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KAPITOLA 1
Doktorka Alice Bártová - soudní lékařka - právě
dokončovala předběžnou pitevní zprávu. Bylo už dávno po
jedenadvacáté hodině, ale chtěla svoji práci dodělat a odejít domů
od čistého stolu. V tuto pozdní hodinu zde byl klid - kdyby to
odložila až na ráno, určitě by jí do toho vlezlo něco
nepředvídatelného.
Dnešním jejím „pacientem“, který dost pospíchal, byl
čtyřicetiletý muž - Jiří Janovský, jehož tělo bylo nalezeno v řece
pod Kamenným vrchem. Ležel na zádech a proud ho
pravděpodobně pozvolna unášel říčním korytem podél břehu až
k dřevěné lávce, o kterou se zastavil. Mírné vlny jeho tělesnou
schránkou kolébaly sem a tam. Neměl jednu botu a kolem bosé
nohy se mu ovinul svlačec. Otevřená ústa se nacházela zpola pod
vodou a široce rozevřené nevidoucí oči v mrtvolně bledé tváři
hleděly do koruny rozložité smuteční vrby, jež se skláněla nad
truchlivým místem. Slunce vysílalo své zlatavé paprsky, které
klouzaly po hladině a snažily se proniknout i pod větve skloněné
vrby. Ta jim to však nedovolila a tvrdošíjně trvala na tom, že ono
pochmurné místo zůstane ponořeno ve stínu jejích ševelících
větví, protože se to tak patří.
Ráno, něco málo po sedmé hodině, přirazila z druhé
strany k lávce loďka; muž v maskáčích, flanelové košili a vybledlé
mikině vyndal ze dna loďky rybářský prut, batoh a skládací
židličku. Chytil lano, které bylo uvázané na přídi, vyhoupl se na
lávku, a právě když se sehnul a chystal se smyčku lana přehodit
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přes kolík, spatřil člověka ležícího ve vodě. Zavrávoral, a pak
strnule hleděl na mrtvého - nebylo pochyb, že už mu není pomoci.
Nadechl se a zatřepal hlavou, jakoby chtěl ze sebe setřást nějaký
hrůzný sen. Sáhl do jedné z kapes svých kalhot, vytáhl mobil a
vyťukal číslo sto padesát osm.
Jakmile kriminalisté místo nálezu zdokumentovali,
mrtvolu vytáhli z vody a předali ji do „péče“ koronera - doktorky
Ingrid Raškové, která se dostavila o něco málo později. Té se po
prvotním ohledání nepodařilo určit přesnou příčinu smrti. Muž
měl pouze v levé části hrudníku malinkou kulatou ranku a na patě
bosé nohy odřeninu. V zadní kapse kalhot se nacházela kožená
peněženka s promočenými doklady, ale podařilo se z nich vyčíst,
o koho se jedná. Kriminálka dosud pátrá po tom, odkud připlul, a
co v té lokalitě vlastně dělal.
Skříp. Alice zvedla hlavu a zaposlouchala se do ticha.
Pravděpodobně se jí to jenom zdálo. Protokol by také ráda
dokončila z toho důvodu, aby ho mohla předat kriminálce, a také
musel být zavražděný připravený na zítřek, neboť ráno přijde
někdo z rodiny v doprovodu policie na jeho identifikaci.
Skříp. Vypadalo to, jakoby někdo něco dělal v lednici jakoby se sunula po kolejnici kolečka a dovnitř chladicího boxu
zajíždělo lehátko.
Její kolegyně, doktorka Rašková, která zde pracuje pouze
na zkrácený úvazek a střídají se spolu ve službách na telefonu, se
tady, kromě rána, kdy provedla ohledání - protože měla právě ona
službu, otočila pouze dopoledne, a pak byla nucena z vážných
rodinných důvodů odejít. Praktikantka odešla kolem půl čtvrté a
sanitářka Renata odcházela něco málo po půl šesté, takže tady
zůstala úplně sama. Zvedla se od stolu a vstoupila do malé chodby,
ve které nechala svítit jedno nástěnné světlo. Dvoukřídlé lítačky,
které vedly do místnosti s lednicemi, se mírně hýbaly, jakoby jimi
někdo před malou chvílí prošel. Úzkou mezerou mezi křídly bylo
6

vidět, že je uvnitř naprostá tma. Alice přistoupila ke stěně - hned
vedle dveří byly čtyři vypínače - a oběma rukama je naráz stiskla.
Zářivky v sále a jedna v chodbě se rozblikaly a zalily prostor
teplým žlutým světlem. Alice rozevřela obě křídla dokořán a
nahlédla do místnosti, ve které se nacházelo u protější dlouhé
stěny chladicí zařízení sestávající z deseti nerezových boxů, jejichž
kompresor byl jediným zvukem, který tady dole rušil absolutní
ticho. V zadní části u kratší stěny stál kovový manipulační vozík,
který se používal k přemísťování zemřelých z chlaďáku na pitevnu
a zpět, odkud si je pak převzala pohřební služba. Nikdo tam nebyl.
