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Autorãina poznámka

Tento román se odehrává na TemÏi a mnohá místa, která v nûm
popisuji, jistû milovníci této lond˘nské fieky dobfie znají. Nakla-
datelství Peverell i v‰echny postavy v‰ak existují jen ve fantazii
autorky a nemají Ïádn˘ vztah ke skuteãn˘m místÛm a osobám.
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Kapitola 1

Nová stenotypistka povaÏovala to, Ïe se hned první den v za-
mûstnání pfiichom˘tla k nálezu mrtvoly, za dostateãnû vzácn˘
jev, neÏ aby ho zahrnula mezi pracovní rizika. Mandy Priceová,
stará devatenáct let a dva mûsíce, uznávaná hvûzda sekretáfi-
ské agentury paní Crealeyové v Nonesuchi, vyrazila v úter˘
16. záfií ráno na pohovor do nakladatelství Peverell bez vût‰ích
obav, neÏ jaké obvykle pociÈovala v kaÏdém novém zamûstná-
ní, obav, které neb˘valy nijak akutní a spí‰ neÏ toho, jak obstojí
u budoucího zamûstnavatele, se t˘kaly toho, jak bude zamûst-
navatel vyhovovat jí. O té práci se dovûdûla minul˘ pátek, kdyÏ
se v ‰est hodin zastavila v agentufie pro v˘platu za otravnou
ãtrnáctidenní za‰ívárnu u fieditele, kter˘ povaÏoval sekretáfiku
za stavovsk˘ symbol, ale nemûl ponûtí, jak jejích znalostí vy-
uÏít, a tû‰ila se na nûco nového a moÏná i vzru‰ujícího, i kdyÏ
asi ne tolik vzru‰ujícího, jak se posléze mûlo ukázat.

Paní Crealeyová, u které Mandy pracovala uÏ tfii roky, fiídi-
la svou agenturu ze dvou místností nad trafikou kousek od
Whitechapel Road, kteréÏto umístûní, jak ráda zdÛrazÀovala
sv˘m dûvãatÛm i klientÛm, bylo pfiíhodné pro úfiady v City
i pro mnohapatrové instituce v Docklands. Ne Ïe by nûjak
závratnû prosperovala, ale zatímco jiné agentury tonuly ve
vlnách recese, malá a nezatíÏená loìka paní Crealeyové se stá-
le jakÏ takÏ drÏela na vodû. Kromû toho, Ïe jí pomáhala jedna
z dívek, která zrovna nemûla jinou práci, vedla svou agenturu
úplnû sama. V pfiední kanceláfii chlácholila klienty, zpovídala
nové dívky a pfiidûlovala práci na pfií‰tí t˘den. Zadní místnost
byla její osobní svatynû, vybavená rozkládacím gauãem, na
kterém obãas pfiespala, skfiíÀkou s nápoji a ledniãkou, kreden-
cí, pfii jejímÏ otevfiení se objevila malá kuchyÀka, velk˘m tele-
vizorem a dvûma pohodln˘mi kfiesly pfied plynov˘m krbem,
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v nûmÏ se otáãelo mihotavé ãervené svûtlo za umûl˘mi poleny.
O téhle místnosti mluvila jako o ,,‰peluÀce“ a Mandy byla jed-
na z mála dívek, jimÏ bylo dovoleno vstoupit do jejích soukro-
m˘ch prostor.

MoÏná právû díky ‰peluÀce zÛstávala Mandy agentufie
vûrná, tfiebaÏe by si nikdy otevfienû nepfiiznala potfiebu, která
jí pfiipadala dûtinská i trapná zároveÀ. Matka od ní ode‰la,
kdyÏ jí bylo ‰est, a Mandy se nemohla doãkat, aÏ jí bude ‰est-
náct, aby se mohla odstûhovat od otce, jehoÏ pfiedstavu rodi-
ãovství splÀovalo poskytování dvou jídel dennû, která ov‰em
Mandy musela uvafiit, a nákup nejnutnûj‰ího o‰acení. Loni si
pronajala jeden pokojík v fiadovém domû ve Stratford East,
kde Ïila v boufilivém kamarádském svazku se tfiemi mlad˘mi
pfiáteli. Hlavním pfiedmûtem jejich sporÛ bylo to, Ïe Mandy
zásadnû parkovala svÛj motocykl znaãky Yamaha v úzké
pfiedsíni. Ale právû ‰peluÀka na Whitechapel Road, smí‰ené
vÛnû vína a ãínsk˘ch jídel pfies ulici, syãení plynového krbu,
dvû hluboká o‰oupaná kfiesla, v nichÏ se mohla schoulit
a usnout, pfiedstavovala pro Mandy pojem pohodlí a bezpeãí
domova.

Paní Crealeyová s lahví sherry v jedné ruce a útrÏkem z blo-
ku v druhé pfieÏvykovala svou cigaretovou ‰piãku tak dlouho,
aÏ se jí podafiilo umístit ji do koutku úst, kde obvykle visela jako
popfiení gravitace, a mÏourala na své témûfi nerozlu‰titelné kli-
kyháky pfies velké br˘le se siln˘mi obrouãkami.

,,Je to nov˘ klient, Mandy, nakladatelství Peverell. Na‰la
jsem si je v adresáfii nakladatelství. Je to jeden z nejstar‰ích na-
kladatelsk˘ch domÛ v zemi, moÏná úplnû nejstar‰í, zaloÏili ho
v roce 1792. Sídlí u fieky. Nakladatelství Peverell, Innocent Hou-
se, Innocent Walk, Wapping. Urãitû jsi Innocent House vidûla,
jestli jsi nûkdy byla na v˘letû lodí v Greenwichi. Vypadá jako
ohromn˘ benátsk˘ palác. Zfiejmû mají loì, kterou dopravují za-
mûstnance z pfiístavu Charing Cross, coÏ ti moc nepomÛÏe,
kdyÏ bydlí‰ ve Stratfordu. Ale je to na tvé stranû TemÏe, takÏe
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se tam dostane‰ snadno. MoÏná by sis mûla vzít taxík. A neza-
pomeÀ je donutit, aÈ ti ho zaplatí, neÏ u nich skonãí‰.“

,,To je dobr˘, pojedu na motorce.“
,,Jak myslí‰. âekají tû v úter˘ v deset hodin.“
Paní Crealeyová se uÏ chystala navrhnout, Ïe u tohohle no-

vého klienta by byla na místû jistá formálnost obleãení, ale roz-
myslela si to. Mandy si nechala poradit leccos, pokud ‰lo o prá-
ci nebo chování, ale nikdy nic ohlednû svého v˘stfiedního
a ãasto bizarního obleãení, jímÏ se projevovala její sebevûdomá
a temperamentní osobnost.

Zeptala se: ,,Proã v úter˘? Oni v pondûlí nepracujou?“
,,To se mû neptej. Já jen vím, Ïe dívka, která volala, fiíkala

v úter˘. Tfieba tû sleãna Etiennová nemÛÏe dfiív pfiijmout. Je to
fieditelka a chtûla by si s tebou pohovofiit osobnû. Sleãna Clau-
dia Etiennová. V‰echno jsem ti to napsala.“

Mandy fiekla: ,,O co se tu jedná? Proã se mnou musí mluvit
‰éf?“

,,Jeden ze ‰éfÛ. Jsou zvûdaví na to, koho dostanou. Îádali tu
nejlep‰í a já jim posílám nejlep‰í. MoÏná také hledají nûkoho na-
stálo a chtûjí ho nejdfiív vyzkou‰et. Nenechá‰ se od nich pfie-
mluvit nastálo, Ïe ne, Mandy?“

,,Copak jsem to nûkdy udûlala?“
Pfiijala sklenku sladkého sherry, stulila se do jednoho z tûch

pohodln˘ch kfiesel a studovala papír. Rozhodnû je divné, Ïe s ní
chce budoucí zamûstnavatel mluvit pfied nástupem, ov‰em to-
hle byl pro agenturu nov˘ klient. Obvykl˘ postup byl pro obû
strany jasn˘. Klient v nesnázích zavolal paní Crealeyové, poÏá-
dal ji o písafiku na urãitou dobu a trval na tom, aÈ mu tentokrát
po‰le dûvãe gramotné, rychlost jehoÏ psaní by se alespoÀ blíÏi-
la poÏadované normû. Paní Crealeyová slíbila divy pfiesnosti,
v˘konnosti a svûdomitosti a poslala tam kteroukoli dívku, jeÏ
byla právû volná a jiÏ mohla pfiemluvit, aby to zkusila, a jen
doufat, Ïe tentokrát se pfiedstavy klienta a pracovnice nûjak se-
jdou. StíÏnosti, které pfii‰ly pak, odráÏela paní Crealeyová ne-
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mûnnû vyãítavou odpovûdí: ,,Tomu vÛbec nerozumím. Od
ostatních zamûstnavatelÛ má ty nejlep‰í reference. VÏdycky po
mnû v‰ichni chtûjí Sharon.“

Klient, kter˘ zaãal pociÈovat, Ïe chyba je tak nûjak na jeho
stranû, s povzdechem poloÏil sluchátko a vydrÏel, dokud vzá-
jemné utrpení neskonãilo a stálá ãlenka personálu se nevrátila
zpût k zamûstnavatelce, kde se jí dostalo radostného pfiijetí.
Paní Crealeyová si vzala svÛj podíl, skrovnûj‰í, neÏ úãtovala
vût‰ina agentur, coÏ byl zfiejmû dÛvod jejího pfietrvávání
v branÏi, a transakce byla ukonãena aÏ do doby, kdy dal‰í epi-
demie chfiipky nebo letní dovolené pfiinesly dal‰í vítûzství na-
dûje nad zku‰eností.

Paní Crealeyová fiekla: ,,V pondûlí si mÛÏe‰ vzít volno, Man-
dy, já ti ho proplatím. A údaje o své kvalifikaci a praxi rad‰i na-
pi‰ na stroji. Nadepi‰ to celé Îivotopis, to vÏdycky dûlá dojem.“

Mandyin Ïivotopis i Mandy sama – pfies svÛj v˘stfiední ze-
vnûj‰ek – vÏdycky udûlaly dojem. Za to mohla dûkovat své uãi-
telce angliãtiny, paní Chilcroftové. Paní Chilcroftová fiíkávala
své tfiídû zlobiv˘ch jedenáctilet˘ch Ïaãek: ,,Nauãíte se psát
sv˘m matefisk˘m jazykem jednodu‰e, pfiesnû a s urãitou ele-
gancí, a mluvit jím tak, abyste nemûly problémy, sotva otevfiete
ústa. Máte-li v úmyslu vdát se v ‰estnácti a vychovávat dûti
v obecním bytû, budete potfiebovat jazyk. Nemáte-li jinou cti-
Ïádost, neÏ aby vás Ïivil muÏ nebo stát, budete jej potfiebovat
je‰tû víc, tfieba jen k tomu, abyste získaly pfiízeÀ na sociálním
odboru místního nebo okresního úfiadu. TakÏe se uãte.“

Mandy se nikdy nedovedla rozhodnout, jestli paní Chilcrof-
tovou nenávidí nebo obdivuje, ale pod jejím podnûtn˘m, byÈ
nekonvenãním pedagogick˘m vedením se nauãila anglicky
mluvit, psát, pouÏívat pravopis a uÏívat jazyk sebevûdomû
a s urãit˘m pÛvabem. Vût‰inou ale tuto znalost spí‰ skr˘vala.
Myslela si, i kdyÏ nikdy tu kacífiskou my‰lenku nevyslovila, Ïe
nemá smysl b˘t jako doma ve svûtû paní Chilcroftové, kdyÏ ji
nepfiijmou v jejím vlastním. Její vzdûlání tady bylo pro pfiípad,
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kdyby bylo potfieba jako obchodní a obãas i spoleãenská v˘ho-
da, k níÏ Mandy je‰tû pfiidala vysokou rychlost tûsnopisu
a zbûhlost v uÏívání rÛzn˘ch textov˘ch editorÛ. Mandy sama
vûdûla, Ïe je snadno zamûstnatelná, ale zÛstávala vûrná paní
Crealeyové. Kromû ‰peluÀky tu byly jasné v˘hody – jednak
byla povaÏována za nepostradatelnou, jednak si mohla za-
mûstnání vybírat. Její zamûstnavatelé, zvlá‰tû muÏi, se ji obãas
snaÏili pfiemluvit, aby u nich zÛstala nastálo, nûktefií nabízeli
lákadla, jeÏ mûla málo spoleãného s kaÏdoroãním zvy‰ováním
platu, poukázkami na obûdy nebo ‰tûdr˘mi pfiíspûvky na dÛ-
chodové poji‰tûní. Mandy v‰ak zÛstávala u nonesuchské agen-
tury a její vûrnost mûla jiné neÏ materiální základy. Obãas ke
své zamûstnavatelce cítila témûfi dospûl˘ soucit. PotíÏe paní
Crealeyové v podstatû pocházely z jejího pfiesvûdãení o pro-
radnosti muÏÛ v kombinaci s její neschopností obejít se bez
nich. Kromû tohoto nemilého rozporu ovládal její Ïivot boj o to,
aby ve své stáji udrÏela tûch pár dívek, které byly zamûstnatel-
né, a její nekoneãná válka s jejím b˘val˘m manÏelem, jejím da-
Àov˘m správcem, fieditelem její banky a vlastníkem její kance-
láfie. Ve v‰ech tûchto traumatech byla Mandy její spojenkyní,
dÛvûrnicí a sympatizantkou. Pokud ‰lo o milostn˘ Ïivot paní
Crealeyové, byl to od Mandy spí‰ projev dobré vÛle neÏ poro-
zumûní, protoÏe pro Mandyinu devatenáctiletou mysl byla
pfiedstava, Ïe její zamûstnavatelka souloÏí se star˘mi – nûkte-
r˘m muselo b˘t nejmíÀ padesát – a nepfiitaÏliv˘mi muÏi, ktefií
se obãas zjevovali v kanceláfii, pfiíli‰ bizarní, neÏ aby o ní váÏ-
nû uvaÏovala.

Po t˘dnu témûfi nepfietrÏitého de‰tû se úter˘ jevilo slibnû,
jako krásn˘ den se sluneãním svitem, kter˘ se energicky prodí-
ral nízk˘mi shluky mrakÛ. Jízda ze Stratfordu East nebyla
dlouhá, ale Mandy si na ni nechala spoustu ãasu a bylo teprve
tfii ãtvrtû na deset, kdyÏ odboãila z Highway, projela Garnet
Street a podél Wapping Wall pfiímo do Innocent Walk. Zpoma-
lila na rychlost chÛze a drkotala po ‰iroké dláÏdûné slepé ulici,
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která na severu konãila tfiímetrovou zdí z ‰ed˘ch cihel a na jihu
tfiemi domy, jeÏ tvofiily nakladatelství Peverell.

Na první pohled byl pro ni Innocent House zklamáním. Byl
to palác v impozantním, ale niãím nev˘znamném georgián-
ském stylu s proporcemi, o nichÏ spí‰ vûdûla, neÏ cítila, Ïe jsou
pÛvabné, a celkem se neli‰il od mnoh˘ch jin˘ch, jeÏ vidûla na
lond˘nsk˘ch námûstích nebo ulicích. Pfiední dvefie byly zavfie-
né a za tabulemi oken ve ãtyfiech patrech, z nichÏ dvû spodní
nesla elegantní balkony z tepaného Ïeleza, nepozorovala Ïádné
známky ãinnosti. Z obou stran stály men‰í, ménû nápadné
domy, trochu stranou jako dva nesmûlí chudí pfiíbuzní. Teì stá-
la naproti prvnímu z nich, mûl ãíslo 10, i kdyÏ tu nebyla ani sto-
pa po ãíslech 1 aÏ 9, a spatfiila, Ïe mezi ním a hlavní budovou
vede uliãka Innocent Passage, kterou od ulice dûlí brána z te-
paného Ïeleza. Tady zfiejmû parkovali zamûstnanci nakladatel-
ství. Ale teì byla brána otevfiená a Mandy uvidûla tfii muÏe, kte-
fií dopravovali dolÛ nákladním v˘tahem lepenkové krabice
a nakládali je do malé dodávky. Jeden z nich, mal˘ snûd˘ mu-
Ïík, mûl na hlavû o‰oupan˘ stetson, smekl jej a posmû‰nû se
Mandy uklonil. Ti druzí vzhlédli od práce a zadívali se na ni
s neskr˘vanou zvûdavostí. Mandy nadzvedla ‰títek pfiilby
a upfiela na v‰echny tfii dlouh˘ odstra‰ující pohled.

Ten druh˘ men‰í dÛm oddûlovala od hlavního paláce ulice
Innocent Lane. Tady by mûla podle instrukcí paní Crealeyové
najít vchod. Vypnula motor, sesedla, vedla motocykl po dláÏdû-
ní a rozhlíÏela se po nejnenápadnûj‰ím místû na zaparkování.
A vtom poprvé spatfiila fieku, úzk˘ tfipytiv˘ pruh vody pod jas-
nícím se nebem. Zaparkovala yamahu, sundala si pfiilbu, sáhla
do postranní bra‰ny po klobouku, nasadila si ho a je‰tû s pfiilbou
pod paÏí a s kabelou se vydala k fiece, jako by ji pfiímo fyzicky
pfiitahoval mocn˘ proud i slab˘ pach, kter˘ pfiipomínal mofie.

Ocitla se na ‰irokém nádvofií ze záfiivého mramoru, ohrani-
ãeném nízk˘m zábradlím z jemnû tepaného Ïeleza na kaÏdém
rohu s propleten˘mi delfíny, ktefií nesli glóbus. Zábradlí upro-
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stfied pfieru‰ovalo schodi‰tû, které vedlo dolÛ k fiece. Sly‰ela ryt-
mické ‰plouchání vody o kameny. Pomalu k ní vy‰la, omráãená
tím divem, jako by nikdy pfiedtím fieku nevidûla. Mihotala se
pfied ní, ‰irok˘ pruh zvlnûné vody se sluneãními skvrnami, zãe-
fien˘ vánkem do milionu vlnek jako vnitrozemské mofie, a kdyÏ
pak vánek ustal, vystfiídala je tajemná, záfiivá hláì. A kdyÏ se
otoãila, poprvé spatfiila, jak se pfied ní tyãí ten úÏasn˘ Innocent
House, ãtyfii poschodí barevného mramoru a zlatého kamene,
kter˘, jak se mûnilo svûtlo, jako by lehce mûnil barvu, zazáfiil
a zase pohasl do tmav‰í zlaté. Velk˘ lomen˘ oblouk hlavního
vchodu mûl z obou stran úzké okno a nad nimi byla dvû po-
schodí s ‰irok˘mi kamenn˘mi balkony se ‰tíhl˘mi mramorov˘-
mi sloupky, jeÏ se zvedaly do trojlist˘ch obloukÛ. Vysoká gotic-
ká okna a mramorové sloupy vedly aÏ do posledního patra pod
parapet nízké stfiechy. Moc se nevyznala v architektufie, ale ta-
kovéhle domy uÏ vidûla kdysi na bujném, uãiteli nezvládnutém
‰kolním v˘letû v Benátkách, to jí bylo tfiináct. Mûsto na ni ne-
udûlalo zvlá‰tní dojem, zapamatovala si siln˘ letní pach kaná-
lÛ, dûti si ucpávaly nosy a jeãely pfiedstíran˘m znechucením,
pfielidnûné galerie a paláce, které pr˘ byly v˘znamné, ale vy-
padaly, jako by se kaÏdou chvíli chtûly zfiítit do kanálÛ. Vidûla
Benátky je‰tû pfiíli‰ mladá a nedokonale pfiipravená. Teì po-
prvé v Ïivotû pfii pohledu na ten zázrak paláce Innocent House
pocítila opoÏdûnou reakci na tehdej‰í záÏitek, smûs posvátné
báznû a radosti, která ji pfiekvapila a trochu vydûsila.

Z transu ji vytrhl muÏsk˘ hlas: ,,Hledáte nûkoho?“
Otoãila se k muÏi, kter˘ se na ni díval skrz zábradlí, jako by

se zázrakem vynofiil z fieky. KdyÏ popo‰la, zjistila, Ïe stojí na
pfiídi ãlunu uvázaného nalevo od schodÛ. Mûl námofinickou
ãapku pevnû nasazenou na hou‰tinû ãern˘ch kudrn a oãi jako
jasné ‰tûrbinky v o‰lehané tváfii.

¤ekla: ,,Pfii‰la jsem kvÛli práci. Jen jsem se dívala na fieku.“
,,Ta je tu pofiád, fieka. Vchod je tamhle.“ Ukázal palcem k In-

nocent Lane.
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,,Ano, já vím.“
Aby dala najevo, Ïe jedná nezávisle, pohlédla Mandy na ho-

dinky, pak se otoãila a strávila dal‰í dvû minuty tím, Ïe si pro-
hlíÏela Innocent House. Naposled se ohlédla na fieku a vydala
se k paláci.

Venkovní dvefie nesly velk˘ nápis: NAKLADATELSTVÍ
PEVERELL – VSTUPTE PROSÍM. Otevfiela je a ve‰la zasklen˘m
vestibulem do vrátnice. Napravo stál vyfiezávan˘ psací stÛl
s telefonní ústfiednou, kterou obsluhoval ‰edovlas˘ muÏ s jem-
nou tváfií. S úsmûvem ji pozdravil a pak si zapsal její jméno.
Mandy mu podala motocyklistickou pfiilbu, on ji vzal do drob-
n˘ch rukou se stafieck˘mi skvrnkami opatrnû jako bombu,
chvíli zfiejmû nevûdûl, co s ní, a nakonec ji nechal na pultû.

Oznámil její pfiíchod telefonem a pak fiekl: ,,Sleãna Blacketto-
vá vás dovede nahoru ke sleãnû Etiennové. Neposadíte se za-
tím?“

Mandy se posadila, a aniÏ vûnovala pozornost trojím novi-
nám, literárním ãasopisÛm a peãlivû naaranÏovan˘m katalo-
gÛm rozprostfien˘m na nízkém stolku, rozhlédla se kolem.
Kdysi to musela b˘t elegantní místnost; mramorov˘ krb, nad
nímÏ visela olejomalba Grand Canalu, krásnû ‰tukovan˘ strop
a oblé fiímsy hrubû kontrastovaly s moderním stolem vrátnice,
pohodln˘mi, ale úãeln˘mi kfiesly, velkou, suknem potaÏenou
v˘vûsní tabulí a v˘tahovou klecí nalevo od krbu. Na stûnách,
vymalovan˘ch sytou zelenou barvou, visela fiada sépiov˘ch
portrétÛ. Mandy pfiedpokládala, Ïe to jsou pfiedkové PeverellÛ,
a zrovna vstala, aby se na nû podívala zblízka, kdyÏ se objevila
její prÛvodkynû, statná, spí‰ o‰klivá Ïena, zfiejmû ona sleãna
Blackettová. Pozdravila Mandy bez úsmûvu, vrhla pfiekvape-
n˘, trochu polekan˘ pohled na její klobouk, a aniÏ se pfiedstavi-
la, vyzvala Mandy, aby ‰la s ní. Mandy si s její nevlídností ne-
dûlala starost. Byla to zfiejmû asistentka hlavního fieditele, celá
Ïhavá, aby jí pfiedvedla, jaké má ve firmû postavení. Takové uÏ
Mandy znala.
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Pfii spatfiení haly se zajíkla úÏasem. Podlaha z mramoru se
skládala z barevn˘ch dílÛ, z nichÏ vyrÛstalo ‰est ‰tíhl˘ch sloupÛ
se sloÏitû vyfiezávan˘mi hlavicemi aÏ u nádhernû malovaného
stropu. Bez ohledu na oãividnou netrpûlivost sleãny Blackettové
se bezdûãnû zastavila na posledním schodû a pomalu se zadíva-
la vzhÛru, kde se klenula ohromná kupole; paláce, vûÏe s ko-
rouhviãkami, kostely, domy, mosty, klikatá fieka, na ní lodû s vy-
sok˘mi stûÏni a malí andílkové s na‰pulen˘mi rtíky, ktefií jim do
plachet duli pfiízniv˘ vítr. Mandy pracovala v rÛzn˘ch úfiadech,
od sklenûn˘ch vûÏákÛ zafiízen˘ch v chromu a kÛÏi a vybave-
n˘ch posledními divy elektroniky aÏ po místnosti s jedin˘m
dfievûn˘m stolem a stafiiãk˘m psacím strojem a brzy poznala, Ïe
prostfiedí firmy je nespolehliv˘m ukazatelem její finanãní situa-
ce. Ale nikdy pfiedtím nevidûla úfiední budovu, která by vypa-
dala jako Innocent House.

Mlãky vy‰ly po ‰irokém schodi‰ti. Kanceláfi sleãny Etienno-
vé byla v prvním patfie. Zfiejmû to kdysi byla knihovna, jejíÏ ãást
byla oddûlena pfiíãkou, takÏe vznikla dal‰í malá kanceláfi. Mla-
dá Ïena s váÏnou tváfií, tak hubená, jako by trpûla anorexií, psa-
la na poãítaãi a vrhla na Mandy jen krátk˘ pohled. Sleãna
Blackettová otevfiela spojovací dvefie a oznámila: ,,Je tu Mandy
Priceová z agentury, sleãno Claudie,“ a vzdálila se.

Místnost Mandy pfiipadala po stísnûné pfiední kanceláfii veli-
kánská, byl to cel˘ lán parket, které musela pfiejít aÏ k psacímu
stolu napravo od vzdáleného okna. Vysoká tmavá Ïena vstala,
aby ji pfiivítala, podala jí ruku a pokynula jí k protûj‰í Ïidli.

,,Máte s sebou Ïivotopis?“ zeptala se.
,,Ano, sleãno Etiennová.“
Nikdy pfiedtím po ní Ïivotopis nechtûli, ale paní Crealeyová

mûla pravdu; tady ho oãekávali. Mandy sáhla do své kabely,
ozdobené stfiapci a kfiiklavou v˘‰ivkou, trofeje z loÀské dovole-
né na Krétû, a podala jí tfii úhledné strojopisné stránky. Sleãna
Etiennová je zaãala studovat a Mandy zaãala studovat sleãnu
Etiennovou.
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Do‰la k závûru, Ïe není mladá, jistû jí je pfies tfiicet. Mûla tváfi
s vystoupl˘mi lícními kostmi, jemnou bledou pletí, mûlce po-
sazené oãi s temn˘mi, témûfi ãern˘mi duhovkami pod tûÏk˘mi
víãky. Oboãí nad nimi si vytrhala do vysokého oblouku. Krát-
ké vlasy, leskle vykartáãované, mûla po levé stranû rozdûlené
pû‰inkou, vyklouzl˘ pramen si zastrãila za levé ucho. Ruce,
v nichÏ drÏela papíry s Ïivotopisem, byly bez prstenÛ, prsty
velmi dlouhé a ‰tíhlé, nehty nenalakované.

AniÏ vzhlédla, otázala se: ,,Jmenujete se Mandy nebo Aman-
da Priceová?“

,,Mandy, sleãno Etiennová.“ Za jin˘ch okolností by Mandy
dodala, Ïe kdyby se jmenovala Amanda, uvedla by to v Ïivoto-
pise.

,,UÏ jste nûkdy pracovala v nakladatelství?“
,,Jen asi tfiikrát za poslední dva roky. Uvedla jsem jména fi-

rem, pro které jsem dûlala, v seznamu na stranû tfii.“
Sleãna Etiennová ãetla dál, pak vzhlédla, jasné oãi pod zdvi-

Ïen˘m oboãím se na Mandy upfiely s vût‰ím zájmem neÏ pfied-
tím.

¤ekla: ,,Ve ‰kole jste si vedla v˘bornû, ale od té doby jste vy-
stfiídala mnoho rÛzn˘ch zamûstnání. Nikde jste nezÛstala déle
neÏ nûkolik t˘dnÛ.“

Za tfii roky pfiechodn˘ch pracovních pomûrÛ se Mandy na-
uãila rozeznávat a pfiekonávat vût‰inu muÏsk˘ch intrik, ale pfii
jednání se sv˘m vlastním pohlavím byla ménû sebevûdomá. Její
instinkt, ostr˘ jako zuby fretky, jí napovídal, Ïe se sleãnou
Etiennovou se musí jednat opatrnû. Pomyslela si: O tom to prá-
vû je, ty stará kozo. Dnes tady a zítra sbohem. ¤ekla v‰ak: ,,Pro-
to mám ráda práci na dobu urãitou. Chci získat co nej‰ir‰í zku-
‰enosti, neÏ se usadím ve stálém zamûstnání. V nûm pak budu
usilovat o úspûch.“

Ale nebyla to pravda. Mandy nemûla vÛbec v úmyslu najít si
stálé místo. Doãasná práce beze smluv a podmínek sluÏby, její
rozmanitost, vûdomí, Ïe není vázaná, Ïe i ta nejhor‰í práce
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skonãí pfií‰tí pátek, jí naprosto vyhovovaly; mûla v‰ak jiné plá-
ny. Mandy ‰etfiila na den, kdy si s pfiítelkyní Naomi budou moci
dovolit mal˘ krámek na Portobello Road. Tam Naomi uplatní
svou biÏuterii a Mandy bude navrhovat a vyrábût své klobou-
ky, takÏe obû budou rychle stoupat ke slávû a bohatství.

