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Adele a Shermanovi Wintersov˘m
(43 let)
a
Almû a Irwinovi Hymanov˘m
(44 let)
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„Nahui Olin nebylo první slunce. Podle AztékÛ i jejich sousedÛ existovala pﬁed ním je‰tû
ãtyﬁi jiná. KaÏdé vládlo svûtu, kter˘ byl posléze zniãen kosmickou katastrofou. Ne vÏdy tyto
katastrofy skonãily masov˘m vyhynutím; nûkdy skonãily pﬁemûnou, a to lidí ve zvíﬁata.“
Meteors and Comets in Ancient Mexico
(Ulrich Köhler, in the Geological
Society of America, Special Paper 356:
Catastrophic Events and Mass Extinctions)

„NavÏdy uÏ neznamená navÏdy;
ﬁíkal jsem ‚navÏdy‘, ale nevypadá to,
Ïe tady je‰tû budu.“
Elvis Costello, „Riot Act“
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Stﬁeda 18. ãervence
Rektascenze 20 h 08 m 05,1 s
Deklinace –59°27’39’’
Elongace 141,5°
Delta 0,873 amplitudy
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1.
„JenÏe on mi to slíbil,“ vysvûtluje naléhavû Marta Milano.
Svûtlé oãi se lesknou, tváﬁe jí úzkostí znachovûly. Je rozlítostnûná, zdrcená, zoufalá. „Oba jsme to slíbili. Slíbili jsme
si to navzájem snad miliónkrát.“
„Jistû,“ uklidÀuju ji. „Ov‰em.“
Vytrhnu z krabiãky na kuchyÀském stole kapesník,
Marta si ho vezme, chabû se usmûje a vysmrká se. „PromiÀ,“ omluví se a znovu zatroubí, pak se maliãko vzchopí,
posadí se rovnû a nadechne se. „Ale ty, Henry, ty jsi policista.“
„Byl jsem.“
„Pravda. Byl jsi. Ale, ví‰, ty pﬁece mÛÏe‰…“
Nedopoví, ale to ani nemusí. Já té otázce rozumím,
vzná‰í se ve vzduchu mezi námi a pomalu se otáãí: MÛÏe‰
nûco udûlat? A já jí samozﬁejmû k smrti touÏím pomoct, ale
opravdu nevím, jestli vÛbec existuje nûco, co bych mohl
udûlat, takÏe je váÏnû tûÏké, ba vlastnû nemoÏné jí na to
nûjak rozumnû odpovûdût. Poslední hodinu tady jen tak sedím, poslouchám a dûlám si poznámky do svého tenkého
modrého ‰kolního se‰itu. Martin pohﬁe‰ovan˘ manÏel se
jmenuje Brett Cavatone, vûk tﬁicet tﬁi, naposledy vidûn
v restauraci zvané Rocky’s Rock’n’Bowl na Old Loudon
Road, aÏ u Steeplegate Mall. Je to otcÛv podnik, vysvûtluje Marta, rodinná pizzerie s bowlingovou dráhou, která je
navzdory v‰emu poﬁád otevﬁená, i kdyÏ má drasticky omezen˘ jídelníãek. Brett tam pracoval dva roky, byl otcovou
pravou rukou. Vãera ráno kolem 8:45 ode‰el na nûjaké pochÛzky a uÏ se nevrátil.
V ustaraném tichu Martiny ãisÈounké a proslunûné kuchynû si své skrovné poznámky procházím je‰tû jednou.
Úﬁednû se jmenuje Marta Cavatonová, ale pro mû to
vÏdycky bude Marta Milano, patnáctiletá holka, která
mou sestru Nico a mû pût dní v t˘dnu hlídávala po ‰kole,
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dokud nepﬁi‰la domÛ máma, nedala jí obálku s deseti babkami a nepﬁeptala se jí, co je u nich doma nového. Je to
síla, vidût ji dospûlou a navíc citovû zdrcenou z toho, Ïe ji
opustil manÏel. O co podivnûj‰í musí naopak b˘t pro ni obracet se ze v‰ech lidí na svûtû zrovna na mû, na kluka, kterého hlídávala, kdyÏ mu bylo dvanáct. Znovu se vysmrká
a já jí vûnuju drobn˘ jemn˘ úsmûv. Marta Milano s nadit˘m nachov˘m batÛÏkem JanSport a v triãku Pearl Jam.
Tﬁe‰Àovû rÛÏová Ïv˘kaãka a skoﬁicov˘ lesk na rty.
Teì není vÛbec nalíãená, bujná k‰tice se jí jeÏí jako
vrabãí hnízdo, oãi má zarudlé od pláãe a zuﬁivû si hryÏe nehet na palci.
„Nechutné, Ïe?“ podotkne, kdyÏ zachytí mÛj pohled. „Ale
od dubna kouﬁím jako ‰ílená. Brett mi na to nikdy nic neﬁekl, ale stejnû vím, Ïe mu to vadí, a tak mám takov˘ hloup˘ pocit, Ïe kdyÏ teì pﬁestanu, vrátí ho to domÛ. PromiÀ,
Henry…“ Zniãehonic rychle vstane. „Nedá‰ si ãaj nebo
nûco?“
„Ne, díky.“
„Vodu?“
„Ne. To je v pohodû, Marto. Sedni si.“
Sesune se zpátky do kﬁesla a zírá do stropu. Samozﬁejmû bych chtûl kafe, ale díky ﬁetûzovému rozpadu infrastruktury, kdy nevyzpytatelnû mizí dosaÏitelnost mnoha
rÛzn˘ch vûcí podléhajících zkáze, není bÛhvíproã k sehnání ani kafe. Zavﬁu se‰it a podívám se Martû do oãí.
„Je to tûÏké,“ zaãnu pomalu, „opravdu tûÏké. Z ﬁady rÛzn˘ch dÛvodÛ je za souãasn˘ch okolností pátrání po pohﬁe‰ované osobû mimoﬁádnû obtíÏné.“
„Ano. Ne.“ Zamrká, zavﬁe oãi, zase je otevﬁe. „TotiÏ…
Jistû, já vím.“
Z tuctÛ dÛvodÛ, opravdu. Stovek. Není jak zveﬁejnit popis
ãi zadat údaje do celostátní evidence pohﬁe‰ovan˘ch a hledan˘ch osob nebo do seznamu unesen˘ch a pohﬁe‰ovan˘ch
osob, kter˘ vede FBI. Svûdci, kteﬁí by mohli znát místo po-
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bytu pohﬁe‰ované osoby, nemají valn˘ zájem tuto informaci
sdûlit, pokud ov‰em nejsou rovnou pohﬁe‰ovaní taky. Není
jak vstoupit do federálních ani místních databází. Navíc to
vypadá, Ïe od minulého pátku je jiÏní oblast New Hampshire totálnû bez elektﬁiny. K tomu samozﬁejmû nutno pﬁipoãíst, Ïe uÏ ani nejsem policista. Ale i kdybych byl, tak Concordská policie se jiÏ takov˘m pﬁípadÛm nevûnuje. Tohle
v‰echno dûlá z hledání jedné konkrétní osoby záleÏitost
znaãnû pofidérní, a to se právû snaÏím Martû vysvûtlit. Zejména – a tady se odmlãím a vloÏím do svého hlasu tolik starostlivosti a soucitu, kolik jen dokáÏu – zejména v dobû, kdy
mnoho pohﬁe‰ovan˘ch ode‰lo o své vlastní vÛli.
„Ano,“ souhlasí roztrÏitû. „JistûÏe.“
To v‰echno Marta ví. Ostatnû to vûdí v‰ichni. Svût je
v pohybu. Lidé se je‰tû i teì houfnû vydávají za dobrodruÏstvím, o nûmÏ cel˘ Ïivot snili, vydávají se ‰norchlovat
nebo skákat s padákem nebo si uÏívat erotiku s neznám˘mi lidmi ve veﬁejn˘ch parcích. A teì pﬁednedávnem se
s blíÏícím koncem objevily úplnû nové formy náhl˘ch odchodÛ, nové druhy ‰ílenství. Po New England se v kutnách
potulují ãlenové náboÏensk˘ch sekt a pﬁetahují se o konvertity. Mormoni. Jehovisté. Milosrdní, kteﬁí v autobusech
s motory pﬁedûlan˘mi na dﬁevn˘ plyn nebo uhlí táhnou po
opu‰tûn˘ch dálnicích a hledají pﬁíleÏitost k samaritánství.
A shánãlivci si samozﬁejmû mezitím ve sklepû hromadí, co
se dá: zásobují se na potom. Jako by nûjaká pﬁíprava, byÈ
sebedÛkladnûj‰í, mohla nûco zmûnit.
Vstanu, zavﬁu se‰it, zmûním téma. „Co u vás v ulici?“
„V pohodû,“ odpoví Marta. „Myslím.“
„Funguje tam nûjaké místní sdruÏení?“
„Ano.“ Tupû pﬁik˘vne, tento smûr debaty ji nezajímá,
zatím není schopná si pﬁipustit, jaké to pro ni bude, kdyÏ
zÛstane sama.
