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Mé sestře Edith, která je tu vždy pro mě.

Autorka by ráda poděkovala
Aně M. Solerové, Jamesi L. V. Wegmanovi

a Dr. Edith B. Frankelové
za informace, nápady a usilovnou práci.

A speciální poděkování Lee a Dr. Raffi  mu Frankelovi
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„Dnes se ze mě stal muž!“

Věta, kterou vysloví každý chlapec 
po náboženském obřadu bar micva.
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PŘEDMLUVA

Jsem žena, která víceméně přivykla změnám. Zatím-
co ta největší v mém životě se udála před několika lety, 
kdy jsem byla ve věku třiceti let vyvázána ze slibu fran-
tiškánských sester, změny z poslední doby měly rovněž 
obrovský vliv jak na mě, tak na mou rodinu. Když jsem 
se seznámila s Jackem, který je mým mužem téměř po 
celou dobu mého civilního života, pracoval jako detek-
tiv seržant na newyorském policejním oddělení a po ve-
čerech a po nocích studoval právnickou fakultu. Dneska 
je advokátem. A nedávno, když na výbornou složil pří-
slušné zkoušky, ho jmenovali poručíkem. Prohlásil, že 
po absolvování studií na právech už mu všechno ostat-
ní připadá snadné. Když jsem ho viděla, jak se u učení 
trápí, nebyla jsem si jistá, jestli mluvil pravdu, ale jsem 
ráda, že to tak cítí.

Když Jack dokončil právnickou fakultu, odešel z še-
desátého pátého okrsku v Brooklynu, kde pracoval mno-
ho let a kde jsem ho poprvé potkala během vyšetřová-
ní vraždy z roku 1950. V té době nastoupil na první 
ze dvou míst na policejní velitelství obecně známé jako 
One PP neboli One Police Plaza, mezi policisty se však 
vžil častěji užívaný název Puzzle Palace. Jakmile ale slo-
žil poručické zkoušky a byl povýšen, což se samozřejmě 
neobešlo bez obrovské oslavy na One PP a další menší 
pro rodinu v jeho kanceláři, důvěrně známý koloběh za-
čal nanovo. Byl přeložen na jiný okrsek v souladu s naří-
zením z osobního oddělení, že „noví šéfové na jakýchkoli 
místech a jakýchkoli hodností se musí vrátit po pový-
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šení minimálně na šest měsíců do uniformy na nějaký 
okrsek a velet jednotkám takříkajíc v poli“. Z různých 
důvodů Jack tajně doufal, že by se mohl tomuto naříze-
ní vyhnout, ale pochopitelně se tak nestalo a jeho život, 
a s ním samozřejmě i můj, se obrátil zase vzhůru noha-
ma. Začal pracovat na směny, které se více či méně pra-
videlně střídaly. Rozpis směn se všemi změnami a vý-
jimkami dokáže proměnit poklidnou rodinnou idylku 
v hektický sled napjatých okamžiků.

Jsem lidská bytost chovající se podle určitých zvyk-
lostí; ráda chodím spát, když je tma, a naopak se pustím 
do jakékoli práce, když se rozední. Předpokládala jsem, 
že starost o čtyřletého syna a jeho výchova mě ještě více 
posílí v odhodlání dodržovat normální zaběhlý denní 
režim. Ale zločin nectí žádné plány nebo řády a mám 
podezření, že k trestným činům dochází častěji po se-
tmění než za světla, takže Jack se překonal a přivykl ryt-
mu se čtyřmi směnami, které byly následovány dvěma 
dny volna, nebo to byly tři? Mluvím samozřejmě o noč-
ních službách.

Dva dny potom, co Jack nastoupil na nové místo, ně-
kdo volal k nám domů a ptal se mě, jestli je tam šéf. Tro-
chu mě to udivilo, ale pak jsem si uvědomila, že měl na 
mysli mého manžela. Když se o chvíli později vrátil Jack 
domů, trochu jsem si z něho kvůli tomu utahovala.

„Jo, já jsem šéf,“ řekl.
„OK, šéfe. Jenom jsem se chtěla přesvědčit.“
Tu a tam jsem ho tak začala oslovovat a jednou odpo-

ledne se dokonce Eddie zeptal, kdy přijde domů táta šéf. 
Jacka to velice pobavilo a tahle přezdívka mu zůstala po 
celou dobu jeho působení na tomto okrsku.

Bylo to těžkých šest měsíců jak pro mě, tak pro Ed-
dieho, který si nedokázal vysvětlit, proč je taťka jeden 
den doma, ale druhý už ne, ale já si všimla něčeho zají-
mavého a zábavného zároveň; Jack tu práci miloval. Ano, 
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neustále si stěžoval na směny, ale náladu měl výbornou. 
Miluje činorodý ruch na okrsku, každodenní spolupráci 
s muži a ženami při práci. On se tak dokonale hodí do 
tohoto stylu života, že se občas podivuju nad tím, co ho 
přimělo k rozhodnutí ucházet se o právnické vzdělání.

Co ještě zvýšilo jeho neskrývané potěšení, dá-li se to 
tak nazvat, bylo přidělení na stanici Midtown South, 
kterou policisté z okrsku familiárně nazývají MTS. Sídlí 
na západní Třicáté páté ulici a nese si označení „nejruš-
nější policejní stanice na světě“. Což není nikterak pře-
hnané. Vždycky to tam bzučí jako v úle.

Skoro jsem měla strach, že požádá, aby tam mohl zů-
stat, ale naštěstí, když se šestiměsíční lhůta chýlila ke 
konci, se stalo něco neočekávaného. Ačkoli velící důstoj-
ník by si rád Jacka nechal u sebe v okrsku, právě poslední 
týden přišlo hlášení „z vyšších míst“, jak mi prozradil, že 
ho chtějí zpátky na Puzzle Palace. A tak se pustil do další 
rutinní činnosti – uklízení pracovního stolu a skříňky –, 
jíž jsme si spolu předtím prošli už dvakrát. Co mě ne-
přestává přivádět k úžasu je množství nashromážděného 
materiálu, který bude potřeba dopravit do našeho domu, 
přestože pouze zlomek z něj Jack znovu použije v nové 
kanceláři. Ale protože sama patřím mezi sběratelku ne-
potřebných věcí a každý kousek třikrát otočím v ruce, 
než ho s těžkým srdcem vyhodím, jsem ta poslední, kte-
rá by měla vznést slova kritiky.

Zítra se chystám do města, abych se zúčastnila ve-
čírku v MTS a setkala se s policisty, s nimiž Jack slou-
ží. A od příštího týdne zase budeme spát společně jako 
normální lidé.

Nacházeli jsme se právě v mezidobí, kdy jedno pra-
covní zařazení skončilo a druhé ještě nezačalo, když mi 
kamarádka přes ulici, Melanie Grossová, zavolala a hor-
livě ze sebe vyhrkla: „Chris, nebudeš mi věřit, co ti teď 
řeknu.“

Vrazda_pri_bar_micva.indd   9Vrazda_pri_bar_micva.indd   9 4.7.2013   5:35:484.7.2013   5:35:48



Lee Har r i sová   V R A ŽDA PŘ I BA R M ICVA

10

Zasmála jsem se. „To nemůže být nikdo jiný než Mel.“
„Uhodla jsi. Právě jsem se vrátila ze školy a vyzved-

la si poštu. Našla jsem tam jednu z těch půl centimetru 
tlustých čtvercových obálek z krémového papíru s adre-
sou nadepsanou dokonalým krasopisem.“

„Pozvánka na svatbu.“
„Přesně to mě taky napadlo, ale spletla jsem se. Je od 

Halova bratrance Gaba, úžasného muže, který vydělá-
vá mraky peněz a polovinu z nich věnuje charitě. Před 
několika lety se začal intenzivně zajímat o judaismus 
a dospěl k názoru, že se mu nedostalo patřičných ná-
boženských zkušeností. A tak se rozhodl, že se zúčastní 
náboženského obřadu bar micva.“

„Jeho synovi už bude třináct?“ zeptala jsem se a sna-
žila si rychle vybavit, co jsem se od Mel před časem do-
věděla.

„Ne, ne, ty mi nerozumíš. On sám chce podstoupit bar 
micva. Je to pro něho.“

Zatočila se mi hlava. „Přece jsi mi říkala, že bar micva 
je určený třináctiletým chlapcům, překračujícím pomy-
slný práh dospělosti, z nichž se stávají muži.“

„A tak to také obvykle bývá. Ale někteří muži, kteří si 
myslí, že obřad neproběhl správně nebo u některých ne-
proběhl vůbec, se zúčastní dalšího, když jsou starší. A to 
je právě případ Gaba.“

„Takže se chystáš na velkou party se spoustou dob-
rého jídla a setkáš se tam se všemi příbuznými, které jsi 
neviděla od posledního bar micva.“

„Přesně tak. Ale bude se to konat v Jeruzalémě.“
„Pane jo!“ vydechla jsem překvapením. „Poletíte tam?“
„Ano. A Gabe poletí s námi a ubytuje nás v hotelu.“
„Tak proto jsi tak nervózní, že sotva popadáš dech.“
„No jasně. Už se nemůžu dočkat. Věřila bys tomu?“
„Pravdu? Ne. Zní to jako nejvýstřednější výstřednost 

ze všech.“
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„Ale to je přesně Gabe. Je neuvěřitelně štědrý a může 
si to dovolit.“

„Mel, to je prostě úžasné. Berete s sebou děti?“
„Chris, ještě jsem ani nevolala Halovi, abych mu tu 

novinu oznámila. Ale proč ne? I kdyby měly zameškat 
pár dní ve škole, za tu zkušenost to rozhodně stojí. A já 
si taky budu muset vzít volno, že jo?“ Poslední myšlen-
ku vyslovila, jako by ji napadla právě v tu chvíli, což se 
pravděpodobně stalo.

Pro Jacka to byla obrovská novina. Stejně jako mě ho 
ohromily náklady, které jsou s takovou akcí nutně spoje-
ny. Ale souhlasil, že to je pro Mel a její rodinu jedinečná 
příležitost navštívit Svatou zemi.

A to jsem ještě netušila, co přijde dál…
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Oslavu v Midtown South jsem si dokonale užila. Šest 
měsíců jsem doma slýchala jména a popisy lidí a nyní 
jsem je mohla přiřadit ke konkrétním tvářím. Jeden 
z Jackových kolegů z okrsku, který měl umělecký talent, 
napsal krátkou humornou parodii, jíž si z mého muže 
utahoval. Když ji předváděl, smála jsem se na celé kolo, 
až mi tekly slzy. Zkrátka a dobře, bylo to vydařené odpo-
ledne se spoustou legrace a já jsem měla radost, že jsem 
byla mezi pozvanými.

Následující pondělí Jack vstal v obvyklou hodinu, 
čímž mám na mysli stejný čas, kdy vstávám i já, posní-
dal s námi a autem po střechu napěchovaným krabice-
mi s věcmi, bez nichž by nemohl existovat, vyrazil na 
své nové pracoviště do právního oddělení na One PP. 
Když se vrátil téhož dne domů, měl pro mě překvapi-
vé zprávy.

„Dneska jsem konečně zjistil, kdo si mě pro tuhle 
práci vybral,“ nadhodil, když jsme se pohodlně uvelebili 
na našich obvyklých místech v obývacím pokoji, obklo-
peni šálky kávy, něčím sladkým na zub, novinami, zapnu-
tou televizí a zapáleným ohněm, který příjemně praskal 
v krbu.

