiskla ruku, obdařila mě 
příjemným úsměvem a pozvala mě dál. 

„Nedáte mi košem, když vám nabídnu skleničku sher-
ry?“ zeptala se poté, co mi pověsila kabát do šatníku 
v předsíni.

„Děkuju, ráda ochutnám.“ Já sice alkoholu moc ne-
holduju, ale pomyslela jsem si, že snad trochu sherry 
zvládnu, aniž bych jí tam usnula za stolem. 

Posadily jsme se v obýváku s našimi drinky a s tá-
cem plným různých jednohubek, což zahrnovalo tenké 
plátky okurky s ozdobně vykrajovanými okraji, kousky 
modrého sýra, několik druhů slaných rýžových krekrů 
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a ještě další laskominy, které jsem ani nedokázala iden-
tifi kovat, ale chutnaly znamenitě. 

„Když byl můj muž starostou, dala jsem si za úkol se 
seznámit s co největším počtem rodin,“ začala má hos-
titelka, „ale uvědomuju si, že ani při vší snaze jsem ne-
stihla mnoho lidí, kteří se přistěhovali v několika po-
sledních letech. Vím, že jste sem přišla poté, co Meg 
zemřela, ale nikdy jsem se nedostala k tomu, abych se 
s vámi seznámila.“ 

„Jsem ráda, že jste mě k vám pozvala. A vidím, že jste 
také šikovná a nápaditá kuchařka.“ 

„To je výsledek mnohaleté praxe,“ prohodila prozaic-
ky. „Vy musíte být ta jeptiška, o níž Meg mluvila.“ 

„Bývala jsem. Ano. Dostala jsem povolení vyvázat se 
ze slibu na jaře toho roku, kdy teta zemřela. Odkázala 
mi dům a já jsem se rozhodla, že tady zkusím žít. Dnes-
ka jsem vdaná, máme malého syna a jsme v Oakwoodu 
šťastni.“ 

„To jsem ráda. A slyšela jsem o vás i v jiné souvislosti. 
Měla jste zásadní vliv na přestěhování sanatoria Green-
willow do našeho města.“ 

„Ano. Došlo k tomu vlastně hned první léto, co jsem 
se přistěhovala. Cítila jsem, že to je správná věc, a navíc 
byla výhodná i pro mě osobně. Dneska můžu navštěvo-
vat bratrance Gena, kdykoli se mi zachce.“ 

„To druhé úmrtí, o němž jsme mluvily v telefonu, 
se týkalo jeho kamaráda. Bylo to velice smutné, mladý 
muž obklopený tolika lidmi, kteří ho milovali, oběť ne-
přízně přírodních sil.“

„Gene si na něj dobře pamatuje.“ Natáhla jsem ruku 
pro malý trojúhelníkový toast s krevetou a při pohledu 
na něj mě napadlo, jestli v sobě někdy najdu tolik trpě-
livosti, abych pro návštěvu dokázala připravit pohoštění 
z podobných chuťovek. „Znala jste některého z těch ze-
snulých mužů?“ zeptala jsem se.
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„Pacienta z Greenwillow jsem neznala – tehdy ve měs-
tě ještě nesídlili, jak víte – ale Larryho Filmorea jsem 
znala velmi dobře. Byl to zlatý člověk, nesmírně praco-
vitý, neváhal pomoci penězi všude, kde bylo třeba.“ 

„Jeho sebevražda musela šokovat všechny, kdo ho 
znali.“ 

„To nepochybně.“ Položila na stůl prázdnou sklenku 
od sherry. „Nepřesuneme se do jídelny?“

Následovala jsem ji. Naleštěný stůl byl připravený pro 
dvě osoby. Na elegantním prostírání se třpytily stříbrné 
složitě zdobené příbory a vedle nich stály štíhlé křišťálové 
sklenky. Nepočítala jsem s tím, že bych k obědu pila ještě 
další alkohol, a netušila jsem, co to se mnou udělá. V ma-
lých miskách byl přichystaný lákavě vypadající salát, na ta-
lířcích ležely čerstvé rohlíky. Paní Yaegerová nalila do skle-
nic bílé víno, aniž se mě zeptala. Ochutnala jsem ho, jak 
mě to naučil Jack, a začala jsem tím, že jsem nasála výraz-
né aroma. Byla jsem si jistá, že pijeme kvalitní značku. 

