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*** 

Do obýváku vešla právě ve chvíli, kdy Ilona s Oliverem nespoutaně zařvali nad jakousi 

počítačovou hrou, kterou hráli na jejím laptopu. Jako dva indiáni před bitvou, pomyslela si a 

v duchu zavzdychala. Žádný prášek proti bolesti hlavy samozřejmě nenašla a ten bojový skřek 

jí prořízl lebku jako skalpel. Co možná nejtišeji se svlékla, odložila kabelku a za dalšího 

hurónského řevu se proplížila do spíže, kde byla uložená lékárnička. Nahmatala popaměti 

kulatou nádobku, nehtem odklopila plastové víčko a vysypala si do dlaně dvě růžové tabletky. 

Raději víc než míň, pomyslela si, vyklopila je z dlaně do úst a zapila mohutným douškem 

balené vody, kterou tady skladovala spíše pro návštěvy.  

Přiložila si studenou plastovou láhev na čelo a se zavřenýma očima chvíli jen tak stála, 

částečně ramenem opřená o dřevěný regál. Po pár minutách se rozhodla, že jí nezbývá nic 

jiného než vejít do jámy lvové, a zavřela za sebou dveře. 

„Čau děcka,“ zahlaholila rádoby vesele, ale nedokázala skrýt únavu usazenou ve svých očích. 

Oliver si samozřejmě ničeho nevšiml, zařičel nadšeně „Ahoooj mamíííí!“ a vrhl se znovu na 

myš, aby hrdinně skolil další protivníky – jakési chlupaté potvory, jak si na dálku stačila Sára 

všimnout. Ilona na ni upřela delší a pátravější pohled a mezi obočím jí naskočily dvě kolmé 

vrásky. 

„Čau. Vypadáš utahaně.“ 

„To taky jsem… A šíleně, fakt šíleně mě bolí hlava,“ dodala a trochu se zašklebila na počítač.  

„Jóóóó, joóóóó!!! Tetóó, mám dalšího!!! Jupííí!“ zaječel Olilver vysokou fistulí, až Sára 

nadskočila.  

„Bože,“ chytla se za spánky. „To ne…“ zaúpěla tiše.  

„Oliverku, jseš strašně moc šikovnej. Bojovník par excellence,“ náznakem ho bouchla 

sevřenou pěstí do hubeného ramínka. „Ale koukám, že mámu trochu bolí hlava.“ 

„Prý trochu,“ zabručela nesouhlasně. Sára a rozepnula si svetr, aby ho vzápětí pohodila přes 

opěradlo židle. Jindy to nesnášela, ale právě v tuto chvíli jí to bylo jedno.  

„Tebe bolí hlava?“ otočil se k ní Oliver, ale bylo znát, o kolik víc ho zajímá, že Ilona 

v nestřeženém okamžiku hru uložila a stopla.  

„Jo, Olíku, bolí, hodně. Mrzí mě to, ale mohl by ses zabavit něčím méně hlučným?“ 

„A čím?“ zamračil se hošík.  

„Tak víš co, dohraj si to, ale u sebe v pokojíku. Jo?“ navrhla unaveně. Bylo jí nanic, že se ho 

takhle zbavuje, ale momentálně opravdu nebyla ve stavu slučitelném s jeho živelnou hrou a 

nevázaným hlasovým projevem.  

„Může si vzít ten notebook s sebou?“ vyslala k Iloně téměř naléhavou prosbu.  
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„Jasně. Tomu křápu nemůže nic ublížit,“ zamrkala kamarádka. 

Bože, děkuju ti za ni, ta ženská je hotové požehnání. Sára se s úlevou svezla na židli a 

zhluboka se napila vody, kterou si přinesla ze spíže.  

„Super… super!“ vydechla.  

„Vezmu mu ho tam, je to těžkej krám, a hned jsem dole. Hele, Olčo, ty jim to tvrdě nandáš. A 

pak nám ukážeš, kolik jsi jich dostal, šmejdů, že jo?“  

Oliver zjevně vůbec neřešil, že byl vykázán z jejich ženského středu. Oči mu svítily 

nadšením, že bude moct naprosto sám dohrát hru na tetině počítači a v celém jeho drobném 

obličejíku zářilo odhodlání těch, jak teta říkala, šmejdů pobít co nejvíce.  

„Hele, jseš si jistá, že ta hra je vzhledem k jeho věku v pořádku?“ zeptala se Sára, když se 

Ilona vrátila dolů. Bojové pokřiky a další válečné zvuky hry sem doléhaly milosrdně tlumeně, 

za což byla vděčná, stejně jako za to, že se Oliver baví a nevyžaduje momentálně její 

pozornost. I když to druhé si nedokázala přestat vyčítat.  

Hned o víkendu ho někam vezmu. Jen my dva. Bude už otevřené zoo? Asi ne, ale třeba 

Dinopark… To by mohlo být to pravé. Kromě bojovek na počítači a filmů byli Oliverovou 

vášní dinosauři. To je nápad! Hm, žehlíš prohřešky, matko, blesklo jí provinile hlavou.  

„Hele, holka, neřeš,“ postavila se Ilona rozšafně doprostřed obýváku a založila si ruce na 

prsou. „Baví se? Baví. Uvidíš, jak bude šťastnej, až to dohraje a bude z něj vítěz.“ 

„Jo, to nepochybuju…“ znovu se zhluboka napila vody.  

Ilona se posadila za stůl proti Sáře. „Koukám, že ti tekla krev z nosu. A jestli se nepletu, taky 

jsi brečela. Snad ne kvůli Kamilovi?“ V jejím hlase zazněl náznak úžasu už jen z pouhé této 

možnosti. 

„Ježíš, ne, kvůli Kamilovi jsem fakt nebrečela.“ 

„A ten nos?“ 

„Na pohřeb se nezeptáš?“ 

„Neřekla bych, že mě to zajímá,“ pokrčila Ilona rameny. „Snad jen v tom smyslu, že teď je 

z tohohle světa pryč definitivně. Fííí… jen trocha prachu,“ naznačila rukou pohyb, jako by 

chtěla rozprášit popel ve větru. 

