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Eduardovi, který mě prosil, abych tuto knihu napsala, a Ricardu
Domingovi, který ji viděl, když byla neviditelná.
Rubénovi a Esther, kteří mě dokážou rozesmát až k slzám.

Zapomenout se nedá silou vůle. Čím víc člověk chce nechat něco za
sebou, tím víc ho to pronásleduje.
William Jonas Barkley
Ale holčičko moje, tohle není ledajaké jablíčko, tohle jablíčko je
kouzelné.
Sněhurka od Walta Disneye
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Ainhoa Elizasuová byla druhou obětí „pána lesa“, nazývaného
podle lidových pověstí basajaun, i když tehdy ho tak v tisku
ještě neoznačovali. Až o něco později vyšlo najevo, že se kolem
mrtvol nacházely zvířecí chlupy, zbytky kůže a stopy jen stěží
pocházející od lidí, které připomínaly jakýsi očistný pohřební
obřad. Vypadalo to, jako by nějaká pradávná zlovolná zemská
síla poznamenala těla těch mladičkých dívek s rozedranými
šaty, oholeným pubickým ochlupením a s rukama rozloženýma
v panenské póze.
Když inspektorku Amaiu Salazarovou brzy ráno povolali na
místo činu, vždycky provedla stejný rituál: vypnula budík, aby
Jamese ráno neobtěžoval, sebrala hromádku šatstva a svůj telefon a pomaloučku sešla po schodech do kuchyně. Popíjela kávu
s mlékem, přitom se oblékla a napsala vzkaz manželovi. Pak
nasedla do auta a řídila ponořena do planých myšlenek podobných bílému šumu, jež se zmocnily její mysli vždycky, když se
vzbudila před svítáním, a jež ji provázely jako pozůstatky nedokončené vigilie, přestože z Pamplony jela na místo, kde čekala
oběť, déle než hodinu. Ostře projela zatáčkou a skřípění brzd
ji přimělo uvědomit si, jak je nesoustředěná. Přinutila se tedy
věnovat pozornost stoupající klikaté silnici, která se nořila do
hustých lesů obklopujících městečko Elizondo. O pět minut
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později zastavila auto u výstražného kuželu a poznala sportovní
vůz doktora Jorgeho San Martína a terénní auto soudkyně Estébanezové. Vystoupila z auta a zamířila k jeho kufru, odkud
vytáhla holínky, které si obula, a opírala se přitom o prostor
pro zavazadla, zatímco k ní přicházeli nižší inspektor Jonan
Etxaide a inspektor Montes.
„Vypadá to ošklivě, šéfová, je to holčička.“ Jonan nahlédl do
svých poznámek. „Dvanáct nebo třináct let. V jedenáct večer
rodiče ohlásili, že se děvče nevrátilo domů.“
„Trochu brzy, aby hlásili zmizení,“ usoudila Amaia.
„Ano. Podle všeho asi deset minut po osmé zavolala staršímu bratrovi na mobil a řekla mu, že zmeškala autobus do
Arizkunu.“
„A starší bratr až do jedenácti nic neřekl?“
„To víte: ,Naši mě zabijou, prosím tě, neříkej jim to.
Zjistím, jestli mě neodveze táta nějaké kamarádky.‘ Jasně,
že držel pusu a začal hrát na PlayStationu. V jedenáct, když
viděl, že sestra nejde a matka propadá hysterii, jim řekl, že
Ainhoa už volala. Rodiče se dostavili na komisařství v Elizondu a tvrdili, že se jejich dceři něco stalo. Nebrala mobil
a mluvili už se všemi jejími kamarádkami. Našla ji hlídka.
Když policisti došli k zatáčce, uviděli na kraji silnice její
boty,“ vykládal Jonan a ukázal baterkou na místo na kraji
asfaltové vozovky, kde svítily dokonale srovnané černé lakované lodičky se středně vysokým podpatkem. Amaia se
naklonila, aby na ně viděla.
„Jsou tak pěkně srovnané, sahal na ně někdo?“ zeptala se.
Jonan znovu nahlédl do poznámek. Amaia si pomyslela, že
výkonnost jejího mladého zástupce, navíc antropologa a archeologa, je v tak zapeklitých případech, jako byl i tento,
požehnáním.
„Ne. Byly takhle, srovnané špičkami do silnice.“
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„Řekni lidem, co zajišťují stopy, aby sem přišli, až skončí,
a podívali se do bot. Aby se daly takhle položit, je potřeba strčit
dovnitř prsty.“
Inspektor Montes, který stále mlčel a díval se na špičky
svých značkových italských mokasínů, zvedl prudce hlavu, jako
by se právě probudil z hlubokého spánku.
„Dobrý den,“ zamumlal na pozdrav a vydal se ke kraji cesty,
aniž na ni počkal. Amaia se rozpačitě obrátila k Jonanovi.
„Co je s ním?“
„Nevím, šéfová, jeli jsme z Pamplony stejným autem a ani
neotevřel pusu. Myslím, že trochu popil.“
Ano, ona si to taky myslela. S inspektorem Montesem to
od jeho rozvodu šlo z kopce, a nejen kvůli jeho čerstvé zálibě
v italských střevících a barevných kravatách. Poslední týdny viděla, že je mimořádně roztržitý, ponořený do svého vnitřního
světa, chladný a neproniknutelný, skoro jako autista.
„Kde je ta dívka?“
„U řeky. Musí se sejít po svahu,“ odpověděl Jonan a ukázal
na rokli s omluvným gestem, jako by byl nějak zodpovědný za
to, že se tělo našlo tam.
Zatímco scházeli po svahu vymletém do skály tisíciletou řekou, spatřila v dálce reflektory a pásky, které vymezovaly akční
okruh agentů. Stranou potichu mluvila soudkyně Estébanezová se soudním tajemníkem a přitom úkosem vrhala pohledy
k místu, kde leželo tělo. Kolem něj ze všech úhlů šlehaly blesky
fotoaparátů dvou policejních fotografů. U mrtvoly klečel jeden
z techniků Navarrského ústavu soudní medicíny a zdálo se, že
měří teplotu jater.
Amaia s uspokojením zjistila, že všichni přítomní zaměstnanci dodržují uličku pro příchod a odchod z místa obehnaného
páskou policisty, kteří sem dorazili jako první. I tak se jí jako
vždy zdálo, že je tam příliš mnoho lidí. Byl to pocit hraničící
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s absurditou, který možná pramenil z její katolické výchovy,
ale pokaždé, když musela být u nějaké mrtvoly, zmocnila se
jí potřeba intimity a rozjímání, která ji obklopovala na hřbitovech a kterou narušovala profesionální, odcizená a odtažitá
přítomnost lidí pohybujících se kolem mrtvého těla, jediného
protagonisty vrahova díla, ale němého, umlčeného, nevnímaného ve své hrůze.
Pomalu se přiblížila a pozorovala místo, jež si kdosi vybral
pro smrt. U řeky se vytvořila pláž z šedých oblázků; určitě je
přinesla velká voda předcházejícího jara, suchý výběžek široký
asi devět metrů, který se táhl, kam až ve slabém světle nastávajícího rozbřesku dohlédla. Druhý břeh řeky široké sotva čtyři
metry se ztrácel v hlubokém lese, jenž houstl, čím víc do něj
člověk nořil zrak. Inspektorka počkala několik vteřin, zatímco
technik ze speciálního policejního útvaru dokončoval fotografování mrtvoly. Když byl hotov, došla k dívčiným nohám, a jak
bylo jejím zvykem, vyprázdnila mysl od jakékoli myšlenky, zadívala se na tělo ležící u řeky a zašeptala krátkou modlitbu.
Teprve pak se cítila připravena pohlédnout na ně jako na dílo
vraha.
Když byla Ainhoa Elizasuová naživu, měla krásné kaštanové oči, které se teď dívaly do nekonečna ustrnulé ve výrazu
překvapení. Hlava mírně nakloněná dozadu umožňovala zahlédnout kousek hrubého provázku, který se jí zaryl do kůže
na krku tak, že skoro zmizel. Amaia se sklonila nad tělem, aby
si prohlédla smyčku. „Ani nemá uzel, jenom ho tiskl, dokud ta
dívka nepřestala dýchat,“ zašeptala skoro sama pro sebe.
„Musí být silný, nějaký chlap?“ ozval se tázavě Jonan za jejími zády.
„Je to pravděpodobné, i když ta dívka není moc velká, asi
kolem stopětapadesáti centimetrů, a je hodně štíhlá. Žena to
mohla udělat taky.“
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Doktor San Martín, který dosud stále hovořil se soudkyní
a soudním tajemníkem, se rozloučil se soudní úřednicí náležitě
zdvořilým políbením ruky a přistoupil k mrtvole.
„Paní inspektorko, vždycky vás rád vidím, i když je to za takových okolností,“ prohlásil obřadně.
„Já vás taky, pane doktore. Jak vidíte tohle, co tu teď máme?“
Lékař si vzal poznámky, které mu předal technik, a rychle
je přejel očima, zatímco se skláněl nad mrtvolou. Ještě předtím věnoval Jonanovi pohled, jímž měřil jeho mládí a znalosti,
pohled, který Amaia dobře znala. Před několika lety byla ona
mladou nižší inspektorkou, kterou bylo třeba uvést do tajů
smrti, a takové potěšení si význačný profesor San Martín nikdy
nenechal ujít.
„Pojďte blíž, Etxaide, postavte se sem a možná se něco
přiučíte.“
Doktor San Martín si natáhl chirurgické rukavice, které vytáhl z kožené lékařské brašny, a jemně prohmatal čelist, krk
a paže dívky.
„Co víte o rigor mortis, Etxaide?“
Jonan se nadechl a spustil tónem, jaký pravděpodobně používal za svých školních let, když odpovídal paní učitelce.
„Tak, vím, že začíná u víček asi tři hodiny po smrti, šíří se po
obličeji a krku na prsa, až se nakonec rozšíří na celý trup a končetiny. Za normálních podmínek se celková ztuhlost dostaví
přibližně za dvanáct hodin a začíná mizet v opačném pořadí po
šestatřiceti hodinách.“
„To není špatné, a dál?“ povzbudil ho doktor.
„Představuje jeden z hlavních ukazatelů při odhadování
doby smrti.“
„A myslíte, že by se dal udělat odhad pouze na základě
stupně posmrtné ztuhlosti?“
„No...“ zaváhal Jonan.
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„Samozřejmě ne,“ ujistil ho San Martín. „Stupeň ztuhlosti
se může lišit podle stavu svalů zemřelého, teploty v místnosti
nebo venku jako v tomhle případě, podle extrémních teplot,
které můžou způsobit, že to vypadá jako rigor mortis, například
v případě mrtvol vystavených nízkým teplotám, nebo když trpí
posmrtnou křečí. Víte, co to je?“
„Myslím, že se tak říká tomu, když se v okamžiku smrti
svaly končetin napnou, takže by bylo obtížné odebrat nějaký
předmět, který člověk právě v tom okamžiku drží.“
„To je ono, a proto padá velká zodpovědnost na soudního patologa. Čas úmrtí se nemá stanovovat, aniž se vezmou
v úvahu všechny tyto okolnosti, a samozřejmě hypostáze... Posmrtná bledost, abyste mi rozuměl. Asi jste viděl ty americké
seriály, kde soudní lékař poklekne vedle mrtvoly a po dvou minutách stanoví hodinu smrti,“ zvedl doktor teatrálně obočí.
„Dovolte, abych vám řekl, že je to lež. Analýza množství draslíku v tekutině oka znamená velký pokrok, ale s větší přesností
budu moci stanovit hodinu smrti až po pitvě. Teď, s tím co
tady mám, vám můžu říct: třináct let, žena. Podle teploty jater
bych řekl, že je mrtvá dvě hodiny. Ještě nenastoupila posmrtná
ztuhlost,“ ujistil přítomné a znovu prohmatal dívčinu čelist.
„Dost se to shoduje s telefonátem domů a oznámením rodičů. Ano, sotva dvě hodiny.“
Amaia počkala, až se zvedne, a klekla si vedle dívky místo
něj. Neunikl jí Jonanův pohled plný úlevy, když byl osvobozen od doktorova výslechu. S očima upřenýma do nekonečna,
s pootevřenými ústy a s výrazem, který vypadal jako překvapení, nebo možná poslední pokus nasát vzduch, vyhlížela dívka
dětsky udiveně, jako holčička o narozeninách. Veškerý oděv
vypadal jako rozpáraný čistými řezy od krku po slabiny a na
obou stranách rozhalený jako obal hrůzného daru. Mírný vánek od řeky trochu čechral dívčinu rovnou ofinu a až k Amaie
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dolehla vůně šamponu smíšená s dalším, štiplavějším aromatem tabáku. Amaia se v duchu ptala, zda dívka kouřila.
„Je cítit tabákem. Nevíte, jestli měla kabelku?“
„Ano, měla ji. Ještě jsme ji neobjevili, ale naši lidé to tady
prohledávají až kilometr po proudu,“ prohlásil inspektor Montes a ukázal k řece.
„Zeptejte se jejích kamarádek, kde byly a s kým.“
„Jakmile se rozední, šéfová,“ odpověděl Jonan a poklepal si
na hodinky. „Její kamarádky jsou třináctileté holčičky, budou
teď spát.“
Prohlédl si ruce roztažené po obou stranách těla. Vypadaly
bílé, neposkvrněné, s dlaněmi obrácenými nahoru.
„Všimli jste si polohy rukou? Takhle je někdo položil.“
„Souhlasím,“ ozval se Montes, který stál vedle Jonana.
„Ať je co nejdřív vyfotografují a odeberou vzorky. Možná se
pokoušela bránit, i když nehty i ruce vypadají dost čistě. Snad
budeme mít štěstí,“ obrátila se Amaia na policejního technika.
Soudní lékař se znovu sklonil nad dívkou čelem k Amaie.
„Bude třeba počkat na pitvu, ale já bych jako příčinu smrti
uvedl zadušení, a vezmeme-li v úvahu sílu, s jakou se provaz
zaryl do krku, řekl bych, že to bylo velmi rychlé. Řezy, které se
objevují po těle, jsou povrchní a byly určeny pouze k rozpárání
šatů. Byly způsobeny velmi ostrým předmětem, něčím jako žiletka, břitva nebo skalpel. To vám řeknu později, ale když to
udělal, děvče bylo už mrtvé. Není tu skoro žádná krev.“
„A na ohanbí?“ zeptal se Montes.
„Myslím, že na oholení pubického ochlupení použil stejný
ostrý nástroj.“
„Co když si chtěl něco odnést jako trofej, šéfová?“ poznamenal Jonan.
„Ne, to si nemyslím. Podívej, jak ho rozházel kolem těla,“
ukázala Amaia na několik chomáčků jemného chmýří. „Spíš to
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vypadá, že ho chtěl odstranit, aby ho mohl nahradit tímhle,“
ukázala na dozlatova upečený mastný kousek pečiva, který byl
položen na dívčině oholeném ohanbí.
„To je pěkná sviňárna! Proč musejí dělat takové věci? Nestačí mu zabít malou holku, ale musí tam dát ještě tohle. Co
se tak někomu, kdo tohle udělá, může honit hlavou?“ vybuchl
Jonan s odporem.
„To je tvoje práce, chlapče, uhodnout, co si to prase myslí,“
odpověděl Montes a přešel k doktoru San Martínovi.
„Znásilnil ji?“
„Řekl bych, že ne, i když si nemůžu být jistý, dokud ji pořádně neprohlédnu. To naaranžování nese zjevný sexuální
podtext... Rozedrat šaty, odhalit prsa, oholit ohanbí... A to
s tím moučníkem... Vypadá to jako máslový bochánek, nebo...“
„Je to pečivo, kterému se říká txatxingorri,“ přerušila ho
Amaia. „Typický moučník tohohle kraje, i když je menší než ty,
které obvykle vídám. Ale nepochybně je to txatxingorri. Máslo,
mouka, vejce, cukr, droždí a škvarky, z toho se dělá buchta podle starodávného receptu. Jonane, ať to dají do sáčku, a prosím
vás,“ obrátila se na všechny, „to o tom moučníku ať se nedostane ven, momentálně je tahle informace tajná.“
Všichni přikývli.
„Tady už jsme skončili. Je vaše, doktore. Uvidíme se v ústavu
při pitvě.“
Amaia se vztyčila, a než se vydala po svahu ke svému autu,
věnovala dívce poslední pohled.
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Toho rána zvolil inspektor Montes okázalou kravatu z tmavofialového hedvábí, bezpochyby velmi drahou, která se na lila
košili nápadně vyjímala. Výsledek byl elegantní, ale mělo to
trochu nádech Kriminálky Miami, což nepůsobilo dobře. Totéž si určitě mysleli policisté, kteří s nimi jeli ve výtahu. Amaie
neušlo pohrdavé gesto, které jeden z nich adresoval druhému,
když vystupovali. Pohlédla na Montese, protože bylo pravděpodobné, že i on si to uvědomil, ale ten studoval poznámky
na kapesním počítači zahalen v oblaku voňavky od Armaniho
a tvářil se lhostejně k tomu, jaký dojem vyvolává.
Dveře zasedací místnosti byly zavřené, ale než mohla sáhnout na kliku, uniformovaný policista je otevřel zevnitř, jako
by právě čekal jejich příchod. Postavil se stranou a umožnil jim
pohled do rozlehlé, jasně osvětlené zasedačky, kde inspektorka
Salazarová uviděla víc lidí, než očekávala. Komisař seděl v čele
a dvě místa po jeho pravici zůstala prázdná. Pokynul jim, aby
šli dál, a zatímco kráčeli k němu, představoval je.
„Inspektorka Salazarová, inspektor Montes; inspektora
Rodrígueze z technického oddělení už znáte a doktora San
Martína taky. Nižší inspektor Aguirre z drogového, nižší inspektor Zabalza a inspektor Iriarte z komisařství v Elizondu.
Když se včera našla mrtvola, náhodou v Elizondu nebyli.“
Amaia jim podala ruku a posunkem pozdravila ty, které už znala.
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„Inspektorko Salazarová a inspektore Montesi, zavolal jsem
vás sem, protože mám podezření, že případ Ainhoy Elizasuové bude mít vážnější dopad, než se čekalo,“ oznámil komisař,
když si opět sedal, a pokynul jim, aby se také posadili. „Dnes
ráno nás všechny kontaktoval inspektor Iriarte, aby nám objasnil něco, co může být důležité pro vývoj případu, jímž se
zabýváme.“
Iriarte se předklonil a provedl nad stolem pár energických
pohybů rukama jako aizkolari, typický baskický drvoštěp a zároveň představitel národního venkovského sportu.
Nahlédl do svých poznámek v malém zápisníku s černými
koženými deskami, který v jeho rukách nebyl téměř vidět,
a prohlásil: „Před měsícem, přesně pátého ledna, jeden pastýř
z Elizonda, který přihnal ovce napojit k řece, našel mrtvolu
sedmnáctileté dívky, Carly Huarteové. Zmizela v noci ze Silvestra na Nový rok, když byla na diskotéce Crash Test v Elizondu
s kamarády a s přítelem. Kolem čtvrté ráno s ním vyšla ven
a o tři čtvrtě hodiny později se ten kluk vrátil sám. Řekl kamarádovi, že se pohádali a ona se naštvala, vystoupila z auta
a šla pěšky. Kamarád ho přesvědčil, aby ji jeli hledat. Vrátili se
za hodinu, ale po dívce nebylo ani stopy. Prý je to moc neznepokojilo, protože tam jezdilo a chodilo hodně zamilovaných
dvojic a kuřáků marihuany, navíc ta dívka byla velmi oblíbená, takže přepokládali, že ji někdo vzal s sebou. V autě jejího
přítele jsme našli dívčiny vlasy a takové to umělé ramínko od
podprsenky.“
Iriarte se nadechl, pohlédl na Montese a Amaiu a mluvil
dál: „A tady se dostáváme k tomu, co by vás mohlo zajímat.
Carlu objevili asi dva kilometry od místa, kde našli Ainhou
Elizasuovou. Byla uškrcena provázkem používaným na balíky
a šaty měla rozedrané odshora dolů.“
Amaia znepokojeně pohlédla na Montese.
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„Vzpomínám si, že jsem o tom případu četla v novinách.
Měla oholené ohanbí?“ zeptala se.
Iriarte se podíval na nižšího inspektora Zabalzu, který
odpověděl: „Pravda je, že ohanbí neměla, celá tahle část těla
vypadala jako okousaná od nějakých zvířat. V pitevní zprávě
jsou zdokumentovaná kousnutí nejméně tří druhů zvířat a nějaké chlupy, které odpovídají divočákovi, lišce a něčemu, co by
mohl být medvěd.“
„Proboha! Medvěd?“ podivila se Amaia s nevěřícným úsměvem.
„Nejsme si jisti, poslali jsme otisky do Ústavu pro studium
pyrenejských ploskochodců a ještě jsme nedostali odpověď,
ale...“
„A ten moučník?“
„Moučník tam nebyl... I když možná ano. To by vysvětlovalo ta kousnutí na ohanbí, protože zvířata přitahovala
neznámá sladká vůně.“
„Byla pokousaná na více místech?“
„Ne, neměla na sobě víc kousnutí, ale byly na ní stopy po
prackách.“
„A zbytky ochlupení rozházené kolem mrtvoly?“ dotazovala
se Amaia.
„Taky ne, ale musíte vzít v úvahu, že mrtvola Carly Huarteové ležela částečně ponořená v řece, od kotníků ke stehnům,
a že ve dnech po jejím zmizení byly přívalové lijáky. Jestli tam
něco bylo, odnesla to voda.“
„Nebylo vám to nápadné, když jste včera ohledával tu
dívku?“ zeptala se Amaia soudního lékaře.
„Zajisté,“ souhlasil San Martín, „ale ta věc není tak jasná,
jsou tu jen podobnosti. Víte, kolik mrtvol vidím za rok?
V mnoha případech mají společné prvky, aniž je mezi nimi
nějaká spojitost. V každém případě mi to opravdu bylo nápadné, ale než jsem o tom začal mluvit, musel jsem se podívat
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do svých poznámek o pitvě. V Carlině případě všechno nasvědčovalo sexuálnímu útoku ze strany jejího přítele. Měla v sobě
spoustu drog a alkoholu, na krku nějaké cucfleky a na jednom
prsu stopu po kousnutí, které odpovídalo otisku zubů jejího
milence. Kromě toho jsme jí našli za nehty zbytky kůže podezřelého, které odpovídaly hlubokému škrábanci, který měl na
krku.“
„Bylo tam sperma?“
„Ne.“
„Co vypověděl ten kluk? Jak se vlastně jmenuje?“ zeptal se
Montes.
„Jmenuje se Miguel Ángel de Andrés. A řekl, že si kromě
alkoholu vzal kokain a extázi,“ Aguirre se usmál, „a kloním
se k tomu, mu věřit. Zadrželi jsme ho na Tři krále a taky toho
v sobě měl až až, vykazoval pozitivní nález na čtyři druhy drog
včetně kokainu.“
„A kdepak se ten poklad nachází teď?“ otázala se Amaia.
„Ve vězení v Pamploně, čeká na soud a je obviněný ze sexuálního útoku a zabití, bez možnosti propuštění na kauci... Měl
už nějaké záznamy v trestním rejstříku kvůli drogám,“ odpověděl Aguirre.
„Kolegové, myslím, že je nutné zajet do vězení znovu vyslechnout Miguela Ángela de Andrés. Možná nelhal, když
tvrdil, že tu dívku nezabil.“
„Pane doktore, můžete nám poskytnout zprávu o pitvě
Carly Huarteové?“ zeptal se Montes.
„Jistě.“
„Zajímají nás hlavně fotografie z místa činu.“
„Dodám vám je co nejdřív.“
„A nebylo by marné znova prozkoumat šaty, které měla
ta dívka na sobě, když teď už víme, co hledat,“ poznamenala
Amaia.
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„Inspektor Iriarte a nižší inspektor Zabalza vedli tenhle
případ na komisařství v Elizondu. Vy jste odtamtud, paní inspektorko, že?“
Amaia přikývla.
„Budou vám všemožně nápomocni, jak budete potřebovat,“
prohlásil komisař, vstal a ukončil tak schůzku.
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Chlapec, jenž před ní seděl, se lehce hrbil, jako by na zádech
nesl velkou tíhu, ruce mu ochable visely přes kolena, pletí obličeje prosvítaly stovky miniaturních růžových žilek a pod očima
měl hluboké kruhy. Nebyl vůbec podobný fotografii, která vyšla před měsícem v novinách, jak si Amaia vzpomínala. Na ní
stál vedle svého auta a tvářil se vyzývavě. Zdálo se, jako by se
veškerá jeho jistota, póza nafoukaného mládence a dokonce
i část jeho mládí vypařily. Když do kanceláře, kde se prováděly výslechy, vstoupila Amaia s Jonanem Etxaidem, mladík
se díval do jakéhosi bodu v prázdnu a dalo mu práci se od něj
odpoutat.
„Dobrý den, Migueli Ángele.“
Neodpověděl. Povzdechl a mlčky se na ně díval.
„Jsem inspektorka Salazarová a tohle je nižší inspektor
Etxaide,“ ukázala na Jonana. „Chceme s tebou mluvit o Carle
Huarteové.“
„Nemám vám co říct, všechno, co jsem moh‘ říct, už je
v mojí výpovědi... Nic dalšího není, je to pravda, není nic dalšího, já jsem ji nezabil a tak to je, nic dalšího není, nechte mě
na pokoji a promluvte si s mým advokátem.“
Znovu svěsil hlavu a soustředil svou pozornost na ruce, suché a bledé.
„Dobře,“ povzdechla si Amaia, „vidím, že jsme nezačali nej26

