
Pravá tvář 
 
 

 

Info k povídce: Otec dětí, který byl pro ně vzorem spravedlnosti, pravdy a lásky, se mění. 
Anebo se stává tím, kým doopravdy je? Skrýval svoji pravou podstatu, mnoho let. Nyní je 
tomu konec a jeho děti i žena, se dozvídají pravdu. 
Proč? 
 
Motto: Můžeme si být jisti, že někoho známe, a přitom,… Podívej se kolem sebe a ujisti se, 
komu věříš. Zda si to zaslouží? 
 
Upozornění: Tato povídka bude něco jako kriminálka. Vraždy, násilí a jiné zločiny. 
 
Citát: Facta probant homines (Činy svědčí o lidech)  
  Quae facta sunt, non possunt mutari (Co se stalo, nelze změnit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Prolog 
 

„Proč to ten idiot udělal! Jak já ho nenávidím.“  
Křičím vždy, když si vzpomenu na svého manžela. Na toho ignoranta, kterému jsem porodila tři děti. Tak krásné 
děti. A on si jich nevážil. Uvrhl je svým chováním do zatracení. Budou se na ně dívat skrz prsty. Nikdo jim 
nepomůže. Budou trpět, za hříchy svého otce. 
„Jestli se mu tak dá říkat.“ 
Hledám ve svých vzpomínkách. Stále nenacházím. Nenašla jsem nic, co by naznačovalo tomu, že se, z mého 
milovaného muže. Dávno tomu bylo. Stane násilník a vrah. 
„Tolik let to zdárně skrýval.“ 
Posadím se do křesla s hlavou v dlaních. Plakat již nemůžu. On si nezaslouží, abych se kvůli jeho osobě trápila. 
Moje děti si zaslouží silnou matku. Nemohu je v tak těžké chvíli opustit. 
„Kdo by se o ně postaral.“ 
Slzné kanálky jsou vyschlé, jako já. Jsem vyprahlá, toužící po lásce a porozumění. Matka tří dětí, které tak moc, 
milovali svého otce. Stále nechápou, proč musel odejít. Jak to, že se nevrátí? Nebude si s nimi hrát a povídat. 
Nejvíce bude trpět Erik. Je mu teprve osm let a svého otce zbožňuje, je pro něj vzorem. Kdyby jen tušil. 
„Kéž bys shnil v pekle.“ 
Nesmím zapomenout, na třináctiletou, Eleonor a její stejně staré dvojče, Evelyn. Manželův vrtoch, chtěl, aby se 
děti jmenovali tak, že začíná jejich jméno na é. Až teď jsem pochopila, co ho k tomu vedlo. Stále si s nimi hrával, 
říkal jim. Moje malé princezny. Byl pro ně králem a vzorem pravého muže. Tak si představovaly své budoucí 
manžely. „Maminko, ty máš štěstí. Jen takového, jako je táta. Nikdy jiného.“ Udělal vše, co jim na očích viděl. 
„Po nocích sis užíval.“ 
Když si mě bral, sliboval. Budu tě ctít, nikdy ti neublížím, nezalžu. Nebudu nevěrný. Nic z toho nesplnil, ani 
písmenko z jeho slov, nebyla pravda. 
„Kde jsi byl?“ 
Ani na tohle jsi nikdy nenašel odpověď. Myslím, pravdivou.  A já? Naivně jsem ti věřila, každé slovo, dotek, 
mimiku tvé tváře. V ničem z toho jsem neviděla žádný úskok, či faleš. Jak jsem byla hloupá, naivní. 
„Proč sis nikdy nesundal tu masku?“ 
Sedím tu a vím. Nikdy jsem tě neznala. Za sklem nesedí muž, kterého jsem kdysi milovala. Kdysi dávno. 
„Jak jim to vysvětlím?“ 
Přišli si pro tebe. Měli pouta a zbraně. Nebránil ses, a oni mi tě odvedli. Slíbil jsi, že se vrátíš a já ti věřila. „Je to 
omyl.“  Volals. Jak jim to mohu říct! 
„Jsi vrah.“ 
Oni to nepochopí, jak by mohli. Jsou to ještě děti. Zbožňovali ho a stále je pro ně bohem. Jak vezmou fakt, že 
jejich otec je vrah. 
Zabil tolik lidí a proč? To nikdy neřekl. A ani dnes neřekne.  
„Proč.“ 
Otvírá ústa. Chce něco říct. 
„Protože,…“ 
Vrtím hlavou a zvedám se ze židle. Nemám mu co říct. Zklamal a zradil. Nemá cenu truchlit. 
„Nenávidím tě za to, co jsi udělal.“ 
Znovu otvírá ústa. Jako ryba na suchu. Rozesměje mě to, nevím proč. 
„… protože Vás miluji.“ 
Nevěřícně vrtím hlavou a otáčím se na něj. Naposledy se mu dívám do jeho očí. Do těch, které mě, kdysi dávno, 
uchvátily. Nevidím tam lítost ani stesk. Je přesvědčen o tom, že jednal správně. 
„Ty? Ty nevíš, co je to láska. Jsi zvíře a brzy zemřeš, zasloužíš si smrt. Ne tak, jako ti, které jsi zabil. Nezasloužíš 
slitování, neměl jsi je ty. Nebude je mít ani nikdo s tebou.“ 
Odcházím. Ruku na klice, neohlížím se, cítím jeho pohled na svých zádech a slova, která do mě udeří. Je to jako 
vichr, studí. 
„Brzy poznáš a pochopíš. Jako já! Nezapomeň!“ 
 



 

1. kapitola 

Kde se to zlomilo? 
 
Probudili se, jako každý den. Objímal svoji manželku, políbil ji na tvář a vstal z postele. Ona jen zvedla hlavu, 
usmála se a otočila na druhou stranu. 
Celým domem bylo cítit jídlo. „Snídaně.“ Vykřikla asi dvaadvacetiletá žena a posadila se na posteli. Nemusela 
ani vstát, otevřely se dveře a dovnitř vstoupil, jen o pár let starší muž. Na rukou držel tác, ze kterého se kouřilo. 
Byla to káva a křupavé rohlíčky.  
Žena se těžce posadila a natáhla se pro snídani. 
„Miláčku, tohle mi nedělej. Za chvíli budu jako koule a už tě nebudu přitahovat.“ 
Rozesmál se a posadil se k ní blíže. Znovu ji políbil na tvář a pak na vypouklé bříško. 
„Ty? Nikdy.“ 
 
„Tak co? Jak to vypadá? Těšíš se? Dvojčata se nerodí každý den a navíc, holky. Určitě budou celá matka. Emily 
se má dobře, sluší jí to.“ 
Nervózní, nadcházející otec, si nervózně poposedl a nahnul si ze skleničky. „Chce, abych s ní šel k porodu, ale já 
mám strach. Co když, se, něco, … “ 
„Nesýčkuj. Vše bude v pohodě.“ 
 
Dvě holčičky se usmívají z postýlky. Mají kaštanové vlasy a zelenomodré oči. Jejich hrdí rodiče jim jejich úsměvy, 
vrací. 
Oba se drží za ruce a koukají na své prvorozené dcery. Příště, to bude, kluk. 
 
„Eriku! Kde jsi? Měli bychom jít, asi budu rodit. Ne asi, ale určitě.“ Vykřikla vyděšeně. 
Ozvaly se kroky a do pokoje vstoupil, výše oslovený, muž. Vypadal vystrašeně, možná i hůř, než nastávající 
rodička. 
„Jsi si jistá? Neměli bychom,…“ 
„Ne! Teď hned.“ 
Muž se procházel po nemocniční chodbě a něco si mumlal. „Měla, měl jsem,…“ Posadil se a položil hlavu do 
dlaní. „Co když? Ne! To se nesmí stát.“ 
Pohnula se klika a z porodního sálu vyběhla sestřička.  
„Je to kluk. Máte syna.“ 
Rozběhl se a zastavil se u dveří. Chytil ji do náruče a vykřikl. „Děkuji.“ A pak se rozběhl k porodnímu sálu. 
Zastavil ho však ženský hlas. 
„Pane Palmere, ještě tam nesmíte, je mi líto.“ 
Otočil se po hlase a zklamaně svěsil hlavu. Pomalým krokem se vydal zpět a zhroutil se do křesla. „Moc by mě 
zajímalo,…“ 
Seděl a čekal nejméně tři hodiny, než se dveře znovu otevřely a stál v nich doktor. „Pane, můžete jít. Vaše žena 
je na pokoji číslo 13. Doufám, že nejste pověrčivý. Vaše manželka si ho vyžádala.“ Zavrtěl hlavou a odešel. 
 Zastavil se přede dveřmi a natáhl ruku ke klice. Nadechl se a položil ji na ni, stiskl a dveře se potichu otevřely.  
Jeho žena ležela v posteli a dívala se ke dveřím. V náruči uzlíček, s jejich synem. 
„Jak se cítíš?“ Zašeptal a přišel až těsně k ní. Posadil se na židli, která stála jen asi metr od postele a přitáhl si ji 
blíž, k lůžku. 
„Báječně, když jsi tady se mnou. Měla jsem strach, trvalo ti to dost dlouho. Vypadá krásně, co říkáš?“ Rozpačitě 
se usmál a přikývl.  
„Je ti podobný.“ 
 



 
 
„Holky! Kde jste? Maminka už přijela i s bratříčkem. Pojďte je přivítat.“ 
Ze schodů seběhly dvě, asi pětileté, dívky.  
 
„Miláčku, pojď si poslechnout, co říkají v televizi. To je hrozné.“ 
Stále ještě pohledná, asi pětatřicetiletá žena, přišla do obývacího pokoje a posadila se na pohovku. Oči jí 
zamířily na obrazovku. A poslouchala, co se zase stalo. 
 
Dnes, v ranních hodinách, bylo nalezeno tělo, dosud neznámé ženy. Nebylo možno odhalit, o koho se jedná. Její 
tělo bylo zohaveno. Našlo se jen torzo. Jedná se, nejspíše, o ženu středního věku, bílé pleti. Nalezena byla 
v jedné ze zapadlých uliček, našeho města Melates City.  
Bližší informace jsme bohužel nezjistily. Na případ je uvaleno přísné, informační embargo. 
Jakmile budou známy další formace, neprodleně vám je sdělíme. 
Dále,… 
 
„Eriku, vypni to. Nemohu už dál poslouchat, je to nechutné. Kam ten dnešní svět spěje? Toho maniaka by měli 
zabít.“ Zavrtěla hlavou a vrátila se do kuchyně. „Proboha, co když se něco stane,…“ 
Odcházela a naštěstí si nevšimla pohledu svého muže. Ani nezaregistrovala, že si opět pustil televizi a 
s úsměvem sledoval další zprávy. 
 
V deset hodin večer byl přerušen pořad a divákům byly podány další informace o řádění fantoma a vraha 
v jedné osobě. 
 
Z důvodů, které vám budou později známy, pokračujeme o zprávě šíleného maniaka, který vraždil v našem 
mírumilovném městečku. 
Pokud se někde poblíž vyskytují děti, pošlete je spát. Citlivé osoby by neměly dále poslouchat, vypněte si prosím 
váš přijímač. Děkuji. 
Jak už jsme informovali v dřívějších hodinách. Bylo nalezeno torzo ženy. Jedná se o slečnu Elizabeth Scott. Tato 
dívka, pochybné pověsti, si vydělávala prostitucí.  
Co je však nejvíc zarážející, nikdo ji neviděl v blízkosti nikoho podezřelého. Nestěžovala si na žádného člověka, 
který by ji nějak ohrožoval. 
Identifikace byla možná jen podle otisku jejího chrupu. Tělo, jak již jsme dříve řekli, bylo zbaveno končetin. Byl ji 
vyříznut jazyk a do úst ji vložil kousek látky. Jaký je význam, dosud neznámý.  
Byly ji odřezány genitálie a měla vyříznuté srdce. I toto postrádá, prozatím, kdejaký význam.  
Nejspíš, se jedná, o vyšinutého jedince, který,… 
 
Vypnul televizi a pohodlně se opřel do křesla, vytáhl si staré album a otáčel stránku po stránce. Dostal se 
k jedné fotce. Vytáhl ji a položil na stůl a pak zašeptal. „Oni to nechápou, ale pochopí.“  

 

 



2. kapitola 

Zločin, který to začal? 
 

Po liduprázdné ulici, kráčí osaměle osoba. Je to muž. Obezřetně se rozhlíží kolem a kráčí dál. Zastaví se u domu 
a znovu se rozhlíží. 
Nechce, aby si ho někdo spojoval s tímto místem, anebo časem. Mačká zvonek a čeká. Poté se ozvalo. „Kdo je 
tam?“ 
„To jsem já. Vy víte, kdo.  
Poté se ozvalo zazvonění, on otevřel dveře a vstoupil.  
Vystoupal dvě patra, na nic nesáhl.  
Dveře se otevřely, stála v nich mladá dívka. „Pojďte dál.“ 
Neusmála se a ani náznakem nedala vědět, že je ráda za jeho společnost. 
Ani jeden z nich, už nepromluvil.  
Posadila se na postel a začala se pomalu svlékat. On stál a jen se na ni díval, neučinil žádný pohyb. Zvedla 
pohled a nepatrně se usmála. 
 
Na lůžku ležela dívka.  
Krev, všude byla, krev. Zírala na strop, v očích se jí zračil děs a strach. Ústa měla pootevřená a na rtu byla, kapka 
krve. 
Nad jejím tělem, stál muž. V ruce svíral nůž, v očích, fanatické šílenství a na rtech, úsměv. 
Sklonil se k tělu a kouskem látky, kapku setřel.  
Na sobě měl pouze spodní prádlo a na celém těle kapičky a stříkance krve. Znovu se sehnul a sevřel v ruce nůž.  
Tělo již pomalu chladlo, ale on stále „pracoval“. Pot z čela si stíral kouskem látky, kterou stále držel v ruce. 
Po tříhodinové práci, si prohlédl své, dílo. Spokojeně se usmál a odkráčel do koupelny, kde se umyl.  
Z velké tašky, kterou nechal u vchodových dveří, vytáhl igelit. Rozložil ho na zem a tělo svalil na něj.  
Spoušť, kterou způsobil, nechal tak, jak byla. Zkontroloval, jestli něco nezapomněl, přehodil si ji, přes rameno a 
vyhodil z druhého patra, z okna.  
 
Co se stalo předchozí den aneb, co ho vedlo k tomuto činu. Anebo ne? Bez příčiny? 
 