„No, koneckonců máš pravdu. Nestálo to za nic. Proslov strašný, hudbu asi vybírali náhodně 

nebo snad nechali pohřební službu, aby všechno vyřešila za ně,“ mávla Sára rukou.  

„Nějak se ani nedivím,“ ucedila Ilona, ale hned udělala zvědavý posunek pohybem hlavy a 

ruky, aby se kamarádka konečně vyjádřila k jejím předchozím otázkám. 

„Jo, ta krev z nosu… Malý střet s babiznou Kaznerovou.“ Naznačila ve vzduchu paží facku.  
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„Kecáš!“ protáhla Ilona s vykulenýma očima. „To jako fakt?“ nahnula se nízko nad desku 

stolu, až na ní ležela celou hrudí. „To je kráva.“ 

„Jo. Špatně jsem zvolila odchod, Kaznerovi k tomu vynechali kondolence, a tak jsem jim 

padla do rány. Došlo na malou výměnu názorů, vmísila se do toho i Soňa a její příšerná 

matka. Vyjádřila jsem se trochu nelichotivě, nebo spíš neuctivě, nebo já nevím jak, prostě 

podle Kaznerky špatně o Kamilovi, a už jsem ji držela.“ 

„Ty bláho,“ hlesla Ilona. „To jako před lidma, jo?“ 

„Moc jsem se nerozhlížela, kdo všechno to viděl, ale sami jsme tam v tu dobu určitě nebyli. 

Pár lidí to zmerčilo určitě,“ vybavila si Alexe a jeho nesympatickou kolegyni.  

„Teda to začínám litovat, že jsem se té estrády nezúčastnila,“ vydechla Ilona. „Vrátila jsi jí 

to?“ 

„Ne! Blázníš?“ 

„Proč ne?“ Ilona si div nevykroutila krk, jak nepochopením vrtěla hlavou. „Já bych si to 

vychutnala, s plnou parádou. Plesk… a PLESK!“ pokrčila rameny. Oko za oko, to píšou i 

v Bibli, takže na tom nemůže být nic špatného.“ 

„Jo, a taky tam píšou, že když tě uhodí na pravou tvář, máš nastavit i levou.“ 

„To tam taky je? Asi jsem ji nečetla celou…“ zabručela Ilona. „Tím ses ale doufám neřídila.“ 

„Ne,“ zakoulela Sára očima. 

„No a tak,“ pobídla ji Ilona k dalšímu vyprávění. „Co bylo potom?“ 

„To už se nic moc nedělo. Soňa vynášela do nebe Kamilovy ctnosti a vysvětlila mi, že jsem si 

tu facku vlastně zasloužila. No a její matka se se mnou začala hádat o barák.“ 

„Až tě to rozbrečelo?“ 

„Ale ne!“ Sára udělala výmluvný posunek, aby dala najevo, že má Ilona o kolečko míň. Ta se 

zahihňala.  

„Tak promiň,“ pokrčila rameny. „Je to celé docela absurdní. Ten pohřeb měl teda grády.“ 

„Souhlas. Kdoví, nakonec se možná o ten barák pohádala s Kaznerkou,“ uchichtla se Sára.  

Bolest hlavy znatelně ustoupila a rozhovor s nejlepší přítelkyní uvolnil její napjatou psychiku. 

Sjela pohledem k zásobám vína, které se za poslední týdny výrazně ztenčily. Vzal to čert! 

„Ty jako myslíš…?“ sledovala její pohled Ilona.  

„Ty ne?“ 

„Já jsem se posledně nepokoušela vyzvracet vlastní vnitřnosti,“ zakřenila se Ilona, ale hned 

zvedla dlaně v obranně omluvném gestu. „Jdu pro skleničky. Každý den se najde důvod něco 

zapít. To je na životě krásné.“ 
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Sára vybrala láhev dobře vychlazeného vlašského ryzlinku a podala ji Iloně. Ta byla 

z nějakého důvodu v otevírání vína mnohem šikovnější. Než se korek s tichým lupnutím 

vysunul, naplnila keramickou misku slanými škvarky z lednice a do druhé vyklopila 

plechovku oliv plněných mandlemi.  

„Vidím, že zkušenosti tě poučily,“ mrkla Ilona výmluvně na škvarky a Sára se na ni v žertu 

zaškaredila.  

„A co bude mít k večeři Oliver? Chystáš mu, chudákovi malému, zase něco echt zdravého? 

Dušenou zeleninu s vařeným kuřecím prsíčkem?“ zeptala se se zjevným odporem a začala 

rozlévat víno.  

„Původně jsem myslela na špenát. Ale na takové vaření nemám dost energie. Teda myslím.“ 

„Na špenát není nikdy dost energie,“ otřásla se Ilona neskrývaným odporem. „Nebo jinak, 

nemělo by být.“ 

„Mluvíš navlas stejně jako můj syn.“  

„Pak asi musíme mít oba pravdu, ne?“ 

„Kecko. Na všechno musíš mít odpověď. Někdy mám pocit, že jeho matka jsi ty. No, asi vás 

potěším oba. Mám koupené smažáky v polotovaru a taky hranolky. Díkybohu za friťák, udělá 

práci za nás.“ 

„Doufám, že máš i tatarku,“ polaskala si Ilona žaludek a zatvářila se blaženě. „Hodně, hodně 

tatarky!“  

„No vždyť říkám, že jste s Olíkem jako dvojčata,“ postěžovala si Sára a zvedla sklenku 

k přípitku. 

„Na… prostě na svět bez hajzlů,“ pronesla Ilona vážně a zahleděla se tázavě na Sáru.  

„Jo,“ odsouhlasila to bez váhání. „To je dobrý přípitek.“  

Sklo zvonivě cinklo a obě ženy chvíli zkoumaly barvu a vůni vína, než ochutnaly.  

„Mňam, to se povedlo. Ty máš prostě na víno úžasný vkus. Nikde jsem nepila lepší než u 

tebe.“ 

„Žijeme přece na jižní Moravě,“ pokrčila skromně rameny. „Přece tady nebudu pít špatné 

víno! Beru ho už pár let pořád od stejného vinaře. A aspoň podle mě je prostě ze všech 

nejlepší.“ 

„To musí být pravda,“ upila labužnicky Ilona a zakousla se do křupavého škvarku. „Na světě 

je někdy stejně krásně…“ zasnila se. Sára se neubránila úsměvu. 

