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Prolog

Muzeum nadace rodiny Cassirerov˘ch
Cologny, ·v˘carsko
prosinec 2007

„Přestaň mě peskovat,“ obofiila se kurátorka muzea a usmála se
do mikrofonu své handsfree. „UÏ jsem skoro hotová.“
KdyÏ oãima pfielétla svÛj pracovní stÛl pokryt˘ sloÏkami, pfiinutila se
nezasténat. V kanceláfii bylo pfiítmí, osvûtlovala ji pouze staromódní
zelená stolní lampa. Takhle to v‰ak mûla ráda. Ze záfiivek ji bolela hlava.
„Jedu pro tebe.“ I ve sluchátku poznala, Ïe je její mlad‰í bratr podráÏdûn˘. „âekáme uÏ hodinu.“
„My?“ Ve‰keré my‰lenky na sloÏky a jejich obsah se vypafiily. Kurátorka
se narovnala v kfiesle, jak jeden obratel po druhém zpozornûly.
Její bratr se na chvíli odmlãel. Mûla pocit, Ïe zaslechla zvuk krokÛ.
Nejspí‰ se pfiesouval nûkam do soukromí. „Je tu nûkdo, s k˘m bych tû rád
seznámil.“
Kurátorka se u‰klíbla. „Ty sis pfiivedl nûkoho domÛ? A pfiedstavil jsi ji
mámû a tátovi?“
„Ano. A tobû bych ji pfiedstavil také, kdybys dorazila domÛ tak, jak jsi
fiekla,“ pronesl rozmrzele. „Je zapnut˘ alarm?“
5
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„Po zavírací dobû ho vÏdycky zapínám. Je tady Thierry a obchází to
kolem.“ Znovu se podívala na pracovní desku stolu. „Jakmile zavûsím,
budu na cestû.“
„Uvidíme se brzy. Jeì opatrnû.“
KdyÏ to pokládala, zaznamenala v bratrov˘ch slovech úsmûv a uchechtla
se. Pracoval v Lond˘nû, zatímco ona se starala o jejich rodinnou sbírku
umûní v Cologny. Oãividnû potkal nûkoho v˘jimeãného.
Mûla z nûj radost.
Uklidila si stÛl a srovnala sloÏky do tfií úhledn˘ch hromádek. Zavolala
Thierrymu, jejich hlídaãi, a poÏádala ho, jestli by ji nemohl doprovodit
ven k autu.
S posledním pohledem na pracovní stÛl se natáhla pro kabát a popadla
kabelku. O deset minut pozdûji se podívala na hodinky. Thierry stále nedorazil.
Znovu vytoãila jeho ãíslo, ale nezvedl to.
Plnû si vûdoma faktu, Ïe její bratr a jeho oãividnû váÏná známost
na ni stále ãekají, zhasla stolní lampu a vy‰la ze dvefií. Po Thierrym stále
ani stopy.
Zkontrolovala kliku, aby se ujistila, Ïe je zamãeno, a vykroãila do
tmavé chodby. KvÛli ochranû sbírek bylo v muzeu vÏdycky jen tlumené
svûtlo. Jednotlivé kusy mûly bûhem otvíracích hodin své vlastní, speciální osvûtlení, ale jinak byly ponechávány ve tmû.
„Spûte sladce, stafií pfiátelé,“ zamumlala, kdyÏ procházela kolem jednoho z v˘stavních sálÛ.
Pfiitáhla si kabát k tûlu, posunula kabelku na rameno a podpatky jí
klapaly po nale‰tûné podlaze. KdyÏ se blíÏila k hlavnímu sálu, vytáhla si
zpod límce dlouhé rudé vlasy.
Její pozornost upoutalo cosi v periferním vidûní. Polekanû otoãila hlavu.
âernou tmu v hale proÈaly kuÏely bíl˘ch svûtel. Dokázala rozeznat
siluety postav – nûkteré drÏely baterky, zatímco jiné strhávaly umûlecká
díla ze zdí.
6
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V‰ichni na sobû mûli tmavé obleãení a na hlavách lyÏafiské kukly.
Jeden z paprskÛ svûtla se zaleskl na ostfií noÏe zrovna ve chvíli, kdy jím
vetfielec vyfiezával obraz z rámu a nenapravitelnû ho tak poniãil.
Kurátorka nad tím krveprolitím vykfiikla a sotva ten zvuk opustil její
rty, pfiitiskla si dlanû na pusu. Jedna z postav se otoãila a posvítila jí baterkou pfiímo do oãí.
Oslepená vrávorala pozpátku pryã.
Ozval se dusot nohou, jak se za ní jeden z vetfielcÛ rozbûhl. Usilovnû
se snaÏila znovu získat rovnováhu a dala se na útûk.
Popadl ji za vlasy a s trhnutím pfiitáhl k sobû.
„Ne!“ Upustila kabelku, rozhodila ruce do stran a snaÏila se osvobodit. Zajeãela a pokusila se ho nabrat loktem do Ïeber.
Vyhnul se jí a pra‰til ji baterkou. Nepfiestávala kfiiãet a zmítat se ze
strany na stranu, zatímco mu zatínala nehty do paÏí.
Znovu zvedl baterku a tentokrát mífiil pfiesnû na hlavu.
Ruce i tûlo jí ochably. Cítila, jak padá na zem.
V‰echno zãernalo.
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1. kapitola

PafiíÏ, Francie
Souãasnost

Před hotelem Victoire na nádherné avenue George V. nedaleko
Champs-Élysées vystoupil z limuzíny muÏ v ãerném obleku.
Na oãích mûl tmavé br˘le. Rozhlédl se kolem, zapnul si sako a teprve
potom vyrazil v doprovodu své ochranky dovnitfi. Ve chvíli kdy pro‰el
vchodov˘mi dvefimi, mu zaãal zvonit telefon. Sundal si br˘le a podíval
se na displej. Zastavil v pÛli kroku, stejnû jako jeho bodyguard.
MuÏ pfiejel palcem po obrazovce a prohlédl si sérii fotografií. V˘raz
mu potemnûl. Zapíchl prst do klávesnice a pfiiloÏil si telefon k uchu.
„Zmrazte Silke v‰echny úãty a vymûÀte zámky u jejího bytu,“ pronesl
tich˘m, rozhodn˘m tónem v nûmãinû. „Ne, nefiíkejte jí to. Poru‰ila na‰i
dohodu tím nejnehoráznûj‰ím zpÛsobem. Ví, co udûlala.“
MuÏ ukonãil hovor a znovu vykroãil k recepãnímu pultu. Pohyboval
se s jistou dávkou lehkosti a rozhodnosti, aÏ se za ním otáãely v‰echny
hlavy – témûfi pfiipomínal profesionálního sportovce.
Byl velmi vysok˘, s tmav˘mi vlasy i tmav˘ma oãima a ‰tíhlou atletickou postavou. S v˘jimkou jediného nedostatku by se dal oznaãit za
atraktivního, dokonce krásného.
9
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Céline, jedna z recepãních, se na nûj ‰iroce usmála. „Vítejte zpût v hotelu Victoire, monsieur Breckman,“ pronesla francouzsky a dávala si
pozor, aby se mu dívala pfiímo do oãí. „Pfiipravili jsme vám va‰e obvyklé
apartmá.“ MuÏ pfiik˘vl.
Céline letmo pohlédla za nûj a v‰imla si statného bodyguarda. „Mademoiselle Rainierová se pfiipojí pozdûji?“
„Mademoiselle Rainierová nedorazí.“ Host ji probodával pohledem.
„·krtnûte její jméno z rezervace.“
Otoãil se a jeho ruãnû ‰ité koÏené boty klapaly po mramorové podlaze,
kdyÏ kráãel ke stolu hotelového osobního asistenta – conciegre. Recepãní
na nûj ohromenû zírala.
Usadil se do sloÏitû vyfiezávané Ïidle a pfiejel prstem po displeji mobilu.
„Potfiebuji mluvit s Marcelem.“
„Je mi líto, Marcel zde dnes není,“ odpovûdûla concierge. „Jmenuji se
Acacia. Mohu vám pomoci?“
MuÏ zvedl tmavé oãi a podíval se na ni. Nebyl potû‰en˘. „Vãera jsem
s Marcelem mluvil. Mûl mi domluvit schÛzku.“
„Jistû. A va‰e jméno?“
MuÏ si netrpûlivû odfrkl. „Pierre Breckman.“
Îena se obrátila k notebooku, stiskla nûkolik kláves a tûkala oãima po
obrazovce. „Je mi líto, monsieur Breckman. Ve va‰ich záznamech Ïádná
schÛzka není. Pfiál byste si, abych vám zarezervovala jeden z na‰ich salonkÛ?“
„Ne, pfiál bych si, abyste mi zavolala Marcela.“ Zíral na ni s narÛstajícím nepfiátelstvím.
Acaciin pohled zabloudil k levé stranû jeho tváfie.
Po tváfii se mu táhla aÏ k ústÛm dlouhá jizva. Proti jeho opálené
pokoÏce bûlostnû záfiila a byla velmi hluboká, jako by se nûkdo pokou‰el
rozetnout jeho obliãej na dvû ãásti. Ve v‰ech ostatních ohledech to byl
velmi elegantní muÏ, coÏ zpÛsobovalo, Ïe jizva mnohem více pfiitahovala
nechtûnou pozornost.
10
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Pfiimhoufiil oãi. „Najdûte Marcela. Hned.“
Acacia sebou trhla a instinktivnû si zajela rukou do kudrnat˘ch vlasÛ.
Omluvnû se na nûj podívala. „PromiÀte.“
MuÏ se naklonil dopfiedu. „Podívejte se na moje hotelové úãty. Jsem
si jist˘, Ïe se vám nebudou zdát nijak odpudivé.“
Acacia se podívala za jeho rameno na bodyguarda stojícího vedle
stolu. Byl dokonce je‰tû vy‰‰í neÏ monsieur Breckman, mûfiil bez mála
dva metry a mohl váÏit tak sto dvacet kilogramÛ. Mûl úplnû oholenou
hlavu a svûtle modré oãi.
Znovu se zadívala na obrazovku notebooku. „Marcel vám zarezervoval na osmou hodinu veãerní vá‰ obvykl˘ stÛl v Guy Savoy. Budete potfiebovat vÛz?“
„Ne.“ MuÏ se opfiel v Ïidli. A jako kdyby jí chtûl oplatit její zvídavost,
nestydatû si prohlíÏel její inteligentní ofií‰kové oãi, dokonalou tmavou
pokoÏku a ãerné, na mikádo stfiiÏené kudrnaté vlasy. Zkroutil horní ret.
„Marcel mi tvrdil, Ïe tu dnes bude.“
„Ano, monsieur. Zavolali mû místo nûj.“
„Proã?“
„Jsem ãlenkou Les Clefs d’Or.“ Prsty si pfiejela po elegantním ‰átku
kolem krku a dotkla se zlat˘ch klíãÛ na klopû. „Marcel je mÛj sluÏebnû
star‰í kolega, ale mÛÏu vám pomoci, s ãímkoliv si budete pfiát.“
„Nepotfiebuji va‰i pomoc. Já potfiebuji Marcela.“ MuÏ v rychlém staccatu poklepal na displej mobilu. Jeho hovor spadl do hlasové schránky.
„Nezvedá telefon. Zavolejte mu domÛ.“
„Obávám se, Ïe Marcel je v tuto chvíli nezastiÏiteln˘,“ pronesla Acacia
napjat˘m hlasem. SnaÏila se skr˘t svoji nervozitu tím, Ïe se znovu zadívala
do poãítaãe. „Zajistil vám na pokoj ‰ampaÀské a ovoce a zmínil se o va‰í
alergii na jahody. Mohu vám na zítra objednat va‰i obvyklou snídani?“
„Já se vás zeptám na Marcela a vy odpovídáte jahodami.“ Hostovo
oboãí se vztekle stáhlo k sobû. „Odjel Marcel ze zemû?“
Acacia zmatenû zvedla oãi. „Ne, monsieur.“
11
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„Je mrtv˘?“
„Rozhodnû ne!“
„TakÏe pokud Marcel neopustil tuto zemi a není mrtv˘, proã tady
není?“
Acacia se pfiinutila k úsmûvu. „Monsieur Breckman, velmi ráda vám–“
MuÏ se prudce postavil a obrátil se k Céline u recepãního pultu.
„¤eknûte manaÏerovi, aÈ najde Marcela a po‰le ho do mého apartmá.
Zdá se, Ïe tato concierge má problém splnit ten nejjednodu‰‰í poÏadavek. PoÏádal jsem ji nejménû ãtyfiikrát, aby mi Marcela zavolala, a ona
mi odmítla pomoci.“
MuÏ vykroãil s bodyguardem k v˘tahÛm a jeho vzteklé kroky se rozléhaly halou.



Céline vûnovala Acacii u‰tûpaãn˘ pohled.

Acacia se zvedla od stolu a snaÏila se skr˘t svoji nervozitu. Se zaÈat˘mi
zuby sledovala, jak Céline vytoãila manaÏerovo ãíslo a pfietlumoãila hostova slova. Paul, druh˘ recepãní, se ani nepokou‰el skr˘vat, Ïe jejich konverzaci pobavenû poslouchá.
Byla hotelovou concierge ve Victoire teprve pár mûsícÛ. Tvrdû pracovala na tom, aby poskytovala v˘jimeãné sluÏby, aniÏ by pfiitahovala
pfiíli‰nou pozornost, skr˘vala se za modrou uniformu a pracovní stÛl.
Vût‰ina hostÛ se k ní chovala jako ke kusu nábytku; s nev‰ímavou a bezpeãnou lhostejností. Monsieur Breckman byl v hotelu ménû neÏ patnáct
minut a uÏ z ní udûlal pfiedmût zájmu.
Upravila si modré sako, posadila se a ignorovala své kolegy. Pracovala
na vy‰‰í pozici neÏ oni, ale vÏdy se k nim chovala s respektem.
A oni si teì aÏ pfiíli‰ uÏívali její poníÏení.
Obrátila se ãelem k manaÏerovû kanceláfii a obrnila se pfied jeho pfiíchodem. Vûdûla, Ïe má problém. Jenom netu‰ila, jak velk˘.
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2. kapitola


Acacia sledovala Jacquese Roye, hotelového manaÏera, jak tûÏk˘mi a zlovûstn˘mi kroky kráãí k jejímu stolu. Mûl na sobû drah˘ modr˘
oblek a ka‰mírovou kravatu, která ostfie kontrastovala se sytû fialovou
ko‰ilí.
Pomyslela si, Ïe pfiipomíná borÛvku.
Monsieur Roy nepromluvil, dokud nebyl dost blízko a nebyl si jist˘,
Ïe nepfiitáhne pozornost ostatních hostÛ. „Co se stalo s monsieur Breckmanem?“
Acacia se zvedla od stolu. Na sv˘ch pûticentimetrov˘ch podpatcích
mûfiila sto osmdesát centimetrÛ a na svého o dvacet centimetrÛ men‰ího
vedoucího shlíÏela seshora. „Neoblomnû se doÏadoval, Ïe chce mluvit
s Marcelem. KdyÏ jsem mu vysvûtlila, Ïe Marcel není k dispozici, nafiídil
Céline, aby se spojila s vámi.“
V rysech monsieur Roye se zraãily obavy. „Vysvûtlila jste mu, Ïe Marcel je v nemocnici?“
„Ne, monsieur. Instruoval jste nás, Ïe nemáme odpovídat na nepfiíjemné otázky ohlednû místa jeho pobytu.“
ManaÏer si odfrkl. „OceÀuji va‰i diskrétnost, ale nic není nepfiíjemnûj‰í neÏ rozladûn˘ velmi v˘znamn˘ host. Mûla jste mu fiíct, Ïe mûl Marcel nehodu.“
13
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Spolkla vulgární odpovûì. „Ano, monsieur.“
ManaÏer si narovnal rudou rÛÏi na klopû. „S monsieur Breckmanem
si promluvím. Omluvíte se mu a pfiesvûdãíte ho, Ïe mu dokáÏete poskytnout stejnou úroveÀ sluÏeb jako Marcel. A ujistûte se, Ïe budete ignorovat jeho jizvu.“
Hlasitû polkla. Pfiíli‰ pozdû, pomyslela si.
Monsieur Roy se narovnal do plné v˘‰ky. „Tohle je podruhé, kdy jste
mûla nûjak˘ konflikt s jedním z na‰ich v˘znamn˘ch hostÛ. Vkládám ve
vás velké nadûje, Acacie, ale pokud to takhle pÛjde dál, ve Victoire nebudete moci zÛstat.“
ManaÏer odkráãel jako nûjak˘ nadut˘ páv, zatímco ona se usilovnû
snaÏila nevypustit Ïádnou ze sv˘ch oblíben˘ch brazilsk˘ch nadávek.