Sleãna Etiennová se znovu podívala do Ïivotopisu. Podotkla
su‰e: ,,Máte-li ambice najít stálé místo a dosáhnout v nûm úspû-
chu, pak jste ve své generaci vzácná v˘jimka.“

Vrátila jí Ïivotopis s krátk˘m netrpûliv˘m gestem, zvedla se
a fiekla: ,,Tak dobfie, dáme vám písafisk˘ test. Uvidíme, jste-li tak
dobrá, jak tvrdíte. Druh˘ poãítaã je v pfiízemí v kanceláfii sleãny
Blackettové. Tam budete pracovat, takÏe tam také mÛÏete udû-
lat ten test. Pan Dauntsey, ná‰ redaktor poezie, má pásek, kter˘
chce pfiepsat. Je to v místnosti na‰eho archivu.“ Vstala a doda-
la: ,,Dojdeme tam spolu. AspoÀ získáte pfiedstavu o rozvrÏení
domu.“

,,Poezie?“ zeptala se Mandy. To by mohlo b˘t záludné, pfie-
pisovat ver‰e z pásku. Vûdûla, Ïe u moderních ver‰Û je tûÏké
poznat zaãátky a konce fiádkÛ.

,,Není to poezie. Pan Dauntsey prohlíÏí ná‰ firemní archiv
a doporuãuje, které materiály by se mûly ponechat a které skar-
tovat. Nakladatelství Peverell vydává knihy od roku 1792. Ve
star˘ch archivech jsou nûkteré zajímavé materiály, ty by se mûly
fiádnû zkatalogizovat.“

Mandy následovala paní Etiennovou po ‰irok˘ch toãit˘ch
schodech, pro‰ly halou a ve‰ly do recepce. Zfiejmû bylo tfieba
pouÏít v˘tah, kter˘ jezdil jen z pfiízemí. Asi to není nejlep‰í ces-
ta, pomyslela si, jak poznat topografii domu, ale ta poznámka
znûla slibnû; vypadalo to, Ïe tu práci má v kapse, bude-li o ni
stát. Od prvního pohledu na TemÏi Mandy vûdûla, Ïe o ni stojí.

V˘tah byl mal˘, a kdyÏ se skfiípûním stoupal nahoru, aÏ ne-
pfiíjemnû silnû vnímala vysokou mlãenlivou postavu, která se
paÏí témûfi otírala o její. Pohled upírala na mfiíÏ v˘tahu, ale cíti-
la vÛni sleãny Etiennové, jemnou a trochu exotickou, tak sla-
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bounkou, Ïe to tfieba ani nebyl parfém, ale jen drahé m˘dlo.
V‰echno na sleãnû Etiennové pfiipadalo Mandy drahé, matn˘
lesk halenky, která mohla b˘t jen z pravého hedvábí, dvojit˘
zlat˘ fietûz a zlaté náu‰nice, plá‰È, ledabyle pfiehozen˘ pfies ra-
mena, kter˘ mûl jemnou mûkkost ka‰míru. Ale fyzická blízkost
její spoleãnice a její vlastní zbystfiené smysly, povzbuzené no-
votou a vzru‰ením z toho neobyãejného domu, jí fiíkaly je‰tû
nûco; Ïe sleãna Etiennová není ve své kÛÏi. To ona, Mandy, mûla
teì b˘t nervózní. Místo toho si uvûdomovala, Ïe ovzdu‰í
v klaustrofobickém v˘tahu, kter˘ se ‰ílenû pomalu sunul vzhÛ-
ru, se chvûje napûtím.

S trhnutím se zastavil a sleãna Etiennová odsunula dvojité
mfiíÏové dvefie. Mandy se ocitla v úzké hale s jednûmi dvefimi
vepfiedu a druh˘mi nalevo. Ty pfiední byly otevfiené a spatfiila
velkou neuspofiádanou místnost, kterou od stropu po podlahu
vyplÀovaly kovové regály tûÏce naloÏené svazky dokumentÛ
a hromadami papírÛ. Od oken ke dvefiím vedla mezi regály
uliãka, tak úzká, Ïe se jí dalo sotva projít. Ovzdu‰í páchlo sta-
r˘m papírem, zatuchlinou a plísní. ·la za sleãnou Etiennovou
mezi stûnou a regály, aÏ do‰ly k dal‰ím mal˘m dvefiím, tento-
krát zavfien˘m.

Sleãna Etiennová se zastavila a fiekla: ,,Pan Dauntsey zde
pracuje na tûch dokumentech. ¤íkáme tomu mal˘ archiv. Ten
pásek pr˘ nechal tady na stole.“

Mandy se zdálo, Ïe to vysvûtlení bylo zbyteãné a celkem
zvlá‰tní a Ïe sleãna Etiennová na okamÏik zaváhala, neÏ vzala
za otoãnou kliku. Pak s prudk˘m gestem, témûfi jako by za
dvefimi ãekala nûjakou pfiekáÏku, do‰iroka otevfiela.

Jako zl˘ duch je na prahu pfiekvapil pach, dobfie znám˘ lid-
sk˘ pach zvratkÛ, nebyl siln˘, ale tak neãekan˘, Ïe Mandy in-
stinktivnû ucouvla. Pfies rameno sleãny Etiennové okamÏitû
pfiehlédla celou místnost s dfievûnou podlahou bez koberce,
ãtvercov˘m stolem napravo ode dvefií a jedin˘m vysok˘m ok-
nem. Pod oknem stála úzká válenda a na ní leÏela Ïena.
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Pach nebyl potfieba k tomu, aby Mandy napovûdûl, Ïe hledí
na smrt. Nevykfiikla; nikdy nekfiiãela strachem nebo zdû‰ením,
ale srdce a bfiicho jí sevfiela obfií ledová pûst a Mandy se roz-
tfiásla prudce jako dítû, které vyzvednou z ledového mofie. Îád-
ná z nich nepromluvila; vydaly se, Mandy hned za sleãnou
Etiennovou, tich˘mi, témûfi nesly‰n˘mi kroky k pohovce.

Îena leÏela na kostkované dece, ale pod hlavou mûla pol‰táfi,
jako by si chtûla dopfiát v posledních okamÏicích vûdomí trochu
pohodlí. U pohovky stála Ïidle, na ní prázdná láhev od vína,
malovaná sklenka a velká nádoba se ‰roubovacím hrdlem. Pod
Ïidlí leÏely peãlivû srovnané hnûdé ‰nûrovací polobotky. MoÏ-
ná si je sundala, aby neza‰pinila deku, pomyslela si Mandy. Ale
deka byla za‰pinûná a pol‰táfi také. Leskl˘ prouÏek zvratkÛ
jako stopa velkého slimáka pfiischl k levé tváfii a tuhl na pol‰tá-
fii. Îena mûla napÛl otevfiené oãi, duhovky obrácené vzhÛru,
‰edé vlasy s ofinou. Mûla na sobû hnûd˘ svetr s rolákem a tví-
dovou sukni, pod níÏ vykukovaly podivnû zkroucené hubené
nohy. Levou paÏi mûla odtaÏenou, témûfi se dot˘kala Ïidle, pra-
vá jí leÏela na prsou. Pravá ruka pfied smrtí poodhrnula tenk˘
vlnûn˘ svetr a odhalila bílé tílko. Kromû prázdné lékovky tam
byla ãtvercová obálka, na níÏ byla rázn˘m ãern˘m písmem na-
psána adresa.

Mandy za‰eptala tak uctivû, jako by byly v kostele: ,,Kdo je
to?“

Sleãna Etiennová odpovûdûla klidn˘m hlasem: ,,Sonia Cle-
mentsová. Jedna na‰e vedoucí redaktorka.“

,,Pro ni jsem mûla pracovat?“
Mandy vûdûla, Ïe je ta otázka nevhodná, hned jakmile ji vy-

fikla, ale sleãna Etiennová odpovûdûla: ,,Také, ale ne moc dlou-
ho. Ona mûla koncem mûsíce odejít.“

Zvedla obálku, jako by ji tûÏkala v rukou. Mandy si pomys-
lela: Chtûla by ji otevfiít, ale ne pfiede mnou. Po nûkolika vtefii-
nách fiekla sleãna Etiennová: ,,Je to adresováno koronerovi.
I bez toho je jasné, co se tu stalo. Je mi líto, Ïe jste musela zaÏít
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tenhle ‰ok, sleãno Priceová. Bylo to od ní bezohledné. KdyÏ se
lidi chtûjí zabít, mûli by to provést u sebe doma.“

Mandy pomyslela na mal˘ fiadov˘ domek ve Stratfordu
East, na spoleãnou kuchyÀ a koupelnu, na vlastní mal˘ poko-
jík v domû, kde by ãlovûk musel mít velké ‰tûstí, aby se mu po-
dafiilo v soukromí spolknout prá‰ky, natoÏ po nich zemfiít. Pfii-
nutila se znovu podívat mrtvé Ïenû do tváfie. Pocítila náhlé
nutkání zatlaãit jí oãi a zavfiít pootevfiená ústa. Tak tohle je
smrt, takhle tedy vypadá smrt, neÏ na vás vztáhnou ruku fu-
nebráci. Mandy vidûla jedinou osobu mrtvou, byla to její ba-
biãka; úhlednû zahalená rubá‰em s volánkem u krku, uloÏená
v rakvi jako panenka v dárkové krabici, podivnû zmen‰ená,
vyhlíÏela klidnûji neÏ kdy zaÏiva, jasné nepokojné oãi zavfiené,
pracovité ruce koneãnû klidnû sloÏené. Najednou se jí zmocnil
smutek, pfiíval lítosti, moÏná Ïe to byl opoÏdûn˘ ‰ok nebo ná-
hlá vzpomínka na babiãku, kterou mûla moc ráda. A kdyÏ jí vy-
tryskly horké slzy, nevûdûla, jestli pláãe pro babiãku nebo pro
tuhle cizí Ïenu, která tu leÏela, nepûkná v jakési bezbranné to-
pornosti. Mandy plakala málokdy, ale kdyÏ uÏ, byla k nezasta-
vení. Zdû‰ena tím, Ïe si udûlá ostudu, snaÏila se ovládnout,
rozhlédla se kolem, oãima hledala nûco známého, z ãeho nejde
strach, nûco, ãeho by se mohla zachytit, potvrzení toho, Ïe
mimo tuhle celu smrti existuje normální svût. Na stole stál
mal˘ magnetofon.

Mandy k nûmu pfiistoupila a uchopila ho, jako by to byl sva-
t˘ obrázek. ¤ekla: ,,Tady je ten pásek? Je to ten seznam, co mám
pfiepsat?“

Sleãna Etiennová ji chvíli mlãky pozorovala a pak fiekla:
,,Ano, pfiepi‰te. A dvojmo. MÛÏete pouÏít poãítaã v kanceláfii
sleãny Blackettové.“

A v tom okamÏiku si Mandy uvûdomila, Ïe to místo získala.
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Kapitola 2

Pfied patnácti minutami Gerard Etienne, pfiedseda a hlavní fie-
ditel nakladatelství Peverell, ode‰el ze zasedání rady a vracel se
do své kanceláfie v pfiízemí budovy. Náhle se zastavil, ustoupil
zpátky do stínu, ti‰e jako koãka popo‰el za balustrádu a zadíval
se dolÛ. Pod ním v hale se pomalu otáãela dívka s oãima upfie-
n˘ma na strop. Mûla na sobû vysoké ãerné pfiiléhavé kozaãky,
krátkou úzkou hnûdoÏlutou sukni a cihlovû ãervené sametové
sako. Zvedla jednu ‰tíhlou ruku a pfiidrÏela si svÛj pozoruhod-
n˘ klobouk. Ten byl zfiejmû vyroben z ãervené plsti, mûl ‰irok˘
okraj, vepfiedu otoãen˘ a ozdoben˘ úÏasnou smûsicí pfiedmûtÛ:
kvûtinami, péry, prouÏky saténu a krajky, dokonce mal˘mi
sklíãky. KdyÏ se otáãela, záfiil, tfipytil se a svítil. Mûla by vypa-
dat smû‰nû, pomyslel si, s tou nosatou dûtskou tváfií poloza-
krytou neposlu‰n˘mi prameny tmav˘ch vlasÛ a s tímhle gro-
teskním v˘tvorem na hlavû. Ona v‰ak vypadala kouzelnû.
Zjistil, Ïe se usmívá, skoro smûje, a náhle se ho zmocnilo ‰ílen-
ství, jaké nepocítil od sv˘ch jedenadvaceti let, touha rozbûhnout
se po ‰irokém schodi‰ti, popadnout ji do náruãí a roztanãit se
s ní po mramorové podlaze, ven ze dvefií aÏ k okraji tfipytivé
fieky. Dokonãila pomalou otáãku a následovala sleãnu Blacket-
tovou pfies halu. Chvíli tam zÛstal stát a vychutnával ten zá-
chvat po‰etilosti, kter˘, jak se mu zdálo, nemûl nic spoleãného
s pohlavím, ale s touhou podrÏet tu destilovanou vzpomínku
na mládí, první lásky, smích, svobodu bez odpovûdnosti, ryzí
animální radost ve svûtû smyslÛ. Nic z toho uÏ teì do jeho Ïi-
vota nepatfiilo. Je‰tû s úsmûvem na rtech poãkal, aÏ bude v hale
ãist˘ vzduch, pak zvolna se‰el do své kanceláfie.

Za dvacet minut nato se otevfiely dvefie, podle krokÛ poznal
svou sestru. AniÏ vzhlédl, zeptal se: ,,Co je to za dítû v tom
v klobouku?“
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,,V klobouku?“ Chvíli se zdálo, Ïe mu nerozumûla, pak fiek-
la: ,,Ach, klobouk. Mandy Priceová ze sekretáfiské agentury.“

V hlase jí zazníval podivn˘ tón a on se otoãil a teprve teì jí
vûnoval plnou pozornost. ,,Claudie, co se stalo?“

,,Sonia Clementsová je mrtvá. Spáchala sebevraÏdu.“
,,Kde?“
,,Tady. V malém archivu. Na‰ly jsme ji s tou dívkou. ·ly jsme

tam pro jeden GabrielÛv pásek.“
,,Ta dívka ji na‰la?“ Odmlãel se a dodal: ,,Akde vlastnû je teì?“
,,Jak jsem ti fiekla, v malém archivu. Mrtvoly jsme se nedo-

tkly. Proã taky?“
,,Myslím – kde je to dûvãe?“
,,Hned vedle u Blackie, pfiepisuje ten pásek. Moc ji nelituj.

Nebyla sama a není tam Ïádná krev. Tahle generace je tvrdá.
Ani nemrkla. Starala se jen o to, jestli dostane tu práci.“

,,Ví‰ urãitû, Ïe to byla sebevraÏda?“
,,Jistû. Nechala tam tenhle dopis. Je otevfien˘, ale neãetla jsem

ho.“
Podala mu obálku, pak pfie‰la k oknu a zadívala se ven.

Po pár vtefiinách opatrnû vytáhl papír z obálky a ãetl nahlas:
,,Omlouvám se, Ïe vás obtûÏuju, ale tahle místnost mi pfiipada-
la nejlep‰í. Najde mû asi Gabriel, a ten má se smrtí dost zku‰e-
ností, takÏe to nebude takov˘ otfies. Teì, kdyÏ bydlím sama, by
mû doma nemuseli objevit, dokud bych nezaãala smrdût, a já
bych si ráda uchovala jistou dÛstojnost i po smrti. V‰echny
záleÏitosti mám v pofiádku, své sestfie jsem napsala. Necítím se
povinna udávat dÛvody svého konání, ale kdyby to nûkoho
zajímalo, dávám prostû pfiednost nicotû pfied pokraãováním
v existenci. Je to rozumná volba a v‰ichni na ni máme nárok.“

SloÏil dopis. ,,Vypadá to dost jasnû, a je to její písmo. Jak to
udûlala?“

,,Prá‰ky a alkohol. Ani tam není moc nepofiádek.“
,,UÏ jsi volala na policii?“
,,Na policii? Zatím jsem nemûla ãas. ·la jsem rovnou k tobû.
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A je to vÛbec nutné, Gerarde? SebevraÏda není zloãin. NemÛ-
Ïeme zavolat doktora Frobishera?“

¤ekl stroze: ,,Nevím, jestli je to nutné, ale rozhodnû je to
vhodné. Nechceme, aby vznikly nûjaké pochybnosti o její
smrti.“

,,Pochybnosti?“ zeptala se. ,,Pochybnosti? Proã by mûly
vznikat pochybnosti?“

Zti‰ila hlas, teì skoro ‰eptala. Témûfi bezdûãnû se pfiesunuli
od pfiepáÏky k oknu.

,,Tak drby. Fámy, skandál. MÛÏeme na policii zavolat odtud.
Nemá cenu volat pfies ústfiednu. Vezmou-li ji do v˘tahu, moÏná
ji dostaneme z budovy, neÏ se zamûstnanci dozvûdí, co se stalo.
Je tu ov‰em George. MoÏná by policisté mûli rad‰i pfiijít tûmihle
dvefimi. Georgeovi musíme fiíct, aby drÏel jazyk za zuby. Kde je
teì ta dívka z agentury?“

,,UÏ jsem ti to fiíkala. Vedle v kanceláfii Blackie, dûlá tam pí-
safisk˘ test.“

,,Spí‰ tam popisuje Blackie a kaÏdému, kdo se tam nacho-
m˘tne, jak se vydûsila, kdyÏ ‰la nahoru pro pásek a na‰la
mrtvolu.“

,,Obûma jsem nafiídila, aby nic nefiíkaly, dokud to zamûst-
nancÛm nefiekneme my. Gerarde, jestli to chce‰ udrÏet v tajnos-
ti tfieba jen dvû hodiny, zapomeÀ na to. Bude vy‰etfiování, pub-
licita. A dolÛ ji musí vzít po schodech. Tûlo na nosítkách
nemÛÏe‰ strãit do v˘tahu. PaneboÏe, to nám tak je‰tû chybûlo!
Mimo jiné to úÏasnû povzbudí morálku zamûstnancÛ.“

Chvíli mlãeli, ani jeden z nich se nepohnul smûrem k telefo-
nu. Pak se na nûj podívala a fiekla: ,,KdyÏ jsi ji minul˘ t˘den vy-
razil, jak to vzala?“

,,Nezabila se kvÛli tomu, Ïe jsem jí dal padáka. Byla to ro-
zumná Ïenská, vûdûla, Ïe musí jít. Muselo jí to b˘t jasné od
chvíle, kdy jsem se stal fieditelem. Celou dobu jsem tvrdil, Ïe
podle mû máme o jednoho redaktora víc, Ïe tu práci musíme
zvládnout s externistou.“
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,,Ale bylo jí padesát tfii. Nebylo by pro ni lehké sehnat jinou
práci. A byla tu jedenadvacet let.“

,,Na ãásteãn˘ úvazek.“
,,To ano, ale pracovala skoro jako na cel˘. Tohle byl cel˘ její

Ïivot.“
,,Claudie, to je sentimentální nesmysl. Mûla Ïivot mimo ty-

hle zdi. Co to ksakru má s tím spoleãného? Buì tu byla potfie-
ba, nebo nebyla.“

,,Takhle jsi to na ni vybafl? Îe uÏ není potfieba?“
,,Nebyl jsem hrub˘, jestli naznaãuje‰ tohle. ¤ekl jsem jí, Ïe

hodláme zamûstnat externistu jako redaktora literatury faktu
a Ïe její místo tady bude nadbyteãné. A i kdyÏ nemá právní
nárok na maximální odstupné, mÛÏeme dojít k jistému vypo-
fiádání.“

,,K vypofiádání? Co na to fiekla?“
,,Îe to nebude nutné. Îe si své vûci vypofiádá sama.“
,,To taky udûlala. S pomocí analgetik a láhve bulharského ka-

bernetu. No, aspoÀ nám u‰etfiila peníze, ale rad‰i bych jí zapla-
tila, neÏ fie‰it tohle. Vím, Ïe by mi jí mûlo b˘t líto. Snad to pfiijde,
aÏ se dostanu ze ‰oku. Teì to zatím moc nejde.“

,,Claudie, nemá smysl zase zaãínat s na‰imi star˘mi spory.
Bylo tfieba ji propustit a já ji propustil. Nijak to nesouvisí s její
smrtí. Udûlal jsem to, co bylo tfieba v zájmu firmy, a v termínu,
se kter˘m jsi souhlasila. Ani ty, ani já nemÛÏeme za její sebe-
vraÏdu a její smrt nemá nic spoleãného s ostatními nepfiíjem-
nostmi, co se tu dûjí.“ Odmlãel se a dodal: ,,Pokud je ov‰em ne-
mûla na svûdomí ona.“

Nepfieslechla náhl˘ tón nadûje v jeho hlase. TakÏe mûl vût‰í
starost, neÏ by si pfiiznal. Poznamenala hofice: ,,Byla by to pûkná
cesta z na‰ich problémÛ, viì? Ale jak by to mohla provést, Ge-
rarde? Zrovna byla na neschopence, kdyÏ nûkdo zniãil korektu-
ry Stilgoea, a byla za autorem v Brightonu, kdyÏ se nám ztratily
ilustrace k té knize o Guyi Fawkesovi. Ne, ta je mimo podezfiení.“

,,Ov‰em. Ano, já zapomnûl. Ví‰ co, já teì zavolám na policii

26

P.  D .  J A M E S OVÁ V R A Î D Y V  N A K L A D AT E L S T V Í

VraÏdy v nakladatelství 2010  10.2.2014  15.00  Stránka 26



a ty obejde‰ kanceláfie a fiekne‰, co se stalo. Bude to míÀ drama-
tické neÏ v‰echny svolávat, aby se to dozvûdûli najednou. ¤ek-
ni jim, aÈ zÛstanou u sebe, dokud se mrtvola neodnese.“

Pronesla pomalu: ,,Je tu je‰tû nûco. Myslím, Ïe jsem poslední
osoba, která ji vidûla Ïivou.“

,,Nûkdo to b˘t musel.“
,,Bylo to vãera veãer, hned po sedmé. Pracovala jsem aÏ do

veãera. Vy‰la jsem ze ‰atny v prvním patfie a vidûla ji, jak jde po
schodech nahoru. Nesla láhev vína a skleniãku.“

,,Nezeptala ses jí, co dûlá?“
,,Ov‰emÏe ne. Nebyla to Ïádná zaãínající písafika. Jenom mû

napadlo, Ïe nese tu láhev do archivu, aby si tam potají pfiihnu-
la. Do toho mi pfiece nic nebylo. ¤íkala jsem si, Ïe je divné, Ïe
pracuje tak dlouho, ale to bylo v‰echno.“

,,Vidûla tû?“
,,Asi ne. NerozhlíÏela se.“
,,A nikdo jin˘ nablízku nebyl?“
,,V tu dobu uÏ ne. Já byla poslední.“
,,Tak se o tom nezmiÀuj. Není to podstatné. Niãemu to nepo-

mÛÏe.“
,,Ale já mûla pocit, Ïe je na ní nûco divného. Vypadala – tak

nûjak – tajnÛstkáfisky. Skoro bûÏela.“
,,To se ti moÏná zdálo pfii pohledu zezadu. Nepodívala ses

po budovû, neÏ jsi zamkla?“
,,Podívala jsem se do její kanceláfie. Nesvítilo se tam. Nic tam

nebylo, ani kabát, ani ta‰ka. Asi je mûla zamãené ve skfiíni. Já si
ale myslela, Ïe uÏ ‰la domÛ.“

,,To mÛÏe‰ u v˘slechu fiíct, ale nic víc. NezmiÀuj se o tom, Ïes
ji pfiedtím vidûla. Koronera by to jen vedlo k tomu, aby se tû ze-
ptal, proã ses taky nepodívala do horních pater.“

,,Proã bych mûla?“
,,No právû.“
,,Ale Gerarde, kdyby se mû zeptali, kdy jsem ji naposled vi-

dûla...“
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,,Tak lÏi. Ale proboha, Claudie, lÏi pfiesvûdãivû a trvej na
tom.“ Pfiikroãil ke stolu a zvedl sluchátko. ,,Asi bych mûl zavo-
lat 999. Je to zvlá‰tní, ale bude to poprvé, co moje pamûÈ sahá,
Ïe se v Innocent House objeví policie.“

Otoãila se od okna a zpfiíma se na nûj zadívala. ,,Doufejme,
Ïe i naposled.“

Kapitola 3

V kanceláfii sedûly Mandy a sleãna Blackettová kaÏdá u svého
poãítaãe a obû psaly s oãima upfien˘ma na obrazovku. Îádná
z nich nemluvila. Mandyiny prsty nejdfiív odmítly pracovat,
nejistû se tfiásly nad klávesami, jako by písmena byla nevysvût-
litelnû zpfieházena a celá klávesnice se stala nesmyslnou zmûtí
symbolÛ. Ale pak na pÛl minuty pevnû sevfiela ruce v klínû a si-
lou vÛle ovládla tfias, a kdyÏ pak zaãala znovu psát, písafiské
umûní se jí vrátilo a v‰echno ‰lo dobfie. Obãas vrhla rychl˘ po-
hled po sleãnû Blackettové. Ta Ïena byla zfiejmû hluboce otfiese-
na. Obliãej s vaãnat˘mi tváfiemi a mal˘mi, témûfi vzdorovit˘mi
ústy byl tak bíl˘, Ïe se Mandy bála, aby se sleãna Blackettová
kaÏdou chvíli nesloÏila na klávesnici v mdlobách.

Ubûhlo asi pÛl hodiny od odchodu sleãny Etiennové a jejího
bratra. Deset minut poté, co za sebou sleãna Etiennová zavfiela
dvefie, opût nahlédla dovnitfi a fiekla: ,,PoÏádala jsem paní De-
meryovou, aby vám donesla ãaj. Musel to b˘t pro vás pro obû
‰ok.“

âaj pfiinesla za pár minut zrzavá Ïena v kvûtované zástûfie.
Postavila podnos na kartotéku se slovy: ,,Prej nemám mluvit,
takÏe nebudu. Ale snad neu‰kodí, kdyÏ fieknu, Ïe právû pfiijela
policie. Jsou tu rychle. Urãitû teì budou chtít ãaj.“ Pak zmizela,
jako by si uvûdomovala, Ïe vût‰í vzru‰ení ji ãeká mimo tuhle
kanceláfi.

Kanceláfi sleãny Blackettové byla místnost nesoumûrn˘ch
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proporcí, pfiíli‰ úzká vzhledem ke své v˘‰ce, a ten nesoulad je‰-
tû podtrhoval nádhern˘ mramorov˘ krb s vlysem se sloÏit˘m
vzorem a tûÏkou fiímsou, kterou nesly dvû sfingy. PfiepáÏka, na-
pÛl dfievûná a napÛl z barevného skla, rozdûlovala jedno úzké
gotické okno a pfietínala i kosoãtvereãn˘ ornament na stropû.
Mandy si pomyslela, Ïe kdyÏ uÏ tu místnost museli rozdûlit,
mohli to udûlat citlivûji, nehledû k pohodlí sleãny Blackettové.
Takhle to dûlalo dojem, Ïe na ní ‰etfiili i kouskem místa, kde
mûla pracovat.

Dal‰í podivnost, ale jiného druhu, byl dlouh˘ had, vyvede-
n˘ v pruhovaném zeleném sametu, kter˘ leÏel mezi dvûma hor-
ními zásuvkami ocelové registratury. Jeho jasné oãi, vyrobené
z knoflíãkÛ, zíraly zpod miniaturního klobouãku a jeho roze-
klan˘ jaz˘ãek z ãerveného flanelu visel z drobné otevfiené tla-
miãky, která byla zfiejmû ob‰itá rÛÏov˘m hedvábím. Mandy uÏ
takovéhle hady vidûla; zrovna její babiãka mûla takového. Snad
se pokládali ke dvefiím, aby pod nimi netáhlo, nebo se omotá-
vali kolem klik, aby se dvefie nezavfiely. Byl to smû‰n˘ pfiedmût,
pfiipomínal dûtskou hraãku, a nepfiedpokládala by, Ïe ho spatfií
v paláci, kde sídlí nakladatelství. Ráda by se na nûj sleãny
Blackettové zeptala, ale sleãna Etiennová jim fiekla, aby nemlu-
vily, a sleãna Blackettová si to vyloÏila jako zákaz hovoru
o ãemkoliv kromû práce.