„Chceš říct, že to nebyl běžný úřední postup?“
„Přišlo to přímo od zástupce komisaře pro právní zá-

ležitosti a přistálo to rovnou na komisařově stole.“
„Jacku, myslíš toho komisaře?“
„Osobně. A pak už to jelo jako po másle. Postaral se 

o to, aby se přeložení uskutečnilo v nejkratším možném 
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termínu. Schválení od šéfa personálního přišlo až poz-
ději. Převelení mělo nejvyšší prioritu a proběhlo rych-
lostí blesku.“

Položila jsem šálek. „Nejsem si jistá, jestli ti rozu-
mím.“

„Ani já si nejsem jistý, jestli tomu rozumím. Kapitán 
mi to oznámil dneska. Vypadá to, že se mnou počítají na 
něco speciálního, ale upřímně řečeno nemám nejmenší 
tušení, o co se jedná.“

„Doufám, že to bude zajímavé,“ poznamenala jsem 
a přitom se stále vzpamatovávala z šoku, který mi způ-
sobila zmínka o policejním komisaři. Všechno opravdu 
nasvědčovalo tomu, že si Jacka všimli lidé z nejvyšších 
míst.

„Jo, já taky. Jenom se modlím, aby po mně nechtě-
li psát návrhy zákonů nebo něco takového. To bych se 
zbláznil.“

Týden se nic nedělo. Jack chodil na schůze, setkával 
se s lidmi, vyfasoval židli, na níž se mu sedělo mnohem 
lépe než na té dřívější, a to bylo vše. Já jsem mezitím 
každé ráno vodila do školky našeho syna, ale nakonec 
jsem souhlasila s tím, že bude chodit s Melinými dětmi, 
které, ačkoli jsou o několik let starší, jsou jeho dobrými 
kamarády.

Mel s Halem samozřejmě to skvělé neočekávané po-
zvání od Gaba přijali a Mel se okamžitě vydala s mat-
kou na nákup, aby si pořídila pro tuto mimořádnou pří-
ležitost vhodné šaty. Mel byla doslova nadšená. Nikdy 
v životě v Izraeli nebyla, ačkoli její manžel tam letěl před 
dvaceti lety na poznávací zájezd. Byl zrovna teenager 
a svým rodičům tehdy připravil nepříjemné chvilky plné 
strachu, protože jim za celou dobu neposlal ani řádek. 
Tentokrát, oznamoval nám s rošťáckým úsměvem, pole-
tí jeho matka s ním, takže se bude moct postarat o veš-
kerou korespondenci podle vlastního uvážení.
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Konečně jednou odpoledne v průběhu druhého týd-
ne svého nového zařazení zavolal Jack. „Tomu nebudeš 
věřit,“ začal bez obalu.

Podobnou větu už jsem slyšela nesčetněkrát. „Poví-
dej.“

„Právě jsem slyšel – a jejda, musím jít.“ A telefon oně-
měl a já zůstala jen tak stát se sluchátkem v ruce.

Zbytek dne jsem strávila přemýšlením, co se asi děje. 
Zjistil snad, jaké s ním má zástupce komisaře pro právní 
záležitosti plány, nebo se ozvala jeho sestra, která úspěš-
ně podniká v cateringové společnosti, a oznámila mu, že 
vymyslela nový vynikající recept a vzorek pokrmu do-
razí noční poštou až k našim dveřím? Samozřejmě že 
ne existoval způsob, jak to zjistit dřív, než se vrátí domů, 
takže jsem připravila večeři na obvyklou hodinu, Ed-
diemu jsem dala preclíky a sušenky, aby měli s kamará-
dem, kterého si přivedl ze školky, co mlsat. Kolem páté 
přišla Tobyho matka, aby si syna vyzvedla, ale povídaly 
jsme si jenom pár minut, protože každá z nás měla před 
sebou ještě spoustu povinností.

Jack zatočil autem na naši příjezdovou cestu po šesté, 
vešel do domu a zdvihl do výšky našeho rozradostněné-
ho syna. „Co bys tomu řekl, ty můj kluku, kdybychom si 
udělali výlet?“ zeptal se s neobvyklým nadšením.

„Za babičkou?“
„Kousek dál. Nechtěl by ses proletět letadlem?“
„To bychom mohli, tati? Opravdovým letadlem?“
„Jacku,“ přerušila jsem je s pocitem, že mi asi unikla 

nějaká informace.
„Do nepoznaných dálek širého světa, jak říká můj 

táta. Čeká nás úžasný výlet, moji zlatí.“
Na sporáku začal pípat časovač a já jsem musela od-

běhnout do kuchyně, abych odvrátila katastrofu. O čem 
to ten můj manžel jenom mluvil?

Vzápětí se Jack objevil v kuchyni, políbil mě ze strany 
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na krk, zatímco já jsem míchala těstovinami. „Eddie už 
se nemůže dočkat, až ti to řekne.“

„Co mi má říct?“ Otočila jsem hlavu od sporáku a spat-
řila rozzářeného Eddieho.

„Poletíme do Grusalemu,“ oznamoval mi pyšně, jako 
kdyby skutečně věděl, o čem mluví.

„Cože? Jacku, můžeš mi to vysvětlit?“
„Později. Teď bychom si s Eddiem dali trochu jableč-

ného džusu. Nebude ti vadit, když se tady vmáčknu ve-
dle tebe a vezmu si dvě sklenice?“

„Jablečný džus, sklenice. Co se tady sakra děje?“
S přihlouplým úsměvem na rtech beze spěchu vyn-

dal ze skříňky dvě sklenice, otevřel ledničku, vzal lahev 
s jablečným džusem a začal ho pomalu rozlévat do skle-
niček, zatímco já jsem měla co dělat, abych neprovedla 
něco neuváženého nebo nevypustila z pusy něco, čeho 
bych později litovala. Bylo zřejmé, jak si tento okamžik 
vychutnává.

„Drahá ženo, byl jsem pověřen úkolem, kterým se 
všechna dosavadní zařazení ruší. Poletím na dva týdny 
do Jeruzaléma.“

„Do Jeruzaléma? Policejní oddělení v New Yorku tě 
poslalo do Izraele? Copak se tam všichni zbláznili?“

Propukl v hurónský smích, až málem rozlil džus na 
jakžtakž čistou podlahu, což by mě rozhodně nepotěši-
lo. Pak se uklidnil a pokračoval. „Zatím ti nemůžu říct 
nic přesnějšího, ale bylo rozhodnuto, že využijí detektiva 
s právnickým vzděláním místo člověka z federálních or-
ganizací. Půjde nám o zločince, o něž mají Spojené státy 
a Izrael eminentní zájem, aby byli předvoláni před soud. 
Já samozřejmě nebudu stíhat delikventy přímo v teré-
nu; budu pracovat na přípravě a instalování databáze, 
kterou budou obě země využívat k dohledání zločinců. 
Nahoře jsou přesvědčeni, že přibližně dva týdny by na 
to měly stačit.“
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Zírala jsem na něho a téměř zapomněla dýchat. Těs-
toviny za mnou už pomalu přestávaly být „al dente“ 
a hrozilo, že z nich co nevidět vznikne nevzhledná kaše, 
takže jsem se rychle otočila, abych se o ně postarala. Pak 
jsem se znovu podívala na Jacka. „To myslíš vážně?“

„Naprosto. Ale ještě jsi neslyšela všechno.“
„Tak co mi ještě povíš? Že tě tam pošlou chartero-

vým letem?“
„Poletíme tam všichni. Celá naše rodina.“
„My? Vezmeš s sebou Eddieho a mě?“
„Kdy jsme měli naposledy dovolenou? Pokud si ne-

vzpomínáš, já ti nepomůžu. Je to strašně dávno. Tohle je 
perfektní příležitost, Chris. Ubytují mě v hotelu a nevi-
dím žádný problém v tom, když tam bude má žena se 
mnou.“

„Jacku –“
„Nic neříkej. Prostě to vezmi na vědomí a probereme 

to později.“
Znal mě dokonale. Dobře věděl, že budu přemýšlet 

o komplikacích. Jak se uvolnit z práce na fakultě, kde 
vedu kurz o ženách spisovatelkách, píšících detektivní 
literaturu? A co Eddie? Neměl by zameškat dva týdny 
v mateřské školce. Měl pravdu. Musela jsem to vzít na 
vědomí a promluvit si s ním o tom v klidu později.

„Hotel ti zaplatí?“ nadhodila jsem, protože se mi honi-
ly hlavou obrovské sumy za náklady spojené s pobytem.

„A také stravu. A ještě další věci.“
„Nemůžu tomu uvěřit.“
„Vypadáš, jako by ses měla v příštím okamžiku roz-

plakat.“
„Ne, ne. To vůbec ne. Jenom mě to naprosto ohro-

milo. Poletíme do Svaté země. Nemůžu uvěřit, že to je 
skutečně pravda.“

„No, tak tomu věř. Je to hotová věc.“

* * *
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Těstoviny byly výborné, omáčka se také povedla – je-
den z Meliných receptů, takže neúspěch byl praktic-
ky vyloučený – a já dokonce ani nezapomněla koupit 
kousek čerstvého parmezánu ve speciálním  obchodu 
se sýry. Nastrouhala jsem ho a posypala jím jídlo na 
talíři. Když Eddie dojedl, byl špinavý od kečupu až za 
ušima, takže jsem ho od stolu odvedla rovnou do kou-
pelny a pak hned do postele. Těšila jsem se na chvil-
ku klidu, kterou jsme si večer s Jackem náležitě uží-
vali.

„Jak se to všechno seběhlo?“ zeptala jsem se konečně. 
„Proč ty a proč Izrael?“

„Jsem apolitický. Nepotřebuju se nikomu zalíbit nebo 
si někde přihřát svou polívčičku. Mám potřebné zkuše-
nosti a praxi s vyšetřováním, a jsem právník. Přímo jsem 
se zúčastnil bezpočtu vyšetřování trestných činů a vím, 
jak držet jazyk za zuby. Mám pro tu práci ideální před-
poklady.“

„A máš skvělou reputaci, kterou by ti mohl každý od 
vás závidět.“

Políbil mě. „Jasně, to taky.“
„Všimla jsem si, že jsi mi o tom projektu neřekl nic 

konkrétního.“
„Až budu vědět, co ti můžu prozradit, dozvíš se to. 

Prozatím se musím spokojit s faktem, že mám před se-
bou spoustu práce, ale jinak dva týdny volna, kdy tam 
spolu budeme moct cestovat a navštívit nějaká zajíma-
vá místa.“

„Ach, Jacku, to zní jako pohádka.“
„Ještě jedna věc. Dneska odpoledne jsem volal mámě, 

abych se jí také pochlubil. Jak víš, tak naši touží navští-
vit Svatou zemi, co si pamatuju. Přemýšlejí o tom, že by 
letěli ve stejném termínu jako my, a ona se nabídla, že si 
vezmou Eddieho k sobě do hotelu, takže budeš mít na-
prostou volnost.“
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„Ach bože.“ Zavrtěla jsem hlavou. „Je toho na mě tro-
chu moc najednou. Kdy by se mělo letět?“

„Přesné datum ještě nebylo stanovené. Jakmile ho 
určí, dají mi vědět.“

„A to jsem si dneska ráno říkala, když jsem vstávala 
z postele, že mě čeká další docela obyčejný den.“

Následující dva dny jsem v podstatě strávila u telefonu 
a obvolávala všechny naše známé, abych jim tu skvělou 
novinu oznámila. Mel byla nadšená jako já a dodala, že 
by si moc přála, aby se naše pobyty aspoň zčásti překrý-
valy. Bohužel jsem jí to nemohla potvrdit, protože jsem 
zatím přesné datum neznala. Druhým člověkem, které-
mu jsem volala, byla sestra Josepha, má nejdražší přítel-
kyně a matka představená v klášteře svatého Štěpána, 
kde jsem strávila patnáct let života; většinu z nich jako 
jeptiška. Ukázalo se, že má v Izraeli několik přátel, kteří 
tam buď pracují, nebo studují, a slíbila mi, že mi dá je-
jich adresy a telefonní čísla pro případ, že bych měla čas 
si s nimi pohovořit.