„A kvůli čemu jsi teda brečela? Tu rozmazanou řasenku neokecáš.“ 

Sára se zamračila a napíchla párátkem jednu olivu. „Na pohřbu byli taky ti dva z kriminálky. 

Když se mnou skončila Kaznerová s celou tou bandou, měla jsem tu čest s nimi…“ 
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„No tééda,“ vydechla Ilona a hned věcně dodala: „Měla jsi jim rovnou nahlásit tu facku jako 

napadení.“ 

„To určitě,“ odtušila hořce Sára. „Stačilo to naznačit a málem se káceli smíchy. Prý by ale 

zasáhli, kdyby na mě vytáhla pistoli.“ 

„Tak to jsou učinění profíci,“ pokývala Ilona vážně hlavou. „Buď ráda, že ji na tebe netasila. 

A co ti vlastně zase chtěli?“ zeptala se opatrně, její tón neskrýval určité znepokojení. „Pořád 

tě podezírají?“ 

„Hmm… jo,“ přikývla. „A asi jsem si moc nepomohla. Vytáhli ze mě tu věc…“ 

„Kterou?“ nepochopila hned Ilona. 

Sára na ni vrhla výmluvný pohled. 

„A sakra!“ protáhla Ilona, když jí to došlo. „Tak to není moc dobrý, co?“ zamračila se.  

„To ne. Sice to nic neznamená, ale moc dobré světlo to na mě zrovna nevrhá.“ 

„Ale je to tak dlouho… Neboj, to bude v pohodě. Jsem si tím jistá,“ natáhla se a pohladila 

přítelkyni povzbudivě na předloktí.  

„Neumím si představit, co by se dělo, kdyby mě třeba vzali do vazby…“ otřásla se a zřetelně 

cítila, jak jí naskakuje husí kůže.  

„Nevezmou,“ zavrtěla Ilona rázně hlavou. Vtom jí zazvonil mobil. „Tibor! Slíbil, že mě u 

tebe vyzvedne,“ zazubila se. „Nezapomněl, holomek.“ V jejím hlase se odrážela čistá radost, 

jako by svého přítele nikdy nepodezírala z nevěry a všechny domnělé důkazy o zahýbání byly 

jen taková nevinná legrace.  

„Ahoj miláčku!“ zacukrovala jako čerstvě zamilovaná, až z toho Sára protočila panenky.  

Chvíli s Tiborem mluvila. „Staví se tady už před půl šestou. Takže za chvíli. Ušetříš smažák,“ 

zasnila se. „Jsem totiž pozvaná na večeři.“ Přejela si dlaní obličej. „Můžeš mi půjčit pár 

šminek? Myslím, že se potřebuju vylepšit.“ 

„Jasně, vem si v koupelně, co potřebuješ.“ 

„Hohohohohooooooooo!! Jooo!“ ozvalo se v tu chvíli z patra a hned nato na dřevěných 

schodech zadusaly drobné nožky. „Vyhrál jsem! Jsem nejlepší!“ halekal Oliver a další 

sekundu už visel Sáře na krku.  

„Tak vidíš, že je ta hra pro jeho věk ideální. Povzbuzuje vřelé rodinné city,“ zašklebila se 

Ilona, když vstávala od stolu, aby se šla upravit, než ji přítel vyzvedne. 

„Abys ty neměla poslední slovo,“ utrousila Sára a rozcuchala Oliverovi vlásky. „Pomůžeš mi 

s večeří?“ 

„A co budeš vařit?“ zeptal se trochu podezíravě. Musela se pousmát. 

„Hádej.“  
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„Rizoto?“ zkusil a vložil do toho slova maximum odporu. 

„Ne.“ 

„Tak… špagety?“  

„Taky vedle jak ta jedle.“ 

„Párky!“ probleskla v Oliverově hlásku naděje. 

„Netrefil!“ přimhouřila čtveračivě oči. „Budeme mít smažák s hranolkama.“ 

„Jééé, hurá, mamí! Super!“ rozzářil se hošík jako sluníčko. Pak našpulil pusu a dodal: „A 

máme tatarku?“ Tentokrát se Sára rozesmála nahlas.  

 

*** 

 

Jungr svižně projížděl ulicemi a Ziková po očku s trochou závisti sledovala jeho 

neoddiskutovatelné řidičské umění. Sama se považovala za velmi zdatnou řidičku, ale její 

kolega byl, jak musela uznat, rozhodně vyšší třída.  

„Tak co myslíš po dnešku?“ střelila po něm otázkou. „Pořád myslíš, že se s názorem na vinu 

Kaznerové mladší,“ zdůraznila, „ukvapuju? Musela mít na svého mužíčka dost žízeň. Jestli jí 

opravdu udělal to, co nám řekla, tak už jen to samo o sobě je motiv.“ 

„Po dvou letech?“ nakrčil pochybovačně čelo Jungr. „To se mi nezdá. Mohla to udělat hned, 

na co by čekala?. Nepřipadá mi to upřímně řečeno moc pravděpodobné.“ 

„Chmmm…pořád jsi na její straně,“ utrousila polohlasem. „Ta druhá, Soňa, do něj byla 

očividně blázen. Až moc. Nezdá se, že by jí nějak ubližoval. Dokonce i Kaznerová potvrdila, 

že Hurychová jejího manžela považovala za dokonalého džentlmena, který na ni nikdy 

nevztáhl ruku. Ovšem madame Sára s ním udělala dost opačnou zkušenost. Divné, nemyslíš? 

Buď jedna z nich kecá, nebo se najednou proměnil z ďábla v anděla. Nebo byla jeho 

manželka pěkná saň a sem tam si nějakou tu facku zasloužila.“ 

Jungr po ní sekl ostrým, nesouhlasným pohledem. „Už to trochu přeháníš,“ odtušil ledově. „A 

pokud ji znásilnil, jak říká – a já bych jí to docela věřil – pak se domníváš, že si to taky 

zasloužila?“ 

„To jsem neřekla,“ zamručela Ziková neochotně. „Ale co když nám jen hraje na city, hm? 

