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Předmluva

Hned po  knihách je mou největší láskou hudba. Pracuju 
v noci a naslouchám zvukům dob, o nichž píšu. Je to dokonalý 
způsob, jak se svým postavám dostat do hlavy. Navíc je všeobecně 
známo, že určitá deska člověka dokáže přenést do konkrétního 
okamžiku v minulosti. Když slyším Mama Weer All Crazee Now 
od  Slade, s  neuvěřitelnou jasností si vzpomenu na  jednoho ze 
svých nejstarších kamarádů, Grahama Pethericka. Předstíral hru 
na kytaru, zatímco jsem spolu se skupinou dalších oknem kou
pelny sledovala jeho siluetu. Při poslechu Woke Up This Morning 
od Alabama 3 před sebou vidím svou dceru Freddii Mary a vnuka 
Lewise, oba čtyřleté, jak si prozpěvují spolu s přehrávačem ces
tou do mého karavanu v Eastbourne. Jsou to nádherné vzpomín
ky, které v  čase uvěznila hudba. Právě ona tohle dokáže – umí 
vyvolat vzpomínku a  vykouzlit člověku na  tváři úsměv, i  když 
je mu velice smutno. Po mámině pohřbu jsem si přehrávala Bo
wieho a i ve svém zármutku jsem se musela usmát při vzpomínce 
na  to, jak mě máma žádala, abych na  gramofonu dala hlasitěji  
Rock ’n’ Roll Suicide. Tu písničku milovala. Milovala Bowieho. Ze
mřela na počátku osmdesátých let, osm měsíců po smrti mého 
otce, a oba mi stále moc chybí.

Při psaní Gangu jsem hodně poslouchala Alabamu 3, jednu 
z mých nejoblíbenějších skupin, a v knize jsem použila texty je
jích písní. V poslední době nejvíc poslouchám právě tuhle kapelu. 
Viděla jsem ji naživo a byla to velice působivá podívaná. Hudba 
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této skupiny jako by dokázala vyjádřit myšlenky mnoha různých 
generací. 

Těším se, že její členy zase brzy uvidím. Nesmírně si považuji, 
že mě požádali o spolupráci na svém posledním albu Shoplifting 
for Jesus, takže teď předstírám, že jsem hudebnice. Děkuji jim, 
hlavně Ianu Goughovi a Larrymu Loveovi. 

Nemůžu uvěřit, že od  vydání mé první knihy Královna zlo-
činu uplynulo už dvacet let. Na  oslavu ji budou hrát v  divadle  
Royal Stratford East ve  východním Londýně. Tohle divadlo 
je velice blízké mému srdci. Pokud přijdeme o  místní divadla 
a knihovny, zmizí celé jádro lokálních komunit. Je to ostuda a je 
potřeba s tím něco udělat, protože zpátky už se nic z toho nevrátí. 
Nevím, co bych si v dětství počala bez veřejné knihovny. V mé 
pouti za věděním hrálo velkou roli i místní divadlo.

Královna zločinu představovala důležitý milník v  mém ži
votě a  jsem na ni pyšná. Nikdy by nevyšla, nebýt mého agenta 
Darleyho Andersona, který mne nejen zastupuje, ale nádavkem 
je i  skvělý přítel. Ani nevím, jak bych mu za  všechno poděko
vala, zejména za jeho přátelství a podporu. Darley je výjimečný 
živočišný druh – muž, který skutečně rozumí ženám. Zároveň 
je i kmotr mé dcery a blízký člen rodiny. Všichni ho milujeme.  
Je výjimečně moudrý a jeho přátelství pro mne hrozně moc zna
mená.

Ještě jednou velice děkuji Suzan Fletcherové, mé první vyda
vatelce a úžasnému člověku, který ve mne věřil, sotva Královnu 
zločinu uviděl. Sue letos bohužel odchází z nakladatelské branže 
a všem nám bude velice chybět. 

Děkuji Timu Hely Hutchinsonovi, který se ke mně vždy cho
val velice hezky a jenž spolu se Sue Fletcherovou a Sian Thomaso
vou vytvořil z Headline skvělé nakladatelství. Headline mé knihy 
vydává již dvacet let a všichni jeho zaměstnanci, s nimiž jsem kdy 
jednala, byli a jsou vždy skvělí. Time, děkuji ti za všechno. 



7

Mnohokrát děkuji i Clare Fossové, která mnoho let redigovala 
mé knihy, za její podporu a laskavost. Jsi skvělá, Clare!

Děkuji také Jane Morpethové, která mé knihy rediguje nyní, je 
to opravdu báječná dáma, již upřímně obdivuji a ctím. Těším se 
na dalších dvacet let spolupráce. Jsi skvělá přítelkyně a fantastická 
redaktorka. Ještě jednou ti děkuji.

Mnohokrát děkuji i Martinu Neildovi, nejmilejšímu muži na 
světě. Měl na mě ohromný vliv a já si velice vážím jeho přátelství 
(na hudbu Pink Floyd při jízdě v jeho bentleym nikdy nezapome
nu). Hodně štěstí do budoucna. 

Také bych ráda poděkovala Amandě Ridoutové. Byla na mne 
velice milá, když pracovala v Headline, a já jí budu navždy vděčná 
za všechno, co pro mne udělala. Je to skvělá holka. Pět lahví vína 
Montrachet s nikým jiným nevypiju. Ona dobře ví, o čem mlu
vím. (P. S. Amando, do OXO Tower smíme chodit dál.)

Také chci moc poděkovat Kerru MacRaemu. Když pracoval 
v Headline, vždycky se ke mně choval velice mile, a i když změ
nil působiště, zůstali jsme dobrými přáteli. Je to pravděpodobně 
jeden z  nejpříjemnějších lidí v  nakladatelské branži a  hrál vel
kou roli v mém úspěchu. Teď mu já přeji do budoucna všemožný 
úspěch.

Co bych tak řekla o Louise Pageové? Je opravdu skvělá. Není 
to jenom dobrý člověk, ale také báječná přítelkyně a nejlepší PR 
profesionálka v  celé zemi. Díky, Lou, celé ty roky jsi pracovala 
dokonale. Ty, já a Peter – říkalo se nám také Trojka z Waberth
waite – jsme procestovali celou zemi a přitom se dost nasmáli. 
Ještě jednou ti děkuji. Vždycky najdeš to nejlepší místo a dokážeš 
uspořádat parádní večírek.

A teď Peter Bates. Vozil jsi mě celé roky, Pete, a prožili jsme 
spolu dobré i zlé. Dvě věci se však nikdy nezmění – tvé přátelství 
a tvůj smysl pro humor. Mám tě moc ráda, Pete, a patří ti mé vřelé 
díky za to, že jsem se na tebe mohla vždycky spolehnout. Něko
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likrát jsme se spolu pořádně nasmáli a bez tebe by to cestování 
nebylo ani z poloviny tak zábavné. Do budoucna ti přeji všechno 
dobré. Pořád nechápu, jak to s  tebou Rita vydrží. Je to úžasná 
ženská a hotová světice.

Ráda bych poděkovala všem v Headline, starým harcovníkům 
i nováčkům. Jsou pro mě druhou rodinou a já vím, že mám veliké 
štěstí, že k nim můžu patřit. Považuji to za čest. Zažila jsem s nimi 
spoustu legrace, a také perné dřiny. Takže vám všem ještě jednou 
děkuji, zejména jistému Irovi. Darraghu, nikdy nezapomenu, jak 
jsme projížděli Španělskem a poslouchali dobrou hudbu. Děkuji.

Taky chci poděkovat Peteru Newsomovi, který mi byl dalším 
dobrým přítelem. Vzpomínám si, jak jsem ho před několika lety 
potkala na koncertě Morrisseyho, a nevím, kdo z nás byl víc pře
kvapený. Ale díky, Petere – v Oz, na Novém Zélandu a v Jižní Af
rice jsem se měla skvěle. Do budoucna ti přeji všechno dobré.

Mnohokrát děkuji Martinu Boothovi, velice hodnému muži, 
který mi zajistil vůbec první výplatu za psaní. Na počátku deva
desátých let pracoval v BBC a přijal scénář, který jsem do televize 
poslala. Stali se z nás dobří přátelé a on mi dodal sebevědomí, kte
ré jsem potřebovala, abych se na psaní začala dívat jako na možný 
zdroj obživy. Takže ti mnohokrát děkuji, Martine.

Nakonec bych chtěla poděkovat Lavinii Warnerové, která před 
mnoha lety převedla Královnu zločinu do podoby televizního se
riálu. Od  té doby jsme blízké přítelkyně a  obchodní partnerky. 
Chceme společně vytvořit další tři seriály a projednáváme další 
projekty. Díky, Vin, jsi opravdu skvělá a stala ses důležitou sou
částí naší rodiny. Všichni tě máme moc rádi. Letos jsme v New 
Yorku na Broadwayi viděli tvoji sestřenici ve Venuši v kožichu. Byl 
to jeden z největších zážitků mého života. Jsem vděčná, že jsem se 
toho mohla zúčastnit. Mám tě moc ráda.

Nesmím zapomenout na své čtenáře – oni vědí, o kom je řeč! 
Za ta léta jsem se setkala s tolika z vás, především ve stánku Pat 
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Fletcherové na trhu Romford Market. Pat mi poskytla místo pro 
mou první autogramiádu a já jí za to budu napořád velice vděčná. 
Staly se z nás dobré přítelkyně, a dokonce máme na severu Kypru 
domy blízko sebe. Takže děkuju Pat a  Harrymu Fletcherovým, 
brzy se uvidíme v restauraci Kybele v Bellapais.

Ještě jednou děkuji vám všem, mí věrní čtenáři, kteří mne čte
te celé ty roky od Královny zločinu. Doufám, že se vám Gang bude 
líbit. S rodinou Baileyových žiju už rok a mám v úmyslu ukončit 
Taniin příběh až za několik let. A tak doufám, že budete rádi číst 
o jejích lepších i horších časech – a věřte mi, že jich bude hodně. 
Doufám, že se s mnohými z vás setkám na autogramiádách, a tě
ším se, až se s vámi všemi pozdravím.

Mějte se hezky a hodně štěstí,

Martina
X
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Prolog
1997

Vyrostla jsem mezi gangstery, ale ve skutečnosti jsem k nim 
nikdy nepatřila – o  to se postarala moje máma. Když umřela, 
všechno se změnilo. 

V den jejího pohřbu jsem se rozhlédla po kostele. Shromáž
dila se tam celá rodina, všichni Baileyovi. Bylo nás hodně a byli 
jsme všem dobře známí. Vedle mne seděla hlava rodiny, moje ba
bička Theresa Baileyová, a držela mě za ruku. Vždycky na mě byla 
hodná a mohla jsem se spolehnout, že nikdy nikomu neprozradí 
žádné z mých tajemství. Věděla víc než zbytek rodiny, a nechávala 
si to pro sebe. Kdyby jí něco ujelo, došlo by k další vraždě. Naše 
tajemství jsme musely za  každou cenu udržet, a  právě to jsme 
udělaly. Věděla jsem, že bez ní bych si sotva poradila, obzvlášť 
ten den.

Z druhé strany vedle ní seděli moji čtyři bratři – všichni vel
cí, hezcí a úctyhodní muži. Můj otec, zničený manželčinou smrtí 
a netušící nic o hanbě své jediné dcery, byl vedle mne. Nezasáhla 
ho jenom ztráta ženy, ale především to, jak zemřela. Zmizela ze 
světa v okamžení – tohle jsem neřekla já, ale on.

Seděli jsme vedle sebe. Jsem jeho nejmladší dítě a  jediná  
dcera. Mám křehkou postavu jako moje matka a husté kaštanové 
vlasy po  babičce. Ale po  něm jsem zdědila oči – tmavě modré 
irské oči, v  nichž se zrcadlí každá emoce a  z  nichž celý svět – 
a  především on a  mí bratři – vyčte, co si myslím. Rychle jsem 
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se naučila nedávat před nikým najevo své skutečné pocity, což je 
smutným svědectvím života, který nyní vedu. Ve vědění je moc 
a sebemenší pochybení může člověka stáhnout ke dnu. 

Byli jsme Baileyovi, nejuctívanější a nejpomlouvanější rodina 
v East Endu. Mnoho let jsme vlastně představovali nejdůležitější 
rodinu v celé Anglii. Vedli jsme báječný život a měli jsme úplně 
všechno. Můj otec, Daniel Bailey, se o to postaral.

Když jsem ho toho chladného, pochmurného dne držela za 
ruku, schoval ji do své kapsy, jak to dělával, když jsem byla malá. 
Bylo mi skoro osmnáct, ale i tak jsem oceňovala vřelost a laska
vost, která se za jeho gestem skrývala. Od dětství jsem věděla, že 
můj otec je nebezpečný, ale teprve nedávno jsem zjistila, jak moc. 
Vždycky dělal jenom to, co považoval za správné. Chápala jsem 
to a toho nemilého dne, kdy jsem byla nešťastná a zničená z mat
činy smrti, jsem víc než kdy jindy potřebovala, aby mě utěšil. 

Můj svět se přes noc změnil. Když nebyla máma na světě, ne
měl mě kdo chránit před životem, jaký má rodina ve skutečnosti 
vede. Moje drahá máma dělala všechno, co bylo v  jejích silách, 
abych nikdy nezjistila, jak se věci mají doopravdy. Ačkoli se hod
ně snažila, zaslechla jsem víc, než bylo zdrávo. Členové mé rodiny 
jsou vrahové a lháři, lidé, pro něž násilí a zastrašování představuje 
doslova jejich denní chléb. 

Mí bratři byli mnohem starší než já. Máma s širokým úsmě
vem říkávala, že jsem její pozdní radost. Představovala jsem pro 
ni dar od Boha a patřila jsem jenom jí. O Bohu mluvila hodně 
a  přikládala velkou důležitost Jemu i  Jeho synovi, Kristu, jenž 
zemřel na kříži, aby sňal hříchy světa. Po její smrti nikdo nevě
děl, co se mnou. Byla jsem ženou, která zůstala v jejich převážně 
mužském světě. Věděla jsem však, že i tak mě milují a budou mě 
ze všech sil chránit. Nikdy je nepřestanu mít ráda, i  když jsou 
všichni špatní. Milují mě a starají se o mne a to mi v tuhle chvíli  
stačí.
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Mám podezření, že máma o aktivitách svého manžela a synů 
věděla víc, než dávala najevo. Muselo pro ni být hodně těžké do
zvídat se o nich samé hrozné věci, a přesto jim důvěřovat. Byla to 
svým způsobem slušná žena – bála se Boha a pevně věřila v po
smrtný život. Muže, mezi nimiž žila, snášela, protože jí nic jiného 
nezbývalo. Koneckonců byla matka a tihle mužští její drazí syn
kové. V hloubi duše jim jistě všechno odpouštěla.

Vzpomínám si, jak jsem se toho dne usmívala na svého nej
staršího bratra Dannyho s vědomím, že mi vždycky bude nablíz
ku. Danny měl sice blonďaté vlasy, ale vypadal přesně jako náš 
táta. Jako by mu z oka vypadl, řekly by zatracené šálnice, jak ba
bička nazývala dělnické ženy, které chodí zachumlané v háčkova
ném šálu. On i mí ostatní bratři Davey, Noel a Jamsie byli u zpo
vědi a tvářili se patřičně kajícně, aby si na matčině pohřbu mohli 
bez obav dojít pro hostii. Otec to zařídil. Vím, že je to pokrytecké, 
ale udělal to spíš pro ni než pro sebe a já mu za to byla vděčná. 
Strašně mámu miloval.