Muž, říkejme mu Erik. Proč? Protože se tak jmenuje. Prohlížel si fotografie, až dorazil na jednu. 
Byla na ní žena, nebyla krásná, ale něčím zvláštní, byla. Její oči se dívaly z fotografie, jako živé, jen promluvit. 
Stekla mu po tváři slza, kterou si rozhodným tahem setřel. Rozhlédl se kolem a na fotografii ženy se zadíval 
znovu. Pak ji políbil a zašeptal. „Zase budeš mezi námi.  
 
Několik dnů se procházel po městě. Hledal někoho, ale stále nenacházel. Na každé ženě, se mu něco nezdálo. 
Žádná nebyla jako ona. Vždy ho na nich něco odradilo. A pak ho to napadlo. 
Co kdyby nehledal jen jednu? Může si ji stvořit.  
 
(Na vysvětlenou: Trpí utkvělou představou, že je něco víc. Že dokáže vytvořit člověka, k obrazu svému. Pokládá 
se za něco, jako boha.) 
 
Po několika dnech našel, co hledal. Ta dívka byla jiná, a přece stejná. Měla krásné nohy a ruce, jako ona. 
Problém byl v tom, že to byla, prostitutka. Tohle by mu neodpustila. Ale co, co oči nevidí, to srdce nebolí. Jinak, 
byla ideální. Nikdo se po ní shánět nebude, jak doufal. Nikdy u ní nezahlédl nikoho, koho by mohl považovat za 
přítele anebo rodinu. Nebyla s nikým v úzkém kontaktu, a to mu vyhovovalo. 
 
Zvedl telefonní sluchátko, zase ho spustil zpátky. Pak s rozhodným výrazem ho znovu sevřel v ruce a přiložil 
k uchu. 
Tú, tú, tú,… 
Ozýval se ze sluchátka, oznamovací tón.  
„Haló?“ 
„Dobrý den. Já. Nikdy jsem tohle nedělal, ale. Chtěl bych si objednat vaše služby. Kam mám prosím přijít?“ 
Ozval se příjemný smích a hlas. 



„Jistě. Přijďte na Feliston street 19/45, druhé patro, a chtějte Beth. Kdyby se někdo ptal, jste můj,… Kolik je vám 
let?“ 
„Třicet.“ Odpověděl. 
Chvíli bylo ticho, přerušované jejím dechem. Než odpověděla. „Bratr, budete můj bratr. A vaše jméno?“ 
Nyní byl ticho on. „Já. Jmenuji se, a není to jedno?“ 
„Jistě. Tak dobře. Očekávám vás v jedenáct hodin večer. Nashledanou.“ 
Neodpověděl a položil sluchátko na své místo. 
Zhluboka se nadechl a postavil se. Došel ke dveřím, otočil klíčem a vyšel z pracovny. „Miláčku? S kým jsi to 
mluvil?“ 
„Potřeboval jsem si něco vyřídit. Zítra mám pracovní pohovor, na nové místo.“  
„To jsem ráda. Co by sis dal na večeři?“ 
 
Bylo osm hodin večer, druhého dne. 
„A v kolik máš ten pohovor?“ Zeptala se žena, když uložila děti do postele. 
Muž seděl v křesle a usmál se na ni. „V deset. Moc by mě zajímalo, v proč tak pozdní hodinu.“ 
„Jen, aby to nebyl, nějaký podvod. Víš, jak to dopadlo minule.“ 
Hořce se usmál a přikývl. „Nestraš. Měl bych se nachystat, potřebuješ s něčím pomoci?“ 
„Neměj strach. Vše je v pohodě.“ 
Vstal, políbil ji a objal. „Strašně moc tě miluju. Jsi moje všechno. Co bych si bez tebe počal.“ 
Usmála se a také ho políbila. „I ty, brepto.“ Plácla ho přes rameno a objala ho. „Utíkej se připravit. Ať je 
ohromíš a oni si před tebou kecnou na zadek.“ 
 
Oblek měl již nachystaný.  
Sehnul se ke skříni a vzal si z ní jiné šaty, které strčil do igelitové tašky a vyhodil ji z okna.  
Posadil se na postel a podíval se do zrcadla. Jeho oči dostaly podivný lesk. Jako kdyby to ani nebyl on.  
Protřel si oči a vytáhl z kapsy fotku. Byla lehce pomačkaná, ale obličej ženy, byl stále patrný. „Již brzy. Promiň, 
že to trvalo tak dlouho.“ 
Sešel schody a znovu se políbil se svojí ženou. Neuvědomil si, že stále drží tu fotku. 
„Byla by na tebe pyšná.“ 
Nervózně se usmál a neodpověděl. Otevřel dveře a vyšel na chodník. Pomalým krokem přišel k autu, odemčel a 
vstoupil. Posadil se za volat, upravil si zrcátko a upřel do něj svůj zrak. 
Odrážela se v něm tvář, nebyla to však, ta jeho. Zavrtěl hlavou a otočil se. Na zadním sedadle, nikdo neseděl. 
Protřel si oči a znovu se podíval do zpětného zrcátka. Znovu tam byla. 
Tentokrát se již neotočil, ale nastartoval auto a rozjel se pryč. Stále se vyhýbal pohledu na ně, až,… 
Zastavil u opuštěného stavení a vypnul motor. Byl od domu jen tři bloky. Musel se vrátit pro věci, které nechal 
před domem. Vystoupil a došel ke kufru.  
Zhluboka se nadechl a otevřel ho. Nic tam nebylo. 
„A co sis myslel, idiote.“ Okřikl se nahlas. 
Vytáhl běžeckou soupravu a tenisky. Rychle se převlékl, zamčel auto a rozběhl se k domu. 
 
Udýchaně se zastavil několik kroků od místa, kde zanechal auto. Vše bylo tak, jak to nechal.  
Znovu se převlékl. A k noze si přivázal velký, lovecký nůž. 
Do igelitové tašky, v které byly před chvílí jeho věci, složil igelit a provaz. Dal je do kufru a zavřel. 
Rozhlédl se kolem a vstoupil do auta. Stále se vyhýbal pohledu, do zadní části auta, co kdyby,… 
 
Auto zastavilo před starším domem.  
„Ideální místo pro takovou chvíli.“ Rozesmál se. 
Zhluboka se nadechl a jeho pohled, sám od sebe, zabloudil do zpětného zrcátka. Šklebila se na něj známá tvář. 
Vyskočil z auta. Zhluboka dýchal a znovu se vyhnul pohledu dozadu. Něco takového už nechtěl zažít znovu. 
Přivedlo by ho to do hrobu. 
Nejméně deset minut, mu trvalo, než se uklidnil a mohl pokračovat v započaté práci. Nic ho nemohlo připravit o 
to, aby udělal to, co chtěl. 
Igelitovou tašku vzal do ruky a potichu kráčel k domu. Musel si ji někde schovat, kdyby ho potom někdo viděl, 
nesměl si ho spojit s tím, co se stane.  
Jako klient, by si přeci nebral žádné tašky. To dá rozum. 
 
Vše bylo v naprostém pořádku. Mohl se vydat do jejího bytu. Vrátil se zpátky k autu a čekal, až bude čas.  



Za pět minut jedenáct, se rozhoupal a vyšel. Zastavil se u dveří, nadechl se a rozhlédl se kolem. Ukazováčkem 
pravé ruky se dotkl zvonku a zmáčkl. Pozdě si uvědomil, že zapomněl rukavice.  
Chystal se to napravit, když se ozval její hlas. 
„Kdo je tam?“ 
Odpověděl jí, i když mu to nějakou chvíli trvalo. „Vy víte, kdo.“ 
Ozval se zvuk otvírání dveří a on do nich zatlačil. Stačil ještě otřít tlačítko zvonku a zavřel za sebou dveře. Ozvalo 
se klapnutí. 
Vystoupal dvě patra, zastavil. 
 Dveře se otevřely, jako na povel. Stála v nich mladá dívka. Vypadala mladší, než jak si myslel. 
„Jste Elizabeth?“ 
Přikývla a on vešel. Stále mu však přišlo něco zvláštní.  
„Vypadáte jinak.“ 
Usmála se, nuceně. „To se vám zdá. To jen proto, že jsem nenamalovaná.“ 
Pokoj měl jen jednu místnost, nebyla tam kuchyň ani koupelna. Vše bylo zařízeno velmi stroze. Stála tam jen 
jedna postel a skříň, nejspíš s oblečením. 
Posadila se a začala se svlékat. 
On však stále stál. 
„Mám ti pomoct?“ Zeptala se otráveně. 
Jeho pocit, že by se měl vrátit a nechat toho, však tímto smetla. Rozhodl se a udělá to.  
Shodil si ze sebe šaty a úhledně si je složil.  
Na ústech jí pohrával lehký úsměv, který byl nahrazen údivem, pak děsem. Zahlédla nůž a pak i jeho pohled. A 
to bylo poslední, co viděla. 
 
Bodal a stále bodal. Nezajímalo ho, že je již dávno mrtvá. Pak přestal, shlédl své, dílo. Spokojeně se usmál a 
pokračoval v nedokončené práci. 
Nožem to šlo těžko, ale šlo. Kost byla velký problém. Trvalo delší dobu, než oddělil její končetiny od těla. 
Nakonec si nechal srdce, jazyk a genitálie. 
Tyhle části tu nemohl nechat. 
Jakmile skončil, rozhlédl se po místě činu a zašel do koupelny, kde se umyl.  
 
Vrátil se, i s taškou. Ihned jak vyšel z koupelny, si totiž pro ni zašel.  
Igelit rozprostřel na zemi a svalil do něj tělo. Zabalil ho a omotal provazem, přehodil si ji přes rameno a vyhodil 
z okna. 
 
 

3. kapitola 

Dětství, které ho k tomu předurčilo? 
  
Malý chlapec se skrýval v temném koutě, když uslyšel jeho dech. Tak moc se o ni bál, ale jeho strach byl silnější. 
„Kde je? Kam jsi toho parchanta schovala? Za tohle zaplatíš.“ 
Pak už jen slyšel jen výkřiky bolesti a slova, která se mu vryla do paměti a zůstala tam až na věky. 
„Jemu prosím neubližuj. Se mnou si dělej cokoliv, jen jeho ne. Prosím, moc tě prosím.“ Žadonila. 
On se jen smál a řval. „Ty děvko, mě rozkazovat nebudeš. Stejně si budu dělat, co chci. Nepotřebuji tvoje 
svolení. A už mlč.“ 
Znovu uslyšel výkřik. Tentokrát byl jiný. Nekřičela to ona, ale on. Ne hrůzou, ale slastí.  
Vystřídal ho smích a šepot dalšího člověka. „Tak co? Můžu taky?“ V tom hlase byl slyšet chtíč.  
„Tady ji máš. Stejně je to jen děvka.“ Dodal s odporem. „Ta podrží každýmu, kdo ví, kdo je otec toho,…“ 
Plakala a prosila. Nikdo ji neposlouchal. Vzal si ji stejně, jako jeho otec a pak další a další. 
Nakonec nebylo slyšet nic. Jen zapínání zipů a nadávky. 
„Jestli ho nepřivedeš, vrátíme se zpátky. Šéfovi by se líbil, on je na takové zajíčky. Ani jeho žena by nepohrdla.“ 
„To nikdy.“ Vykřikla. „To radši zemřu!“ 
Pamatoval na to, že mu kladla na srdce, aby se neozýval a byl potichu. Vzlykl do rukávu a otřel si slzy. 
„Ale? Mohlo by se to vyplnit, raději mlč.“  
Nakonec se ozval úder a zavírání dveří. Pak už bylo ticho. 



Dlouho se nic neozývalo, až šepot jeho matky. „Eriku? Kde jsi? Už jsou pryč, můžeš vylézt. Už ti neublíží.“ 
Z temného kouta se vysoukal hubený klučina. Nemohl mít, ani deset let. Měl uplakané oči a u nosu nudli. 
„Mami? A oni, už nepřijdou?“ 
„Hlupáčku. Dokud jsem tu já, nikdo ti neublíží.“ 
 
„Ta děvka.“ Ozval se výkřik jeho otce. „Jak mě to mohla udělat. Udala mě, mě. Za tohle zaplatí.“ 
Vyběhl schody a chytil ho za rameno. Nepomohl křik a ani kopání nohama. Jeho otec byl silnější, o hodně 
silnější.  
„Tak chlapče. Teď se ukáže co v tobě je.“ 
Přitáhl ho do chlívku, ve kterém byl jeho pes společně s ostatním zvířectvem.  
Erik na něj zíral. Nechápal, co po něm může chtít. Pozdě pochopil, příliš pozdě, co bude jeho „práce“. 
„Uvidíš, co dělají, praví chlapy.“  
Shodil ze sebe kalhoty a spodní prádlo a přistoupil ke kobyle. (No fuj. Dokážete si to představit. Já ne.( 
Chlapec se ihned pozvracel. Jeho otec se na něj podíval a rozesmál se šíleným smíchem. 
„Jseš baba, stejně jako ona. Nejsi žádnej chlap.“ Spokojeně se oblékl a nechal ho tam sedět. 
„Eriku, miláčku. Dnes se vrátí tvůj otec.“ Zašeptala a usmála se, jeho matka. 
Podíval se na ni. V jeho pohledu se mísil údiv a strach. Otec se měl vrátit po pěti letech z vězení. Udala ho jeho 
matka. 
V jeho očích to byla, světice. I po tom, co se jí stalo. Milovala svého muže a on to nemohl pochopit. 
„Mami? Proč jsme neodešli? Zase ti ublíží. Já. Mám strach.“ 
„Z čeho drahoušku? On se polepšil, je z něho jiný člověk.“ V jejím hlase znělo štěstí a radost. Nechápal to. 
„Když myslíš.“ Zašeptal a doufal, že se nemýlí. 
 
„Pojď sem, ty parchante.“ Zavolal ho, jeho otec. 
Ano. Změnil se, na matku už nesáhl. Tentokrát byl jeho cílem syn. Udělal si z něj boxovací pytel.  
Musel krást a mlátit lidi. 
„Dnes půjdeš s mým šéfem na jednu prácičku, Nesmíš to zkazit, rozumíš?“ 
Podíval se na svoji matku, ta se usmála a přikývla. 
Nechápal to, i ona se změnila. Moc se změnila, že by jí to dělalo radost? Ne, to určitě ne. Odmítl ihned tento, 
hloupý, nápad. 
 
„Jak sis to mohl dovolit! Mě, nebudeš odmlouvat, rozumíš!“ 
Ozval se svist pásku a pak výkřik. 
„Tati, prosím. Ne, já nechci. Nedělej to, prosím.“ Byl slyšet pláč asi patnáctiletého chlapce. 
 