Vzala za kliku dalších dveří, které vedly do pitevního sálu - ty byly
zamčené. Vyhlédla tedy úzkými čirými skleněnými výplněmi, také
dvoukřídlých dveří, do hlavní chodby v suterénu, vykachlíkované
zelenými kachličkami se žlutohnědým žíhaným linoleem na
podlaze, podél jejíhož stropu se táhly trubky parovodu a trubky
pro přívod vody na patologii, která byla zřízena dodatečně ve
sklepních prostorách nemocnice, takže pro instalatéry bylo
jednodušší je vést vrchem než rozkopávat podlahu, a dále vedly
pod stropem kabely pro přívod elektřiny a dráty k počítačům. Na
jejím protějším konci byl zabudovaný nákladní výtah, který někdy
používali zaměstnanci nemocnice ke svojí přepravě do vyšších
pater - pokud byl nával u normálních osobních výtahů, ale hlavně
ho používal pomocný personál k přepravě prádla, várnic s jídlem a
k dopravě mrtvých do márnice. Zdviž také ústila na rampu
nacházející se v zadní části Nemocnice svaté Markéty, kam
zajížděly pohřební vozy, a byli tudy přemísťováni nebožtíci, ať už
směrem dovnitř, anebo ven. Asi uprostřed chodby se nachází
schodiště, které vede do prvního nadpodlaží - tady také nikoho
nezahlédla. Doktorka Bártová pokrčila rameny. Zašla do svojí
kanceláře pro klíče, dveře do hlavní chodby zamkla a vrátila se ke
své práci.
Dopisovala poslední řádky zprávy na počítači, když někdo
„rafl“ za kliku u dveří do chodby a následně se ozvalo ostré
zaklepání. Vstala od svého pracovního stolu a vykoukla ze dveří
kanceláře. Skleněnou výplní zahlédla detektiva Richarda Peteru 7

muže v nejlepších letech; výška asi metr osmdesát, tmavé
nakrátko střižené vlasy, smyslné rty, pod koženou bundou se
rýsuje docela vypracovaná muskulatura, pevná stehna obepínají
světle modré džíny a nejde si nevšimnout tmavého porostu
vykukujícího z rozhalené košile. Je chytrý, pohotový, dokáže být
zábavný a sebevědomí mu také nechybí. Odemkla a pustila ho
dovnitř.
„Doktorko, omlouvám se, že vás takhle pozdě otravuji, ale
tušil jsem, že tady ještě budete. Určitě už pro mne něco máte.“
„Detektive, vy jste jako velká voda - všude, kam vtrhnete,
tam je vás plno. A kde máte kolegyni?“
„Poslal jsem ji domů. Je vlezlá, drzá a moc jí to mluví.“
„To je skutečně spousta negativních vlastností a dost
důvodů na to, abyste se jí zbavil.“
Zazubil se: „Tak máte, doktorko?“
„Jistěže, ale ještě musím dopsat závěrečné shrnutí.“
Usadila ho na židli stojící mezi registračkou a dveřmi a začala
ťukat do klávesnice. Cítila jeho pohled a periferním zrakem viděla,
jak si ji prohlíží. Vadilo jí to a doufala, že se nezačne červenat jako
malá holka.
Dala pokyn k tisku, a než se tiskárna rozhýbala, snažila se
vyplnit pauzu, ve které se ozývalo jen tiché vrnění počítače a
tlumený zvuk kompresoru, jenž se k nim nesl z nemocniční
márnice otevřenými dveřmi kanceláře. „Nemusel jste se sem
trmácet - poslala bych vám to.“
„Mám pro vás slabost, doktorko, takže tu příležitost jsem
si nemohl nechat utéct.“
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Jeho poznámku přešla bez odpovědi. Odsunula se na
kolečkové židli od stolu, vstala a podávala mu vytištěné papíry.
Také vstal. „A můžete mi ve zkratce nastínit, co se v ní píše?“
„Proč ne, co bych pro vás neudělala. Takže:“ Alice mávla
zprávou. „V žilách mu kolovalo skoro víc alkoholu než krve vypadá to, že chlapec poměrně dost pil - v době smrti musel být
sťatý jako Dán. Tomu také odpovídá stav jeho jater - měl pěkně
rozběhnutou cirhózu. Jinak zatím nic mimořádného - výsledky
histolky budou pravděpodobně zítra odpoledne. Co se týče příčiny
smrti, tak ta byla způsobena tenkým ostrým předmětem, který
pronikl šikmo levou plící do srdečního svalu, kterým prošel až
k páteři, kde se zarazil o obratel. Srdce se ihned zastavilo, takže
nastal okamžitý exitus. Mohlo to být něco jako ocelový drát, nebo
to mohla být klidně i pletací jehlice. V každém případě to bylo dost
pevné a tvrdé, aby to prošlo skrz a neohnulo se to. A ta odřenina
na patě - tu si pravděpodobně způsobil při pádu. Vypadá to, že do
té vody letěl pozpátku, do cesty se mu asi postavil nějaký kámen,
o který zavadil nohou, vyzula se mu bota, odřel se o něj a ještě
nádavkem se mu kolem kotníku omotal svlačec, který tam rostl.“
„Díky, doktorko, jste jednička. Ááááá, ehmmm, co takhle
večeře? Co kdybych vás pozval - šla byste?“
„Je mi líto, detektive, ale tak pozdě nevečeřím - s takovou
bych za chvíli neprošla ani těmi dvojitými lítačkami.“
„Taky dobrá výmluva. Vždyť mě snad znáte, ne? Nebo
nechcete jít právě proto, že mě znáte?“ dodal uštěpačně a pozvedl
obě obočí.