Nyní byla pro cestu do Izraele velice příhodná doba. 
V zemi panoval klid, turisté mohli cestovat tam a zpět 
bez jakýchkoli problémů. Za nějaký čas, ačkoli v té chví-
li jsem to nemohla vědět, vypuklo palestinské povstání 
proti Izraeli a to bychom o takové cestě rozhodně ne-
přemýšleli. Ale v tomto konkrétním okamžiku našich 
životů a života v dalekém Izraeli se nám naskytla ideální 
příležitost tuto zemi navštívit.

Cítila jsem, jak ve mně narůstá vzrušení. První noc 
poté, co mi Jack tu novinu oznámil, jsem ležela v poste-
li se zavřenýma očima, ale nemohla jsem usnout. Jenom 
jsem přemýšlela, jaké štěstí nás potkalo. Každé ráno jsem 
nalistovala v Timesech rubriku s počasím, abych zjistila, 
jak je v Jeruzalémě, a s uspokojením jsem kvitovala, že 
povětšinou mnohem příjemněji než tady v New Yorku. 
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Mel mi řekla, že lidé tam mají v oblibě hlavně pohodlné 
oblečení a doporučila mi, abych si vzala sandály a tenis-
ky na každodenní nošení a jeden pár lodiček na nízkém 
podpatku, kdybychom si vyšli někam na večeři. Její rodi-
če navštívili Izrael několikrát a rad její matky si nesmír-
ně vážím; především co se oblečení týká, má mimořád-
ně vytříbený vkus. Já se určitě neoblékám podle poslední 
módy a pochybuju, že někdy budu. Kdyby se mi nedo-
stalo odborné asistence paní Margulies, jsem přesvědče-
ná, že bych si ani nedokázala koupit svatební šaty.

Ačkoli mi to připadalo jako týdny, jak má nedočka-
vost gradovala, netrvalo to déle než několik dní, co přišel 
Jack domů s datem a s informacemi o tom, kde budeme 
ubytovaní. Okamžitě to dal vědět také rodičům, aby si 
stihli zamluvit letenky. O ty naše se postaralo policejní 
oddělení v New Yorku. Budeme odlétat některou sobo-
tu v listopadu a vrátíme se v neděli; zůstaneme tam dva 
pracovní týdny s možností prodloužit si pobyt na konci 
dovolené ještě o pár dní.

Zavolala jsem Mel, jelikož datum jejich odjezdu jsem 
si nepamatovala, a zjistila jsem, že bar micva jejího bra-
trance připadá na den před naším příletem. Takže mi-
nimálně týden, možná ještě déle, budeme v Jeruzalémě 
společně.

Grossovi budou ubytovaní ve velkém moderním hote-
lu v centru města, zatímco my jsme měli objednaný ne-
méně pozoruhodný starší hotel American Colony. Sto-
jí nedaleko amerického konzulátu na malém uzavřeném 
pozemku, vysvětlil mi Jack, a je také jenom kousek jízdy 
autem od hlavního policejního oddělení, kam bude každý 
den dojíždět do práce. Newyorské policejní oddělení pro 
nás najalo auto. Když jsem to uslyšela, téměř mi přestalo 
bít srdce. Celou dobu bude k dispozici jenom nám.

Ačkoli do odletu zbýval ještě více než měsíc, měla 
jsem práce nad hlavu. Okamžitě jsme si zažádali o zho-
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tovení cestovních pasů, včetně jednoho pro Eddieho. 
Ten byl celý natěšený při představě, že poletí letadlem 
přes oceán a uvidí babičku a dědu. Já jsem za sebe mu-
sela sehnat náhradu na fakultě, která převezme mé ho-
diny. Naštěstí jsem učila jenom jedno dopoledne týdně, 
a protože jsem nezahálela, udělala jsem si přípravy do 
hodin a ostatní úkoly předem. Na katedře anglického ja-
zyka jsem sehnala zajímavého učitele, který prohlásil, že 
to pro mě s radostí udělá, a mně tím spadl obrovský ká-
men ze srdce, že neopouštím své studenty bez náhrady.

Eddieho učitelka sice nebyla nadšená, že zamešká 
z vyučování celé dva týdny, ale shodly jsme se na tom, 
že to pro něho bude skvělá zkušenost, a u toho zůstalo. 
Když jsem si byla jistá, že je vše zařízeno, vyrazila jsem 
na nákupy a pořídila Eddiemu malý kufřík, aby měl svůj 
vlastní a mohl bez problémů zůstat u dědy a u babičky. 
Měl takovou radost, když ho uviděl, že jsem se stracho-
vala, aby si ho nechtěl vzít s sebou do školky.

Jackovi se moc o projektu, kterého se měl zúčastnit, 
mluvit nechtělo, ale nakonec mi přece jen něco málo 
prozradil. V Izraeli se zřejmě ukrývali uprchlíci, které 
jsme my, Spojené státy, chtěli dostat zpátky kvůli trest-
nímu stíhání, a kterých by se v Izraeli naopak velice rádi 
zbavili. Jednalo se v první řadě o ruské Židy, kteří udržo-
vali úzké kontakty s příslušníky svého národa, byli sou-
částí „ruské mafi e“, a disponovali dostatkem peněz, aby 
si mohli koupit vlivné právní zastoupení. Jack prohlásil, 
že jeho zkušenosti jako detektiva seržanta z Brooklynu 
mu poskytly o těchto lidech dostatečně barvitou před-
stavu – jsou nebezpeční, nemilosrdní a velice chytří. Zá-
jem obou právo prosazujících stran – americké i izrael-
ské – spočívá ve vzájemné výměně důvěrných informací 
o aktivitách těchto uprchlíků. Překvapilo mě, že v tak 
malé zemi může tohle být problém, ale zřejmě ano. Tak-
že poslední dny, které předcházely našemu odletu, trávil 
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Jack v New Yorku a studoval v kartotékách všechny do-
stupné detaily o těchto lidech. Říkal, že Izraelci dispo-
nují podobnými archivy, s nimiž se seznámí po příletu.

Čas se konečně naplnil a naše zavazadla byla sbale-
na. Grossovi odletěli dva dny před námi jiným letadlem 
spolu s přibližně dalšími čtyřiceti cestujícími, mezi ni-
miž nechyběl ani muž, který se měl zúčastnit obřadu 
bar micva. Záměrně zvolili přílet o dva dny dříve, aby 
měli více času na aklimatizaci a zvykli si na sedmihodi-
nový časový posun před všemi očekávanou víkendovou 
 událostí.

Objednali jsme si limuzínu, která nás odvezla na le-
tiště JFK; Eddiemu málem překvapením vypadly oči 
z důlků, když přijela. V běžném životě používáme mno-
hem skromnější vozy a tenhle byl větší, než jaký kdy 
v životě viděl. Na letišti jsme nechali odbavit zavazadla, 
prokázali jsme se pasy a bez potíží prošli bezpečnostní 
kontrolou, zatímco Jack o čemsi asi deset minut hovořil 
s menším tmavovlasým mužem, který patrně čekal prá-
vě na nás. Sešli jsme se s Jackovými rodiči a konečně se 
ocitli na palubě letadla. Srdce mi tlouklo jako splašené. 
Tak je to skutečně pravda; odlétáme do Svaté země.
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Letadlo se blížilo přes Středozemní moře k našemu cíli. 
V jednom okamžiku nám zmizela z očí jeho modrá hla-
dina a objevila se pevnina. Byli jsme už docela nízko nad 
zemí a snadno jsme rozeznávali vysoké budovy i men-
ší domy. Během několika následujících minut jsme při-
stáli.

Říct, že jsme byli unavení, by určitě nevystihovalo 
přesně naše pocity. Měli jsme za sebou dlouhou ces-
tu a myslím, že by se nenašel jediný člověk, kterého by 
nebolelo celé tělo z dlouhého sezení na stejném místě. 
Každý jsme si vzali jiný taxík a udali adresy svých hotelů. 
Přestože byl den, Eddie napolo spal a sotva věděl, s kým 
jede. Políbili jsme se na rozloučenou a odjeli z malého 
letiště do města.

Můj dojem z jízdy je jakoby zamlžený. Vzpomínám si, 
jak jsem si v jednom okamžiku uvědomila, že zdoláváme 
nějaké převýšení, a hned se mi vybavil článek, který jsem 
někde četla, že Jeruzalém je postavený na kopcích. Podél 
silnice stála stará vojenská vozidla a řidič nám vysvětlil, 
že tam jsou od války před mnoha lety. Nápisy byly v an-
gličtině, hebrejštině a arabštině, jak jsem odhadovala, 
když jsme míjeli arabské vesnice.

Ke konci cesty, jež trvala necelou hodinu, jsme vyšpl-
hali do poměrně strmého kopce, abychom se dostali na 
nezvykle širokou ulici s několika jízdními pruhy v obou 
směrech. Byli jsme v Jeruzalémě a já se začala probou-
zet. Sledovala jsem, jak řidič zatočil, pak ještě jednou do 
areálu hotelu a zastavil.
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„To je nádhera, Jacku,“ řekla jsem při pohledu na bo-
hatou zeleň a oceňovala jsem současně i decentní sou-
kromí tohoto místa. Natáhl ke mně ruku a stiskl mi něž-
ně předloktí. Pak jsme vystoupili.

Naše první skutečné dojmy z Jeruzaléma jsme nabyli až 
poté, co jsme se na několik hodin prospali a pak se vzbu-
dili hladem. Zavolali nám Jackovi rodiče a líčili nám své 
nadšení, že tady mohou být, v luxusním hotelu s mo-
derním zařízením a s rozkládací postelí pro Eddieho, 
o které prý náš syn prohlásil, že v lepší ještě nikdy ne-
spal. Rozhodli se, že si dají v hotelu něco k jídlu a pak 
znovu zalehnou a budou spát do té doby, než je probudí 
jejich vnuk.

Když jsme přijeli, objevili jsme vzkaz od jednoho je-
ruzalémského policisty. Jack mu hned zavolal a slíbil, že 
se mu znovu ozve, až si pořádně odpočine a aklimatizuje 
se. Udělal to hned, jakmile jsme dotelefonovali s rodiči. 
Zatímco si povídali, já jsem si dopřála horkou  sprchu, 
a než jsem vyšla z koupelny, Jack už studoval mapu měs-
ta, kterou jsem vzala s sebou.

„OK. Ten chlapík se jmenuje Joshua Davidson a za 
půl hodinky sem přijede, aby s námi podnikl noční pro-
jížďku městem.“

„No to je úžasné. Doufám, že budeme mít čas se ně-
kde najíst.“

„Upozornil jsem ho, že máme oba pořádný hlad, a on 
slíbil, že nás vezme někam na jídlo, než vyrazíme na 
 výlet.“

„Jsem oblečená cobydup.“
Důstojník Davidson, pohledný tmavovlasý mladý muž 

oblečený v pohodlném obleku, přijel malým autem, jehož 
poznávací značka měla bílé číslice na červeném podkladě, 
což byl identifi kační znak pro policejní vozidla. Naštěstí 
mělo auto čtvery dveře. Čekali jsme s Jackem ve vestibu-
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lu našeho přepychového hotelu a měli jsme i čas poroz-
hlédnout se kolem. Hotel byl vystavěný kolem centrální-
ho otevřeného prostranství, které bylo součástí restaurace, 
a ačkoli jsem ještě ani nevečeřela, už jsem se nemohla do-
čkat, až tu zítra posnídáme.