Když jsem si o mnoho let později vzpomněla, jak jsem ho vi
děla jednomu muži odřezávat prsty, připomněla jsem si i to, jak 
se choval na pohřbu. Spatřila jsem dvě podoby Daniela Baileyho.

Sledovala jsem, jak se mu obličej stáhl potlačovanými city, 
když do kostela vešel jeho bratr Peter Bailey s manželkou Riou 
a jejich zbylými dětmi. Zaťal zuby a já mu na očích viděla, že ne
může zapomenout, jakou roli jeho bratr sehrál v událostech, které 
vedly k tomuto příšernému dnu.

Teta Ria, Peterova manželka, vždycky byla máminou dobrou 
přítelkyní. Měly k sobě hodně blízko a Ria se teď tvářila nesnesi
telně smutně. 

Usmála jsem se na ni i na své bratrance, kteří následovali rodi
če do předních lavic. Ke mně a mému otci přistoupila sestřenice 
Imelda, krásná žena s dlouhými, tmavými, chemicky narovnaný
mi vlasy, na níž byl jamajský původ znát víc než na jejích brat
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rech. Se smutným úsměvem nejprve objala jeho a potom mne. 
V očích se jí leskly slzy. Potěšilo mě a ulevilo se mi, když ji otec 
také objal. Vždycky byla jeho oblíbenkyní. Tehdy nikdo netušil, 
jak moc ji život mezi zločinci ovlivnil.

Podívala jsem se na strýce Petera, který byl velký, hezký a čer
ný, a na svého otce, jenž se mu v mnoha ohledech podobal, i když 
byl běloch. Měli stejnou matku, ale různé otce. Měli k sobě velice 
blízko a jeden druhému se velice podobali. Teď je navíc spojoval 
zármutek, který dokáže překlenout všechny sváry.

Kostel byl plný lidí a všichni přemýšleli, jaký hajzl mohl do 
auta umístit bombu, jež mou nebohou matku rozmetala po celém 
Soho. My jsme na rozdíl od nich věděli, kdo to má na svědomí. 
Také jsme věděli, že bomba nebyla nastražena na  moji matku. 
Kdyby ten, jemuž byla určena, zemřel, možná – ale jenom mož 
ná – by se všechno vyvinulo úplně jinak. Zpětný pohled je oprav
du skvělá věc.

O  své rodině jsem stále věděla velice málo. Toho dne jsem 
netušila nic o zbraních ani o vraždě batolete, nevinného dítěte, 
jež tragicky vtáhli do světa plného násilí stejně jako moji matku.  
Časem jsem se o tom měla dozvědět. Moje rodina měla na svě
domí snad každý myslitelný zločin. Nemohli však předvídat, jak 
hluboko zabřednou do bahna pomsty, ani že se úplně odtrhnou 
od reality a zapomenou na skutečný svět, který existuje vně jejich 
světa.

Ztráta mámy mi otevřela oči a  já uviděla skutečnou podsta
tu života mezi zločinci. Za poslední měsíc jsem viděla a udělala 
věci, které mě navždy změnily. Přestože se mě máma ze všech sil 
snažila ochránit, nepřipravila mě na to, že tenhle způsob života je 
velice lákavý. 

Babička mi vždycky říkala jedno staré irské přísloví – že člo
věk má takový život, jaký si zaslouží. Ze všech sil doufám, že není 
pravdivé. To se však ukáže až časem.



KNIHA P RVNÍ

Setřese smutek a zas zkusí štěstí
Na svýho koně vsadí si a doufá
Cizí kapsy prohrábne, je to tak snadný
Majlant už projela ve státní loterii

Alabama 3, Mansion on the Hill
Album La Peste, 2000

Rozžhav mě, krásko, a pořádně
Ať z tebe šílím
A jestli se rozbrečíš, sluneční brejle si nesundávej

Alabama 3, Keep Your Shades On
Album Outlaw, 2005
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Kapitola pr vní
1979

„Ty a kdo ještě další, kurva? Jen se poslouchej! Ty nám chceš 
vyhrožovat svým debilním strejdou? Kecáš úplný kraviny.“

Daniel Bailey byl zlostí bez sebe a všichni v továrně věděli, že 
tohle neskončí dobře.

Michael Lanson neboli Micky L., jak si nechával říkat, byl 
pevně svázaný a z celého srdce litoval, že si pustil pusu na špacír. 
Slyšel, že Baileyovi jsou sami sobě zákonem, ale netušil, co jsou 
doopravdy zač, dokud ho před dvěma hodinami neunesli přímo 
z ulice. 

Pracoval pro svého strýce Jeda Lansona a věřil, že mu to za
jišťuje neporazitelnost. Jed byl zločinec starého ražení. Ostatní 
ho ctili a až dosud se mu nikdo neodvážil postavit. Zdálo se, že  
Daniel a Peter Baileyové jsou výjimkou.

Peter Bailey tiše seděl, pil ze sklenky bílý rum a se zájmem po
zoroval bratra. Chápal jeho metody, i když je sám nepraktikoval. 
Proto tvořili tak dobrý tým – každý z nich měl jiné silné strán
ky. Peter rád všechno dělal v klidu a s co nejmenším rozruchem. 
Měl rád soukromí. Zároveň se o něm vědělo, že pokud ho někdo 
rozzlobí, dokáže mu vážně ublížit. Odplata Petera Baileyho byla 
zdlouhavá a  pomalá. Říkalo se, že se mu líbí škála stavů, jimiž 
jeho oběti projdou, od strachu, bolesti a strašných muk po žado
nění, aby je konečně zabil. Nikdy se však nenašel žádný důkaz. 
Příslušná osoba zmizela a o jejím utrpení se jenom povídalo. 
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Daniel naproti tomu ochotně a se vší parádou zlikvidoval kaž
dého, kdo ho rozzlobil. Choval přesvědčení, že pokud má někoho 
sprovodit ze světa, měl by to udělat tak, aby si z toho ostatní vzali 
ponaučení. Bylo třeba mít jistotu, že lidé chápou, co se jim stane, 
pokud zajdou příliš daleko. Daniel věděl, jakou cenu má správná 
pověst. Zavírá druhým ústa a udržuje chátru, jak říkal, v přísluš
ných mezích. Podle něho byla pověst vším. Na nenápadnost zbý
valo dost času, až si člověk vybuduje pevnou pozici. Do té doby 
si musí získávat pověst a snažit se, aby byla dobrá. Bratři už pře
kročili třicítku a  teď nastala vhodná doba vzít si, co chtějí. Už 
nebudou plnit pitomé úkoly, pracovat na druhé ani nikomu dělat 
blbce. Je načase, aby si vzali, co jim po právu náleží.

Daniel s  Peterem začali u  Lansonových. Mickyho strýc byl 
hodně velkou rybou v  tak malém rybníku, že stačilo, aby Bai
leyové jednoduše přišli a vypustili mu ho. Jed Lanson se neuměl 
dívat do budoucna a stále se domníval, že je dost tvrdý a dokáže si 
udržet to, čeho dosáhl. Ale skutečnost, že tenhle kluk, jeho vlastní 
synovec, má dost sebevědomí, aby ho podrazil, mluvila za vše. Jed 
musel zmizet. Nejdřív se však potřebovali vypořádat s neúctou, 
kterou Micky L. strýci prokázal. Dovolil si zatraceně moc, což se 
v očích bratrů Baileyů rovnalo vzpouře. 

Daniel vzal do ruky kladivo s kulovým nosem, bradou poky
nul svým mužům a řekl: „Podržte tu jeho zkurvenou ruku. Já ho 
naučím, co je to věrnost, že na to hned tak nezapomene. Měl bys 
vědět, že rodina je důležitější než cizáci, hochu. Vyjebal jsi s vlast
ním strejdou, bráchou svý matky, svojí vlastní krví. Jsi do slova 
a do písmene posranej jidáš.“

Přihlížel, jak jeho muži ochotně uposlechli jeho příkazu. Mic
ky jim ze všech sil vzdoroval. Kladivo zkrátka mělo na lidi ta
kový účinek. Představovalo legální zbraň, kterou si člověk může 
zastrčit do  boty, aniž by se musel obávat oplétaček s  poldy –  
na rozdíl od brokovnice nebo mačety, které by mu mohly vynést  
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zatčení. Kladivo bylo stejně jako šroubovák nebo majzlík legál
ním nástrojem určeným k legální práci, i když ve správných ru
kou dokázalo způsobit pořádnou osobní újmu. V jeho rukou tedy 
rozhodně ano.

Micky se potil strachem. Daniel se na něho zašklebil a začal 
se mu posmívat: „Tak ty sis myslel, že z nás můžeš dělat blbce, 
co? O mým bratrovi jsi říkal, že je to černá huba, a o mně, že si 
se mnou ten negr vytírá prdel. To sis fakt myslel, že ti to jen tak 
projde?“

Udeřil mládence kladivem do  ruky, kterou jeho muži tisk
li k  betonové podlaze. Všichni slyšeli křupnutí drcených kostí 
a uviděli krev, která se rozstříkla do všech stran. 

Micky ucítil nesnesitelnou bolest a zvedl se mu žaludek. Věděl, 
že ztratí vědomí. Konečně pochopil strašlivost toho, co se děje, 
přesně jak to Daniel Bailey chtěl. Pořádně mu ublížili a on v té
hle smradlavé továrně, na téhle smradlavé podlaze klidně může 
umřít. 

Daniel zakroutil hlavou nad neskutečnou lumpárnou, jíž se 
podle jeho mínění Micky dopustil. „Jen se na něho kurva kouk
něte. Omdlel jako posraná malá holka. Zvedněte mu hlavu, kluci. 
Až se ten pičus rozhodne, že nás zase začne vnímat, vytrhám mu 
zuby. Ten se pár let na nikoho neusměje.“

„Ty ho odsud fakt necháš odejít?“ zeptal se jeden z mužů a vy
slovil tak nahlas to, o čem všichni pochybovali. 

„Jasně, že ho nechám odejít! Kvůli tomuhle debilovi po  nás 
půjde jeho strejc.“ Ukázal na muže na zemi. „Kvůli němu jeho 
strejda dostane na  tu svoji hnusnou velkou kebuli. Je to stejnej 
posranej křivák jako on.“ Daniel se vrátil k místu, kde seděl jeho 
bratr. „V dnešní době jsou všichni jako zatracený jeptišky. Stačí 
trocha bolesti a hned padnou k zemi jako hrušky.“

Peter Bailey se zasmál. „Víš dobře, že není první, kdo o mně 
řek, že jsem černá huba.“
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Daniel pokrčil rameny. „Vždycky mi to vadilo víc než tobě,  
Petere, i v dětství. Ale když urazí tebe, urazí i mne. Ale hlavně 
urazí naši matku. I když máš pravdu – tentokrát je to jenom zá
minka, abych si moh bouchnout. Zkurvenej sráč. On si myslí, že 
s náma může vyjebávat? To se kurva plete.“

Peter přikývl. „Dovolil si fakt dost.“
„Hele, brácho, kvůli tomuhle jsme dlouho a  pořádně dřeli, 

a  dneska večer to bude naše. Budem jako ta kabaretní dvojka, 
černej a bílej, co zrovna frčí ve východním Londýně. Ostatně tak 
nám prej podle toho pitomce stejně říkaj.“

Peter se usmál a odhalil nákladně vybělené zuby. „Ty dva ko
medianty jsem vždycky měl rád. Vzpomínáš, jak jsme je jako děti 
napodobovali, když jsme stepovali na  linu? Po dnešním večeru 
budeme stepovat po celým Londýně.“

„To si kurva piš, Petere. Taky jsme si to sakra zasloužili.“
„No, až si to vyřídíme s touhle bandou, měli bychom si radši 

dávat bacha, protože tohle lidi okolo moc dobře neskousnou.“ 
Daniel se zasmál. „To taky doufám, jinak by tohle všechno 

bylo zbytečný. Ať nám všichni vlezou na hrb! Naše hvězda stou
pá, brácho.“

Z hovoru je vyrušilo zasténání na zemi. Micky se probral k vě
domí. Daniel věděl, že zakouší příšernou bolest a vůbec nechá
pe, proč se mu tohle stalo. Nasadil nadšený, falešně snobský tón 
a prohlásil: „Ale, Petere, zdá se mi, že náš host nás konečně zase 
vnímá. Jak jen jsem moh zapomenout na dobrý vychování?“

Pomalu došel k  místu, kde jeho muži drželi Mickyho v  po
zici na kolenou. Podíval se mladému muži do očí a bodře řekl: 
„Doufám, že máš dobrýho zubaře, synku, protože ho budeš kur
va potřebovat.“ Potom mu jedinou ranou kladivem rozdrtil čelist 
a  vytloukl mu většinu zubů. Pak nástroj odhodil na  nedalekou 
lavici a pronesl: „Vyložte ho u hospody jeho strejce, přímo před 
prahem. Lidi si o nás nesměj myslet, že se nedovedem postarat 
o svý hosty.“
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Kapitola druhá

Lena Baileyová si neustále kvůli něčemu dělala starosti. Patři
lo to k jejímu každodennímu životu. Dnes večer to však bylo jiné. 
V hloubi duše věděla, že se něco stane – co, o tom neměla nej
menší představu. Daniel jí nic neříkal, ale ona se ho na obchodní 
záležitosti stejně nikdy neptala.

Aby na  své obavy nemusela myslet, otočila se ke  své tchyni 
a usmála se na ni. „Nádherně to voní, Thereso. Jsi na nás až moc 
hodná.“

Theresa Baileyová stále vypadala dobře a v očích a v úsměvu 
jí stále byly vidět pozůstatky mladistvé krásy. Nedávno překroči
la padesátku, ale když se namalovala a postavila se do správného 
světla, stále vypadala na čerstvou čtyřicátnici. Peter s Danielem 
na ni byli velice hrdí. Oba matku zbožňovali, znamenala pro ně 
všechno, a tak to mělo být. Porodila je navzdory nepřízni osudu 
a vychovala je i přes obrovská úskalí, která jí život nastražil. Ni
kdy se nevdala, a tak oba nosili její dívčí příjmení. Otcové obou 
synů ji opustili krátce po jejich narození.

Theresa dobromyslně pokrčila rameny. „Vždycky jsem uměla 
vařit. Moje matka, ať je jí země lehká, mi řekla úplný houby o ži
votě, ale naučila mě dobře vařit, prostě po irsku.“
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Obě se tomu zasmály.
„Nech to vychladnout, zejtra to bude výborný. Ta tvoje smeč

ka z toho vyžije dva dny.“
Theresa se podívala na hodiny na kuchyňské stěně. Lena vi

děla, že tchyně si dělá starosti stejně jako ona, jinak by už byla 
v hospodě. Ráda si tam večer zašla. Měla tam dobré přátele, hrá
la bingo a užívala si toho, co jí život nabízí. Oba syny porodila 
ve čtyřicátých letech. Jednoho měla s jamajským vojákem a dru
hého s podvodníčkem z East Endu. Vychovala je sama a přežíva
la, jak se dalo. Do rodného Irska se už nevrátila, protože věděla, 
že by ji tam vzhledem k její situaci nikdo nevítal. Přesto zůstala 
věrnou katoličkou a oba syny nesmírně milovala. 

