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Byla jako led.

Král Jindřich V., William Shakespeare

Horká jako peklo.

Charles Maurice De Talleyrand-Périgord
1754–1838
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Jamesi L. V. Wegmanovi tolik díků, 
že je ani slovy nedokážu vyjádřit
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1

Sedm dní se ten obrázek objevoval na titulních stranách 
novin a na obrazovkách televizí. Děsivý výjev z centra 
New Yorku; na trávníku obklopen převalující se mlhou 
během nevlídného zataženého podzimního odpoledne 
stojí opuštěný invalidní vozík. Na sedačce malé nehyb-
né tělo, které nejeví známky života. Ta fotografi e se stala 
symbolem nebezpečí ve městě, které je natolik zaujato 
vlastními potřebami a nezbytnostmi, že si nevšímá nebo 
dokonce ignoruje zabíjení přímo v srdci sebe sama, že 
projde kolem smrti a nejenže se nezastaví, ale ani jedin-
krát se neohlédne.

Všechno nasvědčovalo tomu, že vražda v parku u měst-
ské radnice – vražda v parku, jak se jí začalo zkráce-
ně říkat – bude jejím nejslavnějším životním případem, 
skutečným završením kariéry a tím nejpůsobivějším od-
chodem ze scény. To ovšem platilo před týdnem. Dnes 
byl život Jane Bauerové převrácený doslova vzhůru no-
hama a ona si nevzpomněla na drobnou postavu na in-
validním vozíku minimálně osm hodin. Znovu se podí-
vala na hodinky.

„Za chvíli jsme tam,“ uklidňoval ji detektiv Martin 
Hoagland.

„Já vím. Jenom to nemůžu vydržet, abych se nepodí-
vala.“

Ujížděl směrem na sever po Riverside Drive, aby se vy-
hnul dopravním komplikacím na Henry Hudson Park-
way, která vedla podél řeky stejného jména kousek na 
západ od nich. Na semaforu blikla červená, pomalu se 
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sunul dopředu a pak vystřelil přes křižovatku. Projížděli 
kolem západní hranice dvacátého šestého okrsku, dva-
-šestka, její první zařazení po ukončení akademie.  Téměř 
dvacet let uplynulo od okamžiku, kdy si poprvé oblékla 
modrou uniformu, „pytel“, jak ji s oblibou nazývá větši-
na policistů, a hlásila se na oddělení v centru Harlemu. 
Před promocí, ještě v šedé uniformě kadeta, vyjížděla 
týden jako třetí člen posádky ve voze silniční policejní 
hlídky, která monitorovala okrsek dva-šest, takže pří-
tomný seržant mohl posoudit, jestli zvládne tuto nároč-
nou práci. Počínala si skvěle a zanechala výborný dojem, 
takže po promoci dostala nabídku nastoupit v tomto 
okrsku nastálo. Její otec zářil radostí a byl na ni jaksepa-
tří pyšný; matka naopak tuto skutečnost vzala na vědo-
mí beze slova a se zjevnými obavami.

Minuli ulici, kde viděla svou první mrtvolu. Ve čtyřpo-
schoďovém domě bez výtahu během služby od dvanácti 
do osmi, přesně řečeno od půlnoci do osmi ráno. Bylo to 
hned na začátku kariéry a musela si při tom od kolegy 
vyslechnout spoustu nepříjemných žvástů. Je nom tady 
zůstaň, dítě, poučoval ji starší policista na místě činu, 
zatímco ona cítila, že se jí zvedá žaludek, a současně se 
snažila ovládnout třes, který jí opakovaně projížděl ce-
lým trupem. Neodcházej odtud, dokud neodvezou tělo, 
nebude zajištěno místo činu a nevyplní se všechny po-
třebné papíry. Kdyby se ti z toho smradu udělalo špatně, 
zapal si doutník. Pak se svému vtipu chraplavě zasmál 
a popřál jí příjemnou službu.

Jane se dívala z okýnka a uvažovala o tom, že by mo-
hla celou svou kariéru znovu prožít projížděním naho-
ru a dolů ulicemi Manhattanu. Kdo by si pomyslel, že je 
tak snadné podlehnout nostalgickým náladám?

„Vyložím tě u vjezdu pro naléhavé případy a počkám 
tam na tebe.“ Martyho hlas prořízl její tiché rozjímání. 
Dva-šestku už nechali daleko za sebou.
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„Nemusíš na mě čekat, Marty. Můžu jet zpátky me-
trem.“

„Počkám na tebe.“
To byl přesně ten druh spolehlivého ujištění, které 

dokázalo navodit v člověku klid a utišit lehkou žaludeč-
ní neurózu. Nic víc by dnes odpoledne nefungovalo líp.

V duchu mu poděkovala. Nicméně její strach postup-
ně narůstal, když se přiblížili k obrovskému komplexu 
nemocničních budov Columbia Presbyterian přímo na 
jih od George Washington Bridge, odkud byl nádher-
ný výhled na řeku Hudson a na New Jersey na protějším 
břehu. Marty zatočil a pak znovu a zastavil, jak slíbil, 
kousek od vjezdu pro naléhavé případy.

„Tak utíkej,“ řekl, když auto se škubnutím zastavilo 
před dveřmi na zastřešenou rampu, kde zrovna nestály 
téměř žádné vozy záchranky.

Vystoupila.
Srdce jí bušilo, když se proplétala mezi nemocnými 

a znuděnými pacienty k ženě na recepci. „John Bauer. 
Jsem jeho dcera.“

„Ano, paní Bauerová. Vašeho otce jsme přijali na lůž-
kovou část. Můžete jít nahoru a navštívit ho.“ Na kou-
sek papíru napsala číslo pokoje a poschodí a stručně 
a přesně jí popsala cestu, jak se tam dostane.

Jane se rozběhla. Šipky na poschodích a na zdích ji 
spolehlivě vedly kolem rohů a chodbami k výtahům 
a kolem hojně navštěvovaných oddělení. Duhová paleta 
barevného kódování naznačovala jednu specializaci za 
druhou. Trvalo celou věčnost, než přijel výtah. Pak za-
stavoval v každém poschodí. Pak se znovu rozběhla.

Pistoli měla ve velkém pouzdře pod ramenem, které 
si pevně tiskla k tělu, když se rozhlížela po číslech po-
kojů. Ještě dva. Zpomalila a snažila se uklidnit, nechtěla, 
aby svou úzkost přenesla i na otce.

Dveře byly otevřené a ona do nich vešla. Jedna postel 
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oddělená závěsem stála u okna, její otec, trochu pobledlý 
v obličeji, ležel na té bližší.

„Janey,“ zvolal, když ji uviděl, a tvář se mu rozzářila. 
„Nemusela jsi sem jezdit, drahoušku. Je mi fajn.“

„Vypadáš dobře,“ zalhala se sebezapřením. Přistou-
pila k posteli.

„Jak říkám, je mi fajn. Zítra odtud vypadnu.“
„Co se stalo? Zapomněl sis vzít léky?“
„Ne. Bral jsem si pilulky přesně podle toho, jak jsi mi 

je připravila. Jednu z těchhle, jednu z tamtěch a jednu 
z těch dalších.“

„Tak co se tedy stalo?“
„Naordinovali mi jich příliš mnoho, to se stalo. Pře-

dávkovali mě,“ řekl, přičemž si dal záležet na zřetelné 
výslovnosti. „Doktor se na mě přijde podívat, můžeš si 
s ním promluvit.“

Váhavě se posadila. „Ty sis vzal příliš mnoho léků?“
„Tak mi to aspoň vysvětlil. Srdce mi bušilo jako spla-

šené. Točila se mi hlava. Udělalo se mi špatně od žalud-
ku. Napadlo mě, že bych měl radši zajet sem, a oni se 
rozhodli, že mě tu nechají přes noc. Nic to není, Janey. 
Věř mi.“

Začala znovu dýchat. „Vypadáš opravdu dobře.“
„Líp než ty.“ Zasmál se. „Jako bys viděla ducha. Neměla 

jsi sem jezdit takovou dálku. Jsem v pořádku. Opravdu.“
„Kdo je tvůj doktor?“
„Swinson. Swenson. Tak nějak.“
„Nebude ti vadit, když za ním zajdu?“
„Jak je libo. A dávej na sebe pozor. Vypadá to, že bys 

noc v nemocnici potřebovala spíš ty.“
A také se tak cítila. Vyhledala sesternu a požádala, 

aby jí zavolali doktora. Seděl tam a něco psal.
„Jsem dcera Johna Bauera.“
„Těší mě. Doktor Swenson.“ Natáhl k ní útlou bledou 

ruku. „Je dobře, že se tu váš otec objevil včas. Snižujeme 
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mu medikaci. To by mělo problém vyřešit. Vy pracuje-
te u policie?“

„Vsadím se, že o mně mluvil.“
„Popravdě, nemluvil o ničem jiném. Nic mu není, sleč-

no Bauerová. Důstojníku. Jakmile mu upravíme medi-
kaci, bude zase v pořádku.“

„Řekl mi, že bral léky přesně podle toho, jak měl pře-
depsáno.“ Chtěla to slyšet přímo od něho. Chtěla, aby 
jasně prohlásil, že chybu udělali oni a ne její otec, že 
ohrozili jeho život, protože mu předepsali nesprávnou 
dávku léků.

„Pravděpodobně to tak bylo,“ připustil doktor a hle-
děl jí přímo do očí. Byl to štíhlý, možná až příliš vyhub-
lý muž se světle šedýma očima za tlustými čočkami vel-
kých brýlí. „Občas bývá nutné dávkování léků poněkud 
vyladit. To by mělo problém vyřešit,“ zopakoval.

„Děkuju.“ Vracela se chodbou k pokoji, kde ležel její 
otec.

„Tak teď už víš všechno?“ zeptal se. Zdálo se, že má 
výbornou náladu, jenom postrádal svou obvyklou zdra-
vou barvu.

„Potvrdil mi každé tvé slovo. Zítra dopoledne jsem 
tady a vezmu tě domů.“

„Nedělej si s tím starosti, Janey. Madeleine pro mě 
přijede. Stejně nemá nic lepšího na práci. Ty běž radši 
dělat něco pořádného. Máš přece velký případ, který je 
třeba vyřešit.“

Přemýšlela, jestli se mu má svěřit. Byl tak nadšený, 
když ji vybrali do týmu, který vyšetřuje vraždu v parku. 
Mohla by mu to říct jindy, ale on byl vnímavý a pozorný; 
určitě by si zpoždění všiml a dotklo by se ho, že mu tu 
novinu zamlčela. „Už na tom případu nedělám, tati.“

Zíral na ni a pomalu vrtěl hlavou, jako by chtěl ten 
fakt vypudit z hlavy. „Co jsi to říkala?“

„Z toho případu mě odvolali. Dověděla jsem se to 
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včera. Stačil jeden telefonát a od dnešního rána mám ji-
nou práci. Prý kšeft na třicet dní. Přidělili mě do nové 
speciální jednotky.“

Ten výraz upoutal jeho pozornost, vytřeštil na ni oči. 
„Do jaké speciální jednotky?“

„Starosta se chce konečně zbavit starých nevyřešených 
vražd. Dneska kvůli tomu máme informativní schůzku. 
A zítra už budu studovat složky případu.“

„To je strašný, Janey. Taková ztráta času. Potřebují tě 
přece u vraždy v parku. Koho zajímá nějaká stará vraž-
da, která se stala někdy v dávnověku? Některé případy 
už jsou tak vousaté, že si na ně nikdo nepamatuje.“

„Existuje spousta nevyřešených případů, tati. Někdo 
se jim musí věnovat a podívat se na ně z jiného úhlu. 
A pokud možno zvýšit procento úspěšnosti.“

„Oni vědí, že to balíš?“ S oblibou používal policejní 
hantýrku.

„Pravděpodobně jo.“
„Neměla jsi nic říkat. Měla sis to nechat pro sebe. Jako 

bys na případu pořád dělala.“
Asi měl pravdu. „Nedělej si s tím hlavu. Jenom si od-

počiň a dobře se vyspi. Marty na mě čeká dole, aby mě 
odvezl domů.“

„Díky, že jsi přišla, zlato.“
Usmála se, pak se k němu naklonila a políbila ho na 

zarostlou tvář. Asi se ráno necítil dobře, tak se neoholil. 
„Zítra ti zavolám. Dávej na sebe pozor.“

„Ty taky, drahoušku.“

Požádala Martyho, aby ji vysadil u jejího nového bytu. 
Jednak to bylo blíž místu, kam jel, a navíc se tam chtě-
la znovu podívat. Stala se jeho majitelkou teprve před 
dvěma dny a klíč měla u sebe. Bylo to v dolní části West 
Village, jižně od Čtrnácté ulice kousek od Abingdon 
Square. Budova byla stará; typ, který se stále nazýval 
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„předválečný“ více než půl století potom, co válka skon-
čila. Uvnitř byly nádherné zachovalé podlahy, které se 
ale musí nejdřív přebrousit a znovu nalakovat, než se 
koncem měsíce nastěhuje. Tlusté zdi tvořily výbornou 
obousměrnou zvukovou bariéru, na mnoha místech zů-
staly tvarované lišty a ozdobné římsy, ale zdaleka největ-
ší radost měla z funkčního krbu.

Když vystoupila z auta, ještě jednou Martymu podě-
kovala. Nešlo jen o to, že mu svěřila do rukou svůj ži-
vot; bylo to o tom, že od okamžiku, kdy oba dva vytáh-
li poprvé revolver, uplynula už zatraceně dlouhá doba. 
A bylo to také o tom, že když na ni padla obyčejná mi-
zérie, jak to v životě občas chodí, vždycky jí podal po-
mocnou ruku. Tak by se k sobě parťáci měli chovat.

Otočila klíčem v zámku, opřela se do těžkých dveří 
a vešla dovnitř. Slyšela zvuk kroků rozléhající se prázd-
nými místnostmi, cítila vůni čerstvě vymalovaných zdí. 
Bylo tu čisto, jenom podlahu bude ještě potřeba nala-
kovat. Kuchyně nedávno prošla kompletní rekonstrukcí, 
veškeré zařízení bylo téměř nové a dokonale vyplňovalo 
prostor, jako by bylo navrženo právě sem. Všechny čty-
ři hořáky plynového sporáku fungovaly, takže se jí bude 
vařit pohodlněji a rychleji než ve starém bytě, kde mo-
hla použít pouze tři plotýnky. Až ušetří nějaké peníze, 
možná tady vymění podlahu nebo doplní nějaké barev-
né dlaždičky. Bylo jí skoro jedenačtyřicet. Pravý čas na 
to žít jako dospělá.

Byt měl dvě ložnice, ta menší byla jako stvořená pro 
kancelář, pracovnu nebo pokoj pro hosty. Táta tady jis-
tě rád občas přespí, pomůže jí pověsit záclony a obráz-
ky. Přešla k oknům, vysunula je nahoru a pak stáhla zpět 
dolů a zajistila.

Druhá ložnice byla nezvykle prostorná místnost se 
skříní, kterou bude mít problém zaplnit. Nájemné za byt 
bylo poměrně vysoké, ale odpovídalo kvalitě. V novém 
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zaměstnání si vydělá o dost víc, aby bez problémů všech-
no zaplatila. Byla to práce, o níž tu a tam snila, vlast-
ní kancelář s dveřmi, které byly zavřené, asistentku na 
plný úvazek, každý den hodinovou přestávku na oběd, 
a ne že si ukradne minutku, aby zhltla sendvič nebo kou-
sek studené pizzy. Soubor těžko postižitelných detailů, 
které dohromady vytvářejí takzvané důstojné pracovní 
 podmínky.

Vešla do koupelny. Tady každý mohl poprvé zřetel-
ně vnímat, jak je byt starý. Podlahu tvořila jednolitá 
bílá masa poskládaná z šestibokých dlaždiček, dvířka ke 
skříňce s léky byla během let tolikrát natřená, že už nešla 
zavřít. Vytáhla kus papíru a napsala na něj několik po-
známek pro dělníky. Zrcadlo bylo lehce zvlněné a Jane 
si při pohledu na sebe připadala, jako by jím právě prošla 
a nestačila se ještě na druhé straně vrátit do původního 
tvaru. Usmála se a její ústa jí úsměv vrátila rozložený na 
dvě části. Byl čas vrátit se domů.

O jejím současném bytě se dalo říct, že je jen o něco málo 
víc než dostačující. Velkou starou budovu na Broadwayi 
na západní straně v oblasti osmdesátých ulic, v níž byl, 
bylo možno považovat za téměř srovnatelnou s tou ve 
West Village. Ale byt postrádal kouzlo toho „nového“. 
Byl prostě starý, s kapajícími kohoutky, které už nešly 
opravit, se čtyřplotýnkovým sporákem, u něhož ale fun-
govaly jenom tři, s popraskanou podlahou a se skvrnou 
na jedné zdi v ložnici, která se čas od času zvětšovala. 
A pak tu byl ještě výtah. Člověk mohl pokládat za štěstí, 
když do něj nastoupil a on se s ním rozjel.