Stoupla si před něj a zahleděla se mu do tmavých očí:
„Detektive, čeká na mě neteř, o kterou se momentálně starám. Sice
už jí je šestnáct, ale mám k ní určité povinnosti a nějaké ty
závazky. Slíbila jsem to svojí sestře, která je momentálně
v Kladrubech na rehabilitaci, kde ji dávají dohromady po poměrně
těžké autonehodě.“
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„To jsem nevěděl,“ zvedl omluvně obě ruce a dlaněmi je
natočil k Alici. „Ale k autu bych vás snad doprovodit směl, ne?“
Kývla souhlasně hlavou, svlékla si lékařský plášť, který
měla oblečený přes svůj civilní oděv, a přehodila ho přes opěradlo
židle. Pak vytáhla ze šatní skříně lehkou sportovní parku, a když se
ji chystala na sebe navléknout, Richard Petera k ní zezadu
přistoupil a pomohl jí bundu obléct. Na šíji ucítila jeho horký dech
a na paži letmý dotyk, který nebyl až tak úplně náhodný.
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KAPITOLA 2
Prošla rychlým krokem potemnělou chodbou domu
určeného k demolici. Pouliční lampa stojící opodál vysílala svoje
světelné paprsky, jež se snažily proniknout kulatým vitrážovým
oknem umístěným nade dveřmi, a na horní části stěny vytvářely
vějířovité stíny. Minula dvoje dveře vedoucí do kdysi honosných
pokojů, ale teď zely prázdnotou. Měly zatlučená okna, zčernalé
stěny, vytrhané podlahy a v rozích rozprostřeli své sítě pavouci
trpělivě čekajíce na svoji kořist. Vyhnula se schodišti vinoucímu se
do horního patra. V mezaninu se nacházelo velké jednoduché
okno, rozdělené dřevěnými příčkami na malé obdélníčky, jehož
skleněné výplně místy scházely, a ty zbylé byly zaneseny letitým
nánosem prachu. Akát, který vyrostl ve dvorním traktu, pohyboval
ve větru svými větvemi a otíral se jimi o stěnu zchátralé budovy a
šátral jimi po skleněných výplních. Měsíc přicházející do úplňku
prostupoval dovnitř změtí malých lístků a špíny. Jeho bledá záře
se dotýkala několika schodů, odrážejíc se od skleněných střepin nedosáhla však dál než k nejbližším pootevřeným dveřím
v prvním poschodí. Zbytky rozlámaného zábradlí trčely do
vzduchoprázdna a zbývající části připomínaly zlomené prsty
lidské ruky směřující ke stropu, ze kterého už dávno opadala valná
část omítky, a ze kterého visel lustr, který zde zůstal jako památka
na lepší časy a silou vůle se držel posledního tenkého drátku.
Sestoupila po pěti vydrolených betonových schodech a po
paměti odemkla kovové dveře, které vedly do sklepních prostor.
Uprostřed vysoké klenuté místnosti byla umístěna police, na které
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stálo několik akvárií různých tvarů - kulatá, vypouklá, rovná,
šestihranná - ve kterých se za namodralého akvarijního osvětlení
proháněla spousta různobarevných rybek, hrajících si na
schovávanou mezi dekoracemi a vodními rostlinami. U každého
z nich se zastavila a prsty se jemně dotkla skla.
Na konci této sklepní místnosti byly dřevěné dveře,
kterými se vcházelo do další části sklepení. Tady už to nebylo tak
rozlehlé ani vysoké. Pracoval zde generátor, jehož pomocí se
vyráběla elektřina pro potřebu těchto prostor. Sehnula se, aby se
neudeřila o strop do hlavy, z krabice vytáhla nové kulovité
akvárium a z kanystru do něj nalila naředěný formaldehyd.
Akvárium uchopila a postavila doprostřed police, kde ho
ozařovalo ze všech stran osvětlení linoucí se z okolních
skleněných nádob. Posléze vytáhla z batohu uzavíratelný
plastikový sáček a opatrně z něj vysypala svoji trofej do
připravené lázně.