Často tvrdila, že život je jen pro ty, kdo jsou připraveni ho žít. 
Ona ten svůj žije a nelituje jediné sekundy. Má dva hezké syny, 
kteří jí dopřáli dost vnoučat, takže bude mít až do vysokého věku 
co dělat. Lena se často v duchu ptala, koho se Theresa snaží pře
svědčit – zda sebe, nebo své syny. Tchyně neměla snadný život 
a Lena ji ctila za to, jak své chlapce vychovala a jak za nimi vždyc
ky stála. Tehdy to neměla jednoduché a po pravdě řečeno dnes 
také ne. Prvního syna porodila v šestnácti a druhého v osmnácti. 
Její sestra se provdala za anglického vojáka a naléhavě Theresu 
prosila, aby za ní přijela do Anglie a pomohla jí s domácností. 
Po narození prvního dítěte ji však vyhodila, a když na svět přišlo 
druhé, úplně s ní přestala komunikovat. Theresa ale nikdy nedala 
najevo, že by jí záleželo na tom, co si o ní myslí její okolí. Lena 
z některých jejích náznaků pochopila, že ji to v hloubi duše bolí, 
ale Theresa byla hrdá a nedovolila, aby jí úzkoprsost druhých ka
zila život. Následkem toho pracovala do úmoru a  svým synům 
dala to nejlepší, co si mohla dovolit. Oni se jí to teď snažili oplatit 
tím, že se starali, aby jí nic nescházelo.

Lena i Peterova žena Ria ji milovaly. Ria se stejně jako The
resa musela potýkat s předsudky, když s Peterem chtěla žít, ale 
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tuhle bitvu vyhrála a stejně si ho vzala, ačkoli její otec se s  tím 
nikdy nesmířil. Manželství s černochem považoval za hloupost, 
která jí může přinést jedině problémy. Riina matka si na to časem 
zvykla a co nejčastěji dceru tajně navštěvovala. Přesto by se k zeti 
a vlastně ani k vnoučatům na ulici ani za nic nehlásila. Ria mat
činy předsudky svým způsobem chápala. Na světě to tak zkrátka 
chodí. V rodině Baileyových ale barva pleti nehrála žádnou roli 
a veškeré předsudky, s nimiž se její členové setkali, je jenom posí
lily a ještě víc stmelily. 

Lenin manžel Daniel ke  staršímu bratrovi vždycky vzhlížel 
a měl k němu velice blízko. V mnoha ohledech byli jako dvojčata. 
Když lidé napadali Petera kvůli barvě pleti, vždycky to víc bolelo 
Daniela. Peter měl pocit, že je to jejich problém, ne jeho. Daniel 
to považoval za urážku celé rodiny, sebe i matky. Neměl rád, když 
druzí uráželi jeho osobně nebo jeho blízké. Theresa vždycky říka
la, že Daniel jednou bude sám sobě nejhorším nepřítelem. Peter 
se cítil povznesený nad lidskou malichernost, zatímco Daniel se 
nechal stáhnout na úroveň pomlouvačů. 

Lena Theresinu logiku chápala, ale jako Danielova žena také 
věděla, jak moc manžel bratra miluje a jak ho slova druhých do
káží zranit. Bratři bezmezně obdivovali jeden druhého. Pravda, 
byli úplně odlišní, ale dohromady tvořili skvělý tým. 

„Nemáš taky takovej pocit, Leno? Je to jako vlhkej, bouřlivej 
letní den, kdy se vzduch dá pomalu krájet nožem. S klukama se 
něco děje, a my budem jako obvykle poslední, kdo se dozví, o co 
jde.“

Lena přikývla. Někdy se v duchu ptala, jestli tchyně není jas
novidka. Častokrát jako by člověku viděla do  hlavy. Lena však 
na rozdíl od ní radši nechtěla vědět příliš mnoho o manželových 
obchodních aktivitách. Dávala přednost blažené nevědomosti.
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Kapitola tře tí

Jed Lanson se podíval na svého synovce, jehož se nikdy ne
naučil milovat. Příliš se podobal své matce. Jedova sestra Ade
laide byla hrozná čůza, která ho pořád štvala. Když však odhlédl 
od veškerého nepřátelství, tohle byla drzost, kterou nemohl brát 
na  lehkou váhu. Jed byl uznávaný zločinec, a nyní očividně za
pracoval někdo, kdo chtěl otřást jeho pozicí. Dobře věděl, kdo to  
asi je.

Podělaní Baileyové. Potíž spočívala v tom, že v hloubi duše je 
měl rád a ctil je, protože to byli slušní chlapi. Peter vždycky držel 
slovo a  také dobře vydělával. Naproti tomu Daniel měl horkou 
hlavu. Tohle vypadalo na něho, protože miloval dramatické vý
stupy. Jed jeho sklonu nejednou sám využil a také mu za to dobře 
zaplatil. Připomínal BBC – byl samé drama, ale žádný skutečný 
obsah. Jed však věděl, že Daniel s Peterem chtějí mít větší moc. 
Proč by také ne? 

Kdyby jeho idiotský synovec nedostal chuť bratry urazit, po
nížit, prostě je naštvat, Jed by je v dohledné době přizval do svého 
podniku. Takhle jim bude muset dát za vyučenou a všem uká
zat, že nehodlá tolerovat neposlušnost. Bude muset jít po dvou 
ze svých lidí, kteří mu přinášejí největší zisk, a to kvůli tomuhle 
mladému, úplně neschopnému budižkničemu. Taková nespra
vedlnost! Jenže Micky patří do rodiny, a kdyby Jed tohle přešel 
mlčky, úplně by ztratil reputaci. 
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„Strč ho do auta a odvez ho do nemocnice. Dostal pořádnou 
nakládačku, ale vylíže se z toho. Podle mého si můžeme být jistí, 
že kdyby ho Baileyové chtěli zabít, udělali by to.“

Konečně to řekl, vyslovil jméno Bailey nahlas. Stejně všichni 
uhodli, kdo tu věc má na svědomí, takže bylo zbytečné předstírat, 
že to tak není. 

Jed Lanson se rozhlédl a  spatřil kolem sebe tváře svých za
městnanců. Byli to dobří a věrní chlapi, ale stárli a od dobrého 
živobytí jim narostla panděra. Když se člověk nechá ukolébat 
příjemným životem, vždycky dělá chybu. Nakonec Jed se takhle 
dostal tam, kde teď je. Zlikvidoval staré gardy. Už před deseti lety 
se měl stáhnout do ústraní, odejít, dokud byl v plné síle. Jenomže  
se velmi těžko přiznávalo, že člověk je za zenitem. Že je čas ustou
pit a  užívat plodů své práce. Na  rozdíl od  Baileyových měl tři 
dcery a žádné syny, které by mohl vychovat podle pravidel jejich 
světa. Proto si sestřin syn myslí, že je kdovíco. Nic dobrého mu to 
nepřineslo – a nejen jemu, ale všem, když se to tak vzalo. 

Znovu se rozhlédl po mužích, s nimiž vyrostl a celé roky pra
coval, a ironicky se sám pro sebe usmál. Cítil, že nemají jedinou 
šanci. Baileyové všechno dokonale promysleli. Tohle je dobře na
plánovaný a dobře provedený puč. 

Zhluboka si povzdechl. Před dvaceti lety byli nejlepší z nej
lepších. Teď se spíš podobají oddílu vojáků neschopných boje. 
Instinktivně věděl, že tenhle večer pro žádného z nich neskončí 
dobře. A to všechno kvůli zhovadilému budižkničemu Mickymu. 
Přijde o všechno, co si vydřel, kvůli člověku, kterého vlastně ni
kdy neměl rád a vůbec si ho neváží. Život si z něho zkrátka dělá 
srandu.

Poslední, co ve svém v životě viděl, byl o dvě hodiny později 
obličej Daniela Baileyho, který ho střelil do pravého oka.
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Kapitola čt vr tá

„Kde jsi byl, Dane? Měla jsem o tebe hroznej strach.“
Daniel Bailey Lenu obšťastnil uličnickým úsměvem, kterým 

ji před mnoha lety okouzlil. Bylo opravdu zvláštní, že i po takové 
době, během níž mu povila čtyři statné syny, ji přitahoval stejně, 
jako když ho spatřila poprvé. Připadal jí jako hezčí verze Rhetta 
Butlera – byl vyšší než většina mužů, měl husté tmavé vlasy a sytě 
modré oči. Tehdy ji úplně očaroval a zůstalo to tak dodnes.

Vklouzl vedle ní do postele, vzal ji do náruče a tiše odpověděl: 
„Měl jsem nějakou práci. Znáš mě, Leno, takže víš, že mě nikdy 
nebude zajímat jiná ženská.“

Věděla to velice dobře. Kdyby jí zahnul, doslechla by se to. Tak 
to v  jejich světě chodilo. Její muž kladl velký důraz na věrnost. 
Představovala pro něho měřítko morálky a mravnosti.

„Já vím. Ale někdy o tebe mám strach, Dane. Kdyby se ti něco 
stalo…“ Hlas jí odumřel.

Daniel Bailey se ve tmě usmál. Lenu si vybral dobře. Byla to 
hodná žena a stále vypadala skvěle. Měla husté kaštanové vlasy 
a  světle zelené oči. Nikdy se zbytečně nepídila po  informacích 
o  jeho způsobu života a  jeho rozhodnutích. Ctil ji natolik, že 
mohl upřímně říct: „Přísahám na  život svý matky, Leno, že se 
nemáš vůbec čeho bát. Vůbec nic se neděje. Všechno je vlastně 
v naprostým pořádku.“

Cítil, jak se uvolnila, a věděl, že ji uklidnil. Pevně ji objal. Když 
zase usnula, spokojeně si povzdechl. Jed Lanson zemřel jako 
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správný muž, který přijímá nevyhnutelné a uvědomuje si, že měl 
klukům Baileyům dát, co jim náleží, dřív než si to vzali sami. 

Ležel ve tmě a naslouchal hodinám na kostelní věži, jež odbí
jely jednu hodinu za druhou, a spřádal plány na nejbližší týdny. 
Nejtěžší bude vypořádat se s  následky jejich puče. Věděl to on 
i  jeho bratr. Sejmout Lansony bylo jednoduché, ale teď je bude 
bolet hlava z čekání na to, kdo se přijde pomstít. Lanson měl chyt
rého šéfa, který mu přenechal slávu a dal mu vydělat. Tohle bude 
na jejich puči nejtěžší a budou si muset pečlivě naplánovat další 
krok. 
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Kapitola pátá

Peter Bailey v půl páté ráno zaklepal na dveře domu Kevina 
O’Neilla. Zatímco čekal, až mu otevře, rozhlédl se kolem sebe 
s opravdovou úctou. O’Neill odešel z East Endu, koupil si velkou 
farmu v Essexu a jen tak pro radost si tam hospodařil. 

Jed Lanson fungoval jenom jako O’Neillova hlásná trouba. 
Když se ho teď definitivně zbavili, Peter Bailey se pevně roz hodl, 
že Kevinu O’Neillovi ukáže, jak si celkově stojí. Sáhl do  kapsy 
a nahmatal pracovní nůž se zasouvací čepelí, který si přinesl s se
bou. Přišel sem bez Danielova vědomí, protože s tím chtěl být co 
nejrychleji hotov a protože na O’Neilla měl osobně spadeno. 

Kevin otevřel dveře s upřímným úsměvem na rtech a zatvá
řil se důstojně. Byl to muž, který chápal význam změny, a pokud 
dostal své peníze, nezáleželo mu na tom, kdo pro něho obhospo
dařuje Londýn. Byl rád, že si s ním přišel od plic promluvit právě 
Peter Bailey, který má na rozdíl od svého bratra Daniela pověst 
člověka, jenž všechno dělá v tichosti. Daniel neskutečně miloval 
dramatické výstupy, a proto Kevin na práci většinou najímal jeho 
místo Petera. Teď si začal uvědomovat, že se celou dobu mýlil 
a přehlížel nebezpečnějšího z obou bratrů. 

„No, čekal jsem, že se tu jednou objevíš. Pojď dál.“
Peter vešel do domu a proti své vůli se cítil ohromen jeho ve

likostí a drahým vybavením. Takhle vypadá příjemný život a on 
z něj chtěl kousek pro sebe. V místnosti, která očividně sloužila 



29

jako kancelář, počkal, až O’Neill oběma nalije skleničku, a klidně 
řekl: „Všechny jsme je zlikvidovali, Kevine, ale to už určitě víš.“

Kevin O’Neill se podíval na obrovského černocha před sebou. 
Musel uznat, že je to protivník, jenž nahání hrůzu. On i jeho bratr 
byli drsní hajzlové. Nejdrsnější, s jakými se v životě setkal, pokud 
měl být upřímný.

„Slyšel jsem o tom.“
Peter se usmál. „Tobě to asi nedochází, co?“
Kevin O’Neill se zasmál. Peterova drzost na něho docela udě

lala dojem, ale uvědomoval si, že by mu měl co nejdřív trochu 
přistřihnout křídla. „Co mi má dojít, Petere? Já úplně seru na to, 
kdo dělá na mejch ulicích, jestli ty, posranej Jed Lanson nebo ně
jakej jinej pičus. Pokud se nikde neobjeví moje jméno, je mi to 
úplně fuk. Včera večer jste změnili směr, protože Lanson už byl 
moc starej. Nějakou dobu uvažuju o mladších, horlivějších a chti
vějších lidech, a kdyby ten tvůj pitomej brácha pár tejdnů počkal, 
nabíd bych vám to na stříbrným podnose.“

Peter skepticky povytáhl obočí. „O něčem takovým jsem vů
bec neslyšel a věř mi, že já se dozvím všechno.“ Hodil do  sebe 
brandy a  opatrně postavil skleničku na  krbovou římsu. Přitom 
O’Neilla pozorně sledoval. Kdysi dávno, když byli oba mnohem 
mladší, ho obdivoval, ale teď jenom viděl, co se z něho stalo. „Víš, 
co jsi, Kevine? Posraná pijavice. Od úplnýho začátku akorát tyješ 
z lidí kolem sebe. Čerpáš z pověsti, kterou sis udělal někdy v za
traceným středověku. Ale teď jsou sedmdesátý léta, kamaráde, 
a lidi už se neposerou z toho, že jsi kdysi dávno někoho zastřelil. 
To už je dávno pryč. Jsi blbec, nic víc. Teď vládne novej pořádek. 
Kdybys kurva používal hlavu, moh jsi před sebou mít dalších pět 
let. Jenže ty nejsi vůbec inteligentní. Jsi zkurvenej pitomec.“

Kevin O’Neill se podíval na  muže, který měl odvahu vejít 
do  jeho domu a urazit ho. Nevěřícně zakroutil hlavou a klidně 
řekl, i když v něm vřel hněv: „Ty pitomej černej debile! Byl jsem 
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ochotnej spolknout tvoje urážlivý chování, protože jsem si mys
lel, že ty a tvůj brácha stojíte za to, abych se o vás zajímal. Ale ty 
si sem přijdeš jako posranej pan Důležitej, máš tu drzost mluvit 
se mnou jako s debilem a myslíš si, že si to nechám líbit jako ten 
kretén Lanson? Tak to teda ne, kamaráde.“

„To doufám,“ odpověděl Peter vážně.
Potom vytáhl nůž, pořezal O’Neilla v  obličeji a  rozřízl mu 

koutky úst.. Zneškodnil ho tím nejhorším možným způsobem, 
protože teď O’Neill nemohl říct ani slovo. Oba věděli, že je to ta 
největší urážka, jaké se mohl dopustit. 