Když Jane pracovala na dva-šestce, stále žila u rodi-
čů v Bronxu a ukládala si peníze stranou. Tímhle bytem 
obdarovala sama sebe. Jako všechny nové důstojníky i ji 
každý měsíc pravidelně kontroloval pověřený seržant. 
Jevila se nadějně a viditelně se zlepšovala, podařilo se jí 
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dokonce i několik zatčení, ale pořád se nejednalo o nic 
výjimečného – drogy, násilné vytržení peněženky, ukra-
dené auto. Vypisovala pokutové bloky špatně parkují-
cím autům nebo za dopravní přestupky. Okrsek dva-šest 
byla první kategorie, oblast vysoké kriminality. Když se 
seznámila s prostředím důkladněji, zjistila, že není ob-
tížné vytipovat místa, kde je vysoká pravděpodobnost, 
že se člověk nachomýtne k důležitému zatčení, k tako-
vému, které v osobních papírech zazáří jako kometa. Za-
čala přemýšlet o kariéře a o cestičkách, jež k ní vedou. 
Chce se stát šéfem nebo detektivem? Netrvalo dlouho, 
aby si uvědomila, že touží získat ocenění Zlatý štít. Uli-
ce ji neděsila a zaměřila se na zatčení spojená s droga-
mi v oblastech, kde ovlivňovala životy pracujících lidí. 
Postupně vešla do povědomí jako policistka, která před 
ničím nezavírá oči; většina lidí v okrsku ji respektova-
la a milovala. Po dvou a půl letech ve službě požádala 
o změnu.

Přibližně o šest měsíců později, když jí bylo čtyřia-
dvacet let, byla převelena do čínské čtvrti, neboli na bo-
jiště pátého okrsku. Policejní stanice sídlila ve sto let 
staré budově a křivka zločinu v okrsku strmě stoupala 
závratnou rychlostí. Na ulicích se běžně užívaly a distri-
buovaly drogy a čínské gangy se zcela vymkly policejní 
kontrole. Stupeň agresivity a násilí, které tito lidé bez-
trestně páchali, postavil takzvané klasické mafi ány do 
role nezkušených amatérů.

V té době se Jane přestěhovala od rodičů do tohoto 
bytu na Manhattanu.

V obýváku stály u stěny dvě kartonové krabice s věc-
mi, což bylo spíš jenom gesto než skutečný začátek hor-
livého balení. To bude muset stihnout při práci jako 
většinu věcí ve svém životě, během dvacetihodinového 
pracovního maratonu, kdy nezbývá čas prakticky vůbec 
na nic kromě kávy a pár sendvičů.
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Na záznamníku čekal pouze jeden vzkaz, zpráva o otci. 
Nemocnice postupovala v tomto ohledu opravdu dů-
sledně, za což byla vděčná, zavolala a nechala vzkazy na 
obou číslech. Svezla se do křesla s poštou v ruce a na mi-
nutku zavřela oči, než se začala probírat obálkami. Ne-
bylo tam nic důležitého, a tak si znovu dopřála krátký 
odpočinek se zavřenýma očima.

Naštvalo ji mnohem víc, než byla ochotná přiznat 
otci, že ji šéf odvolal z případu vraždy v parku a přidě-
lil ji do skupiny smolařů, kteří se měli snažit uspoko-
jit poslední ze starostových vrtochů: pokud možno co 
nejvíc zvýšit procento vyřešených zločinů. Aby se ko-
misař mohl blýsknout. Aby starosta vypadal lépe před 
potencionálními voliči. Aby se pozdvihla prestiž oddě-
lení a přesčasové hodiny se přitom udržely na minimu. 
Skvěle vymyšlené.

I když to nebyl tak úplně beznadějný projekt, pravdě-
podobnost úspěchu byla mizivá. Případy byly odložené 
dlouhou dobu. Většina případů ležela v archivu mno-
ho let, aniž by se o ně kdokoli zajímal, kromě rutin-
ní každoroční kontroly – hlášení Detektivního oddělení 
pět, všeobecně známého pod zkratkou DD5s, která se 
prováděla ze dvou hlavních důvodů; aby se aktualizo-
valy údaje ve složkách a aby měl velitel oddělení radost. 
Některé případy se proslavily a ani nejlepší detektivové 
z oddělení je nedokázali objasnit v době, kdy byly ještě 
čerstvé. Většina neměla šanci hned od začátku. Oběťmi 
byli osamělí staří muži nebo ženy, jejichž ostatky se na-
šly, až když zápach rozkládajících se těl upozornil souse-
dy. Jednalo se vesměs o lidi s dávno pohřbenými příběhy, 
lidé příliš chudí na to, aby měli dědice, kteří by čekali, že 
po jejich smrti získají nějaký majetek. Již dávno se o nich 
přestalo uvažovat jako o lidských bytostech a dneska se 
jejich existence scvrkla pouze na soubor pestrobarevných 
formulářů, údajů a hlášení nebo v tom nejlepším případě 
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na mlhavou vzpomínku některého z detektivů v penzi. 
Věda dokázala zjistit z pozůstatků mrtvých těl mnohé, 
ale rozhodně nemohla říct, jakým jazykem poprvé pro-
mluvila jejich ústa, jestli žili v manželském svazku, jest-
li měli děti, jestli se na své bližní usmívali nebo naopak 
spílali každému, koho potkali, i když jim třeba nabízel 
pomoc. Věda rovněž nemohla určit, jestli dotyčný téměř 
zemřel hladem, protože trpěl bídou nebo beznadějí, či 
byl jenom líný. A šance, že se odpovědi na tyto otázky 
najdou po pěti nebo deseti letech, byly téměř nulové.

Vražda v parku byla z určitého morbidního úhlu po-
hledu krásnou věcí. Sám fotograf byl doslova fascino-
ván. Oko hledělo ve směru slunečních paprsků, stra-
šidelné stíny, kovové části invalidního vozíku se leskly 
odraženým světlem. Drobná žena, na fotografi i téměř 
neviditelná, zemřela na následky bodné rány. Nůž za-
sáhl žaludek skrytý pod přikrývkou, která zahalovala 
spodní polovinu těla. Vrah musel stát před ní, naklonil 
se dopředu, vrazil jí nůž do břicha, silou ho vytočil smě-
rem k srdci a utekl. Musela ho vidět. Znala ho? Mluvi-
la s ním? Joe, co tady děláš? Překrásný den na koncert 
v parku, co říkáš? A pak náhlá smrt.

Nebo to byla náhoda? Šílený čin vyvolaný momen-
tálním popudem nebo výzvou. Chtěl snad vrah dokázat 
sám sobě nebo ostatním členům gangu, že dokáže za-
vraždit člověka a beztrestně z toho vyváznout?

Na místě činu ani poblíž se nenašla kabelka. Buď 
ji vrah odnesl s sebou, nebo ji nechala doma. Ale kde 
doma? Nebylo možné ji identifi kovat, v kapse bundy 
měla jen několik dolarů v bankovkách a v mincích. Tým 
kriminalistů nebyl schopen určit totožnost. Její otisky 
nebyly v databázi. Žádná z pohřešovaných žen, po nichž 
bylo po vraždě v parku vyhlášeno pátrání, neodpovídala 
jejímu popisu. Invalidní vozík, jak se později zjistilo, byl 
ukradený v nemocnici. Přestože si dal někdo náramně 
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záležet, aby odstranil číslo vyleptané do jedné ze svislých 
ocelových trubek tvořících konstrukci, neuspěl a původ 
vozíku byl dohledán. Systém registrace nemocnice po-
skytl jednu dílčí informaci: vozík se ztratil z Bellevue té-
měř před pěti lety a nebyl jediný, jak přiznal odpovědný 
úředník. Byla to poměrně nákladná záležitost a je prav-
děpodobné, že vozík neodcizil člověk, který ho potřebo-
val, ale někdo, kdo ho chtěl výhodně zpeněžit. Oběť si 
ho mohla od zloděje koupit, možná ho dokonce najala, 
aby ho pro ni ukradl, což znamená, že spojení s Belle-
vue je slepá stopa.

Jane se zvedla z křesla a cítila znechucení, že se ne-
chala vtáhnout do případu, který už jí nepatřil. Přitom 
úplně zapomněla, že má na klíně hromadu dnešní pošty, 
takže jen bezmocně přihlížela tomu, jak se obálky rozsy-
paly po podlaze. Začala je rychle sbírat a vtom si všimla, 
že ze zadní strany jedné obálky se odlepila jiná menší.

Autor ji nadepsal ručně modrým inkoustem na tenký 
bledě modrý zvlněný papír. Na zapečetěné manžetě byla 
adresa, která směřovala na místo přes půl státu, ale chybě-
lo jméno. Mimoděk se otřásla jiskřičkou vzdálené mož-
nosti. Naděje. Adresa jí nic neříkala, to ji ale neuklidnilo. 
Neznamenalo to, že když je to tak daleko, je to nemožné. 
Tohle určitě nebyl správný okamžik, aby se zničehonic 
zjevila dlouhá paže minulosti a zasáhla do přítomnosti. 
Nemůžu se tím zabývat, pomyslela si, aspoň teď ne. To-
lik se toho stalo a tolik se toho stále děje. V první řadě tu 
byl táta, pak stěhování a nové pracovní zařazení. Věděla, 
že to jsou pouhé výmluvy, ale nutně potřebovala něco, co 
by ji zbavilo paniky. Odnesla poštu do kuchyně a malou 
obálku zastrčila až do spodu hromádky na pracovní desce. 
Může tu počkat spolu s vraždou z parku.
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Schůze nového týmu se měla uskutečnit v úterý v devět 
hodin ráno na dolním Manhattanu, kde ostrov pozvol-
na ustupuje oběma řekám, které ho omývají z východní 
i západní strany a pak se spojují v jeden tok a plynule se 
vlévají do oceánu. Tato oblast je sídlem soudních dvo-
rů, federálních, státních i místních, jenom pár kroků od 
čínské čtvrti a Malé Itálie a co by kamenem dohodil od 
Brooklynského mostu.

Rozlehlá plocha druhého poschodí domu číslo 137 
na Centre Street byla připravena přímo pro ně. Budo-
va stála šikmo přes ulici od budovy číslo 100 na  Centre 
Street, což je sídlo soudu, jehož úřední pravomocí je řeše-
ní kriminálních případů, a centrální kartotéky. Po Man-
hattanu nechodil jediný policista, který by tam nestrávil 
bezpočet hodin svého života, většinou jenom čekáním 
a popíjením kávy nevalné chuti.

Když Jane kolem tři čtvrti na devět dorazila na místo, 
pobíhalo už kolem několik detektivů. Všechny je vidě-
la včera na celodenním informativním setkání a jedno-
ho z nich si dokonce pamatovala z případu vloupání na 
jižním Manhattanu někdy v osmdesátých letech. Když 
k němu zamířila, aby se s ním pozdravila, přemítala, ja-
kým řízením osudu se ocitl tady mezi těmi ztracenými 
existencemi, které se svým šéfům kvůli něčemu nehodily. 
S největší pravděpodobností to sám nevěděl a od té doby, 
co se to k němu doneslo, se chudák dusil ve vlastní šťávě.

Došli spolu k nápojovému automatu a muž se po chví-
li omluvil a ztratil se. Jane usrkávala horký nápoj, který 

Vrazda_v_Hells_kitchen.indd   21Vrazda_v_Hells_kitchen.indd   21 18.12.2012   6:56:2518.12.2012   6:56:25



22

L e e  H a r r i s o v á

se kávě podobal snad jenom barvou, a rozhlížela se po 
svém novém dočasném domově. Podél dlouhé obvodo-
vé zdi byly kanceláře jednotlivých týmů, každá s oknem. 
Dvě o poznání větší kanceláře zřejmě určené pro vyso-
ké šarže tvořily jednu z kratších zdí. Dveře na protější 
dlouhé stěně vedly do chodby, kde byl výtah a schodiště 
a také prostorná kuchyně vybavená sporákem, lednič-
kou a několika stoly; jeden z nich už někdo stačil polít 
kávou.

Střed této rozlehlé haly měl sloužit jako konferenční 
místnost s přibližně dvaceti židlemi, které byly natoče-
né k dvěma velkým kancelářím, před nimiž stál řečnic-
ký pult. Když Jane dopila kávu, vybrala si místo na kraji 
druhé řady.

Kolem ní se pomalu začala formovat různorodá sku-
pina lidí: muži a ženy; černoši a běloši; staří i méně sta-
ří. Jediná odlišná osoba ve skupině, dokonale upravená 
žena tmavé pleti v kostýmu a na vysokých podpatcích – 
pohodová kancelářská prácička přesně pro ni, bez dřiny 
a špatného počasí –, obsadila místo na opačném konci 
třetí řady. Nebylo moc pravděpodobné, že by se dostaly 
do stejného týmu; v duchu dodržení různorodosti sku-
pin budou jistě přiděleny každá jinam.

Někdo si odkašlal do mikrofonu a Jane zdvihla hlavu. 
Za řečnickým pultem uviděla muže v civilu s postavou 
jako vytesanou z kvádru ledu. Na saku měl něco lesk-
lého, co vypadalo jako poručická hvězda. „Detektivové, 
nejděte si někde místa, prosím. Je devět hodin a chtěli 
bychom začít.“

Několik jedinců ještě rychle spěchalo od automatu na 
kávu ke své židli a pak nastalo ticho.

„Chtěl bych vás všechny srdečně přivítat ve speciální 
vyšetřovací jednotce. Jmenuju se Ellis McElroy a jsem 
zástupcem velitele, vaším druhým nejvyšším velícím dů-
stojníkem. To je má kancelář,“ ukázal na dveře napravo 
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za sebou, „kde mě vždycky najdete. Rád bych zdůraznil, 
že jsem velice rád, že tu můžu být, sešli jsme se tu z dob-
rého důvodu, jsme skupina skvělých detektivů a já se tě-
ším, až se s každým z vás osobně setkám a budu s ním 
spolupracovat. A nyní mám tu čest představit vám ka-
pitána Franka Gravese, který nám prozradí, jak budeme 
pokračovat dál.“

Ozval se nesmělý potlesk, když Francis X. Graves 
vstal ze židle, na níž seděl téměř schován za rozložitým 
McElroyem. Graves, kterého většina detektivů ve službě 
znala, byl rovněž známou tváří večerních zpráv. Vzhle-
dem si rozhodně nezadal s hollywoodskými hvězdami, 
pyšnil se vypracovaným tělem a jeho nádherné stříbrné 
vlasy se setkávaly s kartáči a nůžkami kadeřníků mno-
hem častěji než vlasy většiny žen. Dneska měl na sobě 
uniformu, pravděpodobně naposled, a když se usmál, 
mohl se pochlubit pravidelným bílým chrupem.

Frank Graves neomylně směroval svou dlouhou karié-
ru, která měla během služby u newyorského policejní-
ho oddělení vždy vzestupný charakter, k poslední životní 
metě – k postu velitele detektivního oddělení. Pracoval 
v mnoha jednotkách a jiným zase velel, čímž si vydo-
byl postavení na všech klíčových pozicích. A odtud ved-
la další cesta vzhůru už jenom přes politiku; kandidát 
se musel nějak zviditelnit. Například zvýšeným počtem 
vyřešených případů, zveřejněním několika odložených 
případů, které byly po dlouhé době znovu otevřeny a vy-
ústily v úspěšnou obžalobu. Pak mohl počítat se sladkou 
 odměnou.

Mluvil asi deset minut a jeho projev byl kupodivu 
docela poutavý. Přestože Jane předem odhadla, kterých 
témat se dotkne, přistihla se, že napjatě poslouchá; před-
stava možného úspěchu ji příjemně vzrušila. Měl kultivo-
vaný projev, jeho přesně cílená slova posluchače motivo-
vala, dobře formuloval své myšlenky. Vyznal se v politice 
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jako senátor a ovládal sladké svádění jako neodbytný ná-
padník. Když skončil, sundal si brýle a znovu přenechal 
místo svému zástupci, který si na poslední chvíli četl sje-
tinu textu.

„Dobrá, sešlo se nás tady dvanáct detektivů a já teď 
přečtu jména členů každého týmu a ukážu jim kancelář, 
kterou budou používat. Pak si dojdete za Annie a ona 
vám předá veškeré materiály případu, který vám byl při-
dělený. Annie, můžete nám zamávat?“

Žena po třicítce se usmála a zvednutou pravou paží 
všem zamávala.