„Dobrý večer,“ pozdravil nás policista hlubokým hla-
sem, když jsme se střetli u dveří. „Paní Brooksová, jsem 
rád, že se s vámi poznávám. Poručíku Brooksi, je mi po-
těšením.“

„Říkejte mi prosím Chris,“ požádala jsem ho.
Usmál se, ale neřekl na to nic, a mě napadlo, že pro 

něho může být nepříjemné oslovovat mě křestním jmé-
nem, protože mezi ním a Jackem byl rozdíl v hodnos-
tech.

„Nejdříve vás vezmu na večeři a pak vám ukážu měs-
to.“ Otevřel dveře na straně spolujezdce a Jack mi dal na 
vybranou, jestli chci sedět vepředu či vzadu.

Během chvilky jsme vjeli na silnici. Náš řidič a prů-
vodce v jedné osobě ze sebe po celou cestu neustále chrlil 
množství informací, které mi téměř nic neříkaly, protože 
jsem neměla ponětí, kde jsme nebo jak se jeho vyprávění 
vztahuje k našemu hotelu nebo k městu, nicméně jsem 
ho pozorně poslouchala.

„Chcete si dát k jídlu něco lehčího, nebo máte velký 
hlad?“ zeptal se.

„Pokud jde o mě, já mám hlad jako vlk,“ ozval se Jack 
za mnou.

„Dobře. Já také. A teď, když se podíváte doleva –“ 
a už byl zase ve svém živlu.

„Vidím, že tu nemáte žádné mrakodrapy,“ pozname-
nal Jack v krátké pauze, „žádné věžáky ze skla a oceli.“

„Jste velice všímavý, poručíku. Všechny budovy ve 
městě jsou postaveny z jeruzalémského kamene.“

„To je úžasné,“ řekla jsem. „Všechno ze stejného ka-
mene?“
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„Skutečně, do posledního kvádru. Výška a sloh bu-
dov se samozřejmě mohou lišit, takže nevypadají úplně 
stejně. Zítra budete moct vidět, jak vypadají na denním 
světle. Támhle je naše restaurace.“ Náhle otočil auto do 
opačného směru a zastavil.

Vystoupili jsme a vešli dovnitř. Důstojník Davidson 
prohodil pár hebrejských slov se starším mužem, kte-
rého jsem odhadovala na majitele, a vzápětí jsme byli 
uvedeni ke stolu u vzdálenější zdi. Restaurace byla po-
loprázdná a působila milou domáckou atmosférou, což 
ve mně vzbuzovalo velice příjemné pocity. Jídelní lístek 
v hebrejštině byl psán na pravé straně papíru a v anglič-
tině nalevo. Zatímco jsem pročítala menu, snažila jsem 
se zachytit nějaká anglická slova od lidí u vedlejších sto-
lů, ale žádná jsem neslyšela. Joshua navrhl několik spe-
cialit a já o nich přemýšlela.

„Má žena není moc velký gurmán,“ ozval se Jack. „Já 
se nebojím vyzkoušet cokoli, ale Chris je poněkud zdr-
ženlivější.“

Objednala jsem si rybu, Jack se obrátil na Joshuu, co 
by mu doporučil, a pak si vybral jehněčí. Nejdříve ale 
přinesli ke stolu několik malých misek a v každé bylo 
jiné jídlo.

„Myslel jsem si, že byste možná rádi ochutnali typic-
kou kuchyni Středního východu,“ podal nám vysvětlení 
Joshua. „Tohle je kuskus, tohle hummus,“ a pokračoval 
dál od jednoho pokrmu k druhému, v nichž jsem zakrát-
ko ztratila orientaci.

Jack byl nadšený. Vzal si kousek arabského chleba 
a začal všechno ochutnávat. Já jsem ještě chvíli otálela, 
ale pak jsem se odhodlala, že se do toho také pustím.

„Musíš zkusit taky tohle,“ pobízel mě Jack.
Bylo to jídlo, které Joshua pojmenoval hummus s pří-

zvukem na začátku slova, který nebylo možné vyslovit. 
Nesměle jsem si nabrala trochu na špičku tenkého chle-
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ba a ochutnala. Náhle jsem si uvědomila, že se usmívám. 
„Je to vynikající,“ musela jsem uznat. „Co to je?“

„Cizrna, česnek a trochu olivového oleje. Ujišťuju vás, 
že vám to neublíží. A vašemu manželovi to zjevně za-
chutnalo.“

„Jacku,“ řekla jsem, když jsem si nabírala na chleba 
další sousto, „z téhle země neodjedeme, dokud neseže-
neme recept.“

Jídlo bylo výborné a výlet, který následoval, ještě lepší. 
Projížděli jsme kolem Knessetu, což je izraelský parla-
ment, a pak nahoru k muzeu a k univerzitě, jejichž bu-
dovy stály na vyvýšeném místě, kde jsme se pokochali 
výhledem na poušť a na Mrtvé moře, přestože ve tmě 
jsme toho moc neviděli. Neustále jsme jezdili ulicemi 
sem a tam, do kopce a z kopce a Joshua nám připomněl, 
že Jeruzalém byl postaven v kopcovité krajině. Viděli 
jsme také Yad Vashem, památník bezpočtu obětí, které 
byly zavražděny během druhé světové války, pokračovali 
jsme dál k hotelu King David a k branám Starého města, 
o němž jsem doufala, že ho navštívím. Na Olivové hoře, 
odkud Ježíš shlížel na město, jsme vystoupili a zastavi-
li se u malého kostela kousek od Getsemanské zahrady, 
odkud byl nádherný výhled.

Přestože prohlídka pamětihodností města byla velice 
důkladná, Joshua nás dovezl ještě k další budově a za-
stavil. „Tohle je národní policejní prezidium, poručíku,“ 
řekl, „tady zítra ráno v osm hodin začnete pracovat. Teď 
vám ukážu, jak se odtud dostanete k vašemu hotelu.“ 
Otočil auto a pustil se dolů po nedaleké široké silnici, 
přičemž nás co chvíli upozorňoval na významné orien-
tační body kdesi ve tmě. „A tady,“ řekl nakonec, „zato-
číte doleva a…,“ vůz přejel napříč přes několik jízdních 
pruhů s velice slabým provozem a vzápětí jsem si uvě-
domila, že vjíždíme zpátky do areálu hotelu American 
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Colony, „jste tam, odkud jsme dneska vyjeli. Je to velice 
snadné.“

„Skutečně to vypadá jednoduše,“ přitakal Jack ze zad-
ního sedadla. „Myslím, že to zvládnu.“

„Auto vám přivezou před hotel v půl osmé. Doufám, 
že bude všechno v pořádku. Jak sám vidíte, je to opravdu 
kousek a v podstatě přímá cesta.“

„Určitě. Chris, můžeme tam jet spolu a pak budeš mít 
auto jen pro sebe.“

Cítila jsem, jak se mi třesou ruce. Tohle město postrá-
dalo jednoduchost newyorských ulic, které se podobaly 
spíš pravidelné souřadnicové síti. Bez kompasu nebudu 
mít tušení, jestli jedu na sever nebo na jih. „Promluvíme 
si o tom na pokoji,“ navrhla jsem.

Joshua zamířil k prostoru před hotelem určenému 
k vystupování. „Je tady jeden velice pěkný obchod přímo 
přes ulici, paní Brooksová. Určitě nebudete mít problém 
utratit tam peníze, ale neberte hned první nabídnutou 
cenu. Trochu s nimi smlouvejte.“

„Proboha.“
„To je tady běžná praxe. Nevykládejte si to špatně. 

A ještě jedno upozornění: pokud pojedete taxíkem, do-
hlédněte na to, aby řidič zapnul taxametr.“

Polkla jsem a pokusila se o úsměv. „Děkujeme vám za 
nádherný večer.“

Zastavili jsme se v recepci a Jack požádal, jestli by ho 
mohli vzbudit telefonem v půl sedmé ráno. Byla jsem 
ráda, že budeme vstávat časně. Vždycky jsem byla ranní 
ptáče a chtěla jsem do těch dvou týdnů, které tu máme 
strávit, vměstnat co nejvíc.

„Pane Brooksi,“ řekl mladý muž za přepážkou, „před 
chvílí vás tady někdo sháněl. Krátce poté, co jste odešli 
ven.“

„Někdo mi volal?“
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„Ne, pane. Přišla sem nějaká žena a nechala vám tady 
vzkaz. Moment.“ Podíval se do pořadače pošty a vy-
táhl z něj obálku. Na přední straně bylo napsáno: „John 
Brooks.“

„Děkuju,“ řekl Jack. Vrátil se ke mně a otevřel ji. 
„A podívejme. Vypadá to, že to je pro tebe.“

„Pro mě?“ Vzala jsem si od něj obálku a vytáhla z ní 
list papíru. „To je od Mel. Proč sem chodila, místo aby 
mi zavolala?“ Pustila jsem se do čtení textu, který vypa-
dal jako vzkaz napsaný ve spěchu. „Je tu problém. Pojď-
me nahoru a já jí zavolám. Mám její telefonní číslo i čís-
lo pokoje.“

O pár minut později jsem už vyťukávala číslo Meli-
na hotelu a přitom se nejistě dívala na hodinky. Nechala 
mi tady vzkaz před dvěma hodinami a už byla skoro noc. 
Přepojili mě a já slyšela, jak telefon jednou zazvonil.

„Haló?“ Byl to Melin hlas, ale zněl udýchaně.
„Mel, tady Chris. Je mi líto, že jsme se minuli. Jeli 

jsme ven na večeři a –“
„Chris, poslouchej mě. Něco se stalo.“
„Jsi v pořádku?“
„Já ano. Všichni jsme v pořádku. Jde o Gaba, Halova 

bratrance.“
„Co se stalo?“
„Já nevím. Nikdo nám nic nechce říct. Nevím, jest-

li je živý nebo mrtvý. Jediná věc, kterou jsem si jistá, je, 
že zmizel.“
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„Uklidni se, jenom se uklidni. Dej mi telefon.“ Jack si 
zrovna zouval boty, když jsem mu víceméně zopakova-
la Melina slova. Vzal si ode mě sluchátko a začal jí klást 
různé otázky, z nichž většina začínala tázacími zájmeny 
„Kdy?“ a „Kde?“. „Podívej se,“ řekl nakonec, „znám tady 
ve městě jednoho policistu – byli jsme s ním na večeři 
a právě jsme se s ním rozloučili. Zavolám mu a uvidím, 
co se dá dělat… Jo… Jo… OK. Spolehni se.“ Zavěsil. 
„Do hajzlu,“ ulevil si. „Nemám Joshuovo číslo. Kde je 
telefonní seznam?“

Našla jsem ho na obvyklém místě, v zásuvce toaletního 
stolku, a podala mu ho. „Tohle je telefonní seznam?“

„Jistě. Co je s ním?“
„Je psaný v hebrejštině. Jak v něm mám asi najít číslo 

na toho policistu?“
Podívala jsem se mu přes rameno. Bylo to jako ve špat-

ném snu. V seznamu nebylo jediné anglické slůvko. Byl 
k ničemu. „Pojďme dolů, třeba nám v recepci pomůžou.“

„V tomhle městě musí být aspoň deset Joshuů Da-
vidsonů.“

„Co je to s tebou, Jacku? Takovouhle poraženeckou 
náladu u tebe neznám. Já to zařídím. Ještě jsem obutá.“ 
Aniž bych čekala na jeho souhlas, seběhla jsem dolů do 
vestibulu k recepci a požádala službu, jestli by mi to čís-
lo vyhledala.