„Nikdo ti nepřijde na pomoc, kamaráde. Obávám se, že jsme 
ty tvý milý kluky podplatili. Hodně dávno už opustili tvoji loď, 
co jde ke dnu. Ještě ti řeknu jednu věc, než tě rozřežu na kous
ky – nikdy o mým bráchovi neříkej, že je posranej pitomec. Stojí 
za stovku takovejch, jako jsi ty.“

Peter Bailey nikam nespěchal, a než konečně odešel, ujistil se, 
že Kevin O’Neill je ještě naživu. Chtěl, aby umíral pomalu a dobře 
si uvědomil, kdo ho zabil a proč. Rozhlédl se po místnosti a všech
no si zapamatoval. Později sem pošle své lidi, aby tu uklidili.

Cestou domů se podíval na vycházející slunce a usmál se. Dnes 
začíná nová éra a Baileyové jsou přesně tam, kde si zaslouží být.
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Kapitola šestá

„Dobrý, mami?“
Theresa přikývla a usmála se na Petera. Její starší syn se velice 

podobal svému otci. Vlastně žasla nad tím, že její synové skoro 
vůbec nejsou po ní. „Je mi fajn, synku. Slyšela jsem, že jste s Da
nielem v jednom kole.“

„Nemluv o tom, mami. Víš přece, že náš Peter toho moc nena
povídá.“ Daniel vešel za bratrem do matčiny kuchyně. 

Stále nevycházel z  ohromení nad tím, že se Peter vypravil 
na O’Neilla sám. Obdivoval ho za to, ale pokud měl být naprosto 
upřímný, stále ho to zraňovalo. Vadilo mu, že u toho nebyl a ne
mohl si vychutnat vítězství. Obával se, že Peter nad ním bude 
vždycky mít navrch, protože se o něm ví, že své účty vyrovnává 
v tichosti. Možná to pro ně bylo dobré jako pro tým, ale Danielovi 
se nelíbilo, že bratr si tak vysloužil lepší pověst než on. Výhodu. 
Jsou přece bratři a partneři. 

Vystrčil Petera do zahrady patřící k matčinu přízemnímu bytu 
a chystal se mu něco říct, ale Peter zvedl ruku.

„Musel jsem ho zlikvidovat, Dane. Potřeboval jsem si s ním 
vyřídit jeden osobní účet.“

Daniel se podíval do bratrových tmavě hnědých očí a upřímně 
mu odpověděl: „Ale měli jsme to udělat spolu, Pete, a já očeká
vám, že v budoucnu to tak i bude.“
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Peter zkroušeně přikývl. „Já vím, brácho, ale on přede mnou 
dal tolikrát přednost tobě. Oba to víme a  taky víme, proč to  
dělal. Už jsem toho měl dost. Nebudu kurva nikomu hrát druhý  
housle.“

Daniel přikývl. Jako vždycky bratrovi rozuměl. „Dobře, ale 
v  budoucnosti do  akce buď půjdeme spolu, nebo aspoň jeden 
druhýmu řeknem, že se na  něco chystáme. O  tohle jsme se ze 
všech sil snažili pěkně dlouho a  na  vrcholu se udržíme, jedině 
když budeme spolupracovat.“

„Já vím, brácho, a omlouvám se. Vím, že tobě moje kůže neva
dí, ale všem ostatním jo.“

Daniel si zhluboka povzdechl. „Co je mi po tom, co kdo vidí 
nebo si myslí? My stojíme proti nim. Vždycky to tak bylo, brá
cho.“

Peter přikývl. 
„Hrozně mi vadí, žes tam šel sám, Pete, a ani sis s sebou nevzal 

pár lidí. Kevin O’Neill byl úskočnej hajzl. Mohlo se stát cokoli. Už 
od dětství jsme tým, vždycky to tak bylo.“ 

Peter se na bratra podíval se slzami v očích. „Teď už jsme do
sáhli toho, co jsme chtěli, a jsme tam, kde jsme chtěli být. Všech
no nám patří. Můžem si vzít, co chcem.“

Všichni, kdo kdy pracovali pro Kevina, už ochotně odpřisáhli 
věrnost Baileyům. Nikdo z  nich nestál o  nepříjemnosti. Přede
vším už všichni staří zločinci dávno zmizeli – buď seděli za kat
rem, nebo se odstěhovali do Španělska. Nebylo to těžké rozhodo
vání. Baileyové byli hroziví a nikdo po nich nechtěl jít. Proč také? 
Nepatřili k lidem, jež si člověk chce znepřátelit.

Bratři se objali a  jejich matka, která je sledovala přes fran
couzské okno, se pro sebe usmála. Vždycky jim říkala, že jediné, 
na čem záleží, je to, že mají jeden druhého. Vychovala je tak, aby 
k sobě měli blíž než jiní bratři, a těšilo ji, že i po dlouhých letech 
si jsou blízcí jako v dětství. 
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Byla na své syny hrdá a věděla, že si budou navzájem pomáhat. 
Také věděla, že jsou nebezpeční, ale vůbec jí to nevadilo. Dobře 
si uvědomovala, že její dva synové nikdy nebudou chodit do oby
čejné práce jako ostatní lidé.
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Kapitola sedmá

„Opravdu jsi těhotná?“ Riu Baileyovou zpráva její přítelkyně 
a švagrové nadchla. „To jsou skvělý zprávy, Leno. Doufám, že to 
bude holčička.“

Lena se usmívala od ucha k uchu. Když zjistila, že je v jiném 
stavu, šokovalo ji to, ale jakmile se to potvrdilo, ze všech sil dou
fala, že se jí narodí děvče. Měla už čtyři syny. Nejstaršímu Danny
mu bylo šestnáct a jeho patnáctiletý bratr Davey připomínal jeho 
stín – ti dva se od sebe nehnuli. Dvanáctiletý Noel a jedenáctiletý 
Jamsie zatím zůstávali jejími chlapečky. „Já taky. Bylo by hezký 
mít v domě další ženskou. Ty to ale víš líp než já, protože máš 
dceru.“

Ria se radostně zasmála. „Máš sakra pravdu, ale varuju tě, 
Leno. Holky jsou v  dětství roztomilý, ale jakmile se dostanou 
do puberty, nejradši bys je zabila, to mi věř. Ale když se to odmy
slí, rozhodně stojí za to.“

„Při mým štěstí to bude další kluk. Uvěřím, že je to holka, te
prve až ji uvidím na vlastní oči.“

Ria do  dvou drahých porcelánových šálků nalila čaj. Měla 
ráda krásné věci a obklopovala se jenom tím nejlepším, co bylo 
k mání. Lena také měla ráda hezké věci, ale na rozdíl od Rii pořád 
cítila potřebu šetřit. Stále si dobře pamatovala, jak vypadá chudo
ba, a děsila se, že by ji mohla znovu zažít. Někdy se za to nenávi
děla. Jindy si blahopřála za svou šetrnost. Nevýhodou života mezi 
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zločinci je skutečnost, že člověk může mít sedm hubených, nebo 
sedm tučných let. Nikdy by to neřekla nahlas, ale vždycky se obá
vala těch hubených. Poznala skutečnou chudobu a nechtěla, aby 
v ní žily i její děti. Ria naproti tomu žila přítomným okamžikem 
a Lena jí to záviděla.

Obě měly krásný dům, ale Lena věděla, že Ria kupuje skutečně 
kvalitní věci, které se dají zase se ziskem prodat – třeba starožitné 
židle, které vypadaly jako z dobročinného bazaru a jež Ria nechala 
nově potáhnout. Často ji to stálo víc, než by Lena byla ochotná 
vydat za novou sedací soupravu, ale výsledek vypadal skvěle. Ria 
měla to, čemu její tchyně říkala dobré oko. Lena se sice hrozila, 
kolik je švagrová schopná utratit za jedinou věc, ale díky jejím ná
kupům se dozvěděla docela dost o starožitnostech. Ria byla taková. 
Vtáhla člověka do svého světa a on jí za to byl vděčný. Měla zářivě 
blond vlasy a živé modré oči. Byla plná života a dokázala v člověku 
alespoň na pár hodin navodit pocit, že také žije na plné pecky.

Lena vyrostla v obecním bytě v Hackney. Její rodiče byli milí 
lidé, ale neměli žádnou ctižádost a  neočekávali ji ani od  svého 
jediného dítěte. Lena jim to zazlívala. Všude kolem ní žily velké 
rodiny nacpané do několika místností a ona viděla, jak si rodiče 
utrhují od úst, aby se jejich děti měly lépe. Ale její máma s tátou 
ne, ty nikdy nezajímalo, co chce v životě dělat a jaké má sny. Živili 
a šatili ji, ale ani jednou si s ní doopravdy nepopovídali. 

Velice toužila po pocitu bezpečí. Přála si, aby se o ni někdo sta
ral, a chtěla patřit do skutečné rodiny – do takové, která se zajímá 
o své členy a kde člověk má kolem sebe pořád nějaké lidi. Když 
potkala Daniela Baileyho, jako by sám Kristus sestoupil z  kří
že a vyslyšel její modlitby. Bylo jí teprve patnáct, když ji Daniel 
uchvátil, a od toho dne ho milovala s vášní, o níž by nikdo nevěřil, 
že jí je schopná. Daniel ji zbožňoval stejnou měrou, a když se jim 
narodily děti, Lena měla pocit, že se jí splnily všechny sny. Získala 
rodinný život, po němž vždycky tolik toužila. Pokud k sobě však 
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měla být upřímná, pak jediným stínem byl nedostatek stability. 
Nikdy se příliš nevyptávala na manželův způsob života, ani kde 
bere peníze. Nebyla tak naivní, aby si myslela, že všechny vydělá 
poctivě, ale držela se pravidla, že člověka nebolí to, o čem neví. 
Pořád se však obávala, že peníze jednoho dne dojdou. Proto se 
pevně rozhodla odložit si stranou dost na to, aby přestála případ
nou krizi. Ria si nepřipouštěla myšlenku, že by mohli přijít o svůj 
příjemný život, ale Lena se děsila, že by se to jednoho dne mohlo 
stát. Vadilo jí, že to vypadá, jako by nedůvěřovala manželovi, ale 
nikdy o svých obavách nemluvila – jednoduše střádala a modlila 
se, aby všechno dobře dopadlo. 
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Kapitola osmá

Imelda Baileyová se na  sebe podívala do  zrcadla a  potěšilo 
ji, co v něm vidí. Bylo jí osmnáct, měla vysokou štíhlou postavu 
a pevná ňadra a věděla, že vypadá dobře. Také věděla, že její otec 
není příliš nadšený jejím nedávným sňatkem s Delroyem Parke
sem. S Delroyem s přestávkami chodila čtyři roky a sama přizná
vala, že přestávek bylo víc než chození. Přesto ho milovala a věři
la, že on ji také. Byla mladá, ale věděla, že Delroy je největší lás
kou jejího života. Bohužel však zjistila, že vždycky bude mužem, 
jemuž jedna žena nestačí. Proto se tolikrát rozešli. Rozhodla se 
ale, že pokud zůstane jeho „holkou číslo jedna“, jak jí říká, dovede 
se s tím nějak vyrovnat. Skutečnost, že si ji vzal, přece něco zna
mená. Stejně bez něho nedokáže žít. Kromě toho ví, že Delroy se 
k smrti bojí jejího otce a strýce, takže ho v případě potřeby může 
pořádně zmáčknout. Ať si rodina říká, co chce, Imelda si nedove
de pomoct a chová k němu stále stejné city. Delroy pocházel z Ja
majky, měl hodně tmavou kůži a mluvil s jamajským přízvukem. 
Přesně odpovídal jejím představám o partnerovi a sex s ním byl 
úžasný, i když by to samozřejmě nikdy nikomu nesvěřila. Její otec 
by Delroye zlikvidoval, kdyby si myslel, že ji zneužil předtím, než 
jí navlékl snubní prsten. 

Teď jsou konečně svoji a Delroy dostal práci jako vyhazovač 
v  jednom klubu v Brixtonu. Imelda věděla, že na  jejího otce to 
žádný velký dojem neudělá, ale také věděla, že když je teď její muž 
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členem rodiny, otec zjistí, že má potenciál stát se výběrčím nájmů 
nebo něčím podobným. Je hodně velký, a to v mnoha ohledech. 
Jakmile začne pracovat pro rodinu, Imelda ho bude mít mnohem 
víc pod dohledem. Nakonec bude součástí týmu, nebo ne?

Šťastně si povzdechla a  cestou na  schůzku s  Delroyem se 
modlila k Bohu, aby jim oběma popřál dobrý život. Aby jim dal 
štěstí a  příležitost někam to dotáhnout a  plně vychutnávat den 
za dnem. Dnes večer se mají sejít s celou rodinou v jejich hospo
dě, aby oslavili velkou novinu, kterou pro ně má teta Lena. Z celé
ho srdce doufala, že Delroy Parkes, největší láska jejího života, se 
nesjede nebo neopije nebo to nějak jinak nepodělá. 

Když je o  dvě hodiny později taxík vezl k  hospodě, stále se 
ještě modlila. 
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Kapitola devátá

„To je skvělá zpráva, Leno! Doufám, že tentokrát to bude hol
ka.“ Peter švagrovou objal a políbil ji na obě tváře. Měl ji opravdu 
rád a věděl, že jsou s Danielem z dalšího dítěte nadšení. Osobně 
by to znovu zažít nechtěl a Ria také ne. Po Imeldě se jim narodi
li tři chlapci – Peter junior, jemuž říkali Petey, pak Liam a Jack. 
Jackovi už bylo třináct, takže časy, kdy se starali o miminko, měli 
dávno za  sebou. Teď však nešlo o  ně a  on měl radost, že bratr 
a jeho žena očekávají dalšího potomka.

„Vy dva ale máte štěstí, ve vašem věku. Skoro vám závidím.“
„Ty lháři! Ty i Ria byste radši vysrali míč na rugby, než byste 

absolvovali další těhotenství. Ale my s Danielem jsme z toho celí 
vedle.“ Lena úplně zářila.

Peter se zasmál. „Musím přiznat, že bych z toho moc velkou 
radost neměl. Ale znám tě a vím, že ty přesně tohle potřebuješ.“

Lena si povzdechla. „Jsem ráda, Pete. Trochu mě to překvapi
lo, ale víš, jaká jsem. Bůh je dobrej.“

„No, uvidíme, jak dobrej Bůh je. Imelda dneska přivede svýho 
manžela. Abych byl upřímnej, stejně si myslím, že je to podělanej 
flákač prvního řádu. Ria mi ale pořád zdůrazňuje, že není důle
žitý, co si myslíme nebo co pro ni chceme my, ale to, co chce ona. 
Přeju si, aby moje holčička byla šťastná, ale podle mýho s tímhle 
blbečkem nemá šanci.“

Lena se usmála. „Vsadím se, že to samý říkal Riin otec o tobě.“
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Peter Bailey se dunivě zasmál hlubokým hlasem a  všichni 
v hospodě se na něho podívali. „Myslím, že Riin otec viděl jenom 
moji barvu. I na mulata jsem dost tmavej, ale podle mýho se jí 
máma s tátou prostě chtěli zbavit, když zjistili, že si to nerozmyslí. 
A já měl štěstí a dostal jsem ji.“

„To je pravda, ale kliku máme všichni, ne? Dostali jsme se hod
ně daleko a jako rodina jsme vždycky drželi pohromadě. Máme 
hodně velký štěstí. Pozvedněte číše, přichází vaše matka a vypadá 
jako poválečná hvězda stříbrnýho plátna pro chudý. Musí se jí 
nechat, že se umí fakt dobře oblíknout. Jdu ji pozdravit.“

Peter se souhlasně usmál a Lena odešla. Theresa o sebe odjak
živa dbala. Litoval ji, protože kdyby byl bílý, nejspíš by se dávno 
vdala. Krásné ženě u mužů projde cokoli a Theresa svého času 
byla opravdu krásná, ale syn tmavé pleti jí neprošel.