„A je‰tû bych se zeptal, ãistû hypoteticky, jestli jste mûli
doma nûjakou stﬁelnou zbraÀ…“
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„Ano,“ pﬁizná. „Je‰tû tu je. Brett tu nechal svou…“
Mávnu nad tím rukou, aÈ radûji mlãí. „âistû hypoteticky: umí‰ s ní zacházet?“
„Ano,“ odpoví. „Umím stﬁílet. Ano.“
Pﬁik˘vnu. Fajn. To je v‰echno, co jsem potﬁeboval sly‰et.
Soukromé drÏení nebo prodej stﬁeln˘ch zbraní je sice zakázan˘, ale krátké období prohledávání mûsta dÛm od domu
probûhlo uÏ pﬁed pár mûsíci. A já rozhodnû nemíním naskoãit na kolo a ‰lapat aÏ na School Street jen proto, abych nahlásil, Ïe Marta Cavatonová má doma pod postelí sluÏební
zbraÀ svého manÏela, kterou mûla odevzdat. Ale na druhou
stranu ani nemusím sly‰et jakékoli podrobnosti.
„PromiÀ,“ zamumlá Marta, vstane, ráznû otevﬁe dveﬁe do
komory a natáhne se k vratkému sloupci kartónÛ cigaret.
Ale pak se zarazí, dveﬁe zase zabouchne, odvrátí se a pﬁitiskne si dlanû na oãi. Je to aÏ komické, taková sbírka teenagerovsk˘ch gest: impulzivní sáhnutí po poÏitku, pak náhlé
hnutí mysli a nakonec otrávené sebezapﬁení. Vzpomínám si,
jak mi bylo nûjak˘ch sedm osm, byl veãer, Marta zrovna ode‰la domÛ a já jsem stál u nás doma na chodbû a ãichal jsem
poslední závany vÛnû ze skoﬁicové Ïv˘kaãky.
„Dobrá, Marto. TakÏe co já teì mÛÏu udûlat? MÛÏu zaskoãit do restaurace,“ uvaÏuju nahlas a pﬁitom dutû sly‰ím
vlastní slova, „a pﬁeptat se tam.“ A jakmile jsou ta slova
venku, Marta se mi vrhne kolem krku a smûje se mi na
hrudi, jako by uÏ to bylo hotové, jako bych jí manÏela uÏ
pﬁivedl domÛ, jako by uÏ stál na verandû a sahal po klice.
„Ach, díky,“ vyhrkne. „Díky, Henry.“
„Poãkej, poslouchej, poãkej, Marto.“
Jemnû si sundám její paÏe z krku, o krok ucouvnu, pevnû si ji pﬁidrÏím pﬁed sebou, povolám na pomoc pﬁísného
ducha svého paliãatého dûdeãka a ukázním Martu jeho
stroh˘m pohledem. „Udûlám, co budu moci, abych ti manÏela na‰el, fajn?“
„Fajn,“ vydechne. „Slibuje‰?“
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„Ano,“ pﬁik˘vnu. „Nemohu slíbit, Ïe ho najdu, a uÏ vÛbec ti nemohu slíbit, Ïe ti ho pﬁivedu domÛ. Ale udûlám, co
budu moci.“
„Jistû,“ vyhrkne, „rozumím.“ Rozzáﬁí se a znovu mû
obejme; moje varování po ní sklouzlo beze stopy. NemÛÏu
si pomoct, ale pﬁijde mi tak k smíchu, Ïe mû Marta Milano
objímá, Ïe se neubráním a musím se smát.
„Samozﬁejmû ti to zaplatím,“ dodává.
„Ne, to ne.“
„No já vím, ne pﬁímo penûzi, ale tﬁeba pﬁijdeme na
nûco…“
„Ne, Marto. Já si od tebe nic nevezmu. Ale teì se tu trochu porozhlédneme, ano?“
„Ano,“ souhlasí a utﬁe si poslední slzy.
*
Marta mi najde pomûrnû nedávnou fotku svého manÏela,
hezkou celkovou momentku z v˘letu na ryby pﬁed pár lety.
Pozornû si Bretta Cavatone prohlédnu – mal˘ chlapík, ale siln˘, se ‰irok˘mi rameny. Stojí v klasické póze na bﬁehu ﬁeky
a drÏí ve vzduchu mokrého okouna s ‰irokou hubou; muÏ
i ryba hledí do objektivu se stejnû skeptick˘m, zakabonûn˘m
v˘razem. Brett má ãerné vousy, husté a dlouhé, ale vlasy
ostﬁíhané na jeÏka. SluÏební sestﬁih, jen maliãko pﬁerostl˘.
„TvÛj manÏel byl u armády, Marto?“
„Ne,“ odpoví, „byl to policajt. Jako ty. Ale ne u concordské. U státní.“
„U jízdní?“
„Ano.“ Marta si ode mû fotku vezme a py‰nû se na ni zadívá.
„Proã odtamtud ode‰el?“
„Ach, vÏdyÈ to zná‰. UÏ ho to unavovalo. Chtûl zmûnu.
A mÛj táta zrovna otevíral tu restauraci. TakÏe já vlastnû
poﬁádnû nevím.“
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Trousí ty útrÏky – unavovalo, chtûl zmûnu – jako by si
to neÏádalo Ïádné dal‰í vysvûtlování, jako by pouhá pﬁedstava dobrovolného odchodu od bezpeãnostních sloÏek dávala smysl sama o sobû. Vezmu si od ní fotografii zpátky,
zasunu si ji do kapsy a pﬁitom pﬁem˘‰lím o své vlastní
krátké kariéﬁe: patnáct mûsícÛ pochÛzkáﬁ a ãtyﬁi mûsíce
detektiv na kriminalitû dospûl˘ch, kter˘ spoleãnû s kolegy dvacátého osmého bﬁezna tohoto roku nucenû ode‰el
do v˘sluÏby.
Spoleãnû procházíme dÛm. Nakukuju do skﬁíní, otevírám Brettovy zásuvky, nenacházím nic zajímavého, nic, co
by stálo za pozornost: baterka, pár paperbackÛ, pár uncí
zlata. V Brettovû ‰atníku a prádelníku zÛstalo plno ‰atstva, coÏ by za normálních okolností naznaãovalo spí‰ nûco
nekalého neÏ úmysln˘ odchod, jenÏe takové vûci jako normální okolnosti uÏ dávno neexistují. Vãera u obûda nám
McGully vyprávûl poslední historku, která se mu donesla:
manÏel s manÏelkou se ‰li projít do White Parku a Ïena se
zniãehonic rozbûhla, doslova rozbûhla, pﬁeskoãila Ïiv˘ plot
a zmizela v dálce.
„¤ekla jen: ‚Mohl bys mi na vteﬁinku podrÏet zmrzlinu?‘,“ ryãel rozchechtan˘ McGully a bu‰il do stolu. „A ten
chudák blb tam najednou trãel sám se dvûma zmrzlinami.“
LoÏnice Cavatonov˘ch je hezky zaﬁízená, jednoduch˘m
masivním nábytkem. Na Martinû noãním stolku leÏí v˘raznû rÛÏov˘ se‰it s mal˘m mosazn˘m zámeãkem, vypadá
jako dûtsk˘ deníãek, a kdyÏ ho zvednu, ovane mû slabounká vÛnû skoﬁice. Dokonalé. Usmûju se. Na protûj‰ím, Brettovû noãním stolku je miniaturní ‰achovnice s figurkami
rozestavûn˘mi uprostﬁed partie; manÏel, vypráví mi Marta
s dal‰ím láskypln˘m úsmûvem, hrál sám se sebou. Nad
prádelníkem visí malá vkusná kresba ukﬁiÏovaného Krista.
V koupelnû na stûnû vedle zrcadla je úhledn˘mi tiskacími
písmeny napsáno: JSTE-LI TO, CO BYSTE MùLI B¯T,
ZAÎEHNETE SVùT!

Winters 2 - zlom

Čas se krátí

7.9.1956 1:39

Stránka 17

17

„Svatá Kateﬁina,“ ﬁíká Marta, která se objevila v zrcadle
vedle mne, a ukazováãkem sleduje slova. „Není to nádherné?“
Sejdeme po schodech zpátky dolÛ a posadíme se v ob˘váku proti sobû na ãisÈounkou hnûdou pohovku. Na vstupních dveﬁích se skví ﬁada bezpeãnostních zámkÛ a na oknech mﬁíÏe. Plesknutím si otevﬁu se‰it a zaznamenám si
pár dal‰ích detailÛ: v kolik její manÏel ode‰el vãera do práce a v kolik se zaskoãil její otec zeptat, jestli Bretta nevidûla, ãímÏ jim do‰lo, Ïe je pryã.
„Tohle ti moÏná bude pﬁipadat jako samozﬁejmost,“ podotknu, kdyÏ si zaznamenám její odpovûdi. „Ale co podle
tebe teì asi dûlá?“
Marta uÏ si ohryzala nehet do rÛÏova. „UÏ jsem na to hroznû moc myslela, vûﬁ mi. Myslím, Ïe – zní to hloupû – ale myslím, Ïe nûco dobrého. On by neutekl za bungee jumpingem
ani za heroinem nebo nûãím takov˘m.“ Hlavou mi bleskne
Peter Zell, poslední nebohá du‰e, kolem níÏ jsem pátral. Marta mezitím pokraãuje. „Jestli doopravdy ode‰el, jestli ne…“
Pﬁik˘vnu. Jestli není mrtv˘. ProtoÏe i tato moÏnost se
mezi námi vzná‰í. Spousta pohﬁe‰ovan˘ch lidí se pohﬁe‰uje, protoÏe jsou mrtví.
