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Autorãina poznámka

V Lond˘nû existuje jen málo samosprávn˘ch ambulantních
psychiatrick˘ch klinik, a jelikoÏ se zab˘vají stejn˘mi problémy
jako ostatní psychiatrická zafiízení národní správy zdravotní
péãe, do jejíhoÏ jednotného systému spadají, je nasnadû, Ïe
pouÏívají stejné léãebné a administrativní metody. V mnohém
se podobají i Steenovû klinice. O to dÛleÏitûj‰í je prohlásit zde
zcela jednoznaãnû, Ïe Steenova klinika je fiktivní zdravotnické
zafiízení na fiktivním lond˘nském námûstí, nikdo z pacientÛ
ani zdravotnického ãi administrativního personálu nepfiedsta-
vuje skuteãnou osobu a politováníhodné události, k nimÏ do‰lo
v jejím suterénu, vyvolal v˘hradnû zvlá‰tní psychologick˘ fe-
nomén, jímÏ je fantazie autora detektivních pfiíbûhÛ.

P. D. Jamesová
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Kapitola 1

Doktor Paul Steiner, psychiatr na Steenovû klinice, sedûl v pfií-
zemní ordinaci, jejíÏ okna vedla do ulice, a naslouchal silnû zra-
cionalizovan˘m v˘vodÛm svého pacienta, proã jeho tfietí man-
Ïelství skonãilo v troskách. Pan Burge si hovûl na pohovce, aby
mohl lépe vysvûtlit sloÏitosti své ps˘chy, a dr. Steiner mu sedûl
v hlavách v inventárním kfiesle onoho známého typu, jeÏ sprá-
va nemocniãních zafiízení urãila pro potfieby odborn˘ch lékafiÛ.
Kfieslo splÀovalo svÛj úãel a nebylo o‰klivé, ale ãlovûk si v nûm
nemohl opfiít hlavu, a tak prudk˘ zá‰kub krãních svalÛ vrátil
ãas od ãasu dr. Steinera z doãasného zapomnûní do reality pá-
teãní veãerní psychoterapie. Byl fiíjen a pfies den panovalo vel-
ké teplo. Po ãtrnácti dnech ‰tiplav˘ch mrazíkÛ, bûhem nichÏ se
personál kliniky klepal zimou a marnû se dopro‰oval, padl
úfiednû stanoven˘ zaãátek topné sezony na jeden z tûch nád-
hern˘ch podzimních dní, kdy námûstí za okny jásalo zlat˘m
svûtlem a pozdní jifiinky, hrající barvami jako malífiova paleta,
záfiily na pfiedzahrádce obehnané nízk˘m zábradlím jako v nej-
parnûj‰ím létû. BlíÏila se sedmá a tepl˘ den venku uÏ dávno vy-
stfiídala nejprve mlha a pak lezavû studená zima, ale uvnitfi do-
sud pfievládalo teplo, které budova v poledne absorbovala.
Nehybn˘, tûÏk˘ vzduch se zdál vyd˘chan˘ pfiíli‰ mnoha fieãmi.

Pan Burge rozvádûl kÀourav˘m diskantkem teorie o nedo-
spûlosti, chladnosti a necitelnosti sv˘ch tfií manÏelek. Klinická
zku‰enost, ovlivnûná do jisté míry i pozdním úãinkem vydat-
ného obûda a nerozumnou volbou vdoleãku se ‰lehaãkou ke
svaãinû, dr. Steinerovi napovídala, Ïe dosud nenastal ãas panu
Burgovi vysvûtlit, Ïe spoleãnou chybou jeho tfií manÏelek byl
katastrofální nedostatek soudnosti pfii volbû Ïivotního partne-
ra. Pan Burge je‰tû nebyl dostateãnû pfiipraven unést pravdu
o skuteãné pfiíãinû sv˘ch problémÛ.
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Doktor Steiner se nad pacientov˘m chováním nepozastavo-
val a bylo by samozfiejmû neprofesionální, kdyby podobnû ne-
vhodné emoce ovlivÀovaly jeho úsudek. V Ïivotû bylo jen málo
vûcí, jeÏ v nûm vyvolávaly morální pohor‰ení, a vût‰ina mûla co
dûlat s jeho vlastním pohodlím. Jistû, mnohé z nich se t˘kaly
kliniky a její správy. Byl znaãnû zaujat˘ proti vedoucí sekreta-
riátu, sleãnû Bolamové, jejíÏ posedlost poãtem pacientÛ, které
staãil bûhem ordinaãních hodin vyfiídit, i poÏadavek, aby pfies-
nû vyplÀoval formuláfie cestovních v˘loh, povaÏoval za syste-
matickou perzekuci. Pfiíãilo se mu, Ïe jeho páteãní veãerní ordi-
nace koliduje s elektro‰okovou terapií dr. Jamese Baguleye,
takÏe pacienti, ktefií k nûmu pfiicházejí na psychoterapii, ve-
smûs vysoce inteligentní lidé uvûdomující si, jaká je to v˘sada
b˘t u nûho v léãení, musejí v ãekárnû sedût s nesourod˘m da-
vem depresivních stfiedostavovsk˘ch paniãek z lep‰í ãtvrti a ne-
vzdûlan˘ch psychotikÛ, v nichÏ si dr. Baguley oãividnû tak li-
boval. Doktor Steiner totiÏ odmítl pouÏívat jednu z ordinací ve
druhém patfie, jeÏ vznikly pfiepaÏením pÛvodních prostorn˘ch
a elegantních georgiánsk˘ch místností, protoÏe mu pfiipadaly
jako tûsné, nepfiíjemné cely, jeÏ neodpovídají ani jeho postave-
ní, ani v˘znamu jeho práce. Zmûna ordinaãních hodin mu také
nevyhovovala. AÈ si je pfiesune Baguley. JenomÏe i dr. Baguley
trval na svém, v ãemÏ dr. Steiner rovnûÏ vidûl prsty sleãny Bo-
lamové. Jeho Ïádost, aby se ordinace v pfiízemí zvukovû izolo-
valy, správa nemocniãních zafiízení zamítla s odÛvodnûním, Ïe
by to bylo pfiíli‰ nákladné. Na druhé stranû koupit Baguleyovi
novou, pfií‰ernû drahou hraãiãku, jíÏ za pomoci elektrick˘ch
‰okÛ své pacienty pfiipravoval o chatrn˘ zbytek zdravého ro-
zumu, kter˘ jim je‰tû zb˘val, na to se peníze pochopitelnû na-
‰ly. Celou záleÏitost samozfiejmû fie‰ila lékafiská rada kliniky, ale
sleãna Bolamová se nikterak netajila, na ãí stranû jsou její sym-
patie. Doktor Steiner v‰ak ve sv˘ch v˘padech proti vedoucí se-
kretariátu rád zapomínal, Ïe sleãna Bolamová nemá na lékafi-
skou radu Ïádn˘ vliv.
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Nev‰ímat si provozu na EKT, oddûlení elektrokonvulzivní
terapie, kter˘ ãlovûka jenom ru‰il v práci, nebylo prostû moÏné.
Budova kliniky vyrostla v dobû, kdy se je‰tû stavûlo kvalitnû,
ale ani masivní dubové dvefie ordinace nedokázaly ztlumit
v‰echny zvuky vyvolávané pfiíchody a odchody pacientÛ bû-
hem páteãní veãerní ambulance. Od té doby, co pfied pûti lety
jedna pacientka nepozorovanû proklouzla na záchod a spácha-
la na tom nechutném místû sebevraÏdu, se hlavní vchod o ‰esté
zamykal a pfiíchody i odchody pacientÛ z veãerní ambulance se
zapisovaly do knihy náv‰tûv. Psychoterapeutická sezení dr. Stei-
nera neustále ru‰il zvonek, kroky pacientÛ a bujaré hlasy pfií-
buzn˘ch a znám˘ch, ktefií je doprovázeli a dodávali jim odva-
hu nebo halasnû pfiáli vrchní sestfie Ambrose dobrou noc.
Doktor Steiner pfiemítal, proã musí doprovod na pacienta hulá-
kat, jako by byl nejenom psychotik, ale je‰tû ke v‰emu hluch˘.
Na druhé stranû po absolvování náv‰tûvy u dr. Baguleye a jeho
ìábelského pfiístroje tomu tak tfieba skuteãnû bylo. VÛbec nej-
hor‰í ov‰em byla uklízeãka, paní Amy Shorthousová. âlovûk
by fiekl, Ïe mÛÏe uklízet brzy ráno, jak se to dûlá v‰ude, aby se
provoz kliniky pokud moÏno nenaru‰oval, ale paní Shorthou-
sová tvrdila, Ïe kdyÏ chce v‰echno stihnout, musí uklízet i dvû
hodiny veãer, a sleãna Bolamová jí dávala za pravdu. To jí bylo
podobné. Doktoru Steinerovi v‰ak pfiipadalo, Ïe v pátek veãer
se moc neuklízí. Paní Shorthousová chovala k pacientÛm, ktefií
chodili na elektro‰oky, velkou náklonnost – dr. Baguley kdysi
léãil i jejího manÏela – a bûhem ordinaãních hodin ji b˘valo vi-
dût, jak se potlouká po hale a kolem dvefií kartotéky. Doktor
Steiner na tuto skuteãnost lékafiskou radu opakovanû upozor-
Àoval a v‰eobecn˘ nezájem kolegÛ ho silnû popouzel. Paní
Shorthousové by se mûlo nafiídit, aÈ si hledí své práce, a ne jí to-
lerovat, aby postávala v‰em na oãích po chodbách a klepala
s pacienty. Sleãna Bolamová, vÛãi ostatním zamûstnancÛm zby-
teãnû striktní, projevovala neochotu paní Shorthousové cokoli
vyt˘kat. Jistû, dobrá uklízeãka není jen tak k mání, ale schopná
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vedoucí sekretariátu pfiece musí umût nûjakou sehnat. Slabost
nic nevyfie‰í. JenomÏe Baguley se nedá pfiesvûdãit, aby si na paní
Shorthousovou také stûÏoval, a Bolamová by se Baguleye nikdy
neodváÏila kritizovat. Nejspí‰ je do nûj, chudinka, zamilovaná.
Baguley musí zaujmout pevné stanovisko, a ne se courat po kli-
nice v tom smû‰ném bílém plá‰ti, ve kterém vypadá jako dru-
hofiad˘ dentista. VáÏnû, ten chlap si vÛbec neuvûdomuje, Ïe od-
born˘ lékafi Steenovy kliniky musí vystupovat na úrovni.

Buch buch, zadunûly po chodbû nûãí okované boty. Pravdû-
podobnû star˘ Tippett, BaguleyÛv chronick˘ schizofrenik, kte-
r˘ uÏ devût let chodil pátek co pátek veãer do oddûlení arte-
terapie vyfiezávat ze dfieva. Pomy‰lení na nûj dr. Steinerovi je‰tû
víc zkazilo náladu. Ten chlap na klinice nemá co dûlat. Pokud
na tom je tak dobfie, Ïe nemusí b˘t hospitalizován, o ãemÏ
dr. Steiner pochyboval, má chodit na ambulanci nûkam do v‰e-
obecné nemocnice nebo do jednoho ze speciálních stfiedisek pro
pracovní terapii, financovan˘ch radou hrabství. Právû pacienti
jako Tippett dûlali klinice pochybnou povûst a sniÏovali její
skuteãn˘ v˘znam jakoÏto analyticky orientovaného psychote-
rapeutického pracovi‰tû. KdyÏ nûkter˘ z jeho peãlivû volen˘ch
pacientÛ v pátek veãer náhodou narazil na Tippetta, jak se ‰ou-
rá po klinice, musel se dr. Steiner stydût. Tippetta vÛbec nemû-
li pou‰tût z nemocnice. Jednoho dne se nûco stane a Baguley
bude mít tûÏkou hlavu.

Pfiíjemné pfiedstavy dr. Steinera, jak má kolega Baguley tûÏ-
kou hlavu, pfieru‰il zvonek u hlavních dvefií. Tohle uÏ váÏnû
pfiestává v‰echno! Tentokrát to byl zfiejmû fiidiã z dopravního,
kter˘ si pfiijel pro pacienta. Paní Shorthousová je ‰la vyprovo-
dit a chodbou stra‰idelnû zaskfiehotalo: „Tak pa, du‰inko.
Nashle pfií‰tí tejden. A Ïádn˘ vylomeniny nebo si aspoÀ dá-
vejte majzla.“

Doktor Steiner se otfiásl a zavfiel oãi, ale zdálo se, Ïe pan Bur-
ge, zabran˘ do své nejmilej‰í zábavy, to jest v˘kladu o sobû, nic
nesly‰el. Bez oddechu pisklavû huhÀal uÏ dvacet minut.
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„Netvrdím, Ïe Ïít se mnou je nûjak˘ med. To ne, jsem totiÏ
znaãnû komplikovaná osobnost. JenomÏe to Theda ani Sylvia
nikdy nepochopily. Má to samozfiejmû velice hluboké kofieny.
Pamatujete na to ãervnové sezení? Myslím, Ïe tenkrát vy‰ly na-
jevo nûkteré opravdu zásadní vûci.“

Terapeut si na sezení nevzpomínal, ale nic si z toho nedûlal.
U pana Burga se zásadní vûci skr˘valy hned pod povrchem a ne-
zadrÏitelnû se hlásily o slovo. Na chvilku zavládla zvlá‰tní po-
hoda. Doktor Steiner si ãmáral do bloku, pak si svÛj v˘tvor za-
ãal se zájmem i znepokojením prohlíÏet, otoãil blok vzhÛru
nohama, podíval se je‰tû jednou a na okamÏik se spí‰e neÏ do
pacientova ponofiil do svého podvûdomí. Náhle si v‰ak uvûdo-
mil, Ïe zvenãí se oz˘vá je‰tû jeden zvuk. Zpoãátku byl nezfietel-
n˘, ale pak zesílil. Nûkde jeãela nûjaká Ïena. Byl to pfií‰ern˘ kfiik,
pronikav˘, zvífieck˘ a vypadalo to, Ïe jen tak neskonãí. A na
dr. Steinera mûl podivn˘ úãinek. Doktor Steiner byl od pfiírody
plach˘, citliv˘ ãlovûk, kter˘ se vzhledem ke svému povolání ob-
ãas dostal do emocionální krize a vypjaté situace spí‰ obcházel,
neÏ fie‰il. Tentokrát v‰ak strach vystfiídala podráÏdûnost.