líp. Zkusíme to znovu. Nemyslím si, že jsi Carlu zabil.“
Miguel Ángel zvedl oči, tentokrát překvapeně.
„Myslím, že byla naživu, když jsi od ní odjížděl, a myslím,
že k ní potom přišel někdo jiný a zabil ji.“
„Tak...“ zamumlal Miguel Ángel, „tak se to muselo stát.“
Velké slzy se mu koulely po tvářích a začal se chvět. „Tak, tak se
to muselo stát, protože já jsem ji nezabil, věřte mi, prosím vás,
já jsem ji nezabil.“
„Věřím ti,“ řekla Amaia a jemně položila na stůl balíček
papírových kapesníků. „Věřím a pomůžu ti, aby ses odsud
dostal.“
Chlapec sepjal ruce a propletl prsty v prosebném gestu.
„Prosím vás, prosím vás,“ zašeptal.
„Ale předtím musíš pomoct ty mně,“ odpověděla mu skoro
něžně. Osušil si slzy, ale pořád vzlykal a pokyvoval hlavou. „Povídej mi o Carle. Jaká byla?“
„Carla byla senzační, skvělá holka, moc hezká, moc milá
a společenská, měla spoustu kamarádů...“
„Jak jste se poznali?“
„Na střední škole. Já už jsem skončil a teď pracuju... Než se
to stalo, pracoval jsem s bratrem, dávali jsme asfaltovou krytinu na střechy. Dařilo se mi dobře, člověk si dost vydělá. Je
to mizerná práce, ale dobře placená. Ona studovala dál, i když
opakovala ročník a chtěla toho nechat, ale rodiče ji přemlouvali
a ona poslechla.“
„Říkal jsi, že měla hodně kamarádů, nevíš, jestli se ještě
s někým stýkala? S jinými chlapci?“
„Ne, ne, to vůbec,“ prohlásil s větší energií a svraštil čelo.
„Chodila se mnou a s nikým jiným.“
„Jak to můžeš vědět tak jistě?“
„Vím to. Zeptejte se jejích kámošek, byla do mě blázen.“
„Spali jste spolu?“
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„Jasně a moc se nám to líbilo,“ usmál se.
„Když našli Carlu mrtvou, měla na jednom prsu stopy
tvých zubů.“
„Už jsem to tehdy vysvětloval. S Carlou to tak bylo, jí se to
líbilo a mně taky. Prostě jsme měli sex natvrdo, no a co? Nebil
jsem ji, nic takovýho, jenom jsme si hráli.“
„Říkáš, že se jí líbil tvrdý sex, ale vypovídal jsi,“ Jonan nahlédl do poznámek, „že tu noc s tebou nechtěla nic mít a že ses
kvůli tomu rozzlobil. Tady něco nesedí, nemyslíš?“
„To bylo kvůli drogám, v jednu chvíli byla jak mašina a za
minutu jak paranoik, už zase nechtěla... Jasně, že jsem se naštval, ale nenutil jsem ji a nezabil, to se nám stávalo i jindy.“
„A jindy jsi ji taky vyhodil z auta a nechal v lese?“
Miguel Ángel na něj vrhl zuřivý pohled a polkl slinu, než
odpověděl: „Ne, tohle bylo poprvé a já jsem ji z auta nevyhodil, to ona utekla a nechtěla nastoupit, i když jsem ji prosil...
Až jsem toho měl dost a odjel jsem.“
„Poškrábala ti krk,“ poznamenala Amaia.
„Už jsem vám to říkal, líbilo se jí to, někdy jsem měl záda
nadranc, to vám můžou potvrdit kluci. Letos v létě, když jsme
se opalovali, viděli kousnutí, co jsem měl na ramenou, a chvíli
se smáli a říkali o ní, že je vlčice.“
„Kdy jste měli poslední pohlavní styk před tou nocí?“
„Asi to bylo den předtím, když jsme byli spolu, vždycky
jsme nakonec šoustali, už jsem vám říkal, že do mě byla blázen.“
Amaia povzdechla, vstala a pokynula dozorci.
„Ještě jedna věc. Jaké měla ohanbí?“
„Ohanbí? Myslíte chlupy na píči?“
„Ano, chlupy na píči,“ opakovala Amaia nevzrušeně. „Jak
je nosila?“
„Holila si je, měla tam jen takový proužek.“
„Proč se holila?“
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„Jak jsem vám říkal, oba jsme tyhle věci měli rádi. Mně se
to strašně líbilo...“
Když šli ke dveřím, Miguel Ángel vstal.
„Paní inspektorko!“ Strážný mu pokynul, aby se posadil.
Amaia se k němu obrátila.
„Řekněte mi, proč teď jo a předtím ne?“
Než odpověděla, pohlédla na Jonana. Napadlo ji, zda si tenhle kohoutek zaslouží vysvětlení, nebo ne. Rozhodla se, že ano.
„Protože se objevila jiná mrtvá dívka a její zavraždění trochu
připomíná Carlin případ.“
„No prosím! Tady to máte! Kdy mě odsud pustí?“ Amaia se
obrátila k východu, ještě než odpověděla. „To se dozvíš.“
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Dívala se z okna, když se sál za jejími zády začal plnit, a zatímco
poslouchala šoupání židlí a šum hovoru, opřela ruce o sklo orosené mikroskopickými kapkami dechu. Chlad jí přinesl jistotu
zimy a obraz vlhké, šedivé Pamplony v únorovém soumraku,
kde se světlo rychle vytrácí do prázdna. Ten pohyb ji naplnil
nostalgií po létě, které bylo tak vzdálené, jako by patřilo do jiného vesmíru, do světa plného světla a tepla, kde nebylo možné
najít mrtvé holčičky opuštěné ve studeném korytu řeky.
Jonan vedle ní jí podával kávu s mlékem. Poděkovala mu
úsměvem a uchopila ji oběma rukama v marné snaze, aby teplo
kelímku ohřálo její zkřehlé prsty. Posadila se a čekala, Montes
zatím zavíral dveře a všeobecný šum ustával.
„Fermíne?“ vyzvala Amaia inspektora Montese, aby začal
povídat.
„Zajel jsem do Elizonda, abych si promluvil s rodiči dívek
a s pastýřem, který našel tělo Carly Huarteové. S rodiči nic nebylo,
ti Carlini říkají, že se jim nelíbili přátelé jejich dcery, že pořád někam
chodili a chlastali, a jsou přesvědčeni, že to udělal ten kluk. Jedna
maličkost, že ji pohřešují, oznámili až čtvrtého ledna, a když si vezmete, že ta dívka odešla z domu jednatřicátého... Ospravedlňují se
tím, že holce bylo prvního ledna osmnáct a že si mysleli, že odešla
z domova, jak jim vyhrožovala. Prý teprve když si promluvili s jejími kamarádkami, dozvěděli se, že už ji několik dní nikdo neviděl.
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Rodiče Ainhoy Elizasuové jsou naprosto v šoku a jsou tady
v Pamploně, v ústavu soudní medicíny, čekají, až jim odevzdají
tělo po pitvě. Dívka prý byla úžasná a nedokážou si vysvětlit,
jak to někdo mohl jejich dceři udělat. Bratr nám taky moc nepomohl, obviňuje se, že to nikomu neřekl dřív. A kamarádky
z Elizonda říkají, že byly nejdřív doma u jedné z nich, potom
obešly vesnici a Ainhoa si najednou uvědomila, kolik je hodin, a utíkala pryč. Nikdo s ní nešel, protože zastávka je hodně
blízko. Nevzpomínají si, že by se k nim přiblížil někdo podezřelý, s nikým se nebavily a Ainhoa neměla přítele ani nebyla
do nikoho zamilovaná. Nejzajímavější byl rozhovor s pastýřem.
Jmenuje se José Miguel Arakama a je to opravdu osobnost. Trvá
na své první výpovědi, ale nejdůležitější je, na co si vzpomněl
po několika dnech, drobnost, které v té chvíli nepřikládal důležitost, protože se zdálo, že nemá souvislost s nálezem mrtvoly.“
„Tak nám to konečně řekni,“ ztratila Amaia trpělivost.
„Vykládal mi, že tam chodí spousta párečků, které tam nechávají binec, hromady nedopalků, prázdné plechovky, použité
kondomy a dokonce slipy a kalhotky, a vtom z něj vypadlo,
že jednou tam nějaká nechala dokonce pár svátečních lodiček,
červených.“
„Popis odpovídá těm, které na sobě měla Carla Huarteová na Silvestra a které se u její mrtvoly nenašly,“ poznamenal
Jonan.
„A to není všechno. Je si jistý, že je tehdy prvního viděl;
ten den pracoval, a i když nehnal ovce pít na tohle místo, boty
jasně viděl. Podle jeho vlastních slov tam stály, jako by je tam
někdo položil, jako kdyby šel člověk spát, nebo se vykoupat
v řece,“ četl ze svých poznámek.
„Ale když se našla Carlina mrtvola, boty se nenašly?“ zeptala
se Amaia a dívala se do zprávy.
„Někdo si je odnesl,“ objasnil Jonan.
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„A vrah to nebyl, skoro to vypadá, že je tam nechal, aby
označil místo,“ prohlásil Montes, který nad touto myšlenkou
chvíli přemítal, a pokračoval: „Pokud jde o to ostatní, obě dívky
studovaly na stejné střední škole v Lekarozu, je dost pravděpodobné, že se znaly od vidění, ale nestýkaly se. Byly od sebe pár
let, měly jiné přátele... Carla Huarteová bydlela ve čtvrti Antxaborda. Ty to tam budeš znát, Salazarová.“ Amaia přikývla.
„A Ainhoa bydlela ve vedlejší vesnici.“
Montes se sklonil nad svými poznámkami a Amaia ucítila
nějakou olejovou substanci, kterou měl všude ve vlasech.
„Co to máš na hlavě, Montesi?“
„To je brilantina,“ odpověděl a přejel si rukou po šíji. „To
mi dali u holiče. Můžeme pokračovat?“
„Samozřejmě.“
„Dobře. Tak tedy momentálně toho o moc víc není. Co
máte vy?“
„Mluvili jsme s jejím přítelem,“ odpověděla Amaia, „a řekl
nám velice zajímavé věci, jako že se jeho přítelkyni zamlouval tvrdý sex, se škrábanci, kousáním a hádkami, což potvrdily
Carliny kamarádky, protože jim ráda vyprávěla o svých sexuálních schůzkách se vším všudy. To by vysvětlovalo škrábance
a kousnutí, které měla na prsou. Drží se svých předchozích
výpovědí: že byla dívka dost rozrušená působením drog, které
si vzala, a začala být doslova paranoidní. To zapadá do toxikologické zprávy. A taky nám řekl, že si Carla Huarteová obvykle
holila ohanbí, což by vysvětlovalo, že se na místě nenašla ani
stopa chlupů.“
„Šéfová, máme fotky z místa, kde Carlu Huarteovou našli.“
Jonan je položil na stůl a všichni se nahrnuli kolem Amaiy
a sklonili se nad ně. Carlino tělo bylo objeveno v úseku, kde se
řeka rozvodňovala. Sváteční červené šaty a spodní prádlo, také
červené, vypadaly jako rozedrané od prsou až ke slabinám. Pro32