„Tak dûlá nûco, no, ‰lechetného,“ vysvûtluje Marta.
„Nûco, co povaÏuje za ‰lechetné.“
Uhlazuju si konce knírÛ. Nûco ‰lechetného. Siln˘ námût
k pﬁem˘‰lení o nûãím manÏelovi, tím spí‰ o manÏelovi, kter˘ právû bez vysvûtlení zmizel. Na ‰piãce jejího nehtu se
objeví rÛÏová krÛpûj krve.
„A nepﬁi‰lo by ti moÏné…“
„Ne,“ zarazí mû Marta. „Îádné Ïeny. Nepﬁipadá v úvahu.“ Rezolutnû zavrtí hlavou. „Brett ne.“
Netlaãím, pﬁejdu dál. Vypráví mi, Ïe si ãasto vyjíÏdûl ven
na ãerném desetirychlostním kole*; ﬁíká, Ïe ne, Ïe nemûl
* V orig. tenspeed wheel, v souãasné dobû jiÏ pomal˘, zastaral˘ typ
kola podobn˘ kolu zn. Favorit , která se vyrábûla v osmdesát˘ch letech v âeskoslovensku – pozn. pﬁekl.
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mimo domova a práci Ïádné pravidelné aktivity. Ptám se
jí, jestli existuje je‰tû nûco, co bych mûl o jejím manÏelovi
nebo jejich manÏelství vûdût, odpoví, Ïe ne: byl tady, mûli
spoleãné plány, a pak ode‰el.
A nakonec mi zÛstane ta zpropadená otázka za v‰echny
prachy. TotiÏ: i kdybych ho nakrásnû vystopoval – ãehoÏ témûﬁ jistû nebudu schopen – zÛstává tu je‰tû okolnost, Ïe
opustit partnera není protizákonné a nikdy nebylo, a já samozﬁejmû nemám v tomto smûru Ïádné páky, jak nûkoho
k nûãemu pﬁinutit. Není mi dvakrát jasné, jak mám nûco
takového Martû Milano vysvûtlit, ale mám podezﬁení, Ïe to
beztak ví, a tak jdu prostû rovnou k vûci a zeptám se:
„Co mám podle tebe udûlat, pokud ho najdu?“
Neodpoví hned, nejdﬁív se nakloní pﬁes pohovku ke mnû
a upﬁenû, skoro romanticky se mi zahledí hluboko do oãí.
„¤ekni mu, Ïe se musí vrátit domÛ. ¤ekni mu, Ïe na tom
závisí jeho spása.“
„Jeho… spása?“
„¤ekne‰ mu to, Henry? Jeho spása!“
Nûco zamumlám, ani nevím co, a ve zmatku a rozpacích
sklopím zrak ke svému se‰itu. Víra a vroucnost jsou
u Marty Milano nezvyklé, zamlada nic takového v povaze
nemûla. Není to jen v tom, Ïe svého muÏe miluje a Ïe jí
chybí; ona zjevnû vûﬁí, Ïe tím, Ïe ji opustil, zhﬁe‰il a bude
za to na onom svûtû trpût. A na onen svût se teì samozﬁejmû dostane mnohem dﬁív, neÏ by bylo pravdûpodobné za
normálních okolností.
¤eknu Martû, Ïe jakmile budu nûco vûdût, tak se vrátím, a sdûlím jí, kde mû má v pﬁípadû potﬁeby hledat.
KdyÏ vstaneme, její v˘raz se zmûní.
„Pane na nebi, promiÀ, Henry, já se tak omlouvám, Ïe
jsem tak… Jak se vede tvé sestﬁe?“
„Nevím,“ odvûtím.
UÏ jsem u dveﬁí, uÏ se probojovávám ﬁadou ﬁetûzÛ a bezpeãnostních zámkÛ.
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„Ty to neví‰?“
„ZÛstaneme ve styku, Marto. Dám ti vûdût, aÏ nûco zjistím.“
*
Souãasné okolnosti. Za souãasn˘ch okolností je pátrání po
pohﬁe‰ované osobû mimoﬁádnû obtíÏné. Tak nûjak jsem to
Martû ﬁekl. Povzdechnu si nad tak mdl˘m a nedostateãn˘m eufemismem. Je‰tû ani teì, ãtrnáct mûsícÛ od prvních
náhodn˘ch, nehodnovûrn˘ch pozorování a sedm mûsícÛ od
chvíle, kdy pravdûpodobnost dopadu stoupla na sto procent, nikdo neví, jak tomu ﬁíkat. „Ta situace,“ ﬁíkají nûkteﬁí,
nebo: „To, co se dûje.“ „Ta ‰ílenost.“ Tﬁicátého ﬁíjna, ode
dne‰ka za sedmasedmdesát dnÛ, se asteroid 2011GV1,
s prÛmûrem 6,5 kilometru, zaryje do planety Zemû a v‰echny nás zniãí. Souãasné okolnosti.
Rychle sebûhnu ze schodÛ Cavatonovic verandy na slunce a odemknu kolo, které jsem si pﬁivázal ﬁetûzem k roztomilému betonovému ptaãímu koupali‰ti. Jejich trávník je
jedin˘ posekan˘ na celé ulici. Je nádhern˘ den, teplo, ale
ne vedro. Jasná modrá obloha s bíl˘mi beránky. Skrznaskrz nekomplikovan˘ letní ãas. Na ulici nejsou Ïádná auta,
není po nich vidu ani slechu.
Narazím si pﬁilbu a pomalu jedu na kole rovnou na Bradley, na v˘chod k Loudon Bridge, smûrem na Steeplegate
Mall. Na konci Church Street parkuje policejní auto, za volantem vzpﬁímenû sedí mlad˘ policista v ãern˘ch balistick˘ch sluneãních br˘lích. K˘vnu mu na pozdrav; pomalu,
nezúãastnûnû mi pozdrav oplatí. Na rohu Main a Pearl je
dal‰í policejní auto, tentokrát ﬁidiãe matnû poznávám, nicménû jeho pozdrav na oplátku je pﬁinejlep‰ím povrchní;
letm˘ a bez úsmûvu. Patﬁí k legiím nezku‰en˘ch mlad˘ch
pochÛzkáﬁÛ, kteﬁí roz‰íﬁili ﬁady CP v t˘dnech pﬁed její
bleskovou reorganizací, kterou byla pﬁevedena pod federální ministerstvo spravedlnosti – tou reorganizací, která
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rozpustila oddûlení kriminality dospûl˘ch stejnû jako
ostatní detektivní útvary. Já uÏ smûrnice samozﬁejmû nedostávám, ale uÏ od pohledu to vypadá, Ïe souãasnou
bezpeãnostní strategií je pﬁedev‰ím b˘t vidût: Ïádné vy‰etﬁování, Ïádní stálí okrskáﬁi, kteﬁí svÛj rajón dobﬁe znají;
prostû jen policajt na kaÏdém rohu a blesková reakce na
jak˘koli náznak ru‰ení veﬁejného poﬁádku, aby se neopakovaly nedávné události ze Dne nezávislosti.
Kdybych je‰tû byl u policejního sboru, tak by Martin pﬁípad spadal pod V‰eobecné smûrnice 44-2. DokáÏu si je v duchu vybavit, prakticky je vidím pﬁed oãima: âást I, Postupy;
âást VI, Nezvyklé okolnosti. Dal‰í postupy vy‰etﬁování.
Na rohu Main a Court se nûjak˘ ‰pinav˘ vousáã bez triãka
toãí sem tam a pﬁitom máchá rukama ve vzduchu; na u‰ích
má sluchátka, ale klidnû bych se vsadil, Ïe z nich Ïádná hudba nevychází. Zvednu ruku z ﬁídítek a vousáã mi taky zamává, ale vzápûtí zaváhá, sklopí pohled k zemi a pﬁizpÛsobí se
neexistujícímu zvuku. Hned za mostem si udûlám malou zajíÏìku a prokliãkuju k základní ‰kole na Quincy Street. Kolo
si zamknu na ﬁetûz k plotu, sundám si pﬁilbu a pohledem
propátrávám ‰kolní hﬁi‰tû za plotem. I kdyÏ léto vrcholí, jako
vÏdycky tam pobíhá banda dûtí, které celé dny hrají handball a nebe-peklo-ráj, honí se po zapleveleném fotbalovém
hﬁi‰ti, ãÛrat chodí k cihlové zdi opu‰tûné ‰koly. Mnohé tu tráví i noci, kempují tu pod ‰irákem na pláÏov˘ch osu‰kách
a pokr˘vkách Hvûzdné války: Klonové války.
Micah Rose se choulí na laviãce na kraji hﬁi‰tû, nohy si pﬁitáhl k hrudi a objímá si je. Je mu osm. Pﬁed ním pochoduje
sem a tam jeho ‰estiletá sestﬁiãka Alyssa. Vytáhnu z kapsy od
saka br˘le a podám jí je. Nad‰enû spráskne ruãiãky.
„Tys mi je spravil!“
„Ne pﬁímo já,“ vysvûtluju a po oãku sleduju Micaha, kter˘ tvrdo‰íjnû upírá pohled na zem a nehne brvou. „Ale
znám jednoho chlápka, co to umí.“ UkáÏu hlavou na laviãku. „Copak se tomu na‰emu chlapovi stalo?“
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Micah vzhlédne a varovnû se na svou sestru zamraãí.