Minuty ubíhaly v mlãení. Mandy uÏ skoro dopisovala pásek.
Vtom sleãna Blackettová vzhlédla a fiekla: ,,MÛÏete toho nechat.
Teì vám dám diktát. Sleãna Etiennová chtûla, abych vás vy-
zkou‰ela z tûsnopisu.“

Vytáhla ze zásuvky katalog firmy, podala Mandy notes, pfie-
sunula si Ïidli vedle ní a zaãala ãíst tich˘m hlasem, stûÏí pfiitom
pohybovala témûfi bezkrevn˘mi rty. Mandyiny prsty automa-
ticky tvofiily známé hieroglyfy, ale její mysl témûfi nevnímala
podrobnosti ze seznamu chystan˘ch publikací literatury faktu.
Obãas hlas paní Blackettové zakolísal a Mandy do‰lo, Ïe na-
slouchá zvukÛm zvenãí. Po poãáteãním zlovûstném tichu teì
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zaslechly kroky, napÛl si domyslely ‰epot, pak zvuk tûÏ‰ích
krokÛ po mramoru a sebevûdomé muÏské hlasy.

Sleãna Blackettová s oãima na dvefiích se nezvuãnû zeptala:
,,Mohla byste mi to zpátky pfieãíst?“

Mandy svÛj tûsnopis pfieãetla bez chyby. Opût nastalo ticho.
Pak se otevfiely dvefie a ve‰la sleãna Etiennová. ¤ekla: ,,Pfii‰la
policie. âekají je‰tû na lékafie a pak sleãnu Clementsovou odne-
sou. Rad‰i byste tu mûly zÛstat, dokud neodejdou.“ Pohlédla
na sleãnu Blackettovou. ,,S testem jste skonãily?“

,,Ano, sleãno Claudie.“
Mandy jí podala pfiepsané seznamy. Sleãna Etiennová na nû

bez zájmu pohlédla a fiekla: ,,Dobfie, to místo je va‰e, stojíte-li
o nû. Nastoupíte zítra ráno v devût tfiicet.“

Kapitola 4

Deset dní po sebevraÏdû Sonie Clementsové a pfiesnû tfii t˘dny
pfied první z vraÏd, k nimÏ do‰lo v Innocent House, obûdval
Adam Dalgliesh s Conradem Ackroydem v Cadaver Clubu.
Conrad ho pozval telefonem, tím spikleneck˘m a ponûkud zlo-
vûstn˘m tónem, jak˘m proná‰el v‰echna svá pozvání. Dokonce
povinná slavnostní veãefie, jíÏ se ãinilo zadost v˘znamn˘m spo-
leãensk˘m povinnostem, slibovala záhady, kabalu, tajemství
urãená jen nûkolika vyvolen˘m. Navrhované datum se Dalglie-
shovi moc nehodilo, takÏe si denní program pfieorganizoval
s urãitou neochotou a uvaÏoval o tom, jak se s postupujícím
vûkem zvy‰uje nechuÈ ke spoleãensk˘m závazkÛm spolu s ne-
schopností povolat na pomoc vtip ãi energii a vykroutit se z nich.
Pfiátelství mezi nimi – pfiedpokládal, Ïe je to vhodné slovo, urãi-
tû nebyli jenom známí – bylo zaloÏeno na tom, jak jeden druhé-
ho pfiíleÏitostnû vyuÏíval. ProtoÏe to oba uznávali, ani jeden
z nich pro to nepotfieboval ospravedlnûní nebo omluvu. Conrad,
jeden z nejznámûj‰ích a nejspolehlivûj‰ích klevetníkÛ v Lond˘nû,
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mu byl mnohokrát prospû‰n˘, zejména v Berownovû pfiípadû.
Pfii této pfiíleÏitosti se Dalgliesh mûl zfiejmû odvdûãit, ale tenhle
poÏadavek, aÈ pfii‰el v jakékoli formû, byl spí‰ vzru‰ující neÏ ob-
tíÏn˘, jídlo u Cadavera bylo v˘borné a Ackroyd, tfiebaÏe umûl
b˘t bodfie vtipn˘, byl málokdy nudn˘.

Pozdûji mûl vidût poãátek v‰ech hrÛz, které následovaly, prá-
vû na tomhle dokonale normálním obûdû a pfiistihl se, Ïe si
myslí: Kdyby to mûl b˘t román a já byl jeho autor, zaãalo by to
v‰echno právû tady.

Cadaver Club je nejen jeden z nejprestiÏnûj‰ích lond˘nsk˘ch
soukrom˘ch klubÛ, ale bratrstvo jeho ãlenÛ ho povaÏuje i za
nejpohodlnûj‰í. Byl zaloÏen kolem roku 1800 a pÛvodnû to byl
dÛm bohatého, i kdyÏ nijak zvlá‰È úspû‰ného právníka, kter˘
jej v roce 1892 odkázal i s pfiíslu‰nou nadací soukromému klu-
bu, jenÏ vznikl pfied pûti lety a pravidelnû se scházel v jeho sa-
lonu. Klub byl a zÛstal v˘luãnû muÏsk˘ a hlavní kvalifikací pro
ãlenství byl profesionální zájem o vraÏdu. Teì i v minulosti byli
jeho ãleny penzionovaní policejní dÛstojníci a právníci, skoro
v‰ichni v˘znaãní profesionální i amatér‰tí kriminologové, re-
portéfii pí‰ící o zloãinu a nûkolik pfiedních spisovatelÛ detekti-
vek, v‰ichni to byli muÏi a v‰ichni zde byli pouze trpûni, proto-
Ïe klub zastával názor, Ïe pokud jde o vraÏdu, literatura
nemÛÏe soupefiit se skuteãn˘m Ïivotem. Klubu nedávno hrozi-
lo, Ïe se pfiesune z kategorie v˘stfiedních do nebezpeãné kate-
gorie módních, ale toto riziko v˘bor promptnû zaÏehnal, kdyÏ
vetoval pfiijetí ‰esti nov˘ch ÏadatelÛ. Jak si postûÏoval jeden
zhrzen˘ Ïadatel, b˘t vetován Garrickem je k na‰tvání, ale kdyÏ
vás zamítne Cadaver, je to trapné. Klub zÛstával mal˘ a díky
sv˘m v˘stfiedním stanovám v˘bûrov˘.

KdyÏ Dalgliesh pfiecházel pfies Tavistock Square v mírném
záfiijovém slunci, uvaÏoval, jak se vlastnû Ackroyd dostal do
klubu, aÏ si vzpomnûl na knihu, kterou jeho hostitel napsal pfied
pûti lety o tfiech slavn˘ch vrazích: Hawley Harveyovi Crippe-
novi, Normanu Thornovi a Patricku Mahonovi. Ackroyd mu
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poslal podepsan˘ v˘tisk a Dalgliesh jej poslu‰nû pfieãetl a byl
pfiekvapen péãí, jakou Ackroyd vûnoval re‰er‰ím i samotnému
psaní. Ackroydova teze, ne zcela originální, byla, Ïe v‰ichni byli
nevinní v tom smyslu, Ïe nikdo z nich nechtûl svou obûÈ zabít.
Ackroyd to popsal vûrohodnû, ne-li úplnû pfiesvûdãivû, a v‰ech-
no podloÏil podrobn˘mi lékafisk˘mi i kriminologick˘mi dÛka-
zy. Pro Dalglieshe bylo hlavní poselství knihy v tom, Ïe ãlovûk,
kter˘ touÏí b˘t zpro‰tûn obvinûní z vraÏdy, by své obûti nemûl
rozsekávat, coÏ byla praktika, nad níÏ britské poroty odedávna
projevovaly znechucení.

Mûli se sejít v knihovnû a dát si tam pfied obûdem sherry.
Ackroyd uÏ tam byl, uveleben˘ v jednom z koÏen˘ch kfiesel
s vysok˘m opûradlem. Vstal s pfiekvapující hbitostí na ãlovûka
jeho rozmûrÛ, vy‰el Dalglieshovi vstfiíc mal˘mi, témûfi taneãní-
mi krÛãky a nevypadal ani o den star‰í, neÏ kdyÏ se seznámili.

¤ekl: ,,Je to od tebe milé, Adame, Ïe sis udûlal ãas. Dovedu si
pfiedstavit, co má‰ teì práce. Zvlá‰tní poradce komisafie, ãlen
pracovní skupiny pro regionální kriminální oddûlení a pfiíleÏi-
tostn˘ vy‰etfiovatel vraÏd. Nesmí‰ se nechat udfiít, hochu zlat˘.
Objednám sherry. Myslel jsem, Ïe bych tû pozval do svého dal-
‰ího klubu, ale ví‰, jak to tam chodí. Obûdvat tam znamená pfii-
pomenout lidem, Ïe jsi je‰tû naÏivu, takÏe za tebou pofiád cho-
dí a gratulují ti k tomu. PÛjdeme dolÛ do salonku.“

Ackroyd se oÏenil v pozdním stfiedním vûku k úÏasu a ohro-
mení sv˘ch pfiátel, Ïil v manÏelské sobûstaãnosti v pfiíjemné ed-
vardiánské vile v St. John’s Wood, kde se s Nelly Ackroydovou
vûnovali domu a zahradû, dvûma siamsk˘m koãkám a Ackroy-
dov˘m vût‰inou imaginárním chorobám. Vlastnil, redigoval
a financoval ze sv˘ch znaãn˘ch soukrom˘ch pfiíjmÛ ãasopis
Paternoster Review, obrazoboreckou smûsici literárních ãlánkÛ,
recenzí a drbÛ, ty byly peãlivû ovûfiené, obãas diskrétní, ãastûji
zlomyslné a kaÏdopádnû pfiesné. Nelly, pokud se nevûnovala
manÏelovû hypochondrii, byla horlivou sbûratelkou dívãích ro-
mánkÛ z dvacát˘ch a tfiicát˘ch let. ManÏelství bylo úspû‰né,
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pfiestoÏe Conradovi pfiátelé si vÏdycky museli pfiipomenout,
aby se zeptali na zdraví Nelly, neÏ se zaãnou zajímat o koãky.

Naposled byl Dalgliesh v knihovnû sluÏebnû, shánûl tady in-
formace. Ale tenkrát ‰lo o vraÏdu a pozval ho sem nûkdo jin˘.
Témûfi nic se tu nezmûnilo. Okna knihovny vedla na jih na ná-
mûstí a dnes dopoledne bylo teplo, slunce pronikalo jemn˘mi
bíl˘mi záclonami, mal˘ oheÀ v krbu byl témûfi zbyteãn˘. PÛ-
vodnû to byl salon, teì slouÏil také jako knihovna. Stûny byly
obloÏeny mahagonov˘mi skfiíÀkami, v nichÏ byla pravdûpo-
dobnû nejrozsáhlej‰í soukromá knihovna publikací o zloãinu
v Lond˘nû, zahrnovala v‰echny svazky V˘znaãn˘ch britsk˘ch
soudních procesÛ a Slavn˘ch soudních procesÛ, knihy o soudním
lékafiství, soudní patologii, kriminologii a policejním vy‰etfio-
vání, také první vydání Conana Doyla, Poea, Sheridana Le
Fanu a Wilkieho Collinse, v men‰í skfiíÀce, která jako by de-
monstrovala pfiirozenou ménûcennost literatury pfied skuteã-
ností. Velká mahagonová vitrina byla stále na místû, plná pfied-
mûtÛ sebran˘ch nebo darovan˘ch za ta léta; modlitební kníÏka
s podpisem Constance Kentové na titulním listû, soubojová pi-
stole s kfiesacím zámkem, kterou zfiejmû pouÏil reverend James
Hackman k zavraÏdûní Margaret Wrayové, milenky hrabûte ze
Sandwiche, lahviãka s bíl˘m prá‰kem, údajnû otru‰íkem, nale-
zená v majetku majora Herberta Armstronga. Od Dalglieshovy
poslední náv‰tûvy nûco pfiibylo. Stoãen˘ provaz, zlovûstn˘ jako
smrtící had, na ãestném místû pod cedulkou hlásající, Ïe je to
provaz, na nûmÏ byl obû‰en Crippen. Dalgliesh se otoãil
k Ackroydovi, kdyÏ vycházeli z knihovny, a mírnû nadhodil, Ïe
vystavit tento hanebn˘ pfiedmût je barbarství; tento protest
Ackroyd stejnû mírnû zamítl.

,,Je trochu morbidní, moÏná, ale barbarství je pfiíli‰ siln˘ v˘-
raz. KoneckoncÛ tady není Athenaeum. MoÏná to dûlá nûkte-
r˘m star‰ím ãlenÛm dobfie, kdyÏ se jim pfiipomíná pfiirozen˘
závûr jejich b˘valé ãinnosti. Byl bys pfiesto detektivem, kdyby-
chom nezru‰ili trest smrti obû‰ením?“
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,,Nevím. Zru‰ení nevyfie‰í konkrétní morální dilema, pokud
se mû t˘ãe, protoÏe osobnû bych dal pfiednost smrti pfied dva-
ceti lety ve vûzení.“

,,Ale ne smrti obû‰ením?“
,,Ne, té ne.“
Obû‰ení pro nûj jako zfiejmû i pro vût‰inu lidí pfiedstavovalo

obzvlá‰tní hrÛzu. Pfies zprávy královské komise o trestu smrti,
které se zaklínaly jeho humanitou, rychlostí a jistotou okamÏité
smrti, to pro nûj stále zÛstávala nejhnusnûj‰í forma popravy,
doprovázená dûsiv˘mi pfiedstavami, ostr˘mi jako perokresby:
masové obûti vítûzn˘ch armád, zkrou‰ené polo‰ílené obûti sou-
dÛ sedmnáctého století, utichl˘ rachot bubnÛ lodních dÛstoj-
níkÛ, kdyÏ námofinictvo provádûlo pomstu, Ïeny odsouzené
v osmnáctém století za vraÏdy dûtí, ten podivn˘, zlovûstn˘ ri-
tuál popravy, skryté, nenápadné dvefie vedoucí z odsouzenco-
vy cely na tuto poslední procházku. Bylo dobré, Ïe to v‰echno
patfií minulosti. Na chvíli se klub stal o nûco ménû pfiíjemn˘m
místem, jeho v˘stfiednosti spí‰ odpuzovaly, neÏ bavily.

Koutek je dobr˘ název pro malou pfiízemní místnost v klubu
Cadaver v zadní ãásti domu se dvûma obyãejn˘mi okny a jed-
ním francouzsk˘m, které vede na úzk˘, dláÏdûn˘ dvÛr, konãící
tfiímetrovou zdí porostlou bfieãÈanem. Na dvorek by se pohodl-
nû ve‰ly tfii stoly, ale ãlenové klubu nebyli nijak Ïhaví jíst ven-
ku, ani v obãasném záchvatu vedra anglického léta. Zjevnû to
povaÏovali za v˘stfiední cizozemsk˘ zvyk, nesluãiteln˘ s fiád-
n˘m vychutnáním jídla a soukromím potfiebn˘m k hovoru.
K odrazení ãlena klubu, jehoÏ by pfiípadnû lákala taková roz-
mafiilost, byl dvorek zastavûn keramick˘mi kvûtináãi rÛzn˘ch
rozmûrÛ, osázen˘mi pelargoniemi a bfieãÈanem, a dal‰í prostor
zabírala ohromná kamenná kopie sochy Apollona Belvederské-
ho v rohu, pr˘ dar dfiívûj‰ího ãlena klubu, jehoÏ Ïena ji nesnesla
na své zahradû. Pelargonie byly v plném kvûtu a jejich rÛÏové
a rudé kvûty za sklem posilovaly dojem vstfiícné domáckosti.
V Koutku byla pfiedtím oãividnû kuchyÀ, jedna stûna byla je‰tû
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vybavena pÛvodním Ïelezn˘m ro‰tem, jehoÏ pruty byly vyle‰-
tûny do oslnivé ãerni. Na zãernalém stropním trámu byly zavû-
‰eny Ïelezné potfieby na vafiení a fiada mûdûn˘ch pánví. Celou
protûj‰í stûnu zabírala velká dubová almara, slouÏící jako v˘-
kladní skfiíÀ pro dary a odkazy ãlenÛ, které se nehodily do vit-
riny v knihovnû nebo pro ni byly pfiíli‰ skromné.

Dalgliesh si vzpomnûl, Ïe klub mûl nepsan˘ zákon, Ïe Ïádn˘
dar od ãlena, jakkoli nepatfiiãn˘ nebo bizarní, se nesmí vyhodit,
a skfiíÀ i celá místnost svûdãily o podivném vkusu i koníãcích
dárcÛ. Rozko‰né mí‰eÀské talífie byly uspofiádány v protiklad-
né blízkosti viktoriánsk˘ch suven˘rÛ zdoben˘ch stuhami, s ob-
razy Brightonu a Southendu-on-Sea, dÏbánek ve tvaru sedícího
muÏe vypadal jako trofej z bazaru a stál mezi viktoriánskou
staffordshireskou so‰kou, oãividnû originální, Wesleyho na ka-
zatelnû a krásnou parskou bustou vévody z Wellingtonu. Na
háãcích visely nejrÛznûj‰í korunovaãní hrníãky a rané stafford-
shireské ‰álky, uspofiádané dost ledabyle. Vedle dvefií byl obrá-
zek pohfibu princezny Charlotty malovan˘ na skle, nad ním vy-
cpaná losí hlava se star˘m panamákem na levém rohu zírala
sklenûn˘ma oãima s Ïalostn˘m nesouhlasem na velk˘, kfiiklav˘
barvotisk Útok lehké kavalerie.

Souãasná kuchynû byla nûkde blízko; Dalgliesh sly‰el jemné
pfiíjemné cinkání a obãas i zabouchnutí v˘tahu na jídlo, kter˘
pfiijíÏdûl z jídelny v prvním patfie. Jen jeden ze ãtyfi stolÛ
byl prostfien˘ neposkvrnûn˘m lnûn˘m ubrusem a Dalgliesh
s Ackroydem se usadili vedle okna.

Jídelní a vinn˘ lístek uÏ leÏely napravo od Ackroydova mís-
ta. Zvedl je a fiekl: ,,Plantovi ‰li do penze, teì tu máme Jackso-
novy a paní Jacksonová moÏná vafií je‰tû líp. To jsme mûli ‰tûs-
tí. Vedli s manÏelem soukromé sanatorium, ale venkov uÏ je
nudil a chtûli se vrátit do Lond˘na. Nemuseli pracovat, ale ta-
hle práce jim vyhovuje. Vafií jen jedno hlavní jídlo dennû na
obûd i veãefii. Velmi moudré. Dnes máme salát z bíl˘ch fazolí
a tuÀáka, potom jehnûãí plec se zeleninovou oblohou a hlávko-
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v˘ salát. Nakonec citronov˘ dort a s˘r. V‰echnu zeleninu i vej-
ce nám pofiád dodává mlad˘ Plant ze svého hospodáfiství.
Chce‰ se podívat na vinn˘ lístek? Má‰ nûjak˘ návrh?“

,,Nechám to na tobû.“
Ackroyd zaãal pfiem˘‰let nahlas, zatímco Dalgliesh, jenÏ

mûl rád víno, ale nerad se o nûm sáhodlouze bavil, bloudil po-
hledem po místnosti, která navzdory atmosféfie v˘stfiedního,
ale organizovaného zmatku, nebo právû pro ni, pÛsobila pfie-
kvapivû klidnû. RÛznorodé pfiedmûty, nepfiíli‰ peãlivû rozmís-
tûné, si bûhem ãasu vydobyly oprávnûné místo. Po zdlouhavé
diskusi o pfiednostech vinného lístku, v níÏ Ackroyd zjevnû ne-
oãekával od svého hosta Ïádn˘ pfiíspûvek, se rozhodli pro
chardonnay. Paní Jacksonová, která se objevila jakoby na nûja-
k˘ tajn˘ signál, s sebou pfiinesla vÛni hork˘ch rohlíkÛ a pfiiãin-
livé úsluÏnosti.

,,Moc ráda vás tu vidím, komandere. Dnes máte Koutek pro
sebe, pane Ackroyde. Pan Jackson se postará o víno.“

Poté co jim donesla první chod, se Dalgliesh zeptal: ,,Proã je
paní Jacksonová obleãená jako zdravotní sestra?“

,,Ona totiÏ je sestra, aspoÀ myslím. Byla to vrchní sestra.
Myslím, Ïe je taky porodní asistentka, ale my jsme Ïádnou ne-
objednávali.“

Není divu, pomyslel si Dalgliesh, kdyÏ klub nepfiijímá Ïeny.
,,Není ten ãepec se stuhami pfiece jen pfiíli‰?“ prohodil.

,,Myslí‰? My uÏ jsme si zvykli. âlenové by si uÏ nepfiipadali
tak domácky, kdyby ho teì paní Jacksonová pfiestala nosit.“

Ackroyd nemarnil ãas a pfie‰el k dÛvodu schÛzky. KdyÏ ko-
neãnû osamûli, fiekl: ,,Minul˘ t˘den jsem u Brookse mluvil s lor-
dem Stilgoem. Shodou náhod je to str˘c mé Ïeny. Zná‰ ho?“

,,Ne. Já myslel, Ïe uÏ zemfiel.“
,,To nevím, jak jsi na to pfii‰el.“ Popuzenû píchl do salátu

a Dalgliesh si vzpomnûl, jak nesná‰í jakoukoli pfiipomínku, Ïe
by nûkdo, koho osobnû zná, mohl doopravdy zemfiít, a to je‰tû
aniÏ by se to Ackroyd dozvûdûl. ,,Ani není tak star˘, jak vypa-
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dá, je‰tû mu ani není osmdesát. Na svÛj vûk je obdivuhodnû
ãil˘. Tak ten vydává své pamûti. Nakladatelství Peverell je
chystá na pfií‰tí jaro. KvÛli tomu si dal se mnou schÛzku. Stalo
se nûco nepfiíjemného. AspoÀ jeho Ïena je tím zneklidnûna.
Myslí si, Ïe ‰lo o pfiímou v˘hrÛÏku vraÏdou.“

,,A ‰lo o ni?“
,,No – dostal tohle.“
Chvíli hledal, pak z náprsní kapsy vyndal mal˘ podlouhl˘

papír a podal jej Dalglieshovi. Bylo na nûm nûkolik fiádek na-
psan˘ch na poãítaãi, bez podpisu.

,,Opravdu povaÏujete za moudré publikovat v nakladatel-
ství Peverell? VzpomeÀte si na Marcuse Seabrighta, Joan Pe-
trieovou a teì Soniu Clementsovou. Dva autofii a va‰e redak-
torka zemfieli bûhem necelého roku. Chcete b˘t ãíslo ãtyfii?“

Dalgliesh fiekl: ,,Je to víc zlomyslné neÏ hrozivé, fiekl bych,
a zlomyslnost mífií spí‰ na nakladatelství neÏ na Stilgoea. Není
pochyb, Ïe smrt Sonie Clementsové byla sebevraÏda. Zane-
chala dopis pro koronera a napsala i své sestfie, Ïe se chce za-
bít. Ohlednû tûch prvních dvou úmrtí si na nic nevzpomí-
nám.“

,,Ta by mûla b˘t dost jasná. Seabrightovi bylo pfies osmdesát
a mûl v nepofiádku srdce. Zemfiel po atace gastroenteritidy, kte-
rá vyprovokovala srdeãní záchvat. Ale pro Peverell to nebyla
Ïádná ztráta. Za posledních deset let nenapsal jedin˘ román.
Joan Petrieová se zabila v autû, kdyÏ jela do svého venkovské-
ho domku. Byla to nehoda. Petrieová mûla dvû vá‰nû, whisky
a rychlé vozy. Divné je jedinû to, Ïe se zabila dfiív, neÏ oddûlala
nûkoho jiného. Ten anonym zfiejmû ty dvû smrti úmyslnû spojil.
Ale Dorothy Stilgoeová je povûrãivá. Podle ní – proã publikovat
u Peverella, kdyÏ jsou jiní nakladatelé?“

,,Kdo to tam vlastnû teì vede?“
,,Gerard Etienne. PfieváÏnû. Poslední pfiedseda a hlavní fiedi-

tel, star˘ Henry Peverell, zemfiel zaãátkem ledna a nechal své
akcie podniku rovn˘m dílem své dcefii Frances a Gerardovi.
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Jeho pÛvodní spoleãník, Jean-Philippe Etienne, ‰el asi rok pfied-
tím do dÛchodu, uÏ mûl naãase. Jeho akcie také pfie‰ly na Ge-
rarda. Ti dva starou‰ci vedli tu firmu, jako by to byl jejich koní-
ãek. Star˘ Peverell vÏdycky zastával názor, Ïe gentleman
peníze dûdí, nevydûlává je. Jean-Philippe Etienne uÏ léta nehrál
ve firmû aktivní roli. Svou chvíli slávy zaÏil v poslední válce,
kdy byl hrdinou francouzského odboje, ale od té doby sotva
udûlal nûco v˘znamného. Gerard ãekal v záloze, korunní princ.
A teì je na jevi‰ti a my uvidíme akci, ne-li melodrama.“

,,Vede u nich fiadu poezie stále Gabriel Dauntsey?“
,,Divím se, Ïe se musí‰ ptát, Adame. Nesmí‰ svou vá‰eÀ pro

stíhání vrahÛ nechat, aby tû odtrhla od skuteãného Ïivota. Jo, je
tam pofiád. Sám nenapsal jedinou báseÀ uÏ pfies dvacet let.
Dauntsey je básník do antologií. Ty nejlep‰í jsou tak dobré, Ïe
vycházejí pofiád znova, ale vût‰ina lidí musí mít dojem, Ïe uÏ
zemfiel. Byl ve válce pilotem bombardéru, takÏe uÏ mu dávno
musí b˘t pfies sedmdesát. Je naãase, aby ‰el do penze. Ta edice
poezie u Peverella je v‰echno, co teì dûlá. Dal‰í tfii spoleãníci
jsou Gerardova sestra Claudia Etiennová, James de Witt, kter˘
je u firmy od té doby, co vy‰el z Oxfordu, a Frances Peverello-
vá, poslední z rodiny PeverellÛ. Ale firmu vede Gerard.“

,,Co má v plánu, neví‰?“
,,Povídá se, Ïe chce prodat Innocent House a pfiestûhovat se

do Docklands. To Frances Peverellovou nepotû‰í. Peverellové
byli tím domem odjakÏiva posedlí. Teì patfií firmû, ne rodinû,
ale kaÏd˘ Peverell jej povaÏuje za rodinné sídlo. Etienne uÏ pro-
vedl rÛzné zmûny, dal nûkolik v˘povûdí, také Sonie Clement-
sové. Je v právu, samozfiejmû. Firmu je potfieba dovléct do dva-
cátého století, nebo pÛjde ke dnu. Ale rozhodnû si nadûlal
nepfiátele. Je pfiíznaãné, Ïe v nakladatelství nebyly Ïádné pro-
blémy, dokud vedení nepfievzal Gerard. Ta shoda jistû neunikla
Stilgoeovi, i kdyÏ jeho Ïena je pofiád pfiesvûdãena, Ïe ta zlovol-
nost je namífiena pfiímo proti jejímu manÏelovi, ne proti firmû,
a zejména proti jeho pamûtem.“
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,,Tratil by Peverell hodnû, kdyby tu knihu stáhl?“
,,Moc ne, podle mého názoru. Samozfiejmû budou pamûtem

dûlat ohromnou reklamu, jako by mohly zpÛsobit pád vlády ãi
co, zdiskreditovat opozici a skoncovat s parlamentní demokra-
cií, ale já myslím, Ïe jako mnoho politick˘ch pamûtí slibují víc,
neÏ dávají. Ale nevím, jak by je mohli stáhnout. Kniha uÏ je ve
v˘robû, nevzdají se jí bez boje a Stilgoe nebude chtít zru‰it
smlouvu, bude-li muset vefiejnû vysvûtlovat proã. Dorothy Stil-
goeová se ptá na toto: byla smrt Sonie Clementsové skuteãnû
sebevraÏda a nezasáhl nûkdo do opilosti Petrieové? Snad ji as-
poÀ uspokojuje, Ïe star˘ Seabright zemfiel pfiirozenou smrtí.“

,,TakÏe co mám udûlat?“
,,V posledních dvou pfiípadech se jistû vysl˘chalo, moÏná

i vy‰etfiovala policie. Tví lidi by se mohli podívat do papírÛ,
promluvit s pfiíslu‰n˘mi policisty a tak. Kdyby se Dorothy po-
dafiilo ujistit, Ïe vysoce postaven˘ detektiv Metropolitní policie
se podíval na v‰echny dÛkazy a je spokojen˘, mohla by dát své-
mu manÏelovi a nakladatelství pokoj.“

Dalgliesh fiekl: ,,Mohlo ji uspokojit, Ïe smrt Sonie Clement-
sové byla sebevraÏda. TûÏko ji to upokojí, je-li povûrãivá, a já to
chápu. Sklon k povûrãivosti je nûco, co nepodléhá rozumu. Pa-
trnû si vzala do hlavy, Ïe ne‰Èastn˘ nakladatel je stejnû ‰patn˘
jako vraÏedn˘. Pfiedpokládám, Ïe nemyslí váÏnû, Ïe by nûkdo
v nakladatelství hodil Sonie Clementsové do vína neidentifiko-
vateln˘ jed?“

,,Ne, aÏ tak to nepfiehánûla.“
,,To je dobfie, jinak by jejímu manÏelovi zisk pûknû zkrouhla

Ïaloba pro uráÏku na cti. Pfiekvapuje mû, Ïe rovnou ne‰el za ko-
misafiem nebo za mnou.“

,,Opravdu? No, já nevím. Vypadalo by to – dejme tomu tro-
chu bojácnû, trochu úzkostlivû. Kromû toho tû nezná, já ano.
Chápu, proã to fiekl nejdfiív mnû. A samozfiejmû se tûÏko mohl
stavit na místním oddûlení, aby se tam postavil do fronty s ma-
jiteli ztracen˘ch psÛ, napaden˘mi manÏelkami a po‰kozen˘mi
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motoristy a vysvûtloval tam své dilema serÏantovi ve sluÏbû.
Upfiímnû fieãeno, asi nevûfiil, Ïe by ho brali váÏnû. Podle jeho ná-
zoru a vzhledem k obavám jeho Ïeny a k tomu anonymu je
oprávnûn poÏádat policii, aby se podívala, co se v nakladatel-
ství Peverell dûje.“

Pfiinesli jehnûãí, rÛÏové, ‰Èavnaté a tak mûkké, Ïe by se dalo
jíst lÏicí. V nûkolika okamÏicích ticha, jeÏ Ackroyd povaÏoval za
nutnou úlitbu v˘bornému jídlu, vzpomínal Dalgliesh na to, jak
uvidûl Innocent House poprvé.