„Ano, Larryho sebevražda nás zasáhla jako blesk z čis-
tého nebe,“ řekla, čímž navázala na rozhovor z obýváku. 
„Proč se muž odhodlá k takovému činu? Proč to vůbec 
kdokoli udělá, ale obzvláště muž, který měl tolik věcí, 
pro něž stálo za to žít. Nikdy se to nedovíme.“ 

„Nebylo na tom nic podezřelého?“
„Všechno bylo podezřelé. Kam se vypravil v časných 

ranních hodinách po oslavě vlastních narozenin? Proč 
tak narychlo odešel z domu? Kde strávil poslední hodi-
ny svého života?“

„Existují nějaké odpovědi?“ 
„Žádné, které by stály za řeč. Záhadně zmizel; stejně 

záhadně se objevil.“
„Jeho žena stále bydlí ve městě?“ 
„Ano, Laura zůstala v jejich domě. Má spoustu přá-

tel a žije naplno, ale zlomené srdce se samozřejmě nikdy 
nezahojí.“ 
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„Předpokládám, že policie celou tu věc důkladně pro-
šetřila.“ 

„Pokud vím, tak ano. Měli přibližnou představu, jak 
daleko mohl dojet, ale Larry po celou dobu, kdy byl 
pryč, ani jednou netankoval a neplatil žádné mýtné, 
takže nevěděli, jakým směrem se vydal. A nikdo ho ne-
viděl.“

„Byl zastřelený?“
„Ano, vlastní rukou.“
„Zbraň patřila jemu?“ 
„Na to si nevzpomínám,“ odpověděla, když přelomila 

jeden z rohlíků a namazala ho máslem. „Laura by vám 
řekla víc.“

Nevěděla jsem, jestli mi tou poznámkou chtěla na-
značit, že Lawrence Filmore vlastnil pistoli. „Poslala jste 
mé tetě velice milý dopis,“ nadhodila jsem, abych změ-
nila téma. „Doslova překypoval laskavostí a srdečností. 
Musela z něho být dojatá. Minulý týden jsem ho našla 
v kartonové krabici ve sklepě a zeptala jsem se Midge, 
jestli nezná někoho jménem Celia.“ 

Usmála se. „Teď už tomu rozumím. Povězte mi něco 
o sobě, Chris. Nepochybně pocházíte ze zajímavého 
a nevšedního prostředí.“

Během oběda jsem ji v kostce seznámila se svým ži-
votem. Byla to příjemná žena, která se snažila vzbudit 
ve mně pocit, jak si mě lidé váží. Pomyslela jsem si, že 
musela být pro svého muže obrovským přínosem, když 
vykonával funkci starosty. To bylo ale předtím, než jsem 
se přestěhovala do Oakwoodu, a Meg se ani o jednom 
z nich nikdy nezmínila. 

Když jsem se konečně rozloučila poté, co jsem nedo-
kázala odmítnout domácí dezert a velice dobrou kávu, 
převládal ve mně pocit, že jsem získala novou přítel-
kyni. 

* * *
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Toho večera, když jsem měla trochu volného času, jsem 
prolistovala deníky tety Meg. Zápisky jsem četla namát-
kou, ale nevěnovala jsem jim moc pozornosti. Určitě si 
je nechám. Zachycovaly její myšlenky, pocity, staros-
ti a obavy, radosti a zármutky. Našla jsem notes, který 
časově korespondoval s oběma úmrtími, o nichž jsem 
se dověděla, a v něm jsem se zaměřila na zápisky, které 
o nich pojednávaly. Nedověděla jsem se z nich ale o nic 
víc než od Midge, Celie, Virginie McAlpineové a z no-
vinových výstřižků. Když jsem s tím skončila, odložila 
jsem notes stranou a pustila se do přípravy na seminář 
na příští týden.

Ve čtvrtek ráno jsem se vzbudila s myšlenkou na Darby-
ho Maxwella a jeho matku. Po snídani jsem se rozhod-
la, že jí zatelefonuju. Chtěla jsem se jí jenom představit 
a vysvětlit jí, co mě váže k její rodině. Virginia z Green-
willow mi dala její poslední telefonní kontakt už téměř 
deset let starý, a tak jsem zavolala.

„Vy musíte být ta jeptiška,“ řekla, když jsem se jí před-
stavila jako Megina neteř. 

„Bývala jsem v době, kdy jste znala mou tetu. Teď 
bydlím v jejím domě.“ Pokračovala jsem ve vysvětlování 
podrobností, mluvily jsme spolu asi deset minut. Něja-
kým zvláštním způsobem – možná vyjadřováním – mi 
připomínala tetu. Její hlas se příjemně poslouchal. 