Alyssa odvrátí pohled. Má na sobû dÏínovou vestu, kterou
jsem jí dal pﬁed pár t˘dny, je jí o dvû ãísla vût‰í a na zádech
má na‰ité logo Social Distortion. Pﬁed lety ji nosívala moje
sestra Nico.
„No tak, dûcka,“ dotírám a Alyssa je‰tû jednou zavadí
pohledem o Micaha a pak spustí: „Byli tu nûjací velcí kluci
ze St. Albanu. ¤ádili jako pominutí, doráÏeli na nás, byli
protivní a brali nám vûci.“
„Sklapni,“ vyjede na ni Micah. Alyssa pﬁeskakuje pohledem ze mû na nûj a divÏe se nerozpláãe, ale pak se vzchopí.
„Vzali Micahovi meã.“
„Meã?“ uÏasnu.
S jejich tátou, neschopn˘m povaleãem jménem Johnson
Rose, jsem chodil na stﬁední ‰kolu. Jak jsem se náhodou
dozvûdûl, ode‰el za sv˘mi sny velmi brzy. Matka, pokud se
mi to nedoneslo ‰patnû, se následnû pﬁedávkovala vodkou
a prá‰ky proti bolesti. Spousta dûcek, které tráví dny tady
venku, zaÏila podobné pﬁíbûhy. Je tu jeden, Andy Blackstone – toho vidím zrovna teì, hází si velk˘m gumov˘m
míãem o ‰kolní zeì – kterého z nûjakého dÛvodu vychovával str˘c. KdyÏ pravdûpodobnost stoupla na sto procent,
tak mu str˘c prostû ﬁekl, aÈ táhne pryã.
Je‰tû si Alyssu a Micaha maliãko a opatrnû proklepnu
a k mé úlevû se ukáÏe, Ïe ten ztracen˘ meã byla hraãka –
umûlohmotn˘ samurajsk˘ meã, kter˘ kdysi dávno patﬁil
k nindÏovskému kost˘mu, ale Micah ho posledních pár
t˘dnÛ nosil jen tak u pasu.
„Ale no tak,“ ﬁeknu konej‰ivû a stisknu Alysse rameno.
Pak se obrátím a podívám se Micahovi do oãí. „V‰ak se zas
aÏ tak moc nestalo.“
„Ale je to k vzteku,“ postûÏuje si Micah. „Je to k vzteku.“
„To já znám.“
Pﬁelistuju v se‰itû za podrobnosti o Brettovi Cavatonovi
aÏ dozadu, kam si zaznamenávám drobné povinnosti.
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·krtnu br˘le pro A, zapí‰u si samurajsk˘ meã a pﬁidám
pár otazníkÛ. Zrovna kdyÏ se neohrabanû zvedám z podﬁepu, Andy Blackstone po mnû hodí medicinbalem. Jen taktak se stihnu otoãit, vyskoãit, napﬁáhnout ruce a s uspokojiv˘m, i kdyÏ palãiv˘m plesknutím dlanûmi míã odrazit.
„Hele, Palaci,“ zahuláká Blackstone. „Co takhle dát si
kickball?“
„AÏ nûkdy jindy,“ kﬁiknu na nûj, spiklenecky mrknu na
Alyssu a zase si nasadím a zapnu pﬁilbu. „Já se teì musím
vûnovat svému pﬁípadu.“

2.
Z Rocky’s Rock’n’Bowl se vyklube velkolepá cihlová budova s neprÛhledn˘mi ãern˘mi okny a nevûrohodnû banálním v˘vûsním ‰títem nade dveﬁmi – pár not a k tomu rozesmátá komiksová rodinka mlsající pizzu. Rocky sídlí
hned za opu‰tûn˘m a vybrakovan˘m nákupním centrem
Steeplegate Mall, a abyste se k nûmu dostali, musíte projít pﬁes rozlehlé obchoìákové parkovi‰tû a pﬁekonat malou
pﬁekáÏkovou dráhu z pﬁevrácen˘ch a rozsypan˘ch kontejnerÛ na odpadky a opu‰tûn˘ch aut, jimÏ zlodûji vypáãili
kapoty a vyndali motor. Na prázdném automatu na noviny
pﬁede dveﬁmi do restaurace nehybnû sedí mladík kolem
dvacítky, s ﬁídk˘m teenagerovsk˘m strni‰tûm na bradû
a krátk˘m culíkem. „Jak se vede?“ houkne na mû, kdyÏ se
pﬁiblíÏím k restauraci.
„Ujde to,“ odpovím a otﬁu si kapesníkem zpocené ãelo.
Kluk seskoãí z automatu a klátí se ke mnû, klidnû, leÏérnû,
s rukama vraÏen˘ma do kapes u lehkého saka. Kriminálnick˘ trik – nevíte, jestli pistoli má nebo nemá.
„Hezk˘ oblek, kamaráde,“ zhodnotí mû. „Hledáte nûco?“
„Hledám pizzerii,“ odvûtím a ukáÏu za nûj.
„Jistû. PromiÀte, jakÏe se jmenujete?“
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„Henry,“ sdûlím mu. „Palace.“
„Jak jste se o nás dozvûdûl?“
Pálí otázky ra-ta-ta-ta, ale odpovûdi ho nezajímají, chce
zjistit Je ten chlápek nervózní? Co vlastnû chce? Ale sám je
nervózní, pohledem ostraÏitû stﬁílí ze strany na stranu. Já
mluvím pomalu a klidnû a ruce drÏím tak, aby na nû vidûl.
„Znám se s dcerou majitele.“
„Ale, váÏnû?“ podiví se. „A jakpak se jmenuje?“
„Marta.“
„Marta,“ opakuje, jako by to zapomnûl a potﬁeboval si to
osvûÏit. „Jistû.“
Uspokojilo ho to; v˘znamnû ustoupí o krok vzad a strãí
do dveﬁí. „Hej, Rocky,“ kﬁikne. Z tmavého sálu se vyvalí
ven závan hudby a hﬁejiv˘ch vÛní. „Nûjak˘ Martin kamarád.“ A kdyÏ pak procházím kolem nûj, prohodí: „Omlouvám se za ten v˘slech, ale v dne‰ní dobû není opatrnosti
nazbyt, v‰ak víte, jak to myslím, ne?“
Zdvoﬁile pﬁik˘vnu a v duchu pﬁemítám, co asi schovává
v saku, copak má pﬁipravené na uvítání nevyhovujícího
hosta: nÛÏ, páãidlo, pistoli s krátkou hlavní? V dne‰ní dobû
není opatrnosti nazbyt.
Uvnitﬁ hraje ran˘ rock’n’roll, zvuk je mizern˘, ale hraje to pûknû nahlas, nûkde tady musí b˘t schovan˘ pﬁenosn˘ pﬁehrávaã na baterky, pu‰tûn˘ na plné pecky. Rocky‘s je jeden velk˘ sál s vysok˘m stropem a rozlehl˘ jako
leti‰tní hangár, kde hluk je‰tû násobí ozvûna. Na jednom
konci je otevﬁená kuchynû s mohutnou pizzovou pecí na
dﬁevo, vzadu je dvojka kuchaﬁÛ v zástûrách a s vykasan˘mi rukávy; popíjejí pivo, kmitají, smûjí se. V ãásti vyhrazené jídelnû jsou klasické laciné ãervenobílé kostkované ubrusy a miniaturní soudeãky s drcen˘m ãerven˘m
pepﬁem, nahoﬁe na ﬁímsách jsou vystavené gramofonové
desky a z lepenky vyﬁezané makety kytar. A tomu v‰emu
vévodí v˘vûsní tabule ve tvaru jukeboxu Wurlitzer, na
které podnik nabízí své speciality, v‰echny pojmenované
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po dívkách z klasick˘ch rockov˘ch písní: Layla, Hazel,
Sally Simpson, Julia.
Z kuchynû se vyvalí obr v pocákané bílé zástûﬁe a pﬁátelsky ke mnû napﬁáhne medvûdí tlapu.
„Jak se vede?“ optá se stejnû jako ten kluk venku a s tou
samou nacviãenou bodrostí. Pupek jako Mikulá‰, na pﬁedloktích vybledlé vytetované kotvy, cákance od omáãky na
zástûﬁe vypadají jako komiksová krev. „Chcete si zastﬁílet
nebo se najíst?“
„Zastﬁílet?“
UkáÏe za mne na ‰est bowlingov˘ch drah pﬁedûlan˘ch
na stﬁelnici. Na jednom konci jsou stojany s pistolemi, na
druhém místo terãÛ papírové makety lidí. Zrovna kdyÏ se
tam podívám, mladá Ïena s protihlukov˘mi sluchátky
pﬁimhouﬁí oãi, vypálí z airsoftové pistole kuliãku a na rameni makety se rozstﬁíkne Ïlutá náplÀ. Nad‰enû zajásá
a její manÏel nebo moÏná pﬁítel zatleská a prohlásí: „Nádhera.“ Z hlouãku seniorÛ na vedlej‰í dráze se odlepí shrben˘ bûlovlas˘ muÏ a pomalu se belhá ke stojanu s pistolemi;
je na ﬁadû.