vázek, jímž byla uškrcena, nebyl na fotografii vidět kvůli otoku
na krku. Z jedné nohy visel poloprůhledný proužek, o němž si
Amaia zpočátku myslela, že je to kůže, ale později rozpoznala,
že jsou to zbytky kalhotek.
„Na to, že byla pět dní vystavená nepřízni počasí, je docela dobře zachovaná,“ poznamenal jeden z techniků, „nejspíš
proto, že byla zima. Během toho týdne nestouply teploty ve
dne nad šest stupňů Celsia a v noci byla teplota mnohdy pod
nulou.“
„Všimněte si polohy rukou,“ upozornil je Jonan. „Jsou otočené nahoru, jako u Ainhoy Elizasuové.“
„Carla si na Silvestra oblékla krátké červené šaty na ramínka
a bílé sako z napodobeniny plyše, které se neobjevilo,“ četla
Amaia. „Vrah je roztrhl od výstřihu dolů a roztáhl spodní prádlo a dvě části šatů na strany. Na ohanbí chyběl nepravidelný
kousek kůže a tkáně, asi deset krát deset centimetrů.“
„Jestli vrah nechal Carle na ohanbí jedno z těch txatxingorri,
vysvětlovalo by to, proč ji zvířata kousala jenom tam.“
„A proč nekousala Ainhou?“ zeptal se Montes.
„Nebyl čas,“ odpověděl doktor San Martín, který vstoupil
do sálu. „Paní inspektorko, omlouvám se za zpoždění,“ řekl
a posadil se.
„A nás ostatní buzerujou,“ zamumlal Montes.
„Zvířata chodí pít za svítání; tohle děvče na rozdíl od toho
prvního leželo na místě jen pár hodin. Nesu pitevní zprávu
a spoustu novinek. Ty dvě zemřely naprosto stejně, uškrcené
provázkem, který se jim zařízl do krku výjimečnou silou. Ani
jedna z nich se nebránila. Šaty obou byly rozpárány velmi ostrým nástrojem, který způsobil povrchová poranění kůže na
prsou a na břiše. Pubické ochlupení u Ainhoy bylo oholeno
pravděpodobně stejným nástrojem a rozházeno kolem mrtvoly.
Na Venušin pahorek někdo položil sladký moučník.“
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„Bochánek txatxingorri,“ připomněla Amaia, „je to typické
místní sladké pečivo.“
„Na těle Carly Huarteové se žádný moučník nenašel, ale jak
jste nás upozornila, paní inspektorko, když jsme hledali stopy
na šatech, našli jsme zbytky cukru a mouky podobné jako
u moučníku nalezeného na těle Ainhoy Elizasuové.“
„Možná si ho ta dívka dala jako zákusek a na šatech jí zůstaly drobečky,“ podotkl Jonan.
„Minimálně doma ne, to jsem ověřil,“ odpověděl Montes.
„To nestačí na to, aby obě vraždy měly spojitost,“ prohlásila
Amaia a hodila propisovačku na stůl.
„Myslím, že máme, co potřebujete, paní inspektorko,“ ozval
se San Martín a spiklenecky pokynul svému asistentovi.
„A na co čekáte, doktore?“ zeptala se Amaia a vstala.
„Na mě,“ odpověděl komisař, který právě vstupoval do sálu.
„Nevstávejte, prosím vás. Doktore San Martíne, řekněte jim,
co jste řekl mně.“
Asistent soudního lékaře umístil na tabuli graf s různě barevnými řadami a sloupky čísel, zjevně nějaké srovnání. San
Martín vstal a promluvil pevným hlasem člověka, který je
zvyklý na kategorická tvrzení.
„Provedené analýzy potvrzují, že provázky použité
u obou zločinů jsou totožné. I když to není rozhodující.
Jedná se o balicí provázek, který se běžně používá na statcích, na stavbách i ve velkoobchodě. Vyrábí se ve Španělsku
a prodává se v železářstvích a velkých obchodních domech
pro kutily jako Aki nebo Leroy Merlin,“ dostatečně dramaticky se odmlčel, usmál se, pohlédl nejdřív na komisaře,
potom na Amaiu a pokračoval: „Nicméně rozhodující je
fakt, že ty dva kousky na sebe navazují a pocházejí ze stejného klubka,“ pravil a ukázal dvě velmi ostré fotografie, na
nichž byly vidět dva kousky stejného provázku s dokonalým
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řezem uprostřed. Amaia se pomalu posadila a pořád se dívala na fotografie.
„Máme sérii,“ zašeptala.
Sálem se převalila vlna potlačovaného vzrušení. Sílící šepot
náhle ustal, když se slova ujal komisař.
„Inspektorko Salazarová, říkala jste, že pocházíte z Elizonda,
je to tak?“
„Ano, pane komisaři, žije tam celá moje rodina.“
„Myslím, že znalost oblasti a některé aspekty případu společně se vzděláním a zkušenostmi vás činí způsobilou vést
vyšetřování. Kromě toho nám teď může být velmi užitečná
vaše stáž v FBI v Quantiku. Vypadá to, že tu máme sériového
vraha, a tam jste pracovala do hloubky s nejlepšími odborníky na tomto poli... Metody, profily, psychologické studie,
policejní záznamy... Prostě, povedete ten případ a dostane se
vám veškeré podpory, kterou budete potřebovat, jak tady, tak
v Elizondu.“
Komisař je pokynutím pozdravil a vyšel ze sálu.
„Gratuluju, šéfová,“ ozval se Jonan, podával jí ruku a pořád
se usmíval.
„Hodně štěstí, paní inspektorko,“ přidal se San Martín.
Amaie neunikl znechucený úšklebek, s nímž ji tiše pozoroval Montes, zatímco se k ní ostatní policisté hrnuli a blahopřáli
jí. Vyhýbala se poplácávání po zádech, jak jen mohla.
„Hned zítra ráno vyjedeme do Elizonda, chci se zúčastnit
pohřbu Ainhoy Elizasuové. Jak víte, mám tam rodinu, takže
tam určitě zůstanu. Vy,“ obrátila se na tým, „můžete během vyšetřování každý den dojíždět, je to jen padesát kilometrů a vede
tam dobrá silnice.“
Než se rozešli, přišel k ní Montes a lehce pohrdavým tónem
se zeptal: „Jenom nevím, jestli vám budu muset říkat šéfová?“
„Nebuď směšný, Fermíne, tohle je dočasná věc a...“
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„Jen se nenamáhejte, šéfová, slyšel jsem komisaře, dostane
se vám ode mě veškeré podpory,“ prohlásil, napodobil zasalutování a vyšel ze sálu.

36

5

Trochu roztržitě kráčela starou čtvrtí Pamplony k domovu
ve staré, zrestaurované budově uprostřed ulice Mercaderes.
Ve třicátých letech byla v suterénu továrna na deštníky, ještě
tu byl patrný starý vývěsní štít s nápisem Deštníky Izaguirre,
„kvalita a solidnost ve vašich rukách“. James říkal, že si ten
dům vybral především kvůli prostoru a světlu v dílně, která
se dokonale hodila k tomu, aby si tam zřídil sochařský ateliér, jenže Amaia věděla, že důvod, jenž vedl jejího manžela
ke koupi domu právě na trase tradičního každoročního běhu
býků, byl tentýž jako ten, který ho přivedl do Pamplony.
Jako tisíce Severoameričanů pociťoval prudkou vášeň pro svátek Sanfermines, pro Hemingwaye a pro toto město, vášeň,
která jí připadala skoro dětinská a kterou on prožíval znovu
každý rok, když přišly oslavy. K její úlevě James neběhal před
býky, ale každý den si procházel těch osm set padesát metrů cesty od ulice Santo Domingo a učil se nazpaměť každou
zatáčku, každé klopýtnutí, každou dlaždici, až na náměstí. Líbilo se jí, jak se každý rok usmíval, když se blížily oslavy, jak
vytáhl z kufru bílé oblečení a neopomněl koupit si nový šátek, přestože jich měl nejmíň stovku. Když ho poznala, žil už
v Pamploně několik let, bydlel tehdy v pěkném bytě v centru
a pro práci si najímal ateliér blízko radnice. Když se rozhodli,
že se vezmou, James ji zavedl podívat se na dům v ulici Mer37

caderes a jí se zdál nádherný, i když příliš velký a drahý. Pro
Jamese to problém nebyl, protože se tehdy začínal těšit jisté
prestiži v uměleckém světě, a kromě toho pocházel z bohaté
rodiny výrobců špičkových pracovních oděvů. Koupili dům,
James si zařídil ateliér ve staré dílně a slíbili si, že dům zaplní
dětmi, jakmile se Amaia stane inspektorkou.
Od jejího povýšení uplynuly už čtyři roky, každý rok se slavil svátek svatého Fermína, James byl v uměleckých kruzích
každým rokem slavnější, ale děti nepřicházely. Amaia si podvědomě položila ruku na břicho na znamení ochrany a touhy.
Zrychlila krok, aby předešla skupinku žen rumunských přistěhovalců, které se dohadovaly na ulici, a usmála se, když uviděla
škvírami ve vratech světlo z Jamesovy dílny. Pohlédla na hodinky, bylo skoro půl jedenácté a on ještě pracoval. Odemkla
vrata, položila klíče na starý stůl, který sloužil jako odkládací
police, a zamířila do dílny bývalým průjezdem domu, kde se
dosud zachovalo původní dláždění z oblázků a dvířka vedoucí
do slepé chodbičky, která kdysi sloužila k uchovávání vína nebo
oleje. James omýval blok šedého mramoru v neckách s mýdlovou vodou. Když ji spatřil, usmál se.
„Dej mi minutku, vytáhnu tuhle žábu z vody a jsem u tebe.“
Položil blok na mřížku, přikryl ho plátnem a utřel si ruce do
bílé kuchařské zástěry, v níž obvykle pracoval.
„Tak jak se má moje láska? Jsi unavená?“
Ovinul kolem ní paže a ona zeslábla jako vždycky, když ji
objal. Vdechovala vůni jeho hrudi přes tričko a chvíli jí trvalo,
než odpověděla.
„Nejsem unavená, ale byl to zvláštní den.“
Odtáhl se, aby jí viděl do tváře.
„Povídej mi o tom.“
„Víš, pracovali jsme na případu děvčete z mého rodného
městečka. Vyšlo najevo, že se podobá jinému případu, který se
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stal před měsícem, taky v Elizondu, a zjistilo se, že je mezi nimi
spojitost.“
„Jaká spojitost?“
„Vypadá to, že to byl stejný vrah.“
„Proboha, to znamená, že je tu nějaká bestie, která zabíjí
mladá děvčata.“
„Skoro holčičky, Jamesi. A jde o to, že mě komisař jmenoval
do čela vyšetřování.“
„Gratuluju, paní inspektorko,“ prohlásil a políbil ji.
„Ne každý se tak raduje, Montesovi se to moc nezamlouvalo. Myslím, že se dost naštval.“
„Toho si nevšímej, vždyť znáš Fermína. Je to hodný člověk,
ale prožívá těžké období. Přejde ho to, on si tě váží.“
„Nevím, já…“
„Ale já to vím, váží si tě, věř mi. Máš hlad?“
„Uvařil jsi něco?“
„Samozřejmě, šéfkuchař Wexford připravil specialitu
podniku.“
„Už se nemůžu dočkat, až ji ochutnám. Co to bude?“ zasmála se Amaia.
„Jak, co to bude? Že se nestydíš! Špagety na houbách a lahev
růžového vína značky Chivite.“
„Jdi ho otevřít, než se osprchuju.“
Políbila manžela a vydala se do koupelny dát si sprchu. Ve
sprše zavřela oči a dlouhou dobu si nechala teplou vodu stékat
po obličeji, potom opřela čelo o dlaždičky, které byly naopak
chladné, a cítila, jak jí voda proudí po krku a zádech. Události
se ten den hrnuly jedna za druhou, a tak ani neměla čas vyhodnotit důsledky, které ten případ bude mít pro její kariéru
a následující den. Ovanul ji chladný vzduch, když do sprchy
vstoupil James. Zůstala bez hnutí a vychutnávala si horkou
vodu, která jako by odplavovala do odtoku jakoukoli souvis39