Z myšlenek ho vytrhl Imeldin příchod. Moc jí to slušelo a po
dle Petera jí pro toho rastafariána, do něhož byla zavěšená, byla 
škoda. Delroy se bude muset hodně snažit, aby si získal Peterovu 
důvěru. Dnes večer se zjistí, jestli si ji vůbec zaslouží. 

„Tak co tomu říkáš, Pete?“ Daniel se připojil k bratrovi a podal 
mu plnou sklenici. Snadno uhodl, na co myslí.

Peter pokrčil rameny. „Uvidíme, jestli se osvědčí. Jestli mu 
můžeme věřit.“ Významně se podíval na Delroye a zamyšleně po
vytáhl obočí.

Delroy, který velice dobře věděl, co se po něm chce, na něho 
kývl.

„Teda, brácho, vypadá to, že náš malej problém s  Jonnym  
Bryantem se už hezky a hladce vyřešil.“ Daniel byl očividně nad
šený. „Nedáš mu na chvíli pokoj?“

„Pořád mu nevěřím, Dane. Je to posranej lempl a  kurevník 
odněkud z Jamajky. Furt se zubí, ale ruce mu jdou dozadu.“

Daniel Bailey smutně zakroutil hlavou. Tahle stránka bratrovy 
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osobnosti mu dělala starost. Sám v  Delroyovi viděl potenciální 
přínos rodině, ale Peter se cítil dotčen a jemu to šlo na nervy. 

„Je v pohodě, kurva. Oddělal posranýho Bryanta a přiznej si, 
že chtít to po něm byla pěkná urážka. Ví, žes ho zkoušel, a obstál 
na jedničku. Problém je jen v tom, že tobě strašně vadí, že tvo
je dcera má chlapa. Jednoho dne se to prostě stát muselo, zvlášť 
když je to tak pěkná holka. Do prdele, Petere, je z ní dospělá žen
ská, tak se s tím smiř. Vybrala si Delroye a mně se ten chlap líbí. 
Mezi vrstevníkama je oblíbenej a umí makat. A my mezi sebou 
potřebujem ještě jednoho dobrýho mužskýho, dokud naši klu
ci nebudou dost velký, aby mohli dělat ve firmě. Každopádně, ať 
ho miluješ nebo nenávidíš, teď patří do tvý rodiny. Imelda s ním 
bude mít děti, tvoje vnoučata.“ Daniel se nahlas zasmál. „To je ko
loběh života, Petere. Dej mu šanci, kurva. Navlík jí snubní prsten. 
Všichni jsme u toho byli, pamatuješ? Dokonce se smířil s katolic
kým obřadem. Netuším, jak to vidíš ty, ale podle mě je to jasná 
známka oddanosti. Když si nedáš pozor, odeženeš ho a  Imelda 
půjde s ním. Je do něj celá blázen a podle toho, co jsem viděl, on 
do ní taky. Takže ho hned nepodezírej, jo?“

„Já vím, že máš pravdu, ale dcera je něco jinýho než syn, Dane. 
Jestli to vaše malý bude holka, tak to časem pochopíš. Věř mi, že 
když máš dceru, vidíš nás chlapy přesně takový, jaký doopravdy 
jsme. Z děvkaře, kterýmu ses kdysi jenom smál, se najednou sta
ne nepřítel. Z  kamaráda, kterej měl milenku nebo si to jednou 
někde s nějakou rozdal, nevěrnej hajzl. Dcera tě přinutí podívat 
se do svýho nitra, a tobě se nebude líbit, co tam uvidíš. Je to úplně 
jiný než mít syna. Když ti do náruče položej dceru, máš touhu ji 
chránit, až z toho pomalu máš paranoiu.“

Daniel chápavě přikývl. „Dovedu si to představit, taky mám 
vůči Imeldě takový pocity. Svým vlastním způsobem, samozřej
mě. Ale ty ji ztratíš, jestli nepřijmeš Delroye.“
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Peter věděl, že bratr má pravdu. Delroy si získával dobré jmé
no a mohl jim všem být prospěšný – samozřejmě do té doby, než 
budou Petey Junior a Danny dost staří, aby mohli začít pracovat 
v rodinné firmě.

I  když tomu rozuměl, Delroy ho rozčiloval. Podělaného pi
tomce, který není k ničemu, poznal na  sto honů. Možná, že až 
do nynějška byl Imeldě věrný, ale Peter cítil, že to jenom hraje. 
Delroy měl několik tváří. Peterovi vadilo, že o něm takhle uvažu
je, ale nedokázal si pomoct. Jeho holčička měla na víc než na Del
roye Parkese, a pokud to neví, je jedině dobře, že to ví její táta.
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Kapitola desátá

Delroy Parkes se choval vzorně. Věděl, že ho tchán zkouší. 
Bylo mu jasné, že ho využil, ale nijak zásadně mu to nevadilo. 
Chtěl se osvědčit a podařilo se mu to. Dobře si všiml skeptického 
výrazu Peterova obličeje, když ho nenuceně požádal, aby zlikvi
doval Jonnyho Bryanta. Udělal to a dokázal mu, že není nějaký 
hej nebo počkej. 

Delroye způsob, jakým ho přijala Baileyova rodina, urazil. 
Tchán je přece také černý. Jeho nepřátelství by chápal, kdyby on 
i jeho dcera byli běloši.

Delroy se pevně rozhodl, že on, Imelda a jejich děti si budou 
žít dobře, tak, jak si zaslouží. Byl ochotný zlikvidovat Bryanta, 
pokud to pomůže jeho vztahu s tchánem. Teď ho trochu mrzelo, 
že se nechal využít a že o něm Peter Bailey dál má nízké mínění. 
Dokáže tomu hajzlovi, že je pořádný mužský. Měl plán a doufal, 
že manželčin otec ho bude považovat za logický a pochopí, že je 
to dobrý obchod. Pokud se to nestane, začne podnikat sám.
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Kapitola jedenác tá

Daniel Bailey byl šťastný muž. Věděl, že zvítězil a  v  mnoha 
ohledech má to, po čem toužil.

Vycítil však, že Lena v poslední době moc šťastná není. Mož
ná, že u ní těhotenské hormony způsobují větší nervozitu než ob
vykle. Věděl, že hromadí peníze. Dělala to vždycky a on ji nechal, 
protože zjistil, že jí to dodává pocit bezpečí. Také věděl, kde ty 
peníze jsou, což pro něho bylo zásadní. Vlastně na něho dělalo 
dojem, kolik toho dokázala nakřečkovat. Chápal, jak důležitý je 
pro ni pocit, že má tuhle část svého života pod kontrolou. Úspory 
pocházely z  jejích „peněz na domácnost“, a  i když se měli veli
ce dobře, Daniel věděl, že by mohli vést rozmařilejší život, než 
na jaký jsou zvyklí. 

Její rezervu jí nechával, protože k ní vždycky nebyl tak upřím
ný, jak by měl. Dobře si uvědomoval, že Lena není žena, jež se 
dokáže vyrovnat s jejich postavením mezi zločinci. Jejich synové 
dospívali a ona zjišťovala, že se z nich nikdy nestanou účetní ani 
zatracení kravaťáci. Navždycky zůstanou tím, čím jsou – kluky 
Baileyovými. A jako takoví budou vždycky patřit do firmy. 

Chápal její obavy. Nechtěla finančně záviset na  druhých, 
kdyby ho chytili fízlové. Peníze měla poschovávané všude mož
ně a Danielovi se moc líbilo, že je rozhodnutá postarat se nejen 
o sebe, ale i o děti. Její škudlení nepovažoval za urážku a projev 
nedůvěry vůči němu, protože věděl, že mu bezmezně důvěřuje. 
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Pocházela však z rodiny, která nešetřila na horší časy. Vzpomínal 
si, jak se seznámil s jejími rodiči a jak po tomto prvním setkání 
děkoval Bohu, že jeho matka je taková, jaká je. Ostatní ji očer
ňovali kvůli jejímu způsobu života a jejím dvěma nemanželským 
dětem, ale ona dřela do úmoru. Vlastně bylo zvláštní, že oba její 
synové se rozhodli pro zločineckou dráhu. V průběhu svého živo
ta totiž viděli matku, jak legálně pracuje, platí daně a nechce ani 
penci od státu. 

Theresa synům vždycky vštěpovala, že mít se dobře na úkor 
druhých není správné – to dělají jenom darebáci. Podpora v ne
zaměstnanosti je od toho, aby člověk přežil špatné období, dokud 
si nenajde další práci, ne životní styl. Theresa mívala tři až čtyři 
zaměstnání najednou, aby vyšla s penězi. 

Peter s Danielem byli hodní kluci a na jejich dveře nikdy ne
musela zaklepat policie. Nenamočili se do  ničeho, co by matce 
mohlo způsobit nesnáze. Byli příliš chytří, aby se zabývali drob
nou kriminalitou, která bujela na sídlišti, kde bydleli. Místo toho 
se pozorně dívali kolem sebe, učili se a nehodlali se nikdy do ni
čeho plést, dokud nebudou do detailu vědět, o co kráčí. Neudělali 
sobě ani matce ostudu. Ačkoli nevydělávali příliš čestně, policie 
je nikdy nechytila. 

Daniel však správně odhadoval, že matka o  svých synech 
a jejich způsobu života ví mnohem víc, než dává najevo. Vždyc
ky říkala, že pokud chtějí krást, mají to dělat ve velkém a nikdy 
neokrádat vlastní rodinu. Přijímala, co dělají, stejně jako vždycky 
přijímala je.
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Kapitola dvanác tá

„Není ti něco, mami?“ Davey Bailey si dělal starosti a  bylo 
to na něm znát. Matka vypadala hrozně. Měla úplně bílý obličej 
a postrádala svou obvyklou energii.

„Jsem těhotná. Je to docela únavný, víš?“
Nepřesvědčivě se na něho usmívala. „Táta už se vrátil?“
Zavrtěla hlavou. „Ne, dneska přijde pozdějc. Ne abys mu řekl, 

že mi není dobře. Má hodně starostí.“
Davey přikývl, ale na tátu se zlobil. Měl by být tady, ale mís

to toho poslední dobou měl pořád „nějakou práci“. Zhluboka se 
nadechl. „Hele, mami, sedni si. Udělám ti čaj. Mrzí mě, že jsem 
nevěděl, jak ti je.“

Lena se zase posadila a usmála se pro sebe. Žádný z jejích synů 
na její stav ani nepomyslel, a proč také? Sami byli pouze chlapci 
a ani jeden z nich nechápal, co je to těhotenství a co to znamená. 
Nechtěla je s tím zatěžovat, ale musela přiznat, že se necítí dob
ře. Způsobily to starosti, které si dělala. Věděla, že manžel a jeho 
bratr mají nějaké důležité obchody, a to ji vždycky znervóznilo. 

Davey před ni postavil hrnek čaje a v duchu otce znovu vy
plísnil. Kde je vlastně ksakru babička? Obvykle u nich věčně vy
sedávala.

„Děťátko kope, Davey. Sáhni si.“ Lena vzala synovu ruku a po
ložila ji na své vyduté břicho. Když ucítil energické pohyby dítěte 
uvnitř, na tváři se mu objevil údiv.
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„Určitě tam máš dalšího kluka, mami. Třeba z něj bude fotba
lista.“

Lena se usmála. „Nejvíc jsi mě kopal ty, Davey. Celý noci jsem 
se nevyspala.“

Davey se podíval na matku, na její obrovské břicho a vyčerpa
ný bledý obličej. Viděl, že má hubené paže a nateklé kotníky. Na
jednou si uvědomil, že se takhle trápila i kvůli němu a jeho brat
rům. Cítil její lásku a i přes své mládí si uvědomil, jak moc mámu 
považují za samozřejmost. Také pochopil, jak ohromné je porodit 
dítě. Matka zůstávala klidná a nestěžovala si, ačkoli v sobě nosila 
živou, dýchající lidskou bytost. Zázrak zrození ho najednou za
sáhl jako kulový blesk.

Ještě jednou položil ruce na její břicho a dítě uvnitř opět ko
plo. Náraz byl silný a matka sebou trhla, ale Davey se vůči malič
kému rozněžnil. 

„To je ohromný, mami. Ty tam máš opravdovýho člověka. 
Roste v tobě skutečnej člověk!“

Lena se šťastně usmála. „Takhle jste ve mně vyrostli už vy čty
ři. Upřímně, není to tak hrozný, Davey. Všechna těhotenství jsem 
si užila. Jenom dneska se cítím víc unavená. Už nejsem tak mladá, 
víš?“

Davey se usmál. „Hele, mami, co kdybychom si udělali večer 
jenom ve dvou?“

Lena se doopravdy zasmála. „To teda musím vypadat hodně 
špatně, Davey. Vážně mi nic není. Nemusíš mě opečovávat.“

„To je dobrý, mami, nevadí mi tu s tebou zůstat.“
Lena se usmála. Bylo jí jasné, že z jejích synů se stanou stejně 

tvrdí chlapi jako jejich otec, ale teď se rozhodla co nejvíc si užít 
času, který s nimi může strávit. Přála by si, aby se všechno vyvíje
lo jinak, ale Daniel jim všem vybral cestu, Lenu nevyjímaje.

Pohladila si břicho a zapřisáhla se, že tohle malé, ať to bude 
děvče nebo chlapec, se nikdy nestane součástí světa, v němž žije 
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její muž a do něhož jednou vstoupí i její synové. Velice je milova
la, ale pevně se rozhodla, že tohle dítě se do toho nezaplete. Da
niel chlapce vychoval tak, aby byli s ním. Budou mu stát po boku, 
budou ho následovat a Lena to nikdy předtím nezpochybňovala. 
Jak se z nich však stávali muži, začínalo jí docházet, jak se věci 
skutečně mají.

Daniel chlapce zasvětí do  gangsterského života a  bude oče
kávat, že se stanou jeho součástí. Nedostanou na vybranou. Jak 
by dopadli, kdyby je chytili? Představa, že by její báječní chlapci 
celé roky seděli za mřížemi, ji ničila. Na rozdíl od Rii, jež se s ži
votní cestou vybranou jejím synům smířila, Lena pro ty své tohle 
nechtěla. Odmítala z  nich mít zločince. V  hloubi duše jí velice 
vadilo, že nikdy nemohla opravdu mluvit do toho, kudy se budou 
ubírat jejich životy. 