Abychom ji tak nedrtili.“ 

„To nemůžu vědět, ale myslím, že ne. Instinkt mi říká, že si to nevymyslela. Taky proč by to 

dělala, ty sama jsi před chvílí říkala, že by to mohl být motiv k vraždě. Z tohohle úhlu 

pohledu by to nebylo dvakrát chytré.“ 
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„No to beru. Jenže na druhou stranu tenkrát nic nehlásila, je to dva roky, důkazy nejsou, snad 

jedině že by si na něco vzpomnělo to děcko. A o tom tedy pochybuju, na to bylo ještě hodně 

malé.“ 

„Hele, ty zpochybňuješ úplně všechno, co udělá nebo řekne. Tomu se říká podjatost,“ 

reagoval už dost podrážděně. Doufal, že to na jeho tónu není příliš znát. Pravda byla, že si 

opravdu si nepřál, aby vrahem byla právě Sára. Tedy paní Kaznerová, opravil sám sebe 

s provinilým pocitem. 

„Já nejsem podjatá,“ začala se bránit Ziková. „Ale když to shrnu, tak je podezřelá, měla 

motiv, vlastně několik motivů… Já nechápu, proč ji prostě nezavřeme do vazby a 

nepřitlačíme na ni. Jsem přesvědčená, že by začala hodně rychle zpívat.“ 

„Bez důkazů nikoho zavřít nemůžeme, což víš stejně dobře jako já. Dokud něco 

nevyhrabeme, ten její právník by nás rozsekal na cucky. Připadal mi dost ostrý.“ 

„To určitě je. Nehnul brvou a dal by za ni ruku do ohně. Loajální až za hrob. Ale je to 

právník, sice houby ví, kde to odpoledne běhala a ani ho to nezajímá, ale rozhodně by ji hájil 

do roztrhání těla a vyplacení svého honoráře,“ pokrčila Ziková rameny v gestu, že tohle pro ni 

nemá absolutně žádnou váhu. „A ona by mu se svým dědictvím mohla zaplatit hodně peněz.“ 

„Jo, nepopírám. Jenže s tímhle se bohužel nikam nedostaneme. A víš, že šéf už začíná být 

nervózní, protože zatím nemáme vůbec nic, žádné důkazy, které by se daly použít. Vražedný 

nástroj bez otisků stejně jako celá ta garáž, auto, všechno… Z domu nic nezmizelo, zápas 

vyloučen, prostě máme ubitého chlapa a jeho podezřelou manželku, jenže na ni nic konkrétně 

neukazuje prstem,“ vzdychl. Kéž by ani neukázalo… 

„Zapomněl jsem ti říct, že starej chce ještě dneska nové informace. Kterých máme sakra 

málo,“ zamračil se. „Vidím to tak, že se nám služba zase dost protáhne. A kromě toho mi po 

pohřbu vždycky vyhládne. Nezajdeme to ještě probrat do bistra?“ 

„Na chlebíčky s majonézou, ze kterých přímo kouká salmonela?“ zazubila se. „Na ty 

vždycky. Ale hned pak se pakuju, sorry, parťáku. Dneska mám rande a už se nemůžu a co, ani 

nechci dál vymlouvat. Jsem sexuálně naprosto vyprahlá. A navíc, poslední dny jsem makala 

od nevidím do nevidím.“ 

„To bude starej nadšenej,“ zazubil se na ni Jungr trochu zlomyslně. „Moc bodů nenasbíráš.“ 

„A víš, kde ho mám?“ odvětila sladce. „V prdeli, jestli tě to zajímá. Nenechám si sebrat 

veškerý soukromý život.“ 

„No jasně, a biologické hodiny bijí,“ navezl se do ní. „Můžu mu povědět o tvé sexuální 

vyprahlosti? 
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„To si zkus, ty neřáde!“ udeřila ho plnou silou své pěsti do ramene. „A na rozdíl od tebe, já 

jsem sexuálně vyprahlá jen dočasně!“ 

„Á-au, ty sadistko!“ promnul si rameno a šlehl po ní naoko ublíženým pohledem. 

„Aby ses nerozsypal,“ ušklíbla se vítězoslavně. Já ti dám biologické hodiny, dodala v duchu. 

Ale nenápadně jukla do make-up zrcátka ve sklopeném stínítku proti slunci. Snad neuvidí 

první vrásky…!? 

„To víš, že jo, už se sypu. To bys musela o dost víc posilovat,“ utrousil a elegantním 

obloukem zaparkoval vůz těsně k chodníku před bistrem. 

 

 

*** 

 

Sára s Oliverem povečeřela a chlapec se uvelebil na gauči s knížkou o dinosaurech v klíně. 

Soustředěně obracel listy, naprosto zaujatý. Sára si tiše pustila hudbu a otevřela složky, ve 

kterých se skvělo její čerstvé živnostenské oprávnění, dále několik kontaktů na tvůrce 

webových stránek, pár dokumentů z úřadů a téměř dokončené návrhy bytu pro Lámalovou. 

Chystala se, že jí zítra zavolá, vysvětlí svou změněnou situaci a pokud možno přemluví, zda 

by jí nevadilo, kdyby byli se snoubencem její první referencí. Tuhle práci totiž kvůli všemu 

zmatku v soukromí i v zaměstnání nezapsala do seznamu zakázek, a vzhledem k tomu, jak 

sprostě se k ní Sutara zachoval, necítila absolutně žádné výčitky svědomí, že si ji takto 

přivlastnila. Koneckonců stejně to bude rozhodnutí slečny Lámalové, případně jejího 

snoubence. Třeba budou mít důvěru pouze v zavedené a fungující studio, Sářinu práci ještě 

neviděli. Ale byl by to nějaký začátek, pomyslela si s nadějí. 

Do těchto úvah se jí rozezvučel mobil. Ooh neé, zavzdychala v duchu. Nechtělo se jí s nikým 

mluvit. Telefon bohužel vyzváněl s neoblomnou vytrvalostí. Pošesté, posedmé, poosmé… 

„Ma-mí,“ zaznělo otráveně z pohovky. Olivera to zvonění zřejmě rušilo.  