lou myšlenku. James se postavil za ni a velmi pomalu ji políbil
na ramena. Amaia naklonila hlavu na stranu a nabídla mu
krk v gestu, které jí vždy připomnělo staré filmy o Drákulovi,
v nichž se bezelstné panenské oběti nabízely upírovi s krkem
odhaleným až k rameni a přivíraly oči v očekávání nadlidského
potěšení. James ji políbil na krk a přitiskl se tělem k ní. Obrátila se a hledala jeho ústa. Dotyk Jamesových rtů jí stačil, aby
všechny myšlenky, které se netýkaly jeho, zůstaly odsunuty do
nejhlubšího kouta její mysli. Rukama smyslně přejela po manželově těle a ten dotyk a jemná pevnost jeho svalů jí působily
rozkoš, zatímco ji něžně líbal.
„Miluju tě,“ zasténal jí James do ucha.
„Miluju tě,“ zašeptala. A usmála se s jistotou, že to tak je,
že ho miluje víc než cokoli jiného, víc než kohokoli, a jak je
šťastná, že ho cítí mezi nohama, v sobě, že se s ním miluje.
Když skončili, stejný úsměv jí vydržel celé hodiny, jako by okamžik s ním stačil na vymýcení všeho zla na světě.
Amaia myslela na to nejdůvěrnější, jak jenom on dokáže,
aby se cítila skutečně ženou. V práci den za dnem nechávala
svou ženskou stránku v pozadí a soustřeďovala se jen na to, aby
byla dobrá policistka, ale mimo práci jí vysoká postava a štíhlé,
statné tělo ve spojení s poněkud střízlivým oblečením, které
si vybírala, nedodávaly pocit dostatečné ženskosti v přítomnosti jiných žen, hlavně manželek Jamesových přátel, menších
a drobnějších, s malýma jemnýma rukama, které se nikdy nedotýkaly mrtvoly. Neměla ve zvyku nosit šperky s výjimkou
snubního prstýnku a miniaturních náušnic, o nichž jí James
říkal, že se hodí pro holčičku. Dlouhé plavé vlasy, vždy sčesané
do ohonu, a jen střídmé líčení přispívaly k vážnému a trochu
mužskému vzezření, jež James miloval a ona pěstovala. Kromě
toho Amaia věděla, že pevnost jejího hlasu a jistota, s níž mluvila a pohybovala se, hravě zastraší ty podšité lišky, které jí
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předhazovaly zlomyslné narážky na mateřství, jež stále nepřicházelo. Mateřství, které ji bolelo.
Večeřeli, povídali si o všedních věcech a brzy šli spát. Na
Jamesovi obdivovala schopnost odpoutat se od denních starostí
a zavřít oči, jakmile vleze do postele. Jí vždycky dlouho trvalo,
než se dostatečně uvolnila a mohla usnout. Někdy si celé hodiny četla, než se jí to podařilo, a jakýkoli hluk ji několikrát za
noc vzbudil. V roce, kdy byla povýšena, se v ní během dne nahromadilo takové napětí a nervozita, že vyčerpaně upadala do
hlubokého spánku beze snů, z něhož se za dvě nebo tři hodiny
probudila se ztuhlými bolavými zády, a bolest jí pak bránila
znovu usnout. Časem napětí postupně polevovalo, ale spala
pořád špatně. Nechávala na schodišti rozsvícenou lampičku,
jejíž světlo šikmo dopadalo do ložnice, aby se mohla zorientovat, když se vyděšeně probudila ze snů posetých strašlivými
výjevy, které ji mučily.
Teď se marně snažila soustředit pozornost na knihu, kterou
držela v rukou. Vyčerpaná a sklíčená svými myšlenkami ji nechala sklouznout na zem. Ale světlo nezhasla. Zůstala ponořena
do sebe, dívala se na strop a plánovala práci na nadcházející den.
Přítomnost na bohoslužbě a pohřbu Ainhoy Elizasuové. U zločinů tohoto typu vrah znal své oběti a bylo pravděpodobné,
že bydlí někde poblíž a vidí je každý den. Vrahové vykazovali značnou nestydatost a jejich jistota a morbidní potěšení
je v mnoha případech vedly ke spolupráci na vyšetřování, na
hledání zmizelých a k návštěvě shromáždění, bohoslužeb a pohřbů, kde příležitostně předváděli velkou bolest a ohromení.
V tomto okamžiku neměli vyšetřovatelé žádnou jistotu, z podezření nebyli vyloučeni ani rodinní příslušníci. A jako první
kontakt to nebylo špatné, poslouží to k jakémusi změření tepu,
vyhodnocení situace, pozorování reakcí, naslouchání komentářům a názorům lidí. A samozřejmě uvidí sestry a tetu... Setkala
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se s nimi nedávno, na Štědrý večer, a Flora s Ros se nakonec
pohádaly. Hlasitě si povzdechla.
„Jestli nepřestaneš myslet nahlas, neusnu,“ ozval se ospale
James.
„Promiň, miláčku, vzbudila jsem tě?“
„Tím se netrap.“ Nadzvedl se vedle ní a usmál. „Ale nechceš
mi říct, co ti vrtá hlavou?“
„To už víš, že zítra jedu do Elizonda... Přemýšlela jsem, že
bych tam pár dní zůstala, myslím, že je lepší být tam, abych
mohla promluvit s rodinami a přáteli obětí a udělat si celkovou
představu. Co ty na to?“
„Že tam nahoře musí být dost zima.“
„Ano, ale já nemluvím o zimě.“
„Já ano. Znám tě, když je ti zima na nohy, nemůžeš usnout,
a to je pro vyšetřování katastrofa.“
„Jamesi...“
„Jestli chceš, mohl bych jet s tebou, abych ti je zahřál,“ navrhl a zvedl jedno obočí.
„Vážně pojedeš se mnou?“
„Jasně, jsem s prací strašně napřed a mám chuť navštívit
tvoje sestry a tetu.“
„Budeme u ní bydlet.“
„Výborně.“
„I když budu mít spoustu práce a nebudu mít moc volného
času?“
„Budu hrát s tvou tetou a jejími přítelkyněmi karty nebo
poker.“
„Oškubou tě.“
„Jsem dost bohatý.“
S chutí se zasmáli a Amaia dál mluvila o tom, co budou
moct v Elizondu dělat, až si uvědomila, že James spí. Jemně ho
políbila na hlavu a přikryla mu ramena prošívanou pokrývkou.
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Vstala a šla do koupelny. Když se utírala, uviděla na toaletním
papíru krvavé skvrny. Pohlédla do zrcadla a do očí jí vhrkly
slzy. S rozpuštěnými vlasy, které jí padaly na ramena, vypadala
mladší a zranitelnější, jako holčička, kterou kdysi byla.
„Tentokrát zase ne, miláčku, zase ne,“ šeptala a věděla, že
nedojde útěchy. Vzala si prášek na uklidnění a třesouc se zimou
vlezla do postele.
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Hřbitov byl zaplněn sousedy, kteří opustili svou práci a dokonce zavřeli své obchody, aby se zúčastnili pohřbu. Pověst
o tom, že to možná nebyla první dívka, jíž zavraždil stejný zločinec, se začínala šířit mezi lidmi. Během pohřebního obřadu,
který se konal necelé dvě hodiny předtím v kostele svatého Jakuba, kněz v kázání naznačoval, že to vypadá, jako by v údolí
číhalo zlo, a při modlitbě u hrobu vykopaného v zemi panovala
napjatá a zlověstná atmosféra, jako by na hlavy všech přítomných dopadala kletba, které nebudou moct uniknout. Ticho
přerušoval jen Ainhoin bratr podpíraný sestřenicemi, jenž se
svíjel, trhavě a křečovitě sténal a břicho se mu otřásalo srdcervoucími vzlyky. Rodiče poblíž vypadali, jako když ho neslyší.
Objímali se a tiše plakali opřeni jeden o druhého a nespustili oči z rakve, v níž ležela jejich mrtvá dcera. Jonan se opíral
o horní část jakési starodávné hrobky a celý obřad natáčel.
Montes stál za rodiči a pozoroval hlouček, který měl přímo
před sebou, nejblíže u hrobu. Nižší inspektor Zabalza zaparkoval u vrat a z auta nenápadně fotografoval všechny skupinky
osob, které vstupovaly na hřbitov, včetně těch, které šly k jiným
hrobům, anebo které na hřbitov ani nevešly a hovořily spolu
v kroužcích, nebo se postavily k mřížoví vrat.
Amaia spatřila tetu Engrasi, která se držela v podpaží s Ros,
a v duchu se ptala, kde je ten povaleč švagr, určitě ještě v po44

steli. Freddy v životě nehnul prstem. Od pěti let neměl otce,
vychovávala ho hysterická matka, která ho utěšovala hýčkáním,
a houf letitých tet, jež ho zkazily. Posledně na Štědrý den ani
nepřišel k večeři. Ros neochutnala ani sousto, jen s popelavým
obličejem koukala ke dveřím a vyťukávala číslo Freddyho mobilu, měl ho ale vypnutý. Přestože se všichni snažili dát najevo,
že jim na tom nesejde, Flora si nedala ujít příležitost okomentovat, co si o tom nešťastníkovi myslí, až se nakonec pohádaly.
Ros odešla uprostřed večeře a Flora s rezignovaným Víctorem
udělali totéž při dezertu. Od té doby to mezi sestrami bylo
horší než obvykle. Amaia počkala, dokud všichni nevyjádřili
rodičům soustrast, a pak došla k hrobce, kterou zřízenci právě
zakryli silnou deskou z šedého mramoru, na němž ještě nebylo
vyryto Ainhoino jméno.
„Amaio!“
V dálce uviděla Víctora, jak přichází a razí si cestu mezi
sousedy, kteří se rozlili jako proud za odcházejícími dívčinými
rodiči. Znala Víctora odmalička, kdy začal chodit s Florou. I když byli už dva roky od sebe, pro Amaiu bude Víctor
vždycky švagrem.
„Ahoj Amaio, jak se máš?“
„Dobře, za daných okolností.“
„No jistě,“ pokračoval a zaraženě pohlédl ke hrobu, „ale
i tak mám velkou radost, že tě vidím.“
„Já taky. Přišel jsi sám?“
„Ne, s tvou sestrou.“
„Neviděla jsem vás.“
„My tebe ano...“
„A Flora?“
„Vždyť ji znáš... Už odjela. Nevykládej si to zle.“
Po štěrkové cestě přicházela teta Engrasi s Ros. Víctor je mile
pozdravil a vyšel ze hřbitova. V bráně se ještě obrátil a zamával.
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„Nevím, jak ji snese,“ poznamenala Ros.
„Už ji nemusí snášet, nezapomeň, že žijí odloučeně,“ odpověděla Amaia.
„Jak to, že nemusí? Ona je jak pes. Nežere, ale nikomu jinému žrádlo nenechá.“
„Tedy tahle věta Floru dobře charakterizuje,“ přidala se teta
Engrasi.
„Ještě si to povíme, musím jít za ní.“
Mantecadas Salazar byla jedna z nejstarších pekáren na výrobu sladkostí v Navaře. Prošlo jí šest generací Salazarů, i když
teprve Flora, poté co vystřídala rodiče, dokázala dát podniku
potřebný podnět, aby se dnes udržel v takovém rozsahu. Na
mramorovém průčelí se zachoval původní zarámovaný vývěsní
štít, ale široké dřevěné okenice byly nahrazeny silnými kouřovými skly, kterými nebylo vidět dovnitř. Amaia obešla budovu
až ke dveřím skladu, jež byly vždycky otevřeny, když se tam
pracovalo. Zaklepala na ně klouby prstů. Vešla a prohlížela si
skupinu zaměstnanců, kteří balili pečivo a bavili se. Některé
poznala, pozdravila je a zamířila do Flořiny kanceláře. Přitom
vdechovala nasládlou vůni mouky s cukrem a rozpuštěným
máslem, která celá léta tvořila součást její bytosti, prostupovala její šaty a vlasy jako genetická stopa. Rodiče byli iniciátory
změny, ale Flora ji pevnou rukou dokončila. Amaia viděla, že
vyměnila všechny pece s výjimkou té na dříví a že staré mramorové stoly, na nichž hnětl těsto její otec, jsou teď z nerezové
oceli. Také tu byly jakési dávkovače s nožní pákou a různé zóny
byly odděleny zářivě čistými skly. Kdyby nebylo všudypřítomné sladké vůně, připomínalo by jí to spíš operační sál než
pekárnu. Flořina kancelář ji naopak překvapila. Dubový stůl,
který kraloval v jednom rohu, byl jediným kusem kancelářského nábytku. Velká venkovská kuchyně s krbem a dřevěnou
pracovní deskou nahrazovaly recepci; velká květovaná pohovka
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a moderní kávovar na espreso doplňovaly sestavu, která byla
skutečně přívětivá.
Flora připravovala kávu a rovnala šálky a talířky, jako by se
chystala přijmout hosty.
„Čekala jsem tě,“ řekla a ani se neotočila, když uslyšela
dveře.
„To tedy musí být jediné místo, kde čekáš. Ze hřbitova jsi
utekla.“
„To je tím, sestřičko, že já nemám tolik času nazbyt, musím
pracovat.“
„Jako všichni, Floro.“
„Jako všichni ne, sestřičko, někteří pracují víc než jiní. Ros,
nebo lépe řečeno Rosaura, jak chce, abychom jí teď říkali, má
určitě času habaděj.“
„Nevím, proč to říkáš,“ poznamenala Amaia napůl překvapeně a napůl naštvaně kvůli pohrdavému tónu, který použila
její starší sestra.
„No, říkám to proto, že naše milá sestřička má zase problémy s tím mizerou Freddym. V poslední době visela celé
hodiny na telefonu a pokoušela se ho zastihnout, tedy pokud
neměla oči opuchlé jako kola od vozu, jak kvůli tomu hajzlovi pláče. Já jsem jí to říkala, ale ona – kdepak... Až jednoho
dne na dva týdny přestala chodit do práce pod záminkou, že
je nemocná, a to ti teda můžu říct, jak asi byla nemocná... Ve
skutečnosti vyváděla a brečela díky tomu mistrovi na PlayStationu, co neumí nic jiného než utrácet peníze, které Ros vydělá,
hrát hry a hulit marjánu. Suma sumárum, před týdnem se tu
milostivě objeví královna Rosaura a žádá mě o vyrovnání a vyplacení... Co bys tomu řekla? Prý se mnou už nemůže pracovat
a chce vyplatit svůj podíl.“
Amaia se na ni mlčky dívala.
„To udělala tvoje sestřička; místo aby se zbavila toho trouby,
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jde za mnou a chce vyplatit. Vyplatit,“ opakovala znechuceně,
„ona by měla odškodnit mě, protože jsem musela snášet její
průsery a nářky, její výraz trpící světice; vždycky se tváří jako
umučení, ale to utrpení si sama vybrala. A víš, co ti řeknu? Je
to tak lepší! Mám dvacet zaměstnanců a nemusím se na nikoho
koukat, jak fňuká. Však uvidíme, jestli jí někde dovolí polovinu toho, co jsem jí tolerovala já.“
„Floro, jsi její sestra...“ zašeptala Amaia, která po malých
doušcích upíjela kávu.
„Jasně, a výměnou za tu čest musím snášet její nálady.“
„Ne, Floro, ale člověk čeká, že sestra bude mít víc pochopení než zbytek světa.“
„Myslíš, že jsem neměla pochopení?“ zvedla uraženě hlavu.
„Možná by ti slušelo trochu trpělivosti.“
„Podívej, tohle je vrchol.“
Odfrkla si a začala přerovnávat věci na psacím stole.
„Když tři týdny nepřišla do práce, šla ses na ni podívat? Zeptala ses jí, co s ní je?“
„Ne, to jsem neudělala, a ty? Šla ses jí ty zeptat, co se s ní
děje?“
„Já jsem to nevěděla, Floro, Kdyby ano, můžeš si být jistá,
že bych to udělala, ale odpověz mi.“
„Ne, nezeptala jsem se jí, protože jsem už znala odpověď.
Věděla jsem, že z ní ten hajzl udělal chudinku. Proč se ptát,
když to všichni víme?“
„Máš pravdu, když jsi trpěla ty, taky jsme znaly příčinu, ale
tehdy jsme Ros i já byly na tvé straně.“
„A viděly jste, že vás nepotřebuju, vyřešila jsem to, jak se takové věci řeší, to špatné se odřízne.“
„Ne všichni jsou tak silní jako ty, Floro.“
„Ale měli by být. Ženy v téhle rodině byly takové vždycky,“
prohlásila a hlučně roztrhala list papíru, který pak hodila do koše.
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Amaia odhadla tíhu roztrpčení ve Flořiných slovech a pomyslela si, že se na ně sestra dívá jako na slabé, méněcenné
bytosti, napůl nehotové, a shlíží na ně svrchu se směsí pohrdání
a plané lítosti postrádající jakoukoli shovívavost.
Když Flora umývala šálky od kávy, Amaia si všimla několika
fotografií velkého formátu, které koukaly z obálky na stole. Její
starší sestra se na nich usmívala a v obleku kuchařky hnětla nějaké tučné těsto.
„To je pro tvoji novou knihu?“
„Ano.“ Její tón se o stupeň zjemnil. „To jsou návrhy na
obálku, zrovna dnes mi přišly.“
„Pokud vím, ta minulá měla velký úspěch.“
„Ano, šlo to docela dobře, a tak nakladatelství chce, abychom
pokračovali ve stejném stylu. To víš, základní cukrářské výrobky,
které může vyrobit kterákoli hospodyně bez velkých komplikací.“
„Jen se nepodceňuj, Floro, skoro všechny moje kamarádky
z Pamplony tu knihu mají a jsou nadšené.“
„Kdyby někdo řekl babičce, že se proslavím tím, jak péct
bochánky a koblížky, nevěřila by mu to.“
„Časy se změnily... Péct domácí koláče je teď něco exotického a výjimečného.“
Dalo se snadno vycítit, že chvála a chuť úspěchu Floře lichotí. Usmívala se a dívala se na sestru, jako by zvažovala
možnost, zda se s ní má podělit o nějaké tajemství, nebo ne.
„Nikomu nic neříkej, ale nabídli mi dělat program o cukrářských výrobcích pro televizi.“
„Panebože, Floro! To je skvělé, gratuluju,“ vydechla Amaia.
„No, ještě jsem to nepodepsala, poslali smlouvu mému
právníkovi, aby to prošel, a když mi to odsouhlasí... Jenom
doufám, že ten kravál kolem těch vražd to nějak nepříznivě neovlivní. Před měsícem ta holka, co ji zavraždil její přítel, a teď
ta holčička.“
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„Nevím, jak by to mohlo ovlivnit výkon tvé práce, zločiny
jsou přece tvému oboru naprosto vzdálené.“
„Výkon mé práce vůbec ne, ale myslím si, že představa
o mně a o firmě Mantecadas Salazar je úzce spjata s Elizondem,
a musíš uznat, že taková věc ovlivní obrázek městečka, turistiku
i prodej.“
„Ale jdi, Floro, to zase předvádíš lidský přístup, jako vždycky.
Uvědom si, že tady máme dvě zavražděná děvčata a dvě zničené
rodiny, myslím, že to není vhodná chvíle k uvažování o tom,
jak se to dotkne turistiky.“
„Někdo na to myslet musí,“ prohlásila Flora.
„Od toho jsem tady já, Floro, abych chytla toho, nebo ty,
kdo to udělali, a aby byl v Elizondu zase klid.“
Flora se na ni upřeně zadívala a přidala skeptický posunek.
„Jestli ty jsi to nejlepší, co nám mohla policie poslat k nastolení pořádku, pomáhej nám Pán Bůh.“
Amaia reagovala jinak než Rosaura, Flořiny pokusy ji zranit
se jí ani v nejmenším nedotýkaly. Předpokládala, že tři roky
strávené na policejní akademii mezi muži a fakt, že byla první
ženou, která se stala inspektorkou na oddělení vražd, jí přinesly
dost výsměchu a vtipů těch, kdo za ní zaostali, aby ji to obrnilo
a neoslabilo její schopnosti a sebejistotu. Flořiny nenávistné poznámky by ji možná pobavily, kdyby nešlo o její sestru a kdyby
ji nedráždila její zjevná zlomyslnost. Každé gesto, každé slovo,
které jí vyšlo z úst, mělo zranit a co nejvíc uškodit. Vnímala
způsob, jakým Flora špulí pusu a křečovitě a nesouhlasně se
usmívá, když Amaia odpovídala na její provokace s trpělivostí
a žertovným tónem, který používala, jako by mluvila s umíněnou nevychovanou holčičkou. Chystala se odpovědět, když jí
zazvonil telefon.
„Šéfová, máme fotografie a video ze hřbitova,“ hlásil Jonan.
Amaia pohlédla na hodinky.
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„Výborně. Jedu tam, budu tam za deset minut. Všechny
svolejte.“ Zavěsila a řekla Floře s úsměvem: „Musím jít, sestřičko, vidíš, že i mě navzdory mé neschopnosti volá povinnost.“
Flora mávla rukou, jako by chtěla něco říct, ale nakonec si
to rozmyslela a zůstala zticha.
„Ale proč se tak tváříš?“ usmála se Amaia. „Nebuď smutná,
zítra se vrátím, chci se s tebou poradit o jedné věci a zase si vypít tvoji skvělou kávu.“
Když vycházela z pekárny, skoro vrazila do Víctora, jenž
právě vcházel s obrovskou kyticí rudých růží.
„Díky, švagře, ale nemusel ses obtěžovat,“ zvolala se
smíchem.
„Ahoj Amaio, ty jsou pro Floru. Dnes máme výročí svatby,
dvacet dva let,“ prohlásil se svým obvyklým úsměvem. Amaia
mlčela. Flora a Víctor byli dva roky odloučeni, a přestože se
nerozvedli, ona zůstala ve společném domě a on se přestěhoval
do nádherného statku nedaleko městečka, který patřil jeho rodině. Víctor si uvědomil její rozladění.
„Vím, co si myslíš, ale Flora a já jsme pořád ještě manželé, já
proto, že ji mám stále rád, a ona zase říká, že na rozvod nevěří.
Mně je to jedno, ať je to, jak chce, ale ještě mi zbývá naděje,
nemyslíš?“
Amaia položila svou ruku na jeho, na tu, která držela kytici.
„To jistě, švagře. Hodně štěstí.“
Usmál se.
„U tvé sestry ho vždycky potřebuju.“