„Tak to ne!“ vyskoãil z kfiesla. „Tohle se váÏnû nedá snést! Co
dûlá sleãna Bolamová? Copak tu není nikdo odpovûdn˘?“

„Co se stalo?“ otázal se pan Burge, kter˘ vylítl jako ãertík
z krabiãky, a hlas mu klesl o pÛl oktávy do pfiirozenûj‰í polohy.

„Nic, to nic. Nûjaká pacientka dostala hysterick˘ záchvat.
Klidnû leÏte, jsem hned zpátky,“ nafiídil mu dr. Steiner.

Pan Burge klesl opût na pohovku, ale zrakem i sluchem byl
u dvefií. Doktor Steiner vy‰el na chodbu.

Stál tam hlouãek lidí. V‰ichni se prudce otoãili jeho smûrem.
Mlad‰í stenotypistka Jennifer Priddyová se tiskla k jednomu ze
zfiízencÛ, Peteru Naglovi, jenÏ ji rozpaãitû poplácával po zá-
dech a tváfiil se zmatenû. Kromû nich tu byla i paní Shorthou-
sová. Dívãin jekot pomalu pfie‰el v pláã. Sleãna Priddyová se
tfiásla jako osika a byla smrtelnû bledá.

„Co se tu dûje?“ zeptal se dr. Steiner ostfie. „Stalo se jí nûco?“
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NeÏ mohl kdokoli odpovûdût, dvefie oddûlení elektrokon-
vulzivní terapie se rozlétly a vy‰el dr. Baguley, následován
vrchní sestrou Ambrose a anestezioloÏkou dr. Mary Ingramo-
vou. Chodba se najednou zdála pfieplnûná. „Uklidnûte se, dû-
venko,“ fiekl dr. Baguley dobromyslnû. „Ticho pomáhá léãit.“
Obrátil se k Peteru Naglovi a polohlasem se ho zeptal: „O co
tady jde?“

Nagle chtûl odpovûdût, kdyÏ tu se náhle sleãna Priddyová
ovládla, vytrhla se mu, otoãila se k dr. Baguleyovi a naprosto
zfietelnû prohlásila:

„O sleãnu Bolamovou. Je mrtvá. Nûkdo ji zabil. Na‰la jsem ji
leÏet v archivu. Enid nûkdo zavraÏdil!“

Potom se vrhla Naglovi kolem krku a znovu se rozplakala,
i kdyÏ o nûco ti‰eji a uÏ se tolik netfiásla. Doktor Baguley zfií-
zenci nafiídil:

„Odveìte ji do ordinace. AÈ si lehne. A dejte jí napít. Tady
máte klíã, já hned pfiijdu.“

Vyrazil ke schodÛm do suterénu, ostatní dívku zanechali
v Naglovû péãi a pustili se neuspofiádanû za ním. Suterén Stee-
novy kliniky mûl bezvadné osvûtlení, protoÏe v budovû, jeÏ jako
vût‰ina psychiatrick˘ch léãebn˘ch zafiízení vûãnû zápasila s ne-
dostatkem místa, se v‰echny místnosti normálnû pouÏívaly. Pod
schody se kromû kotelny, telefonního rozvadûãe a ‰atny zfiízencÛ
skr˘valo oddûlení arteterapie, archiv star˘ch chorobopisÛ a úpl-
nû vpfiedu byla ordinace pro terapii kyselinou lysergovou, zná-
mou jako LSD. Sotva se‰li ze schodÛ, dvefie ordinace se otevfiely
a z nich vyhlédla sestra Bolamová, sestfienice vedoucí sekretariá-
tu. V bílé uniformû vypadala proti tmavému pozadí jako tajem-
n˘ duch. Chodbou sem dolehl její tich˘ zmaten˘ hlas: „Stalo se
nûco? Mám pocit, Ïe jsem pfied chvílí zaslechla nûkoho kfiiãet.“

Vrchní sestra ji v‰ak brysknû, autoritativnû odbyla: „Nic se
nedûje, sestro. VraÈte se k pacientce.“

Bílá postava zmizela a dvefie se zase zavfiely. Sestra Ambrose
se obrátila na uklízeãku a pokraãovala:

14
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„A vy nám tu taky nebudete moc platná, paní Shorthousová.
Buìte tak hodná a poãkejte nahofie. Kdyby sleãna Priddyová
chtûla, udûlejte jí ãaj.“

Paní Shorthousová cosi odbojnû zabrblala a dala se váhavû
na ústup. Trojice lékafiÛ následovaná vrchní sestrou se pusti-
la dál.

Archiv star˘ch chorobopisÛ byl na pravé stranû mezi odpo-
ãívárnou zfiízencÛ a oddûlením arteterapie. Dvefie byly dokofián
a uvnitfi se svítilo.

Doktor Steiner, jenÏ nepfiirozenû jasnû vnímal sebemen‰í de-
tail, si pov‰iml, Ïe klíã trãí v zámku. Místnost byla prázdná.
V pravém úhlu ke vchodu se táhlo nûkolik fiad kovov˘ch regálÛ.
Sahaly aÏ ke stropu a pfietékaly slámovû Ïlut˘mi pofiadaãi. Regá-
ly tvofiily úzké uliãky – kaÏdá byla osvûtlená záfiivkou – a dûlily
i v‰echna ãtyfii vysoká zamfiíÏovaná okna. Byla to nevûtraná
místnost, kam zfiídkakdy nûkdo pfii‰el a je‰tû fiidãeji se tu utíral
prach. Skupinka pro‰la první uliãkou a zahnula doleva. Mezi re-
gály byl mal˘ prostor bez pfiímého osvûtlení, vybaven˘ stolkem
a Ïidlí, kde si ãlovûk mohl srovnat karty, neÏ je zase zaloÏí, nebo
si vypsat informace, aniÏ musel slohu z archivu odná‰et. Panoval
tady nepofiádek. Na podlaze poseté chorobopisy leÏela pfievrÏe-
ná Ïidle, nûkteré slohy mûly odtrÏené desky a potrhané stránky,
jiné leÏely pfied regály v rozjíÏdûjících se hromadách pod meze-
rami, jeÏ se zdály pfiíli‰ úzké, neÏ aby mohly pojmout takovou
spoustu papíru. Uprostfied té spou‰tû jako buclatá groteskní Ofé-
lie spoãívala na papírov˘ch vlnách mrtvola Enid Bolamové. Na
hrudi jí leÏela tûÏká pitoreskní dfievofiezba. Sleãna Bolamová ob-
jímala její podstavec, takÏe vypadala jako pfií‰erná parodie ma-
tefiství, jíÏ kdosi obfiadnû pfiiloÏil k prsu potomka.

Nebylo pochyb, Ïe je mrtvá. Dokonce ani strach a odpor ne-
mohly dr. Steinera v téhle koneãné diagnóze zmást.

Zahledûl se na dfievûnou so‰ku a vykfiikl: „Tippett! To je jeho
feti‰! Ta dfievofiezba, co je na ni tak py‰n˘. Kde je? Baguleyi, je
to vá‰ pacient. Mûl byste nûco udûlat!“
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Nervóznû se rozhlédl, jako by se bál, Ïe se Tippett zãistajas-
na objeví jako zosobnûné násilí, ruku napfiaÏenou k úderu.

Doktor Baguley, jenÏ kleãel u mrtvoly, fiekl ti‰e: „Tippett tu
dnes není.“

„Ale v pátek veãer pfiece vÏdycky chodí! Ten feti‰ patfií jemu!
A byl pouÏit jako vraÏedná zbraÀ!“ zakvílel dr. Steiner nad ta-
kovou zabednûností.

Doktor Baguley palcem jemnû nadzvedl sleãnû Bolamové
levé oãní víãko, a aniÏ vzhlédl, klidnû prohlásil: „Ráno volali od
Svatého Luká‰e. Tippett u nich leÏí se zápalem plic. Myslím, Ïe
uÏ od pondûlka. Dneska veãer tu kaÏdopádnû nebyl.“ Náhle
vykfiikl. Obû Ïeny se sklonily blíÏ nad mrtvou a dr. Steiner, jenÏ
se nedokázal pfiimût, aby se také podíval, usly‰el Baguleye:

„Vypadá to, Ïe vrah ji také bodl do srdce tímhle dlátem. Vi-
díte? Má ãernou rukojeÈ. Nepatfií náhodou Naglovi, paní
vrchní?“ Rozhostilo se ticho a pak dr. Steiner zaslechl sestru
Ambrose:

„Je to velice pravdûpodobné, pane doktore. V‰echno jeho ná-
fiadí má ãernou rukojeÈ. Je uloÏené v odpoãívárnû zfiízencÛ.“
Pak omluvnû dodala: „Nûkdo si ho tam mohl vzít.“

„UÏ to tak vypadá.“ Bylo sly‰et, jak dr. Baguley vstává.
AniÏ spustil oãi z mrtvoly, fiekl: „Paní vrchní, brnknûte pro-
sím Cullymu do vrátnice. Nedûlejte zbyteãnou paniku, ale
nafiiìte mu, Ïe dovnitfi ani ven nikdo nesmí. To platí i pro pa-
cienty. Pak zavolejte doktoru Etheregovi, aÈ sem pfiijde. Bude
nejspí‰ ve své pracovnû.“

„Nemûli bychom uvûdomit policii?“ ozvala se nervóznû
dr. Ingramová a její obliãej, kter˘ neuvûfiitelnû pfiipomínal
angorského králíka, zrÛÏovûl je‰tû víc. Doktorku Ingramovou
v‰ichni pfiehlíÏeli nejen ve vypjat˘ch okamÏicích a dr. Bagu-
ley na ni zaraÏenû pohlédl, jako kdyby na okamÏik zapomnûl,
Ïe vÛbec existuje.

„Poãkáme na pana pfiednostu,“ prohlásil.
Vrchní sestra Ambrose za ‰ustûní na‰krobeného plátna zmi-
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zela. NejbliÏ‰í telefon byl na chodbû hned za dvefimi archivu,
ale dr. Steiner, odfiíznut˘ od zvukÛ venku tunami papíru, mar-
nû napínal u‰i, jestli zaslechne klapnutí sluchátka ãi sestfiin za-
stfien˘ hlas. Pfiinutil se pohlédnout je‰tû jednou na tûlo sleãny
Bolamové. VÏdycky ji povaÏoval za nehezkou a nepfiitaÏlivou
a smrt jí na dÛstojnosti nepfiidala. LeÏela na zádech, kolena
zdviÏená a od sebe, takÏe jí byly vidût skoro celé rÛÏové bavl-
nûné kalhotky. PÛsobily daleko nestydatûji neÏ nahota. Kulat˘,
masit˘ obliãej vypadal klidnû a mírumilovnû. Silné copy, jeÏ no-
sila obtoãené kolem ãela, zÛstaly netknuté, ale na druhé stranû
si nikdo nepamatoval, Ïe by její obstaroÏní úães nûkdy nûco na-
ru‰ilo. Doktor Steiner si vzpomnûl na pfiedstavu, která ho ãasto
pronásledovala, Ïe ty tlusté neÏivotné pletence vyluãují zvlá‰tní
záhadn˘ sekret, takÏe jsou ke klidnému ãelu navûky pfiilepené.
KdyÏ se na ni podíval a vidûl, jak je ve smrti bezbranná a nedÛ-
stojná, chtûl ji litovat, ale cítil jenom strach. Plnû si v‰ak uvûdo-
moval pouze svÛj odpor. Nebyl schopen soucítit s nûãím tak
smû‰n˘m, ‰okujícím, tak neslu‰n˘m. Na mysli mu nechtûnû vy-
tanulo o‰klivé slovo. Taková obscénnost! Bylo to smû‰né, ale
mûl chuÈ stáhnout jí sukni pfies kolena, zakr˘t ten odul˘ obliãej,
nasadit jí znovu br˘le, které se jí svezly z nosu a teì visely jen na
levém uchu. Oãi mûla pfiivfiené, malá ústa na‰pulená, jako by se
pohor‰ovala, jak nedÛstojného, nezaslouÏeného konce se do-
ãkala. Doktor Steiner ten v˘raz dobfie znal, vídal ho v její tváfii,
je‰tû kdyÏ Ïila. Vypadá, jako kdyÏ právû zjistila, Ïe jsem si nad-
sadil vyúãtování cestovních v˘loh, napadlo ho.