Pootočila matce hlavu tak, aby na nový přírůstek dobře
viděla. „Matko...,“ na chvíli se odmlčela. Pak se nadechla a
pokračovala: „Chtěla bych ti něco říct. Už dlouho se k tomu
chystám, ale pořád nenacházím odvahu. Příčí se mi to, ale chci,
abys to už konečně věděla. Nemá to cenu pořád dokola odkládat a
chodit kolem toho jako okolo horký kaše. Musím to ze sebe už
konečně dostat - strašně mě to tady tíží,“ udeřila se pěstí do hrudi,
založila si ruce za záda a několikrát přešla od jedněch dveří ke
druhým. Olízla si suché rty a spustila: „Ublížili jste mi. Moc jste mi
ublížili tou vaší pseudovýchovou. Nic jsem nesměla a nikam jsem
nesměla. Pořád dokola jsi opakovala: kdyby se ti něco stalo, tak
bych to nepřežila. Snažila ses mne všemožně ochraňovat a přes
city dotlačit tam, kam potřebovalas. Nedostala jsem do vínku
žádný mimořádný schopnosti ani dovednosti, vy jste mne taky
k ničemu nevedli a to, co by se ve mně bývalo mohlo zrodit, to jste
hned v zárodku zadupali do země. Žila jsem ze dne na den. Neměla
jsem ani žádnou pořádnou kamarádku. Vždycky se mnou někdo
jen chvilku kamarádil a pak šel jinam, protože jsem byla pro
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všechny jiná a divná. Byla jsem samotář a těžko jsem navazovala
nějaký vztahy. V kolektivu jsem se vždycky držela stranou ostatní se bavili, smáli se, a já jsem seděla v koutě jak ta pecka.
Byla jsem taková nezajímavá a všichni se se mnou snažili vorat.
Něco jsem dostala v genech a o to ostatní jste se postarali vy dva.
Neměla jsem žádný extra požadavky nebo přání, ale když jsem se
přece jenom začala něčím zabývat, co bylo pro mne důležitý a po
čem toužila moje dušička, tak jsi na mne nastoupila s tím, že ti
tatínek řekl, že to je ta tvoje výchova a prosilas mne skoro na
kolenou, abych to nedělala, že bys to s ním nevydržela - a zase jsi
mne dostala tam, kam potřebovalas. Byla jsem tak děsně hodná, že
jsem byla až blbá.“ Pohodila hlavou a zatahala se za vlasy. „Citově
jsi mne neustále vydírala! Věděla jsi, jak na mne. Když jsem chtěla
jít na vysokou, tak jsi mi řekla, abych neblbla. Možná bych to
nezvládla, možná jo - zkusit jsem to ale měla - i bez vašeho
vědomí. Druzí však byli opěvováni a obdivováni, kam až to dotáhli.
Otec tlačil na tebe a ty zase na mne. Byli jste děsně spokojeni s tím,
jak jsem poslušná a bezproblémová, zatímco druzí rodiče si na
svoje pubertální děcka stěžovali. Ale co se děje uvnitř mne - jaká
bezmoc mne tlačí dolů - to samozřejmě nikdo neviděl. Každý
potřebuje ke svýmu životu určitou svobodu, prostor, nějak se
realizovat... ale to všechno jsem měla zapovězený. Ovšem když
jsem dospěla, tak jste to zase chtěli obrátit - to jste potřebovali
pravej opak mýho já - abych byla průbojná, s ničím se nepárala abych se chovala jako ras. Doufám, že seš teď s výsledkem svojí
výchovy spokojená. A ty to snad taky vidíš.“ Špicí z kola ťukla jako
ukazovátkem do skleněné krychle. Dvě oční bulvy, které se v ní
nacházely, sebou cukly a v průhledném roztoku se „roztančily“.
Pozorovala je, jak se vznáší a pak pomalu klesají zpátky ke dnu:
„Dala jsem si inzerát na seznámení - to mi mohlo být tak nějak
kolem dvaceti. Jednoho jsem si vybrala - měli jsme dvě schůzky,
při kterých vůbec o nic nešlo, a na tý druhý mi řekl, že jsem nějaká
divná... Můžu ti říct, že to teda byl zase pěknej zásah do mýho už
tak sakra nízkýho sebevědomí. Okamžitě mě přešla chuť na
jakýkoliv další seznamování. Cítila jsem se děsně ponížená... ten
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pocit se nedá ani popsat. Ale strašně jsem TO chtěla - hormony, ty
si nedaly poručit. A potom jsem potkala tady toho debilního
mamrda.“ Švihla špicí do nového akvárka a hodnou chvíli na jeho
obsah nenávistně hleděla.
Odhodila drát na polici, založila si ruce za záda a se
svěšenou hlavou znovu několikrát prošla trasu mezi obojími
dveřmi. „Dost dlouho jsme spolu chodili jenom jako bratr a sestra až jednou se mi ho podařilo vyprovokovat. Byl o devět let starší...
Bože... Jeho malá neteř mi při jedný příležitosti, když jsme zůstaly
samy u nich v obýváku, řekla, že s ním tam bydlela Marcela.
Dokonce vytáhla ze šuflete fotku nějaký ženský a prohlásila: tak to
je ona. Bylo mně blbý se tý holky ptát na podrobnosti - mohlo jí
být takovejch deset nebo dvanáct roků. Bože můj... Takovej
trubec.“ Zavrtěla hlavou, přivřela na moment oči a hluboce si
povzdechla. „Neleze mi to přes pysk... Ale chci, abys znala úplně
všechny podrobnosti. Celou pravdu, jak to skutečně bylo a proč to
dopadlo tak, jak to dopadlo. Byla jsem nezkušená a on byl první...