51

7

Nová budova místního policejního komisařství v Elizondu byla
navržena moderně, stejně jako ústředí v Pamploně nebo v Tudele, a vymykala se obvyklé architektuře městečka a zbytku
údolí. Opravdu zvláštní budovu charakterizovaly zdi z bělavého kamene a silných skel, rozčleněné do dvou obdélníkových
poschodí, kde druhé přesahovalo první a vytvářelo tak převis,
který jí dodával vzhled jakési letadlové lodi. Několik hlídkových
vozů zaparkovaných pod výstupkem, bezpečnostní kamery a zrcadlová skla demonstrovaly aktivitu policie. Při krátké návštěvě
v kanceláři elizondského komisaře se opět opakovaly stejné fráze
o podpoře a spolupráci, které jí adresoval předcházející den, a slib
veškeré pomoci, kterou by mohla potřebovat. Fotografie s velkým rozlišením neodhalily nic, co by jim na hřbitově ušlo. Byl
to masový pohřeb, jak tomu v podobných případech bývá. Celé
rodiny, mnoho lidí, které Amaia znala od malička a mezi nimiž
rozeznala několik spolužáků a bývalé přítelkyně ze střední školy.
Byli tam všichni profesoři a ředitelka školy, někteří radní, Ainhoini spolužáci a kamarádky, které vytvořily hlouček uplakaných,
objímajících se děvčat. A nic víc, ani pachatelé, ani pederasti, ani
hledaní podezřelí, žádný osamělý muž zahalený v černém kabátě,
který se olizuje a na ostrých vlčích špičácích se mu odráží světlo.
Rozladěně hodila hrst fotografií na stůl a napadlo ji, kolikrát už
byla práce takhle frustrující a skličující.
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„Rodiče Carly Huarteové se nezúčastnili bohoslužby ani
pohřbu, ani potom nepřišli na smuteční posezení v Ainhoině
domě,“ poznamenal Montes.
„To je nezvyklé?“ otázal se Iriarte.
„Víte, je to divné, když vezmete v úvahu, že se rodiny znaly,
i když jen od vidění, a okolnosti smrti těch dvou dívek...,“ pokračoval Montes.
„Možná aby se vyhnuli různým poznámkám, nezapomínejme, že teď je pro ně vrahem jejich dcery Miguel Ángel...
Musí být drsné dozvědět se, že pro nás ne, a kromě toho že
bude propuštěn,“ dodala Amaia.
„Může to být tím,“ připustil Iriarte.
„Jonane, co mi povíš o Ainhoině rodině?“ zeptala se Amaia.
„Po pohřbu přijali doma skoro všechny účastníky. Rodiče
byli hodně zničení, ale drželi se a podporovali se navzájem, celou dobu se drželi za ruce a ani na chvilku se nepustili. Nejhůř
je na tom ten kluk, člověku je ho líto, seděl v křesle, sám, koukal na podlahu, všichni mu vyjadřovali soustrast, ale rodiče ho
neuznali za hodna jediného pohledu. Chudák.“
„Dávají mu vinu. Víme, zda byl ten chlapec opravdu doma?
Mohl pro sestru zajet?“ zeptal se Zabalza.
„Byl doma. Celou dobu s ním byli dva další kamarádi,
zřejmě měli dělat nějaký úkol do školy a pak se vrhli na PlayStation. V poslední hodině se k nim přidal ještě jeden, soused,
který se zastavil na jedno kolo. Mluvil jsem i s kamarádkami
Ainhoy. Pořád plakaly a zároveň telefonovaly mobilem, což je
opravdu zvláštní kombinace. Všechny vypověděly totéž. Strávily spolu odpoledne na náměstí a procházely se po městečku,
pak zašly do bistra, které se nachází v přízemí domu, kde jedna
z nich bydlí. Daly si něco k pití, prý jenom málo. Některé kouřily, ale Ainhoa ne; ale to by vysvětlovalo pach tabáku z jejích
vlasů a šatů. Byla tam s nimi partička kluků, co pili pivo, ale
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všichni tam zůstali, když Ainhoa odešla. Evidentně z nich musela být doma nejdřív.“
„Moc jí to nepomohlo,“ poznamenal Montes.
„Někteří rodiče si myslí, že když nutí své dcery vracet se
hodně brzy, chrání je před nebezpečím, ale přitom je hlavně
důležité, aby se nevracely samy. Právě tím, že je nutí vracet se
dřív než celá skupina, je vystavují riziku,“ řekla Amaia.
„Být rodičem je těžké,“ zašeptal Iriarte.
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Cestou domů Amaiu překvapilo zjištění, jak rychle se toho
únorového podvečera vytrácí světlo, a měla podivný pocit podvodu. Předčasné zimní stmívání v ní vyvolávalo velký neklid.
Jako by šero přinášelo jakousi neblahou tíhu, pod koženou
bundou se třásla zimou a toužila po teple péřového kabátku,
který jí ráno nutil James a ona si ho odmítla obléknout, protože v něm vypadala jako michelinovský panák.
Vřelá atmosféra v domě tety Engrasi rozptýlila zbytky
chladu, které jí ulpěly na těle jako nežádoucí pasažéři. Vůně
dřeva v krbu, tlusté koberce pokrývající dřevěnou podlahu
a neustálé brebentění televize, která byla pořád zapnutá, i když
se na ni nikdo nedíval, Amaiu zase obklopily. V tom domě byla
spousta mnohem zajímavějších věcí než dívat se na televizi, ale
ta zůstávala vždy v pozadí jako nějaká psychofonie, které si nikdo nevšímá, protože je absurdní, ale ze zvyku je tolerována.
Jednou se na to ptala tety a ona jí odpověděla: „To je ozvěna
světa. Víš, co je ozvěna? Zvuk, který je slyšet, když skutečný
hlas utichl.“
Vrátila se do přítomnosti, James ji vzal za ruku a dovedl ke krbu.
„Jsi zmrzlá, miláčku.“
Usmála se, zabořila nos do jeho svetru a vdechovala vůni
jeho kůže. Ros a teta Engrasi vyšly z kuchyně se sklenicemi, talíři, chlebem a polévkovou mísou.
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„Doufám, že máš hlad, Amaio, protože teta navařila jídla
jako pro regiment.“
Kroky tety Engrasi byly možná trochu těžkopádnější než
o Vánocích, ale hlavu měla jasnou jako vždy. Amaia se něžně
usmála, když zjistila tuto drobnost, ale teta na ni vybafla: „Nedívej se tak na mě, to není, že bych byla neohrabaná, to je tím,
že mám tyhle podělané o dvě čísla větší pantofle, co mi dala
tvoje sestra, a když zvednu nohu, div si nepřerazím hnáty, tak
musím pořád chodit jako s počůranou plínou.“
Večeřeli, povídali si a smáli se žertům, které vykládal James
se svým americkým přízvukem, a břitkým komentářům tety
Engrasi, ale Amaie neuniklo, že za úsměvem, s nímž se Ros pokoušela sledovat rozhovor, leží hluboký, téměř zoufalý smutek;
chovala se zakřiknutě a snažila se vyhnout očnímu kontaktu se
sestrou.
Zatímco James s tetou odnášeli talíře do kuchyně, Amaia pouhými několika slovy sestru zadržela: „Dnes jsem byla v pekárně.“
Ros na ni pohlédla a znovu se posadila s výrazem, který byl
směsicí zklamání a úlevy člověka, jenž si připadá odhalen a zároveň osvobozen od trapné tíže.
„Co ti řekla? Nebo lépe řečeno, jak ti to řekla?“
„Podle svého, jako dělá všechno. Řekla mi, že vydává druhou
knihu, nabídli jí dělat televizní program, že ona drží rodinu, je
vzorem ctností a jediná osoba na světě, která zná význam slova
zodpovědnost,“ recitovala Amaia zpěvavě, jako by odříkávala
litanii, až se Ros usmála.
„... a taky mi řekla, že už v pekárně nepracuješ a že máš
vážné problémy s manželem.“
„Amaio... Je mi líto, že ses to dozvěděla takhle, možná jsem
ti to měla říct dřív, ale je to něco, co postupně řeším, něco, co
musím udělat já sama, co jsem už měla udělat dávno. Kromě
toho jsem tě nechtěla znepokojovat.“
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„Ty hloupá, přece víš, že umím moc dobře zacházet s obavami, to je moje práce. Pokud jde o to ostatní, souhlasím
s tebou, nevím, jak jsi s ní mohla vydržet pracovat tak dlouho.“
„Asi mi to přišlo dané, neměla jsem jinou možnost.“
„Co tím chceš říct? Ve všem máme víc než jednu možnost,
Ros.“
„Ne všichni jsme jako ty, Amaio. Zřejmě se od nás očekávalo, že budeme pracovat v pekárně.“
„Vyčítáš mi něco? Protože jestli ano...“
„Nevykládej si to špatně, ale když jsi odešla ty, bylo to, jako
bych už neměla jiné východisko.“
„To není pravda, stejně jako máš východisko teď, měla jsi
ho tenkrát.“
„Když tatínek umřel, maminka se začala chovat hodně
divně, řekla bych, že to byly první projevy alzheimera, a najednou jsem se ocitla v pasti mezi zodpovědností, po které
volala Flora, maminčinou pomateností a Freddym... Myslím,
že Freddy mi tehdy připadal jako úniková cesta.“
„A co se teď změnilo, že jsi schopná udělat takové rozhodnutí? Nesmíš zapomínat, že ačkoli se Flora chová jako majitelka
a paní, pekárna je tvoje stejně jako její, pod tou podmínkou
jsem vám postoupila svůj podíl. Ty jsi schopná vést podnik
stejně jako ona.“
„Možná ano, ale v tomhle okamžiku je tu víc věcí než Flora
a práce, nebylo to jen kvůli ní, i když na tom měla svůj podíl. Prostě jsem se tam najednou dusila, když jsem každý den
poslouchala ty její litanie stížností. A to spolu s mojí osobní
situací bylo nesnesitelné. Bylo mi tak proti srsti muset tam každé ráno jít a zase poslouchat její výlevy, že jsem si připadala fyzicky nemocná z úzkosti a duševně vyčerpaná. Ale měla jsem
jasno a byla jsem klidná jako nikdy. Odhodlaná, to je to slovo.
A najednou mi to bylo jasné, jako by se pro mě otevřela nebesa:
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už se nehodlám vrátit, nevrátila jsem se a nevrátím se, aspoň
ne hned.“
Amaia zvedla ruce do výše obličeje a začala pomalu a rytmicky tleskat.
„Bravo, sestřičko, bravo.“
Ros se usmála a napodobila úklonu.
„A teď?“
„Teď pracuju v jednom podniku na výrobu hliníku, vedu
účetnictví, dělám výplaty, připravuju týdenní plán, schůze.
Osm hodin od pondělí do pátku, a když odtamtud odejdu, zapomenu na to. Není to práce, aby se na oslavu střílely rachejtle,
ale je to právě to, co teď potřebuju.“
„A jak to vypadá s Freddym?“
„Špatně, hodně špatně,“ odpověděla Ros, stiskla rty a naklonila hlavu na stranu.
„Proto jsi tady, u tety?“
Neodpověděla. „Proč mu neřekneš, ať vypadne? Dům je koneckonců tvůj.“
„Už jsem mu to řekla, ale o stěhování nechce ani slyšet. Co
jsem odešla, tráví celý den mezi postelí a pohovkou, pohovkou
a postelí, pije pivo, hraje videohry a kouří marjánku,“ odpověděla Ros znechuceně.
„Tak ho nazvala Flora, ,mistr světa ve videohrách‘. Kde bere
peníze? Snad ho...“
„Ne, to skončilo, jeho matka mu dává peníze a kamarádi ho
dobře zásobují.“
„Jestli chceš, můžu ho navštívit. Víš, co říká teta Engrasi,
dobře živený chlap, který má co pít, vydrží dlouhou dobu nepracovat,“ prohlásila Amaia se smíchem.
„Ano,“ usmála se Ros, „svatá pravda, je to tak, ale ne. Přesně
tomu jsem se chtěla vyhnout. Nech mě, ať si to vyřídím sama,
vyřídím to, to ti slibuju.“
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„Nevrátíš se už k němu, že ne?“ zeptala se Amaia a dívala se
jí do očí.
„Ne, nevrátím.“
Amaia na chvilku zapochybovala, a když si uvědomila, že
je to na ní možná vidět, pomyslela si, že se na ni přesně takhle
dívala Flora, neschopna důvěřovat v jiné než své vlastní schopnosti. Přinutila se široce usmát.
„To mám radost, Ros,“ prohlásila s veškerým přesvědčením,
které dokázala shromáždit.
„Tahle část mého života už je za mnou, a to je něco, co Flora
ani Freddy nemůžou pochopit. Pro Floru je nepochopitelné, že
jsem se rozhodla změnit práci ve svém věku, ale je mi pětatřicet a nechci strávit zbytek života pod bičem starší sestry. Snášet
každý den stejné výčitky, stejné komentáře a zlomyslné poznámky a muset se dívat, jak všechny otravuje svým jedem.
A Freddy... Myslím, že on za to nemůže. Dlouhou dobu jsem věřila, že on je odpovědí na všechny moje otázky, že zná kouzelné
zaklínadlo, nějaký objev, který mi přinese nový způsob života.
Tak jiný než ostatní, takový rebel, proti všemu, a především jiný
než matka a Flora, a uměl ji tak vytočit,“ usmála se šibalsky.
„To je pravda. Ten chlapec má schopnost dohnat Floru
k tomu, že jí rupnou nervy, a už proto je mi sympatický,“ odpověděla Amaia.
„Jenomže jsem si uvědomila, že Freddy nakonec není natolik odlišný. Jeho vzpoura a neochota přijmout normy není
nic jiného než zástěrka, která skrývá zbabělce, člověka, který
se k ničemu nehodí. Je schopný řečnit jako Che Guevara proti
zavedené společnosti a přitom jen utrácet peníze, které tahá ze
své matky a ze mě, aby se mohl oblbovat marihuanou. Myslím,
že to je jediná věc, na níž se s Florou shodnu: je to mistr světa
ve videohrách, kdyby za to platili, patřil by k nejbohatším lidem na světě.“
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Amaia se na ni láskyplně dívala.
„V určitém okamžiku jsem se vydala sama jiným směrem.
Věděla jsem, že chci žít jinak a že musí existovat něco víc než
trávit víkendy popíjením piva v hospodě u Xantiho. Šlo o tohle
a téma dětí, což bylo možná to hlavní, protože ve chvíli, kdy
jsem si řekla, že budu žít jinak, se pro mě stalo prioritou mít
dítě, stalo se to tak naléhavou nutností, jako by v tom pro mě
spočíval život. Nejsem nezodpovědná, Amaio, nechtěla jsem
vychovávat dítě v kouři z marihuany, ale i tak jsem přestala brát
pilulky a čekala jsem, jako by mělo všechno jít podle plánu,
který nastíní osud.“ Tvář se jí zachmuřila, jako by někdo zhasl
světlo odrážející se jí v očích. „Ale nemělo to být, Amaio, já
zřejmě taky nemůžu mít děti,“ zašeptala. „Moje zoufalství se
zvětšovalo, jak plynuly měsíce, a neotěhotněla jsem. Freddy mi
řekl, že to je tak možná lepší, že je nám tak dobře. Neodpověděla jsem mu, ale zbytek noci, když vedle mě spal a chrápal, mi
v nitru křičel nějaký hlas: ,Ne, ne, ne, mně takhle není dobře,
ne.‘ A ten hlas mě pořád pronásledoval, i když jsem se oblékala
a chystala se jít do pekárny, když jsem vyřizovala telefonické
objednávky, když jsem kontrolovala zásilky, když jsem poslouchala neúnavnou litanii Flořiných výčitek. A když jsem ten den
pověsila bílý plášť u pokladny, věděla jsem, že se už nevrátím.
Když se Freddy dostal na další level hry Resident Evil a já jsem
ohřívala polévku na večeři, taky jsem věděla, že můj život s ním
skončil. Tak to bylo, bez křiku a slz.“
„Není se za co stydět, slzy jsou někdy potřeba.“
„To je pravda, ale čas slz zůstal za mnou, oči mi vyschly,
protože jsem tolik plakala, když vedle mě chrápal. Plakala
jsem hanbou, a protože jsem pochopila, že se za něj stydím,
že nikdy nebudu moct být pyšná na toho muže, který leží vedle mě. Něco se ve mně zlomilo a to, co bylo až do té chvíle
čirá zoufalá snaha zachránit vztah, se stalo válečným pokři60