V seznamu byli pouze dva Joshuové Davidsonové 
a mladík za přepážkou souhlasil, že zavolá oběma. Jak to 
obvykle chodí, první pokus kýžený výsledek nepřinesl, 
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ale druhý už byl úspěšný. Joshua právě vcházel do dveří, 
když jeho manželka zvedla telefon.

„Stalo se něco?“ zeptal se, hned jak jsem se představila.
„Člověk, kterého známe, zmizel, nebo byl v Jeruza-

lémě unesen,“ vychrlila jsem ze sebe jednou větou nej-
podstatnější fakta v zájmu stručnosti. „Rodině nikdo nic 
neřekl a všichni o něho mají strach.“

„Když mi dáte trochu konkrétnější informace, můžu 
se vám na to podívat.“

„Nezavěšujte, prosím. Požádám službu, aby přepojila 
hovor k nám na pokoj, abyste si mohl promluvit s mým 
mužem. Volám vám z recepce.“

Jakmile to Jack zvedl, spěchala jsem zpátky naho-
ru a stále nemohla uvěřit tomu, co se právě děje. Tohle 
přece měla být služební cesta spojená se zábavou, kdy 
budeme mít čas užít si pár společných chvil. Nacházeli 
jsme se ve Svaté zemi; jedla jsem speciality ze Středního 
východu a večer strávila prohlídkou Jeruzalému. Jak je 
možné, že nám pohodu zničehonic naruší taková kata-
strofa? Jak mohl Halův bratranec zemřít nebo být une-
sen během tak důležitého dne svého života?

Poslouchala jsem, jak Jack opakuje těch několik stro-
hých fakt, která jsme věděli: jméno oběti, místo, kde k ne-
šťastné události došlo, okolnosti, proč Gabe do Jeruzalé-
ma přicestoval. Když zavěsil, posadil se a podíval se na 
mě, přitom zamyšleně kroutil hlavou. Měl na nohou po-
nožky a na sobě jen košili, protože sako předtím odhodil 
na postel.

„Je to bláznivé. Pověz mi to ještě jednou. Ten muž, 
Gabe, to je ten bratranec, který se měl zúčastnit obřadu 
bar micva?“

„To je on.“
„A někdo ho zranil, zabil nebo unesl.“
„Řekla ti Mel, jak se to stalo?“ zeptala jsem se.
„Neví to. Našli ho, jak leží na trávě. Byl v bezvědomí 
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a jeden z bratranců, který je doktor, se ho snažil vzkřísit, 
ale nepodařilo se mu to. Sehnali někoho, aby zavolal sa-
nitku, ta za chvíli přijela a odvezla ho pryč.“

„Kde je jeho žena?“
„To jedna z několika otázek, na kterou jsem se neze-

ptal,“ přiznal Jack.
„Vzali ho do nemocnice?“
„Pravděpodobně. Mel nevěděla, do jaké, protože jmé-

no na straně vozu bylo napsáno hebrejskými písmeny 
a ona byla příliš vystresovaná, aby se pokusila je rozluš-
tit. Hádal bych, že hebrejsky něco umí, přinejmenším 
víc než my dva.“

„Chceš tvrdit, že nevědí, kam Gaba odvezli?“ zepta-
la jsem se.

„Takhle mi to aspoň řekla. Dneska odpoledne se ho 
pokoušeli najít v nemocnicích po celém městě, ale buď 
neměli jeho jméno správně, nebo došlo k nedorozumění 
kvůli jazyku, ne – já nevím. Prostě je nezvěstný.“

„Zkusili taky márnici?“
„Joshua slíbil, že na pár míst zavolá a ještě dnes večer 

nám dá vědět.“
„Řekl jsi, že ho hledali odpoledne. Takže se to nesta-

lo při bar micva.“
Jack se zatvářil zmateně. „Mel o tom něco povídala. 

Říkala, že obřad se konal včera. A odpoledne následo-
vala slavnostní večeře v hotelu. Dneska se ale dělo něco 
jiného, další oslava s hudbou a tancem.“

„No, oslavili to jaksepatří, to se musí nechat,“ podo-
tkla jsem.

„Podívej se, ten chlap se topí v penězích. Jestliže zaří-
díš, aby do Izraele bylo vypraveno letadlo plné tvých nej-
lepších přátel, určitě se také postaráš o tu nejlepší zábavu.“

„To je fakt.“
„Můžeme si jít klidně lehnout. Pokud Joshua zavolá, 

zvednu to. Tohle je šílené, Chris.“ Vstal a přešel k toalet-
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nímu stolku, kam jsem si uložila kabelku a několik map. 
Rozložil velkou mapu města a zadíval se na její zadní 
stranu. „Podle tohohle seznamu je v Jeruzalémě půl tuc-
tu nemocnic. Nemělo by Joshuovi zabrat tolik času, než 
je zkontroluje.“

„Vyčistím si zuby, ty zatím pohlídej telefon.“

Právě jsem usínala, když se telefon rozdrnčel. Z konver-
zace jsem usoudila, že volá Joshua, a také jsem vyrozu-
měla, že pohřešovaného muže patrně nenašel.

„Co ta sanitka?“ zeptal se v jednom okamžiku Jack. 
„Někde musí být záznam telefonátu a místo, na které 
ji poslali.“ Poslouchal a mlčel. Po chvíli se rozloučili. 
„Myslíš, že bych měl takhle pozdě zavolat Mel?“ zeptal 
se, když se posadil ve tmě na posteli.

„Musíš. Pravděpodobně beztak nespí a čeká, až se 
něco dozví.“

Zavolal jí a nebylo složité dát si dohromady hlavní 
body jejich konverzace – Gabe nebyl registrován v žád-
né nemocnici v Jeruzalémě. Nebyl ve svém hotelu. Jeho 
tělo neleželo v márnici. A nebyl ani na posledním místě, 
kde ho spatřili živého.

„Nelíbí se mi to, Chris, ani za mák,“ řekl Jack. Ležel 
na zádech a promlouval ke stropu.

„Člověk nemůže jen tak zmizet. Tělo se nemůže vy-
pařit. Lidé z té sanitky musí vědět, co se stalo.“

„Joshua to ráno prověří. Jsem si jistý, že ho na stanici 
uvidím. Pojedeš se zítra podívat za Mel?“

„Ráno jí zavolám. Doufala jsem, že si dáme někde 
sraz a projdeme spolu město.“

„Vyptej se jí na všechno. A dělej si poznámky. U ve-
čeře to probereme.“

„OK, miláčku.“
„Nemůžu uvěřit tomu, co se tady děje.“

* * *
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Automobil byl přistaven, jak bylo slíbeno, tedy téměř 
hned potom, co jsme dojedli naší první izraelskou sní-
dani. Pokud jde o mě, já jsem si z mnoha chodů, které 
nám byly nabízeny, vybrala sledě, a sebrala jsem odva-
hu dokonce i k tomu, abych se pokusila řídit. Jedním 
z tajemství mého života je, že jsem vždycky řídila je-
nom auto s manuální převodovkou. Protože jsem velice 
opatrná na peníze, vždycky bylo opodstatněné po užívat 
auto s co nejnižší spotřebou paliva, a tady jsem se ko-
nečně ocitla mezi svými. Většina lidí v této zemi také 
používala ruční řazení. Jack se naučil řadit, když mu ješ-
tě nebylo dvacet, a měl spoustu příležitostí, jak se v tom 
zdokonalit, protože často používal moje auto, takže jsme 
nepotřebovali žádnou speciální pomoc. Během snídaně 
jsem si nastudovala mapu a přesvědčila se, že cesta k po-
licejní stanici je opravdu tak snadná, jak se nám jevila 
včera večer.

Jack se posadil za volant a vyjel z areálu hotelu na 
hlavní silnici, zatočil doprava a pokračoval dál. V den-
ním světle vypadalo město naprosto odlišně. Všimla jsem 
si obchodu, na který mě upozornil Joshua, a věděla jsem, 
že až budu mít chvíli času, určitě se tam zastavím. Mezi-
tím jsem se kochala pohledem na modrou oblohu a sle-
dovala malá auta, jak uhánějí po silnici.

„Joshua mi řekl, abych si dával pozor na izraelské ři-
diče. Nejsou prý tak ohleduplní jako v New Yorku.“

To mě rozesmálo. „Jako v New Yorku?“
„Přesně tak to řekl. Myslím, že se o tom brzy pře-

svědčíme.“
Jízda byla krátká stejně jako minulou noc a k policej-

ní stanici jsme se pohodlně dostali před osmou.
„Zvládneš řízení?“
Byla jsem k smrti vystrašená, ale nechtěla jsem to na 

sobě dát znát. „Buď bez obav,“ odpověděla jsem sebejis-
tě. „Přece nejsem tak špatná řidička.“
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„Jezděte s Mel spolu. Pak se aspoň jedna z vás může 
dívat do mapy a hlídat jména ulic.“

Oba jsme vystoupili a já obešla auto k straně řidi-
če. Jack mě letmo políbil a řekl: „Zjistím, co se dá. A ty 
udělej totéž.“

„Užij si to v práci.“
Pobaveně se zazubil. „Přesně to mám v úmyslu.“
Dívala jsem se za ním, dokud nezmizel v budově, pak 

jsem nastoupila do auta a pomalu se rozjela zpátky k ho-
telu. Při vjezdu do areálu jsem musela zvládnout složitou 
zatáčku doleva, ale poradila jsem si. Parkovacích míst 
nebylo příliš mnoho na výběr, ale našla jsem si jedno pod 
stromem po straně hotelu za rohem a nechala auto tam. 
Bylo za pět minut půl deváté, když jsem vešla do vesti-
bulu a uviděla Mel.

„Ach, Chris, jsem ráda, že tě vidím,“ řekla a vstala ze 
židle u okna. Přišla ke mně a objaly jsme se.

„Něco nového?“
„Nic. Mluvila jsem s Marnie – to je Gabova žena –, 

potom co včera večer volal Jack. Je šílená strachy, co ti 
mám povídat? Nechtěla jsem jí takhle brzo rušit, ale ne-
chtěla jsem ani zmeškat tebe, a tak jsem přišla rovnou. 
Hal je s dětmi. Jsem tak rozčílená, že dokonce ani ne-
vím, co s nimi plánuje.“

„Nedáme si šálek kávy? Posadíme se a trochu si odpo-
čineme – je ještě moc brzo – a ty mi mezitím řekneš, co 
ses dověděla. Jack doufá, že nám pomůže ten milý po-
licista a přijde dneska s něčím novým. Nejpozději večer 
budu s Jackem mluvit.“

„Kávu si nechám líbit. Tohle je krásný hotel, Chris. 
Stará kvalitní práce. My bydlíme v super moderním s ba-
zénem a všemi těmi vymoženostmi, ale já bych dala před-
nost tomuhle. Dýchne tu na tebe dávná atmosféra.“

„Cítím to stejně.“ Usmála jsem se a vykročily jsme do 
restaurace na nádvoří. Přestože bylo ještě trochu chlad-
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no, rozhodla jsem se pro příjemnější prostředí venku než 
sedět uvnitř.