Obrátím se zpátky k obrovi. „Vy jste pan Milano?“
„Rocky,“ opraví mû a jeho bodr˘, spokojen˘ úsmûv ztuhne a ztvrdne. „Mohu pro vás nûco udûlat?“
„Doufám, Ïe ano.“
ZaloÏí si silné paÏe na hrudi, pﬁimhouﬁí oãi a ãeká.
Z pﬁehrávaãe se line Ooby Dooby, ‰piãkov˘ Roy Orbison.
Miluju tu píseÀ.
„Jmenuji se Henry Palace,“ pﬁedstavím se. „Ve skuteãnosti se jiÏ známe.“
„Aha, opravdu?“ usmûje se potû‰enû, ale bez zájmu jako
hospodsk˘, ãlovûk, kter˘ se zná se spoustou lidí.
„Byl jsem tehdy mal˘ kluk. V pubertû jsem rychle vyrostl.“
„Aha, no jo.“ Pﬁelétne mû pohledem. „Vypadá to, jako
byste absolvoval pubertu vícekrát.“
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Usmûju se. „Marta mû poÏádala, abych se pokusil najít
va‰eho zetû.“
„Ale, ale,“ poznamená Rocky a zbystﬁí, hledí na mû mnohem obezﬁetnûji. „Copak, vy jste policajt? Ona se obrátila
na policii?“
„Ne, pane,“ odvûtím. „Nejsem policista. B˘val jsem. UÏ
nejsem.“
„No, aÈ jste, co jste, u‰etﬁím vám ãas,“ sdûlí mi. „Ten mizera slíbil, Ïe zÛstane s mou dcerou aÏ do toho pekelného
dne, a pak si to rozmyslel a utekl.“ Zachrãí, pﬁeloÏí si ruce.
„Nûjaké dotazy?“
„Pár,“ odpovím. Za mnou se oz˘vá temné, tupé, dunivé
pleskání paintballov˘ch kuliãek o makety. Tento druh vûcí
teì frãí po celém mûstû ve v‰emoÏn˘ch formách. Lidé se
pﬁipravují ‚na potom‘ rÛznû. Uãí se stﬁílet, uãí se karate,
sestavují si pﬁístroje na konzervaci vody. Minul˘ mûsíc
byla ve veﬁejné knihovnû zdarma pﬁedná‰ka na téma „Jíst
ménû a Ïít.“
Rocky Milano mû odvede pﬁes restauraci do malého, stísnûného pﬁístûnku u kuchynû. O Martinû otci se vÏdycky ‰íﬁily drby, hloupé dûtinské drby, které si pokoutnû ‰u‰kali ti,
co je Marta chodívala hlídat: mûl ‚styky‘, byl ‚v base‘, mûl neuvûﬁitelnû dlouh˘ trestní rejstﬁík. Vzpomínám si, Ïe jednou
jsem Ïádal matku, jestli by mi na policejní stanici nemohla
projít jeho sloÏku; tuto Ïádost odmítla tak, jak se takové poÏadavky desetiletého kluka odmítají.
Teì mi tady Rocky s dobrosrdeãn˘m omluvn˘m úsmûvem shodí ze Ïidle hromadu papírov˘ch táckÛ a sám se
uvelebí za otﬁískan˘m kovov˘m stolem. V zásadû potvrzuje v‰echno, co ﬁíkala Marta. Brett Cavatone se oÏenil s jeho
dcerou zhruba pﬁed ‰esti lety, kdyÏ byl je‰tû v aktivní sluÏbû u státní jízdní. Brett a Rocky nemûli moc spoleãného,
ale vycházeli spolu pomûrnû dobﬁe. Star‰í muÏ svého nového zetû respektoval, líbilo se mu, jak se chová k jeho dceﬁi:
„Jako k princeznû – doãista jako k princeznû.“ KdyÏ se Rocky
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rozhodl otevﬁít tenhle podnik, opustil Brett bezpeãnostní
sbory a ‰el pracovat k nûmu jako jeho pravá ruka.
„Dobrá,“ pﬁikyvuju a v‰echno si to zapisuju. „Proã?“
„Proã co?“
„Proã sem ‰el pracovat?“
„No proã? Vy byste pro mû nechtûl pracovat?“
Ostﬁe vzhlédnu, ale Rocky se poﬁád dobromyslnû usmívá.
„Spí‰ jsem mûl na mysli, proã vlastnû ode‰el od bezpeãnostních sloÏek?“
„Jo, chápu, co myslíte,“ ﬁekne a teì uÏ je jeho kulat˘ obliãej jeden velk˘ úsmûv, je‰tû vstﬁícnûj‰í a dobromyslnûj‰í.
„Ale na to se budete muset zeptat jeho.“
Îertuje, samozﬁejmû, utahuje si ze mû, ale mnû to nevadí. Popravdû ﬁeãeno se s Martin˘m otcem cítím dobﬁe. Jeho
provizorní restaurace na mû udûlala dojem stejnû jako jeho
zarputilé pﬁesvûdãení, Ïe má zÛstat otevﬁená a poskytovat
jistou míru normálnosti aÏ do toho ‚pekelného dne‘.
„Jedna vûc se Brettovi nedá upﬁít,“ dodá Rocky. Teì uÏ se
pohodlnû opﬁel, ruce si zaloÏil za hlavou a spokojenû se uvelebil. „Byl to ohromn˘ chlap. Pracant. Tahoun. Byl tady víc
neÏ já. Vyrobil i tu Ïidli, na které sedíte. Proboha, vÏdyÈ on
i vymyslel jména pro speciality podniku.“ Rocky se uchechtne a mimodûk ukáÏe na jídelnu, kde teì manÏelsk˘ pár od
stﬁelnice sedí u stolu a jí spoleãnou pizzu. „Mimochodem, to,
na ãem si zrovna tak pochutnávají, není nic zvlá‰tního. Specialita tohoto t˘dne se jmenuje Zdar pﬁi hledání masa.“
Vítûzoslavnû se uchechtne, rozka‰le se.
„PÛvodnû bylo v plánu, Ïe to tu povedeme spoleãnû a aÏ
zemﬁu nebo mi zmûkne mozek, tak on to pﬁevezme. K tomu patrnû díky panu Asteroidu Proklatému nedojde, ale
kdyÏ jsem prohlásil, Ïe budu mít otevﬁeno aÏ do ﬁíjna,
Brett ﬁekl: „Jasná vûc. Îádné strachy. Jdu do toho s tebou.“
Pﬁik˘vnu, jistû, v‰echno si to zapisuju: pracant – vyrobil
tu Ïidli – otevﬁeno do ﬁíjna. Naãínám dal‰í stránku modrého se‰itu.
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„Slíbil to,“ dodá trpce Milano. „JenÏe on toho nasliboval.
Jak uÏ jste asi sly‰el sám.“
DrÏím propisku u papíru, ale najednou nûjak nevím, na
co se zeptat dál, najednou na mû doléhá absurdita mého
snaÏení. Jako by mi mohlo venku, v rozlehlé chaotické divoãinû, která zachvátila svût, sebevût‰í mnoÏství informací
nûjak pomoci pﬁimût manÏela Marty Milano, aby se upamatoval na své sliby. Kuchaﬁi v kuchyni se nûãemu nevázanû chechtají a poplácávají se, jako by se jim nûco obzvlá‰È povedlo. Ve stísnûné kanceláﬁi je na stûnû pﬁímo za
Rockym terã z bowlingové dráhy, maketa lidské postavy.
Po celém obliãeji, stﬁedu terãe, má modré cákance.
„Co kamarádi? Mûl Brett hodnû pﬁátel?“
„To ani ne,“ odpovídá Milano. Popotáhne, podrbe se na
tváﬁi. „Vlastnû o Ïádn˘ch nevím.“
„Záliby?“
Pokrãí rameny. Chytám se stébel. Ve skuteãnosti nejde
o to, jestli mûl nûjaké záliby, ale jestli mûl nûjaké neﬁesti ãi
spí‰e nûjakou novou nectnost, s kterou si teì, ve svûtû,
kter˘ Ïije odpoãítáváním dnÛ zb˘vajících do konce, zaãal
zkusmo zahrávat. Co tﬁeba nûjaká pﬁítelkynû? JenÏe tohle
asi nejsou vûci, o kter˘ch by tchán vûdûl. Z pﬁehrávaãe se
oz˘vá Buddy Holly, A Man with a Woman on His Mind.
Dal‰í perla. V tûchto dnech uÏ hudbu moc nesl˘chám –
Ïádné autorádio, Ïádn˘ iPod, Ïádné stereo. Doma poslouchám na policejním radiopﬁijímaãi amatérskou stanici,
která osciluje mezi nouzovou federální frekvencí a energick˘m bulvárníkem, kter˘ sám sebe naz˘vá Dan Dan the
Radio Man.
„Nemáte nûjakou pﬁedstavu, pane, kam mûl vá‰ zeÈ asi
namíﬁeno, kdyÏ vãera ráno odcházel?“
„Jo,“ odpoví. „Na bûÏné pochÛzky. Mléko, s˘r, mouka.