Náhle ho zachvátila neodolatelná touha se rozesmát. Bob-
tnal veselím a nedokázal se tomu ubránit. Uvûdomoval si, Ïe to
stra‰né nutkání vyvolaly nervy a ‰ok, ale skuteãnost, Ïe ho do-
káÏe vysvûtlit, je‰tû neznamenala, Ïe je schopen ho zvládnout.
Bezmocnû se otoãil ke kolegÛm zády, aby nevidûli, jak úpornû
bojuje sám se sebou, chytil se okraje regálu a opfiel se ãelem
o chladn˘ kov. Do úst i do nosu ho náhle udefiil plesniv˘ zápach
star˘ch chorobopisÛ, aÏ se zaãal zalykat.
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VÛbec nezaznamenal, Ïe se vrchní sestra Ambrose vrátila,
pouze ji znenadání usly‰el:

„Pan doktor je uÏ na cestû. Cully sedí ve vrátnici. Nafiídila
jsem mu, Ïe nikdo nesmí ani ven, ani dovnitfi. Ale vá‰ pacient je
dost navztekan˘, pane doktore.“

„Mûl bych asi zajít nahoru.“ Nutnost rozhodnout se dr. Stei-
nera pfiimûla, aby se koneãnû ovládl. Mûl jak˘si neurãit˘ pocit,
Ïe je dÛleÏité, aby tu zÛstal a poãkal na pfiednostu, jelikoÏ by
bylo rozumné vidût a sly‰et v‰echno, co se tu bude dít. Na dru-
hé stranû nijak netouÏil pob˘vat v jedné místnosti s mrtvolou.
V pfietopeném, tûsném archivu, osvûtleném stejnû ostfie jako
operaãní sál, si pfiipadal jako zvífie v pasti. Zdálo se mu, Ïe tûÏ-
ké pfiecpané regály se na nûj tlaãí a nutí ho dívat se znovu a zno-
vu na mohutné tûlo na papírov˘ch marách.

„ZÛstanu tady,“ rozhodl se. „Pan Burge bude muset poãkat
jako v‰ichni ostatní.“

Hlouãek postával a nikdo nic nefiíkal. Doktor Steiner pohlédl
na vrchní sestru Ambrose. Byla sice pobledlá, ale jinak nevypa-
dala vyvedená z míry. Stála klidnû, ruce volnû sepjaté na zástû-
fie uniformy. Za tûch témûfi ãtyfiicet let sluÏby se takhle musela
u pacientova lÛÏka nûco nastát a úsluÏnû, mlãky ãekat na pfií-
kazy lékafie. Doktor Baguley vytáhl cigarety, zadíval se na balí-
ãek, jako kdyby ho pfiekvapilo, jak se mu vlastnû ocitl v ruce,
a pak ho zastrãil zpátky do kapsy. Zdálo se, Ïe dr. Ingramová
bez hlesu pláãe. Doktor Steiner mûl jednu chvíli pocit, Ïe ji sly-
‰í mumlat: „Chudinka. Chudák Ïenská!“

Zanedlouho se ozvaly kroky a objevil se pfiednosta v do-
provodu vedoucí psycholoÏky Fredriky Saxonové. Poklekl
k mrtvole. Nedotkl se jí, ale sklonil k obliãeji sleãny Bolamo-
vé hlavu, jako kdyby se ji chystal políbit. OstfiíÏím zrakÛm
dr. Steinera neu‰lo, Ïe sleãna Saxonová po dr. Baguleyovi
stfielila pohledem, ale vzápûtí ten instinktivní pokus o navá-
zání kontaktu vzala zpátky.

„Co se stalo?“ za‰eptala. „Je mrtvá?“
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„Ano. Zfiejmû vraÏda,“ odvûtil dr. Baguley bezbarvû. Sleã-
na Saxonová uãinila mal˘ bezdûãn˘ pohyb a dr. Steiner na
okamÏik nevûfiil vlastním oãím, protoÏe se mu zdálo, Ïe se
chce pokfiiÏovat.

„Kdo jí to udûlal? Star˘ Tippett? To je pfiece jeho so‰ka.“
„To ano, ale Tippett tady dnes není. LeÏí u Svatého Luká‰e

s pneumonií.“
„PaneboÏe! Kdo to tedy mohl b˘t?“ Tentokrát pfiistoupila

tûsnû k dr. Baguleyovi a neodtáhla se. Doktor Etherege se na-
máhavû postavil na nohy.

„Máte samozfiejmû pravdu. Je mrtvá. Vrah ji asi nejdfiív
omráãil a pak bodl do srdce. PÛjdu nahoru zatelefonovat na po-
licii a oznámím to ostatnímu personálu. Mûli bychom shro-
máÏdit v‰echny lidi v budovû na jedno místo a my tfii bychom
mohli kliniku prohledat. Nikdo se pochopitelnû nesmí niãeho
dot˘kat.“

Doktor Steiner se neodváÏil pohlédnout dr. Baguleyovi do
oãí. Doktor Etherege mu v roli klidného autoritativního pfied-
staveného vÏdycky pfiipadal tro‰iãku smû‰n˘ a mûl takové po-
dezfiení, Ïe Baguleyovi také.

V té chvíli usly‰eli kroky, za regály se objevila vedoucí psy-
choterapeuticko-sociální pracovnice, sleãna Ruth Kettlová,
a zamÏourala na nû krátkozrak˘ma oãima.

„Á, tady jste, pane fiediteli,“ prohlásila zpûvav˘m d˘cha-
viãn˘m hlasem. Doktora Steinera napadlo, Ïe je to jedin˘ za-
mûstnanec kliniky, kter˘ dr. Etherege bÛhví proã oslovuje tím
smû‰n˘m titulem. Kdykoli ho vyslovila, mûl pocit, Ïe pracu-
je na léãitelské klinice.

„Cully fiíkal, Ïe jste tady dole. Doufám, Ïe neru‰ím, ale
opravdu jsem se rozãílila. Nehodlám na nikoho Ïalovat, ale to-
hle uÏ pfiestává v‰echno! Právû jsem si v‰imla na rozpisu, Ïe
sleãna Bolamová mi na pondûlek na desátou objednala pacien-
ta, a samozfiejmû se ani nenamáhala se mû pfiedem zeptat. Pfii-
tom moc dobfie ví, Ïe v pondûlí v deset mám vÏdycky Worrike-
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rovy. Ona mi to snad dûlá naschvál. VáÏnû, pane fiediteli, nûkdo
by jí to mûl koneãnû zatrhnout.“

Doktor Baguley ustoupil a zachmufienû fiekl: „UÏ se stalo.“

Na druhé stranû námûstí se superintendant kriminální sluÏby
Adam Dalgliesh právû úãastnil tradiãního podzimního veãír-
ku u sherry, kter˘ pofiádali jeho nakladatelé. Veãírek náhodou
padl na stejn˘ den, kdy mu vycházelo tfietí vydání první sbír-
ky ver‰Û. Dalgliesh svÛj talent ani úspûch, kter˘ kniha mûla,
nepovaÏoval za nic svûtoborného. Básnû odráÏející jeho re-
zervovanou, ironickou a v zásadû neklidnou povahu se sice
náhodou strefily do v‰eobecné nálady, ale Dalgliesh vûdûl, Ïe
ani jemu jich natrvalo nepfiiroste k srdci víc neÏ pÛl tuctu.
Mezitím se ocitl na neznámé mûlãinû plné sympatick˘ch
úskalí v podobû literárních agentÛ, tantiém a kritik. A teì ho
dokonce pozvali na veãírek. Nijak zvlá‰È se netû‰il a bral ho
jako nutné zlo, které bude muset vydrÏet, ale s pfiekvapením
zjistil, Ïe se docela dobfie baví. Tak jako by se nakladatelství
Hearne & Illingworth nikdy nesníÏilo k vydávání mizerné li-
teratury, nedokázalo by ani servírovat mizerné sherry a Dal-
gliesh odhadoval, Ïe zisk z jeho kníÏky byl prolit hrdlem nej-
pozdûji do deseti minut od okamÏiku, kdy veãírek zaãal. Na
chvilku pfii‰el i sir Hubert Illingworth, smutnû potfiásl Dal-
glieshovi rukou a zase se od‰oural, pfiiãemÏ si nûco ti‰e mum-
lal, jako by litoval, Ïe dal‰í z kmenov˘ch autorÛ blamuje sebe
i nakladatelství pochybn˘m úspûchem. PovaÏoval v‰echny
spisovatele za pfiedãasnû vyspûlé dûti, jeÏ je tfieba tolerovat
a povzbuzovat, ale nesmûjí se nechat pfiíli‰ rozdovádût, aby
se pak nerozplakaly, kdyÏ mají jít na kutû.

Dalgliesh v‰ak musel vydrÏet i hor‰í chvíle neÏ krátké ex-
tempore sira Huberta. Îe je detektiv, vûdûlo jen pár hostí a vût-
‰ina se nedoÏadovala, aby jim o své práci vykládal. Ale zcela zá-
konitû tu byli i lidé, ktefií se domnívali, Ïe se neslu‰í, aby ãlovûk
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pronásledující vrahy psal poezii, coÏ také s vût‰ím ãi men‰ím
taktem neopomnûli zdÛraznit. Zfiejmû souhlasili, aby se vraho-
vé chytali, i kdyÏ v otázce, co si s nimi má potom spoleãnost po-
ãít, zajedno nebyli, ale vÛãi tûm, ktefií to chytání provádûli, mûli
ambivalentní vztah. Dalgliesh byl na podobn˘ postoj zvykl˘
a uráÏel ho mnohem ménû neÏ v‰eobecnû roz‰ífien˘ názor, Ïe
pracovat u mordparty je velice ‰ik. PfiestoÏe se na v‰ech podob-
n˘ch veãírcích dala ãekat pfiíslu‰ná dávka ‰patnû utajované
zvûdavosti i obyãejné hlouposti, chodili na nû i milí lidé, ktefií
fiíkali pfiíjemné vûci. Îádn˘ spisovatel, byÈ se tváfií sebelhostej-
nûji, není vÛãi nezaujaté, jemnû povzbudivé chvále svého ta-
lentu imunní a Dalgliesh, kter˘ potlaãil podezfiení, Ïe jen málo
z jeho obdivovatelÛ kníÏku skuteãnû ãetlo, nefikuli koupilo, ná-
hle zjistil, Ïe se ti‰e baví. Byl v‰ak k sobû natolik upfiímn˘, Ïe si
pfiiznal proã.

První hodina byla hektická, ale brzy po sedmé uÏ se sklen-
kou v ruce postával o samotû u dekoraãní krbové fiímsy, kterou
navrhoval sám James Wyatt. V krbu plápolal mal˘ oh˘nek
a v místnosti to slabounce ãpûlo venkovem. Byla to jedna z tûch
nevysvûtliteln˘ch chvil, kdy se ãlovûk ocitne zcela sám upro-
stfied davu, zvuky mu pfiipadají ti‰‰í a maãkající se tûla se zdají
ustupovat do pozadí, takÏe vypadají jako záhadní herci na
vzdálené scénû. Dalgliesh se opfiel o fiímsu, vychutnával tu
chvilku soukromí a obdivoval elegantní symetrii místnosti.
Náhle spatfiil Deborah Riscoeovou. Musela vejít velice nená-
padnû. Pfiemítal, jak dlouho uÏ tu je. Neurãit˘ pocit klidu a ‰tûs-
tí vystfiídala radost tak silná a bolestná, jakou mÛÏe cítit jen
chlapec, kdyÏ se poprvé zamiluje. OkamÏitû ho zahlédla a se
skleniãkou v ruce se k nûmu protlaãila.

VÛbec neãekal, Ïe tady bude, a také si nenamlouval, Ïe pfii‰la
kvÛli nûmu. Po jejich posledním setkání by to bylo s podivem.

„Jsem moc rád, Ïe vás vidím,“ fiekl.
„Pfii‰la bych i tak,“ odpovûdûla, „ale náhodou tady dûlám.

KdyÏ maminka umfiela, dal mi Felix Hearne práci. Je docela za-
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jímavá. Dûlám takovou dûveãku pro v‰echno a taky stenogra-
fuju a pí‰u na stroji. Byla jsem kvÛli tomu na kurzu.“

„¤íkáte to, jako kdybyste byla na léãení.“
„Sv˘m zpÛsobem to léãení bylo.“
Nechtûl se tváfiit, Ïe neví, co tím mûla na mysli. Oba se od-

mlãeli. Dalgliesh si uvûdomoval, Ïe je na kaÏdou naráÏku na
pfiípad, kter˘ je témûfi pfied tfiemi lety svedl dohromady, aÏ mor-
bidnû citliv˘. Tahle rána nesnesla sebelehãí dotek. O úmrtí její
matky se asi pfied pÛl rokem doãetl v novinách, ale poslat kon-
dolenci nebo jít vyjádfiit soustrast mu pfiipadalo jako nehorázná
impertinence. KoneckoncÛ byl za její smrt ãásteãnû odpovûdn˘.
Ani teì to nebylo lehké. Mluvili tedy o jeho básních a o její prá-
ci. Odfiíkával svou roli v té nezávazné konverzaãní hfie a pfiemí-
tal, co by fiekla, kdyby ji pozval na veãefii. Pokud by neodmítla,
coÏ by zfiejmû bylo nejpravdûpodobnûj‰í, byl by to z jeho strany
poãátek citového vztahu. Nenamlouval si, Ïe pouze touÏí pfií-
jemnû poveãefiet se Ïenou, kterou povaÏuje za krásnou. Nemûl
ani tu‰ení, co si o nûm myslí, ale bylo mu jasné, Ïe od jejich po-
sledního setkání nemá daleko k tomu, aby se zamiloval. Kdyby
pfiijala, aÈ uÏ dnes, nebo pozdûji, ohrozí to jeho samotu. Tím si
byl naprosto jist˘ a to vûdomí mu nahánûlo strach. Co mu Ïena
umfiela pfii porodu, peãlivû se obrnil proti bolesti. Sex pro nûj
znamenal jen o málo víc neÏ tûlesné cviãení, milostn˘ vztah
pouhou citovou pavanu, formální tanec s pfiesnû vymezen˘mi
pravidly, kter˘ k niãemu nezavazuje. JenomÏe ona stejnû nepfii-
jme. Nemûl jedin˘ dÛvod myslet si, Ïe má o nûj zájem, a pouze
tato jistota mu dodala odvahu, aby popustil uzdu fantazii. Pfies-
to v‰ak mûl chuÈ pokou‰et osud. Konverzovali, Dalgliesh si
v duchu pfiipravoval, co fiekne, a pfiitom se ironicky bavil, Ïe je
po tolika letech zase nejist˘ jako nedospûl˘ mladíãek.