„To je úžasné!“ rozplývala se Mel nadšeně. „Co kdy-
bychom se posadily tady? Trochu sem svítí. Možná si 
dokonce i sundám kabát a ohřeju se na sluníčku.“

Objednaly jsme si kávu a já vytáhla zápisník a pero. 
„Musíme všechno pečlivě probrat,“ začala jsem. „Něco 
málo jsem slyšela od tebe, něco od Jacka a něco od Jo-
shuy Davidsona. Potřebuju vědět všechno.“

„OK.“ Mel se napila kávy. „V sobotu se konal obřad 
bar micva. Byla to nádhera. Opravdu mě to dojalo až 
k slzám, Chris. Stál tam muž, který zasvětil podstat-
nou část svého života byznysu, a najednou se rozhodl 
obrátit pozornost ke svým kořenům. Všichni jsme sem 
přiletěli společně, jak víš, ale návrat domů už většina 
z nás plánovala různě. Hal a já jsme chtěli zůstat a stej-
ně tak spousta ostatních. Všichni bydlíme ve stejném 
hotelu a představ si, že Gabe zaplatí útratu za celý náš 
pobyt. Je prostě neuvěřitelně velkorysý. Zkrátka a dob-
ře v sobotu dopoledne jsme měli bar micva v chrámu 
v Rehavii.“

„Co to je?“
„To je část Jeruzaléma, kterou ve třicátých letech 

osídlili němečtí Židé. Gabe byl fantastický. Předčítal 
z tóry, ze svitku s hebrejským textem, počáteční pasá-
že z pěti knih Mojžíšových a překládal je do angličtiny, 
aby jeho rodina věděla, o čem mluví. Hal provedl aliyah 
a vyzval Gaba, aby předčítal z tóry.“

„Cože udělal?“
„Některý z přítomných je vybrán, aby vstal a odříkal 

modlitbu před nebo po čtení z tóry. Židé to nazývají 
aliyah a pro člověka, který je o to požádán, je to nesmír-
ná pocta.“

„OK. Pojďme dál. To byl skutečný obřad bar micva.“
„Správně. Když skončil, přesunuli jsme se do hote-
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lu King David, kde byl k obědu připravený grandióz-
ní raut. Byla to spíš večeře, mám-li se vyjádřit přesně. 
Na stolech bylo prostřené to nejkrásnější nádobí, ledo-
vé sochy jako dekorace, prostě úžasné. Šampaňské tek-
lo proudem, k poslechu nám hrála živá kapela, nic ne-
chybělo.“

„A pak?“
„To už bylo pozdě odpoledne, když jsme se  rozdělili. 

Já s Halem jsme chtěli jít pěšky, protože jsme potře-
bovali trochu pohybu po takové hostině, takže Halovi 
rodiče odvezli děti zpátky do hotelu a my jsme si udě-
lali procházku. V sobotu je v Jeruzalémě zavřeno, ro-
zumíš.“

„Je svátek.“
„A otevřeno není nic kromě hotelů a možná několika 

malých restaurací. Na nákupy to ale není vhodný den. 
Dokonce i velké obchodní domy mají zavřeno. Takže 
jsme si užívali procházku po liduprázdných ulicích, na-
kukovali jsme do výloh a tak podobně.“

„Co se stalo s Gabem?“
„To opravdu nevím. Po jídle jsme se s ním objali, po-

líbili se a domluvili jsme se, že se uvidíme zítra.“
„Takže oslava pokračovala ještě následující den,“ řek-

la jsem.
„Ano. Gabe tvrdil, že to nemá v úmyslu přehánět 

a nechce po tak náročném dni pokračovat až do ve-
čera, takže závěrečnou party naplánoval na neděli od-
poledne.“

„A ta se konala kde?“
Mel s sebou měla mapu a rozložila ji na stole, ale když 

se zorientovala, částečně ji zase složila, abychom se sou-
středily jenom na tu oblast, která nás zajímala. „My jsme 
tady,“ ukázala prstem. „Oslava se konala někde tady.“ 
Otevřela mapu a prstem obkroužila jinou část. Moc mi 
to neříkalo, protože s mapou města jsem se ještě doko-
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nale neseznámila. „Nádherné místo. Měli jsme oběd se 
šampaňským na terase, tančili jsme a také jsme hodně 
zpívali. Počasí vyšlo na jedničku, takže jsme mohli se-
dět venku.“

„Stalo se něco neobvyklého?“
„Myslíš předtím, než Gabe –“
„Ano, předtím.“
„Nic.“ Dívala se na mě nic neříkajícím pohledem. 

„Všechno bylo normální. Členové rodiny a jejich přá-
telé se bavili.“

„Včera jsi říkala, že měl Gabe nehodu.“
„Všichni jsme si mysleli, že to tak bylo. Chci říct, co 

jiného by to mohlo být?“
„Jak k tomu došlo?“
„Jak už jsem řekla, všichni jsme se náramně bavili. 

Vzpomínám si, že jsem někoho slyšela, jak se zeptal: 
,Kde je Gabe? On ti to řekne.‘ Ale nepokládala jsem to 
za nic zvláštního. Já také někdy na večírku nevím, kde 
Hal je. Pak jsem uslyšela Marnie – Gabovu ženu –, jak 
volá: ,Gabe? Gabe, kde jsi?‘ V té chvíli jsem se také tro-
chu porozhlédla kolem, ale neviděla jsem ho. O minut-
ku nebo dvě později někdo zakřičel.“

„Kdo to byl?“
„Víš, v tom si nejsem jistá. Nejdřív jsem si myslela, že 

to musí být Marnie, ale mohla to být i jiná žena. Bylo to 
prostě zaječení. Všichni jsme naráz zmlkli a někteří lidé 
se rozeběhli.“

„Kam?“
„Dozadu, směrem, kde hrála ta malá kapela. Když nás 

uviděli běžet, přestali hrát. Ze začátku jsem ho ani po-
řádně neviděla. Spousta lidí mě předběhla, než jsem se 
tam dostala, ale zahlédla jsem jeho nohu nataženou na 
trávě. Halův bratranec Leonard – pracuje v New Yorku 
jako internista – se protlačil davem a zmizel mi z do-
hledu. Popošla jsem kousek vedle a sledovala ho, jak se 
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sklání na Gabem; patrně mu měřil pulz. Gabe ležel na 
zádech, oči měl zavřené. Na rukávu od košile měl trochu 
krve, z čehož usuzuju, že se možná řízl nebo se o něco 
poranil. V tu chvíli jsem vůbec nevěděla, co si o tom 
mám myslet, bylo to absolutně neskutečné. Všichni jsme 
se tak pěkně bavili a najednou se stane takové strašné 
neštěstí. Došlo mi to až po chvíli.“

„Co udělal ten doktor? Řekl něco?“
„Možná mu poskytoval kardiopulmonální resuscitaci; 

opravdu nevím. Pak křikl: ,Sežeňte sanitku.‘“
„Kdo ji zavolal?“
Mel se zatvářila zmateně. „Nevím a nejsem si ani jis-

tá, jestli to byl vůbec někdo z hostů na večírku. Přijela 
velice brzy, musel se o to postarat někdo z hotelu.“

„Takže někdo uvnitř si všiml, co se stalo.“
„Určitě to muselo vidět hodně lidí. Chodili tam číš-

níci s různými nápoji, s kávou a se spoustou dalších ob-
jednávek.“

„Dobrá, takže ho odvezla sanitka. Jela s ním jeho 
žena?“

„Nedovolili jí to. Na to se pamatuju. Chtěla vylézt 
vzadu do kabiny, aby byla u něho, ale zdravotníci ji tam 
nepustili. Prý svého muže uvidí až v nemocnici.“

„Uvedli jméno nemocnice?“
„Žádné jsem neslyšela. Ani Marnie ne. Sanitka od-

jela a – nejsem si jistá, co se stalo potom. Marnie byla 
v hrozném stavu. Někdo jí přinesl sklenici studené vody. 
Pak Lenny, ten doktor, řekl: ,Pojďme, dojedeme do ne-
mocnice a zjistíme, jak se věci mají.‘ A v tom okamžiku 
jsme si všichni uvědomili, že vlastně nevíme, do které 
nemocnice Gaba odvezli.“

„Jack vyhledal nemocnice na mapě,“ řekla jsem. „Je 
jich asi šest. Důstojník Davidson je včera večer všechny 
prověřil, nebo aspoň některé z nich.“

„Všichni jezdí do nemocnice Hadassah,“ poučila mě 
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Mel. „Je velká a má skvělou reputaci. Myslím, že jsme 
všichni předpokládali, že ho najdeme právě tam.“

„Volali jste jim?“
„To zařídil správce hotelu. Když se ukázalo, že v Ha-

dassah Gabe není – byla tam dvě oddělení a ani v jed-
nom neměli žádný záznam o tom, že by je z našeho 
hotelu někdo volal –, zkusil ještě některé další. Pak ně-
kolik z nás nasedlo do auta a vyrazilo do nemocnice Ha-
dassah, abychom si s personálem promluvili osobně.“ 
Pokrčila rameny. „Hal a já jsme tam také byli a rozhovor 
jsme vyslechli. O Gabovi nikdy neslyšeli.“

„Mel, myslím, že první věc, kterou bychom měly udě-
lat, je rozjet se do hotelu, kde se konala oslava, a zjistit, 
do jaké nemocnice volali. Pak budeme aspoň vědět, kde 
se začít ptát.“

„Dobrý nápad. Vypila jsem dost kávy, aby mě udržela 
na nohu celý den. Jedeme?“
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Byla to skutečně nádherná budova se spoustou proskle-
ných ploch, které pouštěly dovnitř dostatek sluneční-
ho svitu, prostorný vestibul zdobily palmy v květináčích 
a fantastická expozice květin. Mel vyhledala správce ho-
telu, abychom se ho zeptaly na telefonát do nemocni-
ce. V té době nebyl v práci, uvedl, a tak nás poslal za 
vrchním číšníkem. Ten vůbec netušil, o čem mluvíme, 
a navrhl nám, abychom se obrátili přímo na manaže-
ra  hotelu.

Několik minut jsme byly nuceny počkat, než ho ně-
kde sehnal. Vrátil se s podsaditým zamračeným mužem 
v obleku, který si jeho majitel patrně pořídil v době, než 
stačil přibrat dalších deset kilogramů.

„Ano, dámy. Jak vám mohu pomoci?“
Vysvětlily jsme mu situaci. Zakabonil se. Požádal nás, 

abychom se posadily, protože si bude muset někam za-
volat. Během čekání jsme toho moc nenamluvily. Mel 
byla příliš nervózní, než aby mohla v klidu sedět, a tak 
vstala a chodila sem a tam a okukovala výlohy, zatímco 
já jsem pozorně sledovala dveře, v nichž manažer zmi-
zel, jako bych téměř očekávala, že se pokusí o rychlý útěk. 
Konečně vyšel ven s listem papíru v ruce.

„Prověřil jsem restauraci, personál za přepážkou, správ-
ce, hotelového poslíčka, a dokonce i oddělení údržby. Ni-
kdo, s kým jsem hovořil, včera sanitku nevolal, ani o to 
nebyl nikým požádán. Mám dojem, že jste se spletly. 
Možná to byl jiný hotel.“

„To nemohl být jiný hotel,“ ohradila se Mel nezvykle 
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kousavým hlasem. „Probíhal tady večírek pro Gabriela 
Grosse. Jsem si jistá, že o tom víte.“

„Ach, ano, pan Gross. Ano, samozřejmě. Měla jste mi 
to připomenout.“

„Připomněla jsem vám to.“ Začalo to v ní vřít.
„A pan Gross onemocněl?“
„Onemocněl,“ odpověděla Mel hlasem ostrým jako 

nůž, který jako by chtěla vrazit muži do břicha. „Přijela 
sanitka a odvezla ho pryč. Nikdo neví kam. Marně se ho 
snažíme najít od včerejšího odpoledne.“

„Chápu. Je mi to strašně líto. Slibuju, že se na to po-
dívám důkladněji. Mám tady telefonní číslo na pana 
Grosse. Zavolám jeho ženě, kdybych se něco dověděl. 
Opravdu je mi to upřímně líto. Poroučím se, dámy.“

Zatímco se od nás malý muž kolébavou chůzí po-
zvolna vzdaloval, málem jsem připleskla svou dlaň na 
Melina ústa, abych jí zabránila v jadrné odpovědi, kte-
rou už měla na jazyku.