Toaletní papír. Nakládaná rajãata, kdyby nûkdo nûjaká
mûl. Vût‰inou pﬁicházel a otevíral se mnou, pak vyrazil na
kole ven sehnat, co se dá, a na obûd se vrátil.“
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„A kam takové vûci chodil shánût?“
Rocky se dá do smíchu. „Co tﬁeba nûjaká jiná otázka?“
„Ov‰em,“ pﬁipustím. „Jistû.“
Obrátím stránku v se‰itu. Ale za pokus to stálo. AÈ uÏ
se Brett vãera ráno vydal nakupovat kamkoli, tûÏko by
to byla oficiální firma fungující v rámci pﬁísn˘ch pﬁedpisÛ regulujících potravinov˘ trh, uveden˘ch v BSPD-3,
jímÏ se novelizují ustanovení zákona o bezpeãnostních
a stabilizaãních pﬁípravách na dopad a stanovují pﬁídûly
surovin: denní mnoÏství, limity smûnného obchodu, omezení spotﬁeby vody. Rocky Milano to rozhodnû nebude
dopodrobna vykládat nûjakému zvûdavému hostu, a tím
spí‰e ne takovému, kter˘ má vazby na bezpeãnostní sloÏky. Mimodûk mû napadá, jak asi Brett Cavatone, b˘val˘
policista a muÏ s obrázkem JeÏí‰e na zdi nad postelí,
vnímal tyto drobné pﬁestupky proti souãasn˘m pﬁedpisÛm.
„Mohu se vás zeptat, pane, jestli nebylo na vãerej‰ím seznamu nûco neobvyklého? Nûco, co by se vymykalo bûÏn˘m
vûcem?“
„No, podíváme se,“ ﬁíká a na vteﬁinku zavﬁe oãi, jako by
v duchu procházel nûjaké interní záznamy. „Jo. Vlastnû
ano. Vãera mûl zajít do Suncooku.“
„Proã do Suncooku?“
„Je tam podnik zvan˘ ButlerÛv obchoìák. S nábytkem.
O víkendu sem pﬁi‰la na veãeﬁi nûjaká holka a ﬁíkala, Ïe je
tam je‰tû fÛra star˘ch dﬁevûn˘ch stolÛ. Mysleli jsme si, Ïe
bychom to tam vybrali a zkusili je nûjak vyuÏít.“
„Jasnû,“ ﬁeknu a pak se odmlãím. „Jel na kole, ﬁíkal jste?“
„Jo,“ odtu‰í Milano po krátké pauze. „Mûli jsme k nûmu
pﬁívûs. Jak jsem ﬁíkal, ten chlap byl hotov˘ b˘k.“
Hledí na mû zpﬁíma, klidnû, s vyãkávavû povytaÏen˘m
oboãí, a já si nemohu pomoci, tohle je jasn˘ v˘raz vzdorného uspokojení. âeká snad ode mne, Ïe tomu budu vûﬁit?
Vybavím si toho malého silného chlapa s kudrnat˘mi vou-
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sy z Martiny fotografie, pﬁedstavím si ho na desetirychlostním kole za horkého ãervencového dopoledne, jak vleãe
aÏ ze Suncooku pﬁívûs pln˘ kulat˘ch dﬁevûn˘ch stolÛ,
sklání se nad ﬁídítky, svaly se mu napínají…
Rocky zniãehonic ráznû vstane a podívá se za mû. Sleduju jeho pohled. Je tam ten kluk zvenku, ten s pubertálním
strni‰tûm na bradû a culíkem.
„Copak, Jeremy,“ osloví ho Rocky a posmû‰nû klukovi
zasalutuje. „Jakpak to vypadá venku?“
„Není to zlé. Je tu pan Norman.“
„VáÏnû?“ podiví se Milano a narovná se. „UÏ?“
„Mám…“
„Ne, uÏ jdu.“ MÛj hostitel se protáhne jako medvûd
a sundá si zástûru. „Hele, tady ná‰ pﬁítel chce vûdût nûco
o Brettovi,“ sdûlí Jeremymu. „Má‰ mu co ﬁíct?“
Jeremy se rozpaãitû usmûje a maliãko zrudne. Je to
‰lachovit˘ kluk, drobn˘, s jemn˘mi rysy a pﬁem˘‰liv˘ma
oãima. „Brett byl nûkdo.“
„Jo,“ potvrzuje Rocky Milano, kter˘ uÏ si to rázuje z pﬁístûnku ven do kuchynû, k dal‰í porci obchodního jednání.
„To byl.“
*
Venku pﬁed Rocky’s Rock’n’Bowl vytrvale houká pronikav˘
alarm z jednoho opu‰tûného auta u Steeplegate Mall a pod
zadní kolo mého bicyklu si zalezl vypla‰en˘ toulav˘ mourek a mÀouká strachy. Nízko nad hlavou mi prosvi‰tí
proudová stíhaãka, rychlá a hluãná, a zanechá za sebou na
záﬁivû modré obloze jasnou bílou stopu. Je docela daleko ve
vnitrozemí, napadne mû, zatímco vypro‰Èuju kocoura a odkládám ho na vyhﬁát˘ chodník. Vût‰ina jednotek vzdu‰n˘ch sil je pﬁece nasazená blíÏ u pobﬁeÏí, kde poskytují
podporu ãlunÛm PobﬁeÏní stráÏe, jejichÏ úkolem je odchytávat katastrofické imigranty. Tûch je teì den ode dne víc
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a víc. Podle Dan Dan the Radio Man se k nám valí nepolevující vlna uprchlíkÛ z celé v˘chodní polokoule a tak sem
pﬁiplouvají velké nákladní lodû i rozpadávající se vory, v˘letní ãluny i ukradená plavidla námoﬁnictva plná lidí, kteﬁí se zoufale snaÏí dostat na tu ãást zemû, která nebude
Maie pﬁímo v cestû, kde je alespoÀ slabá nadûje na pﬁeÏití,
alespoÀ na malou chvíli. Vládní politikou je odmítání a regulace, coÏ znamená, Ïe ãluny PobﬁeÏní stráÏe obracejí
zpût ty lodû, které lze bezpeãnû obrátit, zbytek zastavují
a smûrují na vyhrazená místa na pobﬁeÏí, kde jsou imigranti hromadnû úﬁednû pﬁijati a pﬁesunuti do jednoho ze
záchytn˘ch zaﬁízení, která se postavila nebo se stavûjí po
celém moﬁském pobﬁeÏí.
Jisté procento katastrofick˘ch imigrantÛ nevyhnutelnû
hlídkám unikne a nûkter˘m se podaﬁí uniknout dokonce
i protiimigraãním milicím, které je pronásledují po pobﬁeÏí
i po lesích. Ale tady v Concordu jsem jich vidûl jen pár, tﬁeba
ãínskou rodinu, otrhanou a vychrtlou, která pﬁed nûkolika
t˘dny zdvoﬁile Ïebrala o jídlo pﬁed Systémem nouzov˘ch pﬁídûlÛ, kter˘ sídlí u Waughovy pekárny na South Street. Já
jsem ãekal uvnitﬁ frontu na tﬁi velké veky a pak jsem odlamoval kousky a podával je rodinû, jako by to byli tuãÀáci
nebo kachny.
*
Cestou zpátky se zastavím na rozlehlém, pﬁerostlém trávníku u newhampshireského parlamentu, kde je zrovna teì
plno jásotu a smíchu: se‰la se tu kupa rozradostnûn˘ch
lidí a procházejí se tu po dvou, po tﬁech nebo v mal˘ch skupinkách. Rodiny, mladé páry i elegantnû obleãení star‰í
lidé, kteﬁí si srazili k sobû rozkládací stolky a posedávají
u nich. Piknikové ko‰íky, láhve s vínem. Na bednû stojí
mluvãí, holohlav˘ muÏ stﬁedního vûku, dlanû si pﬁiloÏil
k ústÛm jako megafon.
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„Boston‰tí patrioti,“ hﬁímá. „US Open. Outback Steakhouse.“ Uznal˘ smích, tu a tam jásot. Tohle se táhne uÏ
pár t˘dnÛ, nûkdo pﬁi‰el s oslniv˘m nápadem, kter˘ se ujal:
lidé jeden po druhém nepﬁetrÏitû odﬁíkávají vûci, které
nám budou na svûtû chybût; ostatní mezitím trpûlivû ãekají, aÏ na nû pﬁijde ﬁada. Jsou tu i dva policisté, v ãerné zásahové v˘stroji anonymní jako roboti, samopaly si povûsili
na záda a mlãky dohlíÏejí na dûní.
„Ping-pong. Starbucks,“ pokraãuje mluvãí. Lidé v˘skají,
tleskají a navzájem se po‰Èuchují. Za ním stojí vyhublá
mladá maminka s batoletem na ruce a ãeká, aÏ na ni pﬁijde ﬁada. „Ty velké plechovky popcornu, co si ãlovûk bere
na dovolenou.“
Vím i o v˘smû‰né protidemonstraci, která se obãas koná
v podzemní putyce na Phenix Street a kterou organizuje
b˘val˘ asistent ﬁeditele z Capitol Center for the Arts. Tam
lidé s hranou váÏností oznamují v‰echny vûci, které jim
chybût nebudou: Zákaznické sluÏby obchodních zástupcÛ.
Vymûﬁování daní. Internet.
Nasednu zase na kolo, jedu na severozápad, na domluven˘ obûd, a pﬁitom myslím na Bretta Cavatone, na muÏe,
kter˘ si vzal Martu Milano a pak ji opustil. V duchu uÏ se
mi r˘suje obrázek: tvrd˘ chlap, chytr˘, siln˘. A – jak to ﬁíkala Marta? – ‰lechetn˘. Urãitû dûlá nûco ‰lechetného. Ale
jednu vûc vím jistû – státním policistou se nemÛÏe stát jen
tak nûkdo. A já jsem se je‰tû nesetkal s nik˘m, kdo té práce nechal, aby ‰el pracovat do restaurace.