Poté co monsieur Roy nav‰tívil stfie‰ní apartmá, vrátil se k jejímu pra-

covnímu stolu a doprovodil Acacii nahoru. Pfiipadala si jako kriminálník ãekající na rozsudek.
Monsieur Breckman mûl zarezervovány jedny z nejlep‰ích pokojÛ
v hotelu. Souãástí apartmá byla i terasa s tfii sta ‰edesátistupÀov˘m v˘hledem na PafiíÏ. Pfii setmûní jste mohli relaxovat venku a sledovat rozsvûcení Eiffelovy vûÏe.
Dvefie otevfiel obrovsk˘ a ple‰at˘ BreckmanÛv bodyguard. V pozadí
byl sly‰et hostÛv vá‰niv˘ hovor. „Pfii‰li jsme o na‰eho prostfiedníka. Nahraìte ho a najdûte jiného kupce. Nebudu riskovat – “
Bodyguard bez jediného slova pfiibouchl monsieur Royovi dvefie pfied
nosem.
ManaÏer si protfiel oãi. Zhluboka se nadechl a znovu zaklepal.
O chvíli pozdûji bodyguard znovu otevfiel dvefie. Monsieur Breckman
stál vedle nûj a rozladûnû ho pfies ‰piãku nosu pozoroval. „Ano?“
14
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„Pfieje si s vámi mluvit na‰e concierge.“ ManaÏer se na ni koutkem
oka podíval.
Acacia pevnû sevfiela koÏené desky, které drÏela v rukách. „Omlouvám se, Ïe jsem vám neobjasnila Marcelovu situaci, monsieur.“
Host se zamraãil. „Jeho hospitalizace není státním tajemstvím.“
Acacia zvedla bradu. „Nechtûla jsem vám pfiidûlávat obavy.“
„Informace o Marcelovû napadení mohou b˘t pro bezpeãnost va‰ich
hostÛ zcela zásadní. Pro mou bezpeãnost, mademoiselle.“
„Omlouvám se,“ zopakovala.
MuÏ si s nechutí prohlédl o dost niÏ‰ího manaÏera. „A co vy, Jacquesi?
Proã nebyla má ochranka upozornûna, Ïe Marcel byl napaden pouh˘ch
pár krokÛ od hotelu? Mûl jsem o tom b˘t informován je‰tû pfied sv˘m
pfiíjezdem.“
ManaÏer vypadal zaskoãenû. Zvedl ruce ve smífilivém gestu. „Chceme, abyste mûl v‰echny potfiebné informace. Ale jak uÏ zmínila Acacia,
nechtûli jsme vás znepokojovat.“
„JistûÏe ne, bylo by to ‰patné pro obchod. Mohl bych se rozhodnout
ubytovat v Ritzu.“ Breckman vûnoval manaÏerovi vypoãítav˘ pohled.
„TakÏe jste mademoiselle pfiivedl sem nahoru, aby se omluvila za va‰e
rozhodnutí?“
„Monsieur,“ vstoupila do toho, „teì, kdyÏ uÏ víte o Marcelovû situaci,
doufám, Ïe mi dovolíte b˘t vám bûhem va‰í náv‰tûvy k sluÏbám.“
Host se na ni zadíval.
„Máte kuráÏ.“ Obrátil se zpût k manaÏerovi. „Vût‰í neÏ vy.“
ManaÏer zaãal nûco koktat, ale monsieur Breckman ho pfieru‰il a k˘vl
na Acacii. „Máte moji pozornost, mademoiselle.“
„Vystudovala jsem univerzitu v Sorbonnû a mluvím ‰esti jazyky.
Mám kontakty po celém mûstû a jsem hrdá na v‰echny dvefie, které
mohu sv˘m hostÛm otevfiít. Jak uÏ jsem se zmínila dole, jsem ãlenkou
Les Clefs d’Or.“
MuÏÛv v˘raz byl najednou o nûco ménû stroh˘. „Sorbonnu?“
15
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„Ano, monsieur.“ Acacia odolala poku‰ení podívat se na jeho jizvu.
Host si ji upfienû prohlíÏel. „MoÏná by tu bylo nûco, s ãím byste mi
mohla pomoci.“
„V˘bornû.“ ManaÏer napfiáhl k hostovi ruku a spoleãnû si potfiásli.
„Vítejte zpût v hotelu Victoire.“
ManaÏer vûnoval Acacii ostr˘ pohled a odkolébal se chodbou pryã.
Monsieur Breckman zÛstal stát vedle svého bodyguarda. Neudûlal
nic, aby ji pozval dovnitfi nebo propustil.
„Jak vám mohu pomoci?“ zeptala se Acacia.
MuÏ anglicky oslovil svého bodyguarda. Mûl oxfordsk˘ pfiízvuk. „V pofiádku, Ricku. Pochybuju, Ïe by nás mademoiselle ohrozila.“
Rick otevfiel dvefie dokofián a dovolil Acacii vejít. Poté co za ní zavfiel,
postavil se stranou mezi ni a svého zamûstnavatele.
Ten se prudce otoãil a odkráãel pryã.
Sledovala ho pohledem. Jeho neuspûchané tempo a rozloÏitá ramena
vyzafiovaly sebedÛvûru a rozhodnost. KdyÏ jí zmizel z dohledu, pfiesunula pozornost k bodyguardovi.
Rick jí nenabídl kromû prázdného pohledu Ïádné vysvûtlení. Acacia
poloÏila ruku na kliku s úmyslem odtud co nejrychleji utéct.
Chodbou se rozlehl hlas monsieur Breckmana. „Ricku, doprovoì
mademoiselle Santos do ob˘vacího pokoje.“
Acacia sebou pfiekvapením trhla, netu‰ila, Ïe host zná její pfiíjmení.
Monsieur Roy ho rozhodnû nezmínil.
Rick trhl bradou ve smûru, kter˘m zmizel jeho ‰éf.
Plná obav do‰la do ob˘vacího pokoje. Nemûla ani tu‰ení, co host
pfií‰tû fiekne nebo udûlá.
Ob˘vací pokoj ve stfie‰ním apartmá byl zafiízen elegantním zlat˘m
a svûtle modr˘m brokátem se slonovinovû bíl˘mi závûsy a impozantním
nábytkem. Na rÛzn˘ch místech stály umnû naaranÏované kytice z ãerstv˘ch kvûtin a na stolku pfied pohovkou leÏely pov˘‰enû rozprostfiené
umûlecké svazky.
16