Nakonec prohlásila: „Pokud jste z Oakwoodu, není 
to tak daleko od místa, kde teď v Connecticutu bydlíme. 
Nechtěla byste sem přijet na návštěvu?“ 

Tak náhlé pozvání mě poněkud zaskočilo, protože 
jsem s ničím jiným kromě telefonického rozhovoru ne-
počítala. Trvalo mi chvilku, než jsem odpověděla, během 
níž mě zpracovávala, abych neváhala a přijala. Ráda by 
mě přivítala zítra na oběd, že něco prý připraví, nic no-
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blesního – „Víte, já si na žádný luxus nepotrpím,“ ujiš-
ťovala mě – jenom obyčejné dobré jídlo. Musím přiznat, 
že tímto argumentem mě vlastně přesvědčila, protože já 
obzvlášť miluju právě prosté dobré pokrmy. Takže jsem 
souhlasila a dojednala s Elsie, aby pohlídala  Eddieho. 
Měla jsem radost, že se mi naskytla příležitost strá-
vit několik hodin s ženou, která mi tolik připomínala 
tetu Meg. 

Bydlíme kousek od longislandské úžiny, což je úzký pruh 
moře oddělující severní břehy Long Islandu, které vy-
čnívají do Atlantského oceánu, od severovýchodního 
pobřeží státu New York a přilehlého jižního pobřeží 
Connecticutu. Pokud jedete po pobřeží směrem na se-
verovýchod, průliv se postupně rozšiřuje, aby nakonec 
splynul s Atlantským oceánem. 

Betty Lintonová bydlela severně od pobřeží někde ve 
středním Connecticutu, víceméně na cestě do Massa-
chusetts. Večer jsme si s Jackem sedli k mapě a vybra-
li pro mě tu nejlepší cestu. Byl časný podzim a sliboval 
velice příjemnou jízdu, protože listí se sice už začalo za-
barvovat, ale ještě nepadalo. 

Odvezla jsem Eddieho do školky a připomněla mu, 
že ho vyzvedne Elsie a já se vrátím později odpoledne.

„Kam jedeš?“ zeptal se.
„Jedu navštívit jednu paní do Connecticutu.“ 
„Je hodná?“
„Myslím, že ano.“
Náš předpoklad se vyplnil; jízda byla opravdu příjem-

ná. Když jsem konečně dorazila k domu, který jsem hle-
dala, byla jsem překvapená, že stojím před starou dob-
ře udržovanou dřevěnou stavbou na pozemku o rozloze 
několika akrů. Na staromódní poštovní schránce u sil-
nice byla jmenovka LINTONOVI. Vyjela jsem nahoru 
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po dlouhé příjezdové cestě a zaparkovala. Odhadovala 
jsem, že dům byl postavený někdy v polovině devatenác-
tého století, a mnohé ze stromů kolem musely být mini-
málně stejně staré. Byl opravdu nádherný.

Paní Lintonová vyšla ven před hlavní vchod a s úsmě-
vem na tváři na mě zamávala, když jsem vystoupila z auta. 
Myslím, že jsem si ji zamilovala na první pohled. Vypo-
zorovala jsem určitou podobnost mezi ní a tetou Meg, 
ne tolik po stránce fyzického vzhledu, ale spíš co se týká 
povahy a životního elánu. Byla to čiperka, vyzařovala 
z ní energie a měla pohodový nenucený úsměv.

„Vy se své tetě ani za mák nepodobáte,“ změřila si mě 
přívětivým pohledem a podávala mi ruku na pozdrav, 
„ale mám radost, že vás můžu poznat. Vím, že jste Ge-
nova sestřenice. Vždycky o vás mluvil.“

„Říkával mi ,hnědá paní‘, protože františkánský hábit, 
který jsem nosila, byl hnědý.“ 

„Pojďte dál. Máte za sebou dlouhou cestu a venku se 
dost ochladilo.“ 

Vnitřek domu byl překrásný, všude spousta starých 
dřevěných trámů, nepochybně původní podlahy byly peč-
livě ošetřené a naleštěné. Lintonovi si očividně dali hod-
ně záležet, aby zařídili dům ve starodávném americkém 
stylu. Mohli jste tu obdivovat nádherné petrolejové lam-
py umně upravené pro svícení elektrickými žárovkami, 
ručně vyřezávanou dětskou kolébku a staré ručně tkané 
koberečky a rohože. Připadala jsem si, jako bych objevila 
vzácný poklad, ale neměla bohužel čas si každý kousek 
pořádně prohlédnout. 