„Tým jedna, Salazarová, Jones, MacDougal. Támhle 
je vaše kancelář.“ Ukázal směrem k nejvzdálenějším dve-
řím. Žena tmavé pleti distingovaně povstala, připojila 
se k oběma mužům a všichni tři se odebrali k přidělené 
kanceláři. „Druhý tým, Bauerová, Defi no, MacHovec. 
Místnost číslo dvě.“

Jane vyhledala své nové partnery, zatímco McElroy 
vyvolával jména třetího týmu. V okamžiku, kdy stanu-
la na prahu druhé kanceláře, k nim přispěchala policej-
ní administrativní asistentka s tlustými deskami v pod-
paží.

„Tak tady to máte,“ řekla bez uvítání. „Tohle je vaše 
děťátko.“ Předala Jane objemné složky a vykročila k dal-
ším dveřím.

Jane položila materiály na jeden ze tří stolů v kan-
celáři. „Jsem Jane Bauerová,“ představila se hubenému 
tmavovlasému muži, který už stál v místnosti.

„Gordon Defi no,“ odpověděl a stiskl nabízenou ruku.
„A Sean MacHovec z nás udělá kompletní trojici.“
Poslední třetina týmu, muž střední postavy s vlasy pís-

kové barvy, které jako by ztrácely barvu, a s blonďatým 
knírkem připomínajícím rýžový kartáč, stál ve dveřích. 
Působil zanedbaným dojmem, měl na sobě věci, jež se 
k sobě vůbec nehodily, umouněné manžety a rozepnuté 
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knofl íčky u košile pod uvolněnou kravatou jenom pod-
trhovaly jeho nevalný vzhled. „Co jste komu provedli, 
kolegové, že jste skončili v tomhle zatraceným týmu?“

Defi no zavrtěl hlavou. „Vyber si stůl. Tyhle zatracený 
záležitosti, jak říkáš, můžeme probrat později.“

To určitě nebyla špatná rada, pomyslela si Jane. Posa-
dila se za stůl, na němž ležely složky přiděleného přípa-
du. Otevřela vrchní šuplík a vyndala z něj klíč, kterým 
odemkla velkou zásuvku na šanony vpravo dole a uložila 
si do ní kabelku. Dneska byla lehčí než obyčejně. Místo 
těžkého Glocku, jejž s sebou obvykle nosila, si vzala pě-
tirannou pistoli Smith & Wesson Chief ráže osmatři-
cet, kterou používala mimo službu. Pak si svlékla plášť 
do deště a pověsila ho na věšák za dveřmi, jenž vypadal 
jako kus z obchodu se starožitnostmi.

„Já si vezmu tenhle,“ řekl MacHovec, čímž přisoudil 
Defi novi stůl u okna.

„Mně je to jedno.“
Cítila napětí panující mezi oběma muži. Zatímco De-

fi no se jevil jako energický pracovitý detektiv, MacHo-
vec vypadal na lenocha v polyesterové košili, jež mu lezla 
z polyesterových kalhot. Pestrobarevné fl eky na povole-
né kravatě byly němými svědky bezpočtu večeří, které 
se svým majitelem absolvovala, a sako vypadalo, že bylo 
ušité v temném dávnověku.

„Jak bys chtěl začít?“ zeptal se Defi no.
„Samozřejmě kávou,“ zazubil se MacHovec. „Skočím 

pro ně. Nějaká speciální přání?“
„Černou,“ řekla Jane.
Jakmile za sebou MacHovec zavřel dveře, Jane se po-

dívala na Defi na a usmála se. „Bude OK. Navrhuju, aby-
chom si nejdřív prošli všechny papíry od prvního hlá-
šení. Můžu přečíst začátek nahlas, abychom si všichni 
udělali obrázek. Pak můžeme brát listy jeden po druhém 
a budeme se střídat.“
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„To se mi zdá rozumné.“
„A pak si rozdělíme práci. Možná bychom mohli za-

čít tím, že najdeme detektiva, který měl původně případ 
na starosti.“

„Budeme muset znovu sondovat, vyptávat se, pátrat.“
„V tom nevidím problém.“
MacHovec se vrátil se třemi polystyrenovými pohár-

ky kávy a postavil je na stůl před Jane. „Nejdřív bychom 
si měli pořídit zásoby,“ řekl. „Hned vedle automatu na 
kávu je skříň.“

„Jasně, takže teď se sebereme a vyrazíme tam, než nás 
ostatní předběhnou, ne?“ ušklíbl se Defi no podrážděně.

Jane věděla, co bude následovat. MacHovecovy kro-
ky nebylo těžké odhadnout. Nabere si do zásoby po-
známkové bločky a tužky v množství, které bude pře-
sahovat jakoukoli rozumnou mez využitelnosti, a až 
dneska večer půjde domů, minimálně polovinu si vez-
me s sebou.

To nebyl dobrý začátek. Jane si přikryla víčkem pohá-
rek s kávou a společně zamířili napříč halou k vysoké ze-
lené skříni. Postavila se stranou a nechala MacHoveca, 
aby si vybral jako první. Kdyby tam náhodou byly nějaké 
cennější věci, ať si je vezme, snad se potom uklidní. Jak 
předpokládala, ukořistil tolik poznámkových bloků, že 
by mu vystačily na několik let, k tomu přibral hrst tužek 
a propisek a vykročil zpátky ke kanceláři.

„Odkud tohohle chlapa vyhrabali?“ podivoval se De-
fi no a ustoupil stranou, aby uvolnil místo Jane.

„Asi z nějakého zastrčeného second handu na perife-
rii,“ odpověděla Jane. Vzala si jeden poznámkový blok, 
krabičku kancelářských sponek, dvě tužky a dvě propis-
ky a formuláře detektivního oddělení, do nichž budou 
zaznamenávat průběh vyšetřování. Bude si muset zvyk-
nout a zamykat si každý večer před odchodem stůl a klí-
če si brát domů, jinak jí MacHovec zásuvky důkladně 
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prohledá, jestli v nich náhodou nenajde něco, co by se 
mu hodilo.

Než si stačili s Defi nem nafasovat potřebné věci, za-
čaly se ke skříni pomalu trousit i ostatní týmy. Když se 
vrátili zpátky, MacHovec už byl jenom v košili, seděl za 
stolem a popíjel kávu.

„Telefony fungují,“ oznámil jim. „Vypadá to, že po 
organizační stránce to mají zmáknutý dost dobře.“

Na každém stole byl telefon s mnohonásobnou mož-
ností volby linek. Jane si zapsala své číslo. Táta bude 
kolem poledne doma a potřeboval vědět, kde ji sežene. 
Na každém stole stál z poloviny zaplněný košík s lejs-
try; všichni se pustili do čtení, přečtené papíry odklá-
dali a mezitím dopili kávu. Nechyběly tam pochopitel-
ně nezbytné požární a bezpečnostní směrnice, směrnice 
na parkování (prakticky žádné), směrnice jak používat 
hlasovou schránku. Následoval seznam všech detekti-
vů v jednotce, užitečná telefonní a faxová čísla a několik 
stránek se zevrubným vysvětlením, jaké je hlavní poslání 
celé jednotky. Věty se jim zdály povědomé, jako by četli 
kopii Gravesova úvodního proslovu.

Všechny kanceláře byly vybaveny jedním elektrickým 
psacím strojem a jedním počítačem. To bylo skutečně 
dobré. A psací stoly také vypadaly pozoruhodně zacho-
vale. Až na několik kancelářských sponek a mazacích 
gum byl Janin stůl úplně prázdný a nepoškozený. Žádné 
letité skvrny od kávy, žádné vyryté iniciály, žádné pokla-
dy po desetiletí ukládané v šuplících.

Muži zavolali manželkám, aby jim oznámili svá nová 
telefonní čísla. Defi no se snažil mluvit spíš tlumeně, 
zatímco MacHovecův zvonivý hlas naznačoval, že se 
nemá s čím tajit. Jane zahodila prázdný pohárek do koše 
a modlila se, aby byla ušetřena MacHovecovy společ-
nosti, až bude nutné vyrazit pracovat do terénu.

Oba zavěsili téměř ve stejném okamžiku.
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„Pustíme se do toho?“ nadhodil Defi no. „Vypadá to 
na těžký kalibr.“

Jane si přitáhla objemný fascikl. „Říkala jsem si,“ na-
vrhla, „že bych začala číst. Až se dostanu k obrázkům, 
pošlu vám je.“

Defi no udělal dva kroky ke dveřím, zavřel je a pak se 
posadil zpátky ke stolu. Poznámkový blok měl otevřený 
na první stránce a vedle připravenou propisku. „Jdeme 
na to. Tohle papírování nám zabere celý den.“

Jeho odhad rozhodně nebyl přehnaný. Desky jako 
většina složek s případy na konci vyšetřování byly tlusté 
a těžké; obsahovaly záznamy výslechů, nákresy, fotogra-
fi e z místa činu, pitevní protokoly, vyjádření specialistů 
a soudních znalců. Na tomto případu bylo zvláštní, že 
jeho složka se údaji plnila hned od prvopočátku. Vy-
šetřování vraždy obyčejně začínalo čistými papíry, pou-
ze s přiděleným číslem případu. A pak krok za krokem 
a rozhovor za rozhovorem pokračovalo sbíráním jed-
notlivých střípků informací a agenda se rozrůstala. Ten-
tokrát byl spis téměř kompletní, chyběl pouze hlavní 
podezřelý a nějaký pádný důkaz kvůli usvědčení. Všech-
ny stopy byly prozkoumány. Svědci podali své výpovědi 
a prohlašovali, že mluvili čistou pravdu.

Budou postupovat od nejstarších dokumentů vespod 
fasciklu k novějším. Každý další přírůstek do složky se 
vždycky pokládal nahoru. Úplně nejvrchnějším listem 
papíru bylo hlášení DD5 od detektiva, který se zabý-
val případem naposled asi před sedmi měsíci při rutin-
ní každoroční kontrole nevyřešených zločinů. Jane des-
ky s dokumenty obrátila a otevřela je, jako by měla před 
sebou čínskou nebo arabskou knihu, zleva doprava. Po-
tom otočila první list, což bylo hlášení o nálezu mrtvoly 
muže ve vestibulu starého činžáku na západní Padesáté 
šesté ulici, a začala číst.

Telefonát přišel jednoho jarního rána před čtyřmi 
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a půl lety; volal člověk, který toho dne odcházel první 
z domu do práce, Henry Soderberg. Bydlel v prvním po-
schodí. Tělo Arlena Quilla leželo roztažené ve vestibu-
lu těsně u vchodu do budovy, čímž znemožňovalo panu 
Soderbergovi projít ven. Než aby se vracel po schodech 
nahoru, raději zabouchal na dveře paní Elaine Bestové, 
jejíž práh se nacházel několik centimetrů od Quillových 
bot. Když žena uviděla ten hrůzný výjev, zaječela a pus-
tila pana Soderberga dál, aby mohl zatelefonovat, zatím-
co ona, oblečená v noční košili, naříkala opodál. Hovor 
na číslo 911 zaznamenal operátor v 7:27 ráno.

O čtyři minuty později se přihnal služební vůz ze se-
verního okrsku centra města. Na místo činu se dostal 
jako první strážník Ned Carr a potvrdil, že Quill je mrt-
vý – později byla stanovena jako příčina smrti bodná 
rána nožem. Proto okamžitě uvědomil dispečera na cen-
trále, že potřebuje záchranku, inspektora a další týmy, 
které jsou vždy k takovým případům přizváni. Spojil se 
také s důstojníkem, jenž měl službu na stanici, a požádal 
o vyjádření detektivů z oddělení vražd.

Kvůli poloze těla, které leželo přede dveřmi do uli-
ce, museli být ostatní nájemníci směrováni kolem místa 
činu k zadnímu vchodu, aby obešli dům zboku a vrátili 
se zpátky na ulici. Pan Soderberg byl první, který tuto 
okliku absolvoval, a následovala ho Margaret Rawlsová 
z bytu 2A. Strážník Carr se pokoušel udržet ji v budově, 
dokud nepřijedou detektivové, protože zemřelý bydlel 
ve stejném poschodí jako ona, ale žena neústupně trvala 
na svém, že nesmí přijít pozdě do práce, a odešla.

O necelých deset minut později dorazili na místo 
dva detektivové; Charles Bracken a jeho partner Otis 
Wright.

„Otieho znám,“ ozval se MacHovec. „Loni odešel do 
důchodu.“

„Bydlí tady v okolí?“ zeptala se Jane.
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„Nevím. Mohl se přestěhovat. Má rodinu v Severní 
Karolíně. Možná v Jižní Karolíně. Tohle se mi pořád 
plete.“

„A co Bracken?“
„O něm jsem nikdy neslyšel.“
Jane se vrátila ke čtení. „Vypadá to, že chlapcům z vý-

jezdovky to trvalo pěkně dlouho, než se tam dostali.“
„Byla zrovna dopravní špička. Přijížděli dolů od Ford-

ham Palace v Bronxu. Tam to bývá vždycky ucpaný.“
To byla pravda. Výjezdová jednotka sídlila ve čtyřicá-

tém devátém okrsku v Bronxu. Než se propletli hustým 
provozem, všichni obyvatelé domu už byli vzhůru a vědě-
li, co se stalo. Zatímco lidé z jednotky se okamžitě pustili 
do práce, Bracken s Wrightem začali s výslechem jednot-
livých nájemníků. První na řadě byla paní Bestová.

Ale veškeré vynaložené úsilí obou mužů nepřineslo 
zhola nic; z Elaine Bestové žádnou důležitou informa-
ci nedostali. Hlášení DD5 mimo jiné obsahovalo i po-
známku, že po celou dobu přítomnosti detektivů v domě 
zůstala v noční košili. Víc fňukala a popotahovala, než 
mluvila. Byla už v důchodu a předtím pracovala jako 
sekretářka, žila ze skromné penze a sociálních dávek 
a měla ještě jeden malý příjem, ale teď, jak je ujistila, je 
s tím konec. Ještě dneska začne balit a zmizí z tohohle 
baráku i z města, jakmile sežene volnou stěhovací fi rmu. 
Čas od času se s panem Quillem potkala, ale až na běž-
ný pozdrav ho nijak blíž neznala. Nic o něm nevěděla, 
nemohla si vzpomenout, kdy se přistěhoval, a nebyla si 
ani jistá, v jakém poschodí bydlel. Kromě těchto několi-
ka zdráhavých prohlášení téměř nepřetržitě kvílela jako 
nemocné zvíře a stále dokola opakovala, že ho nezabila. 
Detektivové ji ujistili, že mezi podezřelé určitě nepatří, 
což ovšem nemělo na její chování pražádný vliv. Vzdali 
to a vydali se po schodech nahoru, pravděpodobně dou-
fali, že najdou lepší stopu.
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Z dotazů na nájemníky, jak oběť vypadala, vykrysta-
lizoval nejasný popis nenápadného muže, který bydlel 
v bytě 2B více než rok, ale méně než dva. Podle slov jeho 
nejbližší sousedky, slečny Rawlsové, kterou vyslechli ješ-
tě téhož večera, to byl „smutný muž“. Tvářil se smutně, 
choval se smutně, se sousedy sotva kdy prohodil slovo. 
Ve všední den asi v osm hodin ráno odjížděl do prá-
ce oblečený „jako bankéř nebo účetní“, uvedla slečna 
Rawlso vá. Měl vždy dokonale vyleštěné boty. „Vždycky 
si všímám bot, které nosí lidé na nohou,“ dodala s leh-
kým jižanským přízvukem.