Na zemi leželo tělo, pomalu chladlo. Nad ním stál, jako bůh pomsty, chlapec. Bylo mu necelých sedmnáct let. 
V ruce svíral nůž, ze kterého kapaly krvavé kapky. 
Díval se na to tělo apaticky, jako kdyby se to nestalo jemu. Jako kdyby to viděl skrz někoho. 
Ozval se výkřik a pak dopad těla. 
Otočil se po zvuku a uviděl svoji matku. Plakala a do toho se šíleně smála. Přišel až těsně k ní. 
Chytila ho za ruku a sebrala mu z ní nůž. Poté se postavila a přistoupila k tělu svého manžela.  
Bodala do mrtvého a přitom se šíleně smála. 
 
„Obžalovaná se odsuzuje k psychiatrické léčbě po dobu třiceti let. Za čin, který spáchala na svém muži, který ji a 
jejího syna, systematicky týral. Jak tělesně, tak i duševně. Tímto, se její syn přesouvá, do dětského domova. Kde 
bude do svých osmnácti let…“ 
Dál už neposlouchal, chtěl jim vysvětlit, jak to bylo. Pohled na ni ho však odradil. Ne, ona nechtěla, aby šel do 
vězení. Vysvětlila mu to, on to chápal, ale,… Chtěla pro něj lepší život. Musí to splnit. 
„…, není možné se odvolat.“ 
 
Na lavičce seděl chlapec, skoro muž. Měl hlavu v dlaních a otřásal se potlačovanými vzlyky. 
Všechny vychovatelky ho měly rády. Byl to hodný a milý chlapec. Trápil se. Před necelými dvěma hodinami se 
dozvěděl, že se jeho matka zabila. 
„Proč?“ Zašeptal a podíval se na nebe. 
Bylo modré a bez mráčku. Nikdo netruchlil nad smrtí té nejbáječnější ženy. Byla pro něj vším. 
„Mami, proč jsi to udělala? Nechala jsi mě tu samotného. Co budu dělat?“ 
„Eriku? Kde jsi?“ 



Rozhlédl se, ten hlas mu byl povědomý. Kde ho jen slyšet? Ať se rozhlížel, jak chtěl, nikoho neviděl 
Pak se to ozvalo znovu. „Ty mě nepoznáváš? To jsem nečekala, neslyšel jsi mě jen dva roky.“ 
Zavrtěl hlavou a na rtech se mu objevil úsměv. Zašeptal do ticha. „Mami?“ 
 
Zamiloval se. Nikdy nemyslel, že se to stane zrovna jemu. I jeho matka ji schvalovala. A to bylo něco, co nečekal. 
Byla tak jiná než jeho matka. Sebevědomá, tvrdohlavá a šla si za svým. A taky, trochu panovačná. 
Skvěle se doplňovali. Věděla o něm úplně všechno a i přes to, ho milovala. Anebo, právě proto? Jediné, co 
netušila, bylo. Kdo zabil jeho otce. 
Proč se tak stalo, to věděla. Ale kdo byl, pravým viníkem, to ne. Nemohl a ani nechtěl jí to říct. 
Vzali se a očekávali rodinu. Jeho matka schválila i jména jeho dcer. Musely se jmenovat na é. 
Stejně jako každý z jejich rodiny. 

 
 

4. kapitola 

Je to snad prokletí? 
 

Prší a občas oblohu pročísne blesk, po kterém udeří hrom. Je to obrovská rána. 
 
Muž, který kráčí po ulici, tomu nevěnuje pozornost. Je promočený na kůži, kapky mu stékají po kabátě. Je 
zahloubaný do svého nitra, které je rozervané. 
Nechápe, jak se to mohlo stát. Kde, pro Boha, vzal ten nůž? A co ta krev? Vrtí hlavou a přechází silnici, 
samozřejmě mimo přechod pro chodce. 
Zazní skřípění brzd a pak výkřik. "Ty idiote! Dívej se na cestu! Mohl jsem tě zabít." 
Muž se na něj nepřítomně podívá a pokračuje v cestě.  
"Idiot." Zasyčí řidič a rozjede se. 
 
Stále prší.  
 
Posadil se na mokrou lavici a položil hlavu do dlaní. Nůž mu leží u nohou, není na něm vidět ani kapka krve. 
Zavřel oči a...   
Před očima, se odvíjí děj několika předchozích hodin. 
 
Vidí sám sebe. Kráčí k nějakému domu a zvoní na zvonek. Ozval se hlas. Nevnímá, co říká, jde dál. V patře se 
zastaví a čeká.  
Cvakly dveře, vyšla z nich mladá dívka. Rozhlíží se kolem, zrak ji padl na muže a zve ho dále.  
 
Kdo je ta neznámá? 
 
Když vstoupil, pohled mu padl na neznámou dívku. Nemá na sobě ani kousek oblečení, sedí na posteli a usmívá 
se. 
Ne. Ona se směje. A mě! 
Vidí, jak jeho dvojník,… Ne, jsem to já! Vidí, jak zvedá nůž a bodá, bodá a bodá. Nemá na sobě nic, proč by se 
měl rozčilovat, kvůli pár kapkám krve. 
Není to jeho krev! 
Jakmile dokončil to, co začal, podíval se na své dílo. Jeho obličej projasnil úsměv.  
"Dokázal jsem to." 
Znovu zhodnotil svůj čin jediným pohledem a jde do koupelny. Neví, kde je, ale určitě ji najde. Musí! 
 
Otevřel oči, zrcadlí se v nich hrůza. Z úst mu unikl sten a pak výkřik. "Nééééééééé. To jsem nebyl já!" 
Sahá si do kapsy kabátu. Cítí, že tam něco je, ale co? Je to vlhké a... 
... jazyk. 
"Proboha!" 
Teď ví, že to nebyl sen.  
Pomalu se mu ve hlavě odvíjí celý scénář.  



Zabil cizího člověka, ženu. Proč? 
Co chce dělat? 
Zavírá oči a vidí ji. Její úsměv, vlasy, oči,… Všechno. Ano. Chce ji zpět, nikdy nechtěl, aby odešla, musí tu s ním 
být pořád. 
"Já to dokážu!" 
Zvedl se z mokré lavičky, uchopil nůž. Nyní jen obyčejný nástroj, který před několika hodinami zabil člověka.  
 
Leží to u popelnic. Je to velké a neforemné. Muž, v otrhaném kabátě, se k té věci sehnul. Třeba je tam něco k 
jídlu.  
V údivu doširoka otevřel oči a vykřikl. Skácel se na zem a chroptí.  
Jeho slabé srdce to nevydrželo. 
Nyní je vidět to, co mělo zůstat skryto.  
Na zemi leží tělo. Jestli se to tak dá nazvat. Je to žena, nebo alespoň to, co z ní zbylo. Torzo těla, nemá, ... 
Ani nemá to, co by měla mít. Chybí ji části těla a vprostřed hrudi je otvor.  
Té mrtvole chybí srdce! 
 
Déšť padá na to hrůzné divadlo, snaží se ho splácnout do zapomnění?  
Někde jinde, v klidné části města, spí ten, kdo to způsobil a nedělá mu to žádné potíže. Proč taky? 
Vždyť dělá dobrou věc. Chce, aby zde žili jen ti, kdo si to zaslouží. A ona, ona by si to zasloužila. Neplýtvala by 
svým životem jako ta, děvka. 
Dokázala by toho víc, mnohem víc. 
 
Houkání sanitky a policie, bylo slyšet po celém městě. Mnoho lidí bylo probuzeno a netvářili se moc nadšeně. 
Z oken, která se nacházela nad místem nálezu těla, vykukovali zvědaví lidé. Jakmile si všimli přijíždějících aut, 
ihned se schovali. 
„Co se to tady děje!" vykřikl jeden z těch otrlejších. Když však uviděl komisaře, také se ztratil. 
Komisař, se naklonil k jednomu z detektivů a zašeptal. „O co, že nikdo nic neviděl?" 
Detektiv nadzvedl obočí a zavrtěl hlavou. „Já vím, že nikdo nic neviděl. Proč bych se vsázel?" 
Komisař zklamaně trhl rameny a vydal se k tělu. Pomalu, nikam neuteče! 
„Co víte o tom, který ji našel?" 
„Komisaři, ten co ji našel, je mrtvej, dostal infarkt. Oba dva je našel strážník John Harrisson, z třetího okrsku.“ 
„Hmmm, my máme okrsky? Odkud si myslíte, že se tady vzala?“ 
Detektiv zvedl hlavu. Všiml si jediného otevřeného okna. „Pane. Vypadá to tak, že ji někdo shodil z , ...“ 
„Ano, detektive!“ Chvíli si ho měřil, z pod, přivřených očí, a pak dodal. „Jste dobrý! Nechtěl byste pracovat se 
mnou? A ne neberu jako odpověď. Beru si tento případ na starost a chci jen ty nejlepší.“ 
„Bude mi ctí, pane komisaři.“ 
Ten mu bratrsky stiskl ruku. „Jsem Henry, Henry Dent. Stačí, když mi v práci, budete říkat, Dente. Jinak jsem, 
Henry.“ 
„Jack Thomson, Jack.“ představil se detektiv.  
Oba dva vzhlédli nahoru. 
„Kolikáté patro?“ 
„Třetí. Mám tam někoho poslat?“ 
Komisař, nyní Dent, se na něj podíval a usmál se. „Její vrah tam určitě není, na co by čekal? A místo činu? To 
počká, nemá nohy. To neuteče. Měli bychom se podívat, s kým máme tu čest.“ 
„Já… Nebylo by lepší, když se rozdělíme?“ 
„Dobře. Běžte a pak mi vše řeknete. Na co čekáte? Běžte!“ 
 
 

5. kapitola 
 

To snad ne! 
 
Detektiv Thomson vyběhl těch několik schodů a zastavil se u dveří, byly pootevřené. Nic tedy mladému 
detektivovi nebránilo, aby vešel.  



Pravou rukou, na které měl rukavici, strčil do dveří, otevřely se dost, aby jimi mohl projít. V hlavě mu šrotovalo 
a uvažoval, jestli dělá vše, tak jak má. Nesmím udělat chybu! 
Pohled mu spadl na podlahu, všude je krev. Vrah se  úklidem neobtěžoval. Buď byl hloupý anebo měl čistý štít. 
Pokud však bude vraždu vyšetřovat komisař. Nemá ten maniak šanci, ani nejmenší.  
Uklidňoval se detektiv v duchu. 
Něco mu říkalo, že to nebyla vražda v afektu. Takhle by přeci někdo někoho nezabil jen tak. Musel k tomu mít 
důvod anebo to byl šílenec. 
Rozhlížel se okolo, nic mu nepřišlo podezřelé. Nebylo tam nic, co by tam nemělo patřit anebo naopak, 
přebývalo. Až když jeho pohled zamířil k posteli. 
Na přikrývce leželo něco krvavého, musel jít blíž. To co uviděl, do nejdelší smrti nezapomene. Zvedl se mu 
žaludek, měl co dělat, aby nevyklopil dnešní večeři. 
„Pro Boha.“ zašeptal. 
Dal si dlaň před ústa a přetřel si tvář. Chlape, vzpamatuj se! Okřikl se v duchu. Jsi policajt a ne, třasořitka. 
Prokřupal si prsty a sevřel ruce v pěst, poté je narovnal a vzal do levé ten, hnus. Musel najít nějakou nádobu, 
nemůže to srdce nechat jen tak, to mu bylo jasné. 
Našel sklenici, která byla, překvapivě, čistá. Vložil dovnitř, tu věc, a položil, to, na stůl.  
Jeho pohled sjel na dveře, které nejspíš vedly do koupelny. Přistoupil k nim, nadechl se a stiskl kliku. Vevnitř 
bylo překvapivě čisto. Byl zde cítit čisticí prostředek. 
„Detektive!“ ozval se hlas komisaře. „Pojďte sem, máme menší problém.  Rychle, na co čekáte? Na pozvánku?“ 
Thomson si to vše ještě prohlédl a vyšel ven. Nějakou dobu mu trvalo, než sešel dolů, kde na něj čekal komisař. 
Vypadal hodně naštvaně. 
„To je dost, že jste tady.“ 
„Ale, pane,…“ snažil se obhájit, ale byl přerušen. 
„Vrátím se k tomu problému, šéf si nás zavolal na kobereček. Samozřejmě i vás, protože jste v mém týmu. 
Nápadně se tento případ shoduje s jiným, který se stal v Kalifornii. Vypadá to tak, že to bude federální případ. 
Pustí se do toho F. B. I. a my budeme,… Vy víte, kde.“  
Detektiv se nervózně pousmál a přikývl. Teda! Hned první pořádný případ a hned F. B. I. Fakt, super. 
 

*** 
 
Vyběhli schody do druhého patra a komisař zaťukal na dveře, na kterých visela cedulka. Vrchní komisař, Henry 
Tallbott.  
„Dále.“ ozval se hluboký hlas, který neznal slitování. Kohopak to tu máme? Dente, Dente! Zase potíže, vy je 
snad přitahujete. No, a kdo je tu s vámi? Snad ne slavný, Jack Thomson. Jak vidím, vy jste se hledali, až jste se 
našli.“ 
Oba dva si vyměnili nechápavé pohledy a Jack ten svůj sklopil.  
„Co se tedy stalo, šéfe.“ dodal naštvaně Dent a založil si ruce na prsou. 
„Jak jsem vám řekl, před třemi měsíci, se stall podobný případ v Kalifornii. Byla zabita žena středního věku. 
Některé orgány jí byli odebrány a našli ji asi za měsíc. Nebudu vám říkat, v jakém byla stavu, to je vám určitě 
jasné. Zítra by měli přijet vyšetřovatelé z F. B. I., snad nám poskytnou bližší informace.“ 
Ani jeden z mužů, se neměl k odpovědi a tak je vrchní komisař poslal do…, pryč. 
„Jacku, co byste řekl skleničce? Zvu vás!“ 
„Jistě, komisaři.“ odpověděl mu Thomson. Když si však všiml nesouhlasného pohledu komisaře. Ihned se 
opravil, „Henry, budu rád.“ 
Ten jen přikývl a vydali se společně do hospody. Byl to takový pajzl, ale chodili sem většinou policisté. Taková 
policejní hospůdka, nic moc, ale byla tam příjemná obsluha. 
Sedli si do jednoho ze čtyř rohů a pustili se do pití. 
„Slyšel jsem, že jste dostal sprďáka, od šéfa." ozval se od pultu jeden dost opilý hlas.  
Komisař se otočil a nenápadně protočil oči. Byl tak nenápadný, že to viděli všichni v putice a rozesmáli se, 
lehkým osvobozujícím smíchem. „Copak? Stará ti nedala, Connelly, že prudíš? Běž říct svýmu milýmu a on ti 
podrží, on ti to nahradí." 
Pár lidí se nervózně usmálo. Věděli, co teď bude následovat. Terry Connelly, svým klátivým krokem přijde ke 
komisaři a bude se snažit ho udeřit. 
Tak se taky stalo, pouze s tím rozdílem, že nyní komisař neuhl, ale Terrymu vrazil. Ten protočil oči a upadl. 
 