kem, který ho z hloubi mé bytosti zapuzoval. Většina lidí se
plete, myslí si, že se láska může náhle změnit v nenávist, že
se láska najednou rozbije, jako by se srdce v těle rozpadlo na
kusy. Ale u mě to tak nebylo. Láska se nerozbila náhle, ale
najednou jsem si uvědomila, že se ve mně vyčerpala, jako při
pomalém, ale nelítostném obrušování, drrr, drrr, drrr, jeden
den za druhým. A toho dne jsem si uvědomila, že už nic nezbývá. Bylo to spíš jako přiznat si skutečnost, která tu byla
vždycky a která ti náhle vyvstane před očima. Udělat ta rozhodnutí pro mě znamenalo pocítit poprvé po dlouhé době
svobodu, a pokud jde o mě, mohlo to proběhnout snadno,
bez jakéhokoli problému, ale ani sestra ani manžel nebyli
ochotni nechat mě jít tak snadno. Překvapila by tě podobnost
jejich argumentů, jejich výčitek a posměšků. Protože ti dva
se mi posmívali, chápeš, a stejnými slovy.“ Hořce se zasmála,
když si na to vzpomněla. „Kampak půjdeš? Myslíš, že najdeš
něco lepšího? A vrchol: Kdo tě bude chtít a mít rád? Nikdy
by tomu neuvěřili, ale přestože jejich posměch měl za cíl podrýt moje síly, dosáhli pravého opaku. Vypadali tak malicherně
a zbaběle, tak neschopně, že se mi zdálo možné cokoli, cokoli
bylo bez jejich zátěže snadnější. Nevěděla jsem to všechno, ale
přinejmenším na poslední otázku jsem měla odpověď: já, já se
budu mít ráda a postarám se o sebe.“
„Jsem na tebe hrdá,“ prohlásila Amaia a objala ji. „Nezapomeň, že můžeš počítat i se mnou, já jsem tě vždycky měla
ráda.“
„Já vím, ty, James, teta, aita – jak jsme doma říkali tatínkovi
– a svým způsobem i ama, maminka. Jediný, kdo si mě moc
nevážil, jsem byla já.“
„Tak se měj ráda, Ros Salazarová.“
„V tom je taky trochu změna, radši bych, abyste mi říkali
Rosaura.“
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„Flora už mi to řekla, ale proč? Celé roky trvalo, než se ti
podařilo všechny naučit, aby ti říkali Ros.“
„Jestli budu mít jednou děti, nechci, aby se mi říkalo Ros, je
to jméno jako pro nějakou zhulenou holku,“ prohlásila.
„Jakékoli jméno je jméno pro zhulenou holku, když jeho
nositelka hulí,“ odpověděla Amaia. „A řekni mi jednu věc, kdy
ze mě chceš udělat tetu?“
„Jakmile najdu perfektního mužského.“
„Upozorňuju tě, že máme podezření, že takový neexistuje.“
„To můžeš říkat ty, která ho máš doma.“
Amaia nasadila úsměv přiměřený okolnostem.
„My jsme se o to taky pokoušeli, a momentálně to nejde...“
„Ale viděl tě nějaký doktor?“
„Ano. Nejdřív jsem se bála, že mám stejný problém jako
Flora, neprůchodné vejcovody, ale řekli, že je všechno zjevně
v pořádku. Doporučili mi nějaký druh asistované reprodukce.“
„Ale jdi, to je mi líto,“ Rosauřin hlas se trochu zachvěl. „Už
jsi s tím začala?“
„Nešli jsme tam, jenom při pomyšlení, že se budu muset podrobit nějakému z těch trapných postupů, je mi zle.
Vzpomínáš si, jak těžce to nesla Flora, a vůbec k ničemu to
nevedlo?“
„Ano, ale tak nesmíš uvažovat, sama říkáš, že nemáš stejný
problém jako ona, možná ti to vyjde...“
„To není jen tohle, mně se nějak nechce počít dítě takhle.
Vím, že je to hloupost, ale myslím, že by to tak nemělo být...“
Vešel James a nesl Amaiin mobil.
„Volá nižší inspektor Zabalza,“ řekl a zakrýval přitom telefon rukou. Amaia si ho vzala.
„Paní inspektorko, hlídka našla pár dívčích bot srovnaných
na kraji silnice. Před chvilkou nám to oznámili. Posílám pro
vás auto a uvidíme se tam.“
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„A tělo?“ zeptala se Amaia, ztišila hlas a částečně také zakryla telefon.
„Ještě jsme ho nenašli, je to těžko přístupný terén, dost odlišný od těch předchozích míst, vegetace je tam hodně bujná,
řeka není ze silnice vidět. Jestli je tam dole nějaká dívka, dá
hodně práce se k ní dostat, možná ji nenajdeme tak snadno jako
ostatní.“
Amaia to zvážila.
„Ne. Chce, abychom ji našli, proto tam nechal boty, aby
označovaly místo. Ale když si vybral místo, které není vidět
ze silnice, měl jistotu, že ho nebude nikdo obtěžovat, dokud
nebude mít všechno připravené, aby ukázal světu svoje dílo,
prostě se vyhýbá vyrušování a nepříjemnostem.“
Byly to boty značky Mustang, černé společenské lakovky
s dost vysokým podpatkem. Policista je fotografoval z různých
úhlů podle Jonanových pokynů. Blesk fotoaparátu na nich
vyvolával zářivé odlesky, a tak působily ještě víc nepatřičně
a podivně, když tam tak stály uprostřed ničeho a vypadaly skoro
kouzelně, jako střevíčky princezny z pohádky, anebo šokující
absurdní výtvor nějakého konceptuálního umělce. Amaia si
představila efekt dlouhé řady svátečních lodiček srovnaných na
tomto téměř magickém místě. Zabalzův hlas ji vrátil do reality.
„Je to zneklidňující... Myslím to s těmi botami. Proč to asi
dělá?“
„Označuje si území jako divoké zvíře, jako predátor, jímž je,
a provokuje nás. Nechává je tady, aby nás vyprovokoval: ,Podívejte, co jsem vám tu nechal, přišel Mikuláš a nechal vám tu
dáreček.‘“
„To je hajzl!“
S námahou odtrhla pohled od kouzelných princezniných
střevíčků a obrátila se k hustému lesu. Z vysílačky, kterou držel
v ruce Zabalza, se ozval kovový zvuk.
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„Našli ji?“
„Ještě ne, ale už jsem vám říkal, že v tomhle úseku řeka
plyne mezi vegetací a jakýmsi přírodním kaňonem.“
Paprsky silných svítilen kreslily přízračné záblesky mezi holými stromy bez listí, tak natěsnanými k sobě, že vytvářely efekt
obráceného svítání, jako by slunce zářilo od země. Amaia si
obula vysoké boty a přitom oceňovala, jaký účinek má ten les
na její myšlení. Z houštiny vyšel nižší inspektor Iriarte a zrychleně oddechoval.
„Našli jsme ji.“
Amaia sešla po náspu za Jonanem a nižším inspektorem
Zabalzou. Všimla si, jak se jí půda pod nohama boří, změklá
nedávným deštěm, který navzdory hustým větvím pronikl hluboko a přeměnil zbytky listí, jež pokrývaly půdu lesa, v měkký
a kluzký koberec. Šli dál mezi stromy, které vyrůstaly tak blízko
u sebe, že je neustále nutily měnit trasu sestupu. Několik kroků
za sebou slyšela, ne bez jisté zlomyslnosti, Montesovo nesouvislé brblání, že se tamtudy musí prodírat ve svých italských
střevících a koženém saku.
Les náhle končil téměř nepřekonatelnou stěnou, po obou
stranách řeky se otvíral do úzkého véčka jako přírodní trychtýř. Sestoupili až do temného, stísněného úseku, který se
policisté snažili osvětlit přenosnými reflektory. Řeka tu měla
větší a rychlejší průtok a mezi úzkými stěnami a břehem byl
na každém okraji asi metr a půl drobných kamínků a oblázků.
Amaia pohlédla na dívčiny ruce, které byly roztaženy v osudném gestu odevzdání po stranách obnaženého těla, levá ruka
se téměř dotýkala vody, dlouhé světlé vlasy jí sahaly až k pasu
a velké zelené oči byly zastřeny jemným bělavým povlakem,
který působil jako pára. Její mrtvá krása, téměř mystická sošnost, kterou ten netvor vymyslel, účinkovala. Na okamžik se
mu podařilo vtáhnout Amaiu do své fantazie a odvést od pro64

tokolu. Zpět ji přitáhly ty oči princezny, oči zastřené mlhou
z řeky, které volaly po spravedlnosti i v tomto stavu, v korytu
řeky Bidasoa, již tady nazývali řekou Baztán a o níž někdy snila
ve svých nejtemnějších nocích. Ustoupila dva kroky, aby zašeptala modlitbu, a natáhla si rukavice, které jí podal Montes.
Sklíčena nezvyklou bolestí pohlédla na Iriarteho, který si zakryl
rukama ústa a hned je zase spustil podél těla, když si všiml, že
ho někdo pozoruje.
„Znám ji... znal jsem ji, znám její rodinu, je to dcera Arbizuových,“ řekl a pohlédl na Zabalzu, jako by to od něj chtěl
potvrdit. „Nevím, jak se jmenuje, ale je to dcera Arbizuových,
o tom nepochybuju.“
„Jmenuje se Anne, Anne Arbizuová,“ potvrdil Jonan a v ruce
držel průkazku do knihovny. „Kabelka se našla o několik metrů
dál nahoře,“ ukázal na úsek, který se zase ponořil do tmy.
Amaia si klekla vedle dívky a prohlížela si chladný výraz její
tváře, téměř parodii úsměvu.
„Víte, kolik jí bylo let?“ zeptala se.
„Patnáct, myslím, že se nedožila ani šestnácti,“ odpověděl
Iriarte a šel blíž. Pohlédl na mrtvolu a utíkal pryč. Asi deset metrů dál u řeky se zlomil v pase a zvracel. Nikdo nic neřekl ani
v tu chvíli, ani když se vrátil, čistil si papírovým kapesníkem
náprsenku a nesouvisle se omlouval.
Anne měla velmi bílou pleť, ale nebyl to typ bezbarvé, téměř průhledné pleti poseté pihami a červenými skvrnami. Byla
bílá, čistá a krémová, bez chmýří. Teď, když byla pokrytá droboučkými krůpějemi z řeky, vypadala jako mramor hřbitovní
sochy. Na rozdíl od Carly a Ainhoy tahle dívenka bojovala.
Nejméně dva nehty měla zlomené až do masa. Pod ostatními
nebylo vidět žádné zbytky kůže. Bezpochyby umírala déle než
ty dvě. Navzdory závoji, který jí zamžil oči, byly vidět skvrny,
které prozrazovaly smrt udušením a utrpení z nedostatku vzdu65