Jak jistě víš, musí se u toho zaujmout určitá poloha. Taky jsi byla
mladá a vdaná a přivedlas mne na svět - a kdyby ne, tak žádná
škoda. Svět by se beze mne klidně obešel - možná by byl dokonce
rád. Musí se pokrčit nohy nebo tak něco, aby ten onen tam mohl
vjet, jenže to jsem já nevěděla. Ten blb to asi taky nevěděl, tak si
jen tak venkem popíchal a udělal si ho. Zajímalo by mne, co tam
u nich s tou ženskou dělal - jestli se na sebe jen tak dívali, nebo co.
Začal mluvit o tom, že si pořídíme děcko a vezmeme se. A protože
jsem byla neskutečně blbá, tak jsem to ještě nějakej čas trpěla, ale
začala jsem nesnášet pach toho jeho výpotku. A potom jsem se
naráz rozhodla a udělala s ním ráznej konec. Nechtěl se nechat
odkopnout - snažil se to slepit dohromady - psal mi, a když jsem
ho furt odmítala, tak nastoupil s výčitkama. Řekl mi, že jsem si to
uměla zařídit. Tím měl na mysli, že jsem si snad nechala do svojí
mandy vsadit nějakej zámek, aby se mi do ní nic nedostalo. Na to
jsem mu odpověděla, že by prvně on musel vědět, kam má tu
patřičnou věc strčit. A tím to mezi náma skončilo - urazil se a dal
pokoj. Byla jsem tak strašně sama, trpěla jsem komplexama, byla
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jsem ještě divnější a neměla se komu svěřit.“ Zakroutila hlavou,
dosedla ztěžka na židli, lokty se opřela o kolena a obličej ukryla do
dlaní. „Bože... Bože můj... A teď jsme se zase potkali. Bylo to
nechutný a zase měl navrch. Nemohla jsem to tak nechat - musela
jsem s tím něco udělat.“ Vzlykla, prsty si vjela do vlasů a zatahala
se za ně.
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KAPITOLA 3
Doktorka Bártová přijela ráno do práce kolem půl osmé.
Očekávala, že bude mít na stole připraveného dalšího „pacienta“,
ale narazila na zamčené dveře u kanceláře i u pitevního sálu.
Detektiv Karolína Knotová, vyzbrojená v jedné ruce
kelímkem s kávou, ve druhé s nakousnutou obloženou bagetou,
v kalhotovém kostýmku černé barvy s decentním bílým proužkem,
si otevřela předloktím a vstoupila do kanceláře, ve které už seděli
Richard Petera a počítačový mág Pavel Žák.
„Dobré ráno, chlapci,“ pozdravila bodře a patou rázně za
sebou přibouchla dveře.
„I tobě.“
„Taky, taky, děvče.“
„Tak kteroupak nohou jsme dneska vstávali napřed?“
zeptal se Petera.
„Trhni si, Petero!“
„Vypadá to,“ pronesl Žák, zkoumavě pohlédl na její nohy
v černých lodičkách, a pak se vážně podíval na Peteru, „že to byla
pravděpodobně levá zadní.“
„Proč myslíš, že levá?“ zeptal se Petera.
„Protože ta je vždycky o hodně horší.“
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„A čím to asi tak může být?“
„Já ti nevím,“ odpověděl Žák. „Možná, že dávají v televizi
už minimálně celý měsíc přímý přenos z mistrovství Evropy
v čemkoliv a její starej čumí bez přestání na bednu a nemá čas se jí
patřičně věnovat. Rozumíme si, ne?“ Mrknul na Peteru a
pokračoval: „Proto je pořád tak nakrknutá.“
„Žáku, ty si taky trhni! A vůbec: laskavě se starejte o sebe a
nevměšujte se do záležitostí někoho jinýho. Po mým sexuálním
životě je každýmu velký prd.“
„No, ranní uvítací ceremonie bychom měli za sebou. A teď
nám, Knotová, hezky prozraď, co bylo v terénu,“ vyzval ji Richard
Petera.
„Asi vás zklamu, hoši. Na žádnou kloudnou stopu jsme
nenarazili. Vtrhli jsme tam už něco málo po páté, abychom tam
zastihli případné chataře, než by se nám rozutekli. Ale protože je
všední den, je konec května a v těch chatkách kolem vody bývá
v noci ještě dost chladno, tak tam samozřejmě téměř nikdo nebyl.
Byla tam rodina s malýma dětma - ti mají celoročně obyvatelnou
chajdu - neslyšeli ani neviděli nic, protože věčně řeší řev a bitky
svých tří dětiček. Pak tam byl ještě jeden postarší člověk. Údajně
se pohádal se svojí manželkou, tak se spakoval a odjel na chatu.