Zaskoãil ho lehk˘ dotyk na rameni. Pfii‰la sekretáfika pfiedsedy
správní rady, Ïe má telefon. „Volají vás z Yardu, pane Dalglieshi,“
fiekla naprosto lhostejnû, jako by u autorÛ nakladatelství Hear-
ne & Illingworth bylo naprosto normální, Ïe je volá Scotland Yard.
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Omluvnû se na Deborah Riscoeovou usmál a ona mírnû, ode-
vzdanû pokrãila rameny.

„Hned jsem zpátky,“ fiekl, ale uÏ kdyÏ se prodíral davem ba-
vících se lidí, vûdûl, Ïe se nevrátí.

Vzal si hovor v malé kanceláfii vedle zasedaãky. Musel si
k aparátu proklestit cestu Ïidlemi, na nichÏ se povalovaly hal-
dy rukopisÛ, srolovan˘ch obtahÛ a uprá‰en˘ch ‰anonÛ. Nakla-
datelství Hearne & Illingworth pÛsobilo dojmem starosvûtské
neuspûchanosti a v‰eobecného zmatku, ale pod nimi se – lec-
kdy i k nelítosti kmenov˘ch autorÛ – skr˘vala obrovská profe-
sionální zdatnost a peãlivost.

Do ucha mu zaburácel znám˘ hlas.
„Jste to vy, Adame? Co veãírek? Jistû se dobfie bavíte. Je mi

velice líto, ale byl bych vám velice vdûãn˘, kdybyste mohl za-
skoãit pfies námûstí do ãísla 31 na Steenovu kliniku. Urãitû ji
znáte. Zab˘vá se v˘hradnû neurózami vy‰‰ích vrstev. Vypadá
to, Ïe jim zavraÏdili vedoucí sekretariátu nebo co vlastnû byla
zaã. Nûkdo ji vzal v suterénu po hlavû a pak jí odbornû pro-
bodl srdce. Ho‰i uÏ jedou. Martina vám samozfiejmû posílám
taky. Nádobíãko vám pfiiveze.“

„Dûkuju. Kdy pfii‰lo hlá‰ení?“
„Pfied tfiemi minutami. Volal mi pfiednosta. Nastínil mi alibi

témûfi v‰ech lidí v budovû a vysvûtlil mi, proã to absolutnû ne-
mohl b˘t nikdo z pacientÛ. Pak volal nûjak˘ doktor Steiner. ¤í-
kal, Ïe jsme se asi pfied pûti lety vidûli na veãefii u jeho neboÏtí-
ka ‰vagra. Sdûlil mi, proã to nemohl b˘t on, a pak mû ráãil poctít
svou interpretací vrahovy psychiky. Na té klinice se ãtou jenom
hodnotné detektivky. Mrtvoly se nikdo nedotkl, nikdo nesmí
z budovy ani dovnitfi, v‰ichni sedí v jedné místnosti a navzájem
se hlídají. Mûl byste si pospí‰it, Adame, aby vám to nevyfie‰ili
dfiív, neÏ vÛbec dorazíte.“

„Jak se jmenuje ten pfiednosta?“ zeptal se Dalgliesh.
„Henry Etherege. Urãitû ho znáte z televize. Nûco jako polo-

oficiální hlavní psychiatr ministerstva zdravotnictví. Usilovnû
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se snaÏí získat psychiatrii patfiiãn˘ respekt. Distingovan˘
vzhled, ortodoxní názory a seriózní vystupování.“

„Vidûl jsem ho u soudu,“ fiekl Dalgliesh.
„Máte pravdu. No ano. Dûlal pfiece expertizu v pfiípadu

Routledge. Mluvil tak, Ïe jsem se málem rozplakal, a to jsem
prosím znal Routledge líp neÏ kdo jin˘. Etherege je pfiirozená
volba kaÏdého obhájce – pokud je k mání. Znáte tu advokát-
skou hádanku? Jmenujte psychiatra, kter˘ vypadá dÛstojnû,
mluví anglicky, ne‰okuje porotu a neuráÏí soudce. Odpovûì
zní: Etherege. No nic, tak zlomte vaz!“

Námûstek policejního fieditele byl optimista, kdyÏ se domní-
val, Ïe jeho telefonát veãírek naru‰í, protoÏe ten se uÏ dávno
dostal do stadia, kdy odchod Ïádného z hostí nedûlá nikomu
hlavu. Dalgliesh podûkoval hostiteli, k˘vl neformálnû na rozlou-
ãenou pár lidem, ktefií zaznamenali, Ïe odchází, a témûfi nepo-
zorován vy‰el z místnosti. S Deborah Riscoeovou uÏ nemluvil
a ani se nepokusil ji vyhledat. Myslel uÏ jenom na pfiípad, kte-
r˘ ho ãeká, a mûl pocit, Ïe si v lep‰ím pfiípadû u‰etfiil kousavé
odmítnutí, v hor‰ím blamáÏ. Bylo to krátké, muãivû vzru‰ivé,
zneklidÀující setkání, které k niãemu nevedlo a uÏ teì patfiilo
k minulosti.

KdyÏ ‰el pfies námûstí k vysoké georgiánské budovû Steeno-
vy kliniky, vybavovaly se mu v hlavû drobty informací, které
o ní mûl. Podle v‰eobecnû známého bonmotu se ãlovûk musel
tû‰it v˘jimeãnû dobrému du‰evnímu zdraví, aby ho u SteenÛ
pfiijali na léãení. Klinika rozhodnû mûla povûst, podle Dalglie-
she pravdûpodobnû nezaslouÏenou, Ïe si pacienty vybírá spí‰
podle inteligence a spoleãenského postavení neÏ podle psy-
chického stavu, podrobuje je diagnostick˘m procedurám vy-
my‰len˘m tak, aby odradily v‰echny aÏ na nejvytrvalej‰í, ty
pak zafiazuje do pofiadníku s takov˘mi ãekacími lhÛtami, aby se
v maximální mífie musel projevit blahodárn˘ úãinek ãasu,
a teprve pak je zve na první psychoterapeutické sezení. Dal-
gliesh si rovnûÏ vzpomnûl, Ïe klinika vlastní jednoho Modiglia-
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niho. Ne‰lo sice ani o známého, ani typického Modiglianiho, ale
autorství bylo nesporné. Byl to dar jakéhosi vdûãného pacienta,
visel v zasedací síni v prvním patfie a do znaãné míry symboli-
zoval povûst, jíÏ se klinika tû‰ila. Jiná zafiízení národní správy
zdravotní péãe zpestfiovala své stûny reprodukcemi z artotéky
âerveného kfiíÏe, ale u SteenÛ se netajili, Ïe pfied prvotfiídními
reprodukcemi dávají pfiednost druhofiadému originálu, a také
to mohli dokázat.

¤adov˘, napohled pfiíjemn˘ a pohodln˘, ne v‰ak honosn˘
dÛm v georgiánském slohu s typickou pfiedzahrádkou stál na
jiÏním rohu námûstí. Od zadní ãásti budovy vedla úzká uliã-
ka, která ústila do Lincoln Square Mews. Suterénní dvorek
dûlil od uliãky kovov˘ plÛtek. Na pfiední stranû zah˘balo zá-
bradlí pfiedzahrádky obloukem k domu, ohraniãovalo ‰iroké
schodi‰tû vedoucí k hlavnímu vchodu a neslo dva kované
kandelábry s lucernami. Napravo od domovních dvefií visela
nenápadná bronzová deska. Udávala, pod kterou obvodní
zdravotní správu zafiízení spadá, a pod tím stál nápis Steeno-
va klinika. BliÏ‰í urãení chybûlo. Sv˘m posláním se klinika
pfied vulgárním svûtem nechlubila a také netouÏila lákat
davy psychotikÛ z okolí, chtiv˘ch terapie ãi hledajících ztra-
cenou sebedÛvûru. Pfied domem parkovala ãtyfii auta, ale po-
licie dosud nedorazila. Zdálo se, Ïe uvnitfi panuje naprost˘
klid. Dvefie byly zavfiené, elegantním nadsvûtlíkem ve stylu
Roberta Adama i zataÏen˘mi nafiasen˘mi závûsy pfiízemních
oken v‰ak probleskovalo svûtlo.

Sotva se dotkl zvonku, dvefie se rozlétly. Byl oãekáván. Ote-
vfiel mu podsadit˘ mladík v uniformû zfiízence a mlãky ho pustil
dovnitfi. V hale záfiila spousta svûtel a Dalglieshovi po chladu
podzimního veãera pfiipadalo uvnitfi velké teplo. Vlevo od
vchodu stála zasklená kukaÀ vrátnice s telefonní ústfiednou.
U manipulaãního pultu sedûl druh˘, o hodnû star‰í zfiízenec
a tváfiil se jako hromádka ne‰tûstí. Otoãil se, zanícen˘ma, usl-
zen˘ma oãima pohlédl na Dalglieshe a pak se zase vûnoval me-
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ditaci nad panelem, jako kdyby superintendantÛv pfiíchod byl
posledním stéblem nesnesitelného bfiemene, jehoÏ se tfieba do-
káÏe zbavit, bude-li ho ignorovat. Od stfiedu haly k Dalgliesho-
vi pfiicházel uvítací v˘bor v ãele s pfiednostou, jenÏ napfiahoval
ruku, jako by vítal vzácného hosta.

„Superintendant Dalgliesh? Velice mû tû‰í. Dovolte, abych
pfiedstavil svého kolegu doktora Jamese Baguleye a tajemníka
správy nemocniãních zafiízení, pana Laudera.“

„To jste tady skuteãnû velmi rychle,“ fiekl Dalgliesh Lauderovi.
„Já vÛbec nevûdûl, Ïe se tu stala vraÏda,“ odpovûdûl ta-

jemník. „Právû jsem pfiijel, protoÏe sleãna Bolamová mi dnes
v poledne volala, Ïe se mnou nutnû potfiebuje mluvit. Na kli-
nice se pr˘ nûco dûje, a tak by se chtûla se mnou poradit. Roz-
jel jsem se sem, jakmile mi povinnosti dovolily, ale dozvûdûl
jsem se, Ïe ji zavraÏdili. Za tûchto okolností jsem tedy mûl víc
neÏ pádn˘ dÛvod tu zÛstat. Vypadá to, Ïe ani netu‰ila, jak ve-
lice potfiebuje poradit.“

„AÈ uÏ ‰lo o cokoli, dorazil jste bohuÏel pozdû,“ poznamenal
dr. Etherege.

Dalgliesh si v‰iml, Ïe je men‰í, neÏ se zdálo v televizi. Velká
hlava s klenut˘m ãelem a aureolou bíl˘ch, hebk˘ch a dûtsky
jemn˘ch vlasÛ se zdála pfiíli‰ tûÏká na kfiehké tûlo, jeÏ vypada-
lo star‰í, takÏe dr. Etherege pÛsobil podivnû se‰l˘m dojmem.
Jeho vûk se tûÏko odhadoval, ale Dalgliesh usoudil, Ïe mu urãi-
tû bude víc neÏ obvykl˘ch pûta‰edesát, kdy konziliáfii odcháze-
jí do dÛchodu. Obliãejem v‰ak pfiipomínal nestárnoucího skfiít-
ka. Mûl rudé, jakoby namalované tváfie a zpod klenutého oboãí
hledûly pronikavé modré oãi. Dalglieshe napadlo, Ïe oãi a mûk-
k˘ vemlouvav˘ hlas rozhodnû nepatfií k pfiednostov˘m nejza-
nedbatelnûj‰ím pfiednostem.

Doktor James Baguley naopak mûfiil asi sto osmdesát cen-
timetrÛ, takÏe byl témûfi tak vysok˘ jako Dalgliesh. Na první
pohled vypadal nesmírnû unavenû. Mûl nahrblá ramena a na
sobû dlouh˘, voln˘ bíl˘ plá‰È. Aãkoli byl daleko mlad‰í neÏ
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pfiednosta, zcela postrádal jeho vitalitu. Rovné vlasy mu zaãí-
naly ‰edivût. âas od ãasu si je odhazoval z ãela dlouh˘mi prs-
ty zaÏloutl˘mi od nikotinu. Mûl hezkou, kostnatou tváfi, ale
pleÈ a oãi byly bez lesku, jako kdyby trpûl permanentním vy-
ãerpáním.