*** 



 
„Tak jo, jsou tu všichni? Mohli bychom tedy začít. Měl bych se vám asi představit. Jsem zvláštní agent, Jason 
Ford a velím těmhle." ukázal na tváře ve svém "oddíle" a pokračoval v představování. „Jedinou ženou v našem 
týmu, je Helen Hornet. Má na starost styk s veřejností a je to výborná střelkyně. Naším analytikem, je John 
McKain. Má dobré pozorovací vlastnosti a vyzná se v psychologii vrahů. Posledním naším členem je Jam. Je to 
jeho přezdívka, to je vám jistě jasné a on,… O tom asi jindy. A co…." 
Nebylo mu však dopřáno, aby svoji řeč dokončil, protože dovnitř vpadl komisař Dent.  
První, co vypustil z úst, bylo. „Zmeškal jsem něco?" 
Odpovědí mu bylo ticho a jemné podupávání boty. Pohlédl do očí toho, kdo tak osteativně dával najevo svůj 
nesouhlas a tiše hvízdl. "Kohopak nám to čerti nesou? Helen, co ty tady?" 
„Vy se znáte?" ozval se vrchní komisař, fakt chytře. Když se do něj zabodly dva páry očí, jen dodal. „Normálně 
jsem se zeptal. A taky, já jsem tady šéf." 
„Šéfe, já měl tu čest, s ní spolupracovat. No… Měl byste vědět, že jsem…“  
Helen, mu však skočila do řeči. „Naši spolupráci to však narušovat nebude. Nebudeme moc ve styku. Že, 
Jasone." dodala, aby se ujistila a podívala se na svého nadřízeného. 
„Jasně, Helen. Budeš spolupracovat s,…“ ukázal na Jacka. 
„Jack Thomson, detektiv." 
Helen přikývla a s úsměvem se otočila na svého nového parťáka. Mohla dopadnout o dost hůř, třeba skončit s 
další ženskou z tohoto zapadákova. 
„Teď je to na mě, abych představil svoje lidi. Nemají zvláštní nadání, jen to jsou dobří poldové a vyšetřovatelé," 
Helen si odfrkla a podívala se na, Denta. Ten se jen usmál a posadil se na židli. Nohy hodil na protější a zhoupl 
se na své. 
„kde jsem skončil? Jo, už vím. Šéfem mého týmu, je Henry Dent. Dalšími členy jsou Jack Thomson a Lee, hmmm. 
To je fuk, prostě, Lee. Jedinou ženou v naší partě, je Lisa Minneli. 
Všechny pohledy, se stočily na tmavovlásku, která se prozatím skrývala, ve stínu. 
 
Helen si prozatím prohlížela ostatní členy, nyní již společného týmu. Všichni si sedli a prohlíželi se navzájem, 
anebo si povídali. 
Mezi nejmladší, jistě patřil Jack, jak se dočetla z papírů, které si vzala ze stolu. Musela vědět, kdo budou její 
parťáci. Měl třicet let a u policie pracoval let pět. Jak se sluší na policistu, byl svalnatý a určitě sportoval. Výška 
185cm a váha 80kilo, svobodný, žije s matkou - vdova. Vlasy špinavý blond, trochu delší, zelené oči. 
Další byl Lee, v papírech jeho jméno napsané nebylo. V poznámkách bylo dopsáno, že je machr na počítače. 
Najde úplně všechno. Asiat, 155cm a váha 58kg. Mrštný a ne moc svalnatý. Prostě jasný asiat, tmavé vlasy, 
šikmé oči - hnědé. Třicet dva let u sboru dva roky. 
Poslední novou tváří, z jejího pohledu, byla Lisa Minneli. Její jméno, které bylo dost podobné jedné herečce, ji 
dost vystihovalo. Půvabná, ale vypadala chytře, dost chytře. Podle papírů má dvě vysoké školy, které nebyly 
přesně specifikované. Měří 179cm a váha 56kg. Tmavovláska s modrýma očima, spíše šedýma. Blbě napsaná 
barva, měla bych si ji prohlédnout. Taktéž třicet dva let, u sboru pět let. 
Nakonec jí zbyl její starý známý. Henry Dent, vůbec se nezměnil. Pořád stejně namyšlenej frajer, který pohrdal 
vším a všemi. Pro něj neexistovala žádná autorita, snad jen Bůh. Byl věřící a to dost. Tady u sboru, byl deset let. 
Předtím pracoval v New Yorku, na vraždách. Nikdo nevěděl, z jakého důvodu odešel, ale říkalo se, že na vlastní 
žádost. Byl nejstarším z celé čtveřice, čtyřicet dva let. Vysoká postava měřící 195cm a váha 98 kilo, začal se mu, 
pomalu, ale jistě, Tvarovat pivní břicho, stále vypadal k světu. Tmavé vlasy, kterými občas prosvítaly šediny a 
samozřejmě hnědé oči. Tyhle oči prokoukly každého. Tohle věděla z vlastní zkušenosti. 
 
Na protější straně, se dal do "rozboru", Jack. Jako první si vzal Helen. 
Drobná blondýnka, stáří třicet tři let. Moc by mě zajímalo, kdy a jak, se seznámily a hlavně, kde. Hnědooká, 
váha 50kg, výška 156cm. U F. B. I. tři roky. 
Jam. Afroameričan, na hlavě měl dready a čapku, vypadal, jako kdyby se díval mimo. Třicet pět let, vlasy tmavé, 
stejně jako oči. Váha 87kg a výška 176cm, trochu při těle. Žije s… Cože? Stará se o nemocnou matku a je vdovec. 
Zajímavé, musím s ním hodit řeč. U nich, pět let. 
John McKain, árijský typ. Blondýn s modrýma očima, výška 198cm a váha 70kg. Svobodný, stáří třicet sedm let. 
Členem tohohle "sboru", dva roky. 
A nakonec, jejich šéf. Jeho barva očí, byla takovou směsicí, že to měl napsané i ve složce. Havraní vlasy, nejspíš 
barvené. Výška 170cm a váha 74kg. F. B. I. se těšilo jeho osobností, již dvanáct let. Starý čtyřicet let, byl u 
námořnictva. Ženatý a otec dvou dcer. 
To je mi, ale tým. Jsem zvědavý, co z toho vznikne. Doufám, že s nimi bude dobrá spolupráce. 



 

6. kapitola 

Síť se pomalu utahuje 
 

Seděl se svojí rodinou u stolu a snídali. Dnes by měla jeho matka pětapadesáté narozeniny, které by mohla 
oslavit v kruhu rodinném. Tak moc mu chyběla, tu prázdnotu v duši nemohla jeho žena nahradit. I když ho 
milovala a snad i chápala. Nikdy však nemohla pochopit proč, proč na ní tak lpěl a proč ji miloval a stále miluje. 
Byla pro něj část jeho duše. Nyní, jako kdyby nebyl, jako kdyby byl jen poloviční. 
Manželka se na něj usmála a uchopila ho za ruku. „Byla by na tebe hrdá.“ 
„Myslíš?“ odpověděl jí otázkou a dál se nimral v jídle. „Moc mě mrzí, že nemohu najít práci. Rád bych se o vás 
dokázal postarat. Nechci být takový, jako…“ zmlkl a polkl. „Měl bych jít, snad se na mě dnes usměje štěstí.“ 
Zvedl se ze židle a vydal se ke dveřím, z věšáku sundal bundu a obul si boty. Dál již nepromluvil. Stiskl kliku, 
otevřel a odešel, do, rosou zkrápěného rána. 
„Mami?“ ozval se chlapecký hlas.  
Pousmála se a otočila se na svého syna, benjamínka. „Copak, zlatíčko?“ 
„Táta nás nemá rád? Proč je takový?“ 
„Co to meleš!“ rozkřikly se na něj jeho sestry.  
Starostlivě se podívala na své děti. Každé z nich, je jiné.  
 
Dvojčata svého otce zbožňují, vidí v něm své tužby. Takhle si představují svoji budoucnost. Neustále ho obhajují 
před svým mladším bratříčkem a svůj nesouhlas s jakýmkoliv negativním názorem na svého otce, dávají vždy 
najevo. Někdy i dost nevybíravým způsobem. 
 
Naopak Erik, ten má svého otce rád, ale několikrát ho již zklamal a proto si ho neidealizuje tolik, jako jeho 
sestry. Vidí, že jeho otec má chyby, někdy i víc, než ostatní.  
 
Veliký problém, ale vidí v jeho chování. Jestli se její muž bude i nadále chovat tak, jak se chová. Může ztratit 
důvěru všech, nejen dětí, ale i její. 
 
„Co si o sobě myslíš! Táta nás miluje a stará se o nás. Chce, abychom se měli lépe, než on. Ty nic nevíš, jsi jen 
rozmazlenej,…“ 
„A dost!“ vykřikla. 
Její děti se na ni vystrašeně podívaly. Takhle máma nikdy nevyváděla, vždy je klidná a vše řeší s nadhledem. 
„Jestli jste najezení, skočte si pro věci a můžeme vyrazit. Táta dnes nebude moc, jak bych to řekla, ve své kůži. 
Musíte být hodní, dnes by měla vaše babička narozeniny.“ dořekla smířlivým tónem. 
„Mami? My, nevěděli jsme,…“ 
„To je v pořádku. Táta nechtěl, abych vás s tím zatěžovala.“ Co lžeš! Okřikla se v duchu. „Doneste pěkné 
známky, a holky, pozor na poznámky!“ 
„Jasně, mami.“ odpověděly jedním dechem a šibalsky se na sebe usmály. 
„Já to viděla! Tak, šup. Čekám na vás před domem, máte na to deset minut. Svačinu vám vezmu, můžete 
rovnou vyrazit k autu.“ 
Seděla v autě asi pět minut, když se ozval křik z kuchyně. „Mamííí, zvoní telefon! Máme ho vzít?“ 
„Za chvíli jsem tam, nechte ho vyzvánět.“ vykřikla a vyběhla z auta. Uchopila sluchátko do ruky a přiložila si ho k 
uchu. „Halóóó?“ 
Chvíli se nic nedělo, ale pak se ozval uspěchaný hlas. „Paní Palmerová, máme tady vašeho manžela. Omluvte 
mě. Volám z nemocnice u Svaté Heleny, váš manžel měl nehodu.“ Chvíli bylo ticho. „Byl napaden nějakou 
partou, je v dost vážném stavu.“  
Sluchátko ji vypadlo z ruky, opřela se o chladnou kuchyňskou desku a prázdnýma očima se dívala skrz svoje 
děti. 
„Mami?“ ozval se Erik a zatahal ji za rukáv. „Stalo se něco? Něco s tátou?“ 
Nevěděla, co říct. Všechno se jí vykouřilo z hlavy. Zůstala tam jen informace, že je její manžel v nemocnici. 
„Mami.“ Evelyn ji chytila za ruku a podívala se na svoje dvojče. „Eleonor, měla bys zavolat tetě Lauře, ať přijede. 
Nemá nás kdo odvést do školy. Vem sebou Erika, jasný!“ 



Eleonor na to nic neřekla, chytila svého bratra za ruku a táhla ho ven. „Ale,…“ snažil se odporovat, ale ozvala se 
máma. „Jen běž.“ 
Evelyn své mámě stiskla pevněji ruku a zavedla ji do křesla. Šla zcela apaticky, jako kdyby to ani nebyla ona. „Co 
se stalo? Něco s tátou?“ Odpovědí jí bylo přikývnutí. „Aspoň něco“, zašeptala. 
„V nemocnici. U svaté Heleny. Zle, moc zle.“ To bylo jediné, co ze své matky dostala. 
 
Netrvalo to ani deset minut a dovnitř vběhla teta Laura. Vychrlila ze sebe jen jedinou otázku a čekala na 
odpověď. „Co se stalo?“ 
„Měla bys nás odvézt do školy a mámu odvézt do nemocnice, u svaté Heleny. Já ti to vysvětlím, ale Erik musí na 
100% do školy. Nemůže si dovolit zameškat. Kvůli nemoci toho dost,…“ 
Laura jen přikývla, vzala Emily pod paží a pomalu ji vedla k autu.  
Celá cesta autem proběhla v dusivé atmosféře, ale vypadalo to, že se jejich matka pomalu, ale jistě, 
vzpamatovává. U školy svatého Benedikta, se rozloučily s Erikem, kterého doprovodila Laura. Dvojčata zůstala v 
autě a mlčela. 
„Holky,“ ozval se zezadu tichý hlas jejich matky. „Měly byste jít také do školy, já s Laurou, to zvládneme. Bude 
to v pohodě, určitě.“ dodala, aby je uklidnila. Nejenom je, ale i sebe. Chtěla, aby byly v bezpečí. 
Obě dvě se na sebe podívaly a Eleonor odpověděla. „Když myslíš, mami. My jdeme, ale kdyby se něco stalo, tak 
volej. Ano!“ Ani jedna nečekala na odpověď. Otočily se a políbily svoji matku a vyskočily z auta. Viděla už jen 
jejich vzdalující se záda a přibližující se tvář Laury. Ta se na chvíli zastavila, něco si sdělovaly. Pak se od sebe 
odpojily a každá se vydala svojí cestou. 
„Emily? Co se stalo?“ Bylo to první, co chtěla vědět, když nastoupila do auta.  
Ta jen zavrtěla hlavou a šeptem se dala do vyprávění. „Nic určitého nevím, jen,… Je v nemocnici, zmlátili ho 
nějací hajzlové. Doopravdy nic víc nevím, prostě mi další informace neřekli. Měly bychom vyrazit.“ 
I tato cesta proběhla mlčky, i když se Laura snažila o konverzaci. Vždy, však byli její pokusy zastaveny 
nekompromisním pohledem její sestry. Řekla tedy jen jedinou větu. „Změnila ses, on tě změnil.“ 
Emily však neodpověděla, tak tato poznámka vyzněla do ztracena. Jak si myslela Laura, ale opak byl pravdou. Ta 
se nad tím zamyslela a tato slova, jí po celou cestu nedala pokoj. 
Zastavily před nemocnicí a vystoupily. Pomalým krokem se vydaly do vestibulu a na příjmu se zeptaly, kde leží 
Erik Palmer. 
Výtah je zavezl do šestého patra, na jednotku intenzivní péče (JIP). Laura svoji mladší sestru stále držela za ruku, 
ta se jí však vytrhla. „Měla bych jít sama.“ podívala se na ni omluvně a vydala se ke dveřím. Zastavil ji však cizí 
hlas. „Co tady chcete?“ 
„Já,… Jsem manželka, Emily. Jak je na tom, přežije?“ Starost a obavy, kterými byla prosycena tato slova, sestru 
obměkčily. 
„Ano, stabilizovali jsme jeho zdravotní stav. Zítra by měl jít na normální oddělení. Teď však spí. Znáte nějakou 
Elizabeth? Stále její jméno volal ze spánku.“ 
„Proboha. To byla, byla to jeho matka. Před patnácti lety zemřela, sebevražda.“ 
„To je mi líto.“ 
„Děkuji. Bohužel jsem ji neznala, ale,…“  
Z pokoje se však ozval výkřik a tak byla jejich, plodná, rozmluva přerušena. Jako první dovnitř vběhla sestra, po 
ní následovala manželka a Laura se koukla ode dveří. Dál se neodvážila, manžel její sestry ji nesnášel.  
Důvod? 
Kdyby to věděla Emily, asi by je zabila, oba.  
„Nééé, já to neudělal. Nechci! Proč to mám udělat? Dobře.“ Tyto věty se řinuly z úst dokopaného muže. Měl na 
sobě krvavé podlitiny a několik zlomených kostí. 
Nikdo nechápal, co to mělo znamenat. 
Sestra vzala injekční stříkačku a roztok, který v ní byl, vpravila do žíly. Erik se během chvilky uklidnil a dál 
spokojeně oddechoval. Jeho víčka kmitala, nejspíš se mu něco zdálo. Anebo, vzpomínal? 
 