„No jo,“ zabrblala a podívala se na displej. Matka. No tak to pěkně děkuju, nic lepšího 

k završení dnešního dne jsem si nemohla přát, pomyslela si a při desátém zazvonění telefon 

rezignovaně zvedla. „Ahoj mami,“ pozdravila naprosto bez nadšení.  

„No to je dost, víš, jak dlouho to vyzvánělo? Kde jsi byla?“ zaútočila podrážděně matka, 

s pozdravem se neobtěžovala.  

„Ale nikde, nemohla jsem to prostě hned vzít.“ 

„No, jen aby,“ zaznělo podezřívavě. „Chtěla jsem ti jen pogratulovat ke vdovství. Tvoje 

tchyně mi dokonce poslala parte. Na rozdíl od vlastní dcery.“ 
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Sára otočila oči v sloup. Jak jinak. Ty dvě se téměř nevídaly, ale vzhledem k jejich povahám 

by z nich mohly klidně být kamarádky. Tedy pokud by některá z nich byla přátelství vůbec 

schopná, což však byl samozřejmě holý nesmysl. Spíš by se vzájemně uškrtily. Ještě že se 

nerozhodla přijet na pohřeb, došlo Sáře s povděkem a taky s obrovskou úlevou. Teď bych ji 

tady měla s těmi výčitkami v přímém přenosu. A to by bylo opravdu k nevydržení.  

„Proč mlčíš? Ty mi k tomu nic neřekneš? O Kamilovi jsem to slyšela dokonce v televizi! Ne 

že bys mi sama zavolala, co se stalo?!“ pokračovala matčina vyčítavá tiráda. „Dokonce až od 

Kaznerové jsem se musela dozvědět, že jste se rozvedli. To je tedy ostuda, vlastní matku 

vynecháš z takových událostí. Nestydíš se? Ty mi prostě nikdy nic neřekneš! Nezavoláš…! 

Tak řekneš mi k tomu teda vůbec něco teď?!“ dodala po krátké odmlce, která snad měla Sáru 

vyzvat k reakci.  

Já se zblázním, podepřela si znaveně rukou čelo. Měla pocit, že jinak jí skloněná hlava svou 

tíhou upadne na stůl. Opravdu se z ní zblázním. „Mami, nebylo co říkat. Víš, že žijeme léta 

odloučeně, tak prostě konečně došlo na rozvod, no. Přece ti nemusím hlásit každý svůj krok? 

Jsem už hodně dávno dospělá a dokonce taky matka.“ 

„No to je ale vrchol!“ matčin hlas překypoval dotčením. „Takže vlastní matce nepovažuješ za 

nutné sdělit, že jsi rozvedená. Nehledě na to, že ti zavraždili manžela? Já už snad nic 

nechápu!“ 

„A co by se tím změnilo?“ nevydržela Sára a přešla také do útoku. „Přijela bys za mnou 

s upřímnou útěchou?“ 

„Ty se musíš hned začít hádat,“ nedala se máti a pokračovala s důraznou ublížeností: „Jsem 

tvoje matka. Tak by mě například mohlo zajímat, jestli jsi v pořádku. To bys ty, když mi tak 

zdůrazňuješ, že jsi taky matka, snad mohla pochopit?!“ hlas jí vyletěl do nepříjemné fistule. 

„No a vůbec, stejně jsem ti od začátku říkala, že to manželství nemá smysl. Kdyby sis ho 

nebrala, neměla bys teď takové problémy. No uznej, neříkala jsem to? Říkala. Jenže ty mě 

nikdy neposloucháš.“ 

„Ježíši, nezačínej zase s tím, co jsi mi všechno říkala,“ vyjela Sára podrážděně. „A kdo tvrdí, 

že mám problémy?!“ dodala ještě.  

„To se dá přece předpokládat, ne? Když někomu zamordujou chlapa, je kolem toho rozruch. 

No a co teda, už někoho mají? Noviny o tom taky psaly, ale tam nikdy nic pořádného 

neřeknou, novináři jenom mlží a naznačují a informace žádné. Kdo to byl, víš to?“  

„Nevím,“ vzdychla Sára unaveně. Jestli se jí něco skutečně nechtělo řešit, pak tohle. 

„No já bych dala krk za to, že to byla nějaká jeho další milenka. Však on byl tvůj manžílek 

veselý v rozkroku, to víme všichni moc dobře.“ Sára přímo viděla, jak matka vědoucně 
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potřásá hlavou. To gesto upřímně nenáviděla už od dětství. Naznačovalo, že ona ví všechno 

nejlépe a všichni ostatní jsou blbci. 

Sára zatnula zuby. „To je snad už jedno. A nic nevím,“ ucedila skrz ně. „Policie to pořád ještě 

vyšetřuje.“ 

„No samozřejmě. Ti břídilové vyšetří tak akorát houby,“ odtušila pohrdavě matka, přezíravým 

tónem vědmy.  

„Hele, nechejme toho. Nechci se o tom bavit, ano? Stejně nevím o nic víc než ty a jsem 

strašně utahaná. Chtěla jsi ještě něco?“ dodala Sára, aby učinila zdvořilosti zadost, a hned si 

za to vynadala, když z matky bez jakéhokoli zaváhání vytryskl další vodopád slov. No jasně, 

má teď večer hovory zdarma, uvědomila si bohužel pozdě. Že mi to nedošlo dřív! spílala si. 

Než by z matčiny nekonečné tirády zešílela, raději přepnula na autopilota a jen občas zahučela 

něco jako „ano, hmmm, jo…“, kdykoli se jí to zdálo vzhledem k nějaké delší odmlce vhodné. 

Matka ji beztak neposlouchala, téměř bez nádechu lamentovala, jaký je její současný, a 

vlastně už letitý přítel Honza blbec, jak strašná je s ním nuda, jak má ho po krk! Pořád jen 

chodí na ryby, slovo aby z něj páčila násilím, no kdyby nevydělával slušné peníze v té fabrice, 

kam chodí, už by ho musela vykopnout, má to snad zapotřebí…?!  