chu. V tom ostatním vrah věrně zopakoval detaily předchozích
vražd: tenký provázek zaříznutý do hrdla, rozpárané rozhalené
šaty, džíny stažené ke kolenům, oholené ohanbí a voňavý tučný
zákusek položený na Venušině pahorku.
Jonan fotografoval chmýří poházené kolem dívčiných
nohou.
„Všechno je stejné, šéfová, je to jako vidět znova ta předchozí děvčata.“
„Do prdele!“ Výkřik se ozval několik metrů po proudu řeky
spolu s nezaměnitelným zahřměním výstřelu, který se odrazil
od kamenných stěn s ozvěnou, jež je na okamžik ohlušila, zatímco všichni vytáhli zbraně a namířili tím směrem.
„Planý poplach! To nic není,“ ozvalo se odtamtud a hlas
provázel kužel svítilny stoupající po kraji řeky. Usmívající se
uniformovaný policista přicházel vedle Montese, který schovával zbraň a tvářil se očividně vyplašeně.
„Co se stalo, Fermíne?“ zeptala se Amaia znepokojeně.
„Omlouvám se, neměl jsem ani tušení, prohlížel jsem břeh
a najednou jsem uviděl tu největší zatracenou krysu, jaká existuje, to zvíře se na mě dívalo a... Omlouvám se, instinktivně
jsem vystřelil. Do prdele! Nesnáším krysy a potom mi tady
seržant řekl, že to byla... nevím co.“
„Nutrie,“ vysvětlil policista. „Nutrie jsou savci původem
z Jižní Ameriky. Před lety jich několik uteklo z francouzské
rozmnožovací farmy v Pyrenejích a velmi dobře se přizpůsobily životu v řece. I když se jejich šíření dost zastavilo, ještě jsou
tu nějaké vidět. Ale nejsou útočné, vlastně jsou to býložravci
a plavci jako bobři.“
„Omlouvám se,“ opakoval Montes. „To jsem nevěděl. Mám
fobii z krys, nesnesu nic, co vypadá jako krysa.“
Amaia se na něj rozmrzele podívala.
„Zítra předložím zprávu o výstřelu,“ zamumlala. Fermín
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Montes zůstal chvilku zticha, díval se na boty, nic neříkal a potom odešel stranou a zůstal tam mlčky stát.
Inspektorce ho bylo skoro líto, protože si z něj a na jeho
účet budou v následujících dnech dělat ostatní legraci. Znovu
poklekla vedle mrtvoly a pokusila se vyprázdnit svou mysl od
všeho kromě této dívky a tohoto místa.
Stromy zde nedosahovaly až k řece, což místo zbavovalo
vůně hlíny a lišejníku, kterou bylo cítit v lese. Jenom minerální
výpary z vody soutěžily s nasládlou tučnou vůní moučníku
txatxingorri, která se držela na dně průrvy, již řeka vymlela do
skály. Vůně másla a cukru, která se z něj linula, jí stoupala do
nosu smísená s jiným pachem, méně výrazným, který znala
jako pach nedávné smrti. Zalapala po vzduchu, aby potlačila
nevolnost, zatímco se dívala na kus pečiva, jako by se jednalo
o odporný hmyz, a ptala se v duchu, jak je možné, že tak voní.
Doktor San Martín poklekl vedle ní.
„No tedy, to pěkně voní.“ Amaia na něj nedůvěřivě pohlédla. „To je vtip, paní inspektorko.“
Neodpověděla, vstala a přenechala mu místo.
„Ale je pravda, že voní velice dobře, a já jsem nevečeřel.“
Amaia se ušklíbla odporem, což doktor neviděl, a obrátila
se, aby pozdravila soudkyni Estébanezovou, která sestupovala
mezi skalami se záviděníhodnou obratností, přestože měla
na sobě sukni a na nohou kotníčkové boty na polovičním
podpatku.
„To snad není pravda,“ blekotal Montes a vypadal, že se
ještě nevzpamatoval z incidentu s nutrií. Soudkyně pokynula
všem na pozdrav, postavila se za doktora San Martína a poslouchala jeho závěry. Po deseti minutách už byla zase pryč.
Přes půl hodiny jim trvalo, než vynesli bednu s Anniným
tělem, a aby to dokázali, byly potřeba všechny ruce. Technici
navrhovali dát ji do pytle a vytáhnout nahoru, ale San Martín
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trval na tom, aby ji přepravili v bedně, která tělo dokonale
uchová a uchrání od mnoha nárazů a škrábanců, které by
mohlo utržit, kdyby ho táhli lesními houštinami. Malý prostor mezi stromy je nutil v některých úsecích postavit rakev
svisle a zastavit se, když si ji vzájemně předávali. Po velkém
klouzání se jim podařilo dopravit rakev do pohřebního vozu,
který doveze Anninu mrtvolu do Navarrského ústavu soudní
medicíny.
Pokaždé, když na pitevním stole viděla tělo nezletilého, ji
přepadl stejný pocit nemohoucnosti a neschopnosti, jenž se
rozšířil na celou společnost, společnost, která smrtí svých mladých nedokáže chránit vlastní budoucnost, společnost, která
selhala. Jako ona sama. Nadechla se a vešla do pitevního sálu.
Doktor San Martín vyplňoval nutné formuláře před pitvou.
Pozdravila ho a přiblížila se k ocelovému stolu. Mrtvola Anne
Arbizuové tam ležela už zbavená šatů pod nelítostným světlem, které by na komkoli odhalilo i tu nejmenší nedokonalost,
ale na ní bila do očí neporušená bílá pleť, která u ní působila
neskutečně, skoro jako by byla namalovaná. Amaia pomyslela
na nějakou mramorovou madonu, takovou, jaké plní italská
muzea.
„Vypadá jako panenka,“ zašeptala.
„Totéž jsem říkal Sofii,“ souhlasil doktor. Technička jí pokynula na pozdrav. „Mohla by sloužit jako model wagnerovské
valkýry.“
Vstoupil nižší inspektor Zabalza.
„Čekáme ještě na někoho, nebo můžeme začít?“
„Měl by přijet inspektor Montes,“ odpověděla Amaia a pohlédla na hodinky. „Začněte, doktore, přijde každou chvíli.“
Vyťukala Montesovo číslo, ale naskočila hlasová schránka;
předpokládala, že řídí. Pod krutým světlem viděla některé po68

drobnosti, kterých si dříve nevšimla. Na kůži bylo vidět několik
krátkých hnědých chlupů nebo vlasů, dost silných.
„Zvířecí chlupy?“
„Pravděpodobně, nějaké jsme našli na oblečení. Porovnáme
je s těmi, které se objevily na těle Carly.“
„Jak dlouho je podle vás mrtvá?“
„Podle teploty jater, kterou jsem měřil u řeky, tam mohla
být dvě až tři hodiny.“
„To není moc dlouho, ne dost na to, aby se k ní přiblížila
zvířata... Ten zákusek byl nedotčený, vypadal skoro jako nedávno vytažený z pece, cítila jste to jako já. Kdyby tam byla
zvířata tak blízko, aby na ní nechala chlupy, byla by sežrala ten
moučník jako v případě Carly.“
„Bylo by třeba zkonzultovat to s lesníky,“ poznamenal Zabalza, „ale myslím, že to není místo, kam by chodila zvířata
pít.“
„Nějaké zvíře by tam mohlo sejít bez potíží,“ soudil San
Martín.
„Sejít ano, ale řeka tam tvoří soutěsku, kudy by se špatně
utíkalo, a zvířata vždycky pijí na prostranství, kde jsou nejen
vidět, ale také daleko vidí.“
„Tak jak si vysvětlit ty chlupy?“
„Možná ulpěly vrahovi na šatech a dotykem se přenesly na
ni.“
„To je možné. Kdo by nosil šaty plné zvířecích chlupů?“
„Nějaký lovec, lesník, pastýř,“ odpověděl Jonan.
„Preparátor,“ poznamenala asistentka, která pomáhala San
Martínovi a až dosud mlčela.
„Dobře, bude třeba najít někoho, kdo odpovídá profilu
a pohybuje se v té oblasti, a přidejme fakt, že to musí být silný
muž, hodně silný, řekla bych. Kdyby nebylo té intimity, kterou
vyžaduje jeho fantazie, řekla bych, že ten vrah není sám. Ale
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něco je jasné, ne každý by dokázal snést po tom svahu mrtvolu,
a protože chybí škrábance a oděrky, nesl ji v náručí,“ prohlásila
Amaia.
„Víme jistě, že už byla mrtvá, když ji nesl?“
„To vím jistě, žádná dívka by nešla v noci k řece, ani se známým, a navíc by nenechávala boty na silnici. Myslím, že k nim
přijde, rychle je zabije, než pojmou podezření, možná ho znají,
a proto mu důvěřují, možná ne a musí je zabít hned. Hodí jim
kolem krku provázek, a než si to uvědomí, jsou mrtvé. Pak je
odnese k řece, upraví je tam, jak si to představoval ve své fantazii, a když dokončí svůj psychosexuální obřad, nechá nám
znamení v podobě bot a umožní nám prohlédnout si jeho
dílo.“ Amaia se náhle odmlčela a potřásla hlavou, jako by se
vzbudila ze sna. Všichni se na ni užasle dívali.
„Jdeme na ten provázek,“ nařídil San Martín.
Asistentka uchopila dívčinu hlavu za temeno a zvedla ji tak,
aby mohl doktor San Martín vytáhnout provázek z temného
žlábku, kde byl zabořený. Zvláštní pozornost věnoval koncům,
které visely na obou stranách, na nichž bylo vidět drobné bělavé zbytky podobné igelitu nebo pozůstatkům lepidla.
„Podívejte se na tohle, paní inspektorko, to je nové, na rozdíl od těch druhých případů tu jsou na provázku zbytky kůže.
Je vidět, že jak silně utahoval, provázek mu rozřízl, nebo aspoň
odřel kůži, a dostaly se do něj její částečky.“
„Myslel jsem, že používá rukavice, protože tam nejsou
otisky,“ vmísil se do hovoru Zabalza.
„Vypadá to tak, ale tihle vrazi si někdy nedokážou odepřít
potěšení, které v nich budí pocit, že někoho zbavují života vlastníma rukama, pocit, který jim rukavice tlumí, a tak si je někdy
nakonec stáhnou, i když třeba jen v kritickém okamžiku. I tak
nám to může stačit.“
Přesně jak Amaia předpokládala, doktor San Martín
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souhlasil, že se Anne bránila. Možná viděla něco, co její předchůdkyně neviděly, něco, co v ní vzbudilo podezření a stačilo,
aby se nepoddala smrti jen tak. V jejím případě byly příznaky
udušení zjevné, a přestože vrah zamýšlel využít Anne pro potěchu své fantazie a do jisté míry se mu to podařilo, protože
na první pohled byl ten zločin se všemi rekvizitami, které vrah
použil, stejný jako ty předcházející, Amaia měla nevysvětlitelný
pocit, že tato smrt vraha zcela neuspokojila, že tahle dívka s andělským obličejem, která mohla být vrcholným dílem toho
netvora, byla nakonec tvrdší a agresivnější než ty druhé. A přestože se vrah snažil upravit ji stejně pečlivě jako ty předchozí,
v Annině obličeji se neodráželo překvapení a zranitelnost, ale
boj o život, který vedla až do konce, a parodie úsměvu, která
působila strašidelně. Amaia zpozorovala růžové skvrny, které se
objevily kolem úst a táhly se až téměř k pravému uchu.
„Od čeho jsou ty růžové fleky na tváři?“
Asistentka nabrala tyčinkou vzorek.
„Jakmile to budeme vědět, řeknu vám to, ale podle mě to
je...“ očichala tyčinku, „lesk na rty.“
„Co to je?“ zeptal se Zabalza.
„Něco jako rtěnka, inspektore, mastná lesklá rtěnka s ovocnou chutí,“ vysvětlila mu Amaia.
V průběhu své inspektorské dráhy na oddělení vražd se zúčastnila více pitev, než si chtěla pamatovat, a považovala svou
kvótu „toho, co musím dokázat, protože jsem žena“ za víc než
splněnou. Proto nezůstala a nesledovala pokračování pitvy. Jakýkoli soudní lékař, který si sám sebe váží, uzná, že řezy ve
tvaru písmene ypsilon při pitvě jsou skutečně brutální, že podobná velkorysost neexistuje v chirurgii praktikované na živých
lidech, a přestože proces otvírání tělní dutiny, vytažení a vážení
orgánů není vůbec příjemný, technická část procesu poměrně
zdařile zmírňuje předpokládanou hrůzu. Až když znovu na71

plní mrtvolu a pomocník zašívá strašlivou ránu, která se táhne
od ramen doprostřed hrudníku a odtamtud až k pánvi a přitom se vyhýbá pupku, až tehdy se stopa očekávané brutality
stává nesnesitelnou. Když mrtvola patřila malému dítěti nebo
dívence jako v tomto případě, právě teď se zdála nejvíc bezmocná a zmasakrovaná, nejvíc ztýraná velkými stehy, jimiž ji
zašili a které vypadaly jako zip na kůži hadrové panenky, která
se už nikdy neuzdraví.
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Podle stupně světla usoudila, že musí být asi sedm hodin ráno.
Probudila Jonana, který spal na zadním sedadle auta přikrytý
vlastní bundou.
„Dobrý den, šéfová. Jak se vedlo?“ zeptal se a mnul si oči.
„Vracíme se do Elizonda. Volal ti Montes?“
„Ne, myslel jsem, že je s vámi na pitvě.“
„Neobjevil se a nebere telefon, hlásí se záznamník,“ odpověděla viditelně rozmrzelá. Nižší inspektor Zabalza, který přijel
do Pamplony ve stejném autě, se posadil dozadu a odkašlal si.
„Paní inspektorko, já tedy nevím, jestli se do toho mám
plést, ale aspoň abyste si nedělala starosti. Když jsme vyjeli od
té rokle, inspektor Montes mi řekl, že se musí jet převléct, protože jde někam na večeři.“
„Na večeři?“ Nemohla skrýt překvapení.
„Ano, zeptal se mě, jestli s vámi pojedu do Pamplony na
pitvu, řekl jsem mu, že ano, a on mi řekl, že tak bude klidnější
a že nižší inspektor Etxaide asi taky pojede a všechno tedy bude
v pořádku.“
„Že všechno bude v pořádku? Dobře věděl, že tady má být,“
rozzlobila se Amaia, i když okamžitě zalitovala, že se před podřízenými tak odhalila.
„Já... to je mi líto. Když jsem ho poslouchal, předpokládal
jsem, že jste mu to dovolila.“
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„Nedělejte si starosti, já si s ním promluvím.“
Přestože nezamhouřila oka, nebyla ani trošku ospalá. Obličeje tří dívek na ploše stolu se dívaly do prázdna. Tři hodně
odlišné tváře, ale ve smrti stejné. Pozorně si prostudovala zvětšeniny podobizen Carly a Ainhoy, které si vyžádala.
Mlčky vešel Montes a přinášel dva šálky kávy. Jeden postavil
před Amaiu a posadil se trochu moc daleko. Zvedla na vteřinu
oči od fotografií a věnovala mu pronikavý pohled, který trval,
dokud on nesklopil oči. Kromě jejího týmu bylo v místnosti
ještě pět policistů. Vzala fotografie a posunula je doprostřed
stolu.
„Co vidíte na těchto fotografiích, pánové?“
Všichni přítomní se s očekáváním naklonili nad stůl.
„Napovím vám.“
Přidala k ostatním fotografii Anniny tváře.
„To je Anne Arbizuová, dívka, která byla nalezena včera
v noci. Vidíte ty růžové zbytky, které se jí táhnou od úst až skoro
k uchu? Tak ty jsou od rtěnky, od mastné růžové rtěnky, která
dodává rtům vlhký vzhled. Podívejte se znovu na fotografie.“
„Ty druhé dívky to nemají,“ poznamenal Iriarte.
„To je ono, ty druhé dívky to nemají a já chci vědět proč.
Byly velmi hezké, moderní, nosily boty na podpatku, kabelky,
používaly mobilní telefony a parfém. Není divné, že neměly
ani stopu po líčidlech? Téměř všechny dívky jejich věku je začínají používat, přinejmenším maskaru a lesk.“
Pohlédla na své společníky, kteří na ni nechápavě upírali
oči.
„To je řasenka a lesk na rty,“ přeložil jim Jonan.
„Myslím, že Anne odlíčil, proto tam zbyly stopy lesku,
a aby jí odstranil to, co měla na sobě, musel použít kapesník
a odličovač, nebo pravděpodobněji odličovací ubrousky. Jsou
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podobné těm, které se používají na čištění zadečku miminek,
ale samozřejmě mají jiné složení, i když taky mohl použít ty na
mimina. A myslím, že to asi dělal u řeky, tam bylo málo světla,
nebo skoro žádné, a i když měl svítilnu, nestačilo to, protože
u Anne práci nedokončil. Jonane a Montesi, chci, abyste se vrátili k řece a hledali ty ubrousky. Pokud je použil a neodnesl je
s sebou, snad je tam někde najdeme.“ Neunikl jí pohled, jakým
se Montes podíval na své boty, další model, tentokrát v hnědé
barvě a evidentně drahý. „Inspektore Zabalzo, promluvte prosím s Ainhoinými kamarádkami a zjistěte, zda byla večer před
vraždou nalíčená. Rodiče s tím neobtěžujte, kromě toho byla
ta dívka velmi mladá a možná rodiče ani nevěděli, že se maluje... Řada dívek to dělá mimo domov a odlíčí se, než se vrátí.
V případě Carly jsem si jistá, že musela být namalovaná jako
herečka. Na všech jejích fotografiích zaživa, které máme, vypadá nalíčená, a navíc byl Silvestr. Dokonce i moje teta Engrasi
si na Silvestra líčí rty. Uvidíme, jestli dnes odpoledne budeme
něco mít. Ve čtyři odpoledne všichni tady.“