Zdálo se, že největší postřeh a všímavost ze všech 
nájemníků prokázal Henry Soderberg, který byl vyslý-
chán v den vraždy, když se vrátil z práce. Quill vypadal 
na něco přes třicet (potvrzeno z osobních dokumentů). 
Měřil okolo sto sedmdesáti pěti centimetrů, oblékal se 
jako úspěšný podnikatel, nebyl moc hovorný, ale nebyl 
ani nepřátelský. Chodil pravidelně do práce, nikoho ne-
obtěžoval, v domě nedělal hluk. Poslední tvrzení mohl 
pan Soderberg dosvědčit z osobní zkušenosti, protože 
obýval byt přímo pod Arlenem Quillem. „Skoro jsem 
ho ani neslyšel, když přicházel domů,“ tvrdil Soder-
berg. Naopak téměř vždy ho slyšel obyčejně mezi šes-
tou a  osmou večer. Ať už Quill poslouchal rádio, sledo-
val televizi, zpíval si ve sprše nebo s někým telefonoval, 
vždycky byl ohleduplný a snažil se ostatní nerušit. „Byl 
to skvělý soused,“ citovali Soderberga ve spisech. „Člo-
věk pomalu ani nevěděl, že existuje.“

Na místě, kde pracoval, v Golden City Hotelu na Šesté 
avenue, také asi sotva věděli, že existuje. Vykonával zá-
kulisní neveřejnou práci v oddělení pro pořádání spo-
lečenských akcí, kde měl na starosti plánování a orga-
nizaci různých večírků a konferencí, dále dohlížel na to, 
aby se věnovala maximální pozornost každému detailu 
důležité svatební hostiny. Ve své práci byl dokonalý, bě-
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hem čtyř let, kdy tuto funkci zastával, nevynechal ani 
jednu směnu, nikdy se nedočkal jediné negativní odezvy 
od lidí, s nimiž jednal většinou po telefonu. „V telefonu 
měl velice příjemný hlas,“ zapsal detektiv svědomitě do-
slovnou výpověď jednoho ze spolupracovníků. Ale Quill 
byl současně známý i tím, že nikdy s nikým nezašel na 
oběd a po práci nechodil do společnosti. Obvykle se na-
jedl u svého pracovního stolu, který hned po obědě dů-
kladně uklidil. Odpovědí na otázku detektivů, kdo mohl 
usilovat o jeho život, byla pouhá pokrčení rameny. Zřej-
mě vycházel s každým v dobrém. Během jednoho z po-
sledních dnů svého života vyjádřil nezvyklou stížnost: 
měl dojem, že z prázdného bytu o poschodí výš slyšel 
cupitání nějakých hlodavců.

„Celá ta věc má všechny znaky klasického přepade-
ní,“ nadhodil MacHovec. „Quill přichází pozdě z práce 
domů, zastaví se u dveří a hledá klíče, za ním se vyno-
ří chlap, donutí ho vejít dovnitř, tam ho zabije a zmizí.“

„V kapse mu ale zůstala peněženka,“ opáčila Jane. 
„Jaký by to mělo smysl?“

„Pachatele třeba vyrušily zvuky z bytu v přízemí a do-
stal strach. Zabil ho a nic tím nezískal. Nebylo by to po-
prvé, co se taková věc stala.“

„Je to možné,“ připustil Defi no.
„Což znamená, že se musíme zaměřit na násilníky 

z rajonu a uvidíme, jestli to některé ze známých fi rem 
dokážeme přišít. Našlo se něco zajímavého na dveřích 
do domu nebo na klikách, na skle? Prostě cokoli?“

„Otisky policisty, který převzal oznámení zločinu,“ 
odpověděla Jane.

„Ti chlapi se nikdy nepoučí,“ utrousil MacHovec.
A byla to pravda. Policisté sami zničí obyčejně na 

místě činu více stop než přihlížející a samozřejmě víc 
než pachatelé.

„Takže máme vůbec v rukou něco, co by ukazovalo 
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jiným směrem než k náhodnému přepadení?“ zeptal se 
Defi no.

Jane obracela stránky. „Je tu bývalá manželka.“
„To zní slibně.“ Z výrazu na Defi nově tváři se dalo 

vyčíst, že ho ta poznámka opravdu zaujala. „Kamikaze 
rozvod?“

„Podíváme se na to.“
Rozhodnutí soudu o oddělení manželů a následném 

rozvodu se našla mezi dokumenty v Quillově bytě spolu 
s několika snímky jeho bývalé manželky. Na obyčejného, 
tichého a podle všeho nezajímavého usedlého muže měl 
nápadně krásnou ženu, které pózování před objektivem 
fotoaparátu zjevně přinášelo potěšení. Byly tam její fo-
tografi e v plavkách, ve vycházkových šatech nebo v ele-
gantní večerní róbě a také malé bílé svatební album, nyní 
v úschově u správce nemovitosti, jeho obsah byl v obálce 
uložené v deskách.

Muži se shodli na tom, že to byla kočka. Lauře Quillo-
vé bylo v době exmanželovy smrti devětadvacet a vypa-
dalo to, že má skálopevné alibi. Ona a její nový muž, 
Terry Th orne, se v době vraždy zrovna účastnili okružní 
plavby a vrátili se až několik dní potom.

„Mohla si vraha najmout,“ nadhodil Defi no.
„Proč?“ zeptala se Jane. „Quill toho po sobě moc ne-

zanechal. Alimenty po něm nechtěla. Vypadá to, že se 
rozvedla a znovu provdala ve stejném týdnu. To on by 
měl důvod ji zavraždit, až na to, že ji podle všeho stále 
miloval. Podívejte se na tohle. Sváteční růžový kapes-
níček z jejich svatby s nápisem ,Laura a Arlen‘ vyšitým 
stříbrnou nití. Všechno si to schoval. Zlomila mu srdce, 
když ho opustila.“

„Dobré ráno!“
Řízný pozdrav je všechny tři překvapil. Na prahu stál 

sám nejvyšší velitel s oslnivým úsměvem na tváři.
„Jsem Frank Graves. Rád vás poznávám.“
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Formálně si odbyli představování, přestože bylo jas-
né, že než Graves vejde do některé z kanceláří, všech-
na jména se naučí. „Dneska máme společný oběd, po-
zornost od velitelství hrazená ze speciálního fondu pro 
drobné výdaje. Chceme se s vámi poznat a jde nám také 
o to, abyste i vy měli příležitost poznat se s členy ostat-
ních týmů. Potřebujete něco?“

„Horkou stopu,“ odpověděl MacHovec pohotově 
a Graves se rozesmál.

„Však ji najdete. Vkládám do vás veškerou důvěru. 
Uvidíme se v poledne. Ve schůzovní místnosti už se pro-
stírají stoly.“

„Oběd zadarmo,“ řekl MacHovec. „No, mohlo to být 
horší.“

Defi no vstal od stolu a začal chodit po místnosti sem 
a tam, přičemž opakovaně zatínal ruce v pěst a znovu je 
uvolňoval, aby se mu rozproudila krev. „Věci jako oběd 
zadarmo neexistují. Vzpomeň si, kde jsi to slyšel po-
prvé.“
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Janin otec zvedl sluchátko téměř okamžitě a překypoval 
dobrou náladou, když mu těsně před polednem volala. 
Madeleine, jeho dlouholetá přítelkyně a sousedka, ho 
vyzvedla v jedenáct, jak slíbila, a v okamžiku, kdy zazvo-
nil telefon, už byl patnáct minut doma. Madeleine mu 
připravovala oběd a on se cítil naprosto skvěle.

Když Jane zavěsila, i jí se o poznání zlepšila nálada. 
Slibovaný seznamovací oběd byl připravený na dlouhém 
stole uprostřed místnosti, kde se každý sám obsloužil, 
a kolem byly rozmístěny malé stolky se židlemi. Veli-
tel už si jeden z nich vybral a jeho zástupce si přisedl 
k MacHovecovi a Defi novi. Jane se nechtělo obědvat 
ani s MacHovecem, ani s McElroyem, a jak se rozhlí-
žela kolem s tácem v rukách, přijala pozvání od jiného 
stolu.

Představili se a muž, který ji pozval, Jim McCaff rey, 
řekl: „Vítejte do TZV.“

„Asi mi něco uniklo.“
„Tým ztuhlých veteránů.“
„Aha. Už jsem doma.“ Usmála se a podívala se na 

talíř: zvolila slibnou kombinaci teplého pokrmu, salá-
tu a ještě horkého koláčku. Moučník a káva přijdou na 
řadu později. „Jaký jste vyfasovali případ?“ zeptala se.

„Vražda dvou děvčat u Brucknerovy výpadovky.“
„Na to si vzpomínám. My máme chlapíka ze západní 

strany v oblasti padesátých ulic, vypadá to na běžné ná-
hodné přepadení.“

„Zajímalo by mě, kolik z nich bude uzavřeno s něja-
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kým uspokojivým výsledkem,“ přemítal muž jménem 
Rob.

„Dneska určitě žádný, to si piš,“ ujistil ho McCaf-
frey.

Rozhovor nenuceně plynul po celou dobu oběda 
a Jane s povděkem kvitovala, že všichni tři muži byli 
bezpochyby příjemnější než MacHovec, což byla ovšem 
pouze otázka štěstí při rozhodování. Všichni projevo-
vali upřímný zájem o oběti. Když byla asi před rokem 
nalezena těla, strhlo se kolem toho veliké pozdvižení, 
vyrojilo se mnoho nepodložených zpráv. K výslechu byli 
postupně předvoláni chlapci, s nimiž dívky chodili, je-
jich kamarádky, rodiny, učitelé, zaměstnavatelé. Vypada-
lo to, jako by je někdo naložil do auta, že je sveze, ale pak 
se rozhodl je znásilnit a zavraždit.

Začalo jí vrtat hlavou, podle jakého klíče byly asi pří-
pady rozdělovány a jestli tento tým nedostal náhodou 
lepší případ než ona. Dokonce si ani sama nebyla jistá, 
který případ byl vlastně ten lepší. Byl to ten, u něhož 
existovala větší pravděpodobnost, že bude vyřešen, nebo 
ten, kde oběti vzbuzovaly v člověku větší lítost?

Graves i McElroy přišli k Janinu stolu, přestože tam 
nebylo čtvrté volné místo. Graves přitáhl jednu židli na-
víc a nechal ji tam pro McElroye. Celé to bylo okázale 
halasné a jako by nuceně propagované. Počítáme s vámi, 
máte k dispozici, cokoli budete potřebovat, každý člen 
týmu byl pečlivě vybírán, je to nový start, nová výzva, 
nový úhel pohledu. „Policejní ředitel přikládá věci mi-
mořádnou důležitost a slibuje nám maximální podpo-
ru.“ Tato jednoduchá věta obsahovala skryté, leč zásadní 
sdělení, že bude-li dosaženo patřičných výsledků, mohlo 
by následovat povýšení na detektiva prvního stupně. To 
všechno už slyšeli dříve.

Když byli zpátky v kanceláři, MacHovec si s sebou 
přinesl alobalovou krabičku plnou jídla, kterou si hodlal 
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vzít domů. Jane se musela rychle obrátit, aby si nevšiml, 
jak ji to rozesmálo. Skrblík měsíce.

„Poslechněte,“ řekla, „pojďme tu kupu papírů rozdě-
lit. Každý z nás přečte třetinu a pošle ji dál. Základní 
informaci máme. Tenhle systém je mnohem efektivněj-
ší, navíc můžeme práci kdykoli přerušit a probrat důle-
žité body.“

„Dobrý nápad,“ souhlasil Defi no.
Jane udělala tři hromádky; pro sebe si nechala třetinu 

s nejstaršími dokumenty, střední část podala Defi novi 
a nejnovější materiály dostal MacHovec. Během násle-
dujících dvou hodin se v místnosti rozhostilo ticho tu 
a tam přerušované pouze šustotem obracených stránek 
a MacHovecovým zíváním.

Kolem půl čtvrté začal být Defi no netrpělivý. „Také 
bychom si měli stanovit nějakou strategii,“ nadhodil. 
„Kdo kam půjde a podobně.“

„Jeden z nás by se měl pohybovat tady,“ ozval se Mac-
Hovec a Jane si s úlevou oddechla.

„Nejdříve bychom měli navštívit Brackena a Wrigh-
ta,“ navrhla. „Pak bývalou manželku a lidi z toho čin-
žáku.“

„Zkusím zavolat na pár míst a zjistit, jestli Bracken stá-
le pracuje. A on bude jistě vědět, kde najdeme Wrighta.“ 
Defi no zvedl sluchátko a začal vyťukávat první číslo.

Jane vyhledala kontakt na Quillovu bývalou ženu 
a udělala totéž. Po několika zazvoněních se zapnul zá-
znamník. Aspoň si ověřila, že je paní Th ornová k dosa-
žení. Zavěsila a počkala, až Defi no dokončí rozhovor.

„Je stále v aktivní službě a přijme nás zítra v deset. 
Můžeme se nejdřív sejít tady a pak vyrazíme nahoru.“

„To se mi hodí.“ Skvělé, pomyslela si. Věci se koneč-
ně daly do pohybu.

Když se v pět rozloučili, vzala si zbytek své třetiny 
Arlenovy složky s sebou domů; aspoň bude mít večer co 
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číst. Venku byla hlava na hlavě a všichni spěchali domů. 
Vykročila ke stanici metra City Hall a nastoupila do vla-
ku směrem ven z centra na Lexington Avenue. Vystou-
pila na zastávce Grand Central a spěchala k West Side, 
kde chytila vlak číslo jedna na Broadwayské lince mířící 
na sever. Když dojela na Padesátou devátou ulici, usly-
šela sotva srozumitelné hlášení, že souprava už dál neje-
de. Polovina davu začala cosi otráveně bručet, zatímco ti 
druzí, otupělí každodenním ubíjejícím stereotypem, kdy 
se v zajetí nepřátelského podzemního světa snažili do-
stat včas do práce a pak zpátky domů, se začali poslušně 
a tiše posunovat k otevřeným dveřím vagonů.

Jane vyjela nahoru o poschodí výš. V davu začala na-
růstat dusná atmosféra. Odtud by se dostala pěšky domů 
za necelou půlhodinku a mohla nechat tu hrozivě bru-
čící časovanou bombu za zády pod zemí. Připadalo jí 
to rozhodně jako přijatelnější řešení než čekání na další 
vlak. Vyšlápla několik schodů a byla na ulici. Rozhléd-
la se, aby se zorientovala. Procházkou po Broadwayi se 
dostane, kam potřebuje. Když čekala na zelenou, uvědo-
mila si, že se nachází pouze několik bloků od domu, kde 
byl zavražděn Arlen Quill. Domů nechvátala a měla do-
statečně vydatný oběd, takže na večeři vystačí se zbytky, 
které najde v lednici. Proč se tam nepodívat?

A tak se obrátila a vykročila západním směrem. Na 
Deváté avenue zahnula na jih a pokračovala k Padesáté 
šesté ulici, pak se opět stočila na západ k Desáté. Hle-
daným blokem byla řada bezbarvých fádních budov s je-
diným zásadním společným rysem – naprostým nedo-
statkem osobitosti. A stav interiéru bude možná ještě 
zbědovanější než pohled zvenčí.

Padesátá šestá ulice se nacházela poblíž severního 
konce západní části Mahattanu nyní nazývané Clinton. 
Své jméno získala po parku o kousek dál na jih, v je-
hož středu stojí socha DeWitt Clintona, který byl před 
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mnoha lety zvolen starostou města a později dokonce 
guvernérem státu. Jméno oblasti, která zahrnuje většinu 
západních částí čtyřicátých a padesátých ulic až k řece 
Hudson, bylo relativně nové; téměř jedno století se sna-
ží nahradit mnohem barvitější název – Hell’s Kitchen. 
V těchto místech se na přelomu minulého století pohy-
bovalo tolik zločineckých gangů, že policejní hlídky sem 
byly posílány ve skupinách o minimálně třech lidech.

Původ starého pojmenování Hell’s Kitchen vysvětluje 
několik historek. Ta, která Jane zaujala nejvíc, říkala, že 
jednou v létě koncem devatenáctého století, když New 
York zasáhla vlna nesnesitelného horka, se jistý policis-
ta údajně obrátil na svého parťáka a prohlásil: „Tady je 
horko jako v pekle.“ Ale jeho kolega kontroval, že to 
je ještě horší; bylo tam horko jako v ďáblově kuchyni. 
Název se uchoval až do posledních desetiletí dvacáté-
ho století, kdy razantní společenské změny přivedly do 
těchto končin mnohem náročnější klientelu a na západ-
ní straně se ve čtyřicátých a padesátých ulicích začali 
postupně zabydlovat velice movití lidé. Ti disponovali 
více penězi a byli zároveň k věcem kolem sebe vníma-
vější než jejich předchůdci, takže se dohodli na jiném 
pojmenování, které by odráželo jejich společenské po-
stavení. Netrvalo dlouho a ofi ciálně bylo přijato jméno 
Clinton.

Když došla ke Quillovu domu, zastavila se. Jeden 
z vyslýchaných nájemníků ho označil jako „dům, kde 
straší“. Předek budovy lemovaly požární únikové cesty 
se spoustou schodišť. Okna na průčelí byla velká a vět-
šinou bez záclon. Jedinou známkou života byly plastové 
pytle plné odpadků narovnané u obrubníku.

K hlavnímu vchodu vedly tři schody. Vystoupala po 
nich a otevřela dveře. Napravo uviděla schránky na do-
pisy a zvonky. Během posledních dvaceti let stála snad 
v tisících podobných vestibulech, jako byl tento. Scho-
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diště bylo přímo naproti ní a nalevo dveře do bytu paní 
Elaine Bestové. Zmáčkla tlačítko bzučáku vedle nich.