„Zařizování tohohle domu jsme si moc užili,“ pozna-
menala Betty Lintonová. „Když jsme se sem nastěhova-
li, byly tady jen holé stěny až na pár starých krámů, kte-
ré jsme nakonec stejně vyhodili. Pojďme se na chvilku 
posadit a popovídat si. Vyzkoušejte si to houpací křeslo. 
Nebojte se, není to žádná starožitnost, je jenom staré. 
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Sedávala v něm moje maminka se mnou v náručí, když 
jsem byla ještě nemluvně a nechtěla jsem spát. Takže 
buďte opatrná, má drahá. Usnete v něm raz dva.“ Usmá-
la se na mě. 

Bylo vyrobené z mořeného dubu, zdobené řezbář-
skými motivy. Bázlivě jsem se posadila, ale vzápětí jsem 
zjistila, že je pevné, bytelné a kupodivu i bez polštářku 
překvapivě pohodlné. Asi půlhodinku jsme si povídaly 
a pak jsme se přesunuly do jídelny, kde v jednom z mno-
ha krbů hořel oheň. Tady bylo ještě víc věcí hodných ob-
divu. Mou pozornost upoutal hlavně rohový kredenc 
a nádobí, které v něm bylo vyrovnáno. Paní Lintonová 
mi řekla, že to je jeden z několika kusů nábytku, který 
v domě zůstal po původním majiteli, ale museli ho ne-
chat kompletně restaurovat. Vitrážové skleněné výplně 
ve dveřích byly původní. Když jste skrz ně pozorovali 
zbytek místnosti, měli jste pocit, jako by se rozvlnila.

„Jsem opravdu ráda, že jste přijala mé pozvání,“ ujiš-
ťovala mě Betty Lintonová. „Obávám se, že po smrti 
svého syna jsem se s vaší tetou v podstatě přestala stýkat; 
bylo to příliš bolestné. Ale jednou nebo dvakrát do roka 
jsme spolu mluvily a pak jsem se od někoho doslechla, 
že zemřela. Možná od Virginie z Greenwillow.“ 

„Já jsem vašeho syna neznala. O tom, co se stalo, jsem 
se dověděla teprve nedávno, když jsem se pustila do vy-
klízení papírů z krabic po tetě Meg. Našla jsem tam do-
pis od vás a nějaké novinové výstřižky. Vím, že to bylo 
už hrozně dávno, ale Darbyho je mi velice líto.“ 

„Děkuju. Stalo se to před dvanácti lety, ale když nad 
tím přemýšlím, což je docela často, připadá mi, jako by 
to bylo minulý týden. Byl to moc hodný kluk, učiněný 
dobrák a osud mu určil tak nepříjemnou smrt. Musel 
být tak strašně vyděšený, prochladlý a zmatený, že nedo-
kázal najít cestu domů.“ 

„Potom, co jsem si přečetla váš dopis, jsem si o vašem 
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synovi povídala s Genem. Pamatuje si na Darbyho ve-
lice dobře.“

„Děkuju,“ řekla znovu, jako bych pronesla nějaký 
kompliment.

K jídlu pro nás připravila dušené maso se zeleninou. 
Když přinesla mísu ke stolu, byla směs stále tak hor-
ká, že ještě zvolna probublávala. Na stole nebylo víno, 
což mi vyhovovalo, místo toho jsme pily vodu z cíno-
vých pohárů, které byly na dotek velice studené. Odmít-
la jsem nabídku na šálek kávy, a když jsme dojedly, vzala 
mě ven na prohlídku pozemku.

Na jasné obloze svítilo slunce a jeho ostré paprsky 
propichovaly chladný vzduch a příjemně hřejivé dopa-
daly na mou pokožku. Prošly jsme kolem dlouhého sta-
rého kurníku, který už zjevně nikdo neobýval, a před 
námi se vynořilo stavení, kde patrně dříve bydlel do-
movník nebo údržbář. Pomyslela jsem si, že takové mís-
tečko by se mi náramně hodilo jako pracovna, když si 
dělám přípravy na vyučování, pročítám studentské eseje 
nebo zpracovávám různé texty.

Necelých dvacet metrů stranou byl rybník, v němž, jak 
Betty tvrdila, její muž v létě každý den plaval. A všude ko-
lem rostla spousta květin a okrasných keřů, dokonce jsem 
objevila i pár záhonků se zeleninou. Aniž bych musela jít 
až k nim, mezi zelenými listy a zahnědlými stopkami jsem 
rozeznala těžké oranžové dýně bořící se do země. 