Otec ho vzal do Lond˘na k jeho osm˘m narozeninám; mûli
trávit celé dny prohlíÏením památek a bydlet u pfiítele, kter˘
byl faráfiem v Kensingtonu, a jeho Ïeny. Vzpomínal na to, jak se
noc pfiedtím pfievaloval v posteli a skoro nemohl dospat vzru-
‰ením, na obrovské prostory a hluk stanice metra v Liverpool
Street, na hrÛzu z toho, Ïe se otci ztratí, Ïe ho zachytí a odnese
velká armáda chodcÛ s ‰ed˘mi tváfiemi. Ve dvou dnech, v nichÏ
chtûl otec spojit zábavu se vzdûláním – pro jeho uãeneckou
mysl byly nerozli‰itelné – se moÏná nevyhnutelnû snaÏili stih-
nout toho aÏ moc. Ten v˘let byl pro osmiletého chlapce vyãer-
pávající, zanechal v nûm zmatenou vzpomínku na kostely a ga-
lerie, restaurace a neznámá jídla, osvûtlené vûÏe a tanãící odraz
svûtel na zvlnûné hladinû vody, vzpínající se konû a stfiíbrné
pfiilby, lesk i hrÛzu dûjin, které se vepsaly do cihel a kamene.
Ale Lond˘n na nûj zapÛsobil sv˘m kouzlem, které ani Ïádné
záÏitky v dospûlosti, ani poznávání dal‰ích velk˘ch mûst ne-
mohly pfiekonat.

Bylo to druh˘ den. Po shlédnutí westminsterského opatství
nastoupili v pfiístavu Charing Cross na fiíãní parník do Green-
wiche, a tehdy poprvé spatfiil Innocent House, kter˘ se tfipytil
v ranním slunci, tyãil se nad mihotavou fiekou jako zlatá fata
morgana. UÏasle na nûj zíral. Otec mu vysvûtlil, Ïe se jmenuje
podle ulice Innocent Walk, která vedla za domem a na jejímÏ
konci stával kdysi na zaãátku osmnáctého století policejní soud.
Obvinûné, ktefií byli vzati do vazby po prvním sly‰ení, odtam-
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tud pfiepravovali do vûzení ve Fleetu; ti ‰Èastnûj‰í pak kráãeli
dláÏdûnou ulicí ke svobodû. Zaãal synovi vyprávût o architek-
tonické historii domu, ale jeho hlas pfiehlu‰il hfimotn˘ v˘klad
prÛvodce, tak hlasit˘, Ïe jej muselo b˘t sly‰et na v‰ech lodích na
fiece.

,,A vlevo vidíte, dámy a pánové, jednu z nejzajímavûj‰ích bu-
dov na TemÏi: Innocent House, postaven˘ v roce 1830 pro sira
Francise Peverella, v˘znamného nakladatele té doby. Sir Fran-
cis nav‰tívil Benátky, kde na nûj udûlal ohromn˘ dojem Casa
d’Oro, Zlat˘ dÛm u Velkého kanálu. Ti z vás, kdo byli o dovo-
lené v Benátkách, ho jistû vidûli. TakÏe ho napadlo, Ïe si posta-
ví vlastní zlat˘ dÛm na TemÏi. ·koda Ïe si nemohl dovézt be-
nátské poãasí.“ Chvíli si poãkal na pfiedpokládan˘ smích.
,,Dnes je to sídlo nakladatelství Peverell, takÏe dÛm zÛstal v ro-
dinû. Vypráví se o nûm zajímavá historka. Sira Francise stavba
tak pohltila, Ïe zanedbával svou mladou choÈ, jejíÏ peníze mu
pomohly dÛm postavit, a ona se vrhla z horního balkonu a na
místû zemfiela. Podle povûsti je na mramoru stále vidût skvrna
od její krve, která pr˘ nejde um˘t. Vypráví se, Ïe sir Francis ve
stáfií v˘ãitkami svûdomí ze‰ílel a v noci sám vycházel, aby tu le-
gendární skvrnu smyl. Pr˘ tu lidé dodnes vídají jeho ducha, jak
se snaÏí skvrnu vydrhnout. Nûktefií lodníci se po setmûní nera-
di plaví pfiíli‰ blízko Innocent House.“

V‰echny oãi na lodi byly poslu‰nû otoãené k domu, ale teì
po té historce o krvi se pasaÏéfii zaãali nah˘bat pfies zábradlí;
roz‰umûly se hlasy a krky se natahovaly, jako by legendární
skvrna byla dodnes k vidûní. Bujná fantazie osmiletého Adama
si malovala Ïenu v bílém, svûtlé vlasy jí vlají, kdyÏ se vrhá z bal-
konu jako ‰ílená hrdinka nûjaké povídky, sly‰el závûreãn˘ pád
a vidûl vytrysknout pramínek krve, kter˘ se klikatil po nádvo-
fií a tekl aÏ do TemÏe. Po celá léta ho pak dÛm fascinoval moc-
nou smûsicí krásy a hrÛzy.

PrÛvodce byl nepfiesn˘, pokud ‰lo o jedno: historka o sebe-
vraÏdû byla moÏná pfiikrá‰lená nebo nepravdivá. Teì Adam
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také vûdûl, Ïe sir Francis nebyl okouzlen samotn˘m Casa
d’Oro, kter˘ pfies sloÏité krajkoví a fiezby povaÏoval za pfiíli‰
asymetrick˘ pro svÛj vkus, ale palácem dóÏete Franceska Fos-
cariho, a byl to Casa Foscari, podle nûjÏ mûl architekt vystavût
dÛm u této chladné, cizí fieky. Mûl by vypadat nepatfiiãnû, ro-
mantická stavba, na první pohled benátská a je‰tû z poloviny
patnáctého století. A pfiesto vypadal, jako by nepatfiil do Ïádné-
ho jiného mûsta, na Ïádné jiné místo. Dalglieshovi stále ne‰lo na
rozum, proã je tahle nestydatá v˘pÛjãka z jiného vûku, jiné
zemû, z vlídnûj‰ího, teplej‰ího podnebí tak úspû‰ná. Proporce
byly zmûnûny a uÏ jen proto byl sen sira Francise neuskuteãni-
teln˘, ale zmen‰ení mûfiítka bylo provedeno dokonale a dÛstoj-
nost originálu pfietrvala. Místo osmi stfiedních oken s lomen˘mi
oblouky jich bylo za krásnû tesan˘mi balkony v prvním a dru-
hém patfie jen ‰est, ale mramorové sloupy se zdoben˘mi lístky
byly témûfi pfiesné kopie tûch z benátského paláce a ústfiední ar-
kády tu vyrovnávala vysoká jednoduchá okna, jeÏ dodávala
prÛãelí jednotu a pÛvab. Velké vyfiezávané dvefie vedly na
mramorové nádvofií, které pfiecházelo v pfiístavi‰tû se schody
do fieky. Po obou stranách stály dva mûstské cihlové domy ve
stylu regentství s mal˘mi balkony, pravdûpodobnû postavené
pro koãí nebo dal‰í sluhy domu jako dvû pokorné stráÏe skvû-
lého paláce. Vidûl dÛm z fieky mnohokrát od té oslavy osm˘ch
narozenin, ale nikdy nebyl uvnitfi. Vzpomnûl si, Ïe ãetl, Ïe
v ústfiední hale je nádhern˘ strop s malbami Matthewa Cotese
Wyatta, ten by docela chtûl vidût. Byla by ‰koda, kdyby Inno-
cent House padl do rukou fili‰tínÛm.

Zeptal se: ,,A co pfiesnû se dûje v Peverellovû nakladatelství?
Co dûlá lordu Stilgoeovi starost kromû toho anonymu?“

,,TakÏe jsi ty fieãi sly‰el. TûÏko fiíct. Oni jsou skoupí na slovo
a já se jim nedivím. Ale o nûjaké té nehodû se vefiejnost pfiece jen
dozvûdûla. K nejváÏnûj‰í do‰lo pfied Velikonocemi, kdy ztratili
ilustrace pro knihu Gregoryho Maybricka o spiknutí Guye
Fawkese. Je to populární historie, ale Maybrick se ve svém ob-
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dobí vyzná. Slibovali si od toho finanãní úspûch. Podafiilo se
mu získat nûjaké zajímavé dobové tisky, pfiedtím nepublikova-
né, také dal‰í písemné zprávy, a to v‰echno se ztratilo. Mûl je
vypÛjãené od rÛzn˘ch vlastníkÛ a víceménû se zaruãil za jejich
bezpeãnost.“

,,Ztratily se? Nûkam zaloÏily? Nebo zniãily?“
,,Pr˘ je osobnû pfiedal Jamesi de Wittovi, kter˘ tu vûc redi-

goval. Je to jejich vedoucí redaktor, normálnû zodpovídá za
beletrii, ale star˘ Peverell, kter˘ dûlal literaturu faktu, zemfiel
asi pfied tfiemi mûsíci a buì nemûli ãas najít vhodnou náhradu,
nebo chtûli u‰etfiit. Jako vût‰ina nakladatelství se spí‰ jen tak-
tak drÏí nad vodou, neÏ aby prosperovali. A fiíká se, Ïe se
dlouho neudrÏí. Není divu, kdyÏ mají udrÏovat ten benátsk˘
palác. KaÏdopádnû ty ilustrace byly de Wittovi pfiedány v jeho
kanceláfii a on je zamkl do svého sekretáfie, coÏ Maybrick
vidûl.“

,,Ne do sejfu?“
,,Mil˘ hochu, fieã je o nakladatelství, ne o Cartierovi. Jak

znám Peverelly, spí‰ se divím, Ïe se de Witt namáhal zamknout
sekretáfi.“

,,On má jedin˘ klíã?“
,,Heleì, Adame, teì nevy‰etfiuje‰. Ale jo. Mûl ho ve staré ple-

chovce na tabák v levé zásuvce.“
Kde jinde? pomyslel si Dalgliesh a fiekl: ,,Kde ho mohl vzít

kdokoli z personálu nebo náv‰tûvníkÛ.“
,,No, taky to nûkdo udûlal. James pár dní v tom sekretáfii nic

nepotfieboval. Ilustrace se mûly osobnû doruãit v˘tvarníkÛm aÏ
pfií‰tí t˘den. Ty ví‰, Ïe Peverellové si nechávali dûlat v˘tvarné
práce u nezávislé firmy?“

,,Ne, to jsem nevûdûl.“
,,Asi to bylo úspornûj‰í. Je to tatáÏ firma, která jim posled-

ních pût let dûlá obálky. A dost dobfie. Peverellové nikdy nesle-
vili z poÏadavkÛ na v˘robu a úpravu knihy. Peverellovu knihu
pozná‰, jak ji vezme‰ do ruky. Tedy, zatím. MoÏná to Gerard
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Etienne taky zmûní. No ale kdyÏ se de Witt shánûl po té obálce,
byla pryã. Nastalo boÏí dopu‰tûní. V‰ichni byli vysl˘cháni.
Zbûsilé hledání. V‰eobecná panika. Nakonec to museli pfiiznat
Maybrickovi a majitelÛm. MÛÏe‰ si pfiedstavit, jak ti tu zprávu
pfiijali.“

,,A vypluly ty materiály pak?“
,,Ano, ale to uÏ bylo pozdû. Pochybovalo se, jestli ta May-

brickova vûc vÛbec vyjde, ale uÏ byla v nabídce, takÏe se roz-
hodli pro jiné ilustrace a pfiíslu‰né zmûny v textu. T˘den potom,
co skonãili s tiskem, se obálka i se sv˘m obsahem záhadnû ob-
jevila. De Witt ji na‰el v sekretáfii, pfiesnû tam, kam ji uloÏil.“

,,CoÏ naznaãuje, Ïe zlodûj mûl jakousi úctu k vûdû a nemûl
v úmyslu ty materiály zniãit.“

,,Naznaãuje to spoustu moÏností, schválnost proti May-
brickovi, schválnost proti nakladatelství, schválnost proti de
Wittovi i jak˘si pokroucen˘ smysl pro humor.“

,,Peverellovi nenahlásili krádeÏ policii?“
,,Ne, Adame, nesvûfiili to na‰im skvûl˘m hochÛm v modrém.

Nechci b˘t protivn˘, ale policie nemá nijak úÏasné procento
úspû‰nosti, pokud jde o krádeÏe v domû. Partnefii zaujali sta-
novisko, Ïe budou mít stejnou nadûji na úspûch, podniknou-li
vlastní pátrání.“

,,Ale kdo? Byl nûkdo z nich mimo podezfiení?“
,,To je samozfiejmû potíÏ. Ani tenkrát, ani teì – nikdo. Mys-

lím, Ïe Etienne pouÏil strategii fieditele ‰koly. Zná‰ to. ‚Pfiijde-li
za mnou chlapec, kter˘ to provedl, po hodinû do kabinetu a vrá-
tí mi ty dokumenty, nikdo nikdy o tom uÏ neusly‰í.‘ Ve ‰kole to
nikdy nefungovalo. U PeverellÛ to nemohlo mít vût‰í úspûch.
Byla to jasnû práce nûkoho z domu, a nezamûstnávají tam ob-
rovsk˘ personál, je to asi pûtadvacet lidí kromû pûti spoleãníkÛ.
Vût‰ina z nich jsou stafií vûrní a tûch pár, co nejsou, má pr˘ alibi.“

,,Tak je to pofiád záhada.“
,,A ta druhá nehoda také. Tedy druhá váÏná nehoda – patrnû

tam do‰lo k rÛzn˘m men‰ím uliãnictvím, která se jim podafiilo

44

P.  D .  J A M E S OVÁ V R A Î D Y V  N A K L A D AT E L S T V Í

VraÏdy v nakladatelství 2010  10.2.2014  15.00  Stránka 44



utajit. Tahle se t˘ká Stilgoea, takÏe zatím se jim podafiilo utajit ji
aspoÀ pfied ním a nestala se vefiejn˘m vlastnictvím. Chlapec by
opravdu mûl ãím pfiiÏivit svou paranoiu. Vypadá to, Ïe kdyÏ
provedli stránkové korektury a domluvili se se Stilgoem na
fiadû zmûn, zabalili je a pfies noc nechali pod pultem ve vrátni-
ci, kde si je mûli vyzvednout pfií‰tí ráno. Nûkdo balíãek otevfiel
a korektury pfiedûlal, zmûnil spoustu jmen, interpunkci, vy-
‰krtl pár vût. Na‰tûstí byl tiskafi, kter˘ je dostal, inteligentní, nû-
které zmûny se mu zdály divné, takÏe zatelefonoval do nakla-
datelství, aby si to ovûfiil. SpoleãníkÛm se bÛhví jak podafiilo
ututlat tuhle trapnou záleÏitost pfied vût‰inou zamûstnancÛ
a samozfiejmû pfied Stilgoem. Firmu by nesmírnû po‰kodilo,
kdyby to vy‰lo najevo. Je mi jasné, Ïe od té doby se v‰echny ba-
líãky a papíry pfies noc zamykají a urãitû také zesílili bezpeã-
nostní opatfiení i jinak.“

Dalgliesh zauvaÏoval, zda mûl pachatel od zaãátku v úmys-
lu, aby se na jeho zmûny pfii‰lo. Vypadalo to, Ïe se dost málo
snaÏil oklamat tiskafie. Jistû by nebylo tûÏké zmûnit stránkové
korektury zpÛsobem, kter˘ by váÏnû po‰kodil knihu, aniÏ by
vzbudil podezfiení tiskafie. Bylo také zvlá‰tní, Ïe se anonym ne-
zmínil o zmûnách Stilgoeov˘ch korektur. Buì o nich nevûdûl, ãi
nevûdûla, coÏ by vyluãovalo pût spoleãníkÛ, nebo chtûl anonym
Stilgoea vystra‰it, ale nedat mu dÛkazy, které by ospravedlnily
staÏení knihy. Byla to zajímavá malá záhada, ale ne taková, aby
na ni pl˘tval ãasem star‰í policejní dÛstojník.

K Peverellovu nakladatelství se vrátili aÏ u kávy v knihovnû.
Ackroyd se naklonil k Dalglieshovi a zeptal se trochu úzkostli-
vû: ,,MÛÏu fiíct lordu Stilgoeovi, Ïe se jeho Ïenu pokusí‰ uklid-
nit?“

,,PromiÀ, Conrade, ale to ne. MÛÏu mu poslat dopis, ve kte-
rém mu oznámím, Ïe policie nemá dÛvod podezírat nûkoho
z nepravostí, pokud se t˘ká Stilgoeov˘ch záleÏitostí. Asi to moc
nepomÛÏe, kdyÏ je jeho Ïena povûrãivá, ale to je její smÛla a její
problém.“
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,,A co ty dal‰í trable v Innocent House?“
,,Jestli si Gerard Etienne myslí, Ïe byl poru‰en zákon, a chce,

aby to vy‰etfiovala policie, musí se spojit s místní stanicí.“
,,Stejnû jako kaÏd˘ jin˘?“
,,Pfiesnû.“
,,Ty se nevydá‰ do nakladatelství a neoficiálnû s ním nepro-

mluví‰?“
,,Ne. Conrade. Ani za ten pohled na WyattÛv strop.“

Kapitola 5

Odpoledne po kremaci Sonie Clementsové si vzali Gabriel
Dauntsey a Frances Peverellová taxík z krematoria do ãísla dva-
náct v Innocent Walk. Frances byla po cestû velmi tichá, odsed-
la si od Dauntseyho a dívala se z okna. Nemûla klobouk, svûtle
ka‰tanové vlasy tvofiily záfiící pfiilbu, která sahala aÏ k límci je-
jího ‰edého kabátu. Boty, kalhoty i kabelku mûla ãerné, a také
ãern˘ ‰átek kolem krku. Bylo to totéÏ obleãení, pomyslel si
Dauntsey, které si vzala na pohfieb svého otce, moderní neoká-
zale smuteãní odûv, kter˘ zdafiile udrÏoval rovnováhu mezi ele-
gancí a decentní úctou. Kombinace ‰edé a ãerné ve své chmur-
né prostotû na ní pÛsobila velmi mladistvû a zdÛrazÀovala to,
co na ní mûl nejrad‰i, lehkou staromódní formálnost, která mu
pfiipomínala Ïeny jeho mládí. Sedûla daleko od nûj a mlãela, ale
ruce mûla neklidné. Vûdûl, Ïe prsten, kter˘ nosí na prsteníku
pravé ruky, byl zásnubní prsten její matky, a sledoval, jak jím
nutkavû otáãí pod ãernou kÛÏí rukaviãky. Chvíli uvaÏoval, zda
má vztáhnout ruku a mlãky uchopit její, ale odolal tomu im-
pulzu, protoÏe by je to oba, fiekl si, nejspí‰ pfiivedlo do rozpakÛ.

Mûli se oba rádi; on byl, to vûdûl, jedinou osobou v Innocent
House, jíÏ se mohla obãas svûfiovat; ale nedávali to nijak naje-
vo. Îili oddûleni krátk˘m schodi‰tûm, ale nav‰tûvovali se jen
na pozvání, kaÏd˘ z nich mûl strach, aby nenaru‰il soukromí
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toho druhého nebo se nevnucoval, ãi snad nedal najevo dÛvûr-
nost, jeÏ by mohla b˘t nevítaná nebo by jí pozdûji litovali. V˘-
sledkem bylo to, Ïe se sice mûli rádi, byli rádi ve spoleãnosti
toho druhého, ale vidûli se míÀ, neÏ kdyby od sebe bydleli na
míle daleko. KdyÏ byli spolu, mluvili hlavnû o knihách, poezii,
divadelních hrách, které vidûli, pofiadech v televizi, málokdy
o lidech. Frances byla pfiíli‰ distingovaná na to, aby pûstovala
klepy, a také nebyla ochotna nechat se vtáhnout do sporu
ohlednû nového reÏimu. On mûl svou práci, svÛj byt v dolních
dvou patrech ãísla 12 v Innocent Walk. O jedno i o druhé teì
mohl pfiijít, ale bylo mu sedmdesát ‰est, byl pfiíli‰ star˘ na to,
aby bojoval. Vûdûl, Ïe její byt nahofie má pro nûj pfiitaÏlivost, jíÏ
uváÏlivû odolával. Sedával v kfiesle s vysok˘m opûradlem, zá-
vûsy byly zataÏené, za nimi napÛl imaginárnû vzdychala fieka,
nohy mûl nataÏené pfied krbem po jedné z jejich vzácn˘ch spo-
leãn˘ch veãefií, kdy ji nechal udûlat kávu, sly‰el, jak se ti‰e po-
hybuje po kuchyni, a cítil, Ïe se k nûmu vkrádá svÛdn˘ klid
a spokojenost, jeÏ by se tak snadno mohly stát pravidelnou
souãástí jeho Ïivota.

Její ob˘vací pokoj zabíral celou délku domu. V‰echno na
nûm bylo pfiitaÏlivé; elegantní proporce pÛvodního mramoro-
vého krbu, olejomalba nad krbem, která pfiedstavovala jednoho
Peverella z osmnáctého století s jeho Ïenou a dûtmi, psací sto-
lek ve stylu královny Anny, mahagonové knihovny po obou
stranách krbu, ukonãené frontonem s dvûma parsk˘mi hlavami
nevûst v závoji, jídelní stÛl a ‰est Ïidlí ve stylu regentství, jem-
né barvy kobercÛ záfiící na svûtlé nale‰tûné podlaze. Jak prosté,
zaloÏit dÛvûrn˘ vztah, jenÏ by mu otevfiel toto Ïenské pohodlí,
tak odli‰né od jeho vlastních pust˘ch a nedozafiízen˘ch míst-
ností dole. Nûkdy, kdyÏ mu telefonovala a zvala ho na veãefii,
vymyslel si, Ïe je uÏ zadán, a vydal se do místní hospody, kde
trávil dlouhé hodiny v rámusu a koufii ze strachu nevrátit se
pfiíli‰ brzy, protoÏe jeho pfiední vchod z Innocent Lane byl pfií-
mo pod jejími kuchyÀsk˘mi okny.
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Ten veãer cítil, Ïe by mohla jeho spoleãnost uvítat, ale ne-
chtûlo se mu poÏádat ji o to. Nebylo mu to líto. Pohfieb byl dost
deprimující, aniÏ bylo tfieba hovofiit o jeho banalitách; pro
dne‰ek mûl smrti dost. KdyÏ taxík zastavil v Innocent Walk
a ona se témûfi spû‰nû rozlouãila a odemkla své pfiední dvefie,
aniÏ se ohlédla, pocítil jistou úlevu. Ale o dvû hodiny pozdûji,
poté co dojedl polévku a míchaná vejce s uzen˘m lososem, coÏ
byla jeho oblíbená veãefie, pfiipravoval si je jako vÏdy peãlivû
na malém plynu, zálibnû stíraje smûs ze stûn kastrolku, nako-
nec pfiidal lÏíci smetany a pfiedstavil si, jak Frances osamûle
veãefií, a zalitoval svého sobectví. Dnes veãer by nemûla b˘t
sama. Zatelefonoval jí. ,,Frances, nechtûla byste si zahrát ‰a-
chy?“ zeptal se.

Z radostnû oÏiveného hlasu mohl usoudit, Ïe ten návrh byl
pro ni úlevou. ,,Ano, to bych chtûla, Gabrieli. Pfiijìte nahoru.
Moc ráda si zahraju.“

Její jídelní stÛl byl je‰tû prostfien˘, kdyÏ tam pfii‰el. Pfii jídle
vÏdycky dodrÏovala urãitou etiketu, i kdyÏ jedla sama, ale jíd-
lo bylo stejnû prosté jako to jeho. Na stole bylo prkénko na s˘ry
a miska na ovoce, také zfiejmû mûla polévku, ale nic dal‰ího.
V‰iml si také, Ïe plakala.

¤ekla s úsmûvem, snaÏila se, aby to znûlo vesele: ,,To jsem
ráda, Ïe jste pfii‰el. Je to v˘mluva pro to, abych otevfiela láhev
vína. Je zvlá‰tní, jak nerad ãlovûk pije sám. Asi je to tím, jak nás
pofiád varují, Ïe osamûlé pití je zaãátek alkoholismu.“

Pfiinesla láhev Château Margaux a on vstal, aby ji otevfiel.
Nepromluvili, dokud se neusadili se sklenkami v ruce pfied
krbem, kdy s pohledem upfien˘m do plamenÛ fiekla: ,,Mûl tam
b˘t. Gerard tam mûl b˘t.“

,,Nemá rád pohfiby.“
,,Ale Gabrieli, kdo je má rád? A bylo to hrozné, viìte? Tatín-

kÛv pohfieb byl dost zl˘, ale tenhle byl hor‰í. Ten patetick˘ du-
chovní, kter˘ dûlal, co mohl, ale neznal ji a neznal nikoho z nás,
jak se snaÏil o upfiímn˘ tón, kdyÏ se modlil k Bohu, v nûhoÏ ona
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nevûfiila, a mluvil o vûãném Ïivotû, kdyÏ její Ïivot nestál ani za
to, aby ho Ïila tady na zemi.“

¤ekl jemnû: ,,To nemÛÏeme vûdût. NemÛÏeme b˘t soudci ci-
zího ‰tûstí nebo ne‰tûstí.“

,,Chtûla umfiít. Nestaãí to jako dÛkaz? Na tatínkÛv pohfieb
aspoÀ Gerard pfii‰el. Víceménû musel, Ïe? Korunní princ se lou-
ãí se star˘m králem. Nevypadalo by to dobfie, kdyby tam nebyl.
KoneckoncÛ tam byli v˘znamní lidé, spisovatelé, vydavatelé,
novináfii, lidi, na které chtûl udûlat dojem. Na dne‰ním pohfibu
nebyl nikdo dÛleÏit˘, takÏe se nemusel obtûÏovat. Ale mûl tam
b˘t. VÏdyÈ on ji zabil.“

Dauntsey fiekl pevnûji: ,,Frances, to nesmíte fiíkat. Neexistuje
absolutnû Ïádn˘ dÛkaz, Ïe by cokoli, co Gerard fiekl nebo udû-
lal, zpÛsobilo Soniinu smrt. Víte, co napsala v dopise na roz-
louãenou. Kdyby se chtûla zabít, protoÏe ji Gerard vyhodil, ur-
ãitû by to tam bylo. Ten dopis byl jasn˘. Nikdy to nesmíte fiíct
mimo tenhle pokoj. Takové fámy by mohly b˘t velmi ‰kodlivé.
Slibte mi to – je to dÛleÏité.“

,,Dobfie, slibuju. Nefiekla jsem to nikomu kromû vás, ale ne-
jsem jediná v Innocent House, kdo si to myslí, a nûkdo to i fiíká.
KdyÏ jsem kleãela v té dûsné kapli, pokou‰ela jsem se modlit, za
tatínka, za ni, za nás v‰echny. Ale bylo to tak nesmyslné, tak
zbyteãné. Celou dobu jsem myslela jen na Gerarda, na Gerarda,
kter˘ tu s námi mûl sedût v první fiadû, na Gerarda, kter˘ byl
mÛj milenec, na Gerarda, kter˘ uÏ mÛj milenec není. Je to tak
pokofiující. Teì ov‰em vím, o co ‰lo. Gerard si myslel: ‚Chudák
Frances, devûtadvacet a pofiád panna. Musím s tím nûco udûlat.
Dát jí Ïivotní zku‰enost, ukázat jí, o co pfiichází.‘ Dennû jeden
dobr˘ skutek. Spí‰ dobr˘ skutek na tfii mûsíce. Myslím, Ïe to se
mnou bylo del‰í neÏ s vût‰inou jin˘ch. A konec byl tak sprost˘,
tak odbyt˘. Není to tak vÏdycky? Gerard je velmi dobr˘ na za-
ãátku milostného pomûru, ale neumí ho ukonãit, alespoÀ ne dÛ-
stojnû. Ale já asi taky ne. A obloudil mû natolik, Ïe jsem mu vû-
fiila, Ïe jsem jiná neÏ ostatní jeho Ïeny, Ïe tentokrát to myslí

49

P.  D .  J A M E S OVÁ V R A Î D Y V  N A K L A D AT E L S T V Í

VraÏdy v nakladatelství 2010  10.2.2014  15.00  Stránka 49



váÏnû, miluje mû, Ïe chce závazek, manÏelství. Myslela jsem, Ïe
povedeme nakladatelství spolu, budeme Ïít v Innocent House,
vychováme tu své dûti, dokonce Ïe zmûníme jméno firmy. Mys-
lela jsem, Ïe ho to potû‰í. Peverellová a Etienne. Etienne a Pe-
verellová. Zkou‰ela jsem si ty alternativy, která bude znít líp.
Myslela jsem, Ïe chce to co já – manÏelství, dûti, fiádn˘ domov,
spoleãn˘ Ïivot. Je to tak nerozumné? PaneboÏe, Gabrieli, pfiipa-
dám si tak hloupá, tak zahanbená.“

Nikdy pfiedtím s ním tak otevfienû nemluvila, nikdy neodha-
lila hloubku sv˘ch muk. Znûlo to témûfi, jako by si ta slova pfied-
tím nacviãila, jen ãekala na ten okamÏik úlevy, kdy bude ko-
neãnû s nûk˘m, komu mÛÏe dÛvûfiovat a komu se svûfií. Ale
u Frances, jeÏ byla vÏdycky tak citlivá, zdrÏenlivá a hrdá, ho ten
nekontrolovan˘ v˘lev hofikosti a znechucení vydûsil. MoÏná to
bylo tím pohfibem a vzpomínkou na tu pfiedchozí kremaci, Ïe se
uvolnila potlaãovaná nenávist a pokofiení. Nebyl si jist˘, jak
tomu ãelit, ale vûdûl, o co se musí pokusit. Tento v˘ron bolesti
Ïádal víc neÏ tiché mumlání útûchy: ,,Nestojí za to, zapomeÀ na
nûj, ta bolest ãasem pfiejde“. Ale to poslední byla pravda, bolest
s ãasem míjela, aÈ to byla bolest ze zrady nebo bolest ze ztráty.
Kdo to vûdûl líp neÏ on? Pomyslel si: Tragédie ztráty není
v tom, Ïe truchlíme, ale Ïe pfiestaneme truchlit, teprve pak jsou
mrtví skuteãnû mrtví.