Doufala, že za tyhle velké starosti mohou hormony, protože jí 
ty pocity nebyly příjemné. Celé manželství se tajně obávala, aby 
jí nesebrali muže. Manžel a synové, to však byly dvě odlišné věci. 
Představa chlapců zavřených ve vězení pro ni byla nesnesitelná. 
Syn jedné ženy, kterou znala dlouhé roky, právě dostal v podstatě 
doživotní trest. Byl to bankovní lupič, milý chlapík, ale chytili ho 
se zbraněmi a s penězi v ruce. Jednotka pro závažné trestné činy 
z něho u vrchního soudu udělala horšího vyvrhele, než kdyby byl 
vrah. Když ho převáželi, policejní dodávku doprovázelo několik 
policistů na  motorkách, takže se zdál mnohem nebezpečnější, 
než ve skutečnosti byl. 

Porota to viděla, a ještě než v soudní síni padlo jediné slovo, 
definitivně se utvrdila v názoru, že je nebezpečný. Dostal osm
náct let. Tak dlouhý trest by mu nedali ani za znásilnění a vraždu 
dohromady.

Jenže soudy v téhle zemi zajímají jenom peníze a majetek. Sta
čí otevřít noviny, aby člověk zjistil, že denně unikají trestu nej
různější násilníci. Mladé dívky u  soudů podstupovaly křížový  
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výslech kvůli svému pohlavnímu životu, jako by měly být souze
ny ony, a ne hajzl, který je znásilnil. I když takového chlapa nako
nec shledali vinným, nedostal žádný dlouhý trest – mezi čtyřmi 
a sedmi lety za to, že nějaké dívce zničil život. Ale stačilo vylou
pit poštu a hned člověka natvrdo zašili. Je to skandální. Osmnáct 
let za  loupež znamená, že odsouzený bude mít nárok na  pod
mínku nejdříve za  čtrnáct let. Kdyby někoho zabil, dopadl by  
lépe – za sedm roků by se dostal ven. 

Lenou Baileyovou celá ta věc s její kamarádkou otřásla. V je
jím světě nikdy nikdo pořádný trest natvrdo nedostal. Čtrnáct let 
představuje hodně velký kus mladého života a Leně s definitivní 
platností došlo, že by se to mohlo stát některému z  jejích synů. 
Najednou jasně viděla život, jenž je může čekat, v  obrovském 
kontrastu k tomu, co pro ně chce Daniel. Dělalo jí to starosti. 

Tohle dítě se o gangsterském životě nesmí vůbec nic dozvědět. 
Vyroste úplně mimo svět své rodiny. Lena dohlédne, aby alespoň 
jeden z nich dostal možnost tomu uniknout. Jenom doufá, že to 
bude děvče, protože ví, že chlapce by zvládla stěží. Stačilo by mu 
podívat se na bratry a chtěl by dělat to samé, co oni.

Povzdechla si. „Moh bys pro mě něco udělat, Davey?“
„Jasně, že jo, mami. Co chceš?“
„Zavolej tetě Rie a babičce. Potom prosím tě zjisti, kde je táta. 

Zrovna mi praskla voda.“
Davey Bailey zbělel jako křída. „Určitě?“ vykoktal.
Lena se zasmála. „Určitě, synku.“
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Kapitola třinác tá

„Je to holka, Pete!“ Daniel právě zavolal domů, aby zjistil, jak 
se má Lena, a dozvěděl se tuhle novinku.

Peter Bailey měl upřímnou radost. Věděl, že bratr si tentokrát 
přál holčičku, kvůli sobě i kvůli Leně. Ria měla dceru a on byl rád. 
V jejich světě synové pomáhali otci a vždycky mu stáli po boku. 
Když byli velcí a hezcí, tím lépe. Peter s Danielem měli dohroma
dy sedm kluků a tím se Baileyové stali mocnou rodinou. Teď je
nom vyčkávali, až budou moct syny zasvětit do obchodů a řádně 
je uvést do života v podsvětí.

Daniel se vrátil do auta a řítili se po dálnici M1 k Londýnu. 
Byli v Liverpoolu, kde zprostředkovali smlouvu, jež měla upevnit 
jejich pozici v Londýně a zajistit, že se nikdo nespolčí s lidmi ze 
severu, aniž by se o tom nejprve dozvěděli. „Ještě že jsem zavolal. 
Lena porodila předčasně. Holčičce dala jméno Tania. A představ 
si, Pete, že když se malá narodila, byl u  toho Davey. Pomoh jí 
na svět. Hlavně, že jsem u toho nemusel být já.“

Peter se usmál. „Chudák Davey. Po tomhle se v životě nepo
dívá na  ženskou. Tak jedem zpátky, ať se kouknem na  tu tvoji 
dceru.“

Daniel zavrtěl hlavou. „Chci dokončit, co jsme začali, Pete. 
Držme se původního plánu. Pojedeme se podívat na  Alfieho 
Clarka a jednou provždy to s ním vyřešíme. Jestli našim kamará
dům ze severu dělá potíže, musíme to řešit. Jinak jsme se namá
hali zbytečně.“
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Peter si povzdechl, ale souhlasně přikývl. Daniel byl nabuzený 
a rozhodnutý zanechat po sobě stopu. Chtěl rozpoutat další le
gendární rvačku, o níž se bude celé roky mluvit. A to jenom pro
to, aby uklidnil chlapy ze severu. Peter ho v jistém směru chápal, 
ale nerozuměl tomu, že dokáže tak bezvýznamné práci dát před
nost před jedinou dcerou. Od  doby, kdy převzali vládu, si Da
niel vybudoval pověst. Dohromady připomínali hodného a zlého 
policajta. Peter hrál roli rozumného kliďase, zatímco Daniel byl 
horká hlava, před níž se lidé měli na velkém pozoru. Fungovalo 
jim to, ale Peter měl pocit, že když jsou teď všem na očích, Daniel 
by měl své násilnické sklony trochu zmírnit nebo je alespoň ne
projevovat na veřejnosti. 

Před několika týdny někoho zmlátil kvůli dluhu. Podle Petera 
bylo něco takového pod jejich úroveň – tuhle práci by měli dělat 
jejich zaměstnanci. Máma vždycky říkala: „Proč mít psa a  sám 
štěkat?“

Daniel však zastával názor, že je to udržuje u moci a  lidé si 
uvědomují, že Baileyové jsou stále ve hře a vědí, co se kolem nich 
děje. Nepřipouštěl si skutečnost, že kdyby ho chytili, zavřeli by ho 
za něco, za co chodí sedět bezvýznamní místní rváči. Navíc by se 
jim na paty přilepili nejrůznější poldové, od těch z jednotky pro 
závažné trestné činy až po zásahovku. A s nimi další nově vytvo
řené jednotky, které se zatím nikomu nepodařilo infiltrovat.

Vznikl kolem nich nový svět a  oni musí zjistit, jak v  něm 
bezpečně existovat. Šedesátá léta dávno uplynula a  policajti se 
najednou chovají, jako by věděli, co dělají. Noviny už podsvětí 
ne idealizují, princezna Margaret se nebratříčkuje s jeho příslušní 
ky – přinejmenším ne veřejně – a bratři Krayové zůstávají pou
hou vzpomínkou. Bulvár dnes klade otázky a ptá se, proč určití 
lidé nesedí za mřížemi. Nedělní noviny na titulních stranách žá
dají vysvětlení, proč jistí lidé zůstávají na svobodě, když proka
zatelně žijí z peněz pocházejících z kriminální činnosti a  jejich  
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výdělky jsou nemorální. Peterovi připadalo nenormální, že no
viny, jež vydělávají na  sexuálních skandálech vikářů a  politiků, 
mohou mít tu drzost a psát o nemorálních výdělcích, ale tak to 
zkrátka bylo. Tak funguje nový svět a nový pořádek.

Za  takovýchto podmínek by se lidé jako oni měli snažit být 
nenápadní, ale Daniel to buď nedokázal, nebo to odmítal při
jmout jako fakt. Jakmile se stali novými pány podsvětí, zdálo se, 
že je víc než jindy rozhodnutý proslavit se a nechat se obdivovat. 
Chtěl, aby se ho lidé báli. Peter cítil, že to není dobře. Mělo by je 
uspokojovat, že všichni v jejich světě si uvědomují jejich pozici. 
Lidé zvenku ho nezajímají a Daniel by je měl vnímat úplně stejně. 
Co se ksakru snaží dokázat? Když nebude opatrný, chytí je a po
dobně jako dvojčata Krayova skončí ještě dřív, než pořádně začali. 
Než se dostali do této pozice, hodně se nadřeli, a Peter nehodlá 
sedět a koukat, jak bratr všechno předčasně zničí. 

Viděl, jak se svět mění, a bylo mu jasné, že pro lidi, jako jsou 
oni, je tahle doba nebezpečná. Jsou dostatečně rozumní, takže 
mají dost legálních podniků, jimiž mohou vysvětlit svůj životní 
styl, ale neexistuje důvod přitahovat k sobě příliš mnoho pozor
nosti. Vydobyli si značné renomé, a nepotřebují ho dál vylepšo
vat. Navíc pokud nebudou veřejně páchat násilí a dozví se o něm 
jenom lidé z  jejich světa, budou mít jistě mnohem lepší profil. 
Časy se mění a lidé si mnohem víc uvědomují, jak je vnímá okolí. 
Fízlové mají mnohem větší možnosti a není moudré jim nahrá
vat. Proč na sebe zbytečně upozorňovat, když se dá tiše a v klidu 
zbavit nepřátel s minimem povyku a maximem hrůzy? Pokud ně
kdo beze stopy zmizí, je to mnohem hrozivější konec, než kdyby 
ho zastřelili na parkovišti nebo ztloukli na veřejnosti. Peter chtěl 
převzít moc nad Londýnem nenápadně, ne vytvořit podělaný re
make filmu V pravé poledne. Instinktivně cítil, že čím méně bude 
Baileyovy vidět, tím víc vydělají. Dny, kdy mohli někam vrazit 
a  mávat kolem sebe puškami s  upilovanou hlavní nebo střelit  



53

nepřítele do kolen v hospodě plné lidí, jsou pryč. Pevně věřil, že 
nastala éra nenápadného mizení a prohlašování osob za nezvěst
né. V současnosti k sobě nikdo nepoutá příliš velkou pozornost, 
pokud nemusí. I pak nechá špinavou práci udělat někoho jiného 
a zařídí, aby ve chvíli, kdy k té lumpárně dojde, byl ve společnosti 
alespoň padesáti lidí, kteří mu ochotně odpřisáhnou, že s nimi 
byl, kdyby se to zvrtlo a došlo k soudnímu přelíčení.

Daniel si to musí nechat projít hlavou. Až to vyřeší s Alfiem, 
Peter se ujistí, že bratr chápe, že pokud nebude opatrný, jeho cho
vání je oba časem zničí. Daniel ho už teď rozčiluje a znervózňuje. 
Ohrožuje všechno, čeho pracně dosáhli, ale to není nic nového. 
Vždycky jde až na dřeň – patří to k jeho takzvanému kouzlu. Za
tímco Peter je rozumný, Daniel ztělesňuje naprostý chaos. Vy
chutnává si dramatičnost rvaček a nikdy si nepřipouští, že čím 
víc lidí bude vědět o jejich aktivitách, tím větší bude riziko, že je 
doopravdy zavřou.

Jeho aroganci nezmírnilo ani narození jediné dcery. Stále mu 
příliš záleží na tom, co vnímá jako osobní tažení, jímž chce zlikvi
dovat konkurenci. Peter se neubránil úvaze, kdy se to začne vzta
hovat i na něho a jeho syny. Daniel špatně snáší kritiku a Peter ho 
momentálně kritizuje, kudy chodí. 

Daniel pokračoval: „Chci být u toho, až mu řeknem, jak se věci 
mají. Podle mě nechápeš, jak důležitý je, abychom mu ukázali, že 
jsme zajedno, Pete. Připadá mi, že si myslíš, že je to samo od sebe 
jasný.“

Peter si zhluboka povzdechl. „Ono to tak ale je, Dane. Mu
síš se uvolnit, brácho. Dosáhli jsme toho, co jsme chtěli, a teď si 
můžeme hrát na  správňáky. Když se budeš chovat jako divoch, 
nic dobrýho nám to nepřinese. Uklidni se, jo? Okatý násilí už 
nepotřebujeme. Alfie nám přináší hodně peněz, takže si z něho 
nebudeme dělat nepřítele.“ 



MARTINA COLE

54

Daniela popudilo, že se bratr plete do jeho věcí, i když si uvě
domoval, že má pravdu. „Co se mi tu pokoušíš kurva nakecat, 
brácho?“

Peter spolkl hněv a  místo toho rozumně odpověděl: „Sna
žím se ti říct, Dane, že už nemusíme používat násilí. Zatím jsme 
všechno vyřešili skvěle. Potřebujem stanovit novej pořádek a za
čít věci řešit jinak. Určitě je ti jasný, že když každýho protivníka 
na potkání odděláš, ostatní se jenom naštvou a přestanou nám 
důvěřovat. Kvůli tomuhle jsme dlouho dřeli, a tak tě moc prosím, 
neposer to tím, že nám naděláš zlou krev. Už nepotřebujem dru
hejm nic dokazovat. Jsme tam, kde jsme chtěli být. Dejme příle
žitost ostatním – potřebujem tu jenom být, abychom na všechno 
dohlídli a zařídili, že to bude v náš prospěch.“

Daniel se ušklíbl. „Takže ty si můžeš svý věci řešit sám, ale já 
ne? Myslíš to takhle?“ Stále se na bratra zlobil za  to, že za  jeho 
zády oddělal Kevina O’Neilla, a Peter to věděl.

Usmál se, zvedl ruce nad hlavu a  předstíral, že se vzdává. 
„V tomhle máš pravdu, Dane. Jenže já nemluvím o současnosti, 
ale o budoucnosti. Každej z nás k práci vždycky přistupoval jinak 
a až doteď to byla jedna z našich silnejch stránek. Nikdo neví, jak 
s náma má zacházet – i když jsme každej sám, natož když jsme 
spolu. Jsme jako oheň a voda, ale teď musíme stát při sobě a zů
stat nenápadný.“ Z bratrova obličeje vyčetl skepsi a rozčílilo ho, 
že Daniel nechápe, že je svými násilnickými sklony a svou mali
cherností ohrožuje. 

„Ty si jako vždycky myslíš, že všechno víš, Pete. Děláš to už 
od dětství. Já tě za to obdivuju, ale v týhle fázi se nemůžeš tvářit 
jako posranej archanděl Gabriel a hlásat po okolí radostnou zvěst. 
Na to je už moc pozdě. Měli jsme koule tohle všechno si vzít a je
dině ty koule nás udržej ve hře. Na to bys neměl zapomínat.“

Peter zavrtěl hlavou. Zbytek zaměstnanců prve vyložil u hos
pody, aby měl jistotu, že tenhle rozhovor spolu povedou jenom 
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oni dva. Uvědomoval si, že Daniel se proti němu rozhodně posta
ví. Vždycky nejdřív jednal a teprve potom přemýšlel. Když stou
pali vzhůru, nepředstavovalo to tak velký problém. Teď se však 
potřebují držet trochu zpátky a  nějakou dobu o  sobě nedávat 
vědět. Zkrátka musejí počkat a zjistit, jak jejich nové postavení 
přijmou ostatní. 