„Kolik budete chtít za to, že mě zmlátíte! Pořádně, rozumíte!“ 
„Jasně, šéfe. Myslím, že pro každýho bude stačit patnáct doláčů. Vypadáte, že na to máte.“ 
Tato konverzace probíhala mezi dvěma, hodně rozdílnými muži. Jeden z nich, byl jasný mafián a druhý vypadal 
jako byznysmen. 
Zdání, ale někdy klame. 
„Kolik vás je?“ ozval se otráveně „byznysmen“ a změřil si svého společníka ledovým pohledem. Ten se trochu 
otřásl, ale zamaskoval to tím, že si promnul paže. „Zima, co?“ 
Ten to však prokoukl a usmál se. „Jo, to je.“ 



„Tři, jsme tři. Takže to bude,…“ Snažil se spočítat, tuhle, matematickou rovnici. 
„Tady máte padesát.“ promluvil otráveně a bankovky mu vtiskl do dlaně. „Rozdělte si to! Za deset minut na 
tamtom rohu, jasný!“ 
„Mafián“, jen přikývl a vydal se pryč. 
Druhý muž chvíli osaměle stál a pak se podíval ke svým nohám. Na zemi ležel balík, který již dost zapáchal. 
„Další ze seznamu.“ zašeptal a vydal se na svoji cestu. 
 
O tři bloky dál se z jednoho bytu ztratila sedmnáctiletá dívka. Nechala doma dopis, že odjíždí. Loučila se, se svojí 
rodinou, že takhle již dál žít nemůže. 
Nedošla však ani ven ze čtvrti a její cesta skončila. Trvalo čtyři měsíce, než našli její tělo. Nebo spíše, části těla. 
 
 

7. kapitola   

Vyšetřování začíná 
 

Bylo brzo ráno a všichni z nové skupiny vyšetřovatelů, již čekali na svého šéfa. Na toho, kdo jim bude velet, 
protože zná zdejší prostředí a je jeden z nejlepších detektivů. 
Komisař, Henry Dent, měl zpoždění.  
Všichni to prozatím brali v klidu, až na jeho starou známou. Ta stála u okna a neustále z něj vyhlížela. Po půl 
hodině znovu vyhlédla z okna, odfrkla si a otočila se na ostatní. „Už jde a nikam nespěchá, co byste od něj také 
čekali, co?“ 
Jack se jí podíval do očí, uviděl v nich jen pohrdání a nenávist. Sakra, co se mezi nimi stalo? To, byla první 
myšlenka, která ho napadla, a samozřejmě to chtěl zjistit. Není detektivem pro nic za nic. Je v tom přece dost 
dobrý.  
Za dvě minuty se ve dveřích objevil Dent. Všechny si změřil jediným pohledem a zastavil se na, Helen. 
Zaregistroval její pohled a tázavě pozvedl obočí. Helen se však posadila na židli, co nejdál od komisaře a 
otevřela desky s případem. 
Pokrčil tedy rameny a také se posadil. Samozřejmě na stůl, který se pod ním lehounce prohnul. Jam se uchechtl 
a podíval se na Johna McKaina. Ten, stěží zadržoval smích a tak si raději odkašlal. 
Nikdo na nic z toho nereagoval a tak mohl Dent začít. 
„Tak! Mohl by mě někdo z vás říct, co víme o našem neznámém?“ 
Chvíli nikdo nemluvil. Pak se však slova ujala Helen. „Jedná se nejspíš o vyšinutého jedince, který nenávidí ženy 
a,…“ 
Dent ji však skočil do řeči. „Na to, jsi přišla jak? Podle mě je ten člověk nemocný, ale vše si plánuje. Plánuje do 
posledního detailu a myslí si, že jsme tak hloupý, že na nic nepřijdeme. Jestli to takhle půjde dál, tak,…“ 
„Co si o sobě, sakra, myslíš! Jen proto, že ty, bys to tak dělal, nemusí,…“ 
„Sakra, Helen. Je to už minulost a to sem nepatří. Zapomeň na to!“ 
„Jsi jen sebestřednej idiot, kterej si myslí, že mu svět leží u nohou. Zničil jsi nám život, proč jsi to, do prdele, 
dělal!“ 
Všichni jen nechápavě sledovali výměnu názorů svých dvou kolegů. Nikdo z nich se však neodhodlal k tomu, aby 
zakročil. Byli prostě zvědaví, co z nich vypadne. 
„To ty nepochopíš.“ zavrtěl hlavou a otočil se na ostatní. „Kde jsme skončili?“ 
 
Nyní se slova ujal John. „Náš neznámý, je podezřelý, prozatím, z tří vražd.“ odmlčel se, aby mohl za chvíli 
pokračovat. „První jeho obětí, byla padesátiletá vdova. Žila sama, se svým psem, bezdětná. Zabil ji tak, že ji 
ubodal. Pokud vím, tak, tak zabil prozatím všechny svoje oběti. Bydlela v New Yorku, od narození, kde byla i 
zabita.  
Druhou, byla také žena. Tentokrát mladší, třicet let, svobodná matka. Zabil ji v Kalifornii, před dvěma lety. A 
nakonec poslední,…“  
„O které víme.“ skočil mu do řeči Jason Ford.  
„Ano.“ přikývl John a pokračoval. „Třetí obětí, známou, byla dvacetiletá studentka, která si přivydělávala 
prostitucí. Žila sama a neměla přítele.“ dokončil a posadil se na své místo. 
„Další?“ zeptal se Dent a čekal. 



Vstal Jam a všechny si změřil svým pohledem. „Jak jsem se na to díval, tak všechny maj něco společnýho. A to 
je, že neměly moc štěstí na mužský. A také, jejich jména. Nezdá se vám zvláštní, že všechny začínaj na písmeno 
é?“ posadil se zpět a dál nepromluvil. 
„Dobře. Nejspíš bychom měli začít s tím, že vás pošlu po dvojicích a to: Jack a Helen, Lee a Lisa, a nakonec John 
a Jam. Nějaké otázky?“ Nikdo nepromluvil. „Dál si rozdělíte práci. Tým číslo jedna J+H, se pokusí zjistit, jestli se 
ve státech neudály ještě nějaké podobné vraždy. Tým dva L+L, zjistí, co si odnesl sebou a co s tím asi bude 
dělat. No, a tým tři, J+J – ten dostává za úkol si promluvit se svědky a pozůstalými. Všichni na to máte týden. Jak 
se rozdělíte a kdo bude co dělat, to je jen na vás. Musíte spolupracovat! Tím rozpouštím tuto schůzi a 
nashledanou za týden, ve stejnou dobu.“ 
„Hlavně, abys nezmeškal, už na tebe určitě čeká.“ zašeptala nenávistně Helen. 
Nevypadal, že by to slyšel. Zvedl se a odešel.  
 
„Helen, mohl bych s tebou mluvit? Pokud máme spolupracovat, chtěl bych vědět. Co se mezi vámi stalo?“ 
promluvil na svoji parťačku Jack. 
Ta se jen pousmála. „Myslím, že je to moje věc. Dej si na něj pozor, jsi totiž jeho typ.“ 
„Cože!“ vykřikl a vyvalil oči. „To snad nemyslíš vážně, on je?“ 
„Jo, je na chlapy. Přebral mi mého přítele, snoubence. Měli jsme se brát a on, sprostě mi ho vzal a pak. On byl, 
jo, byl.“ zašeptala, když viděla jeho pohled. „Právník, dost dobrý obhájce. Zabili ho při nějaké přestřelce a já, 
potratila.“ 
„Proboha.“  
 
Henry Dent, právě v té chvíli přemýšlel. Uvažoval nad tím, kde udělal chybu. Šel přece jen za hlasem svého 
srdce. Jo, ale co tím způsobil!  
Zničil všechno a zabil, i když to neudělal sám. Byl prostředníkem a ona teď mluví s Jackem, kdo ví, co mu 
nakecá. Bude mě nenávidět a přitom, já od něj nic nechci. 
Posadil se do koženého křesla a zhoupl se v něm. Pohled mu padl na fotografii, která ležela na stole. Byli tam 
spolu, to byli ještě šťastní. Pak se to ale muselo všechno zvrtnout. 
 
„Liso? Měl bych na vás otázku. Jak se rozdělíme? Myslím, že my bychom ani nemuseli, stačí zajít na patologii. 
Co říkáte?“ Lee, si ji měřil pohledem svých šikmých očí a čekal na odpověď. 
Usmála se na něj a chytila ho za ruku. „Pojď, zavedu tě tam.“ 
 
John a Jam, se měřili nenávistnými pohledy a jako první promluvil dreadatý černoch. „Seš rasista?“ 
„A ty?“ odpověděl mu na to modrooký blonďák. 
„Ne!“ řekli oba a vydali se před stanici. 
Pod schody se zastavili a John vytáhl krabičku zápalek. „Kdo si vytáhne kratší konec, jede do New Yorku a kdo 
delší, tak do Kalifornie. Potom se sejdeme na letišti v tomhle, zapadákově. A obhlídneme to tady. Bereš?“ 
„Jasně.“ přitakal Jam a jednu zápalku zlomil a vložil ji zpět do krabičky.  
Druhý muž se na něj podíval a pokrčil rameny. Znovu tedy sáhl dovnitř a vytáhl dvě sirky. Jedna byla kratší než 
druhá. „Kdo bude tahat?“ 
„Kámen,…“ 
„Jasně, že váháš.“ 
Vyhrál John a tak jako první tahal. Bohužel, měl smůlu. Vytáhl si kratší ze sirek a pobaveně si změřil Jama. 
„Nevím, jestli je to prohra.“ 
„Proč?“ zeptal se nechápavě černoch a podezřívavě si toho – bledýho nácka, změřil pohledem. 
Ten neodpověděl a jen mávl rukou. „ Za tři dny, nashle.“ 
 
Jason Ford, hlavní vyšetřovatel z F. B. I., seděl za svým stolem a prsty klepal do jeho desky. Byl nervózní, za záda 
mu funěli novináři a hlavně, jeden ministr. 
Poslední zavražděná dívka, byla jeho neteř. Chtěl za každou cenu zjistit, o koho se jedná. Ten parchant, nesmí 
ujít trestu. To věděl i sám, nepotřeboval rady nějakého politika. 
Z jeho přemýšlení, ho vyrušilo zazvonění telefonu. Chvíli ho nechal vyzvánět a poté ho vzal do levé ruky. 
„Halóóó, tady Jason Ford, zvláštní,…“ 
„Rychle, sežeňte, Denta, máme další. Není ještě mrtvá, snad. No, prostě ji ještě nenašli. Okamžitě jej pošlete za 
mnou.“ 
„Pane, a kdo,…“ 
„Pardon, vy jste mě nepoznal. Jasně. Vrchní komisař.“ domluvil a zavěsil telefon. 



Tak to je super. Ten idiot všechny poslal pryč. Tak je to na nás. 
 
 

8. kapitola  

Cesta zpět neexistuje 
 

Seděla u jeho lůžka a tiskla ve své ruce, tu jeho. Každou chvíli ji pohled spadl na přístroje, na které byl napojen, 
a povzdechla. 
„Paní Palmerová, měla byste odejít. Běžte domů, lehněte si a odpočívejte. Kdyby se něco dělo, ihned vám 
zavoláme. Neměl by se probudit dřív, než zítra.“ Lékař, se sehnul k, Emily a ona na něj pohlédla se slzami v 
očích. „Nemějte strach. Teď již záleží jen na něm, není v ohrožení životních funkcí.“  
„Dě - dě – kuji. Určitě mi zavolejte, děti mají určitě strach. Kdyby se něco stalo, tak určitě volejte. Já přijedu, 
kdykoli.“ 
 
Před dvěma hodinami: 
 
Seděl na zemi, všude byla mlha. Mohl se dívat, kam chtěl, ale mlha ho obklopovala ze všech stran. Hlasy, všude 
kolem něj, byly slyšet hlasy. Nebylo jim rozumět, sílily, až se z nich staly skřeky. Výkřiky. 
Zavrtěl hlavou a zavřel oči. 
 
Nyní: 
 
Přiběhla do lékařského pokoje a třásla se strachy. „Doktore! Rychle, pojďte sem. Zmizel, on odešel, prostě je 
pryč. Co když se mu něco stane, anebo?“ 
„Uklidněte se, to se jistě vysvětlí.“  
 
Před hodinou: 
 
Probudil se a otevřel oči, ležel na posteli, ale za nic na světě, si nemohl vzpomenout, jak se tam vzal a hlavně, 
proč.  
Z rukou mu visely hadičky a pípal nějaký přístroj. Šíleně mu to lezlo na nervy. Natáhl se k jedné z hadiček a 
vytáhl ji. Krev chvíli odkapávala, pak to přestalo a on na chvíli zavřel oči. 
Za pět minut je znovu otevřel a pokoušel se posadit. Tohle mu také trvalo několik minut, až se mu to povedlo a 
on si oddechl. Nohy se mu lehce třásly, ale udržely ho. 
Pyžamo, které měl na sobě, jej škrábalo, a proto je ze sebe co nejrychleji shodil. Stál tam jen ve spodním prádle. 
Po chvíli došel ke skříni a vyndal z ní svoje oblečení, které si ihned oblékl. Ani v nejmenším mu nevadilo, že je 
špinavé a celé od krve, jeho krve. 
Anebo? 
Je to doopravdy jen jeho krev? 
 