Ti‰e fiekl: ,,V‰echno to, po ãem touÏíte – dûti, manÏelství, do-
mov, sex – jsou rozumná pfiání, dá se fiíct velmi fiádná pfiání.
Dûti jsou jedinou nadûjí na‰í nesmrtelnosti. Jsou to pfiání, za
která se není tfieba hanbit. Je to va‰e ne‰tûstí, ne hanba, Ïe
Etiennovy touhy se neshodují s va‰imi.“ Odmlãel se, pak dodal,
uvaÏuje pfiitom, zda je to moudré, zda Frances ta slova nebude
povaÏovat za hrubû necitlivá: ,,James je do vás zamilovan˘.“

,,Tu‰ím to. Chudák James, nefiekl mi to, ale to nemusí, Ïe?
Víte, myslím, Ïe bych mohla Jamese milovat, kdyby nebylo Ge-
rarda. A Gerard mi ani není sympatick˘. Nikdy mi nebyl sym-
patick˘, ani kdyÏ jsem ho nejvíc chtûla. To je na sexu stra‰livé,
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mÛÏe existovat bez lásky, bez zalíbení, dokonce bez úcty. Já se
zkou‰ela obelstít. KdyÏ byl necitliv˘ nebo sobeck˘ nebo hrub˘,
hledala jsem pro to omluvy. Pfiipomínala jsem si, jak je ducha-
pln˘, jak hezk˘, jak zábavn˘, jak˘ je bájeãn˘ milenec. To v‰ech-
no byl. To v‰echno je. ¤ekla jsem si, Ïe by bylo nerozumné klást
na Gerarda ta malicherná mûfiítka jako na ostatní. A já ho milo-
vala. KdyÏ milujete, nesoudíte. A teì ho nenávidím. Nevûdûla
jsem, Ïe dovedu nenávidût, skuteãnû nenávidût jiného ãlovûka.
Je to jiné neÏ nenávidût vûc, politickou víru, filozofii, sociální
zlo. Je to tak koncentrované, tak fyzické, jsem z toho nemocná.
Má nenávist je to poslední, naã veãer myslím, a první, s ãím se
kaÏdé ráno probouzím. Ale to je ‰patné, je to hfiích. Musí to b˘t
‰patné. Cítím, Ïe Ïiju ve smrtelném hfiíchu a nemohu dostat
rozhfie‰ení, protoÏe nemohu pfiestat nenávidût.“

Dauntsey zavrtûl hlavou: ,,Já nemyslím v takov˘ch pojmech,
hfiích, rozhfie‰ení. Ale nenávist je nebezpeãná. Obrací spravedl-
nost naruby.“

,,Ach, spravedlnost! Od spravedlnosti jsem toho nikdy moc
neãekala. A nenávist ze mû udûlala otravnou osobu. Nudím
sama sebe. Vím, Ïe nudím i vás, mil˘ Gabrieli, ale vy jste jedi-
n˘, s k˘m mÛÏu mluvit. A nûkdy, tfieba dnes, cítím, Ïe musím
mluvit, jinak bych mohla ze‰ílet. A vy jste tak moudr˘, aspoÀ
máte takovou povûst.“

Poznamenal su‰e: ,,Je snadné získat povûst moudrého. Staãí
Ïít dlouho, mluvit málo a je‰tû míÀ konat.“

,,Ale kdyÏ mluvíte vy, stojí za to vás poslouchat. Gabrieli,
fieknûte mi, co mám udûlat?“

,,Abyste se ho zbavila?“
,,Abych se zbavila té bolesti.“
,,Jsou obvyklé prostfiedky: pití, drogy, sebevraÏda. První dva

vedou ke tfietímu, je to jen pomalej‰í, draÏ‰í, víc poniÏující ces-
ta. To neradím. Nebo ho mÛÏete zavraÏdit, ale ani to neradím.
Ve své fantazii to proveìte co nejdÛmyslnûji, ale ve skuteãnos-
ti ne. Pokud nechcete hnít deset let ve vûzení.“
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,,VydrÏel byste to?“
,,Deset let ne. MoÏná bych vydrÏel tfii, ale víc ne. Jsou lep‰í

cesty, jak ãelit bolesti, neÏ smrt, aÈ jeho nebo va‰e. ¤eknûte si, Ïe
bolest je souãást Ïivota, cítit bolest znamená b˘t naÏivu. Závi-
dím vám. Kdybych mohl cítit takovou bolest, mohl bych b˘t
je‰tû básníkem. Naleznûte sama sebe. Nejste o nic míÀ lidská
bytost, protoÏe vás jeden sobeck˘, namy‰len˘, necitliv˘ muÏ-
sk˘ nechce milovat. Copak va‰i cenu urãuje jedin˘ muÏ, je‰tû
k tomu Gerard Etienne? PfiipomeÀte si, Ïe jediná moc, kterou
nad vámi má, je moc, kterou mu dáváte. Vezmûte mu ji a zmizí
i pocit uráÏky. Pamatujte, Frances, nemusíte zÛstat u firmy.
A nefiíkejte mi, Ïe v nakladatelství Peverell nûjak˘ Peverell
vÏdycky byl.“

,,Od roku 1792 ano, je‰tû pfiedtím, neÏ jsme se pfiestûhovali
do Innocent House. Tatínek by nechtûl, abych byla poslední.“

,,Nûkdo musí b˘t poslední, nûkdo bude. Ke svému otci máte
v Ïivotû jisté povinnosti, ale to skonãilo s jeho smrtí. NemÛÏe-
me b˘t vazaly mrtv˘ch.“

Jakmile ta slova vyfikl, uÏ jich litoval, protoÏe napÛl ãekal, Ïe
se zeptá: ,,A co vy? Nejste otrokem mrtv˘ch, va‰í Ïeny, va‰ich
ztracen˘ch dûtí?“ Rychle pokraãoval: ,,Co byste chtûla dûlat,
kdybyste si mohla svobodnû vybrat?“

,,Asi pracovat s dûtmi. MoÏná jako uãitelka na základní ‰ko-
le. Vystudovala jsem to. Myslím, Ïe by mi k za‰kolení staãil je-
den rok. A pak bych asi chtûla pracovat na venkovû nebo v ma-
lém venkovském mûstû.“

,,Tak to udûlejte. MÛÏete si svobodnû vybrat. Ale neodchá-
zejte hledat ‰tûstí. Najdûte si tu pravou práci, to pravé místo,
ten prav˘ Ïivot. ·tûstí pfiijde, budete-li mít ‰tûstí. Vût‰ina z nás
ho svÛj díl dostane. Nûktefií víc neÏ jiní, vût‰inou je ale kon-
centrováno do krátkého ãasového úseku.“

¤ekla: ,,Divím se, Ïe necitujete Blakea, tu báseÀ o tom, jak ‚ra-
dost i bolest jsou jemnû spfiedeny, pro boÏskou du‰i odûv urãe-
n˘‘. Jak to je?
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‚âlovûk byl stvofien pro radost i Ïal,
a ten, kdo si to k srdci vzal,
bezpeãnû kráãí tímto svûtem dál.‘
JenÏe vy nevûfiíte v boÏskou du‰i, viìte?“
,,Ne, to by byl urãitû sebeklam.“
,,Ale vy kráãíte svûtem bezpeãnû. A rozumíte nenávisti. Mys-

lím, Ïe jsem vÏdycky vûdûla, Ïe nenávidíte Gerarda.“
Zavrtûl hlavou: ,,Ne, to se m˘líte, Frances. Ne Ïe bych ho ne-

návidûl. Necítím k nûmu nic, vÛbec nic. A proto jsem mnohem
nebezpeãnûj‰í, neÏ kdy mÛÏete b˘t vy. Co kdybychom rad‰i za-
ãali hrát?“

Vyndal z rohové skfiínû tûÏkou ‰achovnici, Frances posunula
stÛl mezi kfiesla a pak mu pomohla rozestavit figurky. Natáhl
k ní zavfienou pûst, aby si vybrala ãernou nebo bílou, a fiekl:
,,Myslím, Ïe byste mi mûla dát pû‰áka, jako daÀ mládí starému
ãlovûku.“

,,Nesmysl, minule jste mû porazil. Hrajeme nastejno.“
Pfiekvapila sama sebe. Jindy by ustoupila. Byl to mal˘ akt se-

bepotvrzení a vidûla, jak se usmál, kdyÏ ztuhl˘mi prsty zaãal
stavût figurky.

Kapitola 6

Sleãna Blackettová jezdila kaÏd˘ veãer domÛ do Weaver’s Cot-
tage ve West Marlingu v Kentu, kde posledních devatenáct let
bydlela se svou star‰í ovdovûlou sestfienicí Joan Willoughbyo-
vou. Jejich vztah byl láskypln˘, ale nikdy nebyl citovû pfiíli‰
siln˘. Paní Willoughbyová byla provdána za penzionované-
ho duchovního, a kdyÏ tfii roky po svatbû zemfiel, coÏ podle
soukromého názoru sleãny Blackettové bylo zrovna tak dlou-
ho, jak to oba manÏelé mohli vydrÏet, jeho vdovû pfiipadalo pfii-
rozené pozvat sestfienici, aby opustila neuspokojiv˘ nájemní
byt v Bayswateru a pfiestûhovala se k ní. Hned zpoãátku tûch
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devatenácti let spoleãného Ïivota se ustanovila rutina, spí‰ se
vyvinula, neÏ aby ji plánovaly, která je obû uspokojovala. Joan
vedla dÛm a starala se o zahradu, Blackie o nedûlích vafiila
hlavní jídlo, které vÏdycky v jednu hodinu rychle snûdly, a tato
povinnost ji zprostila ranních bohosluÏeb, tfiebaÏe ne veãerních.
Byla to Blackie, která vstávala první, donesla sestfienici ranní ãaj
a v pÛl desáté veãer vafiila ovomaltinu nebo kakao. Dovolenou
trávily spoleãnû, po dva poslední t˘dny v ãervenci, obvykle
v zahraniãí, protoÏe ani jedna z nich nemûla nikoho bliÏ‰ího.
KaÏd˘ ãerven se tû‰ily na wimbledonsk˘ tenisov˘ ‰ampionát
a obãas si o víkendu dopfiály náv‰tûvu koncertu, divadla nebo
galerie. V duchu, ale ne nahlas, si fiíkaly, Ïe mají ‰tûstí.

Domek Weaver’s Cottage stál na severním konci vesnice.
PÛvodnû to byl dvojdomek, pfiestavûn˘ v padesát˘ch letech do
jediného obydlí rodinou s jasn˘mi pfiedstavami o tom, v ãem
spoãívá pÛvab venkova. Ta‰ky na stfie‰e nahradily rákosové
do‰ky, z nichÏ vyhlíÏela tfii mansardová okna jako prodlouÏe-
né oãi; obyãejná okna byla opatfiena pfiíãlemi a pfiibyla veran-
da, v létû porostlá popínav˘mi rÛÏemi a plamínkem. Paní Wil-
loughbyová domek milovala a jestliÏe díky dûlen˘m oknÛm
byl ob˘vák tmav‰í, neÏ by se jí v ideálním pfiípadû zamlouva-
lo, a nûkteré dubové trámy nevypadaly moc autenticky, nikdy
tyto vady vefiejnû nepfiiznala. Domek se sv˘m neposkvrnûn˘m
do‰kem a zahradou se objevoval v pfiíli‰ mnoha kalendáfiích,
byl pfiíli‰ ãasto fotografován náv‰tûvníky, neÏ aby ji znepoko-
jovaly drobnosti architektonické integrity. Hlavní ãást zahrady
byla vepfiedu a tady paní Willoughbyová trávila vût‰inu svého
volného ãasu, plela, sázela a zalévala zahradu, která byla ve
West Marlingu povaÏována za nejimpozantnûj‰í, a byla urãena
pro potû‰ení kolemjdoucích a zároveÀ pro radost obyvatelek
domku.

,,SnaÏím se, aby tu bylo nûco zajímavého po cel˘ rok,“ vy-
svûtlovala lidem, ktefií se zastavili a obdivovali ji, a v tom mûla
rozhodnû úspûch. Byla to rozená zahradnice s velkou pfiedsta-
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vivostí. Rostliny v její péãi prospívaly a mûla instinkt pro roz-
místûní barev i hmoty. Domek byl tfieba ménû autentick˘, ale
zahrada byla bezesporu anglická. Byl tam mal˘ trávník s mo-
ru‰í, která byla na jafie obklopena krokusy, snûÏenkami a poz-
dûji Ïlut˘mi zvonky narcisÛ. Záhony vedoucí k verandû v létû
pfiímo pfiekypovaly záplavou barev a vÛní, zatímco bukov˘
Ïiv˘ plot, sestfiíhan˘ tak nízko, aby nezakr˘val pohled na krá-
su zahrady, byl Ïivoucím symbolem míjejících roãních dob od
prvních tuh˘ch, nesmûl˘ch pupenÛ ke zlaté a rudé podzimní
nádhefie.

Vracela se z mûsíãního zasedání rady farnosti s rozjasnûn˘-
ma oãima, plná energie. Nûkteré lidi, uvaÏovala Blackie, by pra-
videlné ‰arvátky s vikáfiem o jeho zaujatosti pro novou liturgii
a jeho dal‰ích men‰ích prohfie‰cích deprimovaly; Joan ‰ly zfiej-
mû k duhu. Usadila se s tlust˘mi stehny kus od sebe, popotáhla
si tvídovou sukni, pevnû se opfiela nohama o stÛl, na nûmÏ trÛ-
nil závin, a nalila dvû sklenky amontillada. Mezi siln˘mi bíl˘-
mi zuby zachroupal suchar a brou‰ená sklenice s tenkou noÏ-
kou jako by jí pfiímo sedla do dlanû.

,,Teì k tomu je‰tû pfiibyl jazyk, prosím tû. Chce na pfií‰tí ve-
ãerní m‰i zpívat ‚Nocí pochyb a Ïalu‘ s textem ‚âlovûk ãlovû-
ku ruku podá na pochodu nocí zlou‘. Brzy mu to zarazím, bo-
hudíky mû podporuje pan Higginson. MÛÏu tomu ãlovûku
odpustit cenu jeho slaniny i to, jak nechává tu svou starou pra-
‰ivou koãku sedût na oknû na balíãku ovesn˘ch vloãek, kdyÏ
jedná v zájmu farnosti, coÏ, abych byla spravedlivá, on ob-
vykle dûlá. Sleãna Matlocková navrhuje ‚Sestra sestfie ruku
podá‘.“

,,Co je na tom ‰patného?“
,,Nic, jenom Ïe to autor nenapsal. Mûla jsi pûkn˘ den?“
,,Ne. Nebyl to pûkn˘ den.“
Ale paní Willoughbyová byla my‰lenkami stále u své schÛ-

ze. ,,Mnû se ta píseÀ moc nelíbí. Nikdy se mi nelíbila. Nevím, co
na ní sleãna Matlocková vidí. Asi je v tom nostalgie. Vzpomín-
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ky na dûtství. Pochyb a Ïalu není v na‰í obci moc. Je moc dobfie
krmená. Moc blahobytná. Ale pfii‰ly by, kdyby vikáfi zkusil
v osm ráno o nedûlích vynechat svaté pfiijímání z roku 1662.
Pak by byla ve farnosti spousta pochyb a Ïalu.“

,,Navrhl to?“
,,Ne tolika slovy, ale dává pozor na to, kolik lidí chodí. Mu-

síme b˘t ve stfiehu a pilnû docházet. Uvidím, jestli se mi podafií
popíchnout nûkteré vesniãany. V‰echno to dûlá Susan, jak jinak.
S tím ãlovûkem by byla úplnû jiná domluva, kdyby ho pofiád
nepopichovala jeho Ïena. Hovofií o tom, Ïe odejde, aby se ‰ko-
lila na diakonát. Za pár let si Ïenské budou svûtit knûze samy.
Asi by se oba líp hodili do nûjaké farnosti ve vût‰ím mûstû. Tam
by si mohli vzít ty svoje bendÏa a kytary a lidem by se to snad
i líbilo. Jakou jsi mûla cestu?“

,,Docela dobrou. Lep‰í veãer neÏ ráno. Na Charing Cross
jsme pfiijeli o deset minut pozdûji, to ten den ‰patnû zaãal. A byl
ten pohfieb Sonie Clementsové. Pan Gerard tam nepfii‰el. Îe pr˘
má moc práce. Asi nebyla moc dÛleÏitá. Za tûchhle podmínek
jsem tam samozfiejmû musela zÛstat.“

Joan fiekla: ,,No, není se co divit. V krematoriu je to vÏdycky
depresivní. MÛÏe‰ mít urãité uspokojení z dobfie vedeného po-
hfibu do zemû, ale z kremace ne. CoÏ mi pfiipomíná, Ïe vikáfi
vlastnû navrhl, abychom pouÏili Knihu alternativních bohoslu-
Ïeb, aÏ bude pfií‰tí úter˘ pohfibívat starého Merryweathera.
Brzy mu to zarazím. Panu Merryweatherovi bylo osmdesát de-
vût a ví‰, jak nenávidûl zmûny. Urãitû si nepomyslel, Ïe nebude
mít fiádn˘ kfiesÈansk˘ pohfieb podle knihy z roku 1662.“

KdyÏ se minulé úter˘ Blackie vrátila domÛ se zprávou o se-
bevraÏdû Sonie Clementsové, Joan to pfiijala pfiekvapivû klidnû.
Blackie si fiekla, Ïe by ji to nemûlo udivovat. Sestfienice ji ãasto
mátla neoãekávanou reakcí na novinky a události. Rozbûsnila se
nad mal˘mi domácími pfiíhodami, vût‰í tragédie brala se
stoick˘m klidem. A nedalo se ani ãekat, Ïe se jí tahle tragédie nû-
jak dotkne. Soniu Clementsovou neznala, nikdy ji ani nevidûla.
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KdyÏ Blackie pfii‰la s tou novinou, dodala: ,,Neprobírala
jsem to s mlad‰ími zamûstnanci, samozfiejmû, ale je mi jasné, Ïe
v nakladatelství panuje v‰eobecn˘ názor, Ïe se zabila, protoÏe ji
pan Gerard vyhodil. Urãitû to neudûlal moc taktnû. Napsala do-
pis na rozlouãenou, ale o ztrátû zamûstnání tam nebyla zmínka.
Lidi si pfiesto myslí, Ïe by tu je‰tû byla, neb˘t pana Gerarda.“

Joan zareagovala ihned. ,,Ale to je smû‰né. Dospûlé Ïeny se
nezabíjejí, kdyÏ dostanou v˘povûì. Kdyby mûla b˘t ztráta za-
mûstnání dÛvodem k sebevraÏdû, museli bychom kopat hro-
madné hroby. Bylo to od ní velmi neuváÏené, velmi bezohled-
né. A kdyÏ uÏ se musela zabít, mûla to provést nûkde jinde.
VÏdyÈ jsi ji v tom malém archivu mohla najít i ty. To by nebylo
nic pfiíjemného.“

Blackie prohlásila: ,,Nebylo to nic pfiíjemného pro Mandy Pri-
ceovou, na‰i novou písafiku, ale musím fiíct, Ïe to pfiijala velmi
chladnokrevnû. Nûkterá dívka by dostala hysterick˘ záchvat.“

,,Nemá smysl propadat hysterii nad mrtv˘m. Mrtví ti nemÛ-
Ïou u‰kodit. Bude mít ‰tûstí, jestli v Ïivotû neuvidí nic hor‰ího.“

Blackie upila sherry a vrhla pfiimhoufien˘ pohled pfies stÛl na
svou sestfienici, jako by ji poprvé pozorovala nezaujatû. Ro-
bustní tûlo, skoro bez pasu, pevné nohy se zaãínajícími kfieão-
v˘mi Ïílami nad pfiekvapivû pûkn˘mi kotníky, husté vlasy,
kdysi ka‰tanové, teì jen nepatrnû ‰edivé, které nosila v tûÏkém
uzlu (ten úães nezmûnila od té doby, co ji Blackie poznala), bod-
rou, o‰lehanou tváfi. Rozumnou tváfi, fiekli by lidé. Rozumnou
tváfi pro rozumnou Ïenu, jednu ze skvûl˘ch hrdinek Barbary
Pymové, ov‰em bez jemnosti ãi zdrÏenlivosti tûchto hrdinek;
pouÏívala tvrdou laskavost na problémy vesnice od pohfibÛ
k neposlu‰n˘m klukÛm na kÛru, její Ïivot mûl pfiesná pravidla
pro radosti i povinnosti jako liturgick˘ rok, kter˘ mu dodával
tvar a smysl. I Ïivot Blackie míval tvar a smysl. Blackie se teì
zdálo, Ïe nemá kontrolu nad niãím, nad sv˘m Ïivotem, nad
prací, nad city, Ïe si její podstatnou ãást vzal s sebou do hrobu
Henry Peverell.
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Náhle fiekla: ,,Joan, já myslím, Ïe uÏ nemÛÏu zÛstat u Peve-
rellÛ. Gerard Etienne je ãím dál víc nesnesiteln˘. Nesmím mu
ani pfiepojovat jeho osobní hovory. Bere si je na pfiímé lince ve
své kanceláfii. Pan Peverell nechával na‰e dvefie pootevfiené, dá-
val mezi nû toho vycpaného hada, Syãícího Sida. Pan Gerard je
má zavfiené a za sklenûnou pfiepáÏku dal vysokou skfiíÀ, aby
mûl vût‰í soukromí. Není to zrovna ohleduplné, obírá mne
o svûtlo. A teì se ãeká, Ïe tam k sobû vezmu tu novou externí
písafiku, Mandy Priceovou, aãkoliv jí ve‰kerou práci má dávat
Emma Wainwrightová, osobní asistentka sleãny Claudie. Mûla
by sedût u Emmy. Teì co pan Gerard posunul pfiepáÏku, je moje
kanceláfi stísnûná i pro jednoho. Pan Peverell by nikdy nesou-
hlasil s pfiepáÏkou, která vede jídelnou pfies okno a ‰tukovan˘
strop. Byla mu proti mysli a bojoval proti ní uÏ tenkrát, kdyÏ se
ty úpravy provádûly poprvé.“

Její sestfienice se zeptala: ,,Nemohla by nûco podniknout jeho
sestra? Proã si s ní nepromluví‰?“

,,Nerada si stûÏuju, zvlá‰È ne jí. A co by mohla udûlat? Pan
Gerard je hlavní fieditel a pfiedseda. Ruinuje firmu a nikdo se
mu nepostaví. Ani si nejsem jistá, jestli vÛbec nûkdo chce, moÏ-
ná kromû sleãny Frances, a tu on poslouchat nebude.“

,,Tak odejdi. Nemusí‰ tam pracovat.“
,,Po sedmadvaceti letech?“
,,To je na jakoukoli práci dost, fiekla bych. BûÏ dfiív do dÛ-

chodu. Platí‰ si poji‰tûní od té doby, co je star˘ pan Peverell za-
loÏil. Tenkrát jsem si fiíkala, Ïe je to velmi moudré. Radila jsem
ti to, jestli si vzpomíná‰. Nedostane‰ samozfiejmû plnou penzi,
ale nûco urãitû. Nebo si mÛÏe‰ najít pûknou práci na pÛl úvaz-
ku v Tonbridgi. S tvou kvalifikací to nebude nic tûÏkého. Ale
proã pracovat? Zvládneme to. A ve vesnici je plno práce. Nikdy
jsem nedopustila, aby tû vyuÏívala farnost, kdyÏ jsi byla u Pe-
verellÛ. Jak jsem fiekla vikáfiovi – má sestfienice je osobní se-
kretáfika a tráví cel˘ den psaním na stroji. Je nespravedlivé
oãekávat, Ïe to bude dûlat je‰tû po veãerech a o víkendech.
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PovaÏovala jsem za nutné tû ochránit. Ale kdyÏ pÛjde‰ do pen-
ze, bude to jiné. Geoffrey Harding si stûÏuje, Ïe sekretáfiské prá-
ce pro radu nestíhá. Mohla bys je pro zaãátek pfievzít. A pak je
tady Literární a historická spoleãnost. Ti budou jistû také potfie-
bovat nûjakou kanceláfiskou práci.“

Ta slova a Ïivot, kter˘ struãnû popisovala, Blackie vydûsily.
Bylo to jako by ji v tûch nûkolika obyãejn˘ch vûtách Joan odsu-
zovala na doÏivotí. Uvûdomila si poprvé, jak nedÛleÏitou roli
v jejím Ïivotû hrál West Marling. Ne Ïe by tu vesnici nemûla
ráda; fiady dost jednotvárn˘ch domkÛ, zpustl˘ trávník u pách-
noucího rybníãku, moderní hospoda, která se neúspû‰nû po-
kou‰ela vypadat jako ze sedmnáctého století, s plynov˘m
krbem a na ãerno natfien˘mi trámy, dokonce ani kostelík se ‰pi-
ãatou víÏkou v ní nebudily Ïádn˘ cit, natoÏ tak siln˘ jako neli-
bost. Byla ráda, kdyÏ se veãer vracela do Weaver’s Cottage, do
jejího pohodlí a pofiádku, do nenároãné spoleãnosti své sestfie-
nice, k dobr˘m, pûknû naservírovan˘m jídlÛm, v zimû k dfiíví
vonícímu v krbu, za letních veãerÛ k nápojÛm na zahradû. Mûla
ráda ten kontrast mezi venkovsk˘m mírem a podnûty a úkoly
kanceláfie, kypícím Ïivotem na fiece. Nûkde Ïít musela, kdyÏ to
nemohlo b˘t s Henrym Peverellem. Ale teì si uvûdomila, v ná-
hlém jasném okamÏiku, Ïe Ïivot ve West Marlingu by pro ni byl
bez její práce nesnesiteln˘.