„Pojďme si promluvit s Gabovou ženou,“ navrhla jsem. 
„Už je dost pozdě, takže by snad měla být vzhůru.“

„Ty budeš řídit a já navigovat.“
Vzaly jsme si mé auto – přesněji řečeno Jackovo auto – 

z hotelu American Colony jela Mel taxíkem. Byla jsem 
z jízdy mírně vystresovaná a začínala jsem chápat, co 
Joshua Davidson myslel tím, když prohlásil, že izrael ští 
řidiči nejsou tak ohleduplní jako v New Yorku. Mel se 
ale ukázala jako znamenitá navigátorka, zkontrolovala si 
trasu dřív, než jsme vyrazily, takže měla velice přesnou 
představu, jak se na místo určení dostaneme.

Zastavila jsem a zavolala Jackovým rodičům, kteří už 
byli téměř na cestě z hotelu, aby nezmeškali autobus na 
okružní jízdu městem. Eddie si vzal od babičky telefon 
a nadšeně vykládal o tom, kam se chystají a jakou měl 
výbornou snídani. Pomyslela jsem si, že prarodiče jsou 
ti nejlepší lidé na světě.
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Asi o patnáct minut později jsme bez újmy zaparko-
valy u Melina hotelu, aniž by se na autě objevily nějaké 
promáčkliny nebo škrábance, za což jsem byla neskonale 
vděčná. Ve vestibulu Mel objevila telefon, aby zavolala 
do pokoje Marnie Grossové.

„Řekla, abychom přišly za ní. Už je oblečená a teď 
zrovna snídá.“

„Jak mluvila?“
„Strašně. Myslím, že si plakala rovnou do kávy. Od 

nikoho se nic nedověděla.“
Vyjely jsme nahoru výtahem. Tenhle hotel byl stejně 

honosný jako ten, který jsme právě navštívily. Když jsme 
stoupaly vzhůru, Mel mi vysvětlila, že včerejší party se 
konala v jiném hotelu proto, že tady k tomu včera nemě-
li potřebné vybavení.

Vystoupily jsme a kráčely úzkou chodbou ke dveřím 
pokoje Marnie Grossové. Pustila nás dovnitř a my se 
posadily ve výstředně zařízeném obývacím pokoji nád-
herného apartmá. Bylo zřejmé, že Gabe rozhodně na 
ničem nešetřil.

Napůl snědená snídaně byla odložená na servírovacím 
vozíku u zdi. Marnie, i přes zarudlé uplakané oči a ne-
upravený vzhled velice krásná žena, se zeptala, jestli jsme 
na něco přišly.

„Zjistily jsme, že neexistuje žádný záznam, že by ně-
kdo z toho druhého hotelu volal pro sanitku,“ řekla 
jsem jí.

„Jak je to možné? Viděla jsem ji přijet, viděla jsem ty 
muže, jak nakládají Gaba dovnitř. A musel to vidět kaž-
dý, kdo stál kolem mě.“

„Je možné, že člověk, který volal, dneska v hotelu není. 
Možná některý z hostů zavolal ze svého mobilu.“

„Se všemi jsem mluvila. Sanitka přijela těsně poté, co 
Lenny nařídil, abychom ji zavolali, ale nikdo z nás to 
tak rychle nemohl stihnout. Někdo uvnitř musel vidět, 
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jak tam Gabe leží, a okamžitě zareagoval. Jenom by mě 
zajímalo, proč na tom policie nedělá. Můj manžel je ne-
zvěstný. Je nemocný, zraněný nebo ještě něco horšího. 
Jak je máme přinutit, aby se rozhýbali?“

Vysvětlila jsem jí, jak je to s Jackem, že se snaží pá-
trat na vlastní pěst a ode mě potřebuje, abych sehnala 
co nejvíc informací. „Možná si můžeme jenom tak pro-
mluvit,“ navrhla jsem, „vy, Mel a já, a pokusíme se se-
řadit včerejší události do správného sledu, pokusíme se 
určit, kde se jednotliví lidé nalézali, když byl váš man-
žel zraněn.“

„Co na tom záleží, kde jsme byli?“ odsekla téměř 
podrážděně Marnie. „Nikdo z našich přátel Gabovi nic 
neudělal. A dokonce ani nevíme, co se mu vlastně sta-
lo. Měl infarkt? Upadl a zranil se? Jsem s rozumem 
v koncích.“

Uvědomovala jsem si, že to je pravda, a cítila jsem 
s ní. Nechtěla jsem se s ní přít, že některý z jejich hostů 
mohl Gabovi způsobit nějaké zranění, a tak jsem radě-
ji její komentář ignorovala. „Dokážete odhadnout, kolik 
lidí bylo na tom večírku?“ začala jsem nevinnou neutrál-
ní otázkou.

Ztěžka vydechla jakoby bez zájmu. „Nás dospělých 
bylo čtyřicet a nevím přesně, kolik tam bylo dětí. Gabe 
by to věděl.“

„Jsou všichni příbuzní?“
„Většina z nich. Někteří jsou jenom přátelé. Má mno-

ho přátel, s nimiž v New Yorku vyrůstal, převážně muže, 
a je si s nimi stále velice blízký. Dva z nich přicestovali 
i se svými ženami.“

„Pracují spolu?“ zeptala jsem se, protože mi bleskla 
hlavou přirozená rivalita byznysmenů.

„Ne. Co se podnikání týká, šel si každý svou cestou.“
„Máte je ráda?“
„Zbožňuju je. Jsou hodní a laskaví a jejich ženy jsou 
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příjemné dámy. Způsob, jakým mi kladete otázky, mě 
přivádí k myšlence, že máte podezření na spáchání ná-
silného trestného činu.“

„Vyloučit se to nedá.“
„Já si to nemyslím. Spíš se přikláním k možnosti, že 

upadl nebo se mu náhle udělalo špatně. Neměl na sobě 
žádné stopy po útoku.“

„Na rukávu měl skvrny od krve,“ poznamenala Mel.
„Gabovi často teče krev z nosu. To nic není. Mluvil 

o tom s doktorem.“
„Všimla jste si nějak blíž zdravotníků ze sanitky?“
Zatvářila se zmateně. „Zajímala jsem se jenom o man-

žela. Nevěděla jsem, jestli je naživu. Byla jsem vydě šená.“
„Mel mi řekla, že jste chtěla jet s ním, ale oni vám to 

nedovolili.“
„To je pravda. Na to jsem zapomněla.“
„Pamatujete si podobu muže, který vám řekl, že do 

sanitky nesmíte?“
Zírala na mě. „Ano, pamatuju. Kulatý obličej, tmavé 

oči, krátký tmavý plnovous. Takový baculatý, košile mu 
lezla z kalhot. A měl na hlavě kipu.“

„Cože?“
„To je malý kulatý klobouk, který nosí židovští muži 

do chrámu a věřící ho nosí neustále,“ poučila mě Mel.
„Aha.“ Zapsala jsem si to slovo a pak jsem se obrátila 

k Marnie. „Takže jednoho z těch mužů jste si prohléd-
la dobře.“

„Ano. Jsem ráda, že jste se zeptala. Nevzpomněla bych 
si na to.“

„Poznala byste ho?“
„Poznala. Tím jsem si jistá.“
„Dobře. Pokud se nic nedovíme, vždycky můžeme 

obejít všechny nemocnice a požádat, jestli bychom mohli 
vidět jejich zdravotnický personál ze sanitek.“

„Ano,“ přisvědčila Marnie a výraz její tváře prozrazo-
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val, že se jí trochu ulevilo. „Ano, to bychom mohli udělat. 
Kdybych ho znovu uviděla, určitě bych ho poznala.“

„OK. A nyní, pokud vám to nebude vadit, bychom 
mohly zrekapitulovat seznam hostů.“

Měla jsem štěstí. Když si uvědomila, že má vlastně 
v rukou nesmírně důležitou informaci, identitu zdravot-
níka ze sanitky, byla mnohem ochotnější rozpovídat se 
o lidech na večírku. Pokusily jsme se s Melinou pomocí 
dát dohromady počet účastníků oslavy, protože Marnie 
neměla po ruce jmenný seznam. Nakonec se shodly na 
šestatřiceti dospělých, včetně oněch dvou starých přátel, 
Gabova bratra a sestry, jejich rodičů a spousty sestře-
nic a bratranců, všichni se svými protějšky. Strávily jsme 
nad tím poměrně dlouhou dobu, a když jsme se blížily 
ke konci, zazvonil telefon. Marnie vyskočila a spěchala 
ho zvednout, přičemž téměř zakopla o kabelku, která le-
žela na podlaze.

Vzápětí se vrátila a podívala se na mě: „To bude pa-
trně váš muž.“

Byl to on. „Jak vám to jde?“
„Dověděly jsme se pár věcí, ale zatím to nikam neve-

de. A co ty?“
„Joshua z toho byl velice nervózní a bylo vidět, že se 

cítí trapně. Přiznal, že tuhle situaci nezvládli – jenom 
potvrdil to, co všichni ví –, a pak odjel do dvou hlav-
ních nemocnic, aby se pokusil zjistit, jestli v jedné z nich 
Gabe není. Před několika minutami volal a řekl, že je 
Gabe stále nezvěstný.“

„To je strašné.“
„Já vím. Joshua se chystá zajít i do márnice. Chce zjistit, 

jestli to auto, které Gaba odvezlo, byla opravdu sanitka.“
„Co jiného by to mohlo být?“
„Nevím, třeba pekařský vůz, řidič si všiml, co se stalo, 

naložili zraněného a odvezli ho do nemocnice.“
„To přece nemyslíš vážně, Jacku.“
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„Myslím. Možná kolem projížděla nějaká dodávka, 
viděli, že došlo k nehodě, a rozhodli se pomoct. Pokud 
ho vyložili a odjeli pryč, v nemocnici nemohli vědět, 
koho tam mají, pokud byl v bezvědomí nebo mrtvý.“

„Zeptám se.“
„V policejním archivu Joshua zatím nic nenašel.“
„Ať to nevzdává a snaží se dál.“
„Spolehni se. Promluvíme si později.“
Zavěsila jsem a vrátila se k ženám. „Jack přišel s mož-

ností, že auto, které naložilo vašeho muže, nemusela být 
sanitka.“

„Jak by se to mohlo stát?“
„Například řidič projíždějící dodávky si mohl všim-

nout, že se něco stalo, a zastavil, aby nabídl pomoc. Pro-
tože nevíte, co bylo napsáno na boku auta, mohlo jít 
o jakýkoli vůz.“ Rozhodla jsem se nepoužít Jackův pří-
klad. „Nebo je zastavil někdo z hotelu.“

„Ale připadalo mi, že se chovají zcela profesionálně,“ 
opáčila Marnie. „Věděli, co dělají.“

„A měli pojízdné lůžko,“ dodala Mel. „To není můj 
výmysl. Viděla jsem ho na vlastní oči. Byl to jeden 
z těch typů, které se nechají složit k zemi a pak zase 
zvednout a jsou asi takhle vysoké.“ Ukázala přibližnou 
výšku rukou.