001-215 Muz v cernem_145x205 mm QXP 7.x 1.4.19 5:47 Stránka 17

Muž v černém

Monsieur Breckman stál u baru – dobfie zásobeného staroÏitného
kabinetu. Krátce si s Rickem ‰eptem vymûnil pár slov a ten poté zmizel
v pfiilehlé zimní zahradû a nechal za sebou pootevfiené dvefie.
RickÛv odchod pfiitáhl Acaciinu pozornost ke stûnû z oken, jejíÏ záclony byly nyní rozhrnuté do stran. Mûla v˘hled na celou impozantní
terasu a za ní na Eiffelovu vûÏ.
Acacia si zastrãila svoje koÏené desky pod paÏi. UvaÏovala, jak monsieur Breckman zjistil prav˘ dÛvod Marcelovy absence. Musí mít kontakty na policejní prefektufie.
Host vloÏil do vysoké sklenice pár kostek ledu. Nalil si z láhve vodku
Grey Goose a zamíchal ji, neÏ pfiidal tonik a plátek citronu.
Zvedl sklenici ke rtÛm a pozastavil se, kdyÏ jeho pohled pfiitáhlo elegantní zrcadlo visící na stûnû nad barem.
Acacia sledovala, jak se muÏ nepatrnû pfiesunul, aby nevidûl na svou
jizvu.
Sklopila pohled k zemi. Cítila se trapnû, Ïe byla svûdkem tak intimní
chvíle.
„Rozhodl jsem se posílit svoji ochranku,“ oznámil. „AÏ dorazí, rád
bych, abyste je doprovodili sem nahoru. A od této chvíle budu vyuÏívat
zadní v˘chod hotelu.“
„Samozfiejmû,“ odvûtila. „Pfiedpokládám, Ïe budou chtít b˘t v kontaktu s na‰imi bezpeãnostními experty. Mohu domluvit schÛzku.“
„To rozhodnû ne. V pfiípadû Marcela selhali.“
Acacia se najeÏila. „Uji‰Èuji vás, Ïe jsme v‰ichni velice znepokojeni tím,
co se stalo. Vedení uÏ celou situaci fie‰í.“
„OdpusÈte mi, ale nevûfiím jim.“ MuÏ se opfiel o bar, zády k zrcadlu.
„Jsem zvûdav˘. Kdy jste se o tom pfiepadení dozvûdûla?“
Zaváhala.
MuÏ pozvedl jedno oboãí.
ZtûÏka polkla. „Vãera veãer. Monsieur Roy mi volal domÛ.“
17
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„Mûl Marcel nûjaké nepfiátele? Zhrzenou milenku? Nûkoho, kdo by
si pfiál mu ublíÏit?“
„Nejsem obeznámena s jeho osobním Ïivotem. Nûktefií z na‰ich hostÛ
jsou… nároãní.“ Acacia se v tu chvíli obezfietnû vyhnula jeho pohledu.
„Ale Marcela v‰ichni respektovali. Policie fiekla, Ïe to bylo loupeÏné pfiepadení.“
„Pokud tohle policie tvrdí, tak lÏe. LoupeÏné pfiepadení je zloãin pfiíleÏitosti, proveden˘ rychle a s minimálním násilím. Marcel má nûkolik
zlomen˘ch kostí a poranûnou hlavu. Napadli ho krátce po konci jeho
smûny a zatáhli ho za roh, pûknû z dohledu dvefiníka. To zní jako pfiedem promy‰len˘ ãin, ne jako vyuÏití pfiíleÏitosti.“
Vytfie‰tila oãi. „Jak to víte?“
MuÏ pozvedl sklenku ke rtÛm. „PrÛzkum.“
„Proã by policie lhala?“
„Mluvila jste pfiímo s nimi?“
„Jeden z dÛstojníkÛ mû dnes ráno po pfiíchodu do práce vysl˘chal, ale
nic mi nefiekl. Byl to monsieur Roy, kdo mluvil se zamûstnanci.“ Acacia
udûlala krok vpfied. „Proã by nûkdo chtûl Marcelovi ublíÏit?“
„To je velmi dobrá otázka.“ Host zakrouÏil s obsahem sklenice.
„Nûkdo by si mûl s policií promluvit. Marcel mÛÏe b˘t stále v nebezpeãí.“
„PafiíÏská policie není hloupá. Vûdí to, aniÏ by jim to nûkdo fiíkal.“
Pfiem˘‰lela nad jeho slovy. Mûla kontakt v brigádû pro potlaãovaní
loupeÏné kriminality, ale nijak netouÏila s ním mluvit. UvaÏovala, jaké
jsou asi kontakty monsieur Breckmana.
K˘vla hlavou smûrem k chodbû. „Mûla bych se vrátit ke svému stolu,
abych uvítala va‰i ochranku.“
Host poode‰el k pohovce. Posadil se a natáhl své dlouhé nohy. „Jste
z Portugalska, mademoiselle?“
„Z Brazílie. Monsieur, na osmou hodinu máte rezervovan˘ stÛl v Guy
Savoy. Jsem si jistá, Ïe si chcete pfied veãefií odpoãinout. Pokud nemáte
18
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nic dal‰ího, popfieji vám pfiíjemné odpoledne.“ Donutila se k úsmûvu
a obrátila se k odchodu.
„Jak dlouho Ïijete v PafiíÏi?“
Acacia se zastavila. Nechtûla sdûlovat osobní informace hostÛm, ale
plnû si uvûdomovala manaÏerovu v˘hruÏku. Monsieur Breckman byl
velmi v˘znamn˘ host.
Znovu se k nûmu obrátila ãelem. „Pfiijela jsem do PafiíÏe studovat.“
„Studovala jste jazyky?“
Zkoumala jeho v˘raz. Pokud zájem pouze pfiedstírá, pak byl mimofiádnû dobr˘m hercem.
„Mimo jiné,“ odpovûdûla vyh˘bavû.
„A to?“ Jeho tmavé oãi ji pfiikovaly na místû.
„Studovala jsem umûní.“ Strnula ve svém postoji.
MuÏ nadzvedl oboãí. „Které období?“
„Impresionismus.“
Breckman mávl rukou k tisku Taneãní tfiídy od Edgara Degase, kter˘
visel na protûj‰í zdi. „Jste zodpovûdná za tohle?“
Sama pro sebe se usmála. „Ne. Hotel má svého interiérového designéra,
kter˘ je zodpovûdn˘ za jeho vybavení.“
„Chápu to tak, Ïe Degas není vá‰ favorit.“
„Preferuji Moneta.“
„Monet je velmi populární.“
„Jeden by mohl tvrdit, Ïe Degas je populárnûj‰í, pokud vezmete v potaz poãet jeho dûl, která byla ukradena.“
„Ukradena?“ zopakoval host a jeho oãi byly najednou plné obav.
„Do‰lo ke krádeÏi v americkém Gardinerovû muzeu. A Muzeum Orsay
pfii‰lo o Sboristy, zatímco byli zapÛjãeni v Marseilles.“
„Ano, ale Sboristé se na‰li. Díla z Gardinerova muzea nane‰tûstí nebyla
nikdy nalezena.“ Host dopil svÛj drink. „Co si myslíte o Matissovi?“
Acacia se zamraãila. „Matisse je post-impresionista.“
Koutky monsieur Breckmana se stoãily vzhÛru. „Opravdu?“
19
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Zamraãila se je‰tû víc.
„Jenom vás ‰kádlím,“ pronesl jemnû.
KdyÏ její zamraãení nijak nepolevovalo, úsmûv mu zmizel.
Pfiesunul se k baru. „Mohu vám nabídnout nûco k pití?“
Acacia párkrát zamrkala. „Dûkuji, ale jsem ve sluÏbû.“
„Jistû. Zapomnûl jsem.“ Pfiipravil si dal‰í vodku s tonikem. „Pfii‰el monsieur Roy s nûjak˘m nov˘m opatfiením, co se t˘ãe odchodu hotelov˘ch
zamûstnancÛ po setmûní?“
„Ne. ¤ekl nám, co se stalo Marcelovi. Souhlasili jsme s tím, Ïe budeme
spolupracovat s policejním vy‰etfiováním.“
„Nenavrhl vám Ïádn˘ doprovod?“
„Ne.“ Pfiesunula si koÏené desky do druhé ruky. „Myslíte si, Ïe jsme
v nebezpeãí?“
MuÏ se na ni v zrcadle zadíval. „Co myslíte?“
„NedokáÏu si pfiedstavit nikoho, kdo by chtûl napadnout concierge.“
Bezdûky se dotkla svého odznaku na klopû. „Na‰í prací je pomáhat lidem.“
MuÏ se k ní obrátil. „Jezdíte z hotelu a do nûj metrem?“
„Ne vÏdy.“
„Máte auto?“
„Motocykl.“
„Motocykl?“ Tmavé oblouky oboãí mu vylétly témûfi aÏ k vlasÛm.
Vûnovala mu úsmûv. „Ano.“
„Doufám, Ïe nosíte helmu. PafiíÏ‰tí fiidiãi jsou ‰ílenci.“
„Ano, monsieur,“ odpovûdûla váÏn˘m tónem. „VÏdycky nosím helmu.“
Jeho tmavé oãi se setkaly s jejími. „AÏ budete dnes veãer odcházet, ujistûte se, Ïe vás dvefiník doprovodí aÏ k va‰emu stroji. A trvejte na tom,
aby s vámi zÛstal, dokud bezpeãnû neodjedete.“
Pfie‰lápla z nohy na nohu, pfiekvapená jeho zájmem. „Budu na cestách
k hotelu a z nûj opatrnûj‰í. Ale mûla bych se zmínit, Ïe leÏí v bezpeãné
ãásti mûsta.“
20
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„Nedostatek ohledÛ va‰eho vedení ke sv˘m zamûstnancÛm je skuteãnû ohromující.“ MuÏ upfiel pozornost na svÛj drink. „Pokud…“
KdyÏ se odmlãel, Acacia ho pobídla k fieãi. „Monsieur?“
OdloÏil sklenici na bar a ode‰el do loÏnice, pfiiãemÏ nechal zmatenou
Acacii za sebou.
O chvíli pozdûji se znovu objevil a v ruce drÏel typickou ãervenou
krabiãku se zlat˘m reliéfem. „Dne‰ek nebyl jedním z nejlep‰ích dní.“
„To je mi líto, monsieur.“
„Ne tak jako mnû. Obávám se, Ïe jsem byl pûknû po‰etil˘, a dohnalo
mû to.“ Povzdechl si. „MÛÏete b˘t diskrétní?“
„Absolutnû. Pro concierge je diskrétnost nezbytná.“
„Marcel udûlal urãité… kroky, které musí b˘t zru‰eny.“ Podal jí krabiãku. „MÛÏete tohle osobnû vrátit u Cartiera?“
„Ano.“ Pfievzala ji a peãlivû si hlídala svoji reakci. Pfiem˘‰lela, jestli drÏí
v ruce zásnubní prsten.
Pocítila k hostovi jist˘ soucit. Vidûla v jeho záznamech, Ïe mûl pfiijet
s dámsk˘m doprovodem. MoÏná mûla ta jeho vznûtlivost nûco spoleãného s jeho srdcem.
Podívala se na monsieur Breckmana nov˘ma oãima. „Mohu pro vás
udûlat je‰tû nûco dal‰ího?“
„Jsou tu i dal‰í vûci.“ K˘vl hlavou smûrem k loÏnici. „Potfiebuji je vrátit.“
„Jistû. Mohu je odnést hned?“
Pfiik˘vl.
Pro‰la kolem nûj do loÏnice a spatfiila na posteli tfii velké nákupní ta‰ky
s logy Chanel, Louis Vuitton a Modiste, coÏ byla znaãka zakázkového
spodního prádla.
Bylo zfiejmé, Ïe muÏ utratil pûknou hromadu penûz za okázalé dárky
a pravdûpodobnû i za zásnubní prsten, jenom aby musel naprostého cizince poprosit o jejich vrácení. Acacia sevfiela rty, aby se vyhnula komentáfii. Pochybovala, Ïe by její sympatie ocenil.
21
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Popadla ta‰ky, pfiiãemÏ Ïonglovala je‰tû s krabiãkou od Cartiera a koÏen˘mi deskami, a vrátila se do ob˘vacího pokoje. „Je zde je‰tû nûco dal‰ího?“
„Ne.“ Zastrãil si ruce do kapes.
„Doufám, Ïe si veãer v Guy Savoy uÏijete. Mûla bych se zmínit, Ïe jejich artyãoková polévka s lan˘Ïi je velmi doporuãovaná.“
Monsieur Breckman si vzal z baru své pití. Obrátil se a stfietl se s jejím
pohledem. „Dûkuji.“
„Rádo se stalo.“ Acacia se odváÏila k jednomu malému úsmûvu, neÏ
ode‰la.
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Modiste na zakázku vyrobené spodní prádlo zpût nepfiijímalo.
O vkusu monsieur Breckmana nemohlo b˘t pochyb; vybral svûtle modr˘
saténov˘ korzet lemovan˘ jemnou ãernou krajkou a dvû podprsenky
s odpovídajícími kalhotkami v ãervené a ãerné barvû. Ty vûci byly velmi
kvalitní a u‰ité pro vysokou, hubenou Ïenu s mal˘mi Àadry.
Monsieur Breckman si bude muset toto spodní prádlo nechat. Acacia
doufala, Ïe si ho uÏije.
V‰echno ostatní vrátila, vãetnû závidûníhodného páru diamantov˘ch
náu‰nic od Cartiera. V kaÏdém z obchodÛ, které nav‰tívila, se nechala
nejprve pfiedstavit vedoucímu. Nûkteré z nich znala po telefonu. Acaciin
pracovní úspûch byl úzce propojen se seznamem jejích kontaktÛ; nepfiistupovala ke sv˘m úkolÛm jako ke dfiinû, ale jako k pfiíleÏitostem, k rozvoji nov˘ch pfiátelství a vÏdycky se chovala slu‰nû a profesionálnû.
Na konci smûny se pfievlékla do dÏínÛ, koÏené bundy a motorkáfisk˘ch bot. Yusuf, jeden z dvefiníkÛ, byl tak hodn˘, Ïe ji doprovodil k jejímu stroji a poãkal, dokud neodjela. Byla pfiesvûdãená o své schopnosti
postarat se o sebe sama, ale její jistota byla úzce spjatá s moudrostí. Spoleãník mohl potenciálního útoãníka odradit.
V PafiíÏi vládlo léto. Poãasí bylo teplé a slunce stále svítilo, zatímco
projíÏdûla stromy lemovanou avenue George V. a odboãila doprava na
23
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Champs-Élysées, pfiesnû v opaãném smûru od Vítûzného oblouku. Acacia
s burácením pfiidala na rychlosti a proplétala se hust˘m provozem mnohaproudé silnice.
Mohla se zácpû na Champs vyhnout a zvolit mnohem lep‰í cestu, ale
neudûlala to. UÏívala si v˘hled podél cesty a klidnû kvÛli tomu vydrÏela
i pfiemíru aut.
Vítr jí biãoval tváfi a rozfoukával uniklé prameny vlasÛ zpod helmy.
S jedním ãi dvûma obdivn˘mi pohledy proletûla kolem Grand Palais,
Petit Palais a dojela na Place de la Concorde, neÏ zamífiila na jih k Seinû.
Musela se nutit, aby udrÏela oãi od fieky a vûnovala se provozu pfied
sebou. Seina byla okouzlující. Strávila hodiny toulkami po jejích bfiezích
a mostech, nûkdy s pfiáteli, jindy sama.
Po fiece pluly tam a zpátky lodû plné turistÛ. Tohle léto byla díky dvout˘denním de‰ÈÛm hladina fieky vysoko. Jak pfiijíÏdûla k Pont des Arts,
jednomu ze sv˘ch nejoblíbenûj‰ích mostÛ, spatfiila otáãející se turistickou loì. Most byl pfiíli‰ nízko, aby pod ním projela.
K˘vla na pozdrav Louvru, kter˘ se tyãil po její levici, a pokraãovala
k Pont Notre-Dame, pfies kter˘ se dostala na Île de la Cité a zamífiila na
lev˘ bfieh.
NeÏ ostrov opustila, udûlala si malou zajíÏìku kolem katedrály Notre-Dame a zpomalila témûfi do kroku. Majestátní budova ze tfiináctého století
byla men‰í, neÏ by ãlovûk oãekával, zvlá‰tû, pokud jste ji znali z filmÛ.
Ale byla velmi pÛsobivá se svou dvojicí vûÏí a sloÏit˘mi, propracovan˘mi
oblouky na západní stranû.
Acacia nevyznávala kfiesÈanskou víru, ale pfiesto si udûlala poznámku,
aby nav‰tívila jednu z bohosluÏeb, jakmile bude mít dal‰í volno. Tahle
estetická stavba byla potravou pro její du‰i a ze sedla motorky nemohla
obdivovat velká rozetová okna.
Opustila Notre-Dame a zamífiila na sever, aby minula historick˘ dÛm
Héloïse a Abélarda. Acacia nemûla ráda jejich pfiíbûh. Podle jejího mínûní
byl Abélard manipulativní a posedl˘ touhou ovládat, Héloïse zase po‰e24
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tilá a závislá na druh˘ch. Obdivovala v‰ak jejich lásku, i kdyÏ jí nerozumûla. TakÏe s rukou na srdci projevila úctu milencÛm, ktefií byli mrtví
jiÏ od dvanáctého století.
Vrátila se obloukem zpátky na Petit-Pont a vjela do Latinské ãtvrti,
kde Ïila. Usmála se na budovy patfiící Sorbonnû, její alma mater, neÏ odboãila na Rue Soufflot a zaparkovala motocykl.
Acacia bydlela v malém jednopokojovém bytû ve tfietím patfie starého,
ale nádherného domu na rohu Rue Saint-Jacques a Rue Soufflot. Patfiil
rodiãÛm její kamarádky. Nájem byl díky rozumné domluvû pfiijateln˘.
Îila v tom bytû uÏ od sv˘ch studentsk˘ch let.
V budovû nebyl v˘tah, ale ten mûlo jen velmi málo star˘ch budov,
pokud vÛbec nûjaké. Acacia se s batohem na zádech vlekla do schodÛ.
„Ahoj,“ pozdravila ji cestou anglicky Kate, její americká sousedka.
„Ahoj.“ Acacia se zastavila, zatímco Kate zamykala dvefie od bytu,
kter˘ sdílela se svojí spolubydlící Violaine.
„Co se dûje?“ Kate si odhrnula své rozcuchané rudé vlasy z tváfie. „UÏ
jsem tû nûjakou dobu nevidûla.“
„Byla jsem v práci. Jak se má‰?“
„Unavenû. Doktorát mû niãí.“ Kate si hodila batoh na rameno. „Bernard pofiádá v sobotu veãer párty. Mûla bys pfiijít.“
„To bych ráda.“ Acaciin úsmûv byl peãlivû neutrální.
„Myslí‰ to váÏnû, Ïe ano? Naposledy, kdyÏ jsi tvrdila, Ïe pfiijde‰, ses ani
neukázala,“ u‰klíbla se Kate.
„Zavolali mû do práce. Tentokrát se to pokusím zvládnout.“
„Dobfie. Bernard pofiádá ty nejlep‰í veãírky a bude rád, kdyÏ dorazí‰.“
Kate cestou dolÛ sevfiela Acacii rameno. „Obejmi za mû Clauda.“
Acacia se zasmála a zavrtûla hlavou. Kate byla temperamentní a velkorysá ke sv˘m pfiátelÛm, kter˘ch mûla velmi mnoho. Dokonce se pokusila dát Acacii s Bernardem, Ïurnalistou z Le Monde, dohromady.
Bernard pofiádal ty nejlep‰í veãírky, to byla pravda. Mûl rád jídlo
a dobré víno a vÏdy zval zajímavé a rozmanité druhy lidí. Ale Acacia
25
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k nûmu necítila ani jiskfiiãku náklonnosti, nehledû na to, Ïe románek
s Ïurnalistou byl od definice „bezpeãné“ na míle daleko.
Vstoupila do svého bytu. Claude ji pozdravil mÀouknutím a otíral se
jí o nohy, dokud se nesklonila, aby se s ním pfiivítala pofiádn˘m objetím.
Mûl velké, Ïluté oãi a hebkou ãernou srst. Jedné de‰tivé noci ho na‰la na
schodech pfied domem. A s v˘jimkou Acacie a Kate v‰echny nesná‰el.
„Olá, Fofo,“ mumlala mu do ucha nûÏnosti v portugal‰tinû, pak ho
nakrmila a otevfiela po‰tu.