Podle Daniela nemají žádné protivníky. To je ale mýlka. Šlápli 
na kuří oko mnoha lidem, a ačkoli chovají přesvědčení, že jsou 
dostatečně mocní a tvrdí, nic se jim nestane, když počkají a zjistí, 
jestli nedojde k nějaké odvetě. 

„Zatím nevíme, jak to celý dopadne, Dane. Hodně jsme se 
snažili, ale stejně jsme vyjebali s plno lidma. Podle mýho je po
třeba ustoupit do pozadí a zjistit, co bude dál. Alfie nám přináší 
velký peníze, a i když je nafoukanej, je dobrej. Říkám jenom to, že 
bychom se nejdřív měli podívat, co nám může nabídnout.“

Daniel Bailey se podíval bratrovi do očí. Svým způsobem ho 
litoval. Peter v lidech vždycky hledal pokud možno to nejlepší – to 
zdědil po matce. Také se domníval, že když něco dělá nenápadně, 
nepočítá se to. Jenomže se mýlil. Poslední dobou byl paranoidní. 
Jako by od chvíle, kdy se dostali na vrchol, choval přesvědčení, že 
je oba chytne policie. Daniel přesně nevěděl, jak bratra přimět, 
aby se na věci díval stejně jako on. Další kroky považoval za zá
sadní pro ovládnutí Londýna a okolních hrabství. Cítil, že by měli 
nahnat pořádný strach všem ve svém dosahu a ukázat jim, že jsou 
hodně nebezpeční, zatímco Peter se mezi ně chtěl vkrást po špič
kách jako podělaný zloděj, jako nějaký chmaták – takoví v jejich 
světě patřili k úplné spodině. 

Podle Daniela by měli odstranit celou starou gardu a nahradit 
ji vlastními lidmi. Nepřipadalo mu logické dál zaměstnávat lidi, 
kteří úzce spolupracovali právě s těmi, které sprovodili ze světa, 
a  přesně to bratrovi řekl. „Kurva, Pete, vždyť nám nevěří. Vidí 
v nás posraný nepřátele. Myslí na to, co jim asi uděláme.“
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Peter se usmál. „Přesně tak. A  my s  nima můžem pracovat. 
Jdou do holportu s každým, kdo zrovna vládne, Dane. Můžeme 
to využít jako možnost k najmutí pořádnejch pracantů. Násilníky 
a posraný playboye už máme. Měli bychom se soustředit na ty, co 
budou dřít a vydělávat. A taky se ujistit, že budou dělat pro nás. 
Úplně serou na to, kdo jim velí, pokud dostanou svý prachy. Byli 
jsme stejný, Dane – pokud si vzpomínáš, dělali jsme pro každýho, 
kdo nám zajistil peníze. Vím, že máš s Alfiem kurva problém, ale 
ty máš problém s každým, a já chci, aby pro nás Alfie dělal. Je to 
chytrej hajzl a pořádný prachy dokáže vyčmuchat i ve spaní. Lidí, 
jako je on, je hrozně málo.“

Daniel věděl, že bratr má pravdu. Jenomže on Alfieho nikdy 
moc nemiloval. Alfie nosil nos příliš nahoru.

On sám chtěl řešit něco úplně jiného než Peter. Vystoupání 
na vrchol vnímal jako možnost splatit druhým nevyřízené účty, 
pomstít se za urážky a srandičky. Především si ale představoval, 
jak to těmto dlužníkům oplatí veřejně a určité muže oddělá před 
publikem dle svého výběru. Dobře si uvědomoval, že jeho sklon 
k malicherné zlobě a nevraživosti se do světa, v němž se podle 
bratra mají pohybovat, nehodí. Neměl by si zbytečně dělat hlavu, 
ale už je takový. 

Peter, jehož miloval, dokázal velice dobře přehlížet urážky 
kvůli barvě své pleti. To z něho v mnoha ohledech dělalo lepší
ho člověka. Zato Daniel každou urážku vůči sobě nebo bratrovi 
považoval za důvod k osobní pomstě. Ve všem, i v té největší tri
vialitě, viděl možnost ukázat svou drsnost a projevit znechucení 
nad zrádnými hajzly, kteří ho obklopují. A bavilo ho to. Rád li
dem dokazoval, že s ním nejsou žádné žerty. Chtěl, aby se ho báli. 
Přesto věděl, že bratr má pravdu, a  chápal, že Peter se je snaží 
udržet v  rovnováze, dokud se na  své pozici pořádně nezabydlí. 
Pro tentokrát to spolkne. Koneckonců jestli bude Alfie Clarke  
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pokoušet štěstí, je to jeho podělaná věc. Daniel ho pak oddělá 
jako vzteklého psa. 

„Tak fajn, Petere, ale jestli mi řekne jediný křivý slovo nebo se 
odváží udělat ze mě blbce, má to kurva spočítaný.“

Peter s ním nechtěl debatovat – bratr ustoupil víc, než čekal. 
„Tak dojedem pro kluky a vyrazíme na tu schůzku.“

„Jak si přeješ, brácho. Ale povídám ti, že si potřebujem po
řádně upevnit pozici. Lidi si o nás musí myslet, že jsme schopný 
úplně všeho. A po pravdě řečeno to tak taky je, Pete. Jen se koukni 
na některý kousky, který jsme za ty roky provedli. Ale přísahám 
ti, že mně ani mojí rodině nikdy nikdo nebude projevovat neú
ctu. Makal jsem jako šroub, a nikdo si ze mě nebude dělat blázny. 
Vůbec nikdo.“

Peter přikývl a  radši mlčel. Nebyl si jistý, co by mu vylétlo 
z úst. Proč Daniel nevidí, že svou pozici si už vydobyli? Nepo
třebují nikomu nic dokazovat. Ale mlčel a ze všech sil doufal, že 
Alfie Clarke bude mít dost rozumu, aby držel hubu a sarkastické 
poznámky si nechal pro sebe. 
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Kapitola čt rnác tá

„Je krásná, Leno. Opravdu rozkošná.“ Ria pod návalem emo
cí skoro nemohla mluvit. „Tři kila sto sedmdesát pět a narozená 
o měsíc dřív. Určitě sis nepopletla termín?“

Lena se unaveně usmála. „Ne, narodila se předčasně. Je to 
zkrátka ženská – bojí se, aby o  něco nepřišla. Kluci jsou líní. 
Všichni se mi narodili pozdě. Lebedili si v  děloze a  vylezli, až 
když začala fotbalová sezóna.“

Obě se zasmály.
„Vsadím se, že Daveyho z toho málem kleplo. Je pravda, že ji 

skoro odrodil?“
Lena nevěřícně zavrtěla hlavou nad tím, co se stalo. „Chudák 

malej. Praskla mi voda. Řekla jsem mu, ať sežene tebe a babičku 
a zjistí, kde je jeho otec. Přesně takhle. A než jsem se nadála, ta
hle malá byla na světě. Narodila se čtvrt hodiny po tom, co mi 
praskla voda. Bylo to hrozně rychlý. Chudák Davey to všechno 
viděl a byl z toho úplně bez sebe. Ale byl statečnej, Rio, a postaral 
se o mne.“

Lena věděla, že nikdy nezapomene, jak šokovaně se syn tvářil, 
když se jeho sestra vydrala na svět. V obličeji se mu zračilo ohro
mení a znechucení zároveň. Měl teprve patnáct a tajemství zrodu 
mu bylo stejně cizí jako háčkování. Ale muselo se nechat, že za
reagoval dobře. Bez velkých cavyků udělal všechno, co po něm 
chtěla. 
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Když ho Lena viděla, jak sestřičku chová v  náruči, spatřila 
v jeho očích čirou lásku a všimla si, jak přirozeně dítě drží. V tu 
chvíli dospěl. Daniel žádné ze svých čtyř dětí nikdy nechoval s ta
kovou sebedůvěrou. Davey se na Lenu podíval se slzami v očích 
a zastřeným hlasem řekl: „Je to zázrak, mami.“ Zdál se naprosto 
ohromený. 

Lenu potěšilo, že jeden z  jejích synů má srdce. Obávala se, 
že potomci po otci možná zdědili jenom ty nejhorší vlastnosti –  
sklon k dramatickým výstupům, zlost, jež bublá těsně pod povr
chem, a agresivitu, která z něho někdy vyzařovala. Teď však vědě
la, že alespoň Davey má po otci i schopnost milovat. V duchu si 
gratulovala a děkovala za to Bohu a Panně Marii.

Díky tomuto úžasnému poznání se uklidnila. Věděla, že sy
nové patří Danielovi, od  chvíle, kdy za  ním začali všude běhat 
jako pejsci. Její byli jenom do té doby. Věděla, že ji milují, ale otce 
přímo zbožňují. Danny junior je hodný kluk, ale stejně jako jeho 
otec se dokáže dopustit obrovského násilí. Navíc má už teď sílu 
jako býk. Davey dnes dokázal, že je schopen mocných citů, ale 
Lena si dobře uvědomovala, že to se může projevit nejen jako 
láska, ale i jako nenávist a zloba. Noel s Jamsiem jsou stále ještě 
kluci, kteří všude následují své starší bratry. Mají genetické před
poklady stát se drsnými muži. Všichni čtyři synové se samozřej
mě stanou mocnými – o to už se její manžel postará. A ona s tím 
nemůže nic udělat. 

Teď však má dceru, která bude patřit jenom jí. Postará se, aby 
se její holčička nestala součástí gangsterského světa a aby Daniel 
neměl vůbec žádný vliv na její život. 

Ria sledovala, jak švagrová hledí na svou dcerku, a přesně vě
děla, na co Lena myslí, protože si tím také prošla. Pravda, v jejich 
světě dcery zcela patřily matkám, ale Ria postupem času zjistila, 
že dívky na rozdíl od chlapců dospívají rychleji. Dají se hůř ovlá
dat a jednoho dne se zamilují. A jestli tahle maličká bude jenom 
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trochu jako Imelda, zatouží po muži, který bude přesnou kopií 
jejího otce a bratrů. Tehdy začínají skutečné starosti. Ria si to však 
nechala pro sebe. Lena nakonec má dost času, aby na  to přišla 
sama. 

„Už pro ni máš jméno, Leno?“
Lena přikývla. „Tania. Myslím, že k  téhle maličké se dobře 

hodí.“
Ria se usmála. „S těma vlasama a irskejma očima z naší Tanii 

vyroste krasavice. Nepřipadá ti, že se dost podobá svý babičce?“
Usmály se. Do  pokoje se přihrnula Theresa Baileyová, celá 

nadšená, a  zároveň bez sebe starostí. „Nemůžu tomu uvěřit, 
Leno! Když mi to řekli, byla jsem v  hospodě. Ukaž mi ji, ať se 
na ni můžu podívat.“

Lena dítě podala tchyni a šťastně sledovala, jak si Theresa dítě 
zkušeně položila na ohnutou paži.

Dlouho se na holčičku dívala a potom přikývla, jako by od
povídala na otázku. Tiše řekla: „Je to správná Baileyová, od očí 
po  ruce. Má dlouhý prsty jako moje máma. Jednou bude hrát 
na piáno a pozná, co je to láska.“

Lena s Riou mlčely. Věděly, že Therese se stále bolestně stýská 
po  matce a  sestře. Jenomže se obě otočily zády nejen k  ní, ale 
i k  jejím dvěma dětem. To jim nemohla a nehodlala nikdy od
pustit.

„Až budeš stará, přinese ti útěchu. V Irsku tohle říkaly starý 
báby o pozdních dětech, zvlášť když to byly holky. Bože můj, ta je 
ale rozkošná!“

Lena se zabořila do polštářů a šťastně si povzdechla. Přesně 
tím jí dcerka bude – útěchou v  budoucnosti. Leně je třiatřicet 
a  konečně má holčičku, po  níž vždycky toužila. Kdy asi dora
zí Daniel, aby se podíval na svou jedinou dceru? Určitě co nej
dřív přijede. Ona do té doby bude dělat to, co vždycky – trpělivě  
čekat.
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Jak však ubíhal čas, začínala pociťovat neklid. Kde je její man
žel? Ví přece, že porodila a  že mají dceru. Už by měl být tady, 
po jejím boku. Proč rovnou nepřijel? Věděla, že Ria a tchyně si 
myslí totéž, i když ani jedna to nevyslovila nahlas – přinejmenším 
ne před ní.

Podívala se na dcerčiny ručičky zaťaté do pěstiček, na její obli
čej srdčitého tvaru a na dlouhé řasy, které jednoho dne přitáhnou 
mužskou pozornost. Začala v ní narůstat panika. 

Co nejvíc se nadechla. Věděla, že ten pocit musí zahnat dřív, 
než ji pohltí. Musí se s tím smířit, stejně jako to dělala v minu
losti. Musí být silná a tvářit se statečně. Sebere sílu, protože tohle 
děťátko ji bude potřebovat. Snažila se ubránit hrůze, která se jí 
zmocňovala, a přitom cítila, jak se v ní zvedá vlna nespokojenosti. 
Daniel ji pořádně zklamal. Jako obvykle měl na práci něco důle
žitějšího. Vždycky existovalo něco významnějšího než jeho žena 
a rodina. Lena si to až dosud, do této chvíle, nikdy nepřipustila.

Přitiskla si k  sobě dcerku tak pevně, až se malá rozplakala. 
Když ji utěšovala, uvažovala o tom, jak bude sama se sebou zase 
žít v míru.
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Kapitola patnác tá

Alfie Clarke byl ošklivý, ale měl veselou povahu. Jeho matka 
o  něm prohlašovala, že by rozesmál i  kámen. V  tom spočívalo 
tajemství jeho úspěchu u žen – za něž v  rozumné míře utrácel 
peníze a věnoval jim plnou pozornost – stejně jako u ostatních 
mužů. Pořád se usmíval a měl dobrou náladu.

V  poslední době byl stále výborně naladěný, protože se mu 
před osmnácti měsíci narodilo jediné dítě, syn Alfie junior. Ne
smírně chlapečka miloval. Sotvakdo by uvěřil, že vůči synovi do
káže chovat takové city, a Alfie ze všech nejméně. Matka dítěte, 
Annette, byla mladá holka, s níž se dal dohromady před dvěma 
roky – hezká, se skvělým tělem a  žádná osobnost. Přesně jeho 
typ – nebylo se s ní o čem bavit. Byla však panna, což ho šoko
valo, a zároveň nadchlo. Měl ji celkem rád. Připomínala mu věr
ného pejska – stačilo zapískat a přiběhla. Nikdy neslyšel, že by 
byla s někým jiným. Nechodila do klubů. Seznámil se s ní, když si 
poprvé vyšla do města na oslavu kamarádčiných narozenin, jinak 
by spolu nikdy nepřišli do  styku. Líbilo se mu, že je úplně ne
dotčená a že toho moc nenamluví. Annette očekávala, že mluvit 
bude on, a po letech strávených s dívkami z Essexu a East Endu, 
které člověku dokázaly vymluvit díru do hlavy, to pro něho bylo 
něco nového. A tak se spolu začali scházet. 

Když mu oznámila, že je v  jiném stavu, přijal to přinejmen
ším skepticky. Ale poptal se mezi lidmi a zjistil, že proti ní nikdo 
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nemůže říct křivého slova. A tak se zachoval jako správný chlap 
a postaral se o ni. Když se dítě narodilo, ohromilo ho, jaké city 
v něm pohled na chlapečka vyvolal. Dítě bylo jeho přesnou kopií. 
Když vedle sebe položil fotky sebe jako mimina a svého synka, 
nenašel mezi nimi jediný rozdíl. Vrtalo mu to hlavou. Syn byl  
ošklivý stejně jako kdysi on sám, ale to mu bylo jedno.