Včera po odchodu z domu: 
 
Doma na něj všechno padalo, musel pryč.  
Hned! 
Z domu doslova utekl.  
Až, když za ním zaklaply dveře a neslyšel jejich hlasy, zhluboka si oddechl. Rozhlédl se kolem, nevěděl co dělat. 
Neměl ani tušení, kdy ho to znovu popadne. 
Procházel se po okolí a prohlížel si každou postavu, která ho míjela. Žádná ho nezaujala natolik, aby se na ni 
zaměřil. Ani jedna z těch několika žen, mu ji nepřipomínala.  
Už si skoro zoufal, když,… 
Z jednoho domu vyběhla dívka. Mohlo, ji být tak, patnáct let. Nervózně se rozhlížela kolem, vrátila se dovnitř a 
vytáhla obrovský kufr. Odfoukla si vlasy z čela a chytila ho do ruky a táhla za sebou. Co chvíli, se zastavila, aby se 
vydýchala a pak pokračovala v cestě.  
Byla jí podobná, také tak bezradná a bezbranná.  



Měl by jí pomoci. 
Usmál se, ten škleb, (Ano, vypadalo to spíš jako škleb, než úsměv.) by nahnal skoro každému člověku strach. 
Sáhl do kapsy kabátu a nahmatal tam to, co očekával.  
Nevytahoval ho, proč taky? Času bude mít dost.  
 
Sledoval ji, když se ohlédla, zastavil se a věnoval se pohledu do výloh, kterých tu bylo nespočet. Vždy ji nechal 
malý náskok a poté znovu pokračoval. 
Zastavila se v parku a sedla si na osamělou lavičku, kde si položila hlavu do dlaní. Plakala, ano, určitě plakala. 
„Co teď? Mami, prosím. Musíš mi pomoci.“ A pak ho to napadlo, nevypadá jako zločinec, mohl by ji pozvat na 
čaj, nebo kávu. Určitě má hlad a něco teplého by určitě potřebovala. 
Ohlédl se a pohled mu padl na pojízdnou prodejnu. Hot dog anebo hamburger, to bude něco, pro tak mladou 
dívku.  
„Dobrý. Vzal bych si jeden hot dog a hamburger.“ 
„Tady máte. Bude to dvacet…“ 
Vytáhl padesátidolarovku a strčil mu ji do promrzlých prstů. „To je dobrý.“ 
„Děkuji. Nashledanou.“ 
 
Kdyby věděl, že v tuto chvíli dělá tak velkou chybu, určitě by to neudělal. Ale čas nejde vrátit. On si to, naštěstí 
pro jeho další možné oběti, neuvědomil. 
Stačí jeden chybný krok a i tak neschopní policisté, kteří pracují v tomto městě, rozřešili svůj velký případ. 
Tak nad nimi přemýšlel i tento muž, který si svým krokem, osudným krokem, podepsal rozsudek. Odsoudil sám 
sebe. 
I když. 
Možná už nemohl unést tu vinu? Chtěl na sebe seslat trest, trest, který si jistě zasloužil. Snad mu trvalo tolik let, 
než si to uvědomil. 
Omyl. 
On, si nikdy neuvědomil to, že to co dělá, není správné.  
Kdyby se tolik nesnažil, aby ji získal. Kdyby se o to pokusil jinak. Kdyby si našel jinou oběť. Kdyby tak hloupě 
neutekl z domu a neudělal další chybu. Chybu, která se prozatím ještě nestala. 
I tak, bude trvat policii několik měsíců. Než celý zločin objasní. 
Přitom, stačilo jen chvíli přemýšlet a i tahle dívka mohla žít. Stačilo, aby ten, kdo chtěl vraždit, zauvažoval nad 
svými pohnutkami. 
On však byl přesvědčen, že koná správně.  
 
Prodavač pozoroval toho muže, až k dívce. Pak se však otočil a dál se věnoval svým hot dogům. Snad, kdyby se 
snažil. - Tahle věta, jej bude pronásledovat až do konce života. 
Myslel si, že je to snad jeho dcera či neteř. Nepřikládal tomu žádný význam, nenapadlo ho, že prodal jídlo 
vrahovi. Takhle, přece nemůže vypadat vrah. 
 
„Ahoj. Zima, co? Nechceš si se mnou dát hamburgra?“ 
Dívka zvedla uplakané oči a chvíli ho sledovala, pak přikývla a natáhla ruku. Skoro mu ho vytrhla z ruky a 
hladově se do něj zakousla. „Díky.“ zamumlala mezi žvýkáním. 
„Co bys řekla na čaj? Určitě ti je zima.“  
Už se chtěl zeptat na to, co se stalo, ale rychle si to rozmyslel. 
Sama od sebe se rozmluvila a vypověděla mu svůj příběh. Její život byl plný bolesti, její osud byl tolik podobný 
osudu jeho matky, až jej zamrazilo. 
Její otec ji zneužíval a matka tomu přihlížela. Psychický a fyzický teror, ji úplně ničil. Byla vyhublá a na rukou a 
nohou měla podlitiny a modřiny. 
Třásla se, nejenom zimou, ale i strachy.  
Sundal si kabát a nabídl jí ho. S díky ho od něj převzala a zachumlala se do něj. Byl ji velký, vypadalo to komicky. 
Sama se nad sebou rozesmála a tíživá atmosféra, se rozpustila. 
I přes to, co se jí stalo, byla strašně moc důvěřivá. Snadný cíl pro někoho, jako on. Pro někoho, kdo chce ublížit, 
ale chová se jako samaritán.  
 
„Ukaž, pomohu ti s tím kufrem, je na tebe moc těžký.“ 
Znovu zamumlala, „Děkuji.“ 
 



Kavárna, do které vešli, byla útulná a obsluha nebyla nepříjemná. Právě naopak. Vůbec si nevšímali nově 
příchozích zákazníků. Pokud na ně nezavolali. 
Objednali si čaj a kávu.  
Obě věci, jim přinesly za dvacet minut a ihned chtěli zaplatit. Určitě se jim několikrát stalo, že hosté odešli bez 
zaplacení. 
„Já, nevím, jak bych se vám mohla odvděčit. Řekněte,…“ 
Přerušil ji a položil jí ruku na rameno. „Nic od tebe nechci. Jen bych ti nabídl něco na bydlení a také ti dám 
nějaké peníze. Nemůžeš tady chodit takhle. E… Jak se jmenuješ?“ 
„Elisa.“ zašeptala a sklopila pohled. 
Oddechl si, jako kdyby mu bylo Nebe nakloněno. Nebo Peklo! Někdo chce, aby dokončil svoje dílo. A on, on je 
dokončí. 
 
Byl přesvědčen o své pravdě. Věřil, že koná dobro. Nikdy ho, ani v nejmenším, netrápily výčitky svědomí.  
On snad ani svědomí neměl. 
 
Dovedl ji do opuštěné továrny. Tady ji jistě několik měsíců nenajdou.  
Na zemi ležely kusy prken a dokonce i zbytky nábytku. V jednom rohu ležela matrace, nevydala moc čistě, ale 
dívce to nejspíš nevadilo. 
„Připadám si jako doma.“ zasmála se. „Víš, já spala v takovém malým kumbálku, nebyl tam ani zámek. On tam 
mohl kdykoli a taky vždycky přišel. Když,…“ rozplakala se a třásla se vzlyky. 
„Bude dobře. Neboj, už ti nikdy neublíží.“ 
Sundal ji kabát a přikryl ji dekou, kterou našel na zemi. Sáhl do kapsy a vytáhl nůž. Nemohla ho vidět, měla 
zavřené oči. 
A tak poslední, co uviděla, byl jeho úsměv a poslední co slyšela, bylo: „Neboj, už ti nikdo neublíží.“ 
Bodl jen jednou, ale trefil se do dobrého místa. Ani nevykřikla. Několik hodin mu trvalo, než svoji práci dokončil 
a odnášel si sebou své trofeje. 
Zakryl ji dekou a z jejího kufru vytáhl malou kabelku. Vložil do ní její oči a ruce.  
Po chvíli mu došlo, že mu budou jedny ruce přebývat. Na to, aby je vyhodil, teď neměl čas a za druhé, ani je 
neměl u sebe. 
Zvedl se a do jedné ruky vzal velký kufr a do druhé malou kabelku. Vyšel z polorozbořené továrny a rozhlédl se 
kolem. 
Na velké dřevěné ceduli, které si předtím nevšiml, bylo velkým písmem napsáno. DNE 30. LEDNA, SE TOTO 
MÍSTO BUDE BOURAT. PROSÍME DO TÉ DOBY VYKLIDIT.  
Dnes bylo posledního listopadu.  
 
Nyní: 
 
„Sestři, nechejte jej vyvolat. Možná si jen odskočil.“ 
Za několik minut se celou nemocnicí rozlehlo vyvolávání jména. „Prosíme, aby se dostavil na příjem pan Palmer 
Erik. Prosíme, co nejrychleji, abychom mohli kontaktovat jeho ženu." 
 
 

9. kapitola 

Past sklapla, ale nic není takové, jak se zdá 
 
Komisař Dent, seděl před svým nadřízeným, díval se mu do očí, které neklidně těkaly z jednoho muže na 
druhého. Všichni čekali na ministra a vrchního prokurátora. 
„Nejspíše se někde zakecali,“ snažil se zlehčit celou situaci agent Jason Ford. 
Jako vyvrácení jeho slov, dovnitř bez zaklepání vstoupil, ministr spolu s prokurátorem. „Dobrý, doufám, že jste 
nečekali moc dlouho. Pan ministr musel hovořit se svojí sestrou. Uklidnit ji, mu trvalo nějakou chvíli.“ 
Ministr vypadal ztrhaně a byl viditelně nervózní. Každou chvíli, se podíval na hodinky a pohrával si se snubním 
prstenem. Když zazvonil telefon, trhl sebou. Komisař Tallbott, telefon po desátém zazvonění zvedl a frustrovaně 
do něj zakřičel. „Co chcete, říkal jsem, že… Ano, předám.“ otočil se na, Denta. „Henry, pro tebe z patologie.“ 



„Co je, Lee? … Jste si jistí,… Ano… Doneste zprávu k šéfovi, koukneme se na to… Jo, sepište zprávu… Jasně, za 
týden,“ s mumláním zavěsil a otočil se na komisaře, který ho svojí otázkou mírně rozhodil. 
„Co jste se dozvěděl?!“ 
„U té poslední oběti jsme našli v ústech kousek látky. Byli na ní nějaké skvrny, nejspíš od krve,…!“ 
Ministr vyskočil na nohy a vyhrkl. „Musíte to poslat na rozbor, co když je to krev toho maniaka anebo,…“ 
Dent, se zatvářil, jako kdyby právě spolknul citron. „Jistě, pane ministře. Nás by to ani ve snu nenapadlo. 
Děkujeme!“ 
„Jistě, je to naše práce. Omluvte mého podřízeného!“ usmál se komisař na ministra Warwicka. Poté se otočil 
na, Denta, zamračil se. „Je to na něj trochu moc. Nechtěl vás urazit, že, Dente!“ 
„Ne!“ zavrčel oslovený. „Jestli mě omluvíte,… Odskočil bych si,…“ Když nikdo z mužů nic nenamítal, vyšel 
z šéfovy kanceláře a postavil se k oknu. „Zatracená byrokracie. Furt nám budou kecat do naší práce. A přitom, ví 
o tom velký kulový!“ Zašmátral v kapse a vytáhl krabičku cigaret. Tento úkon, doprovázelo charakteristické 
kuřácké kašlání. Vyklepal jednu cigaretu a zapálil si. Několikrát popotáhl a pak ji vyhodil z okna. „Zatracená 
práce, ani ta cigareta mi nechutná. Už aby ten šílenec hnil v cele.“ Opřel se o okno a čekal.  
Nemusel čekat dlouho, protože se nedlouho potom, ozvaly kroky. Po schodech vystupoval Lee s Lisou. Jejich 
vzájemný vztah vypadal přátelsky. Sice se neusmívali, ale ani se netvářili, jako kdyby šlápli do,… 
„Co máte?“ zavolal na ně Dent. 
Oba sebou trhli a otočili se po hlase. Když se ujistili, o koho se jedná, na tváři se jim objevil úsměv. „Šéfe, je to 
krev. Problém je v tom, že není v databázi.“ 
„Sakra! Oznamte to šéfovi a já zatím zavolám druhé skupině, které kontrolovala pozůstalé. Třeba toho mají víc.“ 
„Jo,… Šéfe!“ odvětila mu Lisa.  
Oba vešli do kanceláře vrchního komisaře a zavřeli za sebou dveře. 
 

*** 
 

Jack a Helen, byli již několik hodin upoutáni k telefonům a oči měli přilepené na monitorech počítačů. Nezjistili 
vůbec nic nového. Podobných případů byli mraky, ale žádné se do detailu neshodovaly s těmi třemi, o kterých 
věděli. 
 

*** 
 

John s Jamem se setkali na letišti, ani jeden z nich nevypadal spokojeně. Spíš se tvářili tak, jako kdyby měl 
v nejbližší době nastat konec světa. 
„Tak co, jak bylo v New Yorku?“ 
„Zima! A v Kalifornii?“ 
„Ďábelský teplo, slunce jasně svítilo a pořádně jsem si to tam užil. Ale nenašel jsem žádný informace, který by 
nám mohli pomoci ve vyšetřování.“ 
„Dobře. Tak se pustíme do šetření tady. I když si myslím, že,…“ 
 

*** 
 

Uběhl týden a všichni se sešli ve vyšetřovací místnosti. Nikdo nevypadal odpočatě a všichni se tvářili jako na 
funuse. Jako první promluvil Dent. „Co máte?“ 
„Nic,“ ozvala se první dvojice. 
Komisař se otočil na další skupinu. Odpověď však byla stejná. Dent, se postavil a rukou si přetřel tvář. „Tak si to 
shrneme: máme tekutiny pachatele, který není v evidenci. Nikdo neviděl nikoho podezřelého v blízkosti 
zavražděných. Víme jen o třech případech. Nemají žádné spojení, jen to, že jim chybí části těla a že mají jména, 
které začínají na písmeno É.“ Jak mluvil, jeho hlas přibýval na intenzitě. „Zjistili jste, jestli v těch státech, či 
městech, nebydlel někdo, kdo by se vyskytoval ve všech!“ 
Helen se na něj otočila a přikývla. „Jo, jde asi o pět osob. Z toho dvě rodiny. Bohužel, mají všichni alibi.“ 
„To snad nemyslíš vážně! To jste je všechny stihli za týden vyzpovídat?“ 
Jack, zavrtěl hlavou. „Ne, tohle jsme zjišťovali telefonicky. Osobně jsme s nimi nemluvili,…“ než na to mohl Dent 
reagovat, Helen pokračovala dále. „Zítra by se měli dostavit.“ 
„Dobře, dobrá práce. Vy dva,“ otočil se na Lisu a Leeho. „odeberete všem krev a sliny.“ 
 

*** 
 



Seděli u stolu ve své oblíbené putice a zírali jeden na druhého. Ani jeden z nich neměl náladu na to, aby začal 
hovořit. Všem se v hlavách odehrával ten den, kdy přišli na všechno. A přitom. Byla to vlastně náhoda, že ten 
zapeklitý případ vyřešili. Mohla za to chyba vraha, kdyby nebyl tak skálopevně přesvědčen o tom, že jej nikdo 
nemůže odhalit, kdyby nebyl tak sebestředný a spokojený sám se sebou. Neměli by tento případ, snad ani, šanci 
vyřešit. 
 