Po skromné veãefii a ‰tûdré sklence bílého vína se zahledûla do vyti‰tûné kopie hotelového profilu monsieur Breckmana, kter˘ si propa‰ovala
domÛ v batohu. Bylo pravdûpodobné, Ïe se cítil trapnû, kdyÏ musel Acacii
poÏádat, aby za nûj vrátila dárky urãené jeho pfiítelkyni. Proto se tolik shánûl po Marcelovi. Ale nûco jí na téhle hypotéze nesedûlo.
„Marcel mûl domluvit schÛzku,“ prohodila Acacia smûrem ke Claudovi, kter˘ byl stoãen˘ u ní na klínû, zatímco ona sedûla na jídelním stole.
„Ale v Breckmanovû rezervaci není o niãem takovém ani zmínka. A nezdá se, Ïe by Marcel na nûco zapomnûl.“
Claude zamrkal Ïlut˘ma oãima, jako kdyby jí rozumûl.
„Pokud se tedy Marcel nepokusil onu schÛzku domluvit a neuspûl,“
pfiem˘‰lela nahlas. „Proã by pak ale nedal Breckmanovi vûdût je‰tû pfied
jeho pfiíjezdem?“
Marcel byl zku‰en˘ concierge a byl na svoji práci hrd˘. Na úkol pro
dÛleÏitého hosta by nezapomnûl. A pak tu byla ta záleÏitost s jeho pfiepadením. Acacia mûla sklony vûfiit spí‰e pafiíÏské policii neÏ monsieur
Breckmanovi, ale jeho odhad znûl pravdivûji. Marcel byl zmlácen˘ k nepoznání, coÏ s náhodnou loupeÏí nekorespondovalo.
UvaÏovala, kolik ãasu asi tráví monsieur Breckman sledováním americk˘ch kriminálek. Zdálo se, jako by nûjak podivnû chápal zloãineckou
mysl.
Podle té ukradené sloÏky byl Pierre Breckman obchodníkem z Monaka. Druh jeho obchodÛ nebyl uveden. Hotel mu pfiifiadil ãtyfii a pÛl
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hvûzdiãky, coÏ Acacii pfiekvapilo. Pût hvûzdiãek bylo vyhrazeno ãlenÛm
královsk˘ch rodin a prezidentÛm. A ãtyfii dostávaly celebrity v‰eho druhu.
Pierre Breckman nebyl ani jedno z toho, ale oãividnû – jak vedení hotelu
zdÛrazÀovalo – to byl velmi v˘znamn˘ host.
Bylo mu tfiicet osm let, mûl rád jazz, michelinské restaurace a nav‰tûvoval PafiíÏ nûkolikrát roãnû. Podle Marcelov˘ch poznámek se Breckman bûÏnû st˘kal se svûtovou elitou. A také si uÏíval sportovní události
jako fotbalové zápasy a French Open.
Bûhem posledních pûti let, kdy byl ubytovan˘ v hotelu Victoire, mu
dûlala spoleãnost trojice rÛzn˘ch dam, v‰echny znatelnû mlad‰í neÏ on.
Monsieur Breckmana nepovaÏovali za nároãného nebo problémového
hosta, a proto bylo jeho dne‰ní chování matoucí. Zcela pochopitelnû byl
citliv˘ na svou jizvu, ale ve sloÏce se nepsalo nic o záchvatech vzteku nebo
v˘stfiedním chování.
Breckmanovou poslední partnerkou byla ‰v˘carská modelka Silke
Rainierová. Museli se rozejít nedávno, vzhledem k tomu, Ïe ji Marcel
uvedl do této rezervace.
Acacia odloÏila vyti‰tûné stránky vedle sebe. Vûdûla, Ïe recepãní a pokojské by jí mohli poskytnout daleko víc informací, neÏ bylo ve sloÏce.
Ale s prvnû jmenovan˘mi nemûla pfiíli‰ pfiátelské vztahy a u tûch druh˘ch nechtûla pfiitáhnout pozornost ke své osobû. Byly to notorické
drbny.
Zapnula notebook a zadala do vyhledávaãe „Pierre Breckman“. Vyjelo jí jen tolik informací, aby potvrdily v‰echno, co uÏ vûdûla ze sloÏky.
A ani u jednoho odkazu nebyly Ïádné fotografie. Podivné.
Jméno Silke poskytlo stovky v˘sledkÛ. Aãkoliv ji Acacia neznala, fotografie mademoiselle Rainerové byly v‰ude, a zahrnovaly dokonce nedávné
polonahé snímky, jak se opaluje vedle nûjaké americké filmové hvûzdy
na palubû jeho jachty. ZpÛsob, jak˘m se dot˘kala muÏovy bezchybné
tváfie, jí pfii‰el vykalkulovan˘, ne-li pfiímo mífien˘ proti monsieur Breckmanovi, kter˘ ty fotky dozajista vidûl.
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„Jak kruté,“ za‰eptala Acacia.
Claude odpovûdûl otfiením hlavy o její bfiicho, jako by s ní naprosto
souhlasil.
Zatímco byl monsieur Breckman zamûstnan˘ shánûním dárkÛ pro
svoji pfiítelkyni, ona leÏela polonahá s nûk˘m jin˘m. Acacia zavfiela okno
prohlíÏeãe.
Monsieur Breckman nebyl typem muÏe, kter˘ by uvítal lítost. Reagoval vztekle, kdyÏ se mu omluvila za to, Ïe zírala na jeho jizvu. A jak by ne,
kdyÏ vidûl ty fotky své b˘valé pfiítelkynû. Nebylo divu, Ïe byl tak podráÏdûn˘.
Ale zájem monsieur Breckmana o Marcelovo pfiepadení se zdál spí‰e
osobní, stejnû jako jeho otázky ohlednû Marcelov˘ch spolupracovníkÛ.
Znovu dÛkladnû pro‰la jeho rezervaci a hledala poznámky o schÛzce, ale
Ïádné nena‰la.
Acacia brala své ãlenství v Les Clefs d’Or velmi váÏnû a nikdy by je nezostudila souãinností na ãemkoliv nelegálním. Ne v‰ichni concierge byli
tak poctiví. Nikdy nepfiistihla Marcela pfii jakémkoliv pfiestupku, ale vzhledem k tomu, Ïe to byl její nadfiízen˘ a navíc byl extrémnû diskrétní, bylo
celkem dobfie moÏné, Ïe mu jeho prohfie‰ky pro‰ly.
Acacia vklouzla dlaní do v˘stfiihu svého triãka a vytáhla odtamtud amulet ve tvaru Fátiminy ruky, kter˘ nikdy nesundávala. Vzhledem k francouzské nesná‰enlivosti vÛãi náboÏensk˘m symbolÛm si dávala velk˘
pozor, aby zÛstával vÏdy peãlivû skryt˘.
O hodnû pozdûji leÏela v posteli a Claude se stoãil do klubíãka na dece
u jejích nohou. Ospale zírala na tisk svého nejoblíbenûj‰ího obrazu –
Monetova San Giorgio za soumraku – kter˘ jí visel pfied postelí.
Jeden z dvojice originálÛ vlastnilo tokijské muzeum umûní. I kdyÏ ho
Acacia nikdy nevidûla naÏivo, uÏ v ran˘ch dobách svého studia umûní si
ho naprosto zamilovala.
Malba vyobrazovala kostel San Giorgio Maggiore, ostrovní útoãi‰tû
obklopené vodou a nebem. Monet pouÏil odstíny oranÏové a rÛÏové, aby
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na plátno pfienesl zapadající slunce, které postupnû na okrajích malby
pfiecházely do modré a zelené. Kostel vypadal jako vzná‰ející se mûsto,
tmavé a vrhající stíny do hfiejivého svûtla.
Studovala tahy ‰tûtcem, obdivovala zpÛsob, jak˘m Monet tu a tam
pouÏil zakroucené linie, aby vlnám vdechl zdání pohybu.
Pokud se opravdu soustfiedila, umûla zapomenout na v‰echno kolem
sebe a naprosto se do malby ponofiit. Dokázala na kÛÏi cítit zapadající
slunce, a dokonce vnímat vÛni mofie.
Acacia nebyla idealistka. Jakékoliv její ideály byly uÏ pfied lety pohfibeny v Ammánu. Samozfiejmû Ïe o tom nikdo z jejího souãasného
Ïivota nevûdûl a ona byla rozhodnutá to tak nechat, coÏ byl také dÛvod,
proã se schovávala za modrou uniformu. SlouÏila neustále se mûnícím
hostÛm a nikdy nikomu nedovolila, aby se k ní dostal blíÏ – dokonce ani
Lucovi, svému b˘valému pfiíteli.
Zavfiela oãi. Nerada pfiem˘‰lela o Lucovi a o tom, jak mezi nimi vûci
skonãily. Nerada si vybavovala, jak v téhle posteli leÏela vedle nûj a jeho
ruka ji hladila po nahém tûle, zatímco jí ‰eptal do ucha. Od té doby
nikoho nemûla.
AÈ uÏ to Acacia zkou‰ela popírat sebevíc, byla osamûlá. Jen zfiídka to
pfiiznala a je‰tû ménû ãasto na to myslela. Ale stejnû jako vût‰ina lidí touÏila po lásce a spoleãnosti. TouÏila po upfiímnosti a intimitû, a to navzdory
faktu, Ïe bez nich Ïila celá léta.
Acacia zvedla víãka a pfietoãila se na bok. Claude, kterého vytrhla
z jeho pohodlí, rozladûnû zamÀoukal.
Za její pozici v hotelu jí náleÏel pûkn˘ plat a navíc dostávala tisíce euro
na spropitném, coÏ jí umoÏÀovalo podporovat vlastní matku Ïijící v Recife. K tomu si je‰tû pomalu stfiádala úspory – její únikov˘ plán – a doufala, Ïe jednoho dne bude pracovat v nûjaké galerii.
Znenadání jí padl zrak na pracovní deník leÏící na noãním stolku.
KaÏd˘ dobfie vycviãen˘ concierge si drÏel záznamy o poÏadavcích
sv˘ch hotelov˘ch hostÛ. SvÛj deník mûla pokaÏdé u sebe, coÏ byl také
29
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dÛvod, proã teì leÏel vedle její postele. Kontakty a poznámky uvnitfi byly
natolik osobní, Ïe si nemohla dovolit nechávat ho na pracovním stole
nebo ve své hotelové skfiíÀce.
Kdyby monsieur Breckman poÏádal Marcela o sjednání schÛzky, Marcel by si to zapsal. Ve skuteãnosti by mûla b˘t zapsána kaÏdá vûc, kterou
pro Breckmana udûlal, s v˘jimkou ilegálních ãinností. Nebylo pochyb,
Ïe Marcel mûl v dobû pfiepadení svÛj deník u sebe, coÏ znamenalo, Ïe by
se teì mohl válet nûkde na zemi okolo hotelu. MoÏná ho policie pfiehlédla.
Acacia se rozhodla, Ïe se po nûm zítra ráno, neÏ pÛjde do práce, podívá.
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Pierre Breckman sedûl na jedineãné terase svého apartmá a zíral
na osvûtlenou Eiffelovu vûÏ. Popíjel vodku s tonikem a pfiem˘‰lel o tom,
jak se v‰echny jeho plány fiítí do pekla.
Silke to mezi nimi ukonãila zcela vefiejn˘m zpÛsobem. Vybavil si její
fotografie s nov˘m milencem a okamÏitû mu vystoupal tlak. Za takov˘
narcistick˘ ãin si nezaslouÏila ani jeho pohrdání, ale vztek ho nepfiecházel. Aãkoliv si to zdráhal pfiiznat, zranila jeho p˘chu. A nebylo to
poprvé.
Do‰el k okraji terasy a opfiel se o zábradlí. Sly‰el, jak RickÛv kolega
vy‰el za ním, jednodu‰e proto, aby na nûj dával pozor.
A pak pomyslel na vysokou Brazilku s pfiekrásn˘ma ofií‰kov˘ma oãima.
Stála v jeho apartmá a diskutovala s ním o Monetovi.
Cítil z ní jistou upfiímnost, která ho zaujala. Chovala se profesionálnû
a ãestnû, nebo tak alespoÀ vypadala. Vzhledem k morálnímu statusu jejích kolegÛ byl podezírav˘.
Pierre usrkl ze skleniãky. Nûkolik dobfie poloÏen˘ch návrhÛ dokáÏe
vytáhnout neãestnost na povrch. Jak vztek pomalu ustupoval, zaãínal si
uvûdomovat, jak ho ve skuteãnosti oslabuje. Dûlá kvÛli nûmu ukvapené
závûry. Chová se po‰etile. Pfiísahal si, Ïe uÏ se mu to znovu nestane.
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Eiffelova vûÏ na nûj zamrkala a lákala ho k náv‰tûvû. Ale aby to mohl
udûlat, potfiebuje spoleãnost hodnou takového krásného a romantického
místa.
Obãas se zdálo, jako by byl obklopen zmijemi. Nikde nebyla k nalezení Ïena hodna Eiffelovy vûÏe.
Obrátil se k ní zády a vrátil se zpût.
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Příštího rána nav‰tívila dojo mnohem dfiíve neÏ obvykle, aby mûla
dost ãasu podívat se po Marcelovû deníku.
Fakt, Ïe ovládala bojová umûní, si nechávala pro sebe, i kdyÏ Luc o tom
samozfiejmû vûdûl. KdyÏ byli je‰tû spolu, její kaÏdodenní tréninky korespondovaly s jeho cviãením v posilovnû.
Matka ji pfiihlásila v Brazílii na jiu-jitsu uÏ jako dítû v nadûji, Ïe bude
schopná se sama ubránit. A lekce se osvûdãily. KdyÏ pfii‰la do Francie,
pfie‰la na karate. Acacia si velmi cenila tiché sebedÛvûry, kterou jí bojová
umûní poskytovala, a stejnû tak i fyzické kondice.
Do práce pfiijela ãtyfiicet minut pfied zaãátkem smûny a zaparkovala
svÛj motocykl poblíÏ jednoho vchodu do hotelov˘ch podzemních garáÏí, které byly pfies ulici od samotného hotelu.
Peãlivû se rozhlédla kolem sebe a vypnula motor. Na avenue George V.
bylo jako obvykle ru‰no – auta parkovala, kde se dalo, na ulici vládl ãil˘
ruch a po chodnících proudily davy lidí. Obezfietnû do‰la k nedaleko
stojící Marcelovû motorce.
Avenue procházela ãtvrtí luxusních butikÛ jako Hermès, Bulgari, Givenchy a Yves Saint Laurent. Obû strany lemovaly vzrostlé stromy a vysoké budovy. A vzhledem k velkému poãtu zaparkovan˘ch aut a dodávek tu bylo mnoho míst, kde se dalo schovat.
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Okolo Marcelova stroje stály dal‰í motocykly. Stále na nûm visely
zbytky policejních pásek, ale jinak byl v okolí klid.
Ve snaze najít MarcelÛv deník prohledala Acacia zem i pod vedlej‰ími
Vespami. Pfielétla ulici, chodník a zkontrolovala i kanály. Dokonce nadzvedla i víko popelnice. Po deníku ani stopy.
Jak se tak rozhlíÏela okolo, do‰lo jí, Ïe si útoãník vybral pûknû divné
místo. Pfiímo naproti hotelu. Vzhledem k ru‰né ulici musel to pfiepadení
nûkdo vidût, ale Ïádn˘ svûdek se nepfiihlásil, kromû ãlovûka, kter˘ zakopl o Marcelovo zakrvácené tûlo a zavolal policii.
Pozice concierge v jistém ohledu pfiipomínala práci detektiva. Museli
jste fie‰it problémy, hledat vûci a obãas také lidi. Acacia uvaÏovala, jestli
Marcel pfii‰el na nûco, co ho ohrozilo.
Do‰la k hotelovému vchodu pro zamûstnance a pfievlékla se v ‰atnû.
S hrdostí si na modrou uniformu pfiipnula odznak. Na zaãátku smûny
se usadila za stolem a poloÏila si svÛj pracovní deník vedle notebooku.
Zkontrolovala dne‰ní den v kalendáfii a sáhla po svém peru. Bylo pryã.
S vûdomím, Ïe ho nejspí‰ shodila na zem, se i s Ïidlí odsunula a podívala se pod stÛl. Pero leÏelo na pravé stranû hned pod jednou ze zásuvek.
Natáhla se pro nûj, a jak ho vytahovala, zavadila o ‰uplík.
Ale místo pevného dfieva ucítila nûco jiného. Zmatenû hmatala po
dnû zásuvky. Nûkdo tam zezdola pfiilepil cosi, co vypadalo jako kniha.
„Sháním concierge,“ ozval se nad ní pov˘‰en˘ hlas.
Acacia se posadila a pfiitáhla ke stolu. Usmála se na dobfie obleãenou
postar‰í dámu. „Ano, madame.“
Koutkem oka zahlédla, jak do haly vstoupil monsieur Breckman, obleãen˘ v dal‰ím ãerném obleku a obklopen˘ ‰esticí bodyguardÛ.
UvaÏovala, jestli vÏdycky chodí v ãerné a jestli by se tfieba Zemû vyklonila ze své osy, kdyby si vzal na sebe fieknûme námofinicky modrou.
Zamífiil k recepãnímu pultu. KdyÏ si jí v‰iml, zmûnil smûr. Jeho
bodyguardi vypadali jako kachÀata v ãern˘ch oblecích následující svou
matku.
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Postar‰í dáma si odfrkla, jako kdyby Acaciina chvilková roztrÏitost
pl˘tvala jejím ãasem.
Acacia se záfiivû usmála a mávla k jednomu z kfiesel. „Jsem concierge,
madame. Jak vám mohu pomoci?“
Îena se na ni odmítala podívat a upravila si sako od Chanelu. „Nechci mluvit s nûjakou ·panûlkou. Chci francouzského concierge.“
Acacia drÏela úsmûv pevnû na místû. „Pocházím z Brazílie, ale Ïiji zde
v PafiíÏi. Bude mi potû‰ením vám pomoci.“
„BûÏte a najdûte mi francouzského concierge.“ Îena se posadila do
jednoho z kfiesel a ani se nenamáhala podívat Acaciin˘m smûrem.
„Dobré ráno, mademoiselle,“ pozdravil Acacii monsieur Breckman,
kter˘ právû dorazil ke stolu. Pfies ‰piãku nosu se podíval na postar‰í dámu.
„AÏ to s concierge vyfie‰íte, potfieboval bych s ní mluvit.“
„Nejednám s cizinci,“ odpovûdûla Ïena upjatû. „âekám na francouzského concierge.“
MuÏ se zhoupl na patách a oboãí se mu spojilo v jedno. „Cizinci? A odkud jste, madame?“
Îena pfiejela prsty po zlatém logu Chanel na kabelce. „Jsem z Lyonu.“
„VáÏnû?“ Breckmanovi ro‰Èácky zajiskfiilo v oãích. „Pak musíte b˘t obeznámena s jeho historií.“
Îena se na nûj zamraãila. „Zajisté. Îiji tam cel˘ svÛj Ïivot.“
„Pak dozajista víte, Ïe jste také imigrant.“ MuÏ zamy‰lenû vzhlédl ke
stropu. „Pokud si správnû vybavuji lyonskou historii; v prvním století
tam pfii‰li z Benátek fiím‰tí imigranti. Byla jste tam tehdy?“
Îena vyprskla, ale monsieur Breckman pokraãoval: „A co burgund‰tí
uprchlíci, ktefií utíkali v pátém století pfied Huny? Ty si jistû pamatujete
vzhledem k tomu, jak dlouho v Lyonu Ïijete?“
„Jak se opovaÏujete?“ Îena zrudla vzteky.
„Jak se opovaÏujete vy, madame.“ MuÏ ji probodl pohledem. „Jak
nás revoluce nauãila, b˘t Francouzem znamená b˘t oddán principÛm
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001-215 Muz v cernem_145x205 mm QXP 7.x 1.4.19 5:48 Stránka 36