Vidûla svÛj Ïivot jako fiadu nespojit˘ch obrazÛ, které se pfied
ní rozprostfiely, promítaly se na plátno du‰e v neúprosném sle-
du; hodiny, dny, t˘dny, mûsíce, roky, nenaplnûné, pfiedvídatel-
né monotónnosti. Drobné domácí práce, které jí budou dodávat
iluzi uÏiteãnosti, pomoc na zahradû pod Joanin˘m vedením, se-
kretáfiské práce nebo psaní na stroji pro místní kongregaci nebo
pro literární spolek, o sobotách nákupy v Tonbridgi, svaté pfiijí-
maní a veãerní m‰e o nedûlích, plánování v˘letÛ, které by byly
zlat˘m hfiebem celého mûsíce – ne dost bohatá na to, aby utek-
la, bez v˘mluvy, aby útûk ospravedlnila, bez toho, Ïe by mûla
kam utéct. A proã by mûla chtít utíkat? Tenhle Ïivot její sestfie-
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nice povaÏovala za uspokojující a psychologicky vyhovující,
mûla své bezpeãné místo ve vesnické hierarchii, domek byl je-
jím nepochybn˘m vlastnictvím, zahrada neustál˘m zájmem
a radostí. Vût‰ina lidí si myslela, Ïe ona, Blackie, má ‰tûstí, Ïe jej
mÛÏe sdílet, bydlet bez nájmu (to se ve vesnici jaksi instinktiv-
nû vûdûlo) v krásném domovû, ve spoleãnosti své sestfienice.
Bude ménû váÏenou z tûch dvou, ménû oblíbenou, je chudá pfií-
buzná. Její práce, jíÏ ve vesnici stûÏí rozumûli, ale jejíÏ v˘znam
Joan pilnû zveliãovala, jí dodávala dÛstojnost. Práce s sebou
nesla dÛstojnost, postavení, v˘znam. Copak se právû proto ne-
hrozili lidé nezamûstnanosti, nenesli proto nûktefií muÏi tak tûÏ-
ce odchod do dÛchodu? A nemohla by si najít nûco, co Joan po-
psala jako ,,pûknou práci na pÛl úvazku“ v Tonbridgi. Vûdûla,
co to znamená: pracovat v kanceláfii s napÛl vy‰kolen˘mi dûv-
ãaty, co pfii‰la rovnou ze ‰koly, mají zájem jen o muÏské, nevra-
Ïily by na ni pro její v˘konnost nebo ji litovaly pro její pfiíli‰ zfiej-
mé panenství. Jak by se mohla sníÏit k takovéhle práci, ona,
která b˘vala osobní dÛvûrnou asistentkou Henryho Peverella?

Sedûla bez hnutí, pfied sebou napÛl vypitou sklenku sherry
a hledûla do její medové záfie jako zhynotizovaná, srdce jí hlasi-
tû bu‰ilo, hlas nezvuãnû volal: „Miláãku, proã jsi mû opustil?
Proã jsi musel umfiít?“

Sotva ho nûkdy vidûla mimo kanceláfi, nikdy nebyla po-
zvána do jeho bytu v ãísle 12 a sama ho nikdy nepozvala do
Weaver’s Cottage, ani s ním nemluvila o svém soukromém
Ïivotû. A pfiesto byl po sedmadvacet let stfiedem její existence.
Strávila s ním víc sv˘ch bdûl˘ch hodin neÏ s kter˘mkoli jin˘m
ãlovûkem. Pro ni byl vÏdycky pan Peverell, on ji pfied ostatními
oslovoval ,,sleãno Blackettová“, a kdyÏ byli sami, ,,Blackie“.
Nepamatovala se, Ïe by se jí nûkdy dotkly jeho ruce od onoho
prvního setkání, kdy jako stydlivá ãerstvá absolventka ‰koly
pro sekretáfiky pfii‰la do Innocent House na pohovor a on vstal
s úsmûvem od psacího stolu, aby ji pozdravil. Z psaní na stroji
i tûsnopisu uÏ ji vyzkou‰ela sekretáfika, která od nûj odcházela,
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protoÏe se vdávala. Teì, kdyÏ se dívala do té hezké, inteligent-
ní tváfie a do jeho neuvûfiitelnû modr˘ch oãí, vûdûla, Ïe tohle je
poslední zkou‰ka. O práci jí toho fiekl málo – ale proã také? Sleã-
na Arkwrightová jí uÏ sdûlila, co se od ní oãekává za hrdinství
– on se jí jen zeptal na cestu a fiekl: ,,Máme loì, která nûkteré za-
mûstnance vozí do práce. MÛÏe vás nabrat v pfiístavu Charing
Cross a pfiivézt vás po TemÏi – tedy pokud se nebojíte vody.“

A jí bylo jasné, Ïe tohle je prubífisk˘ kámen, Ïe tu práci ne-
dostane, nebude-li mít ráda fieku. ,,Ne,“ fiekla, ,,nebojím se
vody.“

Potom uÏ mluvila málo, témûfi nesouvisle, pfii pomy‰lení na
to, Ïe bude dennû chodit do tohohle tfipytivého paláce. Na kon-
ci pohovoru fiekl: ,,Jestli myslíte, Ïe byste tu mohla b˘t ‰Èastná,
dáme si oba dva mûsíc na zkou‰ku.“

Na konci mûsíce nefiekl nic, ale ona vûdûla, Ïe nic nemusí fií-
kat. Byla s ním do té doby, neÏ zemfiel.

Vzpomínala na to ráno, kdy dostal infarkt. Je to skuteãnû
osm mûsícÛ? Dvefie mezi jejich kanceláfiemi byly jako vÏdy po-
otevfiené, tak to mûl rád. Sametov˘ had se vzorovan˘m hfibe-
tem a rud˘m rozeklan˘m jazykem leÏel stoãen˘ na podlaze. Za-
volal jednou, ale tak chraptiv˘m a pfiidu‰en˘m hlasem, Ïe sotva
pfiipomínal lidsk˘, a ona si nejdfiív pomyslela, Ïe sly‰í nûjakého
lodníka z fieky. AÏ za pár vtefiin si uvûdomila, Ïe tenhle roz-
kfiápl˘ cizí hlas volá její jméno. Vyskoãila ze Ïidle, sly‰ela, jak se
pfievrhla na podlahu, v okamÏiku stála nad ním a polekanû na
nûj shlíÏela. Je‰tû sedûl na Ïidli, ztuhl˘, neodvaÏoval se po-
hnout, drÏel se za paÏe, aÏ mu zbûlely klouby, oãi vypoulené, na
ãele mu vyrazily lesklé kapiãky potu. Zasípûl: ,,Ta bolest, ta bo-
lest! Zavolejte doktora!“

Nev‰imla si telefonu na jeho stole a bûÏela do své kanceláfie,
jako by jenom z tohoto známého místa mohla situaci fie‰it. Zalis-
tovala v telefonním seznamu, pak si vzpomnûla, Ïe má ãíslo
v malém notesu ve stole. Spû‰nû otevfiela zásuvku a zahrabala
v ní, snaÏila se vzpomenout si na jméno, zoufale se chtûla vrá-
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tit k té hrÛze na Ïidli, ale bála se toho, co by tam mohla najít, vû-
dûla, Ïe musí pfiivolat pomoc, Ïe ji musí pfiivolat rychle. Pak si
vzpomnûla. JistûÏe, ambulance. Musí zavolat ambulanci. VyÈu-
kala telefonní ãíslo, ozval se autoritativní hlas, sdûlila mu, co
bylo tfieba. Naléhavost a strach v jejím hlase je musely pfiesvûd-
ãit. Ambulance vyrazila.

Vzpomínala si, co se dûlo, ne v jednom sledu, ale v fiadû ne-
spojit˘ch, ale Ïiv˘ch obrazÛ. Ve dvefiích jeho kanceláfie mûla ãas
jen zahlédnout Frances Peverellovou, která vedle nûj bezmocnû
stála, neÏ k ní pfiistoupil Gerard Etienne, pevnû zavfiel dvefie
a fiekl: ,,Nikoho dal‰ího tady nechceme. Potfiebuje vzduch.“

Bylo to první ze v‰ech odmítnutí, která pak pfii‰la. Pamato-
vala si zvuky, kdyÏ ho o‰etfiovali zdravotníci, otoãil hlavu, kdyÏ
ho kolem ní nesli, pfiikrytého ãervenou dekou; zvuk vzlykÛ,
moÏná to byly její vzlyky; ticho kanceláfie, prázdné tak jako
ráno, kdyÏ pfii‰la pfied ním, nebo veãer, kdyÏ odcházel dfiív neÏ
ona, ale teì navÏdy, navûky zbavenou v‰eho, co jí dávalo
smysl. Nikdy uÏ ho nevidûla. Chtûla ho nav‰tívit v nemocnici
a ptala se Frances Peverellové, kdy by se to hodilo, ale ta jí fiek-
la jen: ,,Je stále na intenzivní péãi. Smí tam jen rodina a spoleã-
níci. Je mi líto, Blackie.“

Zprávy byly nejdfiív pfiíznivé. Bylo mu líp, mnohem líp.
Doufali, Ïe ho brzy pustí z jednotky intenzivní péãe. A pak, ãty-
fii dny po tom prvním, utrpûl druh˘, siln˘ infarkt a zemfiel. Pfii
obfiadu sedûla v kapli aÏ ve tfietí fiadû mezi ostatními zamûst-
nanci. Nikdo jí nekondoloval; proã také? Nepatfiila k oficiálním
pozÛstal˘m, nebyla z rodiny. KdyÏ pfied kaplí pozorovala vûn-
ce truchlících pozÛstal˘ch, nemohla si pomoci a omdlela. Clau-
dia Etiennová na ni vrhla kos˘ pohled, v nûmÏ se mísil údiv
a podráÏdûní, jako by chtûla fiíct: ,,KdyÏ se mÛÏe ovládnout jeho
dcera a jeho pfiátelé, proã ne vy?“ Îal byl projevem ‰patného
vkusu, nevhodn˘ jako její vûnec, tak nápadn˘ mezi jednodu-
ch˘mi fiezan˘mi kvûtinami od rodiny. Vzpomnûla si, jak Gerard
Etienne prohodil ke své sestfie: ,,PaneboÏe, ta Blackie to pfie-
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hnala. Za ten vûnec by se nemusel stydût ‰éf newyorské mafie.
Co to zkou‰í, to si mají v‰ichni myslet, Ïe byla jeho milenkou?“

A den poté na malém soukromém obfiadu vhodili spoleãníci
jeho popel do TemÏe z terasy Innocent House. NepoÏádali ji,
aby se zúãastnila, ale Frances Peverellová za ní pfii‰la do kance-
láfie a fiekla: ,,MoÏná byste za námi mohla pfiijít na terasu,
Blackie. Myslím, Ïe otec by byl rád, Ïe tam budete.“ Stoupla si
úplnû dozadu, aby jim nepfiekáÏela. Oni udrÏovali jist˘ odstup
jeden od druhého. Stáli u kraje terasy. Bílé rozdrcené kosti, coÏ
bylo v‰echno, co zbylo z Henryho Peverella, byly v plechovce,
která jí pfiipadala trapná, jako plechovka na su‰enky. Podávali
si ji z ruky do ruky, kaÏd˘ vzal hrst té drtû a hodil ji do TemÏe.
Vzpomínala si, Ïe byl pfiíliv a vál ostr˘ vítr. Okrovû hnûdá fieka
‰plouchala do ãern˘ch zdí, vlny se rozstfiikovaly do kapek.
Frances Peverellová mûla vlhké ruce; drobouãké úlomky kostí
se k nim pfiilepily, kradmo si je pak utfiela do suknû. Byla v‰ak
dokonale klidná, kdyÏ zpamûti recitovala ver‰e z Cymbelina,
které zaãínaly:

UÏ neãeká tû slunce záfi,
ni kruté zimy mráz,
tvÛj svûtsk˘ údûl skonãen je,
nicotû hledí‰ v tváfi.

Blackie se zdálo, Ïe se zapomnûli dohodnout na pofiadí fieãníkÛ,
takÏe nastalo krátké ticho, neÏ James de Witt pfiikroãil blíÏ ke
kraji terasy a vyfikl slova z apokryfÛ. ,,Du‰e spravedliv˘ch jsou
v rukou boÏích, a tam se jich niÏádná tr˘zeÀ nedotkne.“ Pak
z dlaní nechal splynout svou porci popele, jako by poãítal kaÏ-
dé jednotlivé zrnko.

Gabriel Dauntsey pfieãetl báseÀ Wilfreda Owena, která jí byla
nepovûdomá, ale pak ji poznala a trochu se podivila, Ïe vybral
právû ji.
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Jsem duch nábfieÏí Shadwell Stair,
jenÏ osamûlé chodce leká,
jsem stín, jenÏ pfii‰el z nedaleka,
a vychází vÏdy s veãerem.

Tûlo v‰ak silné, chladné mám,
oãi jak drahokamy v tváfii
tisíci svûtel vÏdycky záfií,
kdyÏ na svou TemÏi vyplouvám.

Claudia Etiennová mûla nejkrat‰í pfiíspûvek, byly to jen dva
fiádky:

To nejhor‰í, co se nám mÛÏe stát,
je dlouhá noc, v níÏ vûãnû budem spát.

Odrecitovala je nahlas, ale dost rychle, s prudkostí, která nazna-
ãovala, Ïe s celou tou fra‰kou nesouhlasí. Po ní promluvil Jean-
-Philippe Etienne. V nakladatelství ho nevidûli od té doby, co
ode‰el do penze, bylo to pfied rokem, jeho fiidiã ho pfiivezl ze
vzdáleného domu na essexském pobfieÏí, pfiijel tûsnû pfiedtím,
neÏ mûl zaãít obfiad, a odjel okamÏitû poté, aniÏ se zdrÏel na stu-
den˘ obûd, kter˘ byl pfiipraven v zasedací místnosti. Ale jeho fieã
byla nejdel‰í, ãetl ji nev˘razn˘m hlasem, pfiitom se pfiidrÏoval
zábradlí. De Witt jí potom fiekl, Ïe to byl úryvek z úvah Marka
Aurelia, ale tehdy se Blackie vtiskla do mysli jen krátká pasáÏ:

V‰echny vûci tûlesné jsou jako fieka a vûci du‰e jako sen
a pára, Ïivot je váleãná v˘prava a doãasn˘ pfiíbytek poutníkÛv,
a v‰echna sláva po smrti upadá v zapomnûní.

Gerard Etienne byl poslední. Vrhl rozdrcené kosti do vody,
jako by odhazoval minulost, a pronesl slova z knihy Kazatel:

Kdo tedy bude vyvolen? V‰ichni, kdo Ïijí, mají nadûji. VÏdyÈ Ïiv˘
pes je na tom lépe neÏ mrtv˘ lev. Îiví totiÏ vûdí, Ïe zemfiou, mrtví ne-
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vûdí zhola nic a neãeká je Ïádná odmûna, jejich památka je zapomenu-
ta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly
a nikdy se jiÏ nebudou podílet na niãem, co se pod sluncem dûje.

Poté se mlãky otoãili a ode‰li nahoru do zasedací místnosti
ke svému studenému obûdu a vínu. A pfiesnû ve dvû hodiny
pro‰el Gerard Etienne beze slova Blackiinou místností do zad-
ní kanceláfie a poprvé se posadil na Ïidli Henryho Peverella.
Lev byl mrtv˘ a funkci pfievzal Ïiv˘ pes.  

Kapitola 7

Po pohfibu Sonie Clementsové odmítl James de Witt pozvání
Frances, aby si pfiisedl k ní a Gabrielovi do taxíku, fiekl jim, Ïe
se potfiebuje projít a pak nastoupí do metra na stanici Golders
Green. Cesta z krematoria byla del‰í, neÏ oãekával, ale byl rád,
Ïe je sám. Ostatní zamûstnance Peverellova nakladatelství roz-
vezly domÛ vozy pohfiební sluÏby a on se nemohl rozhodnout,
co je hor‰í, zda pozorovat napjatou, ne‰Èastnou tváfi Frances
Peverellové, nebo se maãkat v pfieplnûném voze s uhihÀan˘mi
mlad˘mi pracovnicemi, které daly pfiednost pohfibu pfied od-
polední prací a jejichÏ jazyky, uvolnûné po chmurném obfiadu,
by jeho pfiítomnost svazovala. Byla tam dokonce i nová písafi-
ka, Mandy Priceová. Ale to bylo vlastnû namístû; vÏdyÈ byla pfii
tom, kdyÏ objevili mrtvou.

Obfiad byl ponurá záleÏitost a on za to cítil vinu. Cítil vinu
vÏdycky, a nûkdy uvaÏoval o tom, Ïe mít tak siln˘ pocit hfiíchu
bez víry, jeÏ by mohla dát rozhfie‰ení, je nepatfiiãná v˘stfiednost.
Na pohfibu byla sestra sleãny Clementsové, fiádová jepti‰ka, ob-
jevila se jako zázrakem na poslední chvíli, sedla si dozadu a na
konci stejnû rychle zmizela, zastavila se jen na tak dlouho, aby
si potfiásla rukou s tûmi z nakladatelství, kdo se natlaãili dopfie-
du, aby zamumlali kondolence. Pfiedtím uÏ napsala Claudii
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a poÏádala firmu, aby zafiídila pohfieb. Mohli to zvládnout líp.
Mûl projevit víc zájmu, nenechávat v‰echno na Claudii, coÏ fak-
ticky znamenalo nechat to na Claudiinû sekretáfice.

Mûl by existovat nûjak˘ obfiad pro nevûfiící, pomyslel si.
MoÏná existoval a mohli by na to pfiijít, kdyby si dali tu práci.
Mohl by to b˘t zajímav˘ a moÏná i lukrativní ediãní poãin, kni-
ha alternativních pohfiebních obfiadÛ pro humanisty, ateisty
a agnostiky, oficiální obfiad vzpomínání, oslava lidského ducha
bez odkazu na moÏnou dal‰í existenci. KdyÏ kráãel k metru
v rozevlátém rozepnutém kabátû, bavil se tím, Ïe vybíral pasá-
Ïe prózy a ver‰Û, které by se mohly hodit. De la Marovo „Po-
hlédni naposled na v‰echny krásy svûta“ pro svÛj nádech no-
stalgické melancholie. Také moÏná báseÀ Olivera Gogartyho
,,Non dolet“, Keatsova ,,Óda na podzim“, pro pfiípad, Ïe ze-
mfielá osoba je stará, Shelleyho ,,Pro skfiivánka“, jde-li o mladé-
ho zesnulého. Wordsworthovy ,,Ver‰e na tinternské opatství“
pro ctitele pfiírody. Místo církevních zpûvÛ by mohly nastoupit
normální písnû a pomalá vûta z Beethovenova ,,Císafiského
koncertu“ by byla pfiíhodn˘ smuteãní pochod. A také tu je‰tû
byla tfietí kapitola z knihy Kazatel:

V‰eliká vûc má jist˘ ãas, a kaÏdé pfiedsevzetí pod nebem svou chvíli:
Je ãas rození i ãas umírání, ãas sázení a ãas vykopání, coÏ vsazeno

b˘vá;
âas mordování a ãas hojení, ãas bofiení a ãas stavûní.

Mohl namíchat nûco, co by se hodilo pro Soniu, tfieba tam za-
hrnout úryvky z dûl, která navrhovala a redigovala, na památ-
ku tûch ãtyfiiadvaceti let sluÏby firmû, to by Ïivá Sonia povaÏo-
vala za pfiíhodné. Je podivné, pomyslel si, jak dÛleÏité jsou
tyhle obfiady, urãené pfiece k útû‰e a uspokojení potfieb Ïiv˘ch,
protoÏe mrtv˘ch se nemohou dotknout.

Zastavil se v supermarketu na Notting Hillu, aby si koupil
dvû krabice polotuãného mléka a náhradní náplÀ mycího pro-
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stfiedku, a pak se ti‰e vydal domÛ. Rupert mûl zfiejmû náv‰tû-
vu, ze schodÛ zazníval hluk hlasÛ a hudby. Doufal, Ïe bude
Rupert sám, a opût se v duchu zeptal, jak takhle nemocn˘ ãlo-
vûk snese takov˘ rámus. Ale byl to koneckoncÛ rámus vesel˘
a Rupert ho snesl jen po omezenou dobu. Byl to on, James, kdo
pak bojoval s nevyhnuteln˘mi reakcemi. Náhle pocítil, Ïe ne-
chce nikoho z nich vidût. Místo toho ve‰el do kuchynû, ani si
nesundal kabát, udûlal si hrnek ãaje, pak otevfiel zadní dvefie,
vy‰el ven do tiché temné zahrady a posadil se na dfievûnou la-
viãku vedle dvefií. Na pozdní záfií byl tepl˘ veãer, a jak tam
sedûl a tma houstla, jen sto metrÛ od ruchu a jasn˘ch svûtel
Notting Hill Gate, pfiipadalo mu, Ïe tahle malá zahrádka je po-
nofiená do svého ticha, vzpomínek na sladké léto i pfiedzvûsti
podzimního tlení.

Po deset let, od té doby, co mu kmotra tenhle dÛm zanechala,
byl pro nûj spolehliv˘m zdrojem radosti a spokojenosti. Neãe-
kal, Ïe zaÏije tak jasné, poÏitkáfiské uspokojení z vlastnictví, pro-
toÏe si od dûtství pûstoval klamn˘ názor, Ïe pro nûj hmotné stat-
ky, kromû jeho obrazÛ, nejsou dÛleÏité. Teì vûdûl, Ïe jeden
majetek, a to ten nejsolidnûj‰í a nejstálej‰í, se stal stfiedem jeho
Ïivota. Mûl rád jeho prosté prÛãelí ve stylu regentství, okna
s okenicemi, salon v prvním patfie, jehoÏ okna vedla vpfiedu na
ulici a vzadu poskytovala pohled na zahrádky, jeho i sousedÛ.
Mûl rád nábytek z osmnáctého století, kter˘ si kmotra pfiivezla
do domu, kdyÏ ji pomûrná chudoba vyhnala do téhle skromné
ulice, ne zcela nóbl, spí‰ trochu o‰untûlé. Odkázala mu v‰echno
kromû sv˘ch obrazÛ a v tom se jejich vkus dost li‰il, takÏe neli-
toval. Salon byl vybaven nízk˘mi policemi na knihy na v‰ech
zdech, nad nû si povûsil své grafiky a akvarely. DÛm si zacho-
vával atmosféru nároãné Ïenskosti, ale on nemûl v úmyslu pfie-
bíjet ji muÏsk˘m vkusem. Vracel se kaÏd˘ veãer do malé, ele-
gantní haly s vybledl˘mi tapetami a vyfiezávan˘m zábradlím na
schodech s pocitem, Ïe vstupuje do soukromého, bezpeãného,
tû‰ivého svûta. Ale to bylo pfiedtím, neÏ k sobû vzal Ruperta.
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Rupert Farlow vydal svÛj první román u PeverellÛ pfied pat-
nácti lety a James si stále pamatoval na smûs vzru‰ení a úÏasu,
kdyÏ ãetl rukopis, kter˘ autor nabídl nakladatelství pfiímo, ne
prostfiednictvím agenta, byl neodbornû pfiepsan˘ na nevhod-
ném papífie a nedoprovázel ho Ïádn˘ vysvûtlující dopis, jen Ru-
pertovo jméno a adresa, jako by vyz˘val dosud neznámého lek-
tora, aby rozpoznal jeho kvalitu. Jeho druh˘ román byl o dva
roky pozdûji pfiijat ménû jásavû, coÏ se druh˘m románÛm ãasto
stává po fantastickém úspûchu tûch prvních, ale Jamese nezkla-
mal. Byl tu, potvrzovalo se, velk˘ talent. A pak ticho. Ruperta
uÏ v Lond˘nû nikdo nevidûl a dopisy i telefony se nedoãkaly
odpovûdi. Povídalo se, Ïe je v severní Africe, v Kalifornii, v In-
dii. A pak se náhle objevil, ale nemûl s sebou Ïádné nové dílo.
UÏ nikdy nenapsal román a teì uÏ nikdy Ïádn˘ nenapí‰e. To
Frances Peverellová se zmínila Jamesovi, Ïe sly‰ela, Ïe Rupert
umírá na AIDS a je v hospicu v západním Lond˘nû. Neza‰la
tam za ním, ale James ano, a v náv‰tûvách pokraãoval. Rupert
proÏíval doãasnou úlevu, ale personál hospicu mûl problémy,
co s ním dál. Jeho byt byl nevhodn˘, domácí byl nesympatick˘,
kamarádíãkování v hospicu nenávidûl. To vyplulo na povrch,
aniÏ by si stûÏoval. Rupert si nikdy nestûÏoval, jen na bûÏné
vûci Ïivota. Jako by povaÏoval svou nemoc ne za kruté a ne-
spravedlivé postiÏení, ale za urãen˘ a nevyhnuteln˘ konec, kte-
r˘ je tfieba snést a nereptat. Rupert umíral stateãnû a s grácií, ale
pofiád to byl ten star˘ Rupert, zlomysln˘ nebo posmûvaãn˘,
mazan˘ nebo vrto‰iv˘, mohli jste si vybrat, jak ho popsat. Vá-
havû, s obavou, aby si Rupert jeho nabídku ‰patnû nevyloÏil,
nebo mu nebyla proti mysli, navrhl, aby se Rupert nastûhoval
k nûmu do Highgate Village. Nabídka byla pfiijata a pfied ãtyfi-
mi mûsíci se Rupert nastûhoval.

Klid, star˘ fiád i staré bezpeãí zmizely. Rupert zjistil, Ïe mu
schody dûlají potíÏe, takÏe James pro nûj instaloval postel v sa-
lonu a Rupert trávil celé dny tam nebo v zimní zahradû, kdyÏ
bylo sluneãno. V patfie byl záchod a sprcha a malá komora, kte-
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rou James pfiebudoval na kuchyÀku s varnou konvicí a dvoj-
vafiiãem, kde si host mohl uvafiit kávu ãi opéct sendviã. Tak
tam vlastnû vznikl mal˘ samostatn˘ byt, kter˘ Rupert pfievzal
a kterému vnutil svou neklidnou, obrazoboreckou, u‰tûpaã-
nou osobnost. Byla ironie, Ïe dÛm, kter˘ byl pfiíbytkem umíra-
jícího, pfii‰el o svÛj klid. Neustále sem proudili náv‰tûvníci,
Rupertovi souãasní i stafií kamarádi, jeho reflexolog, masérka,
která za sebou nechávala vÛni exotick˘ch olejÛ, otec Michael,
jenÏ pfiicházel, jak Rupert fiíkal, vyslechnout jeho zpovûì, ale
na jehoÏ péãi pacient pohlíÏel s touÏ pobavenou shovívavostí,
s níÏ pfiijímal ty, kdo peãovali o jeho tûlesné potfieby. Pfiátelé tu
byli málokdy, kdyÏ byl James doma, kromû víkendÛ, i kdyÏ
s dÛkazy jejich náv‰tûv se setkával kaÏd˘ veãer: kvûtiny, ãaso-
pisy, ovoce, lahviãky s vonn˘mi oleji. Klábosili, vafiili kávu, do-
stávali pití. Jednou fiekl Rupertovi: ,,Chutná otci Michaelovi to
víno?“

,,Urãitû ví, jakou láhev má vzít nahoru.“
,,Pak je to v pofiádku.“
James nezazlíval otci Michaelovi jeho klaret, pokud ten ãlo-

vûk vûdûl, co pije.
Opatfiil Rupertovi mûdûn˘ zvonec, hluãn˘ jako ‰kolní zvon,

kter˘ sehnal na trhu v Portobellu, aby ho Rupert mohl povolat
z hofiej‰í loÏnice, kdyby v noci potfieboval pomoc. Spal teì ‰pat-
nû, napÛl oãekával to hluãné zvonûní a v polospánku sly‰el ra-
chot vozÛ s mrtv˘mi v Lond˘nû stiÏeném morem, nafiíkavé vo-
lání ,,Vyneste své mrtvé.“

Pamatoval si kaÏdé slovo z jejich rozhovoru pfied dvûma mû-
síci, Rupertovy pozorné ironické oãi, jeho usmûvavou tváfi, slo-
va, kter˘m se nechtûlo uvûfiit.