Otevřel postarší muž, o nohu se mu otírala kočka.
„Jsem detektiv Jane Bauerová.“ Vytáhla odznak a slu-

žební průkaz. „Hledám paní Bestovou.“
„Neznám žádnou paní Bestovou.“
„Jak dlouho tady bydlíte?“
„Skoro čtyři roky.“
„Myslím, že se přestěhovala.“
„Pokud hledáte ženu, která tady žila přede mnou, sly-

šel jsem, že zemřela.“
„Nezlobte se, že jsem vás obtěžovala.“
„Nic se nestalo.“ Na rtech se mu mihl nepatrný úsměv, 

jako by její krátká návštěva byla vítaným vyrušením od 
stereotypního sledování televize, jejíž zvuk se ozýval 
z vedlejší místnosti. Zavřel dveře a Jane se vrátila k poš-
tovním schránkám. Měla seznam nájemníků z doby, kdy 
byl Quill zavražděn. Ve třech podlažích budovy se na-
cházelo sedm bytů, ale pouze šest z nich bylo v té době 
obydlených; paní Bestová v přízemí, pan Soderberg 
a muž ve středních letech Hollis Worthman v prvním 
patře, Quill a Margaret Rawlsová v druhém, a mla-
dý muž, Jerry Hutchins ve třetím poschodí v bytě 3A. 
Byt 3B přímo nad Arlenem Quillem byl prázdný.

Když vytáhla seznam a porovnala ho se jmény na 
schránkách, zjistila, že všechna jména jsou jiná. Vyšla 
ven na ulici a znovu překontrolovala číslo nad vchodem. 
Odpovídalo skutečně číslu domu, kde byl Arlen Quill 
před čtyřmi a půl lety zavražděn, ale kupodivu v něm ani 
jeden z lidí, kteří tu tenkrát žili, už nebydlel. Všechny 
byty v budově bezpochyby spadaly do skupiny s regu-
lovaným nájemným. Nájemníci podobných bytů po ce-
lém New Yorku byli známí jako lidé, kteří jsou ochotní 
tolerovat téměř stejné podmínky bydlení, jaké panují ve 
věznicích rozvojových zemí třetího světa nebo v polních 
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vojenských ubikacích na frontě – bez topení, mnohdy 
bez elektřiny, bez tekoucí vody, všude špína a plno pa-
razitů a odporné havěti, neustálá hrozba napadení ná-
silníky, které si najímali majitelé domů – všechno je-
nom proto, aby si udrželi levné bydlení. Co tedy přimělo 
těchto pět lidí, aby odešli?

Vrátila se zpátky dovnitř. Nenašla žádného Hutchin-
se, žádného Soderberga, žádného Worthmana, žádnou 
Rawlsovou ani Bestovou. Podle počtu pravděpodobnos-
ti bylo téměř vyloučeno, aby se během necelých pěti let 
totálně vyměnili obyvatelé jednoho domu. Každoročně 
se přestěhuje přibližně dvacet procent celkové populace 
Spojených států, ale do toho se rozhodně nepočítají lidé 
z bytů s regulovaným nájemným na Manhattanu.

Jane vyšla na chodník a zamířila na sever k Desáté 
avenue. V tomhle domě bylo něco v nepořádku nebo 
se tam všichni zbláznili, ale ať už se za tím skrývalo co-
koli, bude nutné to vyšetřit. Kráčela svižně a po dal-
ším z mnoha rutinních dnů se cítila velice dobře. Tohle 
není samo sebou, detektiv, který na případu dělal, musel 
něco přehlédnout. Při každoročním přezkoumání pří-
padu žádnému z nájemníků nezavolal ani to po něm ni-
kdo nechtěl, takže vůbec netušil, že už v domě ani jeden 
z nich nebydlí.

Během dvoukilometrové chůze domů jí hlavou víři-
ly nejrůznější možnosti. V bytě se převlékla do kalhot 
a mikiny a začala balit, jako by jí rychlá chůze poskyt-
la setrvačnou energii, která ji udržovala v pohybu. Nový 
byt byl její. Jakmile bude mít sbaleno a sežene fi rmu, 
která ji odstěhuje, může odtud vypadnout a každý večer 
si zatopit v krbu. Čím dřív, tím líp.

Nezastavila se, dokud neměla zabaleno všechno až 
na pár kusů nádobí. Sundala ze zdi obrázky a pečlivě 
a s láskou je ukládala do krabice, pak se vrhla na hrnce 
a pánve. Nebylo to nic složitého, tato činnost jí posky-
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tovala absolutní volnost k přemýšlení, mohla nasměro-
vat prudký tok energie, kterou v ní probudilo nečekané 
odhalení, ke smysluplné fyzické práci.

Kam všichni odešli? A ještě mnohem důležitější otáz-
ka; proč odešli?

V devět hodin mohla s uspokojením konstatovat, že 
to má za sebou. Hodila do skleničky pár kostek ledu 
a nalila si vodku. Byla hladová jako vlk, ale na velké vy-
vařování neměla náladu. Dala vařit vodu, odměřila jed-
nu dávku špaget a ohřála masovou směs, kterou měla 
v ledničce od víkendu.

Cedník zmizel. Nebyl ani na svém místě na poličce, 
ani v dřezu. Chvíli po něm marně pátrala, než si uvě-
domila, že už je mezi sbalenými věcmi. Začala se smát. 
Některé dny je prostě těžké vyhrát. Naštěstí ho uložila 
do krabice mezi posledními věcmi, takže ho našla prá-
vě včas, aby vařené těstoviny přecedila. Trápil ji čím dál 
větší hlad. Připadalo jí, že si pochutnávala na společném 
obědě s kolegy, už včera. Konečně mohla přelít omáč-
kou špagety naservírované na jediném nesbaleném talí-
ři a odnesla je na stůl, který byl starý už v době, kdy se 
do bytu nastěhovala. Ale stejně si ho vezme s sebou i se 
všemi škrábanci a důlky propálenými od cigaret. Utratila 
už příliš mnoho peněz a další výdaje ji stále čekají, aby se 
zabydlela; nový kuchyňský stůl bude muset ještě počkat, 
zatímco večeře ne. Lačně nasála vůni horkého pokrmu 
před sebou a s chutí se do něj pustila.

Telefon se rozdrnčel, právě když dojídala. Sáhla pro 
něj, aniž vstala od stolu.

„Jane? Tady Flora.“
„Floro, jak se máš? Nemluvily jsme spolu už strašně 

dlouho.“
Flora Hamburgová ve své kariéře zvládla to, o čem 

ostatní ženy jenom snily. Pokud se kdy někdo choval 
a jednal podle svého vlastního přesvědčení, pak to byla 
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právě ona. Dnes asi šedesátiletá žena se stala policistkou 
v době, kdy přírodou obdařené krasavice byly využívány 
ambiciózními muži, kteří se s jejich pomocí snažili vy-
šplhat na vyšší pozice, zatímco možnosti těch řekněme 
méně hezkých, aby sehnaly dobrou práci, byly téměř nu-
lové. Označení méně hezká byl v případě Flory přehnaný 
kompliment. Obtloustlá postava, hrubé, až sprosté vy-
jadřování, zřídkakdy bez cigarety visící v koutku úst – 
a přesto uspěla. Protože byla chytrá a mazaná, jiný dů-
vod neexistoval. Její oblečení vypadalo jako nepotřebné 
kusy z Armády spásy, a pokud někdy vlastnila kabelku, 
nikdo ji v životě neviděl. Nemoderní nákupní taška bo-
hatě posloužila k přenesení všeho, co se rozhodla vzít 
si do práce. Její zbraň – šuškalo se o ní, že ji při něko-
lika příležitostech neváhala použít, a nutno dodat, že 
úspěšně – se jí houpala na boku. Jane se s ní seznámila 
v Nadační asociaci policistek v době, kdy byla Flora stá-
le poručicí, zatímco Jane ještě stála na začátku kariéry. 
Na následujících více než patnáct let se Flora stala jejím 
strážným andělem a dohlížela na ni.

„Tak povídej, jak se máš ty? Kolují tady takový řeči. Je 
to pravda, že se chystáš odejít od policie?“

„Přesně tak. Zbývá mi už jen několik měsíců.“
„A co budeš dělat?“ zeptal se chraplavý hlas, jehož 

majitelka vyfoukla cigaretový kouř.
„Sehnala jsem místo u jedné pojišťovací společnosti.“
„Jo, jo. Spousta prachů a teplej kancl s velikým oknem.“
Jane se usmála. „Máš dokonalé informátory.“
„Ten nápad se zrodil v tvé hlavě nebo v jejich?“
„Přišli na svaz, že hledají několik dobrých lidí. A já tu 

pozvánku přijala.“
„Proč ses neporadila se mnou?“
„Zdálo se mi, že nastal ten pravý čas. Navíc jsem měla 

strach, že bys mi to neschválila.“
„No, tak to jsi odhadla správně. Měla by sis to ještě 
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nechat projít hlavou, Jane. Je ti teprve čtyřicet. Ty těžký 
začátky už máš přece za sebou. Jak se daří tátovi?“

„Je v pořádku. Měl nějaké problémy se srdíčkem, ale 
už je z toho venku.“

„Ale ty způsobuješ srdeční problémy mně. Štve mě, 
když si představím, že odejdeš. Kdyby sis chtěla promlu-
vit, víš, kde mě najdeš. Příští týden ne. Chystám se do 
Atlantic City vydělat nějaký peníze.“

„Díky, Floro.“ Zavěsila a znovu se v ní probudilo vě-
domí starého konfl iktu. Ale přestože Flora věděla hod-
ně, nevěděla všechno. Rozhodnutí, zda odejít či zůstat, 
nezáviselo pouze na výslužném a více penězích.

„Zopakuj mi to ještě jednou.“ Defi nova tvář byla za-
mračená.

„Pět nájemníků, kteří žili v Quillově domě v době 
vraždy, je pryč. Včera jsem kolem toho baráku šla, když 
jsem musela vystoupit z metra na Padesáté deváté, pro-
tože vlak už dál nejel. Žena z bytu v přízemí, paní Elaine 
Bestová, se odstěhovala nebo je po smrti už skoro čty-
ři roky. S nikým jiným jsem nemluvila. Musíme si pro-
mluvit s domovníkem nebo s majitelem, než podnikne-
me další kroky.“

„V deset musíme být na Midtown North.“ Mrkl na 
hodinky. Měli spoustu času. „MacHovecu, co kdyby ses 
pokusil sehnat kontakty na domovníka nebo na majite-
le, zatímco budeme pryč?“

„Samozřejmě.“
„A možná bys mohl začít hledat ostatní nájemníky,“ 

připojila se Jane. „Pokud už v domě nebydlí, budeme je 
muset najít a znovu vyslechnout.“

MacHovec si poznamenal jejich jména. „Jako by se 
stalo,“ utrousil nonšalantně.

Jane si ale tak jistá nebyla.

*  *  *
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„Takže vy jste vyfasovali Quillův případ.“ Charlie Brac-
ken byl rozložitý muž s tmavými, mírně prošedivělý-
mi vlasy, pěkným panděrem a bystrýma očima. Měl na 
sobě obnošenou sportovní bundu s vytahanými kapsa-
mi a tmavě šedé kalhoty. Přitáhl k pracovnímu stolu ješ-
tě jednu židli. „Posaďte se. Můžu vám nabídnout kávu?“

Oba kývli a Bracken přinesl tři plastové šálky, hrst 
balených cukrů a smetanu v prášku. Defi no si všechny 
ingredience vysypal do šálku, ponořil do něj ploché dřív-
ko a nepřetržitě s ním míchal.

„Vylámal jsem si na tom případu zuby. Vypadalo to 
jako obyčejné násilné přepadení, ale nebylo to tak. Nic 
se neztratilo. Peněženka, klíče, peníze, hodinky, všechno 
zůstalo na místě.“ Pokrčil rameny. „Chlápek měl za se-
bou klidný rozvod, jeho bývalá žena byla v době vraždy 
v zahraničí, spolupracovníci o něm vesměs mluvili jako 
o příjemném člověku, který perfektně zastal svou práci 
a moc toho nenamluvil. Většině z nich jeho smrt vrás-
ky na čele nepřidělala, ale nikdo si nepřál, aby zemřel. 
Ostatní lidé v domě pomalu ani nevěděli, že existuje.“

„Nájem platil včas?“ zeptal se Defi no.
„Žádné stížnosti na něho nebyly. Jeho byt… no, co 

vám mám povídat? Samozřejmě nebylo tam čisto jako 
v nemocnici, ale věci měly svůj řád. Poznámkový blok 
s čerstvými zápisky, v ledničce jídlo, zmrazené potraviny 
v mrazáku, náhradní rulička toaletního papíru ve skříň-
ce, čisté povlečení na posteli. Nic nenasvědčovalo tomu, 
že plánoval nějakou změnu.“

„Měl nějaké přítelkyně?“ nadhodil Defi no a vzápětí 
dodal, „nebo přátele?“

„Ne. Měl jsem z toho pocit, že se ještě nevzpamato-
val z rozchodu se ženou. Je to opravdu fešanda. Svého 
druhého muže poznala v práci. On se kvůli ní rozvedl, 
aby se mohli vzít.“

„A ta druhá žena se vdala?“ zajímala se Jane.
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„V době vraždy ne.“
„Co ostatní nájemníci?“ pokračovala. „Jsou čistí?“
„Tak čistí jako každý druhý v New Yorku. Byl tam je-

den chlapík…“ Vytáhl jednu zásuvku, položil na stůl pa-
pírové desky s ohnutými rohy a otevřel je. „V nejvyšším 
poschodí – ve třetím bydlel jenom jeden nájemník, dru-
hý byt byl prázdný – ten chlap se jmenoval Hutchins. 
Něco na něm bylo. Nezapadal mi do toho. Přišel odně-
kud ze západu. Když jsem s ním mluvil, tvrdil, že Arlena 
Quilla v životě neviděl.“

Defi no se obrátil na Jane: „Pověz mu to.“
Jane si všimla, jak Brackenova tvář zrudla očekává-

ním. Žádný detektiv nikdy neztratí zájem o své staré 
případy. „Včera jsem náhodou šla kolem toho domu,“ 
začala. „Všechna jména na schránkách na dopisy byla 
jiná. Dneska už tam nebydlí jediný nájemník z doby 
Quillovy vraždy.“

Brackenovy oči zmizely za úzkými štěrbinami. „To je 
dost zvláštní.“

„Jo.“
„Žena z bytu v přízemí, jmenovala se Bestová, zemře-

la asi šest měsíců po Quillovi. Mozková mrtvice, mys-
lím. Byla to taková legrační postarší dáma, nosila černou 
paruku s ofi nou, vypadala jako Mamie Eisenhowerová. 
Ale všichni ostatní v domě byli, když jsem tam naposled 
prováděl kontrolu.“

„Kdy to bylo?“
„Šest, možná osm měsíců po vraždě. Potom už jsem 

nikomu z nich nevolal.“
„Musíme v týmu někoho určit, aby to prověřil,“ nad-

hodil Defi no. „Potřebujeme ty lidi znovu vyslechnout, 
pokud je dokážeme najít.“

„Během čtyř let se čtyři lidé odstěhovali z domu s re-
gulovaným nájemným,“ shrnul to nejpodstatnější Brac-
ken. „To nedává smysl.“
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„Máme stejný názor.“
„Člověku to vrtá hlavou. O majiteli domu jsem ne-

slyšel nic špatného. Na západní straně vlastní několik 
domů. Žádné stížnosti na vytápění, žádné spory, o nichž 
bych se dověděl. Stoprocentně nepřestěhoval svou rodi-
nu do bytu po Quillovi. Dokonce jsem si pár jeho domů 
obešel a poptal se kolem. Nic.“

„Vypadá to, že jste odvedl důkladnou práci,“ pozna-
menala Jane.

„Takže proč se přestěhovali? Nevykládejte mi nic o ná-
hodě. Náhody neberu. Vím, že s lidmi může otřást záži-
tek, když zakopnou o mrtvolu, ale řekněte mi upřímně: 
vzdal by se nějaký rodilý Newyorčan bytu s regulova-
ným nájemným jenom proto, že dole ve vestibulu za-
píchli nějakého chlápka?“

„Podíváme se na to.“ Defi no ťukl propiskou do sto-
lu. „Ještě něco nám můžete říct? Ještě něco vás znepo-
kojilo kromě muže ze západu, který bydlel v nejvyšším 
poschodí?“

„Všechno mě znepokojovalo. Pokud to nebyla jeho 
bývalá žena ani majitel domu, pokud to nebyl jiný ná-
jemník, ani žádný z kolegů z práce, kdo to teda byl? 
A proč ho pachatel neokradl?“

„Možná paní Bestová zaslechla, že se na chodbě ně-
kdo pere, a zakřičela. Třeba její kočka začala vyvádět 
a násilník dostal strach, že by mohla vzbudit ostatní ná-
jemníky.“ Jane předložila možnosti, které se nejvíce na-
bízely.