„Jistû chcete nejdfiív vidût zavraÏdûnou,“ fiekl pfiednosta.
„Pokud nemáte námitky, poÏádám Petera Nagla, na‰eho dru-
hého zfiízence, aby ‰el s námi. Jednou z vraÏedn˘ch zbraní je
jeho dláto. Ne Ïe by za to mohl, chudák, ale jistû ho budete chtít
vyslechnout.“

„Postupnû budu chtít mluvit se v‰emi lidmi v budovû,“ od-
povûdûl Dalgliesh.

Pfiednosta oãividnû pfievzal vûci do sv˘ch rukou a zdálo se,
Ïe dr. Baguley, kter˘ dosud nefiekl ani slovo, je tomu rád. Lau-
der se zfiejmû rozhodl zaujmout vyãkávací stanovisko. KdyÏ se
pustili na konec haly, odkud vedly schody do suterénu, stfielil
po Dalglieshovi oãima. V kratiãkém pohledu se dalo jen tûÏko
ãíst, ale Dalgliesh mûl pocit, Ïe v nûm rozpoznal záblesk poba-
vení i urãitou ironii nezúãastnûného pozorovatele.

ZÛstali mlãky stát a Dalgliesh poklekl u mrtvé. Dotkl se jí je-
nom jednou, aby poodhrnul rozepnutou vestu a blÛzu a vidûl
na dláto. Tkvûlo v tûle aÏ po rukojeÈ. TkáÀ témûfi nebyla zhmoÏ-
dûná a rána nekrvácela. Spodní ko‰ilku mûla sleãna Bolamová
vyhrnutou aÏ nad Àadra, aby vrah vidûl, kam pfiesnû umístit
smrtící úder. Peãlivû uváÏená rána svûdãila o tom, Ïe se dobfie
vyzná v anatomii. âlovûka lze sice zabít i snadnûj‰ími zpÛsoby,
neÏ mu jedinou ranou proklát srdce, ale má-li nûkdo potfiebnou
sílu a znalosti, je to metoda nejjistûj‰í.

Vstal a obrátil se na Petera Nagla.
„To je va‰e dláto?“
„Asi ano. Vypadá stejnû a ve skfiínce mi jedno chybí.“ Pfies-

toÏe ho Nagle neoslovoval obvykl˘m „pane“, neshledal
Dalgliesh v kultivovaném, nevzru‰eném hlase sebemen‰í sto-
pu drzosti nebo vzdoru.
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„Nevíte, jak se sem mohlo dostat?“ zeptal se.
„Ne. Ale i kdybych to nakrásnû vûdûl, asi bych to nepfii-

znal, nemyslíte?“
Pfiednosta po nûm stfielil varovn˘m nebo moÏná kárav˘m

pohledem, poloÏil mu na okamÏik ruku na rameno, a aniÏ se
Dalglieshe dovolil, fiekl mírnû:

„To by zatím staãilo, Nagle. Poãkejte laskavû venku, ano?“
Dalgliesh nic nenamítal, a tak se zfiízenec klidnû otoãil a beze

slova ode‰el.
„Chudák chlapec. To dláto ho pfiirozenû ‰okovalo. BohuÏel

to vypadá, jako by ho nûkdo chtûl do vraÏdy namoãit, ale uvi-
díte sám, Ïe je to jeden z mála zamûstnancÛ, kter˘ má pro pfied-
pokládanou dobu vraÏdy perfektní alibi.“

Dalgliesh se nezmínil, Ïe právû tahle skuteãnost je uÏ sama
o sobû velice podezfielá.

„Pokusil jste se odhadnout dobu smrti?“ zeptal se.
„Podle mého musela nastat pfied velice krátk˘m ãasem,“

fiekl dr. Etherege. „Doktor Baguley je téhoÏ názoru. Na klini-
ce je dnes znaãné teplo – právû jsme zaãali topit – takÏe tûlo
vychládá jen pomalu. Posmrtnou ztuhlost jsem nezkoumal.
V podobn˘ch otázkách jsem skoro laik, ale i mnû bylo jasné,
Ïe musela zemfiít nejpozdûji pfied hodinou. Zatímco jsme ãe-
kali na vás, pfiirozenû jsme to probírali. Vypadá to, Ïe posled-
ní, kdo ji vidûl naÏivu, je vrchní sestra Ambrose. To bylo pfii-
bliÏnû za deset minut pÛl sedmé. Cully, ná‰ star‰í zfiízenec,
mû informoval, Ïe zhruba v ‰est patnáct mu sleãna Bolamová
volala odnûkud z budovy, Ïe jde do suterénu. Kdyby pr˘ pfii-
‰el pan Lauder, aÈ poãká v její kanceláfii. Vrchní sestra fiíká, Ïe
nûkolik minut nato vy‰la z EKT a pro‰la halou do ãekárny,
aby sdûlila jednomu pánovi, Ïe si uÏ mÛÏe odvést manÏelku,
a pfiitom zahlédla sleãnu Bolamovou scházet po schodech do
suterénu. Od té doby ji uÏ nikdo Ïivou nevidûl.“

„AÏ na vraha,“ poznamenal Dalgliesh.
Doktor Etherege se zatváfiil pfiekvapenû.
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„Jistû, máte pravdu. Chtûl jsem fiíct, Ïe nikdo z nás ji uÏ ne-
vidûl Ïivou. Ptal jsem se sestry Ambrose, kolik bylo hodin,
a ona je pfiesvûdãená, Ïe...“

„Budu s ní i s druh˘m zfiízencem je‰tû mluvit.“
„Chápu. Jistû budete chtít hovofiit se v‰emi. To nám bylo

jasné. Zatímco jsme ãekali, zavolali jsme v‰ichni domÛ, Ïe
pfiijdeme pozdû, ale dÛvod nikdo neudal. Prohledali jsme bu-
dovu a víme bezpeãnû, Ïe jak suterénní dvefie, tak zadní
vchod v pfiízemí jsou na závoru. Nikdo se pochopitelnû niãe-
ho nedotkl. Nafiídil jsem personálu, aby se shromáÏdil
v pfiední ordinaci, jen vrchní sestra Ambrose a sestra Bolamo-
vá zÛstaly se zb˘vajícími pacienty v ãekárnû. Do budovy byl
vpu‰tûn pouze pan Lauder a vy.“

„Vidím, Ïe jste myslel skuteãnû na v‰echno, pane doktore,“
fiekl Dalgliesh. Vstal a pohlédl na tûlo na podlaze. „Kdo ji na‰el?“

„Jedna z na‰ich sekretáfiek, Jennifer Priddyová. Star‰í zfiíze-
nec Cully si cel˘ den stûÏoval, Ïe ho bolí Ïaludek, a tak se ‰la
sleãny Bolamové zeptat, jestli mÛÏe jít dfiív domÛ. Sleãna Prid-
dyová je znaãnû rozru‰ená, ale pfiesto mi sdûlila, Ïe...“

„Já myslím, Ïe bude lep‰í, kdyÏ mi to fiekne sama. Ty dvefie
b˘vají normálnû zamãené?“

Zeptal se naprosto nezáludnû, ale pfiesto vycítil, Ïe je otázka
pfiekvapila. PfiednostÛv tón se v‰ak nezmûnil.

„Obvykle ano. Klíã visí spolu s ostatními na desce v míst-
nosti zfiízencÛ tady v suterénu. Dláto tam b˘valo také.“

„A so‰ka?“
„Tu vzal vrah v místnosti arteterapie hned pfies chodbu.

Dûlal ji jeden z na‰ich pacientÛ.“
Zatím mluvil pofiád jen pfiednosta a dr. Baguley nepronesl

ani slovo, ale teì se náhle ozval.
„Îe ji omráãil a probodl jí srdce nûkdo, kdo se vyznal nebo

mûl z pekla ‰tûstí, je nasnadû. Není mi ale jasné, proã tu po sobû
házeli tûmi kartami. Muselo k tomu dojít je‰tû pfied vraÏdou,
protoÏe mrtvola leÏí na nich.“
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„Tfieba se vysypaly pfii zápase,“ zkusil hádat dr. Etherege.
„To se mi nezdá. Nûkdo je schválnû vytahal z regálÛ a roz-

házel po podlaze. Musí to mít nûjak˘ dÛvod. Tahle vraÏda roz-
hodnû nebyla spáchána v afektu.“

V té chvíli ve‰el do místnosti Peter Nagle, kter˘ stál zfiejmû
venku na chodbû.

„Nûkdo zvoní, pane pfiednosto. Nejspí‰ to budou ostatní
páni od policie.“

Dalgliesh zaznamenal, Ïe archiv je perfektnû zvukovû izolo-
van˘, protoÏe zvonek vÛbec nesly‰el.

„Urãitû,“ fiekl. „PÛjdeme nahoru.“
KdyÏ vykroãili ke schodÛm, dr. Etherege fiekl:
„Prosím vás, nemohl byste si nejdfiív promluvit s pacienty?

Jsou tu uÏ jenom dva. Jeden muÏ na psychoterapii u kolegy
Steinera a Ïena, která tady dole v pfiední ordinaci dostávala ky-
selinu lysergovou. O jakou léãbu bûÏí, vám mÛÏe pfiesnû vy-
svûtlit doktor Baguley, protoÏe ta paní je jeho pacientka, ale já
vás mohu ubezpeãit, Ïe je‰tû pfied pár minutami nedokázala
vstát z lehátka a o vraÏdû urãitû nic neví. Tihle pacienti b˘vají
pfii terapii znaãnû dezorientovaní. Ostatnû cel˘ veãer s ní sedû-
la sestra Bolamová.“

„Sestra Bolamová? Je se zavraÏdûnou nûjak pfiíbuzná?“
„Sestfienice,“ vysvûtlil struãnû dr. Baguley.
„A va‰e dezorientovaná pacientka, pane doktore? V‰imla by

si, kdyby od ní sestra Bolamová bûhem terapie ode‰la?“
Doktor Baguley odsekl: „Sestra Bolamová by od ní neode‰la.“
Vy‰li po schodech nahoru do haly, kde je uvítaly tlumené

hlasy.
Zvonek oznámil pfiíchod odborníkÛ, jejichÏ obor i metody

byly Steenovû klinice naprosto cizí. Experti pfies násilnou smrt
se klidnû a ti‰e pustili do práce. Dalgliesh zmizel v archivu s po-
licejním lékafiem a fotografem. Daktyloskopick˘ technik, mal˘
muÏíãek s tváfiiãkami jako kfieãek a drobn˘ma, jemn˘ma ruka-
ma, se zaãal vûnovat klikám, zámkÛm, schránce s náfiadím
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a Tippettovû so‰ce. Policisté v civilu, ktefií pfiipomínali televizní
herce v úloze policistÛ v civilu, prohledali metodicky kaÏdou
místnost i skfiíÀ po celé klinice. Potom potvrdili, Ïe v budovû
skuteãnû není nikdo, kdo tam nemá co dûlat, a zadní dvefie jak
v pfiízemí, tak v suterénu jsou zevnitfi pevnû na závoru. Za-
mûstnanci kliniky, vylouãení ze hry a nahnaní do pfiední ordi-
nace v pfiízemí, do níÏ se honem nanosila dal‰í kfiesla z ãekárny,
mûli pocit, Ïe jejich území ovládli vetfielci a oni se dostali do
ml˘nu spravedlnosti, kter˘ je nemilosrdnû semele. V‰ichni
mysleli na to, bÛhví jaké potíÏe a katastrofy je je‰tû ãekají. Jedi-
n˘, kdo se tváfiil naprosto klidnû, byl tajemník Lauder. Zaujal
stanovi‰tû na chodbû, trpûlivû vysedával o samotû jako hlídací
pes a ãekal, aÏ na nûj pfiijde fiada, aby ‰el k v˘slechu.

Dalgliesh zabral kanceláfi sleãny Bolamové. Byla to malá
místnost v pfiízemí mezi kanceláfií kliniky na uliãní stranû
a elektrokonvulzivní terapií a odpoãívárnou v nádvorní polo-
vinû budovy. Pfies chodbu leÏely dal‰í dvû ordinace a ãekárna.
Kanceláfi vznikla pfiepaÏením vût‰ího pokoje, takÏe byla podiv-
nû nesoumûrná a vzhledem k vysokému stropu o‰klivû úzká.
Nebylo v ní moc nábytku a aÏ na velkou vázu s chryzantéma-
mi na registratufie pÛsobila zcela neosobnû. U jedné stûny stál
staromódní sejf, u druhé fiada zelen˘ch kovov˘ch skfiíní. Na
jednoduchém stole leÏel pouze poznámkov˘ blok, stolní kalen-
dáfi a malá hraniãka svûtle Ïlut˘ch sloh. Dalgliesh si je prohlédl
a pak fiekl: „To je divné. Jsou to zfiejmû osobní karty, ale v˘-
hradnû Ïenské ãásti personálu. Mimochodem, její tu není. Proã-
pak si je asi vytáhla?“

„Tfieba se chtûla pfiesvûdãit, kolik komu zb˘vá dovolené
nebo tak,“ navrhl serÏant Martin.