Ne, nemáš, maminko, odvětila v duchu Sára, které poslední věta, pištivě vyštěknutá vysokým 

Cé projela lebkou tak zostra, že ji i přes veškerou snahu nemohla neslyšet. Málem jí praskl 

bubínek. Ty přece nemáš zapotřebí žádného z nás, nevděčných, nedokonalých tvorů, kteří ti 

jen ztrpčují život… Zatřásla prudce hlavou v naději, že se jí tím podaří vytřepat matčin ostrý 

hlas. Moc účinné to nebylo. Musela přikročit k jiné taktice.  

Skočila jí tedy do řeči bez ohledu na slušné chování.  

„Mami, promiň, ale já budu muset končit. Myslím, že slyším plakat Olivera,“ obrátila se zády 

a doufala, že malý je zabraný do knížky a nebude se snažit vstoupit do hovoru a začít se 

ohrazovat proti tomu, že by byl ve svém věku ještě schopný ponížit se natolik, že by plakal. 

Naštěstí ho dinosauři zaujali natolik, že matčin hovor šel zcela mimo něj. „Začíná jaro a 

virózy, nějak se mi nezdá,“ vymýšlela si Sára dál. Nevěřila ani za mák tomu, že by tím 

pohnula matčinými mateřskými či spíše babičkovskými city, ale opravdu toužila ten únavný a 

jednostranný hovor ukončit. Jakýmkoli způsobem. Jinak by jí matka vymluvila díru do hlavy. 

Pořád dokola ta její nespokojenost, pesimismus, zloba… Nic a nikdo jí nikdy nebylo dost 

dobré a její společnost byla vždy tak strašně ubíjející. Honzu, který s ní žil už sedm let, 

musela Sára jen tiše obdivovat. Možná to s matkou vydržel jen proto, že byl podle jejích slov 

věčně buď v práci, nebo na těch svých rybách, případně civěl do televize nebo spal. Aspoň tak 
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ho matka odjakživa s notnou dávkou despektu popisovala. Pochopitelně v jeho nepřítomnosti. 

Tak jako tak to musel být učiněný anděl.  

„Tak to jsi celá ty,“ odvětila matka kysele. „Jsem zvědavá, kdy se ozveš ty sama,“ dodala a 

dala si záležet, aby to vyznělo patřičně ublíženě.  

Sára v duchu dlouze vzdychla. To by jí šlo taky dobře, vyvolávat v lidech špatné svědomí.  

„Ale no tak, mami,“ pokusila se o smířlivý tón, ale měla tušení, že se jí to příliš nezdařilo. 

„Opravdu musím. Ozveme se. Pozdravuj Honzu a měj se pěkně!“  

Zavěsila dřív, než se mohla dočkat přívalu dalších výčitek. Uf! Pokaždé ze mě vysaje TOLIK 

energie, a to dneska byl ještě docela krátký telefonát, pomyslela si unaveně. 

Rozhodla se, že si nenechá pokazit náladu. Znovu se vrátila ke svým pracovním úvahám a 

vytáhla ze složky listy s návrhy pro malý snoubenecký byt. Chtěla doplnit závěrečné 

poznámky a promyslet si do všech detailů nabídku, kterou hodlala předložit.  

Soustředěně si zapisovala poslední nápady a postřehy, aby na ně později nezapomněla. Tedy, 

pokud o spolupráci s ní a její firmou ještě doslova v plenkách bude zájem. Když se důrazně 

rozdrnčel domovní zvonek, málem leknutím nadskočila. Co je tohle za večer? zamračila se 

rozladěně a odhodila tužku, až hlasitě zarachotila o desku stolu. Koho to napadlo přijít skoro 

v půl osmé na návštěvu?! 

Povzdechla si, zvedla se a odešla do předsíně. Venku už byla černá tma. 

„Kdo je to?“ 

„Kriminálka, Jungr,“ ozvalo se okamžitě v odpověď. Ten hlas by poznala kdykoli, i kdyby se 

nepředstavil. Ucítila, jak jí srdce poskočilo o kousek nahoru do hrdla a zase zpátky. Po tomto 

kotrmelci zůstalo prudce rozbušené a dlaně jí zvlhly potem. Přistihla se, že mimoděk vrhla 

krátký kritický pohled do vysokého zrcadla na protější stěně. Honem si stáhla gumičku a 

rozpustila vlasy rychlým zatřepáním hlavou. Zalitovala, že se už odlíčila a nemá na sobě 

slušivější oblečení. Domácí legíny a oprané tričko sice její štíhlé postavě lichotily, ale přece 

jen to nebylo to, v čem by se chtěla ukazovat před mužem, který ji, ať chce nebo nechce, 

přitahuje. A který by tě pravděpodobně velice rád usvědčil z vraždy! křiklo na ni výsměšně 

její podvědomí. Vnímala, jak jí horce žhne pleť, až celá zrudla rozrušením.  

„Moment,“ zavolala a k jejímu zahanbení to znělo ochraptěle. Honem polkla, ale v ústech 

měla zničehonic úplně vyprahlo. Nedá se nic dělat, pomyslela si a sáhla po klice. 

Pootevřela dveře na špehýrku a vykoukla ven. Měl už připravenou placku, aby se jí v té tmě 

mohl prokázat. „To je v pořádku,“ naznačila pohybem hlavy, že ji může zase schovat. Zvedla 

oči a setkala se s tím jeho temným pohledem. Neodbytně se jí vryl do paměti hned ten den, 

kdy u ní ráno zazvonili ve dvojici s kolegyní. Instiktivně zalapala po dechu, protože se jí ho 
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z Alexovy uhrančivosti jaksi nedostávalo. Několik nekonečně dlouhých vteřin na sebe jen 

hleděli, bez uhýbání, přímo z očí do očí. Nikdo z nich neřekl ani slovo. Byla to svým 

způsobem zvláštní chvíle… Jen tma a oni dva ve dveřích jejího domku, bezhlesé sousoší. 

Jako by prostě jen tak přišel na večeři, blesklo jí hlavou. Srdce jí udělalo další kotrmelec. 