Neslyšel nic, ale prý je tam v okolí co chvíli nějaký křik. Mladí si
vyrazí na víkend - vždycky se tam sejde nějaká parta, chlastají a
dělají bugr, takže se to snaží vytěsnit - jinak by se tam nedalo
vegetovat. Už to holt není to, co bývalo dřív. Užívali si tam klid a
přírodu. Když končily večerní zprávy na Nově, šel si do lednice pro
pivo a viděl oknem, jak jede vzadu polní cestou nějaké osobní
auto. Bylo tmavě modré nebo černé. Co to bylo za typ, na tu
vzdálenost nepoznal. Divil se však, že měl ten dotyčný odvahu
tudy jet. Je to tam místy kamenité a pěkně rozvorané, takže je to
cesta akorát tak pro nějaký pořádný teréňák a ne pro takový
osobáček. Prošli jsme si to - napojuje se to na okresní silnici, a je to
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tam fakt tak rozbombardované, že je div, že tam ten dotyčný
nenechal kus podvozku. Pravděpodobně to musel být pachatel normální člověk by jel předem po asfaltce. U té inkriminované
chaty byly otevřené dveře a už zvenčí tam byl vidět takový ten
chlapský bordel - pohozené upotřebené spoďáry, smradlavé
ponožky, na pohovce ležela taška, ze které bylo vytažené náhradní
oblečení - poněkud neurovnané a pomačkané, na stole se válely
toaletní potřeby, notebook, čtyři krabice s vínem, flaška rumu,
několik piv a pár prázdných lahví. Technici tam zůstali a pokusí se
z toho svinčíku něco vymáčknout. Ovšem jestli to ten majitel často
pronajímá, tak to teda bude děsně zdlouhavá piplačka, než
všechny ty lidi dohledáme. Majitele se nám zatím nepodařilo
kontaktovat. Místo činu se nachází kousek za chatou. Ke střetu
s vrahem došlo na břehu - oběť před někým pravděpodobně
couvala. V momentě, kdy se Janovskému dostal do cesty kámen našla se na něm jeho krev - pachatel ho bodl a umocnil tak jeho
pád. Janovský se převážil dozadu, sedřel si patu a vyzula se mu
mokasína. Bylo to kousek od vody, takže do ní padl a proud ho
začal pomalu unášet.“
„Něco v tom smyslu říkala včera i doktorka Bártová,“
pronesl Petera. „A Knotová, měli bychom vyrazit - za chvíli bude ta
identifikace.“
„Kdybys mi to neřekl, tak bych to samozřejmě nevěděla.
Když laskavě dovolíš, tak si prvně sežvejkám ten rohlík, a pak
můžeme hned vyrazit. Vstávala jsem už ve čtyři - na rozdíl od
někoho - a ještě jsem nesnídala.“
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KAPITOLA 4
Karel Janovský se svojí ženou čekal v hale Nemocnice
svaté Markéty už ve tři čtvrtě na devět. Dvě minuty před devátou
se objevili detektivové Petera a Knotová, v jejichž doprovodu
sestoupili na oddělení patologie. Milena Janovská zůstala stát
v hlavní chodbě, zatímco její manžel následoval oba detektivy.
Doktorka Bártová držela ruku na klice chladicího boxu a
vyčkávala až se na ni Janovský podívá a bude připraven.
Momentálně bloudil očima po bíle vykachlíkovaných stěnách
nemocniční márnice. Posléze se dostal až ke dvířkům, u kterých
stála doktorka v lékařském plášti, kterým nahradila gumovou
zástěru, a pod kterým měla zelený operační oblek, a zaregistroval
na malé kartičce zastrčené do plechového okénka, jméno svého
bratra. Podíval se na doktorku a sotva znatelně přikývl, že je
připraven a může tedy začít. Alice o tom ale nebyla přesvědčena.
Téměř nikdo - až na malé procento silně otrlých jedinců - není
připraven na to, vidět svého blízkého v posmrtné podobě. To si
každý jen namlouvá, a pak se dostaví šok.
Stiskla kliku a otevřela dvířka boxu, ze kterého se vyvalil
závan studeného vzduchu a ofoukl Janovskému tvář. Ten sebou
cukl. Připadalo mu to jako mrazivý dech ze záhrobí a na těle mu
naskočila husí kůže.
Kovové lehátko opatřené vespod válečky vyjelo na malých
kolejničkách ven. Doktorka se postavila k lehátku z boku, uchopila
cípy bílé plachty, pod kterou spočívalo mrtvé tělo, a pohlédla na
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Janovského. Viděla jak je strnulý - měl stisknuté čelisti a zatnuté
pěsti. Váhavě přikývl.
Doktorka začala pomalu stahovat prostěradlo. Nejprve se
objevilo temeno, pak čelo, zavřené oči... Neustále pozorovala
reakce Karla Janovského. Ten uchopil plachtu uprostřed - mezi
doktorčinými pažemi - a táhl ji dolů. U klíčních kostí začínal
pitevní řez ve tvaru ypsilonu, který vedl až ke stydké kosti
zesnulého.
Alice zašvidrala po Peterovi, který se pohnul kupředu, ale
Janovský byl rychlejší. Silou stáhl prostěradlo svému bratrovi až
téměř ke kolenům. Doktorka zalapala po dechu.
„Říkal jsem si, že pod tou plachtou vypadá můj brácha
jako slečinka..."