Poprvé v  životě pochopil, co to je rodina, jeho vlastní krev. 
Podíval se chlapci do  očí a  viděl v  nich budoucnost. Svou bu
doucnost, své jméno předané další generaci. Zatoužil dát mu své 
příjmení a jeho matce věnovat dům. Přišel na to, že kdesi v hloubi 
duše je hodný chlap.

Uvědomoval si, že ho chlapec činí zranitelným. Byl pro něho 
důležitější než on sám. Také přišel na to, že mu záleží na Annette. 
Vůbec to nečekal. V devatenácti letech byla rozená, skvělá matka. 
Zajímal ji jenom jejich synek a Alfie. Byla sice úplně blbá, ale zna
la své priority. Alfie to ctil a nehodlal v žádném případě dopustit, 
aby se mu syn někdy odcizil. Annette mu teď patří a on nikdy 
nepřipustí, aby od něho odešla. To ji radši zabije.

Byl dobrý obchodník a dokázal snadno a s minimálním po
vykem dobře vydělat. Kdyby se narodil v jiné společenské třídě, 
stal by se z něho zazobaný obchodník v mezích zákona, a ne bo
hatý zločinec. Snil o dni, kdy bude moct syna zasvětit do fines 
podloudného podnikání. Když někdo chtěl investovat peníze 
a vydělat, přišel za ním. Alfie vždycky věděl o každém podfuku, 
který někdo chystá, a vybíral peníze pro lidi, kteří vymysleli dob
rý podfuk a potřebovali investory. Všichni si přišli na své. Jenže 
Alfie měl jeden zlozvyk – nechával si pro sebe vyšší procento, než 
na jakém se s klienty původně dohodl. Zejména když šlo o chla
py ze severu. Intuitivně je nenáviděl. Jako rodilý Londýňan opo
vrhoval každým, kdo pocházel ze severnějšího místa, než byla 
vesnice Watford kousek od Northamptonu, a nijak se tím netajil. 
Uštěpačné poznámky a vtipy, které trousil na účet seveřanů, mu 
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začínaly působit problémy. Viděl v  nich dojné krávy. Dostávali 
hodně, ale Alfie je ždímal a oni to věděli. Protože nad nimi měl 
v investování navrch, dával najevo, že je obírá. Byl makléř a jako 
všichni dobří makléři znal svou cenu. 

Nyní se mu naskytl nový obchod, který hodlal dát Baileyovým 
a nikomu jinému. Věděl, že po něm skočí jako slepice po flusu. 
Byly to snadno vydělané peníze s minimálním či dokonce žád
ným rizikem. Stačilo dát dohromady potřebné peníze. Bylo to 
velmi snadné a on choval jistotu, že to určitě vyjde. Proto se znač
nou dávkou sebedůvěry čekal, až přijedou.

Byl ve své hospodě a měl kolem sebe své věrné. Vykládal jim 
ve  zběsilém sledu jeden vtip za  druhým. Měl dobrý důvod být 
spokojený sám se sebou. Věděl, že drží všechny trumfy, a proto 
si může dělat, co chce. Baileyové možná jsou novými králi vý
chodního Londýna, ale králové musejí mít svá knížata a  Peter 
s Da nielem ho potřebovali zatraceně víc než on je. Zločinné po
čínání se podobá řece nebo moři – neustále se pohybuje, mění se 
s přílivem a odlivem a dokáže zničit každého, kdo se do něj pustí. 
Alfie viděl mnoho zločinců vystoupat na vrchol a zase padnout, 
jako by se vezli na horské dráze. Jeden den je všichni obdivovali, 
a druhý den si šli nadlouho sednout za katr. Takhle to dopadlo, 
když se někdo chopil moci. Podle něho bylo mnohem lepší zůstat 
uznávaným vojákem v poli. Kdo stojí o s nepříjemnosti, jež s se
bou přináší každodenní řízení lidí? Jsou to samí neřádi, zloději 
a lháři. Ale dokážou vydělat pořádné peníze. 

Kdepak, Alfie je takhle spokojený – ve vyšších sférách, ale ni
kdy na úplném vrcholu. Připadalo mu příliš pracné ve dne v noci 
si hlídat záda a přemýšlet, komu může důvěřovat, když má co do 
činění s lidmi, jako je on sám. S lidmi, jimž jde výhradně o jejich 
vlastní zájmy.

Teď se od něho čeká, že bude lézt do prdele Baileyovým, a tak 
to také udělá. Jen ať si stoupnou do první linie – jemu je to úplně 
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fuk. Peter je rozumný, ale Daniel se chová jako neřízená střela. 
Dával jim šest měsíců – maximálně rok –, než padnou. Potom 
bude spolupracovat s tím, kdo se nahoru dostane po nich. Alfie 
Clarke v ruce drží dost trumfů na to, aby se udržel v každé hře, již 
se Baileyové rozhodnou hrát.

Vklouzl do  provozní místnosti své hospody a  podíval se na 
syna spícího v matčině náruči.

„Nepotřebuješ něco, Annette?“
Šťastně se usmála a zavrtěla hlavou. „Vůbec nic nepotřebuju, 

Alfie, díky.“
„Je to hodnej kluk, co?“
„Jasně, že jo. Je to taková malá šťastná dušička.“
Alfie synka pohladil po hlavě s něžností, jež by jeho nepřátele 

šokovala. Těšil se na den, kdy budou obchody řídit společně. 
Vrátil se do  hospody a  zahlédl Delroye Parkese, zetě Petera 

Baileyho. Delroy měl slušnou pověst a teď díky manželství i velice 
dobré rodinné zázemí. Copak tady asi dělá?

Delroy na něho přátelsky kývl a Alfie mu nechal donést pití. 
Dnes si připadal velkorysý, a proč také ne? Povedl se mu ten nej
lepší podfuk všech dob.

Když bratři Baileyové konečně dorazili, Alfie překypoval dob
romyslností a dobrosrdečností. V břiše ho hřálo velké množství 
brandy.
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Kapitola šestnác tá

„Slib mi, Dane, že nic neuděláš, dokud ho nevyslechneme.“
Daniel si naštvaně povzdechl. Proč si bratr dělá takové starosti 

kvůli podělanému pitomci, jako je Alfie Clarke? „Nech toho, Pete, 
jo? Tohle už jsme probrali, tak se uklidni.“

Sotva vešli do klubu, Peter spatřil Delroye. Seděl tam sám a oči
vidně nebyl ve  své kůži. Nedobrovolně vůči zeti pocítil záchvěv 
úcty. Správně uhodl, že Delroy se doslechl, že na téhle schůzce by 
mohlo dojít k problémům, a přijel jim krýt záda. Peter k němu při
stoupil jako k dlouho ztracenému dítěti a okatě ho objal. Všichni 
je dychtivě sledovali. Na ulici se šuškalo, že tihle dva nejsou zrov
na velcí kamarádi, ale teď se zdálo, že se docela rádi vidí.

Daniel se rozhlédl po hospodě. Odhadoval, že je tam asi dva
cet lidí, samí štamgasti. Nikdo, kvůli komu by si měl dělat starosti. 
Uvolnil se. Skutečnost, že Alfie tu nemá nikoho, kdo by mohl dě
lat potíže, mu připsal k dobru.

Šel také pozdravit Delroye. Bylo mu jasné, že se musel z šep
tandy něco dozvědět, jinak by sem nepřijel. Oceňoval jeho loaja
litu a věděl, že jeho bratr rovněž. 

Vládla tu dost přátelská atmosféra. Daniel všechny obdařil 
krásným úsměvem a hlasitě pronesl: „Velkou skotskou! Moje sta
rá mi dneska porodila dceru, takže oslavuju.“

Alfie Clarke se usmál. „Ty máš další dítě? Dokud se nenaro
dil můj kluk, nechápal jsem, jak důležitá je rodina, Danieli. Je to 
světlo mýho života, pánbůh mu požehnej.“
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Daniel se zašklebil. „Jen počkej, až budeš mít tři nebo čtyři! 
Všichni kluci jednou vyrostou, začnou chodit do školy a pořád 
dělaj maléry a  stojí tě prachy. A  co je nejhorší – nakonec jsou 
o dvě hlavy větší než ty.“

Alfie se při té myšlence zasmál. Nemohl se dočkat. V duchu 
před sebou viděl život se synem po boku a představoval si, jak ho 
povzbuzuje a pomáhá mu stát se pořádným mužským. Zasvětí ho 
do všech myslitelných podvodů. Už se těšil, až ho začne vychová
vat. Poprvé v životě se stal součástí nějakého celku, rodiny, a moc 
si to užíval.

Peter sledoval, jak se Daniel chová, jako by byl Alfieho nejlepší 
přítel. Šlo mu to dobře. Dokázal člověku klidně lhát do obličeje 
a toho vůbec nenapadlo, že něco možná není v pořádku. Daniel 
byl nevypočitatelný a ve chvílích, kdy si hrál na hlupáka nebo ze 
sebe dělal kašpara, byl nejnebezpečnější. Klidně se smál a vyklá
dal vtipy a deset minut nato člověku podřízl hrdlo.

„Takže, Alfie.“ Danielovi nebezpečně zasvítily oči. „S bratrem 
jsme se doslechli, že zlobíš naše přátele ze severu.“

Legrace očividně skončila. 
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Kapitola sedmnác tá

Daniel se podíval na svou novorozenou dceru a pocítil prud
ký záchvat ochranitelského pudu. Byl sice dost opilý, ale věděl, 
že tenhle pocit je skutečný. Jeho právě narozené dítě bylo doko
nalé, malé a křehké. Holčička se vůbec nepodobala jeho synům, 
kteří byli od  narození obrovští a  hlasití, zkrátka mužští. Žádný 
z nich nikdy nebyl takhle křehký a maličký. Všichni přišli na svět 
zachmuření jako správní Baileyové, do půl roku se z nich staly 
osobnosti a ode dne, kdy se naučili chodit, dávali matce pořádně 
zabrat. 

Věděl, že ho sleduje Theresa, a  bylo mu jasné, že z  něj prá
vě teď není vůbec nadšená. Očividně ji zklamal, protože nepřijel 
domů dřív. Ať mu vleze na záda! Dnes večer měl důležitou práci, 
a čím dřív to matka pochopí, tím lépe. Nyní se z nich stali sku
teční zločinci. Konečně se vydrápali na vrchol, zatraceně! I  tak 
se na ni usmál, protože nakonec to byla máma. Po alkoholu měl 
sentimentální náladu. Setkání s Alfiem Clarkem ho tak napruži
lo, že ho Peter radši vzal do hospody, aby se uklidnil. Jakmile se 
roznesla zpráva o Taniině narození, pití teklo proudem. V očích 
ho pálily slzy a on se snažil otřít si je dřív, než si toho někdo všim
ne. Neuvědomoval si, že dělá přehnaně prudké a nepřirozené po  
hyby.

Daniel nemíval dobrou opici. Když se nalil, vztek v něm vzpla
nul rychleji než obvykle, cítil se příliš sebevědomý, a  co hůř – 
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chtělo se mu brečet. Dokázal se rozvzlykat při poslechu desky, 
při vzpomínce nebo myšlence. Většina lidí, s nimiž se stýkali, to 
považovala za slabost.

„Dej mi to dítě, kruci, než ho upustíš na hlavu a bude z něj 
stejnej pitomec jako jeho otec.“ Therese Baileyové vadilo, když 
syn pil. Rozčiloval ji. Štvalo ji, že se v opilosti chová hloupě a za
pomíná, že má rodinu. Opatrně si od něho malou vzala.

Lena je sledovala a proti své vůli se usmála. Daniel se mohl 
naparovat, jak chtěl, ale stejně se matky bál, i když se ze všech sil 
snažil tvářit, že tomu tak není.

Vlastně měla dojem, že manželovi rozumí tak, jak se to jeho 
matce nikdy nepodaří. Dokázal ji rozzlobit, protože se někdy cho
val jako pořádný blbec. Ale ona znala skutečného Daniela Bailey
ho. Vyrostl bez otce a s černým bratrem, jehož zbožňoval, a to se 
na  něm navždy podepsalo. Celý život dokazoval druhým, že je 
lepší než všichni ostatní, že Baileyovi jsou lepší než všichni ostat
ní. Dřel se pro celou rodinu. Stejně jako Lena manicky schraňo
vala peníze, její muž se zuřivě snažil dosáhnout úspěchu.

Jistě, děsila se toho, že by ho mohli chytit policajti. Zrovna 
tak se hrozila, že Daniel syny zatáhne do něčeho, za co je zavřou. 
Když se to však vzalo kolem a kolem, milovala ho. A věděla, že 
i když se třeba úplně mýlí, vždycky udělá to, co je pro ně nejlepší. 

„Je nádherná, Leno. Dalas mi hotovej poklad, holka moje.“
Seděl vedle ní na posteli a Lena viděla, že se mu oči zase zalé

vají slzami. Ačkoli ji porod unavil, bude muset manžela utěšit, až 
ho účinkem pití přemohou city a on se nadlouho rozpláče.

Napřáhla k němu paže. Daniel ji popadl a hlasitě se jí rozplakal 
na rameni. Zahlédla, jak tchyně rozzlobeně kroutí hlavou a odná
ší holčičku z ložnice. Daniel nevnímal ani to, že za sebou práskla 
dveřmi. Lena ze zkušenosti věděla, že teď vnímá jenom sám sebe. 
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Kapitola osmnác tá

„No tak, Pete, víš, že odjakživa přehání.“
Peter Bailey se zašklebil. Právě manželce prozradil své obavy. 

Potřeboval se někomu svěřit, říct nahlas, co ho trápí, a Ria uměla 
dobře naslouchat. Věděl, že jí může důvěřovat. „Já tohleto přece 
vím, lásko. Je to můj brácha, ale tahle věc je moc důležitá, a neměl 
by to podělat. Brzy zajde moc daleko.“

Povzdechl si. Všechno bylo stále těžší. Ten, kdo tvrdil, že život 
na vrcholu je osamělý, přesně věděl, o čem mluví. Nezvolili leh
kou cestu. Konečně se dostali tam, kam chtěli, ale už se začínaly 
objevovat trhliny. 

Daniel se choval jako zdrogovaný Al Capone a Peter mu v tu
hle chvíli ani trochu nedůvěřoval. Pravda, vyšvihli se až na vrchol, 
ale stále reálně hrozilo, že se objeví nějaký další uchazeč o trůn. 
Teď potřebovali neustále mít všech pět pohromadě. 

Ria byla smutná, protože manžel sice konečně dosáhl všeho, 
po čem toužil, ale nebyl šťastný. Chápala, že s Danielem není nej
lehčí partnerství, ale Peter to musel vědět od  samého začátku. 
Jsou přece bratři, takže se znají. Vždycky tvrdili, že mají takový 
úspěch právě kvůli své rozdílnosti. 

V posledním roce mezi nimi narůstalo napětí. Všichni to cí
tili, ale nikdo se o tom samozřejmě nezmínil. I když mezi bratry 
momentálně nepanoval právě dobrý vztah, stejně ochotně pod
řízli krk každému, kdo se mezi ně pokusil vklínit. 