Vrátily jsme se zpátky do domu a u vyhřátého krbu 
jsme si s chutí daly jablečný mošt a koblihy. Litovala 
jsem, že jsme se nedomluvily na takovém termínu ná-
vštěvy, aby se mnou mohl přijet Jack; tenhle dům by se 
mu docela určitě líbil. 

„Mám báječného manžela,“ vytrhla mě Betty ze za-
myšlení, když jsme odpočívaly. „Prvních deset let Dar-
byho života bylo strašně těžkých hlavně proto, že se jeho 
otec prostě nedokázal vyrovnat s tím, že máme retardo-
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vané dítě. Vyzkoušeli jsme několik ústavů, ale fungovalo 
to jenom do té doby, než se Darby vrátil domů na prázd-
niny. A kromě toho, samozřejmě, jsme za pobyt museli 
platit hříšné peníze.“ 

„Chápu,“ pokývala jsem hlavou.
„Nakonec jsme se rozešli. O pár let později jsem se 

seznámila s Bradem Lintonem a ten mi změnil život. 
Poznala jsem, co znamená být absolutně šťastná. Až na 
to, pochopitelně, že mi chyběl Darby.“ 

„S mou tetou jste se seznámila v Greenwillow?“
„Ano, díky našim synům. Nebydlela jsem v Oakwoo-

du jako ona. My jsme se usadili o kus dál na sever. Přes-
to jsme se s Meg občas domluvily a poobědvaly spolu. 
A když Darby zemřel, zachovala se úžasně. V té době 
už jsem bydlela tady, a tak jsem několik dní zůstala 
u ní, protože pohřeb se konal v místě našeho původní-
ho bydliště. A ona má největší zásluhu na tom, že jsem 
ty hrozné chvíle vůbec přežila. Nevím, jak jinak to mám 
 vyjádřit.“

„Virginia tvrdila, že se s Darbym setkávala velice 
často.“ 

„Ano, to je pravda. Když jsem o víkendu nemohla 
přijet na návštěvu, brávala si v neděli oba chlapce domů 
na oběd. I během týdne se občas zastavila, sedla si s nimi 
a povídala. Když jsem si vzala Brada, přestěhovali jsme 
se sem a mé návštěvy v Greenwillow se hodně omezily. 
A jeho otec nejezdil skoro vůbec,“ dodala smutně. 

„Četla jsem novinové výstřižky o Darbyho smrti. Vy-
rozuměla jsem z nich, že se ho snažil najít snad každý, 
kdo měl nohy.“

„Přesně tak. Do pátrání se zapojili všichni. Celou noc 
chodili lesem křížem krážem vybaveni výkonnými sví-
tilnami a volali jeho jméno. Kdyby tam byl, určitě by je 
uslyšel. Musel se zatoulat hodně daleko, prostě pořád šel 
špatným směrem, až bylo příliš pozdě.“ 
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„A velikým obloukem se pak vrátil zpátky,“ nadho-
dila jsem.

„Ano. Muselo to tak být. Nikdo nemohl nic dělat. 
Z toho, co se stalo, jsem mohla obviňovat jenom sebe.“ 

„Ale ne,“ namítla jsem. „Nebyla to –“
„Neměla jsem dopustit, aby se mi ztratil z dohledu. 

Ten mládenec, který s ním šel ven, si prostě neuvědomil, 
že Darby nezná ani dům ani jeho okolí a že může snad-
no sejít z cesty, třeba když uslyší ptačí cvrlikání nebo si 
všimne veverky, jak hbitě šplhá po větvích a vzápětí mizí 
mezi listy. Ne chvíli jsem ztratila ostražitost a to jsem 
neměla dělat.“ 

Litovala jsem ji, protože jsem si uvědomovala, s ja-
kým pocitem viny musí žít. „Byla to jen strašná nehoda, 
Betty. A nikdo za ni není zodpovědný.“ 

Neodpověděla. Vstala a přihodila na oheň v krbu dvě 
polínka. Když se znovu posadila, prohodila: „Jedna věc 
na tom byla ale strašně zvláštní.“ 

„Co máte na mysli?“
„Chvíli potom, co Darby zemřel, mi vrátili jeho oble-

čení a prstýnek, který vždycky nosil. Tenisky ale nebyly 
jeho. Patřily někomu jinému.“ 

5
Ohromilo mě, jakým klidným a nevzrušeným hlasem tu 
poznámku pronesla. „Co tím chcete říct?“ zeptala jsem 
se znovu.

„Toho dne dopoledne, kdy jsme se vypravili na ná-
vštěvu k přátelům, jsem mu pomáhala zavázat tkaničky. 
Měl bílé, téměř nové tenisky. Ty, které jsem dostala zpát-
ky, byly černé a mnohem obnošenější.“ 