S YLVAIN R EYNARD

svobody, rovnosti a jednoty. A vzhledem k tomu, Ïe jste to vy, kdo tyto
zásady opustil, jste to také vy, kdo pfiestal b˘t Francouzem.“
Acacia se zvedla od stolu a zakroãila. „Madame, pfiedstavím vás jednomu ze sv˘ch kolegÛ, pokud si to budete pfiát.“
„Fa‰ismus a xenofobie nemají ve Francii místo,“ pokraãoval muÏ a hnûdé
oãi mu záfiily. „Nemají místo ani ve svûtû, i kdyÏ se k mému smutku zdá,
Ïe zakotvily v Lyonu.“
„O této nehorázné konverzaci si promluvím s manaÏerem hotelu.“
Postar‰í dáma probodávala monsieur Breckmana pohledem. „Takhle mû
v Ïivotû je‰tû nikdo neurazil.“
MuÏ se poklonil. „Prosím, vyfiiìte monsieur Royovi mé nejvfielej‰í
pozdravy. Ví, kde mû najít.“
Îena mu vûnovala pov˘‰en˘ pohled a následovala Acacii k rezervaãnímu pultu, kde byla pfiedstavena blonìaté a modrooké Céline.
KdyÏ se Acacia vrátila na své místo, monsieur Breckman uÏ byl usazen˘ v kfiesle. Bodyguardi se drÏeli opodál, s v˘jimkou Ricka, kter˘ stál
hned vedle nûj.
Posadila se a otevfiela svÛj pracovní deník.
Host pootoãil hlavou smûrem k recepci a pfiimhoufiil oãi. „Stává se to
ãasto?“
„Monsieur, já – “
„Mademoiselle?“ Setkali se pohledem a jeho tón znûl spí‰e rozkazovaãnû neÏ tázavû.
Pokrãila rameny, pfiíli‰ si vûdomá faktu, Ïe je lobby plné jin˘ch hostÛ
a zamûstnancÛ. „Jak˘ jste mûl veãer?“
MuÏ ignoroval její otázku a prohlíÏel si lidi okolo. „V Evropû se rozmáhá anti-imigraãní sm˘‰lení. Neãekal jsem, Ïe na nûj narazím tady.“
„PafiíÏ pfiedstavuje cel˘ svût,“ pokusila se s humorem smést celou
záleÏitost ze stolu.
„Tak mi to tvrdili,“ odpovûdûl a znovu se na ni podíval. „Jste mnohem zdrÏenlivûj‰í neÏ já.“
36
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„Concierge poskytují své sluÏby na základû pfiátelství.“
„Pfiátelství s xenofoby? To zní nepravdûpodobnû.“
„Na‰e hosty si nevybíráme, ale mÛÏeme si zvolit, jak odpovíme.“
Acacia se zahledûla k recepãnímu pultu, kde Ïena z Lyonu právû dusila
Céline.
Vrátila se pohledem k muÏi pfied sebou. „Pokud mû nûkdo nenávidí
a já odpovím stejnou nenávistí, udûlám jedinû to, Ïe v nûm je‰tû upevním
jeho postoj. Pokud odpovím vlídnû, zmûním smûr konverzace. MoÏná
mû ta osoba najednou uvidí v lep‰ím a mírumilovnûj‰ím svûtle.“
Monsieur Breckman vydal zvuk, kter˘ se nebezpeãnû blíÏil odfrknutí.
„Odsuzujete mû za to, Ïe jsem ji zesmû‰nil?“
„Ne, monsieur.“
MuÏ se na ni tvrdû podíval.
Acacia zvedla pero. „Jaká byla va‰e dne‰ní snídanû? Bylo v‰echno podle va‰ich pfiedstav?“
„Teì, kdyÏ o tom tak pfiem˘‰lím, hoteloví zamûstnanci nejsou velmi
rÛznorodí.“ Znovu se obrátil k Céline.
„Uji‰Èuji vás, Ïe mezi hotelov˘mi zamûstnanci je mnoho národností.“
Acacia tûkala oãima po stole. Byla nedoãkavá vytáhnout tu záhadnou
vûc zpod zásuvky, ale ne pfied ním.
„ZdrÏuji vás od nûãeho?“ MuÏ pohlédl na stÛl.
„Ne, monsieur.“ Zrudla. „Jaká byla va‰e veãefie v Guy Savoy?“
„Hotové umûlecké dílo. Samotn˘ ‰éfkuchafi pfii‰el pozdravit. Setkala
jste se s ním?“
TouÏebnû se usmála. „Nemûla jsem to potû‰ení.“
„Opravdu?“ Monsieur Breckman vypadal pfiekvapenû. „Bylo mi fieãeno,
Ïe tam bûÏnû posíláte své hosty.“
„To je pravda.“
„A nikdy jste tam neveãefiela?“
„Jednou jsem si restauraci pro‰la. To místo mû ohromilo. Budova, ve
které sídlí, b˘vala francouzskou mincovnou.“
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Studoval její tváfi. „Musí to b˘t rozãilující domlouvat pro v‰echny va‰e
hosty takové okázalé veãefie, ale nikdy je nezaÏít.“
„Radûji o tom pfiem˘‰lím jako o pfiíleÏitosti.“ Prolistovala sv˘m deníkem k zápisÛm z pfiedchozích dní. „Ohlednû vûcí, které jste mi vãera
pfiedal, abych je vrátila, jsem vyfiídila v‰e kromû dárku z Modiste. Je mi
líto, ale na zakázku vyrobené kusy zpût nepfiijímají.“
„Zatracenû.“ Jejich oãi se setkaly. „UÏ jsou mi k niãemu.“
Kousla se zevnitfi do tváfie, aby nemohla udûlat nemístnou poznámku.
„Mohla bych nûco navrhnout?“
„Zajisté.“
„Vzhledem k tomu, Ïe jsou ty vûci neno‰ené, mÛÏete je vûnovat na
charitu. Je tu jedna místní organizace, Vision du Monde, která pofiádá
aukce, samozfiejmû diskrétnû, a v˘tûÏek vûnuje dûtem v nouzi.“
„To je zajímav˘ návrh.“ Po‰krábal se na bradû. „Dobfie.“
„Ujistím se, Ïe jim ty vûci budou doruãeny i s krátk˘m vysvûtlením.
V˘tûÏek bude pfieposlán va‰ím jménem.“
„To rozhodnû ne.“
„Byl byste radûji, kdyby ten pfiíspûvek probûhl anonymnû?“
Vûnoval jí pohled, kter˘ mluvil sám za sebe.
„Dobrá tedy.“ Zaznamenala si jejich rozhovor a ignorovala pocit, kter˘
vze‰el z jeho pronikavého pohledu.
„VÛbec by mû nenapadlo vûnovat ty vûci na charitu. Povzbuzujete
hosty k dobroãinn˘m darÛm?“
„Mnoho z na‰ich hostÛ uÏ patfií mezi filantropy. Obãas, kdyÏ pro nû
fie‰ím nûjaké problémy, vyvstane moÏnost pomoci charitû. Je to samozfiejmû ãistû jen na jejich rozhodnutí. Já jim jen jednodu‰e pfiedloÏím
moÏná fie‰ení.“
„Chápu. Oãividnû si místní klientela mÛÏe dovolit b˘t ‰tûdrá. Ale ti,
ktefií na to skuteãnû mají, to podle m˘ch zku‰eností udûlají jen zfiídka.“
„Dobroãinnost potfiebuje dostateãnou motivaci.“ Acacia se usmála.
„Potfiebují v ní vidût hodnotu a smysl.“
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„Spletla jste se ve svém poslání. Mûla jste b˘t filantropkou.“
Acaciin úsmûv se roz‰ífiil. „V pomoci jin˘m v‰ichni odvádíme svÛj díl,
nehledû na na‰e zamûstnání.“
Host se zamraãil.
„Je nûco ‰patnû, monsieur?“
„Jste úplnû jiná neÏ concierge, se kter˘mi se obyãejnû potkávám.
Vãera jste se zmínila, Ïe mluvíte nûkolika jazyky. Kolika?“
„·esti.“
Monsieur Breckman vypadal ohromenû. „A tûmi jsou?“
„Francouz‰tina, portugal‰tina, angliãtina, ‰panûl‰tina, ru‰tina a arab‰tina.“
„Arab‰tina?“ zopakoval host. „Proã arab‰tina?“
„V tomto odvûtví je v PafiíÏi arab‰tina dÛleÏitá,“ odpovûdûla Acacia
reflexivnû.
„A vy jste studovala umûní na Sorbonnû?“
„Ano.“ Acacia nemûla v úmyslu to nûjak dále rozvádût.
Na chvíli zvaÏovala, Ïe se zmíní o Marcelovû deníku. Bylo pravdûpodobné, Ïe obsahuje soukromé a nelichotivé vûci t˘kající se monsieur
Breckmana a dal‰ích hostÛ. Pokud se jeho obsah dostane na vefiejnost,
mÛÏe to pro nûj b˘t trapné.
Ale pak promluvil. „Kolik je vám let?“
Sklonila se k notebooku a stiskla pár kláves. „Monsieur, nemyslím –“
Pfieru‰il ji. „MÛÏu si to zjistit jinak, ale ze zdvofiilosti se ptám pfiímo vás.
Kolik je vám let?“
„Tfiicet pût,“ odsekla Acacia. Zhluboka se nadechla nosem a potlaãila
touhu se o‰ít.
„Tfiicet pût,“ zopakoval, jako kdyby to ãíslo znamenalo nûjaké velké
odhalení. „Pak jste nemohla b˘t na Sorbonnû ve stejnou dobu jako…“
Poposedl si v kfiesle. „Rozhodl jsem se prodlouÏit si pobyt. Myslel jsem, Ïe
bych vyuÏil va‰ich sluÏeb vzhledem k tomu, Ïe je Marcel indisponovan˘.“
„Jak vám mohu pomoci?“ Acacia si pfiipravila pero.
39
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MuÏ se podíval na své drahé hodinky. „Chci nov˘, na míru ‰it˘ oblek.“
„Pfiál byste si nav‰tívit krejãího nebo ho pfiivítat ve svém apartmá?“
„AÈ pfiijde sem. ¤eknûte mu, Ïe chci ãern˘ oblek a byl bych rád, aby
byl hotov˘ na dne‰ní veãefii.“
Acacia zadrÏela smích a odolala nutkání podotknout, Ïe má dle jejího
pozorování minimálnû dva ãerné obleky.
„Omlouvám se, ale váÏení pafiíÏ‰tí krejãí vyÏadují minimálnû dvû
zkou‰ky a sedmdesát hodin práce na jednom obleku. Nûktefií z nich dokonce je‰tû více.“
„Opravdu?“ MuÏ se pokou‰el tváfiit pfiekvapenû, ale selhal. „Monsieur
Roy se vyjádfiil, Ïe dokáÏete zázraky.“
„Jsem concierge, ne svûtec.“
MuÏ se na ni zadíval s novou intenzitou. „To ani já, mademoiselle,
uji‰Èuji vás.“
Acacia cítila, jako by mezi nimi nûco vzplálo – jiskra pfiitaÏlivosti nebo
varování, nebyla si jistá, o co ‰lo.
Sklopila pohled. „Mohu vám doporuãit nûkolik krejãích z Rue de la
Paix a vy si vyberete, nebo byste radûji, abych ho vybrala za vás?“
„Vyberte vy, ale toho nejlep‰ího. Potfiebuji taky nûkolik ko‰il a novou
kravatu. Rád bych, aby krejãí zaãal, co nejdfiív to bude moÏné. Nejsem si
jist˘, jak dlouho je‰tû v PafiíÏi budu.“
Zapsala si jeho poÏadavek do deníku. „Udûlám, co bude v m˘ch silách,
monsieur.“
„Tím jsem si jist˘.“ Vypadal, jako kdyÏ se snaÏí neusmát.
„Mohu pro vás udûlat je‰tû nûco dal‰ího? Potfiebujete rezervaci na veãefii? Nebo nûjaké lístky do divadla nebo muzea?“
Host se zamyslel. „MoÏná jednu dvû dal‰í vûci.“
„Bude mi potû‰ením.“
MuÏ se zamraãil. „Nevidím, jak by v tomhle kdokoliv mohl nalézat
potû‰ení. Mluvíte ‰esti jazyky a studovala jste umûní na Sorbonnû. Nebyla byste radûji zamûstnaná nûkde v umûleckém oboru? Namísto toho,
40
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abyste se nechávala zneuÏívat rasisty?“ Mávl rukou smûrem k její uniformû. „Nebo klusala kolem manaÏera jako poskok? Nevidím Ïádn˘ smysl
v tom, aby nûkdo s va‰í inteligencí a vzdûláním pracoval v takovém prostfiedí…“
Jeho proslov ji pfiikoval na místû. V jejím nitru se prudce a Ïhavû rozhofiel hnûv.
V zadní ãásti hrdla se jí nahromadilo spousta o‰kliv˘ch slov. Nemûl
ani ponûtí, proã udûlala to, co udûlala. Nebo Ïe má únikov˘ plán.
Sevfiela pero tak silnû, aÏ to vypadalo, Ïe ho moÏná zlomí.
MuÏ na nûj upfiel pohled a jeho v˘raz se zmûnil z nelibosti v nûco jiného.
Soustfiedila se na své d˘chání, coÏ byla technika, kterou se nauãila pfii
tréninku bojov˘ch umûní, a zaloÏila si ruce v klínû.
KdyÏ zhluboka vydechla, v‰imla si, Ïe monsieur Roy si vybral zrovna
tuhle chvíli, aby ‰el zkontrolovat lobby. Byla vdûãná, Ïe nedala prÛchod
svému vzteku.
ManaÏer k˘vl na monsieur Breckmana, kter˘ mu to oplatil, a zmizel
smûrem k mramorovému nádvofií, oãividnû neteãn˘ k Acaciinû stavu.
„Promluvil jsem bez pfiem˘‰lení.“ HostÛv hlas byl velmi tich˘.
Acacia drÏela ruce i s perem v klínû a vyh˘bala se jeho pohledu. „Máte
nûjaká dal‰í pfiání?“
„Mademoiselle.“
„Monsieur?“ Zhluboka se nadechla.
MuÏ poloÏil dlaÀ naplocho na stÛl, pfiesnû vedle jejího deníku. „Acacie,
omlouvám se.“
Pfiedstavila si svÛj hnûv jako vlnu a v duchu ji sledovala, jak s odlivem
ustupuje. Cítila, jak se uvolÀuje.
Zvedla pero k deníku a ãekala.
Perifernû sledovala, jak muÏ stáhl ruku, opatrnû se vyhnul své jizvû
a promnul si ãelo. „Celá tahle náv‰tûva PafiíÏe mífií do pekel. Nejdfiív
Silke. Pak Marcel.“
Teì uÏ Acacia riskla jeden pohled.
41
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„Omlouvám se,“ zopakoval rozhodnû. „Zachovala jste si profesionalitu
tváfií v tváfi o‰klivosti, mademoiselle. Omlouvám se, Ïe jsem k ní pfiispûl.
Takov˘ nejsem.“
V tom okamÏiku bylo v jeho v˘razu cosi otevfieného. Vypadal, Ïe je
mu to skuteãnû líto.
Acacia stfielila pohledem k Rickovi, kter˘ se na ni ani neobtûÏoval podívat. UvaÏovala nad tím, co by udûlal, kdyby ho pfiímo oslovila, a co by
fiekl, kdyby se odváÏila kritizovat jeho zamûstnavatele.
„Hotel Victoire má velké ‰tûstí, Ïe vás má,“ pokraãoval host. „Pochybuji, Ïe si pfiesnû uvûdomují, jak velké.“
Acacia jeho kompliment ignorovala. „PÛjdu vám zafiídit toho krejãího.
Pokud uÏ nemáte nûco dal‰ího…“
„Pití pro vás a v‰echny hotelové zamûstnance, s m˘m laskav˘m dovolením.“
Vytfie‰tila oãi. „To není nutné.“
„Je.“ Tón monsieur Breckmana nepfiipou‰tûl námitky.
Rozhodla se s ním nehádat. Drink pro zamûstnance rozhodnû zvedne
po tom útoku na Marcela morálku. „Zafiídím to na baru.“
„Díky.“ Host si uhladil kravatu. „Jen ze zvûdavosti, uÏ jste nûkdy dostala úkol, kter˘ jste nebyla schopna splnit?“
„Jednou po mnû jeden host chtûl, abych mu zafiídila na zakázku dûlan˘
oblek bûhem pár hodin.“
Usmál se a ten úsmûv mu témûfi vymazal jizvu z tváfie. „Touché.“
„Zmínil jste se o dne‰ní veãefii. Budete potfiebovat stÛl tady v hotelu,
nebo byste chtûl, abych vám nûkde zafiídila rezervaci?“
„Vûfiím, Ïe mÛj spoleãník uÏ se o to postaral.“ Zamy‰lenû si ji prohlíÏel.
„Je tu je‰tû jedna vûc, se kterou bych rád, abyste mi pomohla.“
„Ano?“
„Na sv˘ch cestách jsem pátral po relikvii svaté Terezie z Ávily. Chtûl
bych, abyste mi jednu obstarala.“
Acacii spadla brada.
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Rychle zavfiela pusu a poznamenala si jeho pfiání. V tu samou chvíli se
rozhodla, Ïe se mu o Marcelovû deníku zmiÀovat nebude.
„PomÛÏete mi?“ Patrávû si ji prohlíÏel.
Acacia udrÏela neutrální v˘raz. „Poptám se a sdûlím vám moÏnosti.“
MuÏova tváfi prozrazovala známky obdivu. „Díky. To bude pro tuto
chvíli v‰echno.“
Postavil se a zapnul si sako.
Zvedla k nûmu oãi. „Monsieur, jak uÏ jsem vãera zmínila, nebyla jsem
v Marcelov˘ch poznámkách schopna objevit cokoliv o va‰í schÛzce. Zjistil jste nûjaké detaily?“
Rychle se podíval za rameno. Tak rychle, Ïe se otoãil zpátky k Acacii
dfiív, neÏ si vÛbec uvûdomila, Ïe se pohnul.
Opfiel se dlanûmi o stÛl a naklonil se k ní. „ZapomeÀte na tu schÛzku,“
vy‰tûkl ‰eptem. „UÏ se o ní znovu nezmiÀujte. Nikomu.“
Acacia se odsunula v kfiesle pryã z jeho dosahu.
Rick popadl svého zamûstnavatele za loket.
Evidentnû byl jeho dotek dostateãn˘ k tomu, aby pfiitáhl hostovu pozornost. OkamÏitû se odtáhl.
Monsieur Breckman si odhrnul vlasy z ãela a upravil rukávy. Odkráãel halou k boãnímu v˘chodu a bodyguardi kolem nûj vytvofiili neproniknuteln˘ val.
Rick stfielil pohledem za sebe a jeho trénované oãi spoãinuly na Acacii.
Ztuhla na místû. Nikdy jí Ïádn˘ host nevyhroÏoval. Z jeho tónu hlasu
a pohledu se o tom nedalo pochybovat. A fakt, Ïe musel Rick zasáhnout,
byl o to hrozivûj‰í.
Acacia neztrácela ãas. Ujistila se, Ïe se nikdo nedívá, a pak se sehnula,
aby tu vûc vyndala zpod stolu. Chtûlo to nûkolik pokusÛ, neÏ se jí to podafiilo vytáhnout. Nûkdo ji tam pfiilepil tlustou lepicí páskou.
Vsunula pfiedmût do osobní sloÏky, pryã od potenciálních slídiv˘ch
pohledÛ. Odnesla si ho do ‰atny a zamkla se v pfiilehlé koupelnû. Teprve
pak se podívala na získan˘ úlovek.
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Byl to se‰it v koÏen˘ch deskách podobn˘ tomu, kter˘ mûla ona. Rozepnula pfiezku a otevfiela ho. Na úvodní stranû bylo Marcelov˘m rukopisem napsané jeho jméno a kontaktní informace.
My‰lenkami se vrátila ke svému kolegovi leÏícímu v bezvûdomí v nemocnici.
Nalistovala poslední stránku. Byl tam zápis s dne‰ním datem a následujícím textem:
Breckman. 22:00. Důležité. V.