,,¤íkám ti jen fakta. Gerard Etienne vûdûl, Ïe má Eric AIDS,
a zafiídil, abychom se seznámili. NestûÏuju si, ani zdaleka. Byla
to vûc mé volby. Gerard nás dva do postele nenacpal.“

,,Je ‰koda, Ïe sis tu volbu neovûfiil.“
,,Ale jo. JenÏe jsem o tom moc nepfiem˘‰lel. Ty jsi Erika ne-
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znal, viì? Byl krásn˘. To je moc málo lidí. Jsou pfiitaÏliví, hezcí,
sexy, pohlední, v‰echna ta obvyklá adjektiva, ale ne krásní. Ale
Eric byl. Já kráse nikdy nemohl odolat.“

,,A to bylo v‰echno, co jsi chtûl po milenci, fyzickou krásu?“
Rupert ho napodobil, oãi i hlas se lehce vysmívaly.
,,To bylo v‰echno, co jsi chtûl po milenci? Prosím tû, Jamesi,

v jakém svûtû to Ïije‰, co jsi to za ãlovûka? Ne, to nebylo v‰ech-
no, co jsem chtûl. Chtûl. Minul˘ ãas, v‰ímám si. Mohl bys b˘t
trochu citlivûj‰í a dávat si pozor na gramatiku. Ne, to nebylo
v‰echno. Chtûl jsem nûkoho, kdo by mû taky ba‰til a taky to
umûl v posteli. Neptal jsem se Erika, jestli má rad‰i jazz nebo
komorní hudbu, operu nebo balet, nebo, coÏ je dÛleÏitûj‰í, co
má rád za víno. Mluvím o touze, mluvím o lásce. Kristepane, to
je jak vykládat o Mozartovi hluchému. Podívej, necháme to pfii
tomhle: Gerard Etienne nás dal úmyslnû dohromady. V dobû,
kdy vûdûl, Ïe má Eric AIDS. MoÏná doufal, Ïe se staneme mi-
lenci, moÏná mu to bylo fuk. MoÏná se jen bavil. Já nevím, o co
mu ‰lo. Je mi to jedno. Vím, o co ‰lo mnû.“

,,A Eric vûdûl, Ïe má nakaÏlivou nemoc, a nefiekl ti to? Jak to,
proboha?“

,,No, nejdfiív ne. ¤ekl mi to aÏ pak. Já ho neobviÀuju, a ty si
taky nech své morální soudy. Nevím, co si myslel. Já neslídím
sv˘m pfiátelÛm v du‰i. MoÏná chtûl mít parÈáka na poslední
míli, neÏ se vydá na cestu do vûãného ticha.“ Dodal: ,,Odpou‰-
tí‰ sv˘m pfiátelÛm?“

,,Odpu‰tûní je slovo, které se mezi pfiáteli moc nepouÏívá.
Ale taky mû nikdo z pfiátel nenakazil smrtelnou chorobou.“

,,To jistû ne, mÛj drah˘ Jamesi, ale tys jim k tomu ani nedal
‰anci, Ïe ne?“

Kladl Rupertovi otázky s nezaujatou vytrvalostí zku‰eného
vy‰etfiovatele, potfieboval z nûj dostat pravdu, zoufale se ji chtûl
dozvûdût. ,,Jak mÛÏe‰ tvrdit, Ïe Etienne o Erikovû nemoci vû-
dûl?“

,,Jamesi, nezkou‰ej tu na mnû kfiíÏov˘ v˘slech. Mluví‰ jako
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prokurátor. A má‰ rád eufemismy, viì? Vûdûl to, protoÏe mu to
Eric fiekl. Etienne se ho zeptal, kdy mÛÏe ãekat dal‰í knihu. Pe-
verell se na jeho prvním cestopise docela napakoval. Etienne ho
dostal dost levnû a zfiejmû doufal v dal‰í vûc za stejn˘ch pod-
mínek. Eric mu fiekl, Ïe uÏ Ïádná nebude. Îe na to nemá ener-
gii ani náladu. Mûl totiÏ pro zbytek Ïivota jiné plány.“

,,A ty zahrnovaly tebe.“
,,To byla náhoda. Bylo to dva t˘dny po tomhle rozhovoru, co

Etienne uspofiádal v˘let na parníku. To je samo podezfielé, ne-
zdá se ti? Nûco takového k Etiennnovi zrovna moc nejde. Bafat
po staré TemÏi, zkontrolovat hráz proti záplavám, pak zpátky
proti proudu, s lososov˘mi chlebíãky a ‰ampaÀsk˘m. A vÛbec,
jak se ti podafiilo ulít se z toho?“

,,Byl jsem ve Francii.“
,,Aha. TvÛj druh˘ domov. Je zvlá‰tní, jak byl star˘ Etienne

celá ta léta spokojen˘ mimo svou vlast. Gerard a Claudia tam
taky nejezdí, nebo jo? âlovûk by si myslel, Ïe by se obãas mûli
podívat na místa, kde jejich taÈka s kamarády jukali na Nûmce
zpoza skal. Oni tam nejezdí, a ty to nemÛÏe‰ jinde vydrÏet. Co
tam vlastnû dûlá‰, provûfiuje‰ ho?“

,,Proã, prosím tû?“
,,Jen jsem to plácl, nic jsem tím nemyslel. KaÏdopádnû, na

starého Etienna se nikdy nic neprofláklo. Ten je provûfien˘ – je
to prostû prav˘ hrdina.“

,,VraÈ se k tomu parníku.“
,,No, normální prÛbûh. RozhihÀané písafiky, sleãna Blacket-

tová se trochu lízla, zãervenala jak pivoÀka a vybalila staropa-
nensk˘ fórek. Pfiinesla s sebou toho sametového hada, co se
dává do dvefií, aby pod nimi netáhlo. ¤íkají mu Syãící Sid. Fan-
tastická baba. Absolutnû bez humoru, aÏ na toho hada. Jedna
z holek ho povûsila pfies zábradlí, Ïe ho chce utopit, a druhá mu
dávala napít ‰ampaÀského. Nakonec ho ovinuly Erikovi kolem
krku, mûl ho tam po celou zpáteãní cestu. Ale to bylo aÏ potom.
Cestou tam jsem se ulil na pfiíì. Eric tam stál sám, úplnû tich˘,

71

P.  D .  J A M E S OVÁ V R A Î D Y V  N A K L A D AT E L S T V Í

VraÏdy v nakladatelství 2010  10.2.2014  15.00  Stránka 71



jako figurína. Otoãil se a podíval se na mû.“ Rupert se odmlãel
a pak fiekl skoro ‰eptem: ,,Otoãil se a podíval se na mû. Jamesi,
na to, co jsem ti právû fiekl, rad‰i zapomeÀ.“

,,Ne, nezapomenu. ¤íká‰ mi pravdu?“
,,No jistû, jako vÏdycky.“
,,Ne, Ruperte, vÏdycky ne.“
Náhle ho ze vzpomínek cosi vytrhlo. Dvefie kuchynû se roz-

létly a strãil do nich hlavu RupertÛv kamarád. ,,Zdálo se mi, Ïe
sly‰ím pfiední dvefie. Právû odcházíme. Rupert se ptal, jestli jste
se vrátil. Obvykle chodíte rovnou nahoru.“

,,Jo,“ pfiisvûdãil. ,,Obvykle chodím rovnou nahoru.“
,,Tak co dûláte tady venku?“
Zeptal se ho bez zvûdavosti, ale James odpovûdûl: ,,Pfiem˘‰-

lím o tfietí kapitole z knihy Kazatel.“
,,Myslím, Ïe vás Rupert potfiebuje.“
,,UÏ jdu.“ Zvedl se namáhavû jako stafiec a od‰oural se do

nepofiádku, tepla, exotické zpfieházené smûsice, kterou teì byl
jeho pokoj.

Kapitola 8

Bylo devût hodin a v horním patfie fiadového domu nedaleko
Westbourne Grove leÏela Claudia Etiennová v posteli se sv˘m
milencem.

¤ekla: ,,Zajímalo by mû, proã je ãlovûk po pohfibu vÏdycky
tak vá‰niv˘. Asi to spojení smrti a sexu má takovou sílu. Vûdûl
jsi, Ïe viktoriánské prostitutky své klienty obsluhovaly na hfibi-
tovech, na náhrobních deskách?“

,,Tvrdé, chladné a pochmurné. Snad mûly pol‰táfie. Mû by to
nevzru‰ovalo. Musel bych myslet na to hnijící tûlo pod sebou
a nenaÏrané ãervy, ktefií mu lezou do v‰ech otvorÛ a ven. Mi-
láãku, ty má‰ mimofiádné vûdomosti. B˘t s tebou, to se ãlovûk
pofiád vzdûlává.“
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,,Ano,“ pfiik˘vla. ,,Já vím.“ Zajímalo by ji, jestli on, stejnû jako
ona, tím nemyslel jen historická fakta. ,,B˘t s tebou,“ fiekl. Ne
,,milovat se s tebou“.

Otoãil se k ní a poloÏil si hlavu na její ruku. ,,Byl ten pohfieb
dûsn˘?“

,,Byl otravn˘ a ponur˘ souãasnû, hudba z pásku, rakev, kte-
rá vypadala jako recyklovaná, bohosluÏba, která nemûla niko-
ho urazit, ani Boha, a knûz, kter˘ se usilovnû snaÏil budit do-
jem, Ïe se v‰ichni úãastníme nûãeho, co má smysl.“

,,AÏ pfiijde mÛj ãas, chtûl bych, aby mû spálili na pohfiební
hranici u mofie jako Keatse,“ poznamenal.

,,To byl Shelley.“
,,Prostû básník, vÏdyÈ je to jedno. Horká noc, Ïádná rakev,

spousta chlastu a v‰ichni lidi plavou nazí v mofii, pak tancujou
kolem ohnû, v‰echny bych ‰Èastnû zahfiál. A popel by mohl
spláchnout pfií‰tí pfiíliv. Myslí‰, Ïe by to nûkdo zafiídil, kdybych
si to vymínil v poslední vÛli?“

,,Já bych na to nespoléhala. Pravdûpodobnû skonãí‰ na Gol-
ders Green jako my ostatní.“

LoÏnici mûl malou a skoro celou ji zabírala ‰iroká mosazná
viktoriánská postel, vysoké sloupky v rozích byly ukonãeny
hlavicemi. Na nû Declan zavûsil viktoriánskou se‰ívanou po-
kr˘vku, místy znaãnû se‰lou. Visela nad nimi, kdyÏ se milovali
ve svûtle noãní lampiãky, jako vysok˘ pestr˘ baldach˘n ze záfii-
vého hedvábí a saténu. Nûkolik nitek hedvábí viselo dolÛ
a Claudii teì cosi ponouklo, aby se jich dotkla. Odfiená místa
byla olemována star˘m písmem, pavouãími znaãkami dávno
mrtvé ruky. Valily se na nû rodinné historky, rodinné potíÏe
a triumfy.

Jeho království, a jí to pfiipadalo jako království, leÏelo pod
nimi. Obchod i cel˘ objekt vlastnil pan Simon – jeho kfiestní
jméno si nezapamatovala – a horní dvû patra pronajímal Decla-
novi za smû‰nou sumu a stejnû skrovnû ho platil za vedení ob-
chodu. Sám tam stále byl ve své ãerné ãepiãce, zdravil oblíbené
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zákazníky, sedûl u dickensovského stolu hned za dvefimi, ale ji-
nak se pramálo úãastnil nákupu i prodeje, tfiebaÏe kontroloval
tok penûz. Pfiední ãást krámu byla zafiízena pod jeho osobním
dohledem, nacházel se tam v˘bûr nejprodejnûj‰ího nábytku,
obrazÛ a umûleck˘ch pfiedmûtÛ. V zadní ãásti byla Declanova
doména. Byl to dlouh˘ skleník se dvûma palmami na obou kon-
cích, se ‰tíhl˘mi Ïelezn˘mi dfiíky a vûjífiovit˘mi listy, které se
roztfiásly, kdyÏ po nich pfiejela ruka, a s plechy natfien˘mi na ze-
leno. Tento dotek stfiedozemního slunce kontrastoval s lehce
kostelním ovzdu‰ím skleníku. Nûkteré z pÛvodních niÏ‰ích ta-
bulek skleníku byly nahrazeny podivnû tvarovan˘mi kusy ba-
revn˘ch skel ze zbofien˘ch kostelÛ; hlavolamy plavovlas˘ch
andûlÛ a svat˘ch ze zlat˘mi obrouãkami, ponur˘ch apo‰tolÛ,
zlomky scény narození Pánû nebo poslední veãefie, domácí mi-
niatury rukou nalévajících víno do dÏbánkÛ nebo rozdávajících
bochníky chleba. V pfiíjemném nepofiádku se na stolech a Ïid-
lích vr‰ily pfiedmûty, které získal Declan, a tady jeho osobní zá-
kazníci kramafiili, vykfiikovali, obdivovali a objevovali.

A bylo tu co objevovat. Declan, to musela Claudia uznat, mûl
na vûci ãich. Miloval krásu, pestrost, podivnost. Mûl mimofiád-
né znalosti v oblastech, o kter˘ch ona vûdûla málo. Îasla nad
tím, kolik vûcí znal, stejnû jako nad tím, kolik toho neznal. Ob-
ãas se jeho pfiírÛstky pfiestûhovaly do pfiední ãásti krámu a on
o nû okamÏitû ztratil zájem. Jeho láska k pfiedmûtÛm, které na-
byl, byla vrto‰ivá. ,,Ví‰, miláãku Claudie, tohle jsem prostû mu-
sel mít. Vidí‰ – tohle jsem pfiece musel koupit!“ Rozpl˘val se ob-
divem, básnil, pásl se na kaÏdém novém pfiírÛstku, okamÏitû
mu pfiidûlil pûkné místo. Ale za tfii mûsíce pak pfiedmûty tajem-
nû mizely, vystfiídalo je nad‰ení nad dal‰ími vûcmi. Nepokou-
‰el se o uspofiádání; pfiedmûty byly pomíchané, bezcenné s kva-
litními. Staffordshireská so‰ka Garibaldiho na koni, praskl˘
omáãník ve tvaru sedící postavy, mince a medaile, vycpaní ptá-
ci pod sklenûn˘mi poklopy, sentimentální viktoriánské akvare-
ly, bronzové busty Disraeliho a Gladstona, tûÏká viktoriánská
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komoda, pár zlacen˘ch Ïidlí ve stylu art deco, vycpan˘ med-
vûd, dÛstojnická ãepice nûmeckého letce, tûÏce posázená od-
znaky.

ProhlíÏela si je. ,,Tohle bude‰ prodávat jako vlastnictví polní-
ho mar‰ála Hermanna Göringa?“

Nevûdûla nic o jeho minulosti. Jednou jí fiekl se ‰irok˘m a ne-
pfiesvûdãiv˘m irsk˘m pfiízvukem: ,,Nojo, jsem jen chudej kluk
z Tipperary, máma je mrtvá a táta plách,“ ale ona mu nevûfiila.
V jeho tichém, peãlivû pûstûném hlase nebylo ani stopy po ro-
dinném prostfiedí. AÏ by se vzali – kdyby se vzali – pfiedpoklá-
dala, Ïe by jí mûl o sobû nûco fiíct, a kdyby se k tomu nemûl,
pravdûpodobnû by se ho zeptala. Teì ji ale instinkt varoval, Ïe
by to bylo nemoudré, takÏe mlãela. Bylo tûÏké pfiedstavit si, Ïe
v minulosti vedl bûÏn˘ Ïivot s rodiãi a sourozenci, ‰kolou,
prvním zamûstnáním. Nûkdy se jí zdálo, Ïe sám je exotick˘
pfiedmût, kter˘ se spontánnû materializoval v tom pfieplnûném
zadním traktu, vztahuje chtivé prsty po vûcech z minul˘ch sto-
letí, ale sám nemá Ïádnou realitu kromû souãasného okamÏiku.

Seznámili se pfied ‰esti mûsíci, sedûli vedle sebe, kdyÏ do‰lo
na stfiední trase metra k vût‰í poru‰e. Bûhem zdánlivû nekoneã-
ného ãekání, neÏ dostali pokyn opustit vlak a vydat se po trati,
zíral do jejího v˘tisku Independentu, a kdyÏ se jejich oãi setkaly,
omluvnû se usmál a fiekl: ,,PromiÀte, vím, Ïe je to nevychované,
ale jsem tak trochu klaustrofobick˘ a líp sná‰ím takovéhle pau-
zy, kdyÏ mám co ãíst. Vût‰inou mívám.“

Odpovûdûla: ,,Já uÏ mám ty noviny doãtené. Vezmûte si je.
Mám v aktovce je‰tû kníÏku.“

Tak tam spolu sedûli, oba ãetli, ani jeden nemluvil, ale ona ho
intenzivnû vnímala. ¤ekla si, Ïe je to v˘sledek napûtí a pocitu
strachu. KdyÏ nakonec pfii‰el pokyn, aby vystoupili, nenastala
panika, ale záÏitek to byl nepfiíjemn˘ a pro nûkoho velmi dûsi-
v˘. Pár vtipálkÛ reagovalo na napûtí pokusy o hrub˘ humor
a hlasit˘m smíchem, ale vût‰ina lidí je sná‰ela mlãky. Star‰í
Ïena, která sedûla blízko nich, oãividnû propadla zmatku, tak-
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Ïe ji mezi sebou napÛl vynesli a pak ji cestou po trati podpírali.
¤ekla jim, Ïe má v nepofiádku srdce, je astmatiãka a má strach,
aby z prachu v tunelu nedostala záchvat.

KdyÏ do‰li aÏ na stanici a nechali ji v péãi jedné zdravotnice,
která mûla sluÏbu, otoãil se ke Claudii a usmál se: ,,Myslím, Ïe
si zaslouÏíme panáka. Já tedy rozhodnû. Nezajdeme nûkam?“

¤ekla si, Ïe nic tak nepodporuje sblíÏení jako sdílené nebez-
peãí, po nûmÏ následuje dobr˘ skutek, a vûdûla, Ïe by teì bylo
moudfiej‰í rozlouãit se a jít po sv˘ch. Místo toho souhlasila. NeÏ
se nakonec roze‰li, bylo jí jasné, kde to skonãí. Ale dala si naãas.
Nikdy si nazaãala milostn˘ pomûr, aniÏ se pfiedem ujistila, Ïe se
ovládá, Ïe je víc milována, neÏ sama miluje, Ïe spí‰ zpÛsobí bo-
lest, neÏ ji sama pocítí. Teì si tím tak jistá nebyla.

Asi mûsíc poté, co se stali milenci, prohodil: ,,Co kdybychom
se vzali?“

Ten návrh – sotva se dal povaÏovat za nabídku – byl tak pfie-
kvapující, Ïe chvíli neodpovídala. Pokraãoval: ,,Tobû to nepfii-
padá jako dobr˘ nápad?“

Pfiistihla se, Ïe o tom návrhu váÏnû uvaÏuje, aniÏ ví, zda to
není jedna z poznámek, které obãas trousil a ani neãekal, Ïe se
jimi bude zab˘vat, oãividnû mu na tom nezáleÏelo.

Pronesla váhavû: ,,Jestli to myslí‰ váÏnû, odpovídám, Ïe by
to byl velmi ‰patn˘ nápad.“

,,Tak dobfie, jen se zasnoubíme. Líbí se mi idea trvalého za-
snoubení.“

,,To je nelogické.“
,,Proã? Starému Simonovi se to bude líbit. Mohl bych mu fiíct:

‚âekám svou snoubenku.‘ Byl by míÀ ‰okovan˘, aÏ tu zÛstane‰
pfies noc.“

,,Neprojevil nejmen‰í známku toho, Ïe by byl ‰okovan˘. Po-
chybuju, Ïe by mu vadilo, kdybychom souloÏili v pfiední míst-
nosti, pokud bychom ov‰em nepla‰ili zákazníky nebo nerozbí-
jeli vûci.“

Ale obãas se o ní starému Simonovi zmínil jako o ,,své snou-
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bence“ a ona cítila, Ïe proti tomu oznaãení sotva mÛÏe protes-
tovat, pokud nechce, aby oba dva vypadali jako blázni. Nechtû-
la celé vûci dodávat dÛleÏitosti, kterou si nezaslouÏila. On se uÏ
o manÏelství nezmiÀoval a ona si ãástí své mysli rozladûnû uvû-
domovala, Ïe jí to zaãíná vrtat hlavou.

KdyÏ toho veãera pfiijela z krematoria, pozdravila pana Si-
mona a ‰la rovnou do zadní místnosti. Declan tam prohlíÏel mi-
niaturu. Ráda ho pozorovala s vûcí, která ho zrovna chytila,
i kdyÏ mu to pak tfieba nevydrÏelo. Byl to obrázek dámy z osm-
náctého století, vystfiiÏen˘ ÏivÛtek a krajková vloÏka byly vy-
kresleny velmi jemnû, obliãej pod vysokou napudrovanou pa-
rukou byl moÏná aÏ pfiíli‰ sladk˘.

¤ekl: ,,Zfiejmû to zaplatil bohat˘ milenec. Vypadá spí‰ jako
kurviãka neÏ jako manÏelka, viì? MoÏná to dûlal Richard Co-
rey. Jestli ano, byl by to objev. Je ti jasné, miláãku, Ïe jsem to mu-
sel koupit?“

,,Kde jsi k tomu pfii‰el?“
,,Od Ïeny, která si dala inzerát, Ïe prodá nûjaké kresby. Mys-

lela, Ïe jsou to originály, ale nebyly. Kromû tohohle.“
,,Kolik jsi za to dal?“
,,Tfii padesát. Vzala by si míÀ. Byla pûknû zoufalá. Rád roz-

dávám ‰tûstí tím, Ïe platím trochu víc, neÏ ãekají.“
,,A tohle je urãitû tfiikrát tak drahé.“
,,Asi tak. Rozko‰ná, viì? Sama ta vûciãka, myslím. Má pra-

men vlasÛ zakroucen˘ vzadu. Asi by se to nemûlo dávat do
pfiední místnosti, za chvíli to tam nûkdo ‰lohne. Star˘ Simon uÏ
nemá oãi jako dfiív.“

,,Pfiipadal mi dost nemocn˘. Nemûl bys ho pfiimût, aby ‰el
k doktorovi?“

,,To nemá smysl, uÏ jsem to zkou‰el. Doktory nesná‰í. Má
hrÛzu z toho, Ïe ho po‰lou do nemocnice, a nemocnice nesná‰í
je‰tû víc. Pro nûj jsou to místa, kde lidi umírají, a on nerad mys-
lí na umírání. To není nic divného, kdyÏ celá jeho rodina zmi-
zela v Osvûtimi.“
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Teì, kdyÏ se od ní otoãil na záda a zadíval se na vzorované
hedvábí, na nûÏ vrhala noãní lampa mûkk˘ stín, fiekl: ,,UÏ jsi
mluvila s Gerardem?“

,,Ne, je‰tû ne. Promluvím s ním po pfií‰tí schÛzi rady.“
,,Podívej, Claudie, já tenhle krám chci. Potfiebuju ho. Udûlal

jsem ho. V‰echno, co se tady zmûnilo, jsem zavedl já. Star˘ Si-
mon ho nemÛÏe prodat nûkomu jinému.“

,,Já vím. Musíme se postarat, aby to neudûlal.“
Jak je zvlá‰tní, pomyslela si, ta touha dávat, uspokojovat kaÏ-

dé milencovo pfiání, jako by mu tím pfiiná‰ela obûti, pomáhala
mu od jha své lásky. Nebo tu byla hlub‰í iracionální víra, Ïe si za-
slouÏí dostat, co chce, jen kvÛli tomu, Ïe je hoden lásky? A kdyÏ
Declan nûco chtûl, chtûl to naléhavû jako rozmazlené dítû, bez
ohledÛ, bez dÛstojnosti, bez trpûlivosti. Ale tohle konkrétní pfiá-
ní je dospûlé a racionální, usoudila. Nemovitost skládající se ze
dvou bytÛ a obchodu by za 350 000 liber byla terno. Simon chtûl
prodávat a chtûl prodávat jemu, ale nechtûl moc dlouho ãekat.

Zeptala se: ,,Nemluvil s tebou teì nûkdy? Jak dlouho je‰tû
poãká?“

,,Chce, abych se rozhodl do konce fiíjna, ale ãím dfiív, tím líp.
Chce odjet, vyloÏit své staré kosti na slunce.“

,,Ale jiného kupce tak rychle nenajde.“
,,Ne, ale chce to hodit na trh, jestli mu do té doby nedáme de-

finitivní odpovûì. Pak by za to ov‰em chtûl víc.“
Claudia zaváhala: ,,Navrhnu Gerardovi, aby mû vyplatil.“
,,Myslí‰ tvé akcie v nakladatelství Peverell? MÛÏe si to do-

volit?“
,,Ne bez problémÛ, ale bude-li souhlasit, ty peníze seÏene.“
,,A nemÛÏe‰ je sehnat jinak?“
Pomyslela si: Mohu prodat byt v Barbicanu a pfiestûhovat se

sem, ale co by to vyfie‰ilo? ¤ekla: ,,Nemám 350 000 liber volnû
v bance, jestli to myslí‰ takhle.“

Nepfiestal naléhat. ,,Gerard je tvÛj bratr. Jistû ti pomÛÏe.“
,,Nejsme si moc blízcí. Jak taky? Potom co maminka umfiela,
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byli jsme kaÏd˘ na jiné ‰kole. Skoro jsme se nevidûli, neÏ jsme
oba zaãali pracovat v Innocent House. Koupí mé akcie, bude-li
to povaÏovat za v˘hodné. Jinak ne.“

,,Kdy mu o nû fiekne‰?“
,,Po schÛzi rady ãtrnáctého fiíjna.“
,,Proã musí‰ ãekat tak dlouho?“
,,ProtoÏe pak na to bude nejlep‰í ãas.“
Chvíli leÏeli mlãky.
Náhle fiekla: ,,Ví‰ co, Declane, pojeìme toho ãtrnáctého na

fieku. Co kdyby ses pro mû stavil v pÛl sedmé a jeli bychom lodí
aÏ k hrázi. Urãitû jsi ji je‰tû po setmûní nevidûl.“

,,Nevidûl jsem ji vÛbec. Nebude uÏ chladno?“
,,Nijak zvlá‰È. Vezmi si nûco teplého. Já pfiinesu termosku

s polévkou a víno. Opravdu to stojí za vidûní, Declane. Ty vel-
ké pylony, co se zvedají z temné fieky a tyãí se nad tebou. Pojeì.
V Greenwichi se mÛÏeme naveãefiet v hospÛdce.“

,,Tak jo,“ souhlasil. ,,Proã by ne? Pfiijdu. Nevím, proã si to
umlouváme uÏ teì, ale pfiijdu, jestli se ov‰em nebudu muset
setkat s tv˘m bratrem.“

,,To ti slibuju.“
,,Tak v pÛl sedmé v nakladatelství. Jestli chce‰, mÛÏu i dfiív.“
,,Dfiív neÏ v pÛl sedmé to nepÛjde. Do té doby nebude volná

loì.“
,,Mluví‰ o tom, jako by to bylo dÛleÏité.“
,,Ano,“ fiekla. ,,Ano, je to dÛleÏité, dÛleÏité pro nás oba.“

Kapitola 9

Gabriel ode‰el od Frances, hned jak dohráli, a tu partii lehce vy-
hrál. S v˘ãitkami svûdomí pozorovala, Ïe vypadá velmi unave-
nû, a v duchu se ptala, zda nepfii‰el nahoru spí‰ ze soucitu k ní
neÏ z vlastní touhy po spoleãnosti. Pohfieb pro nûj musel b˘t
hor‰í neÏ pro ostatní spoleãníky. Byl koneckoncÛ jedin˘ ze za-
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mûstnancÛ, kterému Sonia projevovala nûjakou náklonnost. Její
vlastní nesmûlé pokusy o pfiátelství Sonia lehce odrazila, jako
by to, Ïe je Peverellová, pfiedem vyluãovalo bliÏ‰í vztah. MoÏ-
ná jedin˘ on ze spoleãníkÛ cítil osobní smutek.

Hra ji du‰evnû povzbudila a vûdûla, Ïe pokud by teì ‰la
spát, byla by v˘sledkem pouze jedna z tûch nocí, kdy se ne-
klidné bdûní stfiídá s krátk˘mi obdobími spánku a ráno je una-
vená, jako by vÛbec nespala. V náhlém hnutí mysli vy‰la do
haly pro tepl˘ zimní kabát, pak zhasla svûtlo, otevfiela okno
a vkroãila na balkon. Noãní vzduch vonûl chladem a ãistotou,
do níÏ se mísil znám˘ charakteristick˘ pach vody. Chytla se zá-
bradlí, bylo jí, jako by tkvûla odhmotnûná ve vzduchu. Nad
Lond˘nem leÏela pokr˘vka nízk˘ch mrakÛ s rÛÏov˘mi ãmou-
hami jako bíl˘ obvaz, kter˘ nasákl krví mûsta. Pak se mraky
zvolna rozdûlily a ona spatfiila jasné modroãerné nebe s jedinou
hvûzdou. Proti proudu fieky letûla helikoptéra jako vy‰perko-
vaná kovová váÏka. Tady její otec stával noc co noc, vÏdycky
neÏ ‰el spát. Ona mûla po veãefii práci v kuchyni, a kdyÏ pak ve-
‰la do pokoje, kter˘ byl setmûl˘ aÏ na jednu nízkou lampu,
spatfiila temn˘ stín té tiché nehybné postavy hledící na fieku.

Pfiestûhovali se do ãísla 12 v roce 1983, kdy se firma roz‰ifio-
vala v jednom z období relativní prosperity a v Innocent Hou-
se byl potfieba dal‰í prostor pro kanceláfie. âíslo 12 bylo dlou-
hodobû pronajaté ãlovûku, kter˘ zrovna tehdy zemfiel, coÏ se
hodilo, protoÏe uvolnil dÛm, a v nûm mohl b˘t upraven byt
v prvním poschodí pro ni a pro otce a v pfiízemí je‰tû jeden men-
‰í pro Gabriela Dauntseyho. Její otec pfiijal stûhování filozofic-
ky, témûfi je uvítal. Podezírala ho, Ïe teprve v roce 1985, kdy se
k nûmu po ukonãení Oxfordu nastûhovala ona, zaãal ten byt
povaÏovat za stísnûn˘, témûfi klaustrofobick˘.