Zdálo se jí to jen, nebo jeho ostré rysy na okamžik o poznání změkly? Ne, nejspíš to bylo jen 

zbožné přání, pomyslela si vzápětí sklesle.  

Sklopila pohled. „Chcete asi jít dál…“ prohodila tiše. 

„Prosil bych,“ odvětil, jak se jí zdálo, až příliš rychle a nadmíru příkře. Kolem smyslně 

tvarovaných úst s výrazně vykrojeným plným horním rtem se mu utvořila přísná vráska. 

Ovšem u něj byla i ta tak zatraceně sexy…! 

Otevřela dokořán a počkala, zčásti skrytá za dveřmi, než vešel. Pak za ním až zbytečně 

pečlivě zavřela a otočila klíčem. Doufala, že chladný večerní vzduch trochu zmírní červeň 

jejích tváří. Na to by ale nejspíš musela projít mrazákem.  

„Pojďte dál,“ pokusila se o ležérní tón a s krátkým mávnutím ruky prošla první do obýváku.  

Následoval ji tichými dlouhými kroky a přitom pozoroval ladné pohyby jejích útlých boků. 

Polkl, až mu ohryzek poskočil, když očima sjel k jemně tvarovaným, štíhlým nohám 

v těsných legínách. Obepínaly ji jako druhá kůže. Dokonalé, blesklo mu hlavou. Ucítil 

nepříjemné pnutí v rozkroku a hluboce se nadechl. Co to s tebou ta ženská dělá?! obořil se 

sám na sebe. Nejdeš na návštěvu, jsi tady služebně, připomněl si a už jen holý fakt, s jakým 

důrazem si to musel upamatovat, ho znepokojil. Vždyť přicházel s novými skutečnostmi, 

zjištěnými dnes odpoledne, a ty ji dost dobře mohou poslat do vězení! A přitom se nedokázal 

oprostit od myšlenky, že by ji nejradši ze všeho opřel o ten zatracený krb a miloval se s ní až 

do úplného zešílení. Kdyby to věděl šéf, už by ho z toho případu dávno odvolal. Jenže on na 

něm z nějakého důvodu chtěl dělat, za každou cenu. Sám sobě se musel vysmát. Velice dobře 

přece věděl, co nebo spíše kdo je tím důvodem.  

Zadoufal, že na něm to nevhodné vzrušení není znát. Pokusil se najít ztracenou rovnováhu a 

nasadit vyrovnaný, profesionální výraz i tón řeči. Nicméně jakmile se k němu otočila čelem a 

zvedla ty obrovské modré laní oči s těžkými tmavými řasami, které jejímu jemnému obličeji 

s téměř dětsky hladkou pletí dominovaly, zjistil, že s tím má docela značné problémy. Raději 

se pokud možno nenápadně odvrátil ke druhé tváři v místnosti. Oliver stál na pohovce, 

pohupoval se nahoru a dolů a zvědavě na něj kulil oči, tolik podobné očím jeho matky.  

„Ahoj,“ kývl na hocha.  

„Ahoj,“ zamrkal klučina a naklonil hlavičku téměř až k levému rameni, zatímco si Jungra 

zvědavě měřil.  
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„Jak se jmenujete?“ zeptal se beze studu chlapec. Knížka o dinosaurech se otevřená válela 

vedle něj, v tuto chvíli nepovšimnuta. „A co tady děláte?“ 

„Jmenuju se Alex… Jungr,“ přišlo mu trochu divné představovat se malému dítěti příjmením, 

ale na druhou stranu se obával, že pokud by to neudělal, začala by být atmosféra až příliš 

uvolněná. A to rozhodně nemohl potřebovat.  

Oliver stočil pohled na placku, kterou Alex stále držel v ruce. „Vy jste polda! Opravdický 

polda?“ vykřikl s neskrývaným obdivem, bleskově sjel z pohovky a s hlasitým dupáním se 

k němu přiřítil. „Ukažte, ukažte!“ dožadoval se Alexe plný nadšení.  

Neochotně k němu natáhl ruku se služebním průkazem. Chlapec si jej začal pečlivě prohlížet. 

Nějak se to tady zvrtlo, s tím malým neposedným zvědavcem, táhlo mu hlavou. Připadal si 

najednou strašně nemotorný a nejistý, a ať do něj uhodí hrom, jestli si vzpomene, kdy se tak 

cítil naposledy. Nejspíš když se na matčino přání ocitl poprvé v tanečních.  

„Olivere,“ Sářin hlas zněl mrazivě. Synovo rozjívené chování jí bylo nepříjemné. A zdálo se 

jí, že ani… ehm… Alexovi to není příliš po chuti. Převalovala v duchu na jazyku jeho jméno. 

Líbilo se jí. Opravdu.  

Oliver se zahanbeně a taky trochu trucovitě obrátil na matku. „Vždyť nic nedělám,“ zareptal.  

„To je v pořádku,“ odtušil Jungr a zastrčil si odznak zpátky do kapsy. Při tom pohybu se mu 

rozevřela bunda a odhalila popruh pouzdra na zbraň.  

„Jéééé!“ vyjekl Oliver a dětská očka se rozšířila úžasem a neskrývanou zvědavostí. „Ta je 

pravá?“ 

„Olivere!“ zvýšila Sára hlas. Malý ale nedbal skryté pohrůžky ani přísného tónu, dál jen 

fascinovaně zíral na Alexe a jeho oči němě, to zřejmě kvůli matce, žadonily, aby mu zbraň 

ukázal.  

„Ty jsi vážně hodně zvědavý, viď?“ 

Oliver zahanbeně sklopil hlavu a se zkroušeně skousnutým rtem se ohlédl na mámu.  

Sára jen protočila oči, na víc se nezmohla. Pak se obrátila k Jungrovi. „Promiňte. Oliver je 

někdy trochu všetečný,“ vrhla na syna káravý pohled. „Předpokládám, že se mnou potřebujete 

mluvit. Pošlu ho do pokoje, abychom měli klid.“  

„Mamííí…“ zakňoural nešťastně chlapec, kterému začalo docházet, že je po vzrušení, a vůbec 

z toho nebyl nadšený. Naopak. Jít do pokoje? Teď? Když mají doma opravdického policajta, 

poldu s odznakem a dokonce s pistolí! Páni! Copak je malý? Začal uraženě natahovat, spíš 

aby mámu naštval, než že by chtěl brečet. Brečí přece jen malé děti! 