Acacia si prohlédla i pfiedchozí poznámky a hledala nûjak˘ odkaz
k Pierru Breckmanovi. Byl tam zmínûn spoleãnû se Silke Rainierovou,
ale net˘kalo se to niãeho zvlá‰tního – jen poznámky o preferencích k snídani, alergii na jahody, dárcích, které mûl Marcel zafiídit pro Silke a rezervaci v Guy Savoy.
Nebyla tam ani zmínka o tom, s k˘m se mûl Breckman toho veãera
v deset hodin sejít, kromû toho, Ïe iniciála toho dotyãného byla V.
Co to Marcel dûlal? A proã byl napaden?
Monsieur Breckman jí moÏná vyhroÏoval, ale nemohl ovládat její my‰lenky. A jí v tu chvíli pfiipadalo, Ïe v jeho spojení s Marcelem je cosi zlovûstného.

001-215 Muz v cernem_145x205 mm QXP 7.x 1.4.19 5:48 Stránka 45

6. kapitola


Hotel Victoire byl pûtihvûzdiãkov˘m ubytováním, které se tû‰ilo v˘teãné reputaci a pfiitahoval bohatou klientelu. Nûktefií z jeho hostÛ se
v‰ak vyÏívali ve vzná‰ení naprosto smû‰n˘ch poÏadavkÛ, ãistû jen pro
vlastní pobavení. Touha monsieur Breckmana po relikvii svaté Terezie
z Ávily se zdála b˘t jedním z takov˘ch úkolÛ.
Acacia nebyla v náladû, aby obûtovala svÛj ãas a pozornost jeho potû‰ení, zvlá‰È ne po té v˘hrÛÏce. Místo toho strávila vût‰inu dne asistencí
hostÛm, ktefií skuteãnû nûco potfiebovali.
Bûhem pfiestávky se schovala v ‰atnû a ponofiila se do Marcelova deníku.
Marnû. Nena‰la nic neobvyklého. Mnoho záznamÛ bylo napsáno jen tak
zbûÏnû, chybûla celá jména a detaily. Vzhledem k tomu, Ïe nevûdûla, co
hledá, se její snaha zdála beznadûjnou.
Na konci dne obrátila svoji pozornost k relikviím.
Nûkteré z nich byly uloÏeny v Ávile, zatímco jiné v Alba de Tormes.
Církev nikdy relikvii první tfiídy neprodá, ale bylo celkem snadno moÏné
získat relikvii tfietí tfiídy – kousek látky, která se dotkla relikvie první
tfiídy. Acacia ov‰em tu‰ila, Ïe látku monsieur Breckman na mysli urãitû
nemûl.
Po skonãení smûny se vysvlékla z uniformy a do‰la do pfiepychovû
zdobeného hotelového baru – stûny zde byly obloÏeny leskl˘m dfievem –
45
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kde uÏ pfied tím zafiídila pití pro zamûstnance na úãet monsieur Breckmana. Jako vût‰inu veãerÛ byl bar obsazen hotelov˘mi hosty. S v˘jimkou barmana byla Acacia jedin˘m zamûstnancem ‰iroko daleko.
„Dobr˘ veãer, Carlosi,“ pozdravila barmana ‰panûlsky, zatímco se nepozorovanû usazovala na konci baru. „Kde jsou v‰ichni?“
Carlos ji pfiivítal ‰irok˘m úsmûvem a odpovûdûl také ve ‰panûl‰tinû.
„V‰ichni z denní smûny uÏ se tu zastavili. Mám pro vás nûco speciálního.“
TouÏebnû se zadívala na fiady lahví. „Co je to?“
„·ampaÀské.“ Carlos vytáhl láhev Louis Roederer Cristal, která se uÏ
chladila, a ukázal jí vinûtu.
Vytfie‰tila oãi, kdyÏ ji spatfiila. „Jste si jist˘?“
„Host vám tento roãník osobnû vybral. A fiekl mi, abych vám dal celou láhev.“ Carlos na ni mrkl.
Zavrtûla nad tou extravagantností hlavou, ale nehodlala dar odmítnout. „Ráda bych se o ni podûlila.“
„Jsem ve sluÏbû.“ Rozhlédl se po místnosti.
PfiiloÏila si ukazováãek na rty.
Carlos otevfiel láhev a nalil Acacii sklenku. Pak ji schoval pod bar a nalil si taky jednu.
Acacia pozvedla ‰ampaÀské. „Na zdraví.“
„Na zdraví, krásko.“
Zavfiela oãi, kdyÏ jí bublinky zaplavily ústa. Ta chuÈ byla aÏ magická –
cítila ovoce a kofiení a nûco témûfi kvûtinového. Byl to neãekan˘ poÏitek.
Zvedla víãka a povzdechla si. „Je velmi dobré.“
„Mûlo by b˘t za tu cenu.“ Carlos se obrátil zády do místnosti a diskrétnû se napil.
„Dobré,“ prohlásil a otoãil se ãelem zpût. PoloÏil sklenku z dohledu
a znovu sáhl pod bar. Podal jí dárkovou ta‰ku. „Pro vás.“
„Pro mû? Proã?“
„Je to od toho hosta.“ Carlos jí pfiistrãil ta‰ku blíÏ.
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Sáhla dovnitfi. Vytáhla preciznû upeãenou brio‰ku zabalenou v celofánu a pfievázanou ma‰lí. ·títek prozrazoval, Ïe pochází z restaurace Guy
Savoy.
„Je tam vzkaz?“ Nahlédla do prázdné ta‰ky.
„Ne, ale monsieur Breckman ji osobnû donesl, kdyÏ vybíral ‰ampaÀské.“ Carlos se usmál a poode‰el k druhému konci baru pfievzít objednávku od servírky.
Acacia si v duchu znovu procházela pfiede‰lou v˘mûnu s jejich hostem a jeho upfiímn˘ údiv nad tím, Ïe nikdy nejedla v Guy Savoy. Bylo
od nûj pozorné, Ïe jí pfiinesl pfiíjemné pfiekvapení od vyhlá‰eného ‰éfkuchafie.
A pak si vzpomnûla na jeho uráÏlivá slova ohlednû její práce a na zpÛsob, jak˘m jí vyhroÏoval.
OdloÏila brio‰ku zpût do ta‰ky.
Nebyla psycholog. Nebylo její prací pokou‰et se analyzovat hosty
a jejich chování. Breckmanovy nedávné ãiny byly v rozporu s tím, jak
byl popsán v hotelov˘ch záznamech. Oãividnû byly drahé ‰ampaÀské
a brio‰ka zpÛsobem, jak se ukázat v lep‰ím svûtle. Ale Ïádn˘ dar, aÈ uÏ
jakkoliv ‰tûdr˘, nebyl dostateãnou omluvou za to, jak se zachoval.
Dala si na ãas s dopíjením znamenitého ‰ampaÀského a klábosením
s Carlosem a pak vyhledala dvefiníka, aby ji doprovodil k motocyklu, do
jehoÏ zavazadlového prostoru opatrnû ukryla zbytek láhve.