„Přísahala, že nic neslyšela. OK, možná slyšela a řekla 
jenom něco přes dveře, protože se do toho nechtěla za-
plést. Takže nemohla přiznat, že něco slyšela, když ne-
zavolala policii.“

„Máte jména a adresy někde sepsané pohromadě nebo 
budeme muset záznamy znovu projít?“

„Jestli mám jména a adresy?“ Bracken prolistoval pa-
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píry. „Nechám je okopírovat. Udělejte si pohodlí a vypij-
te si v klidu kávu.“

„Vytáhnout někomu z kapsy peněženku nezabere to-
lik času,“ nadhodila Jane, když odešel.

„Kdo ví? Mohl to být začátečník. Dostal strach.“
„Pachatel v záběhu. Dobrý nápad od Brackena, že si 

promluvil i s nájemníky z ostatních domů. Opravdu to 
vypadá, že odvedl prvotřídní práci.“

Bracken se vrátil zpátky s několika dalšími papíry.
„Tak tady to máte. Všechna jména a adresy pěkně 

pohromadě, majitel, domovník, nájemníci – ale jak jste 
řekli, už tam nežijí –, lidé ze zaměstnání, bývalá man-
želka. Pokud byste ji z jakéhokoli důvodu nechtěli vyslý-
chat sami, dejte mi vědět. Ta ženská používá fantastický 
sexy parfém.“ Podíval se dolů na papíry v ruce. „A ještě 
pár dalších lidí. Všechno je tady. Ušetří vám to trochu 
času.“

Jane je od něj vzala a přejela očima jména na sezna-
mu. Nic zvláštního ji nezaujalo. „Díky. Hodně jste nám 
pomohl.“

„Myslíte, že Otis Wright by k tomu mohl něco do-
dat?“ zeptal se Defi no.

„A sakra, chudák Otis. Neodešel do penze. Je na zdra-
votní dovolené. Mezi námi, ten už se nevrátí. Trpí ro-
zedmou plic. Je to jen otázka času. Dám vám jeho číslo, 
ale já bych ho teď neobtěžoval.“ Vzal vrchní list papíru 
a rychle na něj něco načmáral. Pak dal oběma svou vi-
zitku. „Zavolejte kdykoli. Kdybyste na něco narazili, rád 
bych se to dověděl. Jaký měli důvod, že vybrali právě 
tenhle případ?“

„Nemám tušení,“ odpověděl Defi no. Vstal a natáhl 
k Brackenovi ruku. Rozloučil se s ním i s Jane.

„Máte před sebou pěkný kus práce.“
Rozhodně nepřeháněl, pomyslela si Jane, když schá-

zeli po schodech k hlavnímu poschodí.
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Před polednem byli zpátky v Centre Street. „Mohli by-
chom si dát někde oběd,“ navrhl Defi no, „nebo se zasta-
víme nahoře v kanceláři a zeptáme se MacHoveca, jestli 
nechce jít s námi.“

Defi no nebyl moc rafi novaný muž. „Jdeme na oběd.“
V této oblasti byl výběr z velkého počtu podniků, kde 

se dalo rychle a poměrně levně najíst. Všechny soudy 
sídlily přímo na Centre Street nebo v těsné blízkosti 
a členové poroty nikdy nevyjížděli kvůli jídlu moc dale-
ko. Za almužnu, kterou jim platili, si mohli stěží dovolit 
sendvič. Pravidelnými hosty byli také advokáti a policis-
té, všichni měli naspěch, každý se snažil přijít včas.

Obsadili stůl pro dva dřív, než se sem nahrnul dav 
z ulice. Defi no si objednal hamburger s hranolky a hned 
se napil kávy. Jane se rozhodla pro salát a dietní kolu.

„To ti stačí?“
„Skoro jo.“
„A o to jde, řekl bych.“
„Přesně tak.“
„Vždycky to vypadá na víc práce, než za kolik to stojí.“
„O to taky jde.“
Defi no se usmál. „Jestli se má žena se mnou někdy 

rozvede, bude to kvůli tomu, že já můžu sníst, kolik chci, 
ale ona ne. A nepřiberu, kdežto ona svádí dennodenně 
zápas o každé deko. Já o tom přemýšlet nemusím.“ Sáhl 
pro kečup a bohatě jím přelil burger a hranolky. „Vidíš 
támhletoho chlápka? Jak sedí sám u stěny? Obhájce. Vy-
zkoušel snad všechny triky z právnických knih, aby mě 
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dostal. Bylo to asi před rokem. Nedal jsem mu šanci. 
Porota se vrátila za dvacet minut a potvrdila vinu. Jed-
nomu to vrtá hlavou. V tom člověku nemůže být ani za 
nehet sebeúcty.“

„Je to jeho práce. Já taky dělám celý život věci, které 
nechci.“

„To musíme všichni.“
„Jak ses dostal do týmu?“
„Myslíš, co jsem zmrvil?“
„Tak nějak.“
„Pravda je taková, že jsem se o tom doslechl a přihlá-

sil se dobrovolně. Chtěl jsem si na chvíli oddechnout od 
své staré jednotky. A ty?“

„Odvolali mě z vraždy v parku u radnice. Brzy dosáh-
nu dvaceti let u policie.“

„Končíš s touhle prací?“
„Ještě mi zbývá několik měsíců. Mám pocit, že tímhle 

mě chtěli potrestat.“
„Tak co si o tom myslíš?“
„Vždycky mě zajímaly dobré vraždy,“ odpověděla vy-

hýbavě.
„Takže jak budeme pokračovat dál?“
„To závisí na MacHovecovi, jestli se už někam dovo-

lal. Myslím, že si musíme promluvit s těmi nájemníky.“
„Souhlasím. Takže pokud se zatím nikam nedostal, 

čeká to na nás dneska odpoledne. Jaký máš názor na 
Brackena?“

„Líbil se mi. Vypadá jako dobrý chlap. Ale přesto…“
„Ano?“
„Zavolala bych Otisu Wrightovi. Člověk nikdy neví.“

MacHovec byl zrovna na obědě, když se vrátili, ale ku-
podivu měl nejen pracovní, ale i úspěšné dopoledne. 
List papíru, který ležel na Janině stole, obsahoval se-
znam jmen, adres a telefonních čísel, patřičně opatřený 
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poznámkami. Na prvním místě byl majitel domu a do-
movník, jehož data právě získali od Brackena. Bylo tam 
datum úmrtí Elaine Bestové, přibližně šest měsíců po 
Quillově vraždě, příčinou smrti mozková mrtvice. Bylo 
jí sedmdesát devět.

Místo vedle jména Hollise Worthmana bylo prázd-
né. Worthman bydlel nad paní Bestovou. Nájemník na-
proti němu přes chodbu, Henry Soderberg, který objevil 
Quillovo tělo, měl vedle jména poznámku v uvozovkách 
„potkala ho nešťastná náhoda“, což byla pravděpodobně 
přesná citace slov majitele domu nebo domovníka. So-
derberg zemřel dva měsíce po paní Bestové. Další nájem-
níci, slečna Rawlsová z druhého a Hutchins ze tře tího, se 
zřejmě odstěhovali, ale nechali na poště adresy, aby jim 
mohly být zaslány výsledky bezpečnostní  kontroly.

Jane podala papír Defi novi. „Myslím, že ti můžu říct, 
proč jsou všichni nájemníci pryč. Potom co zemřela paní 
Bestová na mozkovou mrtvici, přišel o život i Soder-
berg při nějaké nehodě. To znamená tři úmrtí v jednom 
domě během necelého roku. Ostatní pravděpodobně do-
stali strach. A máme ještě jeden důležitý signál: Mac-
Hovec se hodí aspoň k něčemu.“

„Detektiv na drátě. Telefonování mu opravdu jde.“
„Já s tím nemám problém.“
„Takže máme Hutchinse ve třetím, Rawlsovou ve dru-

hém a Worthmana v prvním, kteří pravděpodobně žijí 
a bydlí někde jinde. Budeme je muset vystopovat.“

„Navrhuju, abychom si nejdřív osobně promluvili s ma-
jitelem a zjistili, o jakou nešťastnou náhodu se jednalo. 
Uvidíme, jestli také nebude vědět, kam se odstěhovali 
ostatní.“

„Času máme dost.“
Jane zavolala majiteli. Sluchátko zvedla sekretářka 

a oznámila jí, že pan Stabile se vrátí z oběda kolem půl 
druhé, což bylo za několik minut, a má volno, takže je 
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jistě s radostí přijme, protože vždycky ochotně spolu-
pracuje s policií. Poslední část odpovědi vyzněla, jako by 
ji předčítala ze scénáře. Jane ji ujistila, že budou na místě 
během půlhodinky.

MacHovec se vrátil, ještě než odešli, a sdělil jim ně-
kolik dalších zajímavých detailů. Předně informoval ma-
jitele domu, že se u něho zastaví dva detektivové, aby 
mu položili pár otázek, čímž se vysvětlila milá reakce 
a ochota jeho sekretářky. Majitel, který jde policii tak-
říkajíc na ruku, se obyčejně cítí pevnější v kramfl ecích 
v případě, když se nájemníci spojí dohromady, aby pro-
testovali proti nejrůznějším věcem, jak tomu vždycky 
bylo a bude.

MacHovec jim ještě sdělil, že se pokoušel najít něko-
ho na poště, kdo by byl schopen dohledat dosílací ad-
resu na Worthmana, a stále v tom pokračuje. Pokud se 
tato cesta ukáže jako neprůchodná, požádá o laskavost 
jednoho svého známého, poštovního inspektora. Také 
se mu podařilo zjistit, že po Soderbergově smrti dostal 
domovník strach a podal výpověď, ale asi o šest týdnů 
později se pokorně vrátil, pravděpodobně když mu došly 
úspory. A pracuje tam dodnes.

Kancelář majitele sídlila v přízemí velikého činžovní-
ho domu z předválečné doby na západě Osmdesáté šesté 
ulice asi půl bloku od Riverside Drive. Jane a Defi no se 
rozhodli pro metro – prokázali se odznaky – a na místo 
dorazili asi ve čtvrt na tři. Budova stála pouhé dva bloky 
od Janina bytu a byla na přibližně stejné úrovni. Západ-
ní strana se v podstatě rozdělovala na domy staré šedesát 
a sedmdesát let a ty zbrusu nové, avšak tento blok Osm-
desáté šesté patřil do prvně zmíněné kategorie, třebaže 
svou mohutností a bytelností připomínal pevnost.

„Mám-li být upřímný, očekával jsem detektiva Brac-
kena,“ přiznal pan Stabile poté, co se představili. „Myslel 
jsem, že na případu pracuje on.“
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„Pracoval,“ vysvětlila mu Jane, „a stále je detektivem 
v činné službě, ale případ jsme nyní dostali na starosti 
my, abychom ho znovu prošetřili.“

„Opravdu? Chápu.“ Jeho přívětivý úsměv byl vystří-
dán nervozitou. „Proč právě tento případ? Copak ne-
jsou spokojeni se závěrem, že se jednalo o náhodného 
po uličního lupiče?“

„My se jenom snažíme dát pachateli nějaké jméno, 
pane Stabile. Rádi bychom vám položili několik otázek.“

„Ptejte se na cokoli.“ Otočil ruce dlaněmi nahoru, jako 
by tímto gestem naznačoval jakousi spoluvinu. „Můžu 
vám nabídnout kávu?“

Jane odmítla, ale Defi no s povděkem přijal. Sekretář-
ka mu během několika okamžiků přinesla šálek.

„Ze spisů vyplývá, že pan Soderberg měl nějakou ne-
hodu, na jejíž následky zemřel. Můžete nám k tomu 
něco říct?“

„Pan Soderberg?“ opáčil Stabile a zatvářil se zmateně. 
„Myslel jsem, že jste tu kvůli Quillově vraždě.“

„To ano. Ale zajímá nás i smrt pana Soderberga.“
„Rozumím.“ Vypadal velice sklesle. „Bylo to strašné,“ 

začal a čelo se mu nakrabatilo hlubokými rýhami. „ Spadl 
ze schodů.“

„Kde?“
„V mém domě.“ Nervózně těkal očima z jednoho de-

tektiva na druhého.
„Kde bylo nalezeno tělo?“ zeptala se Jane.
„V prvním patře pod schodištěm.“
„A kdo ho našel?“
„Pokud se dobře pamatuju, tak paní Rawlsová, když 

se vracela domů. Byl to pro všechny strašný šok.“
Defi no zamyšleně kroutil hlavou. „Soderberg přece 

bydlel v prvním, nemám pravdu?“
„Máte. V bytě 1B.“
„Co tedy dělal, že spadl ze schodů z druhého patra?“
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„To vám nepovím, detektive. Nejspíš nahoru pro něco 
šel.“

Ve výrazu Defi novy tváře nebylo možné přehlédnout 
hlubokou skepsi. „Řekl jste o tomhle detailu detektivu 
Brackenovi?“

„Ne.“
„Proč ne?“
„Nepovažoval jsem to za nutné. Nemělo to nic spo-

lečného s… ničím.“
„Nebyl náhodou pan Soderberg tím, kdo našel tělo 

Arlena Quilla?“
„Mám dojem, že ano. Ano. Myslím, že jsem to sly-

šel.“
„A to vám nepřipadalo divné, že se člověku, který na-

šel mrtvolu, stane taková nehoda?“
„Nikdy mě nenapadlo ta dvě úmrtí spojovat.“ Stabile 

vypadal velmi znepokojeně. „Došlo k tomu téměř o rok 
později a já měl dům plný vyděšených lidí. Ostatní se 
odstěhovali, jak víte. Jsou pryč. Nějakou chvíli mi trva-
lo, než jsem do těch bytů sehnal nové nájemníky. Sleč-
na Rawlsová se tehdy odstěhovala před koncem měsíce. 
Bydlela tam roky. Roky,“ zopakoval. „Ten dům pro mě 
představoval veliký příjem peněz.“

„Vyšetřovala tu nehodu policie?“ zajímala se Jane.
„Nevím. To vám opravdu nepovím. Slečna Rawlsová 

zavolala záchranku. Přijeli a odvezli ho.“
„Byl stále naživu?“
„Nevím. Asi si to myslela, když volala záchranku.“
„Staly se tady po tomhle neštěstí ještě nějaké jiné ne-

hody?“
„Žádné. Vůbec nic.“ Na stole mu zazvonil telefon 

a on se na něj s nechutí díval, dokud ho nezvedl někdo 
jiný. „Je to bezpečná budova. Všechno jak má být podle 
předpisů.“

„Podal někdo ohledně Soderbergovy nehody žalobu?“
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„Ne, k soudu se to nedostalo. Byla to prostě jenom 
nehoda.“

„Chápu,“ řekla Jane. Obrátila stránku v notesu. „Byd-
lel někdo v bytě pana Quilla v době, kdy pan Soderberg 
přišel o život?“

„Nebydlel. Pozůstalí s tím chvíli vyčkávali.“
„Pozůstalí?“
„Myslím, že měl někde matku. Nějakou dobu jí trva-

lo, než byt vyklidila. Několik měsíců ho držela.“
„Byl někdo doma, když došlo k té nehodě?“
„Nevím. Paní Bestová zemřela. To byla ta velice pří-

jemná paní, která bydlela v přízemí. Pan Worthman měl 
byt v prvním patře naproti Soderbergovi, ale každý den 
chodil do práce. Možná se ještě nevrátil domů. Slečna 
Rawlsová bydlela ve druhém poschodí, když ho našla. 
A pan Hutchins ve třetím. Myslím, že měl nepravidelné 
směny, ale víc vám k tomu asi neřeknu. V budově jsem 
se moc často nezdržoval.“

„Kde bychom mohli najít domovníka?“ zeptal se De-
fi no.

Stabile napsal něco na kousek papíru ze zápisníku 
a posunul ho po stole. „Derek bydlí kousek dolů po ulici 
v dalším domě, který mi patří. Určitě ho tam najdete.“

Jane zaklapla zápisník a Defi no na to navázal. „Děku-
jeme vám, že jste nám věnoval tolik času, pane Stabile. 
Možná vás ještě budeme kontaktovat.“

„Kdykoli,“ odpověděl pohotově majitel a znovu se 
usmál. „Vždycky k vašim službám.“

Vykročili zpátky přes Osmdesátou šestou ulici smě-
rem k Broadwayi. Stanice metra byla na rohu, lin-
ka číslo jedna, která začíná na South Ferry na jižním 
cípu Manhattanu a vede téměř celá přímo nahoru do 
Dvě stě čtyřicáté druhé ulice, kousek od Van Cortlandt 
Parku na jižním konci Bronxu. Jane na této trase žila 
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a hrozilo jí tu nebezpečí tolikrát, že se ani nemohla do-
počítat.