Jaro 1989
Byly dobré dny, téměř vždycky neděle, jediný den, kdy rodiče
nepracovali. Matka doma pekla křupavé croissanty a rozinkový
chléb a pečení naplňovalo dům příjemnou sladkou vůní, která
přetrvávala celé hodiny. Otec vcházel pomalu do pokoje, otvíral okenice, které vedly do lesa, pak zase odešel a nic jim neřekl,
nechával slunce, aby je probudilo svými hladícími paprsky, nezvykle teplými na zimní rána. Už vzhůru ležely dál v posteli,
poslouchaly příjemný hovor rodičů v kuchyni a užívaly si pocit
čisté postele, slunce zahřívajícího oblečení, paprsků kreslících
rozmarné vzdušné cestičky poletujícího prachu. Někdy do75

konce matka před snídaní pustila na gramofonu v obývacím
pokoji své staré desky a dům zaplavily hlasy Machína nebo
Nata Kinga Colea svými bolery a ča-čami. Tehdy otec brával
matku kolem pasu a tancovali spolu s tvářemi velmi blízko
u sebe a s propletenýma rukama, točili se a točili po celém obývacím pokoji a vyhýbali se těžkému, ručně leštěnému nábytku
a kobercům, které někdo utkal v Bagdádu. Holčičky vyběhly
bosé a ospalé z postele a posadily se na pohovku, aby je viděly
tancovat, a trochu stydlivě se přitom usmívaly, jako by je přistihly při mnohem důvěrnějším aktu. Ros vždycky první objala
tatínkovy nohy, aby se připojila k tanci, potom šla Flora, která
se přitiskla k matce, a Amaia se usmívala na pohovce a bavila
se nešikovností skupiny tanečníků, kteří se otáčeli a prozpěvovali si bolera. Ona netančila, protože se na ně dál chtěla dívat,
protože chtěla, aby ten obřad trval o trochu déle, a protože věděla, že pokud se zvedne a přidá ke skupině, tanec okamžitě
ustane, jakmile se jen dotkne matky, která přestane tancovat
s nějakou absurdní výmluvou, jako že je už unavená, že už ji
nebaví tancovat nebo že se musí jít podívat na chleba, který
peče v troubě. Když se to stalo, otec se na holčičku zarmouceně
podíval, ještě chvíli s ní tancoval a pokoušel se vynahradit jí
křivdu, dokud se po pěti minutách do obýváku nevrátila matka
a nevypnula gramofon s výmluvou, že ji bolí hlava.
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Po krátkém spánku během siesty, z něhož se Amaia probudila
dezorientovaná a omámená, se cítila hůř než ráno. Osprchovala se, přečetla si vzkaz, který jí nechal James, a připadala si
trochu nesvá, že James není doma. Třebaže by mu to nikdy neřekla, tajně dávala přednost tomu, aby byl blízko, když spala,
jako by jeho přítomnost mohla uklidnit jejího ducha. Cítila
by se směšně, kdyby musela vyjádřit nahlas pocit, jenž se v ní
vzedmul, když se probudila v prázdném domě, a touhu, aby
tam byl, když ona spí. Nepotřebovala, aby ležel vedle ní, nechtěla, aby ji držel za ruku, ale nestačilo, aby byl přítomen,
když se vzbudí. Potřebovala jeho přítomnost, když spala. Když
pracovala v noci a musela spát dopoledne, častokrát si lehla na
pohovku, když James nebyl doma. Tam nedosáhla tak hlubokého spánku jako v posteli, ale měla to raději, protože věděla,
že když si lehne do postele, nebude moci usnout. A bylo jedno,
jestli odešel, když už spala; i kdyby neslyšela dveře, náhle zjistila
jeho nepřítomnost, jako by se jí nedostávalo vzduchu, a když
se probudila, věděla s určitostí, že on není doma. „Chci, abys
byl doma, když spím.“ Myšlenka byla jasná a odůvodnění absurdní, proto to nemohla vyslovit, nemohla mu říct, že se budí,
když on odchází, že cítí jeho přítomnost v domě, jako by používala nějaký sonar, a že si tajně připadá opuštěná, když se
probudí a zjistí, že on vedle ní neleží, protože šel koupit chleba.
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Měla v sobě tři šálky kávy, už byla na komisařství, ale
nedařilo se jí cítit se o moc lépe. Seděla u Iriarteho stolu a s potěšením sledovala stopy života toho člověka. Světlovlasé děti,
mladá manželka, kalendář s obrazy a soškami Panny Marie,
dobře ošetřované květiny, kterým se dařilo u oken... Dokonce
měl pod květníky hliněné misky na zachycení přebytečné vody.
„Můžu, šéfová? Jonan mi řekl, že mě chcete vidět.“
„Pojďte dál, Montesi, a neříkejte mi šéfová. Posaďte se,
prosím.“
Pohodlně se posadil na protější židli, pohlédl na ni a lehce
zkřivil rty.
„Montesi, zklamalo mě, že jste nepřišel na pitvu, dělala jsem
si starosti, protože jsem nevěděla, že nepřijdete, a hodně mě
rozzlobilo, když jsem se dozvěděla od jiného člověka, že nepřijdete, protože máte domluvenou nějakou večeři. Myslím, že
jste mi aspoň mohl ušetřit trapnou situaci, když jsem se po vás
celý večer ptala, ztrácela jsem čas telefonováním, na které jste
nereagoval, abych se nakonec musela dozvědět od Zabalzy, co
se děje.“
Montes se na ni netečně díval. Pokračovala: „Fermíne, tvoříme tým, potřebuju vás všechny a každého z vás na svém místě
po celou dobu. Kdybyste chtěl odejít, nebránila bych vám
v tom, jenom říkám, že vzhledem k tomu, co na nás teď leží,
si myslím, že jste mi mohl přinejmenším zatelefonovat, říct to
Jonanovi, nebo nevím co, ale nemůžete se prostě vypařit a nic
nevysvětlit. Teď, když tu máme ještě jedno zavražděné děvče,
vás potřebuju pořád u sebe. Takže doufám, že to aspoň stálo
za to,“ usmála se a mlčky na něj hleděla v očekávání odpovědi,
ale on se dál díval, jako by ji neviděl, a jeho výraz se změnil od
dětského úšklebku na opovržení. „Fermíne, to mi nehodláte
nic říct?“
„Montesi,“ řekl prudce. „Pro vás inspektore Montesi, neza78

pomínejte, že i když teď vedete vyšetřování, mluvíte s člověkem
na stejné úrovni. Nemám proč vysvětlovat něco Jonanovi,
který je podřízený. Oznámil jsem to nižšímu inspektorovi Zabalzovi a tím moje zodpovědnost končí.“ Rozhořčeně přivíral
oči. „Samozřejmě byste mi nezabránila na tu večeři jít, nejste
nikdo, i když si o sobě v poslední době hodně myslíte. Inspektor Montes už byl šest let na oddělení vražd, když jste vy
nastoupila na akademii, šéfová, a sere vás, že jste před Zabalzou
vypadala jako neschopná.“ Rozvalil se na židli a vyzývavě na ni
hleděl. Amaia se na něj zarmouceně dívala.
„Jediný, kdo z toho vyšel jako neschopný, jste vy, neschopný
a špatný policista, Bože můj! Právě jsme našli třetí oběť sériového vraha, ještě nic nemáme a vy si jdete na večeři! Asi vás
mrzí, že komisař přidělil případ mně, ale musíte chápat, že
já jsem při tom rozhodnutí nehrála roli; teď bychom se měli
hlavně snažit ten případ co nejdřív vyřešit.“ Trochu zmírnila
tón a pohlédla Montesovi do očí ve snaze získat jeho podporu.
„Myslela jsem, že jsme přátelé, Fermíne, já bych měla radost,
kdybyste to dostal vy, myslela jsem, že si mě vážíte a budete se
mnou všemožně spolupracovat...“
„Tak si to myslete dál,“ zabručel.
„A dál mi nemáte co říct?“ Zůstal zticha. „Tak dobře,
Montesi, jak chcete, uvidíme se na schůzi.“
Opět mrtvé tváře dívek s pohledem obráceným do nekonečna a zastřené závojem smrti a vedle, jako doklad veliké
ztráty, kterou to znamenalo, další barevné lesklé fotografie,
které ukazovaly Carlin šibalský úsměv, když pózovala u auta,
jistě patřícího jejímu příteli, Ainhou se sotva týdenním jehňátkem v náručí a Anne spolu s jejím divadelním souborem
ze střední školy. Igelitový sáček, který obsahoval několik
ubrousků, jež byly s veškerou pravděpodobností použity na
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očištění líčidel z Anniny tváře, a další sáček s těmi, které se našly na místě Ainhoiny vraždy, jimž se původně nevěnovala větší
pozornost, protože se předpokládalo, že spadly do řeky z odpočívadla silnice, kam chodily zamilované dvojice.
„Měla jste pravdu, šéfová. Ubrousky tam byly, hozené pár
metrů níž, ve spáře stěny u řeky. Jsou na nich růžové a černé
zbytky, předpokládám, že od řasenky. Její kamarádky říkají, že
se líčila, mám taky původní rtěnku, byla v její kabelce. Mělo by
se nám potvrdit, že je to ta samá. A tyhle,“ ukázal na druhý sáček, „ty se našly na místě vraždy Ainhoy. Jsou stejného druhu,
se stejným plastickým vzorkem, i když je na nich méně zbytků
líčidla. Ainhoini přátelé říkají, že používala jen lesk na rty.“
Zabalza se vztyčil.
„Nemohli jsme najít nic na místě Carliny vraždy, uplynulo
už dost času a nesmíme zapomínat, že tělo bylo částečně ponořeno do řeky. Jestli tam vrah házel ubrousky, je pravděpodobné,
že odplavaly, když po dešti stoupla voda... Alespoň jsme si nechali potvrdit od její rodiny, že se opravdu denně líčila.“
Amaia vstala a začala se procházet po místnosti za zády
svých kolegů, kteří zůstali sedět.
„Jonane, co nám vyprávějí ty dívky?“
Nižší inspektor se předklonil a ukazováčkem se dotkl jedné
fotografie.
„Odlíčí je, zuje jim boty, boty na podpatku, lodičky, to je
společné u všech tří. Upraví jim vlasy po obou stranách obličeje, oholí jim ohanbí, udělá z nich zase holčičky.“
„To je ono,“ potvrdila Amaia energicky. „Tomu hajzlovi se
zdá, že ze sebe příliš brzy dělají dospělé.“
„Pederast, kterému se líbí malé holčičky?“
„Ne, ne, kdyby to byl pederast, vybíral by si právě malé holčičky, ale tohle jsou dospívající dívky, už víc nebo míň ženské;
jsou v té fázi, kdy děvčata chtějí vypadat starší, než doopravdy
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jsou. Není to nic zvláštního, tvoří to součást dozrávání a dospívání. Ale tomuhle vrahovi se ty změny nelíbí.“
„Nejpravděpodobnější je, že je znal, když byly menší, a netěší ho to, co teď vidí, proto je chce přimět, aby se vrátily
zpátky,“ řekl Zabalza.
„Nespokojí se s tím, že je zbaví bot a líčidel, odstraní ochlupení na Venušině pahorku, aby měly pohlaví hladké jako
holčičky. Rozpárá jim šaty a obnaží těla, která ještě nejsou tak
ženská, jak by ony chtěly být, a na místě, které symbolizuje
sex a znesvěcení jeho pojetí dětství, odstraní ochlupení, které
je známkou pohlavní zralosti, a nahradí je sladkým pečivem,
křehkým moučníkem, který symbolizuje minulé časy, tradici
údolí Baztán, návrat do dětství, a možná i další hodnoty. Neschvaluje jejich způsob oblékání, že se malují, jejich dospělé
způsoby, a trestá je a předvádí na nich svůj ideál čistoty, proto
je nikdy sexuálně nezneužije; to je to poslední, co by chtěl udělat. Chce je uchránit před zkažeností, před hříchem... A strašné
na tom všem je, že jestli mám pravdu, jestli našeho vraha trápí
tohle, můžeme si být jisti, že nepřestane. Mezi vraždou Carly
a Ainhoy uplynul víc než měsíc, ale sotva tři dny mezi tou druhou a vraždou Anne. Podněcuje ho to, věří si a má ještě hodně
práce, proto bude dál lovit holčičky a obratem je přivádět k čistotě... Dokonce i ten způsob, jak jim pokládá ruce dlaněmi
nahoru, symbolizuje odevzdání a nevinnost.“ Amaia se zarazila
jako zasažená náhlým prozřením. Kde už viděla ty ruce, tohle
gesto? Pohlédla na Iriarteho a ukázala na něj prstem.
„Inspektore, můžete mi přinést ty kalendáře z vaší pracovny?“
Iriartemu to netrvalo ani dvě minuty. Položil na stůl kalendář s obrázkem Neposkvrněného početí a druhý s obrázkem
Panny Marie Lurdské. Madony se usmívaly plné milosti a po
stranách těla vztahovaly rozevřené ruce dlaněmi nahoru, štědře
a bez výhrad. Z rukou vycházely sluneční paprsky.
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„To je ono!“ zvolala Amaia. „Jako panny.“
„Ten chlap je naprostý blázen,“ ozval se Zabalza. „A nejhorší je, že jestli si něčím můžeme být jisti, tak že se nezastaví,
dokud ho nezastavíme my.“
„Zopakujme si profil,“ vyzvala je inspektorka.
„Muž mezi pětadvaceti a pětačtyřiceti lety,“ řekl Iriarte.
„Já bych řekla, že to můžeme ještě upřesnit, kloním se k názoru, že bude asi starší, to odmítání mládí příliš nezapadá do
obrazu mladého muže. Není vůbec prudký, má všechno promyšlené, až na místo si přinese všechno, co může potřebovat,
ale nezabíjí je tam.“
„Musí mít jiné místo. Kde to může být?“ zeptal se Montes.
„Nemyslím, že by to bylo nějaké konkrétní místo, přinejmenším ne nějaký dům. Není možné, aby všechny ty dívky
souhlasily, že s ním půjdou do nějakého domu, a musíme mít
na paměti, že nebojovaly, s výjimkou Anne, která se nakonec
bránila, ale jenom v okamžiku, kdy byla napadena. Jedna ku
dvěma. Třeba si je vyčíhá, překvapí je, napadne kdekoli a riskuje, že ho někdo uvidí, což mi moc nezapadá do jeho modu
operandi, nebo je přesvědčí, aby někam přišly, možná je tam
odveze sám, což by předpokládalo auto, velké auto, protože
potom musí převézt mrtvolu... Kloním se víc k téhle teorii,“
usoudila Amaia.
„A myslíte, že v tom případě by ty dívky nastoupily do auta
ke komukoli?“ zeptal se Jonan.
„Možná by to neudělaly v Pamploně,“ vysvětlil Iriarte, „ale
na vesnici je to normální. Vidí tě čekat na autobus a kterýkoli
soused zastaví a zeptá se tě, kam jedeš. Když se mu to hodí,
sveze tě, to není nic zvláštního a potvrzovalo by to fakt, že to asi
je někdo z městečka, který je zná od malička a jemuž důvěřují
dost na to, aby k němu do auta nastoupily.“
„Souhlasí, běloch mezi třiceti a pětačtyřiceti lety, možná
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti
eReading.