 
Přesně na silvestra toho roku, kdy se odehrála doposud poslední vražda mladé ženy, která si vydělávala 
prostitucí a roku, kdy se stala nezvěstnou neteř ministra spravedlnosti, se případ opět dal do pohybu. 
Muž, prodavač hamburgerů, si jednoho dne něco uvědomil. Něco mu říkalo, aby se podíval na internet a tam na 
jedné straně, na prohlížeči, uviděl fotografii dívky a v tu chvíli mu to došlo: „Já ji viděl!“ 
Stačilo jen zvednout telefon a kolotoč otázek, sledování a vyšetřování, se mohl roztočit. Konečně se policie a 
celá společnost ve městě, měla šanci dozvědět, jak to bylo doopravdy.  
 

*** 
 

Jednoho prosincového dne, právě v tu dobu, kdy se za několik okamžiků přehoupne jeden rok v druhý, se to 
stalo. Místo oslav, ohňostroje a začátek stavby, se odhalilo něco, co mělo raději zůstat skryto. 
Stavební dělníci, museli projít celé staveniště, které vypadalo spíše jako místo k odstřelu. Museli zajistit 
bezpečnost a hlavně, museli zabránit tomu, aby nedošlo k nehodě. V okolních budovách mohli přespávat 
bezdomovci. Několik mrtvol, by jistě vše ohrozilo. Nikdo by z toho nebyl nadšen. 
Celá stavba by se musela zpomalit nebo, nedej Bože, zastavit. Policejní pátrání, které by se jistě rozběhlo, 
mohlo způsobit doslova kalamitu. Někoho by obvinili z vraždy a jejich zaměstnavatel by skončil.  
Jeden z mužů, asi padesátiletý otec tří dětí, zamířil do spodního patra. Kdyby věděl, co ho tam čeká. Všude 
kolem, bylo nehorázné množství zbytečností. Když jste se ale snažili, mohli jste najít i nějaké dost zachovalé 
kusy nábytku anebo snad i pár pokladů do sbírky. Celé to tu vypadalo spíše tak, že se lidé tomuto místu vyhýbají 
jako čert kříži. Měl zjistit, proč tomu tak je a určitě z toho nebude nadšený.  
Kdyby bylo teplo, určitě by jej do nosu udeřil nehorázný zápach, který vycházel z jednoho pokoje. 
Dorazil na místo, které vypadalo nejlépe z celého rozbořeného domu, určeného k likvidaci. (Následně zde měla 
stát nemocnice, kterou sponzoroval místní „uchazeč“ o místo starosty.) Do očí jej přímo udeřila hromada 
hadrů. Došel ke kupce, ohnul se a křuplo mu v zádech.  „Sakra! Tak to je báječný! Nastoupím na novej flek a 
hned abych šel k doktorovi! Zatracená práce, já se na to,…“ kopl do hadrů a na světlo světa, vykoukla bledá 
ruka. 
Celým domem se rozlehl vyděšený výkřik. 
 

*** 
 

Tak, co byste řekli tomu, že se vrátíme za hlavním „hrdinou“ /není to hrdina v tom pravém slova smyslu/, který 
opustil nemocnici. Sice je to již pár měsíců, ale,… Určitě se chcete dozvědět, co se dělo dál. 
Jestli ano, pokračujte. 
 
Erik se hned, jakmile opustil nemocnici, vrátil na místo, kde zanechal poslední kousky do své hrůzné skládačky. 
Vůbec nemyslel na to, že o něj může mít někdo strach. Nemyslel na svoji rodinu, na svoje děti, ženu.  
Ne! 
Nezajímalo ho nic, jen: dokončit svůj cíl, svoji práci. 
Mobilní telefon, již poněkolikáté vyzváněl. Muž vždy jen mávl rukou a pokračoval v cestě. 
Nemyslel na to, že po něm policie pátrá.  
Neuvažoval, jen konal. 
 
Spokojeně se ušklíbl. 
Postavil se, a z povzdálí kontroloval svoji tvorbu, své umělecké dílo.  
„Hello,…“ opět zazvonil. 
„No jo, furt,“ ošil se a telefon, konečně, zvedl.  
Než se však dostal ke slovu, promluvil volající. „Proboha, kde jsi? Volali mi z nemocnice, že jsi zmizel. Jsi 
v pořádku? Máme o tebe strach. Já,… Chtěla jsem ti něco říct, ale přes telefon…“ zašeptala. Její hlas zněl 
zlomeně a smutně. „Eriku, týká se to naší rodiny. Budu,… budeme,… Ach,… Bude z tebe, tatínek.“ 



Ušklíbnutí. „To je úžasný,“ Jsem schizofrenik? Já nechci další dítě. V rozporu tomu, co si myslel, nadšeně 
přikyvoval. „Víš, co to bude?“ Po očku mrkl na tělo, skládačku, a jeho úsměv se rozšířil. „Bude to holčička, 
určitě! Emily, bude to holka!“ zašeptal.  
„Jsem ráda, že jsi rád,“ vzdychla.  
„Musím končit, zatím ahoj.“ 
„Miluji tě,“ zašeptala do sluchátka, které v tu samou chvíli oněmělo. Neodpověděl, neřekl nic, zavěsil. Jeho 
manželka se svezla po stěně, o kterou byla opřená, na zem a začala vzlykat. Plakala dlouho, přestala, až když ji 
vyrušil hluk od vchodových dveří. Děti se vracely ze školy domů. Takhle ji vidět nesmí. Ne nesmí vědět, že se její 
život hroutí jako domeček z karet. Nesmí vidět její slabost. Ne, teď ne! 
 

*** 
 

„Jste si jistý, že to byla ona?“ zamračil se komisař na svědka, který vypovídal o tom, že před několika měsíci 
zahlédl pohřešovanou dívku. Muž přikývl. „Proč jste přišel až teď?“ 
Oslovený se ošil a poškrabal se na hlavě. „Mno,… Myslel jsem si, že je tam se svým strýcem anebo snad, 
přítelem. To víte, ty dnešní holky,… Já moc nečtu noviny ani nesleduju telku. Já ju ani nemám.“ Rozesmál se, za 
chvíli však zvážněl. „Měl jsem takovej divnej pocit. Z ničeho nic. A pak, kouk sem se u bráchy na net a tam to 
bylo.“ 
Crrrr.   
„Zatracenej telefon. Zvednete to někdo!“ vykřikl. Byl však sám, protože byla sobota. V tento den byli na stanici 
jen tři lidi, z toho dva se někde flákali. „Co si člověk neudělá sám,“ ukončil. 
„Svatá pravda,“ zamumlal svěděk, položil nohy na stůl a založil ruce na prsou. „Nechcete, abych vám toho 
chlapa popsal?“ 
„Moment,…“ zavolal a vyběhl z vyšetřovací a zároveň vyslýchající místnosti. Doběhl k telefonu právě včas, jak 
poznal, když volající promluvil. „Sakra, kde se flákáte! Moji stavaři, našli na mé parcele mrtvolu. Volám už 
několik minut,…“ 
„Jistě, přijměte moji omluvu. Určitě tam hned někoho pošlu. Mohl byste,… Ano. Žena,… Cože! Rozklad?“ 
„Kdo je to,“ ozval se u jeho pravého ucha, hlas komisaře Denta. „seržante.“  
Seržant vše odkýval a zavěsil telefon. V jeho očích se objevil děs a výraz čirého zoufalství. „Našli,… našli tu 
holku. Určitě to byla,…“ polkl. „Našli ji na stavbě, určitě to je, Elisa.“ 
  
 

10. kapitola 

Vítězství, ale za jakou cenu?  

 
Dveře se válejí na zemi, vyraženy několika muži. Všude je slyšet křik. Děti vyděšeně zírají na svoji matku, která 
leží na podlaze, přitlačena k zemi jedním z policistů. „Jsem těhotná, prosím,…“ zašeptala zděšeně. Maskovaný 
muž pohledem zavadil o jednoho ze svých nadřízených a ten přikývl. 
„Paní, kde je váš muž? Je podezřelý z,…“ odmlčel se, pohled mu sjel na děti. 
Žena se křečovitě usmála a přivolala je k sobě. „Drahoušci, běžte do svého pokoje a nevylézejte, ani za nic se 
neopovažujte vystrčit nos. Jasné?“ dořekla. Její slova byla předzvěstí toho, že nesnese žádný odpor. 
Když trojice přikývla a vyprostila se z jejího sevření, úlevně si oddechla. Jakmile jejich kroky po schodech zanikly, 
otočila se na policisty s otázkou v očích. „Mohla bych zavolat své sestře?“ 
„Jistě, ale mám na vás několik otázek. Cítíte se dobře? Nejspíše byste se měla posadit.“ 
Přikývla. „Počkáte okamžik?“ přiložila si dlaň na břicho a vydala se k telefonu, který byl v hale. Zničeně se 
posadila na botník a položila hlavu do dlaní. Eriku, co jsi provedl? 
 
Za několik minut se vrátila, chvíli postávala a poté se posadila. „Nechcete kávu, nebo,…“ 
„Ne, nic není potřeba. Cítíte se na to, abyste mohla odpovídat na mé otázky?“ zeptal se a upřel na ní pohled 
temně modrých očí. Když přikývla, pokračoval. „Máme důvodné podezření, že byl váš manžel poslední člověk, 
který viděl slečnu Elisu,…“ 
„To je ta dívka, co se ztratila?“ skočila mu do řeči. „Omlouvám se, pokračujte.“ 
Na rtech se mu objevil nepatrný úsměv, ale pokračoval. „… kdy jste viděla svého muže naposled?“ 



„Erika? Asi před hodinou jsem s ním mluvila telefonicky. Zdál se velmi zabraný do práce. Jako kdyby dělal… jako, 
kdyby se mu povedlo umělecké dílo.“  
„Omlouvám se za to, že jsme sem ta vrazili a také jak jsme se chovali. Pokud budete chtít vznést obvinění, 
tak,…“ promluvil muž, který vše zatím zvědavě pozoroval. 
Emily se postavila, opřela se o kuchyňskou linku. „Možná by bylo nejlepší, kdybyste se představili.“ kývla hlavou 
na oba muže.  
Slova se ujal starší muž. „Já jsem Henry Dent, ten okouzlující mladík je Jack Thomson. Ten, co na vás skočil, John 
McKain. Tamta mladá dáma Lisa Minelli. No a nakonec,…“ 
„Omlouvám se, ale nějaká dáma se chce dostat dovnitř a tvrdí, že,…“ 
„V pořádku,“ mávl rukou komisař Dent. „Je to sestra paní Palmerové, víme o ní.“ Odvětil a opět se otočil na 
Emily. „To byl šéf F. B. I., pro tuto misi, Jason Ford. Ostatní snad ani nepoznáte, doufám.“ 
„Panebože, co se stalo? Kde je Erik?“ vyhrkla ihned, jakmile uviděla svoji sestru. „Emily, co se stalo?“ zeptala se 
a přiklekla ke své sestře. Uchopila ji za ruce a sevřela je ve svých dlaních, ze kterých sálalo teplo. Oslovená jen 
zavrtěla hlavou. „Mohla bych si odskočit? Není mi dobře.“ zašeptala a otočila se k odchodu. Komisař přikývl a 
obrátil se na jednoho ze svých podřízených. „To je v pořádku,“ promluvila Emily dříve, než mohl něco říct a 
zmizela jim z dohledu. 
 