3.
„TakÏe ta dáma jde k doktorovi, protoÏe má nûjaké divné
bolesti, doktor provede v‰echna vy‰etﬁení a ﬁekne: ‚Je mi
líto, ale máte rakovinu.‘“ Detektiv McGully gestikuluje
jako komik ve varieté, ple‰ mu zrudla, v chraplavém hlase
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pﬁedem bublá smích. „A potíÏ je v tom, Ïe se s tím nedá nic
dûlat. Nic! Îádné ozaﬁování, Ïádná chemo. Pilulky nemají
a kapaãky na generátorech poﬁádnû nefungují. Je to patálie.“ Doktor ﬁíká: ‚Poslouchejte, paní, je mi líto, ale máte
‰est mûsícÛ Ïivota.‘ Culverson zvedne oãi k nebesÛm a McGully ho je‰tû dorazí: „A ta paní se na nûj podívá a zvolá:
‚·est mûsícÛ? Fantastické! To je o tﬁi mûsíce víc neÏ v‰ichni ostatní!‘“
Pﬁi pointû nám McGully pﬁedvede velkolep˘ momentkov˘ komediální obliãej a rozpﬁáhne ruce: pohoda, ne? Zdvoﬁile se usmûju. Culverson si o‰krabává z okraje sklenice
med do ãaje.
„Do háje s vámi obûma,“ uleví si McGully a mávne nad
námi rukou. „VÏdyÈ je to vtip.“
Detektiv Culverson si nevrle odfrkne a lokne si ãaje a já
se vrátím ke svému se‰itu, kter˘ mám otevﬁen˘ na stole
vedle na‰í hromádky neãten˘ch menu. Ruth-Ann, která
tady v Somerset Diner dûlá ãí‰nici, ta menu peãlivû t˘den co
t˘den aktualizuje: rukou vpisuje zmûny a tlust˘m ãern˘m
fixem ‰krtá poloÏky, které uÏ nejsou k mání. McGully, kter˘
se poﬁád je‰tû chechtá vlastnímu vtipu, vytáhne dva doutníky a jeden po druhém je odkutálí pﬁes stÛl ke Culversonovi,
kter˘ je oba zapálí a jeden mu podá zpátky. A pak se moji
dva kamarádi – ple‰at˘ bûloch stﬁedního vûku a pupkat˘
ãernoch stﬁedního vûku – v jídelním boxu pohodlnû rozvalí
a v dokonalé souhﬁe pﬁevalují své doutníky mezi zuby. Jako
dva hrá‰ky v lusku. Dva muÏi nucenû zaji‰tûní v˘sluÏbou,
kteﬁí si uÏívají volna jako osmdesátníci.
Zatímco já se probírám poznámkami z dne‰ního rána
a myslím na to, jak si Marta hryzala nehty a upírala zrak
do kouta.
„Mimochodem, to se opravdu stalo,“ pokraãuje McGully.
„Ne to, jak ta Ïena mluví o ‰esti mûsících. Ale Beth má kamarádku, které je ãtyﬁicet, zrovna jí nûco diagnostikovali
a nemÛÏou pro ni udûlat ani zbla. Je to pravda.“
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„Jak se vede Beth?“
„Je v pohodû,“ odpoví McGully. „Plete svetry. Povídám jí,
Ïe je léto, a ona ﬁíká, Ïe se ochladí. Povídám jí, hele, to jako
myslí‰, aÏ slunce pohltí popel?“
McGully to vykládá, jako by to mûl b˘t dal‰í vtip, ale nikdo se nesmûje, dokonce ani on ne.
„Hele, chlapi, sly‰eli jste o Dotsethovi?“ ptá se Culverson.
„Jo,“ odpoví McGully. „A sly‰el jsi o viceguvernérovi?“
„Jo. Blázni.“
V‰echny ty historky uÏ jsem sly‰el. ProhlíÏím si stránky
ve svém se‰itû. Jak mám, sakra, sehnat umûlohmotn˘ samurajsk˘ meã?
Ruth-Ann, prastará, ‰edovlasá a houÏevnatá, se u nás
zastaví pro nádobí, vsune pod doutníky popelníky a v‰ichni vdûãnû pﬁik˘vnou. Kromû ovesné ka‰e a s˘ra je hlavním
obãerstvením, které mÛÏe nabídnout, ãaj, protoÏe jeho základní sloÏkou je voda, která doposud z kohoutkÛ teãe. Odhady, jako dlouho je‰tû veﬁejné dodávky vody vydrÏí, kdyÏ
teì elektﬁinu vypnuli nadobro, se li‰í. Závisí to na tom, kolik jí je ve vodojemech; závisí to na tom, jestli Ministerstvo
pro energetiku dá pﬁednost na‰im mûstsk˘m generátorÛm
pﬁed jin˘mi regiony severov˘chodu – závisí to na tom, na
tom, na tom…
„Hele, Palaci,“ obrátí se na mû zniãehonic Culverson se
svou obvyklou nenuceností, jako by ho právû nûco napadlo. Páteﬁ mi podráÏdûnû ztuhne – pﬁedem vím, na co se zeptá. „Má‰ nûjaké zprávy o své sestﬁe?“
„Ne.“
„Nic?“
„Ne.“
UÏ se vyptával dﬁív. Ptá se poﬁád.
„Nesly‰el jsi o ní nic?“
„Ani slovo.“
„Ty se ji nepokou‰í‰ najít?“ pﬁisadí si líbeznû McGully.
„Ne,“ odseknu. „Nepokou‰ím.“
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Podívají se na sebe. Taková hanba. Zmûním téma.
„Dovolte mi, chlapi, abych se vás na nûco zeptal. Jak je
to podle vás odsud daleko do Suncooku?“
Culverson naklání hlavu. „Já nevím. ·est mil?“
„Ne,“ zamítne to McGully. „Osm. Plus minus.“ Vyfoukne
hust˘ oblak d˘mu a já ho rukou rozeÏenu. Dﬁív nûjak˘
kouﬁ odsával stropní ventilátor, ale ten teì stojí a nad boxem visí hust˘ ‰ed˘ mrak.
„Proã?“ zeptá se Culverson.
„Jeden muÏ, kterého hledám, údajnû jel do Suncooku na
kole pro nûjaké stoly.“
„Na kole? S pﬁívûsem?“
„Jakého chlapa hledá‰?“ optá se McGully.
„Pohﬁe‰ovanou osobu.“
„Táhnout na kole stoly aÏ ze Suncooku?“ Ïasne Culverson. „Co je zaã, slon?“
„Poãkej. ZadrÏ.“ McGully ke mnû nakloní hlavu a namíﬁí
na mû dva prsty, mezi nimiÏ hoﬁí doutník. „Pohﬁe‰ovanou
osobu? Ty pracuje‰ na nûjakém pﬁípadû, detektive?“
Krátce je s tím seznámím: holka, která mû kdysi hlídávala, její uprchl˘ manÏel, pizzerie u Steeplegate Mall.
„Ten chlap je státní policajt?“ uji‰Èuje se Culverson.
„Byl. Nechal toho a ‰el pracovat do pizzerie.“
Culverson protáhne obliãej. VloÏí se do toho zase McGully.
„Co ti ta buchta platí, abys jí na‰el uprchlého manÏela?“
„¤íkal jsem, Ïe je to dávná známá.“
„Tím se neplatí.“
Culverson se nepﬁítomnû uchechtne. Zjevnû se soustﬁedí na jinou vûc, na státního policajta, kter˘ se dal na pizzeristu. Ale McGully je‰tû neskonãil. „Tys té buchtû ﬁekl,
Ïe je to marné, Ïe jo?“
„¤ekl jsem jí, Ïe je velmi nepravdûpodobné, Ïe ho najdu.“
„Velmi nepravdûpodobné?“ McGully otrávenû pra‰tí pûstí do stolu. „No, i tak se to dá ﬁíct. Ví‰, cos jí mûl ﬁíct, Icha-
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bode Crane*? Tys jí mûl ﬁíct, Ïe ten její chlap je fuã. Îe je
mrtv˘ nebo v nûjakém bordelu nebo kouﬁí crack v New Orleans nebo Belize nebo v nûjaké jiné prdeli. A Ïe jestli ji
opustil, tak ji opustil, protoÏe chtûl, a to nejchytﬁej‰í, co
mÛÏe udûlat, je na nûho zapomenout, vzít si Ïidli a jít se
koukat na západ slunce.“
„Jistû,“ odvûtím. „Jo.“
Stáhnu se z konverzace a sklopím pohled na své ruce,
na pro‰krtaná menu. Skrz ‰pinavé okno pronikají naÏloutlé kalné sluneãní paprsky a táhnou se po stole jako chvûjivé vûzeÀské mﬁíÏe. KdyÏ zase vzhlédnu, McGully zavrtí
hlavou. „Poslouchej, tobû se ta koãka líbí? Tak jí nedûlej fale‰né nadûje. Nemarni její ãas. Nemarni svÛj ãas.“
Podívám se na Culversona, kter˘ se pousmûje a ‰piãkami
prstÛ si poklepe na ãelo. „Hele, chlapi, uÏ jsem vám nûkdy ﬁíkal, Ïe hned vedle mû bydlí serÏant Thunder?“ zmûní téma.