Karolína Knotová přistoupila k Janovskému a položila mu
ruku na rameno: „Pojďte, půjdeme,“ a lehce ho vytlačila ze dveří.
Richard Petera pohnul obočím a naznačil tak doktorce
Bártové, aby mu vysvětlila, co to má znamenat. V pitevní zprávě
o tom nebyla zmínka.
„Ty genitálie mu byly amputované post mortem, a sice
dodatečně.“
Knotová ve dveřích otočila hlavu a blýskla po patoložce
očima.
Alice zavražděného opět přikryla a zasunula lehátko zpět
do boxu. Pak zastrčila ruce do kapes pláště a zamyšleně se na
Richarda Peteru dívala. „Myslím, že se to stalo včera večer, krátce
před tím, než jste přišel. Potřebovala jsem si doplnit papír do
tiskárny, tak jsem šťouchla do dveří - mám ho v té skříňce
umístěné za nimi - ony se přivřely až na doraz, a já se
neobtěžovala je znovu otevřít. Jednu chvíli se mi zdálo, jakoby
zajíždělo lehátko do chlaďáku. Dopsala jsem větu a šla se podívat.
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Lítačky se hýbaly, jakoby jimi někdo před momentem prošel, ale
nikoho jsem tady dole nenašla. No a pak jste se přiřítil vy.“
Petera nakrabatil čelo a poškrábal se na něm. „Přišel jsem
hlavním vchodem z předního parkoviště...“ Zakroutil hlavou. „V
hale seděla recepční, po schodech stoupali dva doktoři - ty znám
od vidění - a bavili se o jakémsi pacientovi, který měl jít další den
na zákrok - jinak jsem nikoho nepotkal. A neslyšela jste výtah?
Třeba ten někdo odešel z patologie po rampě.“
Teď zase zavrtěla hlavou Alice. „Nevzpomínám si, že bych
zaslechla zvuk zdviže.“
Knotová doprovodila Janovského do vstupní haly a teď
zůstala stát mezi otevřenými dveřmi z hlavní chodby s rukou na
klice a zeptala se: „Doktorko Bártová, tím jste jako chtěla naznačit,
že to péro mu někdo ufikl tady v nemocniční márnici?“
„Ano, tak nějak,“ přikývla Alice.
„Kdo všechno sem má vlastně přístup?“ zeptala se
Knotová.
„V podstatě všichni a kdokoliv,“ Alice pokrčila rameny.
„Normální lidé se tomuto místu podvědomě vyhýbají - nechtějí se
setkat se smrtí. Sice patří k životu, ale každý se jí bojí. Jinak sem
chodí zaměstnanci několika pohřebních služeb a personál naší
nemocnice.“
„Kde máte kolegyni?“ vypálila Knotová další otázku.
„Vždycky je u té identifikace přece ona."
„Nevím, dneska ještě nedorazila a neozvala se.“
Knotová se podívala na Peteru: „Počkám na tebe v autě.
Doktorko?“ lehce pokývla na Alici hlavou a vzdálila se.
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„Doktorko, chtěl bych se za svoji kolegyni omluvit oblékaná chodí jako americký agent FBI, ale vyjadřuje se jako
český dlaždič.“
„To je v pohodě,“ usmála se Alice, „s tím si nemusíte dělat
těžkou hlavu.“
Richard Petera se k ní lehce naklonil: „Pozvání na tu večeři
je stále v platnosti.“ Když viděl, jak se Alice nadechla a chystala se
k odpovědi, předešel ji: „Klidně to může být i oběd, doktorko.“
„Detektive, vy máte ale výdrž,“ zasmála se. „Uvidíme, co se
s tím dá dělat. Dám vám vědět.“
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KAPITOLA 5
„Tak co, už podlehla tvýmu šarmu?“
Petera dosedl za volant služebního vozu a tázavě se
podíval na svoji parťačku. Přestože moc dobře věděl, na co se ho
ptá, hrál si na nechápavého, aby získal trochu víc času na
odpověď.