„Dost moÏná. JenomÏe proã jenom Ïenám? No nic, mo-
mentálnû to stejnû není dÛleÏité. Tak se podíváme na ten zá-
znamník.“

Sleãna Bolamová zfiejmû patfiila k úfiednicím, které se nespo-
léhají jen na pamûÈ. Horní list záznamníku s datem v záhlaví
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byl témûfi zaplnûn˘ poznámkami psan˘mi naklonûn˘m, znaã-
nû dûtsk˘m rukopisem.

Lék. rada – navrhnout pfiedn. zfiíz. odd. mladist.
Nagle – okno sl. Kallinské rozb. kliãka
pí Shorthousová – ? dovolená

Záznamy se alespoÀ na první pohled zdály naprosto jasné,
ale poznámka pod nimi, psaná zfiejmû ve spûchu, byla srozu-
mitelná uÏ ménû.

Îena, u nás pfied 8 r. Má pfiijít 1. pondûlí.

„Vypadá to, Ïe jí nûkdo volal a ona si dûlala poznámky,“
fiekl Dalgliesh. Samozfiejmû, mohlo jít o soukrom˘ hovor, jenÏ
nemûl s klinikou nic spoleãného. Tfieba volal nûjak˘ lékafi, kte-
r˘ se snaÏil vypátrat pacienta, nebo naopak. Nûkdo nebo
nûco má zfiejmû pfiijít první pondûlí v mûsíci nebo v pondûlí
prvního. Dá se to vykládat na deset nejrÛznûj‰ích zpÛsobÛ
a Ïádn˘ nemusí mít s vraÏdou nejmen‰í souvislost. Ale na
druhé stranû sem nûkdo nedávno telefonoval ohlednû jakési
Ïeny a sleãna Bolamová si pro‰la osobní karty v‰ech Ïen, jeÏ
tu pracují, kromû své. Proã? Aby zjistila, která z nich tu pra-
covala pfied osmi lety? V‰echno jsou to ale jenom dohady, tak-
Ïe se jimi prozatím pfiestaneme vzru‰ovat a podíváme se na
zamûstnance. Nejdfiív bych sem chtûl to dûvãe, tu písafiku, co
ji na‰la. Etherege fiíkal, Ïe je rozru‰ená. Doufám, Ïe se uÏ
uklidnila, jinak tu budeme do pÛlnoci.“

Jennifer Priddyová v‰ak byla naprosto klidná. Zfiejmû do ní
vpravili nûjak˘ alkohol, protoÏe ‰ok pfiehlu‰ilo jen stûÏí potla-
ãované vzru‰ení. V obliãeji, dosud napuchlém od pláãe, jí na-
skákaly ãervené skvrny a oãi se jí nepfiirozenû leskly. Alkohol ji
ale neotupil a byla schopná souvislého projevu. Témûfi cel˘ ve-
ãer mûla práci v kanceláfii kliniky a naposledy sleãnu Bolamo-
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vou vidûla, kdyÏ se jí asi ve tfii ãtvrtû na ‰est ‰la na sekretariát
zeptat na termín pro jednoho pacienta. Mûla dojem, Ïe se sleã-
na Bolamová chová zcela normálnû. Vrátila se do kanceláfie a asi
v ‰est deset za ní pfii‰el Peter Nagle. Mûl kabát, protoÏe se chys-
tal jít s odpolední po‰tou. Sleãna Priddyová zapsala zb˘vající
dopisy do po‰tovní knihy a dala mu je. Asi ve ãtvrt na sedm
nebo v ‰est dvacet vrazila dovnitfi paní Shorthousová. Tvrdila,
Ïe jde právû z kanceláfie sleãny Bolamové, kde se byla pfieptat
na dovolenou. Peter Nagle ode‰el s po‰tou a ona zÛstala s paní
Shorthousovou, dokud se nevrátil, coÏ bylo asi za deset minut.
Nagle si pak odskoãil do suterénu, povûsit kabát do místnosti
zfiízencÛ a nakrmit kocoura Tygráãka. Ode‰la témûfi okamÏitû
za ním. Pomohla mu kocoura nakrmit a oba se pak vrátili do
kanceláfie. Asi v sedm volal druh˘ zfiízenec Cully a stûÏoval si
na Ïaludek, Ïe ho pobolívá uÏ od rána. Sleãna Priddyová, dru-
há sekretáfika, paní Bostocková, a Peter Nagle museli proto
v‰ichni pfies den za Cullyho obãas zaskakovat v ústfiednû. Po-
fiád odmítal jít domÛ, ale pak prohlásil, Ïe pfiece jenom pÛjde,
a tak sleãna Priddyová za‰la na sekretariát, jestli smí odejít dfiív.
Sleãna Bolamová v kanceláfii nebyla. Nahlédla tedy na sesternu
v pfiízemí, kde jí vrchní sestra Ambrose sdûlila, Ïe vidûla ve-
doucí sekretariátu jít asi pfied pÛlhodinou halou ke schodÛm do
suterénu. Sleãna Priddyová se tedy skoãila podívat dolÛ. Dve-
fie archivu se obvykle zamykaly, ale teì klíã trãel v zámku
a dvefie byly pootevfiené. Nahlédla dovnitfi. V místnosti se svíti-
lo. Objevila mrtvolu – sleãnû Priddyové se zachvûl hlas – a oka-
mÏitû utíkala nahoru pro pomoc. Ne, niãeho se nedotkla. Neví,
proã byly chorobopisy rozházené. Neví, jak poznala, Ïe je sleã-
na Bolamová mrtvá. Prostû tak vypadala. Neví, proã si byla tak
jistá, Ïe jde o vraÏdu. Má pocit, Ïe si v‰imla rány na hlavû. Na
mrtvole leÏela Tippettova so‰ka, a tak se bála, Ïe Tippett ãíhá
nûkde mezi regály a chystá se na ni vrhnout. V‰ichni tvrdili, Ïe
není nebezpeãn˘, tedy v‰ichni aÏ na dr. Steinera, ale uÏ jednou
pfiece musel b˘t hospitalizován a kromû toho, copak si ãlovûk
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mÛÏe b˘t jist˘? Ne, nevûdûla, Ïe Tippett není na klinice. Vzkaz
z nemocnice bral Peter Nagle. Oznámil to vedoucí sekretariá-
tu, ale jí nic nefiekl. Dláto v prsou sleãny Bolamové nevidûla,
kdyÏ se v‰ak shromáÏdili v pfiední ordinaci a ãekali na policii,
dr. Etherege personálu sdûlil, Ïe byla probodnuta. Podle jejího
názoru vût‰ina zamûstnancÛ kliniky ví, kde má Peter Nagle
uloÏené náfiadí a kter˘ klíã je od archivu. Visí na háãku ãíslo 12
a je lesklej‰í neÏ ostatní klíãe, ale oznaãen˘ není.

„Teì po vás chci, abyste velice usilovnû pfiem˘‰lela a snaÏila
si vzpomenout,“ prohlásil Dalgliesh nakonec. „KdyÏ jste ‰la
dolÛ za panem Naglem nakrmit kocoura, byly dvefie archivu
otevfiené a svítilo se tam jako pozdûji, kdyÏ jste pfii‰la dolÛ zno-
vu a na‰la sleãnu Bolamovou?“

Jennifer Priddyová si odhrnula z ãela zplihlé plavé vlasy
a fiekla ti‰e, jako by na ni znenadání dolehla únava:

„Já... já si nemÛÏu vzpomenout. Víte, já kolem nich ne‰la. Za-
mífiila jsem rovnou do místnosti zfiízencÛ pod schody. Peter
zrovna ãistil kocourovi misku. Tygráãek v‰echno nesnûdl, tak
jsme zbylé Ïrádlo se‰krábali do odpadkÛ a misku umyli ve dfie-
zu. K archivu jsme vÛbec ne‰li.“

„Ale kdyÏ jste sestupovala po schodech, pfiece jste na ty dve-
fie vidûla, ne? Myslíte, Ïe byste si v‰imla, kdyby byly otevfiené?
Do archivu se nechodí moc ãasto, Ïe?“

„To ne, jedinû kdyÏ nûkdo potfiebuje staré chorobopisy. Já
jen, Ïe kdyby byly dvefie otevfiené, rozhodnû bych se ne‰la po-
dívat, kdo tam je nebo tak. Kdyby byly dokofián, v‰imla bych si
toho, a proto si myslím, Ïe byly zavfiené, i kdyÏ s urãitostí to fiíct
nemÛÏu. Já váÏnû nevím.“

Nakonec se Dalgliesh zaãal vyptávat na sleãnu Bolamovou.
Ukázalo se, Ïe se neznaly pouze z kliniky. Sleãna Bolamová
chodila do stejného kostela jako Priddyovi a byla to ona, kdo
Jennifer pomohl získat na klinice místo.

„Bez ní bych to zamûstnání nedostala. Pochopitelnû, v prá-
ci jsem jí kfiestním jménem nefiíkala, to by nikdy nedovolila.“
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Sleãna Priddyová vypadala, Ïe oslovovat ji kfiestním jménem
se musela nutit i mimo kliniku. „Ona mû pochopitelnû nepfii-
jímala. Musela jsem na pohovor k panu Lauderovi a doktoru
Etheregovi, ale vím, Ïe se za mû pfiimluvila. Tehdy – jsou to
skoro dva roky – jsem na tom s tûsnopisem a psaním na stro-
ji nebyla nijak valnû a mûla jsem velké ‰tûstí, Ïe jsem to místo
vÛbec dostala. Tady jsme s Enid moc do styku nepfiicházely,
ale byla na mû vÏdycky stra‰nû hodná a pofiád mû povzbuzo-
vala. Chtûla, abych si na Institutu pro správu nemocniãních
zafiízení udûlala odborn˘ kurz a nezÛstala cel˘ Ïivot jenom
obyãejnou stenotypistkou.“

Touha sleãny Priddyové po kariéfie pfiipadla Dalglieshovi
tro‰ku zvlá‰tní. Tahle dívenka zdaleka nepÛsobila ambicióz-
ním dojmem a urãitû se za ãas vdá. Pokud nechce zÛstat cel˘ Ïi-
vot stenotypistkou, nepotfiebuje k tomu Ïádn˘ diplom. Bylo mu
sleãny Bolamové trochu líto, protoÏe ménû slibnou chránûnku
si uÏ nemohla vybrat. Pomyslel si, Ïe je hezká, pravdomluvná
a naivní, rozhodnû v‰ak nijak zvlá‰È chytrá. V duchu si musel
pfiipomenout, Ïe jí není sedmnáct, ale dvaadvacet. Mûla hez-
kou, podivnû vyzrálou postavu, ov‰em její drobn˘ obliãej rá-
movan˘ dlouh˘mi rovn˘mi vlasy patfiil je‰tû dítûti.

O vedoucí sekretariátu mu toho moc nefiekla. Nev‰imla si,
Ïe by se v poslední dobû udála se sleãnou Bolamovou nûjaká
zmûna. Nevûdûla, Ïe volala panu Lauderovi, aby za ní pfii‰el
na kliniku, a nemûla tu‰ení, co jí tu mohlo dûlat starosti.
V‰echno bylo víceménû normální. Podle jejího názoru sleãna
Bolamová nemûla Ïádné nepfiátele, rozhodnû ne takové, ktefií
by ji chtûli zabít.

„TakÏe pokud víte, byla tady spokojená. Napadlo mû, jestli
tfieba nechtûla odejít jinam. Práce s provozem psychiatrické kli-
niky nemÛÏe b˘t snadná.“

„To tedy není. VÛbec nechápu, jak Enid dokázala v‰echno
zvládnout. Ale o pfieloÏení by urãitû nikdy nepoÏádala. To
byste o ní mûl myln˘ dojem. Ona se nedokázala jen tak vzdát.
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Kdyby vûdûla, Ïe nûkdo chce, aby ode‰la, nedostali by ji od-
sud ani heverem. Práce na klinice v ní probouzela chuÈ po-
prat se s problémy.“

Byl to pravdûpodobnû její nejlep‰í postfieh ohlednû povahy
sleãny Bolamové. Dalgliesh jí podûkoval, poÏádal ji, aÈ poãká
s ostatními, dokud neskonãí s pfiedbûÏn˘mi v˘slechy, a pfiitom
uvaÏoval, jaká je to asi otrava mít vedoucí, pro kterou je za-
mûstnání boji‰tûm, jeÏ by nikdy dobrovolnû nevyklidila. Pak
fiekl, aÈ mu po‰lou Petera Nagla.

Pokud mladému zfiízenci dûlalo starosti, Ïe si vrah vybral
jako zbraÀ jeho dláto, nedával to najevo. Na otázky odpovídal
klidnû a zdvofiile, ale zároveÀ naprosto nevzru‰enû, jako kdyby
diskutoval o bezv˘znamném aspektu provozu kliniky, s nímÏ
v zásadû nemá nic spoleãného. Prohlásil, Ïe je mu dvacet sedm
let, bydlí v Pimliku, na klinice pracuje nûco pfies dva roky a pfied-
tím studoval na v˘tvarné ‰kole mimo Lond˘n. Mûl bezbarv˘
hlas, mluvil spisovnû a jeho velké ‰pinavû hnûdé oãi byly témûfi
bez v˘razu. Dalgliesh si v‰iml, Ïe má kromobyãejnû dlouhé a sil-
né ruce. Klátily se mu volnû podle podsaditého, svalnatého tûla,
takÏe trochu pfiipomínal opici. Krátké zvlnûné vlasy mu pfiiléha-
ly tûsnû k hlavû. Mûl zajímav˘, trochu duchem nepfiítomn˘, ale
inteligentní obliãej, zcela odli‰n˘ od tváfie chudáka starého Cul-
lyho, kter˘ uÏ byl dávno odeslán domÛ, aby se zotavil ze Ïalu-
deãních bolestí i ze vzteku, Ïe tu musel tak dlouho trãet.