„Tady nahoře někde bydlíš, viď?“
„Dva bloky odtud. Budu si muset zvykat na spous-

tu úplně nových podniků s rychlým občerstvením, až se 
přestěhuju.“

„Kam máš namířeno?“
„Do Village.“
„Pane jo, to bude změna.“
„Těším se na ni.“
„Jak ti připadal?“
„Nervózní.“
„Myslíš, že něco tají?“
„Možná.“
Defi no se podíval na hodinky. „Chceš si ještě promlu-

vit s domovníkem?“
„Samozřejmě.“
Sedli na vlak, který je dovezl do Padesáté deváté, a zby-

tek došli pěšky stejnou cestou jako Jane včera večer.
„Tady jsme pořád v Hell’s Kitchen?“ zeptal se Defi no.
„Taky jsem nad tím přemýšlela.“
Budova, v níž bydlel domovník, se nacházela blíž k De-

váté než Quillův dům a vypadala téměř stejně. Dereka, 
vypaseného černocha s neupraveným plnovousem, našli 
v montérkách v jeho garsonce v přízemí.

„Vy jste poldové?“ zeptal se, když je uviděl.
„Pan Stabile vám volal?“ odpověděl Defi no otázkou.
„Jo. Zmínil se, že se tady možná zastavíte. Jde o tu 

vraždu před pár lety?“
„Pan Quill. Pamatujete se na ni?“
„Páni, copak se na něco takového dá zapomenout?“
„Máte pravdu,“ uznala Jane. „Muselo to být strašné.“
„Jo, to teda bylo. Chcete jít dál?“
„Jistě.“
Uvnitř byl neskutečný nepořádek, jediná velká míst-
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nost nikdy nepoznala vysavač a nikdy nikdo z ní nic ne-
vyhodil nebo nenahradil něčím modernějším.

„Posaďte se tady, slečno,“ pokynul jí Derek k dřevěné 
židli, z níž předtím odstranil hromadu těžko popsatelné 
směsice věcí, které položil na podlahu. Defi novi nabídl 
židli z kuchyně a sám se vměstnal na pohovku zarovna-
nou tolika dalšími zbytečnostmi, že na ní sotva zbývalo 
místo pro jeden rozložitý mužský zadek.

Jane se představila a hned začala s vyptáváním: „Do-
slechli jsme se, že několik měsíců po Quillově smrti do-
šlo v domě k tragické nehodě.“

„Ten druhý muž, pan Soderberg, jo. Spadl ze schodů. 
Ta nešťastná paní z druhého poschodí ho našla, když se 
vracela z práce.“

„Mluvila s vámi potom policie?“
Derek vypadal vystrašeně. „Policie? O čem by se mnou 

chtěli mluvit?“
„Jen aby si ověřili, co se stalo.“
„Co se stalo? Byla to nešťastná náhoda. Spadl ze 

schodů.“
„Mně to připadá trochu zvláštní,“ opáčil Defi no a na 

tváři vyloudil skeptický, možná až nedůvěřivý výraz. 
„Bydlel přece v prvním patře, ne?“

„Jo.“
„Takže jak se mohlo stát, že spadl ze schodů a dopadl 

právě do prvního patra? Co asi dělal na odpočívadle nad 
poschodím, kde bydlel?“

„Měnil žárovku. To dělal.“
„Měnil žárovku?“
„Jo. Pořád si stěžoval, že tam chybí žárovky. Někdo 

z ulice asi chodil do domu a kradl je. Neustále opakoval, 
jak je nebezpečné, že tam je málo světla.“

„Jak dosáhl až ke stropu?“
„Měl takovou malou židličku nebo něco podobného. 

Už si přesně nepamatuju, co to bylo.“
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„Není to náhodou vaše práce, Dereku? Výměna žá-
rovek?“

„Samozřejmě že to je moje práce, ale musel bych si 
všimnout, že některá žárovka chybí. Přece nemůžu být 
na všech místech najednou.“ Z jeho hlasu zaznívala má-
lem ukřivděnost, jako by mu někdo vyčítal, že nevyko-
nává dobře práci, kterou má podle smlouvy na starosti.

„Kde jste byl, když se to stalo, Dereku?“ zeptala se 
Jane.

„Já? Byl jsem doma. Díval jsem se na televizi.“
„Kdo byla ta paní, která ho našla?“
„Slečna Rawlsová. Příjemná paní. Tak vyděšeného 

člověka jsem ještě nikdy neviděl. Zavolala záchranku. 
Slyšel jsem ji přijíždět, tak jsem se šel podívat, co se sta-
lo. Odvezli ho pryč.“

„Co se stalo s paní Rawlsovou?“
„Sbalila se a ještě té noci se odstěhovala.“
„Nevíte, kam odešla?“ zajímal se Defi no.
„Jo, odjela k přítelkyni. Nechala mi adresu.“
„Máte ji ještě?“
„Ne. Vyhodil jsem ji. O několik dní později se vráti-

la a odnesla si všechny věci. Od té doby už jsem ji ne-
viděl.“

„Slyšel jsem, že jste se také odstěhoval,“ nadhodil 
Defi no.

„Dostal jsem strach. Příliš mnoho lidí v tom domě 
umřelo. Šel jsem bydlet ke kamarádovi, ale po pár týd-
nech mě vyhodil. A pan Stabile mě vzal zpátky. Od té 
doby jsem tady.“

„Znal jste pana Soderberga?“ zeptala se Jane.
„Znal jsem je všechny. Byli to milí lidé. Chovali se ke 

mně hezky o Vánocích.“
„Jak vycházel pan Soderberg s ostatními lidmi v domě?“
Derek pokrčil rameny. „To vám nemůžu říct. Žádný 

křik nebo něco takového jsem nikdy neslyšel.“
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„Vzpomenete si na paní Bestovou?“
„Ta paní z přízemí? Pamatuju si na ni.“
„Zemřela doma?“
„Jo.“
„Kdo objevil její tělo?“
Derek se zhluboka nadechl. „Někdo kvůli tomu te-

lefonoval. Nájemníci ji už delší dobu neviděli, a tak mi 
pan Stabile nařídil, abych otevřel dveře od bytu.“

„To muselo být dost příšerné,“ představovala si Jane.
„Nikdy už nechci nic podobného zažít, to vám řeknu.“
„Nemáte to lehké, Dereku.“
„To teda ne.“
„Jací jsou lidé, kteří žijí v domě dneska? Vycházíte 

s nimi?“
Usmál se a bylo vidět, že mu ke kompletnímu chrupu 

pár zubů chybí. „Já se shodnu s každým. Jenom se ze-
ptejte pana Stabila.“
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Sešli podél bloku kousek dolů k domu, kde pan Quill 
žil a zemřel. Všech sedm bytů bylo nyní obydlených, 
ale oba odmítli Derekovu nabídku, aby se podívali do-
vnitř k těm, které si sami vyberou. Neměli povolení 
k domovní prohlídce a navíc šance, že by téměř pět let 
po smrti oběti zjistili něco zásadního, prakticky ne-
existovala. Policejní složka obsahovala nákresy Quillo-
va bytu, ale bylo jasné, že tam k napadení nedošlo ani 
tam nezemřel.

Když vystupovali nahoru do třetího poschodí, Dere-
kovi se pusa nezastavila, přeuctivě vysvětloval, kdo kde 
bydlel, jaký to byl milý člověk a kdo tam žije teď.

„Jak se dá dostat na střechu?“ zeptal se Defi no.
„Tamhletudy.“ Derek ukázal nahoru. Schodiště se pro-

měnilo téměř v žebřík, který vedl z vrchního poschodí 
na střechu.

„Jsou ty dveře zamčené nebo odemčené?“
„Většinu času zamčené.“
„Byly zamčené, když pan Quill zemřel?“
„Pravděpodobně ano, ale už si přesně nevzpomínám. 

Můžete se zeptat toho policisty, který tady byl po vraž-
dě. On vám to poví.“

„A co když zemřel pan Soderberg? Byly toho dne za-
mčené nebo odemčené?“

Derek opět pokrčil rameny. „To bohužel nevím. Prav-
děpodobně zamčené.“

„Kdo jiný má k těm dveřím ještě klíč?“
„Pan Stabile.“
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„Je možné, že byl pan Soderberg venku na střeše toho 
dne, když se mu stala ta nehoda?“

„To se mi nezdá. Kromě mě tam nikdo nechodí.“
Vnitřní stěny domu měly zjevně nový nátěr a scho-

dišťové nášlapy vypadaly, jako by byly nedávno opravené 
nebo celé vyměněné. Pan Stabile zřejmě investoval do 
domu nějaké peníze, aby přilákal nové nájemníky.

Vrátili se dolů a zastavili se v prvním patře, kde bylo 
nalezeno tělo pana Soderberga.

„Tady bydlel pan Worthman?“ ujišťovala se Jane.
„Ano, tady byl jeho byt.“
„Nemáte aspoň tušení, kam odešel, když se odtud od-

stěhoval?“
„Myslím, že asi zpátky ke své rodině v Harlemu.“
„Pan Worthman je černoch?“
Derek pokýval hlavou.
„Jak dlouho tady bydlel?“
„Dlouho. Možná dvacet let. Určitě déle než já.“
Sestoupili do přízemí a vyšli na ulici. Derek se s nimi 

rozloučil a pomalu se vracel domů.
„Zajímalo by mě, jestli si Bracken prověřil Derekův 

trestní rejstřík,“ přemítala Jane. „Pojďme projít všechny 
dokumenty ve složkách případu, a pokud nic nenajde-
me, zavoláme do informačního centra FBI.“

„Dobrý nápad. Chceš, abych tě odepsal?“ nabídl se 
Defi no. „Připadá mi zbytečné, aby ses vracela celou ces-
tu do centra a tam se otočila a jela zpátky.“

„Díky. Mně to nevadí. Aspoň budu mít příležitost 
v klidu přemýšlet.“

MacHovec strávil rušné odpoledne. Soudní lékař po-
šle kopii Soderbergova pitevního protokolu zítra. „Měl 
spoustu zlomených kostí,“ zabručel polohlasem Mac-
Hovec, když se díval zamyšleně do poznámek. „Osudné 
se mu pravděpodobně stalo zranění na hlavě.“
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„Existuje možnost, že ho někdo shodil?“
„Taková možnost existuje vždycky. A další varianta je, 

že to byla sebevražda. Ale soudní lékař označil smrt jako 
nešťastnou náhodu. Vypadá to, že stál na stoličce a zdví-
hal ruce nahoru, aby vyšrouboval žárovku.“

„Sehnal jsi něco na Worthmana?“ zeptala se Jane.
„Ještě ne. A vy?“
„Je to černoch. Domovník si myslí, že se vrátil k ro-

dině do Harlemu. Možná bychom se mohli podívat do 
telefonního seznamu.“

MacHovec se zazubil. „To mi jde skvěle.“
Sedli si a začali porovnávat poznámky. MacHovec 

měl jméno přítelkyně slečny Rawlsové, ke které se od-
stěhovala, ale nemohl se jí dovolat. Měl také dosílací 
adresu toho muže ze západu, Jerryho Hutchinse, a se-
hnal na něj i nějaké telefonní číslo z Coleova seznamu, 
ale stejně jako v předchozím případě, ani tady to nikdo 
nezvedal.

„Zkusím to ještě dneska večer, až se vrátím,“ řekla 
Jane a vzala si lístečky s čísly, aby si je okopírovala. „Snad 
už budou z práce doma.“

MacHovec také překontroloval trestní záznamy ma-
jitele budovy, jestli nemá nějaký škraloup. Překvapivě 
byl téměř čistý. Před dvěma roky ho předvolali na po-
licii kvůli drobnému přestupku v dalším z jeho domů, 
ale kromě tohoto zaváhání se zdálo, že je to bezúhon-
ný podnikatel. Buď udržoval velice dobré vztahy s in-
spektory, nebo jeho majetek skutečně odpovídal všem 
právním předpisům. Nenašel se jediný záznam stíž-
nosti nájemníků, kteří žili v budově v době, kdy Quill 
zemřel.

Defi no právě začínal na stroji vyplňovat DD14s, což 
je formulář pro zaznamenávání dodatečných informací, 
když se ozvalo zaklepání na dveře a do místnosti vzápětí 
vstoupil zástupce velitele.
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„Nenechte se rušit, obcházím takhle všechny týmy,“ 
vysvětloval. „Můžu pro vás něco udělat?“

„Zatím nic nepotřebujeme,“ řekl Defi no.
„Vy děláte na Quillově případu, mám pravdu? Prohlí-

žel jsem si ty papíry. Všechny stopy zdá se vedou do sle-
pé uličky. Kvůli té vraždě vyslýchali snad každého zlo-
děje na Manhattanu. Nikam to nevedlo.“

„My jsme na něco přišli,“ ozval se MacHovec.
„Skutečně?“
„V tom domě došlo k dalšímu podezřelému úmrtí.“
„Výborně!“ reagoval McElroy se zájmem. Posadil se 

na roh nejbližšího stolu. „Tak se se mnou o to tajemství 
podělte.“

MacHovec mu stručně vylíčil situaci a McElroy do-
slova zářil radostí. Konečně měl v ruce něco konkrétní-
ho, s čím se bude moci pochlubit před šéfem.

„Poslechněte, vypadá to, že jste opravdu na něco na-
razili. Existuje nějaká šance, že to byla vražda?“

„Šance ano,“ odpověděl MacHovec. „Soudní lékař to 
označil za nešťastnou náhodu.“

Povídali si ještě několik minut a pak McElroy ode-
šel.

„Nechal jsem mu čuchnout tak akorát, aby nahoře vě-
děli, že se tady nefl ákáme,“ ušklíbl se MacHovec. „Jdu 
domů. Mějte se, uvidíme se zítra.“

„Zadržovala jsi dech?“ zeptal se Defi no, když se za 
ním zavřely dveře.

Jane se rozesmála. „Přesně tak. Bála jsem se, že McEl-
royovi všechno vybalí a my zítra zjistíme, že to bylo úpl-
ně k ničemu. Ale to, co řekl, bylo v pořádku. Měl pravdu. 
Jenom ho trochu navnadil.“

„Běž domů,“ řekl Defi no. „Já si teď sednu na půl ho-
diny ke stroji.“

Než odešla, zavolala stěhovací fi rmu. Na sobotu do-
poledne jim někdo zrušil objednávku. Stihne to do té 
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doby připravit? Odpověděla, že ano, a zhluboka se na-
dechla. Její sen se opravdu co nevidět stane skuteč-
ností.

Pohled na věci sbalené v kartonových krabicích ji té-
měř vylekal; vypadaly, jako by sem vůbec nepatřily. Pře-
mítala, jestli ji dojme, až tady za sebou naposled zavře 
dveře. Tohle byl teprve její druhý skutečný domov v ži-
votě. Poté, co odešla z toho prvního, jenom bezmocně 
sledovala svou matku, jak v něm onemocněla a zemře-
la. Prosila tátu, aby se odstěhoval a našel si nějaký malý 
útulný byt v klidné části města, ale on o tom nechtěl 
ani slyšet.

Ona nikdy nepocítila tak urputnou a nevyvratitelnou 
náklonnost k nějakému místu, ale dobře si uvědomova-
la, že on to tak cítí. Bylo jí jasné, že dokud se bude moct 
hýbat, neodejde odtamtud, a ona mu v tom bude pomá-
hat ze všech sil.

Záznamník blikal a pípal a Jane zmáčkla tlačítko pře-
hrávání, jakmile si svlékla kabát. Ozval se mužský hlas: 
„Jane.“ Krátká odmlka. „Chybíš mi. Jenom jsem chtěl 
slyšet tvůj hlas.“ A to bylo všechno. Mechanický hlas jí 
oznámil, že hovor přišel před necelými pěti minutami. 
Hodila kabát na židli a zmáčkla tlačítko opakovaného 
přehrávání.

„Jane… Chybíš mi. Jenom jsem chtěl slyšet tvůj hlas.“
Takže jsem slyšela tvůj hlas a ty jsi slyšel můj na zá-

znamníku. S tím mužem nikdy nešlo nic snadno. Volal 
tak brzo proto, aby ji zmeškal, nebo volal co nejpozději, 
jak to šlo, právě když odjížděl domů, a doufal, že ji za-
stihne v okamžiku, kdy bude vcházet do dveří? Kolik 
hodin nebo dnů se rozhodoval, jestli jí zatelefonuje, než 
se odhodlal zvednout sluchátko?