Seděla v koupelně, na okraji vany, tváře jí skrápěly slzy, popotáhla. Rozhodně zavrtěla hlavou, otřela si uslzené 
tváře a postavila se na rozechvělé nohy.  
Když v zrcadle zahlédla svoji tvář, na chvíli se zarazila. Sehnula se k umyvadlu a pustila ledovou vodu, chvíli ji 
nechala odtékat a poté do ní strčila ruce. Vzápětí si ji stříkla do obličeje a opět pohlédla do zrcadla. Tohle je to 
lepší. Z věšáku, který byl na stěně, sundala ručník a otřela se jím. 
Cesta zpět do kuchyně, se jí zdála o dost delší, než cesta do koupelny. Ve dveřích se zastavila a nervózně se 
usmála. Jeden z detektivů její úsměv opětoval. Uchopil ji za paži a zavedl ji do obývacího pokoje, v kterém už 
trůnila hromada, pro ni neznámých, lidí.  „Paní Palmerová, moc se omlouvám. Vaše sestra nám uvařila kávu a 
dala nám něco k zakousnutí. Protože nevíte, kdy se váš manžel vrátí, počkáme.“ 
„To je v pořádku, ale,… Nechtěl jste se mě na něco zeptat?“ odtušila. Posadila se do jednoho z nejpohodlnějších 
křesel, ušáku a vyčkávavě pohlédla na komisaře Denta. 
„Jistě,“ zamumlal a posadil se na protější křesílko, ze kterého vyhnal pohledného blonďáka. „Jaký je vztah mezi 
vaší sestrou a vaším manželem?“ 
Rozesmála se, ale po chvíli zvážněla. „Kde je Laura? Měl byste se zeptat jí, ne mě.“ 
„Odešla za vašimi dětmi.“ 
„Dobrá.“ Na chvíli se odmlčela a složila ruce na hrudi. „Oba si myslí, že o tom nevím, ale měli spolu poměr. Ona 
byla… těhotná.“ 
„Prosím? To čekala dítě s vaším manželem? Na to, že jste o tom věděla, mluvíte dost klidně. Byla? Tím myslíte 
co?“ 
„Měla nehodu a potratila. Bylo to v té samé době, když jsem porodila svého syna. Měla jsem těžké těhotenství, 
pod neustálým dohledem v nemocnici, čtyři měsíce. A Erik,…“ hořce se usmála. „Znáte to, chlapy.“ 
Žena, která stále mlčela a stála ve stínu, se přidušeně rozesmála a Lisa se uchechtla. 
„Dobře. Byla to nehoda?“ 
Emily pokrčila rameny, sklopila pohled a nervózně si skousla rty. „Nevím, asi… Měl byste se zeptat jí. Měla by 
přece vědět nejlíp, co se ten den stalo. Od té doby se nenávidí,“ zavrtěla hlavou. „Tohle přeci nemá nic 
s případem společného. Nebo ano?“ zeptala se nechápavě. 
„Nejspíš ne, ale,… Dobrá, nechejme toho. Žili jste v New Yorku a v Kalifornii?“ vyhrkl první otázku a na chvíli ji 
vyvedl z rovnováhy. 
„Ano. Stalo se tam něco, co,…“  
Jeden z policistů hodil na stůl několik složek a podíval se na komisaře. Když přikývl, otevřel jednu ze složek a 
položil ji před paní Palmerovou. „Přečtěte si to.“ 
„První oběť: padesátiletá vdova. Žila sama, se svým psem, bezdětná. Smrt? Na následky několika bodných ran, 
které byly vedeny velmi brutálním způsobem.“ Emily si přiložila ruku před ústa a tiše vykřikla. Místo pobytu: 
New York, od narození, kde byla i zabita.“ Podívala se na všechny v místnosti a zbledla ještě více než předtím. 
„Proč si myslíte,…“ 
Dent spojil ruce a chvíli si ji zaujatě prohlížel. „Pan Palmer, byl poslední, koho viděli s tou pohřešovanou 
dívkou.“ Zcela záměrně zamlčel, že zemřela. „Podle popisu jsme zjistili, že se ten samý muž ztratil z nemocnice. 
Byla to nejspíše náhoda.“ 
„Vy si jste jistí, že to všechno, provedl Erik? Jak?“ 



Postavil se a nervózně si to začal rázovat po místnosti. „Ne, na sto procent to nevíme, ale máme DNA, Nejsme si 
jisti původcem, ale,… Máte něco, co,…“ 
„Stačí zubní kartáček?“ 
„Jistě,“ odvětil. 
Emily odběhla a vrátila se s, předmětem doličným, kartáčkem. Poté se posadila a pokračovala ve čtení spisu, 
který zahrnoval vše, co patřilo k tomuto případu. „Druhá oběť: také žena. Tentokrát mladší, třicet let, svobodná 
matka. Zabita v Kalifornii, před dvěma lety. Stejný „modus operandy“.“ Upustila složky do klína. Polkla a začala 
si prohlížet prsty. „V té době byl na tom můj muž dost špatně. Přepadli ho, když žádal o místo. Následně se to 
opakovalo vždy tam, kde jsme bydleli. Naposledy to bylo tady. Mysleli jsme, že v takovém malém městečku… 
Žila jsem zde od narození, do mých sedmnácti let. Poté jsem odešla z domu, zamilovala se a vdala. Naše 
manželství bylo idylické.“ 
„Omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale vaši rodiče měli nehodu, zemřeli v autě. Pokud se nepletu,“ dodal, 
když uviděl její nechápavý pohled. 
„Ne, tedy, ano. Máte pravdu, ale jak víte? Jasně, jste přeci policisté.“ 
„Šéfe! Mohl byste na chvíli?“ 
„Prominete?“ 
„Jistě,“ odvětila, ale stejně jej nevnímala. Ta bolest, která ji zachvátila. Přinutila ji, aby se schoulila do klubíčka a 
trhaně oddechovala. „Je vám něco?“ zeptala se zúčastněné jedna z žen a sklonila se k Emily, která se snažila 
odpovědět. „Moje dítě, dítě,“ zašeptala naposledy a zavřela oči. 
 

*** 
 

Probuzení, bylo to jedno z těch nejhorších probuzení, jaké si dokázala představit. Bolelo ji celé tělo, byla 
dezorientovaná, nevěděla kde je, proč. Cítila se tak zvláště prázdná, jako skořápka, tělo bez duše, bez života. 
Pohled ji zabloudil k oknu a poté na několik židlí, které stály u postele. „Kde to jsem?“ zašeptala, spíše 
zaskřehotala.  
Jedno z těl sebou trhlo a na Emily se upřel pár šedých očí. „Mamííí,“ zaječela dívka a vrhla se na svoji matku. 
„Měli jsme o tebe strach.“  
Po chvíli se začali probouzet i ostatní a jeden po druhém se vrhaly na, nic nechápající ženu, matku, sestru. 
Emily, vyhledala pohledem Lauru a pozvedla obočí, čekala vysvětlení.  
„Evelyn, Eleonor, Eriku, skočte si do bufetu a něco dobrého kupte, jak mamince, tak i mě. Tady máte peníze,“ 
domluvila a vytáhla ze zadní kapsy peněženku. Otevřela ji a vytáhla stodolarovou bankovku. „Hlavně 
nezapomeňte na sebe.“ 
Děti přikývly a vyběhly na chodbu. 
„Zavřeli ho, za deset dní bude soud. DNA, se shoduje a…“ 
Mladší ze sester polkla. „Co naši? Byla to nehoda nebo? On… on, zabil je taky?“ 
Laura se posadila na postel a uchopila ji za ruku. „Jsi moje malá sestřička, postarám se o tebe i o děti. Tohle po 
mě nechtěj, já…. Nedokážu to, nemůžu.“  
„Takže ano. Co tvoje dítě? Také… on?“ 
„Emily,“ skočila jí starší sestra do řeči a upřeně pohlédla do jejích skelných. „Přišla jsi o dítě, potratila jsi.“ 
Zamrkala. Po tváři jí stekla jedna osamělá slza. „Stejně by to bylo jeho dítě, rozumíš, jeho. Zabil mé rodiče, 
proboha, proč?“ 
„To už nikdo nezjistí. Nechce nic říct, jen se přiznal, nic víc. Důvod… nikdo neví proč, nikdo.“ 
„Omyl Lauro. Ví, někdo to ví, on.“ Zašeptala a obrátila se na druhý bok, zavřela oči a za chvíli již tiše 
oddechovala.  
„Ma…“ 
„Tiše, máma spí. Měli bychom jít domů, lékaři nám zavolají, kdyby se něco stalo.“ Promluvila Laura. Za chvíli se 
ozvaly kroky, které se pomalu vzdalovaly, až zanikly docela. Žena na posteli otevřela oči a hořce se usmála. „Teď 
to snad bude lepší.“ 
 
 

Epilog 
 
„Brzy poznáš a pochopíš. Jako já! Nezapomeň!“ zařval.  



Zavřela za sebou dveře. Ty poslední slova, věty, které pronesl, rezonovaly jí v hlavě, ozývaly se stále dokola, 
dokola. Zničeně se složila na židli, stojící ihned za dveřmi a přiložila prsty ke spánkům. Chvíli je masírovala, 
dýchala rychle a mělce. Ani se nezeptal, co se stalo s dítětem. Nezajímalo ho, nic, nic,… 
 
Při návratu domů, na ni všechno padlo. Poznání toho, že bude sama a nikdy už nebude nikdo, kdo by,… Zavrtěla 
hlavou, vyběhla schody do patra. V pokoji se vrhla ke skříni, z které sundala velký kufr. Hodila jej na zem, 
otevřela skříň a bez ladu a skladu do něj začala házet všechno oblečení, co jí přišlo pod ruku. 
„Mami?“ ozval se ode dveří tichý hlas jejího syna. „Ty někam odjíždíš?“ 
Ani se neotočila, vyhrkla na něj, rozčíleným hlasem: „Eriku, sbalte si věci, za hodinu vyrážíme. Stěhujeme se, 
nechci aby se na nás dívali skrze prsty. Ne, teď ne.“ 
„Ale mami, já mám,…“ 
„Něco jsem řekla! Hned!“ vykřikla. Jakmile se za chlapcem zavřely dveře, zaslechla jen jeho tichý pláč, posadila 
se na kufr a rozplakala se. 
 
Naposledy se podívala na dům, ve kterém strávila tolik šťastných let. Nejprve po boku rodičů a pak se svým 
manželem a dětmi. Otřela si slzy, které ji během té krátké chvíle skrápěly tvář, otočila se a vstoupila do auta. 
Chtěla začít nový život. Chtěla začít od začátku. Tam, kde ji nikdo nezná. Tam, kde ji nikdo nebude soudit za činy 
jejího muže. Jejího, bývalého muže.  
„Mami?“ ozvala se Eleonor. „Co bude s tatínkem?“ 
Emily, se na chvíli zastavilo srdce, zhluboka se nadechla a otočila se na svoje děti. „Váš táta udělal něco zlého a 
proto je ve vězení. Jste na to ještě moc mladí, nechtěla jsem vám to říkat, ale,…“ 
„Táta někoho zabil?“ otázal se zvědavě Erik. 
Jejich matka se otočila zpět, zastrčila klíček do zapalování a nastartovala. Ohlédla se, aby mohla vycouvat 
z příjezdové cesty. Když vyjela, zastavila auto na silnici a opět se otočila dozadu. „Ano.“ Bylo jediné slovo, které 
k tomu řekla, a pak se rozjely pryč. Začít někde od začátku. 
 
Cesta, skoro přes celé státy, trvala několik týdnů. V každém městě se zastavili nanejvýš na několik dní, či 
dokonce jen na pár hodin. Přespali v nějakém hotelu či motelu a vydali se dál. 
Děti, hrály takovou hru: Vždy si vzaly mapu, položili ji na sebe a jeden z nich zapíchl prst dovnitř. Kde se dotkl 
prst papíru, tam vyrazili. Ten den, to bylo zrovna tak. Místo, které vybraly, se mělo stát jejich domovem již 
navždy.  
„Mami, teď to je Bay City v Michiganu. Tam by se mi líbilo.“ Promluvil dost hlasitě Erik a rozhodně se podíval na 
dvojčata, která hned začala horlivě přikyvovat. „Jasně, tam by to bylo super. Mami, víš, kdo se tam narodil?“  
Matka se s úsměvem otočila. „Vidíš. To jsem nevěděla, ale teď to vím.“ 
Evelyn pokračovala tam, kde začala. „Je to blízko Kanady, mají tam krásný jezera a… Bude to tam určitě skvělé, 
mamí, že tam zůstaneme.“ 
Auto zastavilo, chvíli bylo ticho a pak byl pronesen ortel, který,… „Jestli tam bude nějaký krásný dům, tak by to 
mohlo vyjít.“ 
„Jupí,“ zakřičely trojnásobně a začaly svoji matku objímat. „To bude super.“    
 
Sherman Street, stálo na tabuli, kolem které jeli. „Mamííí, zastav. Hned.“ ozval se kňouravý hlásek. „Ten dům je 
přímo jako stvořený pro nás.“ 
Auto, se skřípěním brzd zastavilo, a všichni se vyhrnuli z auta, na sluncem rozpálenou silnici.  
 

 
 
 



*** 
 
Emily Palmerová, nyní Joyce Reyesová, si začala přivydělávat výrobou různých koláčů, různých salátů. Prostě 
všeho, co si mlsné jazýčky jejích sousedů, přáli.  
 
Stála u okna a vyhlížela paní Freysovou. Tahle žena byla vdova, kterou již nikdo nenavštěvoval. Žila sama, bez 
přátel. Chodila pouze do obchodu a nazpět. 
V jídelně odbily hodiny desátou hodinu. Zrovna v tu chvíli, se otevřely venkovní dveře domu číslo 3049, vyšla 
z nich postarší dáma. Byla těžce nemocná, chodila velmi pomalu a nejspíše trpěla velkými bolestmi. 
Jakmile se jí ztratila žena z dohledu, zazvonil kuchyňský budík. Žena z trouby vytáhla masový koláč a položila ho 
na linku.  
Ze stolu vzala dvě dózy, zavřela je a položila na nejvyšší polici. Zvláštně a nebezpečně se usmála a posadila se ke 
stolu.  
Koláč pomalu chladl, byl čas. Opět se postavila, přistoupila k lednici a vytáhla z ní mísu se salátem. Vzala si 
struhadlo a jakousi rostlinu. Nastrouhala ji a celý salát zamíchala. 
„Je čas.“ Zašklebila se, vzala do jedné ruky salát, do druhé talíř s koláčem. Došla k vchodovým dveřím, vše 
položila na botník, obula si boty a otevřela dveře. 
Cesta k domu číslo 3049, jí trvala deset minut. Zastavila se u dveří a zazvonila. Věděla, že jí nikdo nepřijde 
otevřít, ale… Po třetím zazvonění se otočila s úmyslem odejít domů, když se ozval hlas staré ženy. „Paní 
Reyesová, počkejte! Byla jsem nakoupit, potřebujete…“ Oslovená se obrátila tváří k ženě a na rtech se jí 
rozhostil úsměv. Nazvedla ruce, aby bylo vidět, co nese. „Ach,“ zašeptala stará paní překvapeně. „To jste 
nemusela.“ 
„Já vím, ale udělala jsem o jeden víc a tak. To víte, děti, neví, co by jedli a tak…“ 
„Jistě, pojďte dál. Popovídáme si, uvařím vám kávu.“ 
Paní Freysová, šouravým krokem došla k Stacy a spolu se vydaly k domu. Stařenka odemkla a vešla. Druhá žena 
se opatrně rozhlédla kolem a vešla do domu za ní. Ve dveřích se naposledy otočila, usmála se a pronesla: 
„Dnešek začíná opravdu krásně.“  
Dveře zaklaply a na ulici se sneslo ticho, ticho před bouří. 
  

*** 
 

Vstala, jako každé ráno, v osm hodin. Otevřela dveře, z prahu si vzala noviny a mléko. Zavřela za sebou dveře a 
vydala se do kuchyně. Mléko položila na linku a se zíváním se posadila za stůl. Otevřela městské noviny, otočila 
několik stránek a poté zabodla zrak do toho, co hledala. 
 
Dnes v ranních hodinách bylo nalezeno tělo paní Elizabeth Freysové. Tato jedna z našich nejstarších občanek 
trpěla mnoho nemocemi. I přes to je však její smrt velkou ranou pro naše městečko. Prosíme všechny, kteří 
tuto ženu znali, aby,… 
 
Dál již nečetla, jen se nepřítomně usmála. Postavila se k lince, do mísy nasypala mouku a do ní přilila mléko. 
 
 
 

END 
 