„CoÏe?“ podiví se McGully.
„Ten hlasatel poãasí?“ ptám se.
„Na ãtvrtém kanálu v ‰est a v deset. Pro mû osobnû celebrita.“ Culverson se zaãne poplácávat po kapsách od
saka, nûco hledá. Culverson a já poﬁád je‰tû nosíme saka,
vût‰inou, a já si k nûmu vût‰inou beru i kravatu. McGully
je v rozhalence, na náprsní kapse má vy‰ité své jméno.
„Nikdy jsme si nijak moc nepovídali,“ vysvûtluje Culverson, „jen jsme se zdravili. Ale teì, kdyÏ uÏ jsme v bloku jen
my dva, tak k nûmu obãas zaskoãím, jen tak, zaklepu na
dveﬁe, jak se mu vede, chápete. Je uÏ dost star˘.“
McGully zabafá z doutníku, zaãíná se nudit.
„Nicménû vãera mi pﬁi‰el serÏant Thunder nûco ukázat.
¤íkal, Ïe by fakt nemûl, ale Ïe nemÛÏe odolat.“
Culverson najde v pravé náprsní kapse u saka, co hledá,
a pﬁisune mi to pﬁes stÛl. Je to leták, tenk˘ a elegantní,

* Konstábl Ichabod Crane – hlavní hrdina amerického detektivního
hororu Ospalá díra – pozn. pﬁekl.
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leskl˘, barevn˘, natﬁikrát sloÏen˘, s fotkami usmívajících
se seniorÛ v pﬁíjemném salónu obloÏeném dﬁevem a osvûtleném svíãkami. Jsou tam fotografie statn˘ch stráÏn˘ch
s hranatou bradou a v pﬁilbû, kteﬁí si to rázují po ãisÈounk˘ch chodbách. Mlad˘ rozzáﬁen˘ pár u jídla: lnûn˘ ubrus,
tûstoviny a salát. A vkusn˘m skromn˘m písmem je tu vysázeno Svût zítﬁka vás oãekává…
„Svût zítﬁka?“ uÏasnu. McGully popadne leták a pﬁevrací
ho v rukou sem a tam. „Volovina,“ odfrkne si. „Pûkná blbina plná volovin.“
Hodí mi ho pﬁes stÛl zpátky a já si pﬁeãtu kecy na zadní
stranû. Svût zítﬁka nabízí volná místa ve „stabilním a ohleduplnû vybaveném penziónu, urãeném k trvalému bydlení,
v blíÏe nedefinované lokalitû ve White Mountains v New
Hampshire.“ Slovo „trvalému“ je kurzívou. Nabízí tﬁi úrovnû ubytování: standardní, nadstandardní a luxusní.
PoloÏím leták zpátky na stÛl. „Tu má‰,“ podá mi McGully ubrousek. „Kdyby ses z tûch kecÛ pozvracel.“
V‰imnu si, Ïe v letáku není za ten zázraãn˘ „Svût zítﬁka“ uvedená Ïádná cena. Zeptám se Culversona a on mi
su‰e odpoví, Ïe podle toho, co ﬁíkal serÏant Thunder, se to
zákazník od zákazníka li‰í. Jin˘mi slovy zaplatíte v‰ím,
co máte.
„Vãera veãer jsem je vidûl. Pﬁi‰li si k serÏantu Thunderovi pro pojízdn˘ zavlaÏovaã zahrady, malou chladniãku
na víno a mikrovlnku,“ pokraãuje Culverson. „Dneska
ráno mu rozebrali cihlovou garáÏ – rozbourali ji tûmi velk˘mi zednick˘mi kladivy a cihly si odvozili na vozíku. Ti
chlapi nosí v˘sadkáﬁské kombinézy. ¤ekl bych, Ïe nosit
kombinézy je ‰ikovn˘ styl, kdyÏ chcete nûkoho obrat
o v‰echno, co má.“
„To ses jim to nepokusil zarazit?“ vyjede na nûj McGully
a Culverson ho zpraÏí pohledem zbláznil ses?
„Tos uhád,“ odsekne. „Rozdal jsem si to s nimi. Snad si
nemyslí‰, Ïe ti chlapi jsou fakt stûhováci?“
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Pﬁevracím leták v rukou. Nejmodernûj‰í lékaﬁské vybavení. Vybraná jídla. Hráãské stolky.
„Kromû toho,“ pokraãuje Culverson, „byste mûli vidût
serÏanta. Sam˘ úsmûv.“ Opﬁe se a pﬁedvede nám v˘raz li‰ka v kurníku. „·klebil se jako satyr. V Ïivotû jsem nevidûl,
aby star˘ chlap vypadal tak ‰Èastnû.“
McGullyho to zjevnû zaujalo. Odklepne si popel do ‰álku s ãajem a zeptá se: „Kam tím míﬁí‰?“ ale sám uÏ ví,
kam Culverson míﬁí, a já to vím taky. Ale Culverson stejnû pokraãuje. „Ty taky té holce, té, co tû kdysi hlídala,
moÏná dává‰ fale‰nou nadûji – ale je to nadûje, ne? Malá
jiskﬁiãka ve tmû?“ McGully podráÏdûnû zaprská a Culverson se obrátí k nûmu a dodá: „Myslím to váÏnû, ãlovûãe. To, Ïe se Palace ujal jejího pﬁípadu, moÏná tu dámu
zachrání pﬁed ‰ílenstvím.“
„Pﬁesnû,“ souhlasím. „To je – pﬁesné.“
Culverson se na mû zostra podívá a pak se obrátí zpátky
k McGullymu. „Sakra, moÏná to zachrání pﬁed ‰ílenstvím
Palace.“
Skloním se zpátky nad svÛj se‰it a mudruju dál. „Kdybyste chtûli dûlat pizzu, kam byste si ‰li pro suroviny? ·éf
poslal toho chlapa vãera ráno pro základní vûci a já pﬁedpokládám, Ïe mûl na mysli nûjakou ãernou trÏnici s kontrabandem.“
„To je bez diskuse,“ prohlásí Culverson. „Nikdo neprovozuje pizzerii se s˘rem SNP.“ Nevysloví jednotlivá písmena,
ale vysloví to dohromady, jako vût‰ina lidí, esenpé. Systém
nouzov˘ch pﬁídûlÛ.
„Ale kde? U Pirellia?“
„Hele, mû se na to neptej. Já si se svou malou zahrádkou a Ruth-Anninou pohostinností vystaãím docela dobﬁe.
Ale mÛj ctihodn˘ kolega je Ïenat˘ a má jiné potﬁeby.“
Rozhostí se dlouhé ticho. Culverson zamáãkne oharek
v popelníku a v˘znamnû se zadívá na McGullyho, kter˘
nakonec rozhodí rukama a povzdechne si. „Do prdele,“ ule-
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ví si. „Ve staré budovû dobroãinného bratrstva LosÛ. Na
South Street, za Corvantem.“
„Ví‰ to jistû?“ Rychle si to ãmárám do se‰itu, nohou si
poklepávám o Ruth-Anninu podlahu. „Zrovna jsem v tûch
místech byl, nechával jsem u Paulieho spravit br˘le. Napohled je ta budova vybrakovaná do mrtû.“
„Suterén ne,“ odvûtí. „¤íká‰, Ïe ten chlap shánûl s˘r, nakládaná rajãata, olivy? âerná trÏnice u LosÛ. Na to vsadím
boty. ¤ekni jim, Ïe jsem tû poslal já.“
„Díky, McGully,“ ﬁeknu nad‰enû a odloÏím propisku.
„NezapomeÀ, Ïe s sebou musí‰ pﬁinést nûco na v˘mûnu.“
„Mockrát díky.“
„No jo, no. Trhni si.“
„V hloubi du‰e,“ praví Culverson s laskav˘m pohledem
upﬁen˘m na McGullyho, „jsi dobrák.“
„Ty si taky trhni.“
Kolem opût zakrouÏí Ruth-Ann v ortopedick˘ch stﬁevících, sviÏná a ãiperná. Usmûju se na ni a ona na mû
spiklenecky mrkne. Chodím do Somersetu od dvanácti.
„Kolik jsme dluÏni?“ ptá se Culverson jako vÏdy a Ruth-Ann jako vÏdy odpoví: „Miliardy biliónÛ dolarÛ,“ a Ïene
se pryã.
*
KdyÏ dorazím domÛ, vyklopím zbytky po nás v‰ech do velké umûlohmotné misky a hvízdnu na psa, naãechraného
bílého bi‰onka jménem Houdini, kter˘ dﬁíve patﬁíval drogovému dealerovi.
„No tak, poãkej,“ napomínám ho, kdyÏ mrÀous pﬁisvi‰tí
pﬁes místnost k misce se Ïrádlem. „Sedni. ZÛstaÀ.“
Pes mû ignoruje; nad‰enû zaÀafá a vzápûtí uÏ maliãká
psí hlaviãka ‰Èastnû ‰mejdí ve zbytcích. KdyÏ jsme se seznámili, byl jsem velmi krátce rozhodnut˘ vycviãit z Houdiniho pátraãe a záchranáﬁe, ale tento projekt jsem uÏ dávno