Pověsila si kabát a poslechla si vzkaz potřetí. „Jane… 
Chybíš mi. Jenom jsem chtěl slyšet tvůj hlas.“
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„Taky mi chybíš, Hacku,“ odpověděla přístroji. Jeho 
hlas na ni stále působil, zasáhl ji na místě, kde to bolelo 
nejvíc. Udělala tu nejlepší věc, skončila to, ale ušlechti-
lost ji v posteli nezahřeje. Dovolila vzpomínkám ovlád-
nout její mysl, když se převlékala a odešla do kuchyně, 
aby si rychle udělala něco k večeři. Vztah byl dlouhý, 
vřelý a plně ji uspokojoval. Dokonce ani jeho konec ne-
byl hořký. Možná že právě rozchod byl tím nejpádněj-
ším důvodem pro její rozhodnutí, aby přijala novou prá-
ci. Ve výškové kancelářské budově byla mizivá šance, že 
se s ním potká. Pojišťovnictví bylo úplně jiný svět, tako-
vý, kde on se nikdy neukáže.

A brzy přijde i nový byt. Zavolá Hack na toto číslo 
někdy za pár týdnů či měsíců a ozve se mechanický hlas, 
který mu oznámí, že číslo bylo změněno? Bude se užírat 
představou, jestli se vdala nebo přestěhovala jinam s no-
vým přítelem? Vytočí nové číslo, aby si to ověřil?

Nic nebylo jednoduché. Pokud na ní tento byt – dře-
vo, omítka a tlustá vrstva nátěrů – nezanechal perma-
nentní znamení, možná jeho přítomnost v něm ano. 
Možná právě tohle jí bude nakonec nejvíc chybět, vě-
domí, že Hack chodil po těchto podlahách, že lehával 
v její posteli, že pro ni vařil v této kuchyni, že zde spolu 
trávili spoustu času, že do jejího nového bytu jeho noha 
nikdy nevkročí.

Rozhodnutí udělat tomu jednou provždy konec zva-
žovala dost dlouho. Před několika měsíci mu začala jeho 
dcera klást nepříjemné otázky, kde tráví večery. Zatím 
odpovídal pouze zdrženlivě a taktně; měla podezření, 
což znamenalo, že ho měla i jeho žena. Něco se muse-
lo změnit a Jane to vzala do svých rukou. Přestanou se 
scházet a on zůstane se svou rodinou. Po tomto radikál-
ním řezu se musela hodně přemáhat, aby mu nezavolala 
stejně jako on před několika minutami, jenom aby sly-
šela jeho hlas, aby jí řekl něco uklidňujícího, co by jí po-
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mohlo přenést se přes tyto těžké chvíle. Jeho telefonní 
číslo bylo pořád při rychlé volbě druhé v pořadí. Nikdo 
nepřišel, aby by tu mezeru zaplnil, a ona ani nikoho ne-
hledala. Bylo jí čtyřicet, a to se muži v jejím věku ohlížejí 
po děvčatech o polovinu mladších.

Dost, řekla si a vyndala jeden talíř, jednu vidličku a je-
den nůž. Bylo dobře, že se během pár dní přestěhuje. 
Možná mu za několik týdnů zavolá a nechá mu nové 
číslo, jenom aby ho měl.

Seber se, Jane, povzbuzovala sama sebe. Je čas na ve-
čeři. Však to zvládneš.

Bylo to v době, kdy pracovala v čínské čtvrti. Tehdy se 
rozhodla studovat na fakultě. I když slovo rozhodla ne-
bylo zrovna to nejpřesnější vyjádření; Flora Hamburgo-
vá jí nařídila, že musí vystudovat vysokou školu.

„Jdi do školy, děvče,“ řekla jí. „Pokud to neuděláš, ne-
počítej s žádnou skvělou budoucností.“

Jane se do toho nechtělo. Čekaly ji roky tvrdé dři-
ny a nebyla přesvědčená, že se to vyplatí, ačkoli dnes-
ka věděla, že zvolila jedinou správnou cestu. Nechala se 
zapsat na John Jayovu fakultu trestního soudnictví, což 
bylo oddělení univerzitního systému v New York City, 
které se staralo o policisty a hasiče a nabízelo jim stejné 
kurzy dvakrát denně, ráno a odpoledne, a pak znovu ješ-
tě večer, aby vyhovělo všem s ohledem na měnící se roz-
pis služeb. Jeden týden docházela na dopolední seminá-
ře, následující týden, když sloužila denní, navštěvovala 
večerní vyučování. Fakulta naštěstí nebyla daleko od je-
jího bytu, což jí situaci nesmírně usnadňovalo.

Asi v polovině studia, když přešla z čínské čtvrti dolů 
na Ericsson Place na Úřad pro kontrolu organizované-
ho zločinu na oddělení narkotik, se na jedné přednášce 
ze soudní nauky posadila vedle staršího studenta. Nikdy 
předtím ho neviděla – možná přicházel ve dne, zatímco 
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ona večer – a během přestávky se spolu dali do hovoru 
a pokračovali v něm ještě několik minut po přednášce. 
Zdálo se, že ho její povolání zajímá, ale o svém se ne-
zmínil, jenom řekl, že se jmenuje Hack. Odhadovala ho 
na vysokého činitele v oblasti bezpečnosti.

Před více než rokem ho potkala znovu. Stalo se to 
na Den svatého Patrika, když ji jeden irský policista, 
s nímž si několikrát vyšla ven, pozval na každoroční 
oslavu Emerald Society, kde se po průvodu čepuje tra-
diční zelené pivo. Na místě, kde se party konala, byla 
hlava na hlavě, samí policisté a většina z nich včetně její-
ho společníka byla totálně sťatá. Zdvihla hlavu a najed-
nou si všimla, že před ní stojí muž z loňské přednášky. 
Měl na sobě poručickou uniformu s několika vyzname-
náními na hrudi.

„Jane Bauerová,“ oslovil ji.
„Poručíku.“ Téměř ze sebe nedokázala vypravit slovo.
„Jsem rád, že vás zase vidím. Jak vám jdou studia?“
„Docela dobře, pane.“
„Neříkejte mi ,pane‘, OK? Představil jsem se vám 

jako Hack. Loni jste byla na Manhattanu na oddělení 
narkotik. To místo se mi vždycky líbilo. Chodíval jsem 
tam na procházky s dcerou podívat se na koně, kteří tam 
byli ustájení.“

Jeho paměť ji ohromila. „Jsou tam pořád.“
„Kde děláte teď?“
„Stále na jižním Manhattanu. Teď pracuju na oddě-

lení loupeží.“
„Za akademií. Možná se někdy potkáme. Trávím tam 

spoustu času. Bavte se dobře. Bylo mi potěšením vás zno-
vu vidět.“

Byla jako omámená. Dívala se za ním, jak odchází, 
chytá za ruku jinou ženu a hladí ji po zádech. Pocítila 
tak silné sexuální vzrušení jako snad jenom jednou nebo 
dvakrát předtím. On ale řekl „s dcerou“, což znamená, že 
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má ženu, a do takové situace se dostat nechtěla. Flora by 
ji zabila a Flora měla pravdu.

To bylo před více než deseti lety a Flora ji nezabila, 
protože o ničem nevěděla.

Když se probírala několika došlými obálkami, připo-
mnělo jí to, že bude muset oznámit na poštovním úřadě 
změnu adresy. Dále pak upozornit na změnu dat banku, 
která jí poskytuje kreditní kartu, a také obchody, u nichž 
má otevřené úvěrové konto. Stěhování se zkrátka nedá 
odbýt jenom tím, že si člověk objedná nákladní auto 
a partu silných chlapů.

Naspodu hromádky byl malý dopis na zvlněném pa-
píře. Znovu ho nechala neotevřený. Ještě nenastal pra-
vý čas. Musela sníst večeři a čekalo ji několik telefonátů, 
aby se pokusila lokalizovat zmizelé nájemníky z Quillo-
va domu.

„Catherine Phelpsová. Kdo volá, prosím?“ Hlas prozra-
zoval, že se nejedná o rodilou Newyorčanku. Jeho maji-
telka se patrně narodila někde na jihu, ačkoli Jane odha-
dovala, že nějakou dobu už v New Yorku žije.

„Tady detektiv Jane Bauerová z policejního oddělení 
v New Yorku.“

„Proboha! To je překvapení. Stalo se něco?“
„Ne, madam. Jenom se snažíme najít někoho, koho 

znáte. Slečnu Margaret Rawlsovou.“
„Margaret. No, už je to pěkně dlouho, co jsme spolu 

naposled mluvily.“
„Máte na ni adresu?“
„Můžu se vás zeptat, proč ji hledáte?“
„Souvisí to s vraždou, která se stala v domě, kde před 

několika lety žila.“
„Ano, vzpomínám si na to dobře. Její soused byl za-

vražděný ve vestibulu.“
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„Přesně tak. Rádi bychom si s ní o tom promluvili.“
Ozvalo se váhavé „hmm“. „Víte, něco vám povím, já 

nerada vyřizuju takové věci po telefonu, jistě mě chápe-
te. Pokud za mnou přijdete a ukážete mi služební prů-
kaz, řeknu vám, co vím.“

„Co takhle hned zítra ráno, slečno Phelpsová?“
„To se mi hodí. Obyčejně odcházím do práce kolem 

čtvrt na devět. Takže když tady budete před osmou, můžu 
vám pár minut věnovat.“

Podle adresy to nebylo daleko. Catherine Phelpsová 
bydlela na West End Avenue v oblasti sedmdesátých ulic 
a Jane tam mohla pohodlně dojít pěšky za necelou čtvrt-
hodinku. Kvůli časnému vstávání bude vhodné dnes ve-
čer zalehnout do postele co nejdřív a odložit balení na 
pozdější dobu. Pořád jí ještě zbývalo postarat se o lož-
ní prádlo a nějaké oblečení a nesměla také zapomenout 
srolovat a převázat dva koberečky. Všude, kam se podíva-
la, stále nacházela další věci, které bylo nutné sbalit.

Ještě jí zbyl čas na telefonát s Jerrym Hutchinsem. 
Vyťukala číslo a čekala, zatímco aparát na druhém kon-
ci několikrát zazvonil, než ho zvedl podle hlasu mlad-
ší muž.

„Ráda bych mluvila s Jerrym Hutchinsem.“
„S kým?“
„S panem Hutchinsem. Jerry Hutchins.“
„Nikdo s tímto jménem tady teď není.“
„Možná někdo tohoto jména na této adrese bydlel 

dříve. Opravdu s ním potřebuju nutně mluvit.“
„Podívej se, zlato, kdokoli z New Yorku tady mohl 

v minulosti bydlet. Chvíli strpení.“
V pozadí se ozývaly hlasy. Znělo to téměř jako rušný 

bar během sobotní noci. Pak vzal sluchátko jiný muž: 
„Tady Al.“

„Snažím se najít Jerryho Hutchinse.“
„Jerryho Hutchinse?“
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„Ano.“
„To jméno mi je povědomé.“
„Bydlí tam?“
„Pokud ano, je to pro mě novinka. Ale nebylo by to 

poprvé, že tady někdo bydlel a já o tom nevím.“
„Netušíte, kde bych ho mohla najít?“
„Kdy myslíte, že tady bydlel?“
„Asi před čtyřmi lety.“
„Čtyři roky říkáte! Drahá paní, to je tady jako celý 

život.“
„Ale,“ oslovila ho plačtivě, „já ho skutečně potřebu-

ju najít.“
„OK, tak vydržte, já se tady poptám.“
Možná to byla ubytovna a ne bar. Hlasy byly převáž-

ně mužské a často se ozýval smích. Čekala něco málo 
přes minutu, než se vrátil.

„Máte pravdu, chvíli tady bydlel. Ale už je dlouho 
pryč.“

„Povězte mi, Ale, to je hotel? Jediné, co mi Jerry dal, 
je tohle telefonní číslo.“

„Ne, jsme taková podkrovní vestavba v centru. Lidé 
přijdou, chvíli zůstanou a zase odejdou. Jerry byl jedním 
z nich.“

„Nenapadá vás, kam se mohl odstěhovat?“
„Odjel pryč z města. Vrátil se zpátky tam, odkud po-

cházel. Jeden chlapík si myslí, že snad prý do Omahy.“
„OK. A díky, Ale.“
„Hej, rádo se stalo. Zavolejte kdykoli.“
To se pravděpodobně nestane.

Následující hodinu strávila prací. Svižně se prohrabova-
la krabicí s více či méně důležitými lejstry a byla šťast-
ná, že si s Hackem nikdy neposílali dopisy. Dával jí dár-
ky, které s láskou schraňovala, věci, které používala nebo 
nosila a bude tak činit i nadále, ale pocítila téměř až úle-
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vu z toho, že jejich vztah nebyl zdokumentován na pa-
píře. Neexistovaly žádné krátké vzkazy ani dlouhé dopi-
sy, poskládané do obálek, žádná zamilovaná psaní, která 
většinou vyprovokují opakovaná čtení, z nichž pramení 
všechny negativní emoce.

Podlahy bez koberců vypadaly zvláštně. Poprvé si 
všimla, jak slunce vybělilo nezakryté plochy v obýváku 
a tvar koberce zůstal jako němá vzpomínka.

Každým krokem po cestě, na jejímž konci čekalo stě-
hování, narůstala její dychtivost, aby už mohla odejít. 
Tohle místo už ji unavovalo; ‚otravovalo‘ bylo možná 
lepší slovo. Uvědomila si, že nesnáší pohled na lesklý 
ozdobný nátěr kolem všech dveří a taky to, že ani jedny 
dveře nedovírají. Jak to mohla tak dlouho vydržet? Ten 
byt jí připadal jako vzácný dar, když se do něj nastěhova-
la, a protože ji patrně oslepilo štěstí z nově nalezené ne-
závislosti, jako čerstvě zamilovaná žena ignorovala nebo 
nechtěla vidět všechny jeho nedostatky. Nyní jí připadal 
omšelý a vybydlený, stěží mohla uvěřit, že je to místo, 
které měla kdysi ráda.

Vzala do ruky telefonní seznam Manhattanu, aby ho 
uložila do krabice, a vzpomněla si na Hollise Worthma-
na, černošského nájemníka z prvního poschodí. Prošla 
všechny Worthmany, ale nenašla žádného Hollise ani 
H. Dívala se na adresy a vybrala z nich jednu v třicátém 
druhém okrsku v Harlemu. Vyťukala číslo.

„Haló?“ Byl to hlas staré ženy.
„Mluvím s paní Worthmanovou?“
„Ano.“
„Pokouším se sehnat Hollise Worthmana.“
„Hollise? Mého syna Hollise?“
„Myslím, že ano.“
„Hollis zemřel, drahá.“
„Ach, to je mi líto. Musela jsem dostat špatnou infor-

maci. Můžete mi říct, kdy se to stalo?“
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„Dneska už jsou to víc než čtyři roky. Těžko uvěřit, 
jak ten čas letí.“

„Byl nemocný?“ zeptala se Jane rychle, dokud se zdá-
lo, že je žena ochotná s ní mluvit.

„Hollis a nemocný? Ne. Můj syn byl zcela zdravý. Je-
diný den v životě nezastonal. Stalo se to na ulici. Lou-
pežné přepadení. Dodnes nechápu, proč ho zabili. Dal 
jim peněženku a hodinky. Byli to prostě krutí bezohlední 
ničemové. Všichni mladí lidé jsou dneska bezohlední.“

Jane pocítila, jak se jí zrychlil tep. Další smrt za nepři-
rozených okolností. „Chápu. Kde se to stalo?“

„Na cestě k jednomu malému krámku. Je kousek od-
tud za rohem. Často tam večer chodíval. Měl rád po-
hyb.“ Hlas se jí lehce zatřásl.

„Je mi to moc líto, paní Worthmanová. Omlouvám se, 
že jsem vás takhle vyrušila.“

„V pořádku, nemáte se proč omlouvat. Stejně jsem 
neměla nic kloudného na práci.“

Když se chystala zalézt do postele, měla všechny věci 
srovnané a připravené. Vyprázdnila lékárničku a většinu 
zásob potravin z ledničky vyházela do koše. I těch něko-
lik konzerv a surovin k vaření zabalila.

V pantofl ích a županu udělala po bytě průzkumné ko-
lečko, aby se podívala po věcech, na něž mohla zapome-
nout. Do stěhování zbývaly pouhé dva večery. Když mí-
jela telefonní záznamník, zastavila se. Nebyly tam žádné 
milostné vzkazy, žádné staré nahrávky. Zmáčkla tlačít-
ko přehrávání a poslechla si naposled jeho hlas. Pak zá-
znam vymazala.
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