Marnie horlivě přitakávala. „Ano, to je pravda. A měli 
další nástroje a vybavení, které v sanitkách bývají. Už 
jsem nastupovala dovnitř, takže to vím jistě.“

No, byla to jedna z možností. „OK. Všichni budeme 
radši, když to bude sanitka. Ve městě jich je určitě ome-
zený počet a můžeme je vystopovat. Marnie, řekl vám 
manžel něco? Nebo někomu jinému?“

Zavrtěla hlavou a sáhla pro papírový kapesníček. „Ne-
byl při vědomí. Jenom tam ležel se zavřenýma očima 
a nehýbal se.“ Začala plakat. „Omluvte mě, ale nemůžu 
si pomoct. Je mi hrozně.“
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Vstala jsem a našla svou kabelku. „Mel, řekla bych, 
že v této chvíli jsme udělaly vše, co jsme mohly. Oprav-
du bych si moc ráda popovídala s tím bratrancem-dok-
torem, ale jinak si myslím, že bychom teď měly Marnie 
nechat, aby si odpočinula.“

„Mám jiný názor,“ řekla Mel a také vstala. „Navrhuju, 
abychom se hned teď my tři vydaly objíždět nemocnice. 
Přesvědčíme se, zda bude Marnie schopná identifi kovat 
zdravotníka ze sanitky.“

Podívala jsem se na Marnie. Přikývla. „Mel má prav-
du. Z nečinného sezení na pokoji mám ještě větší depre-
se. Musím odtud vypadnout a něco udělat. Věci se mu-
sejí dát do pohybu.“

„Tak tedy pojďme,“ souhlasila jsem. „Mel, budeme 
potřebovat, abys nás navigovala.“

Vytáhla mapu, rozložila ji a dala se do práce.
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Nemocnice Hadassah byla v severovýchodní části měs-
ta nazvané Mount Scopus, přímo před budovou Heb-
rejské univerzity. Těšila jsem se, že tato místa navští-
vím jako turista, a doufala jsem, že to bude stále možné, 
ale právě teď to nepřicházelo v úvahu. Zaparkovaly jsme 
a vešly dovnitř. Ze začátku nám nikdo nevěnoval pozor-
nost, dokud se Mel nezačala velice důrazně dožadovat, 
že musíme vidět řidiče sanitek a zdravotníky. Žena, kte-
rou jsme se snažily obměkčit, nakonec zvedla sluchát-
ko a někam zavolala. O minutku později se objevila asi 
dvacetiletá dívka a dovedla nás na místo, kde čekají sa-
nitky v pohotovosti na zavolání.

Zdravotníci posedávali kolem, povídali si, svačili, čet-
li, a jeden z nich dokonce spal. Marnie k němu přistou-
pila a podívala se na něho jako na prvního, ale vzápě-
tí zavrtěla hlavou. Byl hladce oholený a jeho vlasy byly 
spíš blonďaté.

Pak jsme obešly všechny muže, jednoho po druhém. 
U každého Marnie řekla ne. Když jsme si je prohlíže-
ly, přijela sanitka, vyskočili z ní dva zdravotníci a snažili 
se co nejrychleji vyložit starší ženu, která vypadala veli-
ce špatně. Marnie zaměřila pozornost na ně, přičemž se 
držela stranou, aby jim nepřekážela, ale když spatřila je-
jich obličeje, opět zamítavě zavrtěla hlavou.

Zeptaly jsme se, jestli někdo z jejich kolegů, který měl 
službu včera, nepřišel dneska na směnu, a bylo nám ře-
čeno, že toto jsou všichni lidé, kteří tu pracují. Vykročily 
jsme zpátky k autu.
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„Tyhle sanitky vypadají jinak,“ poznamenala Mel. „Ta, 
která odvezla Gaba, nebyla z téhle nemocnice.“

Poradily jsme se s mapou. Byly tam i dvě arabské ne-
mocnice, ale Mel si byla jistá, že nápis na boku sanitky 
byl v hebrejštině. Dokonce i já bych byla schopná poznat 
rozdíly, protože jsem písmo obou jazyků viděla. Zkusily 
jsme další židovskou nemocnici, ale opět bez úspěchu. 
Odvezly jsme Marnie zpátky do hotelu a rozhodly se, že 
je ten pravý čas na dobrý oběd.

„Ukážu ti jedno skvělé místo,“ prohlásila Mel, když 
jsme seděly v autě. „Jmenuje se Nachalat Shiva a je tam 
spousta restaurací a také pár báječných obchodů. Potřebu-
ješ se taky trochu pobavit, Chris. Máš přece dovo lenou.“

Rozesmálo mě to. „Jsi si tím jistá?“
„Stoprocentně. Dáme si v klidu něco dobrého a pak 

vyrazíme na nákupy. Jenom doufám, že bude kde za-
parkovat.“

Měly jsme štěstí. Přijely jsme na parkoviště, kde té-
měř nebylo k hnutí, ale než jsme se rozhlédly kolem, 
jedno auto odjelo, čímž nám nabídlo prostor, kterého 
jsme okamžitě využily. Místo s nevyslovitelným jmé-
nem, kam jsme měly namířeno, bylo odtud vzdálené 
pouze několik kroků. Vybraly jsme si restauraci, kde se 
dalo sedět venku. Přestože byl listopad, bylo velice vlíd-
né počasí, a já měla radost, že si ho můžu užívat pod 
plátěnou markýzou a nemusím sedět uvnitř. Kolem nás 
procházeli lidé a já je pozorovala, a přitom jsem si znovu 
připomněla, že jsem pět tisíc mil od domova, že jsem ve 
Svaté zemi. Všimla jsem si vojáka, byl ozbrojen samo-
palem, a doprovázela ho krásná mladá dívka, která ho 
 držela za ruku. Láska je stejná na celém světě.

„Čemu se usmíváš?“ zeptala se Mel.
„Vidíš tamhleten pár, toho vojáka s dívkou. No řekni, 

nejsou nádherní?!“
„To jsou. Ale teď už si pojď objednat, než sebou sek-
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nu. Tuhle jsme si tady dali s Halem hummusový salát 
s houbami a natvrdo vařeným vajíčkem a můžu ti říct, 
že byl prostě božský.“

„Já jsem ochutnala hummus poprvé v životě včera ve-
čer. Zní to jako dobrý nápad.“

„Jsi si jistá, že si nedáš salát s tuňákem?“ dobírala si 
mě.

„Naprosto. Snažím se být kosmopolitní nebo světa-
znalá nebo… říkej si tomu, jak chceš.“

„Dobrá.“ Posunkem přivolala číšníka a objednala nám.
Byl to znamenitý oběd, pochutnala jsem si na kaž-

dém soustu. Protože na dnešek jsme měli s Jackem na-
plánovanou večeři s jeho rodiči a naším synem a dalo se 
očekávat, že jídla bude dostatek, lehký salát mi perfekt-
ně vyhovoval.

Během jídla si Mel vzpomněla na dvě ze čtyř chybě-
jících jmen ze včerejšího večírku a poskytla mi o nich 
několik informací. „Chceš vědět také něco o Marnie?“ 
zeptala se.

„Je mi trapné se na to ptát, ale ano, ráda bych se o ní 
něco dověděla.“

„Určitě sis všimla, že je velice mladá.“
„To jistě je.“
„Je to Gabovo druhé manželství. Oženil se pár let po 

svých dvacátých narozeninách, jeho manželce se naro-
dily dvě děti a pak se manželství rozpadlo. Samozřejmě 
to neproběhlo tak rychle, jak ti to vyprávím. Žili spolu 
asi dvacet let a děti už chodily na vysokou školu. Nikdo 
z rodiny neměl tušení, že mají nějaké problémy, až jed-
noho dne zavolala Halova matka a řekla, že slyšela od 
švagrové, že Gabe a Debby se rozvádějí. Než se k nám 
ta zpráva dostala, už spolu nežili.“

„Chápu. Takže Marnie je jeho druhá žena.“
„Ano. A je moc hodná. Náramně se k sobě hodí. Mám 

ji opravdu ráda.“

Vrazda_pri_bar_micva.indd   50Vrazda_pri_bar_micva.indd   50 4.7.2013   5:35:494.7.2013   5:35:49



Lee Har r i sová   V R A ŽDA PŘ I BA R M ICVA

51

„To ve mně vyvolává spoustu otázek, Mel. Především 
si nepamatuju, že bych slyšela jména Gabových dětí, 
když jsme procházely seznam hostů na večírku.“

„Nepřijely.“
Téměř jsem zaúpěla. Osiřela jsem ještě před svými 

patnáctými narozeninami a udělala bych všechno na 
světě proto, abych měla rodiče a mohla s nimi žít a mi-
lovat je. Když občas slýchám o těchto rodinných nesho-
dách, něco ve mně jako by padalo do černé díry. „Znáš 
důvod?“ zeptala jsem se.

„Jejich rozvod byl strašný, Chris. Dva lidé, kteří se mi-
lovali, stáli při sobě v těžkých časech a dočkali se i těch 
dobrých, prostě začali jeden druhého nenávidět. Nevy-
drželi ve stejné místnosti déle než pět minut. Debby ho 
obvinila ze všech možných věcí, které možná byly, mož-
ná nebyly pravdivé, a Gabe zase prohlásil, že se o něho 
nestarala. Prý ani neuvařila nic k jídlu, když měl hlad. 
Měl pravdu. Byly večery, kdy se vrátil domů a nebylo 
tam nic kromě kukuřičných vloček. A možná měla prav-
du i ona. To nikdo neví.“

„Takže děti stály na její straně.“
„Ocitly se ve strašné situaci. Musely si opravdu vy-

brat mezi otcem a matkou. Byly už dost staré, tak-
že nebylo třeba řešit opatrovnictví, mohly žít kdekoli, 
nic méně na samostatný život ještě připravené nebyly, 
a tak zůstaly s Debby a s Gabem se vídaly jen čas od 
času.“

„Takže jejich sympatie se přiklonily na stranu matky.“
„A situace se dosud nezměnila,“ dodala Mel, „podle 

toho, co jsem slyšela.“
„Byly sem pozvané?“
„Samozřejmě. Gabe nám to řekl.“
„Ale nepřijely.“
„Syn se aspoň ozval. Dcera se ani neobtěžovala.“
„To vůbec nezní hezky.“
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„To tedy ne.“ Mel se podívala na účet, který před ně-
kolika minutami přinesli. „Každá půlku?“ zeptala se.

„Jo. To mi připomnělo - musím si vyměnit pár ces-
tovních šeků. A vrýt si do paměti kurz šekelu.“

„Děleno čtyřmi. Tak to počítá většina majitelů ob-
chodů.“

Podělily jsme se o útratu a vstaly. Naproti přes úzkou 
uličku pro pěší, v jejímž čele restaurace stála, bylo ně-
kolik obchodů. Už jsem se těšila, až uvidím věci, které 
jsou k dostání v této části světa, takže jsem si pomyslela, 
že nakupování vlastně není vůbec špatný nápad. A také 
jsem shromáždila pro Jacka celkem dost informací a ne-
byla si jistá, jak mám pokračovat dál, dokud se nedovím, 
co, pokud vůbec něco, policie podniká. Bez místa, kde se 
Gabe nachází – nebo bez jeho mrtvoly –, bylo těžké zjis-
tit, koho se ptát a na co, ačkoli mezi hlavní priority jsem 
stále řadila rozhovor s bratrancem-doktorem.

„Nech toho přemýšlení,“ vyrušila mě Mel. „Dnes od-
poledne máme lepší věci na práci. Zavedu tě na místa 
a ukážu ti věci, že z toho budeš úplně paf.“

„Už se nemůžu dočkat.“
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