„Upozornila jste na to někoho?“ 
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„Volala jsem do nemocnice – márnice je v nemoc-
nici – abych se na to zeptala. Řekli mi, že mi poslali 
všechno oblečení, které měl na sobě. Mluvila jsem pří-
mo s mužem, který ukládal věci do pytle. Chvíli jsem 
měla pocit, jako by si myslel, že ho obviňuju z kráde-
že Darbyho tenisek, ale vysvětlila jsem mu to. Nazna-
čila jsem možnost, jestli se nemohla stát chyba. Ale on 
mě se vší rozhodností ujistil, že taková věc se prostě stát 
nemůže.“

„Nahlásila jste své podezření na policii?“
„Neshledávala jsem k tomu žádný důvod. Darbymu 

by to beztak život nevrátilo. Zemřel v důsledku pod-
chlazení. Já jsem prožívala strašné chvíle. Nedokázala 
bych ani vést rozumný rozhovor. Smířila jsem se s vy-
světlením, že ty tenisky prostě někde našel a z nějakého 
důvodu si je obul.“ 

„Měl zavázané tkaničky?“ zeptala jsem se se zájmem, 
protože jsem si vzpomněla, jak se zmínila o tom, že je 
Darbymu tehdy dopoledne zavazovala.

S odpovědí si dala na čas. „Neviděla jsem je na něm,“ 
protáhla zamyšleně, „ale po tom martyriu, které si mu-
sel vytrpět, po těch dlouhých dnech strávených někde 
v lese bych předpokládala, že ani jeho vlastní tenisky už 
by nebyly zavázané.“ 

Uvažovala logicky a já se tou věcí nechtěla dál zabý-
vat. Viděla jsem na ní, že se musí hodně přemáhat, aby 
se nerozplakala. Raději jsem to téma opustila a požádala 
ji, jestli by mi ukázala další místnosti. Okamžitě vysko-
čila a ochotně mě provedla po celém jejich nádherném 
domě. Když jsme se vrátily do přízemí, zeptala jsem se, 
jestli bychom mohli přijít na návštěvu s Jackem a s Ed-
diem, a ona horlivě přitakala, že bude moc ráda. O chvil-
ku později jsem odjela. 

Jediné, na co jsem se dokázala cestou domů soustře-
dit, byla záhada s teniskami. Betty měla pravděpodobně 
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pravdu; Darby někde našel staré tenisky a z nepochopi-
telného důvodu – možná proto, že jeho byly mokré – své 
zahodil a obul si ty druhé. Snažila jsem se vymyslet, jak 
se to mohlo stát. Kdo nechá někde venku pár tenisek? 
Možná někdo u bazénu nebo u rybníka. Jeden z výstřiž-
ků se zmiňoval o jakémsi jezeře. Ale to se mi nezdálo 
pravděpodobné. 

Dorazila jsem do Oakwoodu pozdě odpoledne a hned 
jsem zamířila k Elsie, kde jsem se na chvilku posadila, 
abychom si popovídaly. Eddie jí přinesl ze školky nový 
výkres; kluka s nějakou paní, zelenou trávu a modré 
nebe. Podle mého názoru se mu opravdu povedl. Elsie 
byla v sedmém nebi. Nelenila a udělala na dveřích led-
nice místo a připevnila ho tam magnety. 

„To je můj obrázek,“ oznamoval mi pyšně Eddie.
„Je nádherný, Eddie. To jsi ty?“ 
„Hm. A tohle je Elsie.“ 
„A je si docela podobná. Nakreslil jsi úžasný obrá-

zek.“ Při troše dobré vůle se daly vysledovat určité fyzic-
ké rysy, které měly s Elsie podobné. Má plnou kulatou 
tvář, což Eddie přesně trefi l. Popravdě řečeno, postavy 
se v podstatě skládaly jenom z obličejů, což mi nevadilo 
a očividně byla spokojená i Elsie. 