Nagle potvrdil v˘povûì sleãny Priddyové a znovu identifi-
koval své dláto. Uãinil tak zcela nevzru‰enû, pouze se krátce,
lhostejnû u‰klíbl. Prohlásil, Ïe naposledy ho vidûl ráno v osm,
kdyÏ pfii‰el do práce a v podstatû bez dÛvodu zkontroloval
schránku s náfiadím. V‰echno bylo v pofiádku. Dalgliesh se ze-
ptal, jestli se na klinice v‰eobecnû ví, kde ji má.

„Byl bych blázen, kdybych teì fiekl, Ïe ne, nezdá se vám?“
odpovûdûl Nagle.

„Blázen byste byl, kdybyste tvrdil nûco, co není pravda, aÈ uÏ
teì, nebo pozdûji.“
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„Myslím, Ïe vût‰ina personálu to vûdûla. A kdo ne, mohl si
to snadno zjistit. Místnost zfiízencÛ se nezamyká.“

„Není to tro‰ku nerozumné? Co pacienti?“
„Ti dolÛ do suterénu sami nechodí. Pacienti, co jdou na LSD,

mají pokaÏdé doprovod a pfii arteterapii na nû vût‰inou taky nû-
kdo dohlíÏí. Arteterapie není dole dlouho. Místnost nemá dob-
ré svûtlo a vlastnû je pro ten úãel nevhodná. Jde jenom o doãas-
né fie‰ení.“

„A dfiív byla kde?“
„Ve druhém patfie. JenomÏe pak si lékafiská rada usmyslela,

Ïe krouÏek, co chodí do manÏelské poradny na skupinovou te-
rapii, potfiebuje víc prostoru, a paní Baumgartenové – to je ve-
doucí arteterapie – místnost sebrali. Agituje sice, aby ji dostala
zpátky, ale pacienti z manÏelské poradny tvrdí, Ïe schÛzky
v suterénu by je deprimovaly.“

„Kdo tu skupinovou terapii v manÏelské poradnû vede?“
„Doktor Steiner se sleãnou Kallinskou, to je psychiatricko-

-sociální pracovnice. Je to spolek, kde rozvedení a svobodní
radí pacientÛm, jak Ïít ‰Èastnû i v manÏelství. Není mi ale jasné,
co to mÛÏe mít spoleãného s vraÏdou.“

„Mnû také ne. Ptám se proto, abych ukojil svou zvûdavost,
proã je arteterapie na tak nevhodném místû. Mimochodem, kdy
jste se dozvûdûl, Ïe Tippett dnes nepfiijde?“

„Ráno asi v devût. U Svatého Luká‰e je tak dlouho otravoval,
aÏ sem nakonec zavolali, co s ním je. ¤ekl jsem to sleãnû Bola-
mové a vrchní sestfie Ambrose.“

„Nikomu jinému?“
„Myslím, Ïe i Cullymu, kdyÏ mû pfii‰el vystfiídat u centrály.

Cel˘ den ho bolelo bfiicho.“
„Vím. Co mu je?“
„Cullymu? Sleãna Bolamová ho jednou donutila, aby se ‰el

dát prohlídnout do nemocnice, ale nic mu tam nena‰li. Staãí,
aby se tro‰ku rozãílil, a hned ho to zaãne brát. Na‰i doktofii tvr-
dí, Ïe je to ãistû psychosomatická záleÏitost.“
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„A co ho rozãílilo dneska?“
„Já. Pfii‰el totiÏ ráno dfiív a zaãal tfiídit po‰tu, coÏ je moje prá-

ce. ¤ekl jsem mu, aÈ rad‰i dûlá pofiádnû tu svou.“
Dalgliesh s ním trpûlivû probral veãerní události na klini-

ce. Mladíkova v˘povûì souhlasila s tím, co tvrdila sleãna
Priddyová, ale ani on si nedokázal vzpomenout, zda po ná-
vratu zvenãí vidûl dvefie archivu otevfiené. Pfiiznal, Ïe kolem
nich procházel, kdyÏ se ‰el zeptat sestry Bolamové, jestli uÏ je
roztfiídûné prádlo. Obvykle byly zavfiené, protoÏe do míst-
nosti zfiídkakdy nûkdo chodil, a Nagle tvrdil, Ïe by si v‰iml,
kdyby byly otevfiené. Dalglieshe neuvûfiitelnû míchalo, Ïe
tenhle zásadní bod nelze uspokojivû osvûtlit, ale Nagle trval
na svém. Nev‰iml si. Neví. A taky nemá ani ponûtí, jestli klíã
od archivu visel na svém místû. To uÏ bylo pochopitelnûj‰í,
protoÏe deska má dvaadvacet háãkÛ a vût‰ina klíãÛ byla pryã,
jelikoÏ je nûkdo mûl.

„Uvûdomujete si, Ïe kdyÏ jste se sleãnou Priddyovou krmili
toho kocoura, muselo uÏ tûlo sleãny Bolamové leÏet v archivu?
Víte, jak je dÛleÏité, abyste si vzpomnûl, jestli ty dvefie byly
otevfiené, nebo ne?“

„KdyÏ pozdûji pfii‰la Jenny Priddyová, tak byly. AspoÀ to
tvrdí a ona nelÏe. ProtoÏe byly zavfiené, kdyÏ jsem se vrátil
zvenãí, musel je nûkdo otevfiít v dobû mezi za pût minut pÛl
sedmé a sedmou. Na tom nevidím nic nemoÏného. Bylo by pro
mû lep‰í, kdybych si dokázal pfiesnû vzpomenout, ale já si to
prostû nepamatuju. Povûsil jsem si kabát do skfiínky, ‰el se ze-
ptat sestry Bolamové na ãisté prádlo a vrátil se do odpoãívárny.
Pod schody jsem potkal Jenny.“

Mluvil nedÛraznû, témûfi lhostejnû, jako kdyby chtûl fiíct:
Takhle to bylo. AÈ se ti to líbí, nebo ne, bylo to pfiesnû tak. Byl
dost inteligentní, aby poznal, Ïe mu hrozí urãité nebezpeãí, ale
také asi natolik chytr˘, aby vûdûl, Ïe pro nevinného ãlovûka,
kter˘ si zachová chladnou hlavu a bude mluvit pravdu, je to ne-
bezpeãí minimální.
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Dalgliesh ho poÏádal, aby v pfiípadû, Ïe by si je‰tû na nûco
vzpomnûl, okamÏitû zavolal, a pak ho propustil.

Jako dal‰í vyslechl vrchní sestru Ambrose. Vplula do míst-
nosti v bojovné náladû, obrnûná bíl˘m plátnem jako bitevní
loì. Na‰krobená zástûra, tuhá jako prkno, se jí klenula na moc-
n˘ch prsou, na nichÏ nosila odznaky odbornosti jako váleãná
vyznamenání. Zpod ãepce, posazeného do ãela a rámujícího
vyloÏenû nepfiitaÏliv˘ obliãej, se jí na spáncích draly ‰edivé
vlasy. Tváfie mûla zrudlé a Dalgliesh poznal, Ïe se má co drÏet,
aby mu nedala svÛj odpor a nedÛvûru najevo. Jednal s ní v ru-
kaviãkách, ale na jeho otázky odpovídala tónem, kter˘ pro-
zrazoval, Ïe tak ãiní jen proti své vÛli. Struãnû mu potvrdila,
Ïe naposledy vedoucí sekretariátu vidûla asi v ‰est dvacet, jak
jde ke schodÛm do suterénu. Nemluvila s ní, ale napohled
jí pfiipadala naprosto normální. Je‰tû dfiív, neÏ jí zmizela z oãí,
za‰la sestra Ambrose na oddûlení elektrokonvulzivní terapie,
kde s dr. Ingramovou zÛstala aÏ do chvíle, kdy byla mrtvola
objevena. Na otázku, jestli s nimi dr. Baguley byl celou dobu,
Dalglieshovi navrhla, aÈ se zeptá pfiímo jeho. Klidnû opáãil, Ïe
to také udûlá. Vûdûl, Ïe kdyby vrchní sestra chtûla, mohla by
mu o klinice prozradit ledacos zajímavého, ale kromû toho, Ïe
jí poloÏil pár otázek t˘kajících se soukromého Ïivota sleãny Bo-
lamové, z nichÏ se stejnû nic nedozvûdûl, se jí dál nevyptával.
Mûl pocit, Ïe ta chladnû promy‰lená vraÏda jí otfiásla víc neÏ
ostatními zamûstnanci kliniky, s nimiÏ dosud mluvil, a ‰ok teì
vystfiídala zlost, jak se to nûkdy stává lidem, ktefií nemají fan-
tazii ani neumûjí vyjádfiit své pocity. Sestra Ambrose byla silnû
rozezlená na Dalglieshe, jemuÏ povolání dávalo právo klást
v‰eteãné a trapné otázky, na sebe, protoÏe nedokázala skr˘t, co
si myslí, i na mrtvou, Ïe dostala kliniku do téhle prekérní si-
tuace. Dalgliesh tu reakci znal a vûdûl, Ïe nemá smysl pokou‰et
se svûdkyni nutit, aby spolupracovala. Tfieba se mu pozdûji po-
dafií ji pfiimût, aby se rozhovofiila, ale chtít po ní v tuto chvíli
víc, neÏ byla ochotna fiíct, byla ztráta ãasu. Pfiesto získal jeden
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velice dÛleÏit˘ poznatek. V ‰est dvacet byla sleãna Bolamová
je‰tû naÏivu a kráãela zrovna ke schodÛm do suterénu. V sedm
byla nalezena zavraÏdûná. Tûch ãtyfiicet minut pfiedstavovalo
kritické období, a kdo z personálu mohl pro uveden˘ ãasov˘
úsek prokázat alibi, byl mimo podezfiení. Na první pohled ‰lo
o zcela jasn˘ pfiípad, protoÏe Dalgliesh ani na okamÏik neuvû-
fiil, Ïe by se na kliniku dostal nûkdo zvenãí a na sleãnu Bola-
movou si poãíhal. Vrah byl bezpochyby je‰tû v budovû, a tak
nezb˘valo, neÏ peãlivû vyslechnout v‰echny pfiítomné, provûfiit
kaÏdé alibi a najít motiv. Dalgliesh se tedy rozhodl, Ïe si pro-
mluví s ãlovûkem, jehoÏ alibi se zdálo mimo pochybnost a jenÏ
se na kliniku a její rÛznorod˘ personál urãitû díval objektivnû.
Podûkoval vrchní sestfie za cennou pomoc – mÏiknutí víãek za
br˘lemi s ocelovou obrouãkou mu naznaãilo, Ïe jeho ironii po-
chopila – a poÏádal uniformovaného policistu u dvefií, aÈ do-
vnitfi po‰le pana Laudera.

Kapitola 2

Teprve teì mûl Dalgliesh pfiíleÏitost prohlédnout si tajemníka
správy nemocniãních zafiízení pofiádnû. Stál pfied ním podsadi-
t˘ buclat˘ muÏ s mírn˘ma oãima za tûÏk˘mi hranat˘mi ob-
rouãkami br˘lí. V dobfie stfiiÏeném tvídovém obleku pfiipomí-
nal spí‰ venkovského lékafie nebo malomûstského advokáta
neÏ byrokrata. Choval se naprosto nenucenû a pÛsobil dojmem
ãlovûka, jenÏ si je dobfie vûdom své moci, nehodlá se honit
a vÏdycky má nûjaké eso v rukávu, k ãemuÏ podle Dalgliesho-
va mínûní patfiilo i to, Ïe je ve skuteãnosti chytfiej‰í, neÏ vypadá.

Pfiitáhl si Ïidli, pohodlnû se posadil, a aniÏ se omluvil nebo
dovolil, vytáhl z jedné kapsy d˘mku a v druhé zalovil pro vá-
ãek s tabákem. K˘vl na pozdrav Martinovi, kter˘ ãekal s ote-
vfien˘m zápisníkem, a rozváÏnû prohlásil se slab˘m severo-
anglick˘m pfiízvukem:

40

P.  D .  J A M E S OVÁ P ¤ Í PA D  P R O  P S Y C H I AT R A

Pfiípad - zlom  19.7.2012  19.46  Stránka 40



„Reginald Iven Lauder, narozen dvacátého prvního dubna
devatenáct set pût, bydli‰tûm Makepeace Avenue 42, Chigwell,
Essex. Povoláním tajemník správy nemocniãních zafiízení ob-
vodu Lond˘n mûsto v˘chod. Tak co byste chtûl vûdût?“

„Obávám se, Ïe je toho víc,“ fiekl Dalgliesh. „Tak zaprvé,
máte podezfiení, kdo mohl sleãnu Bolamovou zavraÏdit?“ Ta-
jemník se pfiesvûdãil, Ïe mu d˘mka dobfie hofií, opfiel se lokty
o stÛl a spokojenû se zahledûl do Ïhnoucí hlaviãky.