Druhého dne na konci smûny do‰la Acacia ke stfie‰nímu apartmá. Pfied
vchodem stály dva bodyguardi. ¤ekla jim své jméno a jeden z nich zopakoval informace do mikrofonu v rukávu ko‰ile.
Dvefie otevfiel Rick, bez úsmûvu a nepfiátelsk˘ jako obvykle.
Pozvedla na nûj oboãí.
Bez jediného slova ji provedl chodbou do ob˘vacího pokoje.
47
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Monsieur Breckman stál pfied kulat˘m sklenûn˘m stolem. Navrchu
leÏelo nezarámované plátno. V rukách drÏel cosi, co pfiipomínalo bílé
prostûradlo, které se vzedmulo jako mrak a postupnû splynulo s opûradly Ïidlí, pfiistrãen˘ch co nejtûsnûji ke stolu.
Prostûradlo bránilo v˘hledu na malbu, ale nedostalo se s ní do kontaktu.
NeÏ se tak ov‰em stalo, Acacia ji letmo zahlédla. Zdála se jí povûdomá.
Udûlala krok kupfiedu.
Host se obrátil a zastoupil jí cestu. „Mademoiselle?“¨
Acacii pfiipadal jeho v˘raz znepokojiv˘. Tmavá oboãí se mu spojila
v jedno, kdyÏ zkoumal její tváfi.
Pfies rameno vidûla párek bodyguardÛ na terase. MuÏi mûli rozepnutá
saka, díky ãemuÏ mohla spatfiit i jejich zbranû v pouzdrech.
Srdce jí zaãalo bít jako spla‰ené. Breckman ji nepfiestával sledovat a vyzafiovalo z nûj silné napûtí. Zaãala si pfiipadat, jako by naru‰ila cosi nebezpeãného.
Instinktivnû se uvolnila a protáhla si ruce spu‰tûné u bokÛ. Rozhlédla
se kolem sebe a zapamatovala si v‰echny moÏné v˘chody, kdyby potfiebovala utéct.
„Chtûla jste se mnou mluvit?“ Host si stáhl bílé rukavice a zastrãil si je
do kapsy u saka.
„Ano, monsieur.“ Odtrhla svÛj pohled od dvefií na terasu. „Jak to ‰lo
s krejãím?“
Host si zaloÏil ruce na hrudi. „Dobfie. Nane‰tûstí musím svoji náv‰tûvu
pfiedãasnû ukonãit, takÏe se s ním sejdu, aÏ tu budu pfií‰tû.“
„Prosím, dejte mi vûdût, pokud vám pfii tom mohu b˘t nûjak nápomocna. Mûla jsem trochu potíÏe s nalezením relikvie, kterou jste Ïádal,“
pokraãovala. „Relikvie tfietí tfiídy je snadné získat, ale podle mého prÛzkumu vlastní v‰echny relikvie první tfiídy církev, a ty nejsou na prodej.“
„MoÏná,“ pronesl monsieur Breckman pomalu. „MoÏná jste se nedívala tím správn˘m smûrem.“
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Byla z jeho tiché reakce zmatená. Nevypadal, Ïe by ho její závûry nûjak pfiekvapily. Místo toho se zdálo, Ïe na nûco ãeká.
Acacia mûla pocit, jako kdyby vystupovala v divadelní hfie a zapomnûla
svou repliku.
Host na ni zíral a ona mu pohled oplácela. Nedívala se na jeho jizvu.
Vlastnû témûfi zapomnûla, Ïe vÛbec existuje. Nedokázala spustit oãi z tûch
bíl˘ch rukavic, které mu vykukovaly z kapsy.
Zastrãila si deník pod paÏi. „S radostí vám obstarám relikvii tfietí tfiídy.“
„Chci první tfiídu. A oãividnû neoãekávám, Ïe ji získám od církve.“
Monsieur si pfiejel palcem po bradû. „Pokud existuje kupec, existuje i trh
a prostfiedky k vyjednávání. A tohle platí na v‰echno, mademoiselle. Na
v‰echno.“
„S va‰ím dovolením s tím nesouhlasím. Církev ty relikvie vlastní a má
svoji politiku – jeden by mohl dokonce fiíct teologické zásady – které jí
zakazují je prodávat.“
„Znovu opakuji, mademoiselle, dívala jste se ‰patn˘m smûrem.“ Host
jí vûnoval vûdoucí pohled. „Marcel byl extrémnû kreativní v fie‰ení problémÛ. MoÏná byste ho mohla zkusit napodobit?“
Acacia odolala touze pronést sarkastickou poznámku. Marcelova kreativita ho pravdûpodobnû pfiivedla do nemocnice. Ona tu samou chybu
neudûlá.
„Je mi líto, monsieur. Jak jsem fiekla, relikvie tfietí tfiídy se dá získat
snadno, ale relikvie první tfiídy patfií církvi. Pokud si budete pfiát, mohu
kontaktovat její pfiedstavitele.“
„V tom nevidím smysl.“ Host pokraãoval ve zkoumání jejího v˘razu.
Acaciinu pozornost znovu pfiitáhlo plátno leÏící pod prostûradlem.
V duchu si ho pfiedstavila. Ty tahy ‰tûtcem byly témûfi impresionistické.
Jaké impresionistické dílo by mohl monsieur Breckman vlastnit?
Rychle se pfiesunul a zaclonil jí v˘hled. „Díky, mademoiselle. To je v‰e.“
Usmál se, a kdyÏ znovu promluvil, hlas mûl jako samet. „Zítra odjíÏdím. Ujistil jsem se, Ïe o vás bude dobfie postaráno.“
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Acacia v jeho poslední vûtû rozeznala skryt˘ smysl; nechal spropitné.
„Nyní má sluÏbu mÛj kolega François. Pokud byste nûco potfieboval, pomÛÏe vám. UÏijte si veãer a ‰Èastnou cestu.“
Obrátila se k chodbû a vykroãila. A pak se z neznámého dÛvodu znovu
podívala smûrem k plátnu.
Myslela na pafiíÏské muzeum moderního umûní. Pfied pár lety se dovnitfi vloupal osamocen˘ zlodûj a ukradl pût obrazÛ nevyãíslitelné hodnoty. Jedním z nich byl Henri Matisse.
NezmiÀoval se monsieur Breckman pfied dvûma dny právû o Matissovi?
Acacia pfiimhoufiila oãi a vybavila si tahy ‰tûtcem skryté pod prostûradlem.
Monsieur Breckman byl okamÏitû u ní a rozpfiáhl ruce. „Díky, mademoiselle. Rick vás doprovodí ke dvefiím.“
Acacia se pfiinutila podívat se mu do oãí a mysl jí pfiitom pracovala
na plné obrátky.
Host zapátral v jejím pohledu. „Vûfiím vám, kdyÏ tvrdíte, Ïe jste py‰ná
na svou diskrétnost.“
„Jistû, monsieur,“ vypravila ze sebe.
Naklonil se k ní. „Va‰e diskrétnost bude odmûnûna.“
Zniãehonic se vedle ní objevil Rick. Nedotkl se jí, ale zaãal ji hnát pfied
sebou smûrem ke dvefiím.
Acacia se na hosta naposledy podívala a pak soustfiedila pozornost na
koberec pfied sebou. Ignorovala pfiítomnost ostatních bodyguardÛ v hotelové chodbû a spûchala k v˘tahu. Pfiivolala ho a ohlédla se pfies rameno.
Rick zÛstal stát mezi dvefimi a sledoval ji.
Acacia vstoupila do v˘tahu a zmáãkla tlaãítko do pfiízemí. My‰lenky
jí bûÏely jako o závod.
Monsieur Breckman je velmi zámoÏn˘ obchodník, jehoÏ fotografie se
neobjevují nikde na internetu. Mûl se zúãastnit schÛzky pravdûpodobnû s nûk˘m, jehoÏ iniciála je V. a kterou mu domluvil Marcel. NeÏ se ta schÛzka
uskuteãnila, Marcel byl pfiepaden.
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Breckman mû poÏádal, abych mu na‰la relikvii a fiekl, Ïe bych mûla b˘t
v pátrání kreativnûj‰í. To mû Ïádal, abych mu na‰la nûkoho, kdo by ji pro
nûj ukradl?
Má poãetnou ochranku a moÏná i kradenou malbu. A chce mû podplatit,
abych mlãela.
Jakmile se za ní zavfiely dvefie, opfiela se o zadní stûnu a pfiikryla si ústa
dlaní.
Zdálo se, Ïe monsieur Breckman má ve svém drÏení jednu z nejslavnûj‰ích ukraden˘ch maleb francouzské historie. A chystá se s ní opustit
hotel.
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7. kapitola