Odjeli jsme domů, já jsem pro tuto chvíli pustila z hla-
vy myšlenky na Darbyho Maxwella a začala jsem připra-
vovat večeři. Eddiemu se po celou dobu pusa nezastavila 
a já ho pozorně poslouchala. Jedno děvčátko z jeho třídy 
někoho zašpinilo barvami, načež se prý strhla pranice. 
Z vyprávění nebylo jasné, jestli k umazání došlo nešťast-
nou náhodou nebo bylo úmyslné, nicméně tato událost 
zanechala v mém synovi hluboký dojem. Chlapec, který 
byl ušpiněný, asi vybuchl a reagoval velmi vztekle, a do-
kázala jsem si představit učitelku, která měla plné ruce 
práce, aby od sebe děti roztrhla. Přestože jsem si ná-
slednou myšlenku nechala pro sebe, měla jsem radost, 
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že iniciátorkou nepříjemného incidentu bylo tentokrát 
děvče. Občas totiž upřímně věřím v princip rovnocen-
ných příležitostí.

„Tomu se říká narazit na zlatou žílu,“ pochválil mě Jack 
večer, když jsem mu vylíčila záhadu s teniskami. „A ni-
komu se s tím nesvěřila?“ 

„Žádné úřední osobě,“ upřesnila jsem a popsala mu 
její tehdejší psychické rozpoložení. 

„To samozřejmě chápu a cítím s ní, ale nemám rád ne-
vyjasněné otázky. A tohle bude asi zatraceně tvrdý oříšek.“ 

„Co myslíš, že by udělala policie, kdyby o tom věděla?“ 
„Mohli by pročesat nejbližší okolí a snažit se zjistit, 

jestli někomu nechybí tenisky. Třeba ho někdo pozval 
k sobě.“ 

„A nezavolal policii,“ doplnila jsem ho.
„Nebo ještě něco horšího.“ 
Na to jsem ani nechtěla pomyslet. „No, věděla jsem, 

že tě to bude zajímat. Ta příhoda mi vyrazila dech, když 
mě s ní seznámila.“ 

„Víš, nesmíme zapomínat ani na možnost, že Dar-
bymu dal tenisky ten mládenec, kterého šel navštívit. 
Možná si spolu chvíli hráli v dětském pokoji, než odešli 
na procházku.“

„Je to už tak dávno, že nejspíš ani nemá cenu se ni-
koho ptát. A předpokládejme, že přesně tak se to stalo. 
Nic to nemění.“ 

„Ale předpokládejme, že se to tak nestalo. Neobyčej-
ně vzrušující možnost, co říkáš?“ 

A tím by pravděpodobně všechno skončilo, kdybych 
ovšem při příští návštěvě své kamarádky v ulici, Mel 
Grossové, téma znovu neotevřela a nesvěřila se jí s tím, 
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co se stalo. Před dvanácti lety ještě nebyla vdaná a dům 
v Oakwoodu si pořídila pouze šest nebo sedm let před 
tím, než jsem se přestěhovala do domu po tetě Meg. 
Přesto se vždycky živě zajímá o všechny drobné příbě-
hy, na které čas od času narazím, a tak jsem jí vyprávěla 
o Darbym, o teniskách a o mé tetě.

„Co se týká těch tenisek, musí přece existovat řada 
rozumných vysvětlení,“ poznamenala. „Vykládala jsem 
ti už o našem Noahovi, jak šel jednou do školy a na jed-
né noze měl polobotku a na druhé tenisku?“ 

Vyprskla jsem smíchy. „Ne, to jsem ještě neslyšela.“ 
„Nevím, na co tenkrát myslel, ale tak se to zkrátka 

stalo. Poslali ho samozřejmě za školní vychovatelkou, 
aby to s ním vyřešila. Té ubohé ženské prostě vždycky 
hodí na krk problémy, s nimiž si nikdo jiný neví rady. 
Zavolala mi a já letěla do školy s druhou teniskou. V tu 
chvíli bych se hanbou propadla.“ 

„Naprosto tě chápu. Ale přece je nemůžeme oblékat 
já nevím do kolika let.“ 

„Souhlasím s tebou.“
„Mel, znáš ve městě nějakou paní, která se jmenuje 

Laura Filmoreová?“ 
„Laura? No jistě. Úžasná žena. Přihlásila se ve ško-

le jako dobrovolná výpomoc. Dochází tam několik dnů 
v týdnu a věnuje se dětem, které zaostávají za ostatními ve 
čtení. Je trpělivá, laskavá a nic neošidí. Navíc to dělá úplně 
zadarmo, ale i kdybys chtěla někomu zaplatit, lepšího člo-
věka bys na takovou práci nenašla. Proč se ptáš?“ 

Znovu jsem s ní prošla všechny důležité body od 
mokrých kartonových krabic přes spoustu papírů po 
obětavost mé tety Meg. 