„Hele, neksichti se tak, jo? Nejsem slepá, hluchá, ani blbá.“
„Ehm,“ odkašlal si, „jak by řekla jedna moje kolegyně určitě ji budeš znát: po mým sexuálním životě může být každýmu
velký prd.“
„To sice může, ale když to nemáš, seš vzteklej a dokážeš
být příjemnej jako osina v zadku.“
„Bez komentáře, Knotová. Raději mi řekni, jestli už s něčím
přišel Žák.“
„No jo,“ zavrčela Karolína Knotová. „Před chvílí jsme spolu
mluvili. Janovský byl obchodní zástupce Severomoravských
strojíren, á. es. Měl tady v Brně nasmlouváno několik termínů v jeho notebooku našel adresy těch firem, kontakty na jejich
zástupce a čas schůzek. Žák se bude snažit na ty lidi něco
vyšťourat a my si je půjdeme oťuknout osobně. Co se týče toho
ubytování, zatím nevíme, s kým si to dohodl. V těch strojírnách
Žákovi řekli, že jejich obchodní zástupce odměňují podle výsledků
uskutečněných kontraktů a také podle uspořených nákladů. Je
tedy možné, že se Janovský domluvil s někým na zapůjčení té
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chaty, kde se mohl jen tak grátis ubytovat. Majitelem je podle
Katastru nemovitostí nějakej Franta Pařízek, ale ten je
momentálně kdesi v zahraničí. Pravděpodobně na nějaký vrtný
plošině - takže ten asi bude mít dost neprůstřelný alibi - pokud je
to pravda. Měli bychom se pokusit zjistit jestli má nějakou
manželku, přítelkyni, rodiče... zkrátka, kdo by mohl Janovskýmu
předat ten klíč. Nikdo ale neví, jak dlouho se tady chtěl zdržet a
jaký aktivity měl v plánu vyvíjet. Svým obchoďákům dávají prý
volné ruce, čehož hojně využívají. Snaží se co nejdříve vyřídit
obchodní záležitosti a pak si dají pár dní pohov - většina těch
chlapů má po republice nějakou tu milenku, a tak u ní tráví
vyšetřený čas. Doma samozřejmě řeknou, že jsou děsně vytíženi a to jim potvrdí i firma. Mají mezi sebou totiž takovou tichou
dohodu - pánové uzavřou výhodný kšeft a vedení podniku se jim
za to odmění prémiemi a několikadenním odpočinkem.“

Renata se přihnala do práce těsně před desátou. Celá
udýchaná vběhla do pitevního sálu, ve kterém se doktorka Bártová
skláněla nad tělem ženy ve středním věku, která byla nalezena
mrtvá v suterénu bytového domu. „Paní doktorko, strašně se
omlouvám. Já jsem dneska zaspala.“
mnou.“

Alice přikývla: „V pořádku. Převlékněte se a přijďte za

Renata se ještě jednou omluvila - pravděpodobně si
neaktivovala budík v mobilu. „Včera jsme to trochu přehnaly a
v tom rozpoložení jsem na to asi úplně zapomněla. Když jsem se
probudila, tak jsem si dala bleskově jen krátkou sprchu a spěchala
na tramvaj, ale řidič mi před nosem zavřel dveře a rozjel se. Tak
jsem mu ukázala takové to mezinárodně uznávané gesto - musel
mě ve zpětném zrcátku vidět. Jestli víte, co mám na mysli.“
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„Vím,“ uchechtla se Alice. „A pomohlo to?“
„Ne, šlápl na to. My jsme totiž do pozdních hodin zapíjely
hluboký žal - Romaně pošla milovaná kočka. Dožila se skoro
osmnácti, byla slepá a měla artrózu.“
Alice uštípla kousek tkáně z jater a podala ho Renatě,
která připravovala vzorky pro mikroskopické vyšetření. „Abyste
tomu rozuměla: je nás pět holek a všechny začínáme na eR. Já
Renata, Romana je holička, Renča - původně Irena, ale aby její
jméno mezi nás zapadlo, tak jsme ji překřtily - to probíhalo jako
opravdové křtiny - se vší slávou - tak ta pracuje v pohřební službě
Poslední cesta, Radka je vrchní u nás v nemocnici na chirurgii a
doktorka Rebeka Prášková - coby právník na soukromo - ta se
chodí česat k Romaně a zastupovala ji při rozvodu. Je to velice
schopná právnička - podařilo se jim jejího manžela pěkně oškubat.
Takže kdybyste někdy potřebovala...“
„S doktorkou Práškovou se známe,“ bylo slyšet, že se pod
rouškou, kterou měla přikrytá ústa a nos, usmála a kolem očí se jí
objevilo pár vlásečnicových vrásek. „Měla jsem s ní u soudu už
několik společných pojednání.“
„No, a nechtěla byste si s námi někdy vyrazit? Občas si
zajdeme do kavárny nebo do vinárny. Tam se vypovídáme,
zanadáváme si, svěříme se se svými problémy... a je nám hnedka
líp,“ pokrčila rameny a pohodila hlavou.
„Renato, na to já nemám čas,“ utnula doktorka hovor
o soukromých věcech a začala úplně odjinud: „Dneska ráno
proběhla, jak jistě víte, identifikace toho Janovského...“
„Ahá...,“ skočila jí Renata do řeči, „tak to jsem úplně
vypustila z hlavy.“
„A při té příležitosti jsme zjistili, že mu chybí genitál.“
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„Jak mu může chybět, když ho při pitvě měl,“ Renata
zatěkala očima a hned nato pokrčila rameny.
„Ano, včera ho při pitvě měl, ale dneska ráno už ne.“
„Ale to přece není možné. Jak o něho tady mohl přijít? Jaké
pro to máte vysvětlení?“
„Nevím, jak si to mám vysvětlit, ale včera večer, když jsem
sepisovala zprávu, tady pravděpodobně někdo byl - slyšela jsem
zajíždět lehátko do boxu - myslela jsem si, že se mi to jenom zdá, a
když jsem se šla podívat, tak tam sice nikdo nebyl, ale hýbaly se
lítačky, jakoby jimi někdo před momentem prošel.“
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