„KéÏ by. UÏ byste mû tu mûl, buìte bez obav. BohuÏel ne-
mám. V tomhle vám nepomÛÏu.“

„Pokud je vám známo, mûla sleãna Bolamová nûjaké ne-
pfiátele?“

„Nepfiátele? Posly‰te, váÏen˘ pane, to je tro‰ku silné slovo.
Jsou lidé, ktefií ji nemûli rádi, jako nemá kaÏd˘ rád mû a bez-
pochyby i vás. JenomÏe ani vy, ani já se nebojíme, Ïe nás nû-
kdo zavraÏdí. Ne, nefiekl bych, Ïe mûla nepfiátele. Pochopitel-
nû, o jejím soukromém Ïivotû nic nevím. Nezajímal jsem se
o nûj.“

„Mohl byste mi fiíct nûco o klinice a o funkci, kterou tu sleã-
na Bolamová zastávala? Samozfiejmû, s povûstí, kterou klini-
ka má, jsem do jisté míry obeznámen, ale velice by mi po-
mohlo, kdybych si mohl udûlat jasn˘ obrázek o tom, ãím se
vlastnû zab˘vá.“

„Jasn˘ obrázek o tom, ãím se vlastnû zab˘vá?“
Dalgliesh si fiíkal, Ïe se mu to tfieba jenom zdálo, ale pfiesto

mûl pocit, Ïe tajemník se neznatelnû u‰klíbl.
„Podívejte se, pfiednosta by vám to vysvûtlil líp – tedy ale-

spoÀ z odborného hlediska. Ale mÛÏu vám to v kostce nastínit.
Kliniku zfiídila je‰tû pfied válkou rodina jakéhosi Hymana Stei-
na. ¤íká se, Ïe star˘ pán byl impotentní, zaãal chodit na psy-
choterapii a nakonec mûl pût synÛ. NejenÏe ho nepfiivedli na
buben, ale dokonce to v‰ichni dotáhli daleko, a kdyÏ papá
umfiel, uctili jeho památku tím, Ïe finanãnû postavili kliniku na
nohy. KoneckoncÛ mûli jí b˘t proã vdûãní, ne? Jak uÏ to tak
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b˘vá, v‰ichni se nechali pfiejmenovat na Steen a klinika dostala
poangliãtûné jméno. âasto mû napadá, co by tomu star˘ Hy-
man asi fiekl.“

„Je to bohatá nadace?“
„B˘vala. Pochopitelnû po znárodnûní zdravotnictví v ‰esta-

ãtyfiicátém pfie‰la pod státní správu. Od té doby obãas nûco do-
stane, ale moc toho není. Lidé vût‰inou neradi odkazují peníze
institucím spravovan˘m státem. AÏ do osmaãtyfiicátého ale
byla dost movitá. Pofiídila si kvalitní zafiízení a vybavení. Dnes-
ka máme co dûlat, abychom jí zajistili alespoÀ takov˘ rozpoãet,
na jak˘ tu b˘vali zvyklí.“

„Je fiízení provozu takové kliniky obtíÏné? ¤ekl bych, Ïe tu
mÛÏou b˘t znaãné problémy s lidmi.“

„O nic obtíÏnûj‰í neÏ v kterémkoli jiném malém zdravotnic-
kém zafiízení. S lidmi máte problémy v‰ude. Osobnû se vÏdy-
cky rad‰i pot˘kám s umínûn˘m psychiatrem neÏ chirurgem. To
byste teprve vidûl primadony.“

„PovaÏoval jste sleãnu Bolamovou za schopnou fiídící pra-
covnici?“

„No... Podívejte, svou práci dûlala dobfie. V tom jsem si na ni
nemohl stûÏovat. Mám ale takov˘ dojem, Ïe byla tro‰iãku ri-
gidní. KoneckoncÛ, ministersk˘ obûÏník nemá závaznost záko-
na, a tak snad není dÛvod tváfiit se, jako kdyby vám ho osobnû
nadiktoval BÛh V‰emohoucí. Pochybuju, Ïe by to sleãna Bola-
mová nûkdy dotáhla v˘‰. Ale jinak to byla schopná, peãlivá
a nesmírnû odpovûdná úfiednice. Myslím, Ïe nám v Ïivotû ne-
poslala nesprávnû vyplnûn˘ formuláfi.“

Chudák Ïenská, pomyslel si Dalgliesh, jehoÏ ten smutn˘, nic
nefiíkající úfiední epitaf zabolel.

„Mûli ji tu rádi? Myslím lékafii a sestry?“ zeptal se.
„Víte, na to se budete muset zeptat jich, ale nevím, proã by

nemûli.“
„Nikdo z lékafiské rady na vás tedy nevykonával nátlak,

abyste ji pfieloÏil?“
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Mírné ‰edivé oãi byly náhle prázdné. Chvilku panovalo ti-
cho, ale pak tajemník klidnû prohlásil:

„O nic takového mû nikdo oficiálnû nepoÏádal.“
„A neoficiálnû?“
„Myslím, Ïe na klinice se ãas od ãasu domnívali, Ïe by sleã-

nû Bolamové zmûna místa mohla prospût. Moment, to vÛbec
není tak ‰patn˘ nápad! Vedoucí pracovník malého zafiízení,
zvlá‰È jde-li o psychiatrickou kliniku, mÛÏe takto získat nové
cenné zku‰enosti. JenomÏe já nepfiekládám své lidi sem a tam,
jak si zamane nûjaká lékafiská rada! A jak fiíkám, oficiálnû to po
mnû nikdo nechtûl. Kdyby si sleãna Bolamová sama zaÏádala
o pfieloÏení, to by byla jiná. Ale ani pak by to nebylo jednodu-
ché. Pro vedoucí pracovnice její kategorie ve v‰eobecné admi-
nistrativû moc míst nemáme.“

Dalgliesh se zaãal znovu vyptávat na telefonát sleãny Bola-
mové a Lauder potvrdil, Ïe s ní mluvil asi deset minut pfied jed-
nou. Vûdûl to docela pfiesnû, jelikoÏ se zrovna chystal na obûd.
Sekretáfika ji spojila, protoÏe sleãna Bolamová chtûla hovofiit
pouze s ním. PoÏádala ho, zda by ji mohl co nejdfiív pfiijmout.

„Pamatujete si pfiesnû, co fiíkala?“
„Víceménû. ¤ekla: ‚Mohla bych za vámi co nejdfiív pfiijít? Mys-

lím, Ïe se na klinice dûje nûco, o ãem byste mûl vûdût. Potfiebova-
la bych se poradit. Jde o vûc, která zaãala dávno pfiedtím, neÏ
jsem tady nastoupila.‘ Sdûlil jsem jí, Ïe odpoledne to nepÛjde,
protoÏe od pÛl tfietí mám zasedání rozpoãtového v˘boru a hned
potom musím na meziresortní poradní komisi. Zeptal jsem se jí,
jestli by mi nemohla naznaãit, o co bûÏí, a zda by to nepoãkalo do
pondûlka. Chvilku váhala, ale neÏ mi staãila odpovûdût, fiekl
jsem jí, Ïe se tu tedy veãer cestou z práce stavím. Vûdûl jsem, Ïe
klinika v pátek ordinuje i veãer. Prohlásila, Ïe zafiídí, aby byla od
pÛl sedmé v kanceláfii sama, podûkovala mi a zavûsila. SchÛze
trvala déle, neÏ jsem ãekal – i kdyÏ tak je to vÏdycky – a proto
jsem dorazil aÏ tûsnû pfied pÛl osmou. Ale to uÏ víte. V dobû, kdy
ji na‰li, jsem je‰tû sedûl na komisi, coÏ si bezpochyby ovûfiíte.“
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„Bral jste její tvrzení váÏnû? Bûhala za vámi s kaÏdou prkoti-
nou, nebo její prosba znamenala, Ïe se jedná o nûco skuteãnû
dÛleÏitého?“

Tajemník se na okamÏik zamyslel. „Bral jsem ji váÏnû,“ od-
povûdûl nakonec. „Proto jsem taky pfii‰el hned dneska.“

„A nemáte tu‰ení, co vám chtûla?“
„BohuÏel. Urãitû to bylo nûco, na co pfii‰la od stfiedy, protoÏe

to jsem ji vidûl pozdû odpoledne na schÛzi zamûstnanecké rady.
Po ní mi fiekla, Ïe na klinice je v‰echno v naprostém pofiádku.
Mimochodem, to jsem ji vidûl naposled. ¤íkal jsem si, Ïe jí to
slu‰í. Rozhodnû víc neÏ obvykle.“

Dalgliesh se zeptal, zda ví nûco o soukromém Ïivotû sleãny
Bolamové.

„BohuÏel, jen velice málo. Myslím, Ïe nemá Ïádné pfiímé pfií-
buzné a Ïije sama nûkde v Kensingtonu. Víc vám o ní fiekne
sestra Bolamová. Jsou sestfienice a sestra Bolamová je pravdû-
podobnû nejbliÏ‰í pozÛstalá. Mám takov˘ dojem, Ïe mûla nûja-
ké soukromé pfiíjmy. Ve‰keré úfiední záznamy budou v jejím
osobním spise. Jak znám sleãnu Bolamovou, má ho veden˘ stej-
nû peãlivû jako karty ostatních zamûstnancÛ. Urãitû tu bude.“

AniÏ se zvedl ze Ïidle, naklonil se, prudce vytáhl horní zá-
suvku jedné registratury a vrazil tlust˘ prst mezi slohy.

„Tady je. Bolamová, Enid Constance. Koukám, Ïe k nám pfii-
‰la v fiíjnu devûtaãtyfiicet jako stenotypistka. Osmnáct mûsícÛ
pracovala na správû, k devatenáctému ãtvrt˘ jedenapadesát na-
stoupila na jedné plicní klinice. Dostala druhou tfiídu. âtrnácté-
ho pát˘ padesát sedm poÏádala o uprázdnûné místo vedoucí
sekretariátu Steenovy kliniky. To místo tehdy bylo ve ãtyfice
a mûla velké ‰tûstí, Ïe ho dostala. Ale pamatuju se, Ïe se tenkrát
v konkurzu se‰la slabá konkurence. V osmapadesátém po pfii-
jetí parlamentní zprávy poslancÛ Noela a Halla byla v‰echna
administrativní místa ve zdravotnictví pfieklasifikována a po
urãitém handrkování s oblastní správou se nám pro tenhle post
podafiilo vyhádat kategorii obecné administrativy. V‰echno je
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to tady. Narozena dvanáctého dvanáct˘ devatenáct set dvacet
dva. Bytem Ballantyne Mansions 37a, Lond˘n SW8. Pak jsou tu
je‰tû dal‰í údaje jako tarifní tfiída, ãíslo národního poji‰tûní a da-
tum, kdy má nárok na dal‰í zv˘‰ení platu. Za celou dobu, co tu
pracovala, byla jenom jednou na nemocenské. V devûtapadesá-
tém leÏela t˘den s chfiipkou. Víc toho tady není. PÛvodní Ïádost
o místo a kopie pracovních smluv budou zaloÏené v hlavní
sloÏce na správû.“

Podal desky Dalglieshovi, ten je prolistoval a fiekl: „Tady ãtu,
Ïe pfiedtím pracovala ve v˘zkumném ústavu v Botley. Nevede
ho náhodou sir Mark Etherege? Dûlají tam do leteckého v˘zku-
mu. To je bratr zdej‰ího pfiednosty, Ïe?“

„Mám pocit, Ïe kdyÏ sleãna Bolamová nastupovala tady,
zmínila se mi, Ïe se s bratrem doktora Etherege zná. Ale urãitû
ho nemohla znát moc dobfie. Dûlala v Botley obyãejnou steno-
typistku. Je to sice ponûkud zvlá‰tní náhoda, ale koneckoncÛ
odnûkud pfiijít musela, ne? Aãkoli, nûco mi fiíká, Ïe kdyÏ se
o tohle zamûstnání ucházela, mûla doporuãení právû od sira
Marka. Urãitû bude na správû v její sloÏce.“

„Mohl byste mi prozradit, pane Laudere, co hodláte s mís-
tem po sleãnû Bolamové udûlat?“

Tajemník vrátil slohu do registratury.
„Nevidím dÛvod, proã bych vám to nemûl fiíct. Samozfiejmû,

budu to muset pfiedloÏit správû, protoÏe tu teì jsou zvlá‰tní
okolnosti, ale chci navrhnout, aby ji doãasnû zastupovala paní
Bostocková, sluÏebnû nejstar‰í sekretáfika. Pokud práci zvlád-
ne – a já nevím, proã by nemûla – bude váÏnou uchazeãkou
o uprázdnûné místo, i kdyÏ samozfiejmû vypí‰eme konkurz.“

Dalgliesh nic nefiíkal, ale to sdûlení ho velice zaujalo. Takové
rychlé rozhodnutí, kdo sleãnu Bolamovou nahradí, neznamena-
lo nic jiného, neÏ Ïe Lauder mûl uÏ del‰í dobu v‰echno promy‰-
lené. Îádosti ze strany lékafiÛ byly moÏná neoficiální, ale mûly
pravdûpodobnû vût‰í váhu, neÏ byl tajemník ochoten pfiipustit.
Dalgliesh se vrátil k telefonátu, kter˘ Laudera na kliniku pfiivedl.

45

P.  D .  J A M E S OVÁ P ¤ Í PA D  P R O  P S Y C H I AT R A

Pfiípad - zlom  19.7.2012  19.46  Stránka 45



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení
její plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