„Seznámím tě s ní, když se za mnou zastavíš ve škole. 
Bude se ti líbit.“ 

To bylo pondělí poté, co jsem navštívila Betty Linto-
novou. Následujícího odpoledne jsem se vydala do ško-
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ly v době, kdy končí vyučování, a Eddieho jsem vzala 
s sebou. Vysvětlila jsem mu, že sem za pár let bude také 
chodit. Stál vedle mě a s otevřenou pusou sledoval, jak se 
z hlavních dveří budovy hrnou davy povykujících dětí; 
některé utíkaly ke svým maminkám, jiné se smály a do-
váděly s kamarády. Musely mu připadat jako hrůzu na-
hánějící obři, protože se ke mně přitiskl a chytil mě za 
ruku. Jakmile však uviděl Sari Grossovou, přestal se bát, 
jeho stisk povolil a ukázal na ni.

„Podívej,“ zvolal, „támhle je Sari. Ona chodí do té-
hle školy?“ 

„Ano, chodí.“
„Je to dobrá škola,“ konstatoval s vážnou tváří. „Ale já 

mám radši tu naši.“
„Myslím, že prozatím je tvá škola pro tebe lepší. Po-

dívej, támhle přichází Mel.“ 
Šli jsme jí naproti a Mel se s Eddiem jako obvykle sr-

dečně přivítala. „Chris, tohle je Laura Filmoreová. Lau-
ro, Chris Bennettová Brooksová.“

„Ráda vás poznávám.“ Potřásly jsme si rukama. „Mel 
mi řekla, že jste neteř Margaret Wirthové.“ 

„Mami,“ ozval se Eddie, „chtěl bych jít domů se Sari.“ 
„To nejde –,“ chystala jsem se mu vysvětlit.
„Ale proč ne? Žádný problém,“ přerušila mě Mel. 

„Tak co, Eddie? Najdeme Noaha a vyrazíme?“ 
V následujícím okamžiku jsme s Laurou Filmoreo-

vou osaměly. Zamávala jsem na rozloučenou svému od-
cházejícímu synovi, který už ale upnul pozornost zcela 
jiným směrem, a obrátila se k paní Filmoreové. „Ano, 
jsem Megina neteř a bydlím v domě, který jsem po ní 
zdědila.“ 

„Když zemřela, bylo mi to velmi líto. Znala jsem ji 
jako nesmírně příjemnou ženu s obrovským přínosem 
pro naši společnost.“ 

„Děkuju vám. Dověděla jsem se o vás teprve nedáv-
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no.“ Znovu jsem vyprávěla svůj příběh a ona mu pozor-
ně naslouchala. 

„Prožívala jsem tehdy velice krušné chvíle a Meg mi 
opravdu hodně pomohla, abych se s tím vším dokázala 
vyrovnat, se zmizením manžela a následně s jeho smr-
tí. Ona byla prostě taková. Ráda vidím, že jste se usadila 
s rodinou v našem městě a vychováváte tu syna.“

„Žiju tady od té doby, co mi bylo umožněno vyvázat 
se ze slibu v klášteře. Můj manžel se sem přistěhoval, 
když jsme se vzali.“

„Ach, ano, no ovšem, ta neteř, co bývala jeptiškou. Teď 
si vzpomínám. Jezdívala jste sem na návštěvy.“ 

„Jednou za měsíc, abych se viděla s bratrancem 
v Greenwillow.“

„Každopádně jste oživila spoustu starých vzpomí-
nek.“ Zastavila se a položila si příruční kufřík na kapotu 
černého auta. Procházely jsme totiž právě parkovištěm 
vyhrazeným pro učitele. „Chtěla bych vám znovu zopa-
kovat, jak jsem ráda, že jsem se s vámi seznámila. Měly 
bychom spolu někdy jít na oběd, když nebudu ve ško-
le. Teď už ale opravdu musím běžet, pokud mám sehnat 
něco k večeři.“ 

„Tak mě napadá, co kdybyste k nám přišla zítra večer?“ 
zeptala jsem se a sama jsem byla tím pozváním víc než 
překvapená. Jednou z věcí, s níž nemám prakticky žádné 
zkušenosti, je totiž právě pořádání večeří pro hosty. 

„Skvělý nápad!“ Usmála se. „Ano, moc ráda přijdu.“ 
„Bydlíme v –“
„Ale já přece vím, kde bydlíte. Mnohokrát jsem ten 

dům navštívila.“ 
„Výborně,“ řekla jsem suverénně, přestože jsem cítila, 

jak se mi rozbušilo srdce obavami z neznámého. „Když 
přijdete na sedmou, uložím Eddieho do postele.“ 

Zasmála se. „V sedm se to hodí.“ 

* * *
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