Její matka, která nikdy nebyla pfiíli‰ odolná, zemfiela náhle
a neãekanû v dÛsledku virového zápalu plic, kdyÏ bylo Frances
pût let, takÏe celé dûtství strávila v Innocent House s otcem
a chÛvou. AÏ v dospûlém vûku si uvûdomila, jak zvlá‰tní byly
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ty dûtské roky, jak nevhodn˘ byl ten dÛm jako sídlo rodiny, a to
i rodiny smrtí zredukované na dva ãleny, otce a dceru. Nemûla
Ïádnou dûtskou spoleãnost, v East Endu zbylo jen nûkolik
georgiánsk˘ch námûstí, která pfieãkala bombardování a stala se
módními enklávami pro stfiední tfiídu. Jejím hfii‰tûm byla záfii-
vá mramorová hala a nádvofií a tady, pfiestoÏe tam bylo ochran-
né zábradlí, byla stále pod dozorem, nedovolili jí míã ani kolo.
Ulice byly pro dítû nebezpeãné a do ‰koly v Greenwichi ji vozi-
la Nanny Bostocková, obãas také firemní loì. Malá soukromá
‰kola v Greenwichi kladla dÛraz spí‰ na noblesu neÏ na zvída-
vou inteligenci, ale poskytla jí dobré základní vzdûlání. JenÏe
po vût‰inu dní musela loì vozit zamûstnance do práce, takÏe ji
s Nanny Bostockovou odvezli autem ke greenwichskému tune-
lu pro pû‰í a tam je doprovázel je‰tû ‰ofér nebo otec, aby se cíti-
ly bezpeãnûji.

Dospûl˘m nikdy nedo‰lo, Ïe má z toho tunelu hrÛzu a Ïe by
rad‰i umfiela, neÏ by se jim s tím svûfiila. Vûdûla od útlého dût-
ství, Ïe otec oceÀuje nad v‰echny ctnosti odvahu. Kráãela mezi
nimi, drÏela se jich za ruce s pfiedstíranou dûtskou pokorou,
snaÏila se pfiíli‰ prsty nesvírat, hlavu mûla sklopenou, aby ne-
vidûli, Ïe má pevnû zavfiené oãi, cítila charakteristick˘ pach tu-
nelu, sly‰ela ozvûnu jejich krokÛ a pfiedstavovala si tu ohrom-
nou váhu vody, která se nad nimi valí, dûsila se její síly, která
jednou ráno poru‰í strop tunelu a zaãne prosakovat dolÛ, nej-
dfiív v tûÏk˘ch kapkách popraskan˘mi dlaÏdicemi, pak se ve-
valí ohlu‰ující vlnou, ãernou a smrdutou, podrazí jim nohy,
bude vífiit a stoupat, aÏ pro jejich zápasící tûla a kfiiãící ústa zbu-
de jen nûkolik palcÛ prostoru a vzduchu. A pak ani to ne.

O pût minut pozdûji pak vyjeli v˘tahem do denního svûtla
a spatfiili záfiivû velkolepou budovu námofiní akademie se dvû-
ma kupolemi a pozlacen˘mi korouhviãkami. Pro dítû to bylo
jako vyjít z pekla a mít oãi oslnûné nebesk˘m mûstem. Byla tu
také plachetnice Cutty Sark s vysok˘mi stoÏáry a ‰tíhl˘mi boky.
Otec jí vyprávûl o monopolu V˘chodoindické spoleãnosti na
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obchod s Dáln˘m v˘chodem v osmnáctém století a o tom, jak
tyhle úÏasné clippery, stavûné pro nejvy‰‰í rychlost, mezi sebou
závodily o to, kdo pfiiveze na britsk˘ trh v rekordním ãase vzác-
n˘ a drah˘ ãaj z âíny a Indie.

Od neútlej‰ích let jí otec vyprávûl historky o fiece, jíÏ byl té-
mûfi posedl˘; ohromná dopravní tepna, nekoneãnû fascinující,
stále promûnlivá, nesla ve svém silném proudu celé dûjiny
Anglie. Vyprávûl jí o vorech a kocábkách prvních cestovatelÛ
po TemÏi, o ãtvercov˘ch plachtách fiímsk˘ch lodí, jeÏ vezly ná-
klad do Londinia, o dlouh˘ch vikinsk˘ch ãlunech s vyfiezáva-
n˘mi pfiídûmi. Popisoval jí fieku v osmnáctém století, kdy byl
Lond˘n nejvût‰ím pfiístavem svûta a skladi‰tû a pfiístavní hráze
s lodûmi s vysok˘mi stoÏáry vypadaly jako les svléknut˘ pod-
zimním vûtrem. Vyprávûl jí o nevázaném Ïivotû na nábfieÏích
a mnoha fiemeslech, která vdûãila za svÛj Ïivot fiece – o nakla-
daãích a vykladaãích zboÏí, pfiístavních dûlnících, o pfievozní-
cích, ktefií dopravovali zboÏí mezi lodí a bfiehem, dodavatelích
lanoví a plachet, stavitelích lodí, pekafiích, tesafiích, krysafiích
na lodích, majitelích penzionÛ, zastaváren, hostinsk˘ch, o ob-
chodnících s lodními potfiebami, bohat˘ch i chud˘ch, jejichÏ Ïi-
vot závisel na fiece. Popisoval jí velké události: Jindfiicha VIII.
v královské veslici se zlatou korunkou vezou proti proudu do
Hampton Courtu, dlouhá vesla zdviÏená na pozdrav; tûlo lor-
da Nelsona se veze v roce 1806 z Greenwiche v lodi pÛvodnû
postavené pro Karla II.; slavnosti na fiece; povodnû a tragédie.
TouÏila po otcovû lásce a uznání. Poslouchala pozornû, kladla
mu ty správné otázky, instinktivnû vûdûla, Ïe otec ãeká, Ïe ten-
hle jeho zájem bude sdílet. Ale uvûdomovala si, Ïe ten klam jen
pfiidává k její vrozené ost˘chavosti a bojácnosti je‰tû pocit viny.
¤eka ji pak dûsila je‰tû víc, protoÏe se nemohla smífiit s jejími
hrÛzami, a vztah s otcem byl je‰tû sloÏitûj‰í, protoÏe byl zaloÏe-
n˘ na lÏi.

Ale vytvofiila si jin˘ svût, a kdyÏ v noci leÏela ve svém pfie-
pychovém, neútulném dûtském pokoji, stulila se pod dekou
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jako embryo a vstoupila do jeho vlídného bezpeãí. V tom ima-
ginárním Ïivotû mûla sestru a bratra a Ïila s nimi na velké ven-
kovské fafie. Byla tam zahrada se sadem a ko‰em na ovoce, ze-
lenina pûstovaná na záhonech oddûlen˘ch úhledn˘m Ïiv˘m
plotem od velkého, svûÏího trávníku. Za zahradou tekl potÛ-
ãek, pfies kter˘ dûti skákaly, a stál tam star˘ dub se stromov˘m
domkem, kde sedávaly a ãetly a chroupaly jablka. V‰echny spa-
ly v dûtském pokoji, z jehoÏ oken bylo vidût pfies trávník a rÛ-
Ïovou zahradu aÏ ke kostelní vûÏi, neoz˘valy se tam Ïádné
chraplavé hlasy, nebyla tam cítit fieka, Ïádn˘ obraz hrÛzy, jen
klid a mír. Byla tam také matka; vysoká, svûtlovlasá, v dlou-
h˘ch modr˘ch ‰atech a s polozapomenutou tváfií, kráãela k ní
pfies trávník, paÏe vztaÏené, aby jí skoãila do náruãe, protoÏe
byla její nejmlad‰í a nejmilej‰í.

Vûdûla, Ïe dospûlou náhradu za tento útû‰n˘ svût má na do-
sah. Mohla by si vzít Jamese de Witta a pfiestûhovat se do jeho
pÛvabného domu v Hillgate Village, mít s ním dûti, ty pfiece
také chtûla. Mohla by spoléhat na jeho lásku, b˘t si jista jeho
dobrotou, vûdût, Ïe aÈ budou v jejich manÏelství jakékoli pro-
blémy, neãeká ji krutost ani odmítnutí. Mohla by se nauãit ne
po nûm touÏit, protoÏe to ne‰lo ovlivnit vÛlí, ale najít ve vlíd-
nosti a jemnosti náhradu za touhu, aby sexuální Ïivot s ním ãa-
sem zaãal b˘t moÏn˘, tfieba i pfiíjemn˘, pfiinejmen‰ím by byl ce-
nou, kterou je tfieba zaplatit za jeho lásku, moÏná i závazkem
náklonnosti a vírou, Ïe láska mÛÏe ãasem zplodit lásku. Ale tfii
mûsíce byla milenkou Gerarda Etienna. Po tomto divu, po tom
úÏasném objevu zjistila, Ïe ani nesnese, aby se jí James dotkl.
Gerard, kter˘ si ji bral jen tak mimochodem a jen tak mimo-
chodem ji také odvrhl, ji zbavil dokonce i útûchy druhého nej-
lep‰ího.

Byla to vÏdycky hrÛza fieky, ne její romantika nebo tajemství,
co poutalo její pfiedstavivost, a s Gerardov˘m surov˘m odmít-
nutím se jí hrÛzy, o kter˘ch myslela, Ïe skonãily s dûtstvím,
opût vrátily. Tato TemÏe byla divok˘m proudem hrÛzy, ta fiasa-
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mi zarostlá ponofiená brána, vedoucí do pevnosti Toweru, rána
sekyry, staré schody ve Wappingu, kde pfiivazovali piráty ke
sloupÛm pfii odlivu a nechávali je tam, dokud je tfiikrát neza-
plavil pfiíliv – Milost Wappingu; smrdutá lodní vûzení vyplou-
vající z Gravesendu se sv˘m spoutan˘m lidsk˘m nákladem.
Dokonce fiíãní parníky razící si cestu proti proudu, s palubami
hluãícími smíchem a hemÏící se v˘letníky v pestr˘ch odûvech,
pfiipomínaly nejvût‰í tragédii na TemÏi, kdy se v roce 1878 ko-
lesov˘ parník Princezna Alice, jenÏ se vracel plnû naloÏen˘ z v˘-
letu do Sheernessu, srazil s uheln˘m parníkem a zahynulo
640 lidí. Teì se jí zdálo, Ïe sly‰í jejich v˘kfiiky v kfiiku rackÛ,
a kdyÏ se podívala dolÛ na hladinu s odrazy svûtel, pfiedstavi-
la si bledé obliãeje utopen˘ch dûtí vytrÏen˘ch z matãiny náru-
ãe, pluly tam jako kfiehké okvûtní plátky v temném proudu.

KdyÏ jí bylo patnáct, otec ji vzal poprvé do Benátek. ¤ekl jí,
Ïe je to nejniÏ‰í vûk, v nûmÏ mÛÏe dítû ocenit renesanãní umû-
ní a architekturu, ale ona ho tenkrát podezírala, Ïe radûji cestu-
je sám a Ïe vzít ji s sebou byla povinnost, jíÏ se uÏ nemohl ro-
zumnû bránit, nicménû povinnost, jeÏ pro nû oba obsahovala
urãit˘ pfiíslib nadûje.

Byla to jejich první a poslední spoleãná dovolená. âekala jas-
né, horké slunce, vesele obleãené gondoliéry na modré vodû,
nádherné mramorové paláce, ãekala, Ïe s ním bude veãefiet
sama v jednûch z nov˘ch ‰atÛ, které jí vybrala pro tuhle pfiíleÏi-
tost hospodynû paní Rawlingsová, a poprvé bude pít k veãefii
víno. Zoufale touÏila po tom, aby tahle dovolená byla nov˘ za-
ãátek. Zaãalo to ‰patnû. Museli jet o ‰kolních prázdninách
a mûsto bylo pfieplnûné. Po cel˘ch deset dní bylo zataÏeno, ob-
ãas pr‰elo, tûÏké kapky rozbahnily kanály, takÏe byly hnûdé
jako TemÏe. ZÛstal v ní dojem trvalého hluku, hulákajících ci-
zích hlasÛ, strachu, Ïe otce v davu ztratí, spofie osvûtlen˘ch sta-
r˘ch kostelÛ, v nichÏ náv‰tûvník musí pátrat po svûtle, aby si
posvítil na fresku, malbu, oltáfi. Vzduch byl tûÏk˘ vÛní kadidla
a kysel˘m pachem zatuchl˘ch mokr˘ch ‰atÛ. Otec ji cpal pfied
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strkající se dav turistÛ a ‰eptem jí vysvûtloval obrazy do bre-
bentûní v rÛzn˘ch jazycích a naléhav˘ch hlasÛ vzdálen˘ch prÛ-
vodcÛ.

Jeden obraz jí zvlá‰È utkvûl v pamûti. Matka, která kojí dítû
pod boufiliv˘m nebem, osamûl˘ muÏ ji pozoruje. Vûdûla, Ïe je
v nûm nûco, na co by mûla reagovat, nûjaká záhada námûtu
a úmyslu, a touÏila sdílet otcovo zaujetí, pronést nûco chytrého,
co by pfiinejmen‰ím pfiijal tak, Ïe by se neodvrátil v tichém ne-
souhlasu; na to uÏ byla zvyklá. VÏdycky v takov˘ch zl˘ch chví-
lích jí vyvstala v pamûti slova: ,,Paní uÏ nikdy nebyla jako dfiív,
co se narodilo to dûcko. To tûhotenství ji zabilo, to urãitû.
A kouknûte, co z toho vze‰lo.“ Îena, jejíÏ jméno i funkci v domû
uÏ dávno zapomnûla, tím pravdûpodobnû myslela jen to, Ïe
museli vést velk˘ nezvládnuteln˘ dÛm bez fiídící ruky jeho
paní, ale pro dítû byl v˘znam tûch slov jasn˘ a zÛstal jasn˘. ,,Za-
bila svou matku a koukejte, co máme místo ní.“

V pamûti jí po celá léta utkvûla velmi jasnû je‰tû jedna vzpo-
mínka na tu dovolenou. ·lo o jejich první náv‰tûvu v galerii
Accademia, otec ji vzal zlehka kolem ramen a vedl ji k obrazu
Vittore Carpaccia Sen svaté Vor‰ily. Na okamÏik osamûli a ona
stála vedle nûj, uvûdomovala si váhu jeho ruky a zjistila, Ïe zírá
na svou loÏnici v Innocent House. Byla tu dvû kulatá okénka,
nahofie s pÛlmûsíci vyplnûn˘mi tabulkami zeleného skla, dvefie
v rohu byly pootevfiené, dvû vázy na okenní fiímse byly navlas
stejné jako ty doma, i postel byla úplnû stejná, se ãtyfimi sloup-
ky, vysokou vyfiezávanou ãelní pelestí a pfiehozem se stfiapci.
Otec jí fiekl: ,,Vidí‰, spí‰ v benátské loÏnici z patnáctého století.“

V posteli leÏela Ïena, ruku mûla pod hlavou. Frances se ze-
ptala: ,,Je ta paní mrtvá?“

,,Mrtvá? Proã by mûla b˘t mrtvá?“
V otcovû hlase zaznûla známá pfiíkrost. Neodpovûdûla, pak

uÏ nic nefiekla. Mlãení mezi nimi trvalo tak dlouho, dokud ji ne-
otoãil, ruku stále na jejím rameni, ale nyní ji pevnûji tiskl, aspoÀ
jí se to zdálo. Opût ho zklamala. NavÏdy jí bylo souzeno b˘t cit-
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livá ke kaÏdé jeho náladû, ale bez umûní nebo sebevûdomí, jak
té náladû ãelit nebo na ni reagovat.

Rozdûlovalo je dokonce i náboÏenství. Její matka byla fiímská
katoliãka, ale jak oddaná, to nevûdûla, ani nemûla moÏnost to
zjistit. Paní Rawlingsová, souvûrkynû zamûstnaná rok pfied
matãinou smrtí napÛl jako hospodynû, napÛl chÛva, ji svûdo-
mitû vodila kaÏdou nedûli na m‰i, ale jinak její náboÏenskou v˘-
chovu ignorovala; v dítûti zÛstal dojem, Ïe náboÏenství je nûco,
ãemu její otec nemÛÏe rozumût a co mÛÏe pouze tolerovat, Ïen-
ské tajemství, o kterém je v jeho pfiítomnosti nejlíp nemluvit.
Zfiídkakdy ‰ly do nûjakého kostela víc neÏ dvakrát. Jako by
paní Rawlingsová byla ochutnavaã víry, shromaÏìovala vzor-
ky rituálÛ, architektury, hudby i kázání, které se jí nabízely, ne-
chtûlo se jí pfiedãasnû se zavázat, nechtûla, aby ji v obci znali,
aby ji knûz vítal u dvefií, lákal ji, aby se úãastnila ãinností far-
nosti, moÏná dokonce oãekával, Ïe bude pfiijímat náv‰tûvy v In-
nocent House. Jak Frances dospívala, nab˘vala podezfiení, Ïe
najít nov˘ kostel pro nedûlní ranní m‰i se stalo pro paní Raw-
lingsovou ãímsi jako soukrom˘m testem iniciativy, dopfiávala si
dobrodruÏství a zmûnu po jinak monotónním t˘dnu i Ïivé téma
k rozhovoru na zpáteãní cestû.

,,Nebyl to moc dobr˘ sbor, Ïe? Zdaleka se nevyrovnal Orato-
riu. Musíme je‰tû zajít do Oratoria, aÏ na to nûkdy budu mít
energii. Na kaÏdou nedûli je to moc daleko, ale aspoÀ bylo ká-
zání krátké. Já dlouhá kázání nesná‰ím. Nûco ti povím – moc
málo du‰í je spaseno po prvních deseti minutách.

Tohohle otce O’Briena nemám ráda. Není divu, Ïe se tak
vnucuje. Skoro nikdo k nûmu nechodí. To proto se u dvefií cho-
val tak pfiátelsky. Chtûl nás urãitû nalákat je‰tû pfií‰tí t˘den.

Mají ale pûknou kfiíÏovou cestu. Mám ráda, kdyÏ jsou v˘je-
vy vyfiezávané. Ty malované, co jsme minul˘ t˘den vidûly
u svatého Michala, byly nûjak moc veselé. Ale chlapci na kÛru
mûli aspoÀ ãisté rochetky, nûkdo si dal pûknou práci se Ïehle-
ním.“
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Po jedné nedûlní m‰i, kdy byly v obzvlá‰È nudném kostele
a dé‰È bubnoval do prozatímní plechové stfiechy jako kroupy
(,,To není na‰e úroveÀ. UÏ sem víckrát nepÛjdeme.“), se Frances
zeptala: ,,Proã musím chodit kaÏdou nedûli na m‰i?“

,,ProtoÏe tvoje maminka byla fiímská katoliãka. Tak se do-
hodli s otcem. Îe chlapci budou anglikáni nebo katolíci, dcery
fiímské katoliãky. No, a má tebe.“

Má ji. Pohrdané pohlaví. Pohrdané náboÏenství.
Paní Rawlingsová pokraãovala: ,,Na svûtû je mnoho nábo-

Ïenství. KaÏd˘ si mÛÏe najít takové, které mu vyhovuje. Jen si
musí‰ pamatovat, Ïe to na‰e je to pravé. Ale nemá cenu nad tím
moc hloubat, aspoÀ dokud nemusí‰. Myslím, Ïe pfií‰tí t˘den
pÛjdeme zase do katedrály. To bude BoÏí tûlo. Urãitû to bude
velká podívaná.“

Pro jejího otce i ji samotnou byla úleva, kdyÏ ji ve dvanácti le-
tech poslal do klá‰tera. Osobnû pfiijel na konci prvního pololetí
a ona zaslechla, jak mu matka pfiedstavená fiíká, kdyÏ se s nimi
louãila ve dvefiích: ,,Pane Peverelle, to dítû nemá Ïádné základy
ve vífie.“

,,Je to víra mé Ïeny. Navrhuji vám, matko Bridget, abyste jí
tedy ty základy daly vy.“

To pro ni s laskavou trpûlivostí sestry udûlaly, a je‰tû mno-
hem víc. Poskytly jí krátké období bezpeãí, pocit, Ïe si jí nûkdo
váÏí, Ïe ji nûkdo mÛÏe mít rád. Sestry ji pfiipravily na Oxford,
coÏ povaÏovala za jakousi prémii, protoÏe matka Bridget ji ãas-
to pfiesvûdãovala o tom, Ïe vlastním cílem opravdové katolické
v˘chovy je pfiipravit ji na smrt. To také udûlaly, ale ménû jistá si
byla tím, zda ji pfiipravily na Ïivot. Urãitû ji nepfiipravily na Ge-
rarda Etienna.

Vrátila se do ob˘vacího pokoje a pevnû za sebou zavfiela
okno. Zvuk fieky zeslábl, znûl teì v noãním vzduchu jako tiché
‰evelení. Gabriel jí fiekl: ,,Nebude mít nad tebou moc, dokud
mu ji nedá‰.“ Musela nûjak najít vÛli a odvahu, aby tu moc ko-
neãnû a navÏdy zlomila.
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Kapitola 10

První ãtyfii t˘dny v Innocent House, které zaãaly sebevraÏdou
a mûly dramaticky skonãit vraÏdou, se Mandy zpûtnû jevily
jako málem nej‰Èastnûj‰í z jejího pracovního Ïivota. Jako vÏdy-
cky se denní rutinû úfiadu rychle pfiizpÛsobila a aÏ na nûkolik
málo v˘jimek si spolupracovníky oblíbila. Dali jí spoustu prá-
ce, coÏ jí vyhovovalo, a práce byla rÛznorodûj‰í a zajímavûj‰í,
neÏ s jakou se normálnû setkávala.

Na konci prvního t˘dne se jí paní Crealeyová zeptala, jestli je
tam ráda, a Mandy odpovûdûla, Ïe jsou hor‰í práce a Ïe by tam
klidnû zÛstala o nûco déle, coÏ bylo nejvy‰‰í uznání, jaké kdy
byla schopna nûjakému zamûstnání vyslovit. V nakladatelství ji
rychle vzali mezi sebe; na mládí a vitalitu ve spojení s vysokou
v˘konností se nedá dlouho Ïehrat. Sleãna Blackettová se po t˘d-
nu, kdy na ni zírala s odstra‰ující pfiísností, zjevnû rozhodla, Ïe
uÏ poznala hor‰í doãasné pracovnice. Mandy, která vÏdycky
rychle rozpoznala své vlastní zájmy, jednala se sleãnou Blacket-
tovou s lichotivou smûsí podfiízenosti a dÛvûry; nosila jí z ku-
chyÀky kávu, ptala se jí na radu, i kdyÏ nemûla v úmyslu ji po-
slechnout, a pfiijímala nûkteré nudnûj‰í rutinní úkoly s Ïivou
ochotou. Soukromû si myslela, Ïe ta stará chudûrka je k polito-
vání; ãlovûku se jí prostû muselo zÏelet. Bylo jasné, Ïe pan Ge-
rard pohled na ni nesná‰í, a kdo by se mu divil. Podle Mandyina
soukromého názoru byla sleãna Blackettová na odstfiel. Mûly
v‰ak kaÏdopádnû moc práce na to, aby uvaÏovaly, jak málo mají
spoleãného a jak moc jsou jim vzdálené ‰aty, úães i Ïivotní postoj
té druhé. Teì Mandy potfiebovali v kanceláfii sleãny Blackettové
kaÏd˘ den. âasto ji také volali, aby stenografovala pro sleãnu
Claudii nebo pana de Witta, a jednou ve ãtvrtek, kdyÏ zÛstal
George doma s náhlou bfii‰ní pfiíhodou, pfievzala vrátnici a zápo-
lila s ústfiednou tak úspû‰nû, Ïe ‰patnû spojila pouhé dva hovory.
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Druh˘ t˘den ve stfiedu a ãtvrtek strávila dva dny v oddûlení
propagace a pomáhala organizovat dvû reklamní turné a auto-
gramiádu. Maggie FitzGeraldová, asistentka sleãny Etiennové, ji
seznámila se slabÛstkami autorÛ, tûch nepfiedvídateln˘ch a pfie-
citlivûl˘ch stvofiení, na nichÏ, jak Maggie neochotnû pfiipou‰tûla,
nakonec závisel osud celého nakladatelství. Bylo tam nûkolik
ustra‰encÛ, které bylo nejlépe zanechat v péãi sleãny Claudie, bo-
jácn˘ch a nejist˘ch, ti potfiebovali neustálé chlácholení, aby ze
sebe byli schopni vypravit jediné slovo pro televizní talk-show,
a pfiedstava literárního obûda v nich budila nev˘slovnou hrÛzu
spojenou s nevolností. Stejnû obtíÏnû se jednalo s tûmi pfiehnanû
sebejist˘mi, ktefií, pokud se jim v tom nebránilo, byli schopni
utrhnout se svému prÛvodci, vrazit do jakéhokoli blízkého ob-
chodu, nabízet tam, Ïe budou podepisovat své knihy, a vnést tím
do peãlivû pfiipravené reklamní akce zmatek. Ale nejhor‰í, svûfii-
la jí Maggie, byli ti je‰itní, vût‰inou ti, jejichÏ knihy se nejménû
prodávaly, ti Ïádali cesty první tfiídou, pûtihvûzdiãkové hotely, li-
muzínu s doprovodem vedoucího pracovníka nakladatelství
a psali rozlícené stíÏnosti, jestliÏe jejich autogramiáda nepfiiláka-
la frontu kolem celého bloku. Mandy se ty dva dny v reklamû lí-
bily: nad‰ení mladého osazenstva, veselé hlasy, stále nûco vykfii-
kující do telefonu, halasnû vítaní pfiíchozí, uvelebovaní na kus
fieãi a v˘mûnu novinek, pocit naléhavosti i hrozící krize. Nerada
se vracela na své místo v kanceláfii sleãny Blackettové.

Je‰tû men‰ím nad‰ením ji naplÀovaly poÏadavky, aby psala
podle diktátu pana Bartruma, úãetního, kter˘, jak svûfiila paní
Crealeyové, byl nudn˘ muÏ stfiedního vûku a jednal s ní jako
s nûãím, co do domu pfiitáhla koãka. Úãtárna byla v ãísle 10,
a poté co si Mandy odbyla práci pro pana Bartruma, utíkala na-
horu na pár minut fieãí, flirtování a obfiadné v˘mûny uráÏek se
tfiemi zamûstnanci expedice. Ti ob˘vali svÛj soukrom˘ svût
s hol˘mi podlahami a obrovsk˘mi stoly, hnûdou lepenkou, le-
picí páskou a ohromn˘mi klubky provázkÛ, pln˘ charakteris-
tické, vzru‰ující vÛnû knih právû dovezen˘ch z tiskárny. Líbili
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se jí v‰ichni; Dave v ranãerském klobouku, kter˘ mûl pfies svou
malou v˘‰ku svaly jako kulturista a hravû pfiená‰el ohromná
bfiemena; Ken, vysok˘, zachmufien˘ a tich˘, i Carl, vedoucí
skladu, kter˘ byl u firmy od sv˘ch chlapeck˘ch let. ,,S tímhle-
tím ‰tûstí neudûlají,“ fiíkával a poplácal krabici.

,,Nikdy se nesplete,“ uznával Dave obdivnû. ,,Pozná best-
seller od leÏáku jen podle ãichu. Ani je nemusí ãíst.“

Její ochota vafiit ãaj a kávu pro dvû osobní asistentky a spo-
leãníky jí dávala pfiíleÏitost dvakrát t˘dnû pohovofiit s uklízeã-
kou, paní Demeryovou. Království paní Demeryové bylo ze-
jména ve velké kuchyni a sousedním malém salonku v zadní
ãásti pfiízemí. Kuchynû byla vybavena dlouh˘m stolem z boro-
vicového dfieva, k nûmuÏ by se klidnû ve‰lo deset lidí, jedním
plynov˘m a jedním elektrick˘m sporákem a mikrovlnnou trou-
bou, dvojdfiezem, velkou lednicí a mal˘mi skfiínkami na stû-
nách. Tady v jakoukoliv dobu mezi dvanácti a dvûma hodina-
mi v pronikavém aromatu rÛzn˘ch jídel jedli v‰ichni kromû
vedoucích pracovníkÛ sendviãe, ohfiívali si tûstoviny a karí ve
fóliích, dûlali si omelety, vafiili vejce, smaÏili slaninu a vafiili ãaj
a kávu. Pût ‰éfÛ s nimi nikdy nejedlo. Frances Peverellová
a Gabriel Dauntsey chodili vedle do sv˘ch bytÛ v ãísle 12
a Etiennovi a James de Witt jezdili lodí do City, nebo ‰li pû‰-
ky do hospÛdky Prospect of Whitby nebo do nûkteré jiné res-
taurace na Wapping High Street. Kuchynû se bez jejich omezu-
jící pfiítomnosti stala centrem klepÛ. Sem se pfiiná‰ely novinky,
nekoneãnû se o nich diskutovalo, pfiikra‰lovaly se a ‰ífiily dál.
Mandy tu sedávala mlãky pfied svou krabicí na sendviãe, vûdû-
la, Ïe pfied ní byli zejména zamûstnanci stfiedního postavení ne-
obvykle diskrétní. AÈ byly jejich pocity ohlednû nového fiedite-
le nebo budoucnosti podniku jakékoliv, loajalita a smysl pro
postavení jim zakazovaly otevfienou kritiku pfied prozatímní
písafikou. Ale kdyÏ osamûly s paní Demeryovou a vafiily ranní
nebo odpolední ãaj, uklízeãka takové zábrany nemûla.

,,Mysleli jsme, Ïe se pan Gerard a sleãna Frances vezmou.
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