Acacia byla opatrná. Bála se, Ïe udûlá chybu a pfiitáhne k sobû
pozornost. Monsieur Roy uÏ ji varoval, aby si dávala pozor pfii jednání
z velmi v˘znamn˘mi hosty, coÏ znamenalo, Ïe její pozice v hotelu nebyla aÏ tak úplnû jistá.
Zachovala proto dekorum, popfiála kolegÛm pûkn˘ veãer a vstoupila
do ‰atny. Pfievlékla se do bûÏného obleãení a donutila se chovat, jako by
se nic nestalo.
Uvnitfi se jí ale svíjely v‰echny vnitfinosti.
Zkontrolovala batoh a s úlevou vydechla, kdyÏ zjistila, Ïe MarcelÛv
deník je stále uvnitfi. Hodila si ho na záda a pro‰la zadní chodbou k zásobovacím dvefiím do kuchynû. Vybûhla na boãní ulici, kde parkovala
nákladní auta a dodávky.
Potfiebovala soukromí, aby mohla pfiem˘‰let, a pfiesnû jak oãekávala,
nikdo tady nebyl. PouÏila svÛj telefon, aby si vyhledala informace o známé krádeÏi v pafiíÏském muzeu moderního umûní. Staãilo jen nûkolik
kliknutí a zírala na Matissovo La pastorale, jedno z ukraden˘ch umûleck˘ch dûl.
Zahlédla v Breckmanovû apartmá jenom letm˘ záblesk pfiikryté malby.
Ale její pamûÈ pfiifiadila obraz k tomu, na kter˘ se právû teì dívala na displeji mobilu.
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Ale i tak si dala naãas, aby udûlala pofiádn˘ prÛzkum. Hledala novinky o nalezení ukraden˘ch obrazÛ. Îádné nena‰la. Ve skuteãnosti se
ani jeden z tûch obrazÛ do muzea nikdy nevrátil.
Zastrãila si telefon do kapsy a objala batoh.
Poznala tu malbu. Ukradenou malbu. Byla tohle Marcelova kreativita, kterou monsieur Breckmanovi poskytoval? Tohle byl dÛvod, proã
Marcela pfiepadli?
V matném svûtle, které sem dopadalo skrze otevfiené zásobovací dvefie,
se podívala na hodinky.
Monsieur Breckman odjíÏdí ráno, a to za pfiedpokladu, Ïe nezmûní
názor a neopustí hotel dfiív. Vrací se do Monaka, podle v‰eho i s malbou.
Jsem concierge, ne policajt.
Acacia tu my‰lenku peãlivû zváÏila, ale pak to nechala b˘t. I kdyÏ mûla
pofiád brazilsk˘ pas, jejím domovem byla Francie, kterou milovala. KrádeÏ obrazÛ z muzea pfiedstavovala národní skandál.
Nehodlá nûjakému bohatému obchodníkovi dovolit odjet ze zemû
s jedním z jejích pokladÛ. Musí jen pfiijít na zpÛsob, jak˘m to nahlásit,
aniÏ by na sebe upozornila.
Musí‰ si promluvit s monsieur Royem.
Tohle byla podnûtná my‰lenka. Ale co kdyÏ se plete? ManaÏerovi hotelu se nebude líbit, kdyÏ obviní jejich velmi v˘znamného hosta, zvlá‰tû
ne potom, co ho na‰tvala svojí vyh˘bavostí ohlednû Marcela.
Copak by mi to monsieur Breckman nefiekl, kdyby ta malba byla pouhou
reprodukcí? A proã by s ní manipuloval v bíl˘ch rukavicích?
Za ní se ozvala rána.
Acacia se prudce otoãila a zaujala bojov˘ postoj.
Jeden z kuchafiÛ zvedl ruce. „Omlouvám se.“ DrÏel krabiãku cigaret
a zapalovaã. „Jenom jsem si pfii‰el zakoufiit.“
Narovnala se a vûnovala mu pfii‰krcen˘ úsmûv. „UÏ jsem na cestû zpátky.“
Protáhla se kolem nûj dovnitfi a ohlédla se pfies rameno, kdyÏ strãil do dvefií
nûjakou bednu.
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Posadil se, zapálil si a zhluboka potáhl. Pak smûrem k nebi vyfoukl
velk˘ oblak d˘mu a jeho ramena viditelnû povolila.
Závidûla mu.
Posbírala si my‰lenky a do‰la k názoru, Ïe ohlednû té malby prostû musí
nûco udûlat, i kdyby se mûla jenom podûlit o své podezfiení. Nane‰tûstí
ta poslední osoba, s níÏ si pfiála mluvit, byla pfiesnû tou, které musela zavolat.
Pro‰la dál prázdnou chodbou, aby se dostala pryã od otevfien˘ch dvefií,
ale dávala si pozor, aby se pfiíli‰ nepfiiblíÏila ke kuchyni. Nechtûla, aby ji
nûkdo sly‰el.
Vytoãila ãíslo a ãekala na spojení.
Na druhé zazvonûní to zvedl muÏ, hlas jako pohlazení. „Ma belle.“
„Lucu,“ vydechla prudce Acacia. Rozhlédla se, aby se znovu ujistila,
Ïe je sama.
„O co jde? Co se dûje?“ LucÛv tón se okamÏitû zmûnil.
„Já – “ Acacia se odmlãela a popo‰la trochu dál.
„Caci? Jsi zranûná?“
Zavfiela oãi. Stará pfiezdívka pronesená s upfiímn˘mi obavami zpÛsobila, Ïe se jí zkroutil Ïaludek.
„Právû mi skonãila smûna a myslela jsem…“ Znovu se nejistû odmlãela.
„Nejspí‰ to nic není. Nemûla jsem tû otravovat.“
V telefonu se ozvaly kroky spoleãnû s prásknutím dvefií.
„Jsi ve Victoire?“
„Ano.“ Zamraãila se. „Jak ví‰, kde pracuju?“
„Byl jsem nedávno na skleniãce s Yvesem a Véronique. Co moÏná nic nebude?“
Acacia znervóznûla nad my‰lenkou, Ïe byla pfiedmûtem konverzace
mezi jejími pfiáteli a b˘val˘m partnerem, ale odsunula to stranou. Mûla
dÛleÏitûj‰í vûci, se kter˘mi si dûlala starosti. „Myslím, Ïe jeden z hostÛ
má u sebe v pokoji ukradenou malbu.“
Kroky utichly. „Ukradenou odkud?“
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„Z muzea moderního umûní.“
Luc ztlumil hlas. „Co tû pfiivedlo k my‰lence, Ïe je kradená?“
„Vypadala jako Matisse.“
„Ani jeden z tûch obrazÛ se nikdy neobjevil. Jsi si jistá?“
„Ne. Nejsem. Zahlédla jsem ji jen na okamÏik, neÏ ji ten host zakryl.
Nebyla v rámu; jen plátno poloÏené na stole. Ale manipuloval s ním v bíl˘ch rukavicích.“
„Malby z muzea byly ze sv˘ch rámÛ vyfiíznuté. Jak se ten host jmenuje?“
„Pierre Breckman, je z Monaka. Je tady ãast˘m hostem, ale já jsem ho
nikdy pfiedtím nepotkala.“
Luc cosi zavrãel do sluchátka a Acacia sly‰ela, jak nûco vyÈukává do
klávesnice. „¤ekni mi v‰echno, co o nûm ví‰.“
„Je mu tfiicet osm. Bohat˘ obchodník, ale nevím v jakém odvûtví. PfiijíÏdí do PafiíÏe nûkolikrát do roka a bydlívá ve Victoire. AÏ donedávna byl
zapleten˘ s modelkou Silke Rainierovou. Pokud je v hotelu, jedná pfiedev‰ím s Marcelem, m˘m zku‰enûj‰ím kolegou.“
„Co pro nûj Marcel dûlal?“
„Lístky na fotbal, rezervace na veãefii, nákupy. Host se zmínil o schÛzce,
kterou mu mûl Marcel domluvit. Ale je‰tû neÏ pfiijel, Marcela pfiepadli.“
Ëukání do kláves ustalo. „CoÏe?“
Acacia se opût rozhlédla kolem sebe. „Marcel byl pfied pár dny pfiepaden, kdyÏ se vracel po smûnû ke své motorce. Je v kómatu.“
Acacia zaslechla zvuk jezdící Ïidle a pak náraz do nûãeho tvrdého.
„Mûla jsi mi zavolat,“ pronesl káravû.
„Proã bych to dûlala? Policie fiekla, Ïe to bylo loupeÏné pfiepadení.“
Luc zafunûl. „Jsem v brigádû pro potlaãování loupeÏné kriminality.“
„Proto ti taky fiíkám o té malbû.“ Acacia potlaãila nutkání zvednout
oãi v sloup.
Brigáda pro potlaãování kriminality neboli BRB byla speciální vládní
jednotka spadající pod francouzské ministerstvo vnitra a pfievy‰ovala
policii. KrádeÏe umûní spadaly do její jurisdikce.
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„BRB má na starosti také loupeÏná pfiepadení, Caci. A vût‰ina z nich nekonãí kómatem.“
Acacia ve sluchátku zaslechla rychlé kroky.
„UÏ s tebou nemám nic spoleãného,“ fiekla jemnû.
Luc její poznámku ignoroval. „¤íkala jsi, Ïe se to pfiepadení stalo tûsnû
pfiedtím, neÏ ten host s malbou pfiijel?“
„Ano.“
„KdyÏ jsi tu malbu u nûj v pokoji vidûla, jak na to zareagoval?“
„Zakryl ji. A fiekl mi, Ïe moje diskrétnost bude odmûnûna. Pak mû
jeden z jeho bodyguardÛ vyprovodil ke dvefiím.“
Luc zaklel. „Dotkli se tû?“
„Ne.“
„VyhroÏovali ti?“
„Ne, ale naznaãil mi, abych drÏela jazyk za zuby.“
Zvuk krokÛ zrychlil. „Jsi u svého pracovního stolu?“
„Ne, smûna uÏ mi skonãila. Jsem vzadu v chodbû u kuchynû.“
„Jsi sama?“
„Ano.“
„BûÏ do vstupní haly. Posaì se k baru a objednej si pití. NezÛstávej sama.“
„Musím o tom v‰em fiíct manaÏerovi hotelu.“
„Dobfie,“ souhlasil napjatû Luc. „¤ekni mu, Ïe agenti uÏ jsou na cestû.
Nikdo se k tomu hostovi nebo k jeho apartmá nepfiiblíÏí, pokud nebude chtít
opustit hotel.“
„Ty sem posílá‰ agenty?“ Acacia se zbûsile rozhlédla kolem sebe. „Jenom jsem se tû chtûla zeptat na tu malbu.“
„Tohle musím nahlásit. Poskytla si nám stopu k jednomu z na‰ich nejvût‰ích pfiípadÛ a to ani nezmiÀuji fakt, Ïe mám starost o tvé bezpeãí. Zlodûji
umûní, stejnû jako lupiãi, jsou obvykle pfiízemní prospûcháfii, ale kupci jsou
mnohem nebezpeãnûj‰í.“
Teì byla fiada na Acacii, aby zaklela.
56
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Luc ji pfieru‰il. „¤ekni manaÏerovi, Ïe se host pravdûpodobnû pokusí té
malby zbavit, pokud uÏ to neudûlal. Kdy jsi ho vidûla naposledy?“
„Pfied dvaceti minutami.“ Acacia si pfiidrÏovala telefon u ucha, zatímco
kráãela chodbou k lobby.
„MoÏná uÏ bude pfiíli‰ pozdû. Vidí‰ uÏ kolem sebe nûjaké lidi?“
„Ano. Zrovna pfiicházím do haly. PÛjdu do kanceláfie manaÏera.“ Zahnula za roh a rozpaãitû si popotáhla popruh od batohu zpût na rameno.
„Stal se v poslední dobû obûtí zloãinu i nûkdo dal‰í z hotelového personálu?
Nebo nûjaké nehody?“
„Nic, o ãem bych vûdûla. Monsieur Breckman má poãetnou ochranku.
Jsou ozbrojení.“
„Kolik muÏÛ?“ Luc zv˘‰il hlas a Acacia zaslechla zvuk zavíran˘ch dvefií.
„·est.“
„Jaké zbranû?“
„Já nevím – obyãejné pistole.“
„ZÛstaÀ s manaÏerem nebo jdi k baru. Chovej se, jako by se nic nestalo.
Pokud k tobû ten host nebo nûkdo z jeho ochranky pfiijde, zavolej mi. Jsem
na cestû.“
„Tohle nemusí‰.“
„ZÛstaÀ, kde jsi,“ pfiikázal jí. „UÏ jsem v autû.“
PoloÏil to a Acacia zÛstala zírat na svÛj telefon. Pfiem˘‰lela o tom, co
právû udûlala.
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Acacia seděla na baru opfiená tak, aby mûla v˘hled na dvefie.
Moc dobfie vûdûla, proã do svého podezfiení nezatahovat Luca, ale stejnû
to udûlala. A on byl teì na cestû sem spoleãnû s agenty.
Objednala si dal‰í drink a dûsila se toho, Ïe v jednom nestfieÏeném
okamÏiku naprosto zniãila svoji anonymitu. Svírala si dlanû a rozhlédla
se kolem sebe.
Mezi dvefimi se objevil Luc.
Se sv˘mi sto osmdesáti centimetry byl jenom o pût centimetrÛ vy‰‰í
neÏ Acacia. Mûl pískovû hnûdé vlasy, které potfiebovaly ostfiíhat, a pûknou
tváfi mu zakr˘valo strni‰tû. Byl hezk˘, uÏ kdyÏ chodili do ‰koly, a teì je‰tû
víc, v tmav˘ch kalhotách, modré ko‰ili a koÏené bundû. Vypadal spí‰ jako
herec neÏ policajt, aãkoliv ten by nepfielétl lobby tak pozorn˘m pohledem, dfiíve neÏ by vstoupil.
„Caci,“ zamumlal, kdyÏ k ní do‰el. Pak ji políbil na obû tváfie.
Samotn˘ pozdrav byl naprosto nevinn˘. Pfiátelé se tak zdravili v jednom kuse, ale Acacia pocítila vlnu nostalgie, která se je‰tû prohloubila
s rychlostí, jakou se odtáhl.
Cítila, jak rudne. „Lucu, já – “
„Tady ne,“ pfieru‰il ji a nespou‰tûl z ní modré oãi.
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Sáhl do kapsy, vytáhl nûkolik bankovek a poloÏil je vedle její poloprázdné sklenky. K˘vl na barmana a zvedl Acaciin batoh ze zemû.
Jakmile se postavila, odvedl ji ke dvefiím. Ruka se mu vzná‰ela nad jejími bedry, ale nedotkl se jí.
Acacia oceÀovala jeho profesionalitu, ale cítila smutek. Vzdala se ho,
i kdyÏ ho milovala. Mûla pro to svoje dÛvody a ty stále pfietrvávaly. Musela si to neustále pfiipomínat.
„Je tu místo, kde bychom si mohli v soukromí promluvit?“ zeptal se
ti‰e, zatímco procházeli halou.
„MÛÏeme jít do ‰atny.“ Acacia se rozhlédla. „Ale nemá‰ tam co dûlat.“
„Potfiebuju jenom minutu.“ Luc byl v pracovním reÏimu a nenechal
se jen tak odmítnout.
Luc byl první, kdo vstoupil do místnosti a prohledal ji, aby se ujistil,
Ïe jsou sami. Jakmile byl spokojen˘, mávl na ni.
Zavfiela za nimi dvefie. „Zavolala jsem ti kvÛli té malbû, protoÏe jsem
se bála, Ïe je kradená. Neãekala jsem, Ïe sem dorazí‰.“
„Jsi svûdek.“ Vrátil jí batoh. „Chtûl jsem se osobnû pfiesvûdãit, Ïe jsi
v pofiádku.“
Acacia si nervóznû promnula ãelo. „Jsem v takovém prÛ‰vihu. Nemá‰
ani ponûtí, co mû to bude stát.“
Lucovy modré oãi se setkaly s jejími. „Hlavní vy‰etfiovatel krádeÏe
v muzeu je na cestû. Moji kolegové uÏ jsou v budovû a ty jsi se mnou.“
Zablesklo se jí v oãích. „Hotel je v obleÏení agentÛ. Noãní manaÏer
zufiil, kdyÏ jsem s ním mluvila. ·éf bude vzteky bez sebe.“
„Udûlala jsi správnou vûc,“ utû‰oval ji Luc. „Toho noãního manaÏera
právû teì vysl˘chají. NemÛÏu se úãastnit vy‰etfiovaní kvÛli na‰emu spojení, ale musím nahlásit, co jsi mi fiekla.“
ZaloÏila si ruce na hrudi. „A co bude dál?“
„Philippe, hlavní vy‰etfiovatel, tû vyslechne. Promluvím s ním, aby ti
dal k dispozici nûkoho, kdo na tebe bude dávat pozor. âistû jako preventivní opatfiení. Pochybuji, Ïe bude tvÛj v˘slech trvat dlouho, aãkoliv
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moÏná bude nutné, abys jela na Quai des Orfèvres tfiicet ‰est podepsat
oficiální v˘povûì. Jeden z kolegÛ tû potom odveze domÛ.“
„Mám motorku.“
„Pfiíli‰ riskantní.“
Prohrábla si vlasy. „Tohle je ‰patné. Moc, moc ‰patné. Mûla jsem si promluvit se ‰éfem, neÏ jsem ti zavolala. Objeví se to ve v‰ech zprávách!“
Luc se zachmufiil. „Mluvíme tu o mimofiádném umûleckém díle, ne
o krádeÏi hotelov˘ch ruãníkÛ. Pokud dopadneme zlodûje, bude‰ hrdinka.“
„Nechci b˘t hrdinka!“ Divoce máchla rukama. „Nechci, aby se moje
totoÏnost dostala na vefiejnost. Má‰ vÛbec tu‰ení, co to znamená?“
Luc popo‰el o krok blíÏ. „Nebudeme zvefiejÀovat jména v‰ech svûdkÛ
v médiích. UÏ jsem Philippovi fiekl, Ïe jsi moje kamarádka. Bude se tak
k tobû chovat.“
„Jistû,“ zamumlala, ale nijak ji nepfiesvûdãil.
„To je bez debat,“ pronesl rozhodnû. „Pokud nám pomÛÏe‰ tenhle pfiípad uzavfiít, bude‰ mít díky celého BRB.“
Natáhl se po ní a okamÏitû se zarazil. Místo toho si vrazil ruce do kapes. „Ujistím se, aby v‰ichni vûdûli, Ïe nechce‰ zvefiejnit svoje jméno ve
zprávách.“
V˘raz mu zjihl. „Vím, Ïe je to naprosto pfií‰ern˘ naãasování, ale moc
rád tû vidím.“
Acacia sklopila pohled ke ‰piãkám sv˘ch bot. „Taky tû ráda vidím. Jak
se má Simone?“
Luc si promnul zátylek. „Odstûhovala se. Proto jsem byl venku s Yvesem a Véronique. Chtûli sly‰et cel˘ pfiíbûh.“
Acacia zvedla hlavu. „To je mi líto.“
„Neklapalo to.“ Vûnoval jí poloviãní úsmûv. „A co ty? Vídá‰ se s nûk˘m?“
Hodila si batoh na rameno. „Hodnû pracuju. Ale mám tu práci ráda,
coÏ je dÛvod, proã doufám, Ïe monsieur Roy pochopí, proã má v‰ude
v hotelu BRB.“
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Luc si odka‰lal. „Nech to na nás. Teì tû odvedu k Philippovi.“ Pokynul jí, aby vy‰la z místnosti pfied ním.
Na okamÏik se je‰tû zastavila. „Vím, Ïe vûci mezi námi neskonãily
zrovna dobfie, ale jsem vdûãná, Ïe jsi mû pfiijel zkontrolovat.“
Ve tváfii se mu objevil napjat˘ v˘raz. Pfiik˘vl.
Acacia na okamÏik zvaÏovala, zda mu nepovûdût o Marcelovû deníku.
âím déle si ho nechává, tím vût‰ímu nebezpeãí se vystavuje. MÛÏou ji nakonec obvinit ze zadrÏování dÛkazÛ! Ale Marcelovo pfiepadení vy‰etfiuje
pafiíÏská policie. Musí ten deník pfiedat jim.
Se zatnut˘mi zuby vy‰la na chodbu a Luc ji následoval.
KdyÏ za‰li za roh do haly, Acacia si uvûdomila, Ïe je plná agentÛ BRB.
Z plic jí unikl ve‰ker˘ vzduch. Luc neznal její nejhor‰í obavy nebo dÛvod, proã jeho ãiny mÛÏou uvrhnout její i matãin Ïivot do nebezpeãí.
JenÏe teì uÏ bylo pfiíli‰ pozdû.
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Acacia nemohla spát.
Agent BRB ji pfiivezl domÛ aÏ pozdû v noci. Strávila hodinu zíráním
do stropu a pfiemítáním nad uplynul˘mi událostmi. Nakonec to vzdala
a místo toho si udûlala pão de queijo – bochánky z tapiokové mouky se
s˘rem.
Krátce pfied rozbfieskem se vrátila do postele, vyãerpaná aÏ do morku
kostí, a na pár hodin usnula. Zrovna dokonãila pfiípravu snídanû, kdyÏ
se ozvalo zaklepání na dvefie.
Claude zamÀoukal.
Ignorovala uraÏeného kocoura a podívala se do kukátka ve dvefiích.
Venku stál Luc, ruce vraÏené v kapsách koÏené bundy a ve tváfii zachmufien˘ v˘raz. Zvedla Clauda a otevfiela dvefie.
„Dobré ráno,“ usmál se Luc pfii‰krcenû.
Zamraãila se. „Je pÛl osmé.“
„Je to dÛleÏité.“ Luc se jí zadíval pfies rameno do bytu. „MÛÏu dál?“
Claude ne‰Èastnû zamÀoukal a zaãal se kroutit. KdyÏ ho Acacia pustila,
vystfielil na druhou stranu místnosti a zmizel pod postelí.
Otevfiela dvefie dokofián a pozvala Luca dovnitfi. Políbil ji na obû tváfie
a tentokrát jí nechal ruce na ramenou.
„O co jde?“ zeptala se.
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