„Jen mu ji ukážu,“ kývl smířlivě hlavou Alex. „Nemusíte se bát, je zajištěná. Bude to 

chvilička. Oliver na ni sahat nebude. Že ne, slibuješ?“ 
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Oliverovi se oči znovu rozjiskřily nadšením. Zuřivě přikyvoval, až mu hlava na útlém krčku 

poskakovala.  

Alex vytáhl zbraň z pouzdra a podržel ji chlapci ve výši očí. 

„Týýý joo, to je fakt hustý,“ vydechl s úctou a zíral, jako by se nikdy nemohl dostatečně 

vynadívat. To musí hned zítra vyprávět klukům! Už aby bylo ráno! To budou čučet! Snažil se 

vštípit do paměti každičký detail hladce lesklé, černé zbraně. Až vyroste, bude určitě taky 

policistou a taky bude nosit takovou super pistoli! 

„Dobrý?“ zeptal se Alex a cítil, jak se mu na rty tlačí úsměv. Nebezpečné! Nechal se příliš 

unést. To bude nejspíš tím, že ten capart má oči své mámy… Odzbrojující, hluboké jako tůně, 

modré jako moře… sakra práce!  

„Jo,“ zašeptal nábožně Oliver, a nespouštěl z Jungra pohled, ani když pistoli vracel zpět do 

pouzdra. „Ta je boží,“ vypískl pak s nadšením a vzrušeně poskočil na místě. „Děkuju, Alexi!“ 

Ouvej! Jungr sebou trhl. Schází už jen, aby mu malý syn hlavní podezřelé z vraždy začal tykat 

nebo ho rovnou oslovovat strejdo! 

„Olivere, chovej se slušně. Pro tebe to je pan Jungr, jasné?“  

Ach tak, není sám, kdo to tak cítí. Proč asi? ozval se jeho neodbytný policejní instinkt a 

možná odpověď ho poněkud sklíčila. Co se to s ním děje?! 

„Promiň, mami,“ svěsil hošík pokorně ramínka. „Omlouvám se, pane Jungr.“ 

„Tak se mi líbíš,“ pokývala Sára souhlasně hlavou. „A teď si už vezmi tu knížku a jdi prosím 

k sobě do pokoje. My si tady musíme o něčem promluvit.“ Se stísněným pocitem se krátce 

zadívala na Alexe… Jungra…? Z jedné strany pro ni byl přitažlivým mužem, jehož 

přítomnost jí z nějakého záhadného důvodu nejen nevadila, ale vlastně jí byla docela 

příjemná. Mimoděk si vzpomněla na Kamila a na okamžik jí naskočila husí kůže. Z té druhé 

však představoval hrozbu.  

„A fakt musím?“ pokusil se Oliver ještě smlouvat. „O čem budete mluvit?“ 

„Olivere, myslím to naprosto vážně. A nechtěj, abych se opravdu rozzlobila.“ 

„Ach jo, tak já teda jdu,“ zamručel rezignovaně, zjevně nespokojený. Sebral z pohovky svou 

dinosauří knížku a loudavě odcházel nahoru. „Tak na shledanou,“ otočil se ještě na Alexe, 

v hlase úplně jiný tón, plný obdivu. Sára nad tím musela mimoděk zakroutit hlavou.  

„Přijdu později za tebou,“ slíbila synkovi a ten bez valného nadšení přikývl, než začal 

nemožně pomalu, alespoň podle soudu obou dospělých, vystupovat do patra. Konečně za ním 

zapadly dveře jeho pokojíku. 

„Omlouvám se, syn je někdy trochu nevychovaný,“ pokrčila Sára rameny a pak se nervózně 

zasmála. „To asi není moje dobrá vizitka,“ dodala sebekriticky.  
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„Neomlouvejte se. Je to dítě. Já si nevzpomínám, jaký jsem byl, když mi bylo tolik co jemu, 

ale určitě v tom nebyl velký rozdíl. Je jen zvídavý.“ 

„No, někdy mi přijde, že z něj vyroste strašný manipulátor.“ Podívala se Alexovi do očí a 

znovu pocítila mrazení v zádech. Ten jeho pohled… Odkašlala si. „Posaďte se. Dal byste si 

něco k pití?“ Proč je tak zdvořilá? Kdo ví, proč přišel, a ona by mu snad běžela dělat kafe. 

Jenže by to bylo tak příjemné, kdyby přišel jen tak na kávu…  

Proboha, copak se dva roky důsledně nevyhýbala mužům? A Bůh ví, nemusela se ani příliš 

namáhat.  

„Ne, děkuji, to nebude třeba.“ Kruci, to je situace. Jak má teď navázat? Proč se nechal tak 

vykolejit? A čím vlastně? zeptal se sám sebe posměšně. Vždyť se nic nestalo. Jen byl vstřícný 

k jednomu malému klukovi. Nic víc, nic míň. 

Lžeš sám sobě, okřikl se. A teď se už konečně seber, posbírej zbytky toho policajta, co v tobě 

zbyly, a uvědom si, proč si sedáš do jejího křesla. 

Několikrát se nenápadně, ale zhluboka nadechl a pozoroval přitom upřeně Sářinu tvář… ne, 

tvář paní Kaznerové, opravil se. Posadila se trochu prkenně do druhého křesla, nedokázala 

přitom skrýt napětí ani v očích, ani v gestech. Pevně sepjala ruce a propletla prsty, až jí 

zbělely klouby. Zapřela se v tomto obranném postoji spojenýma rukama o kolena, která 

přehodila přes sebe. Naprosto uzavřená, pomyslel si, řeč jejího těla je zřejmá. Má strach? 

Čeho se bojí? Udělala to? Opravdu vraždila ona?  

Uvolnil si hlasivky tichým zakašláním. „Omlouvám se za ten večerní vpád, ale dnes pozdě 

odpoledne se objevila nová a důležitá skutečnost,“ pohlédl na ni. „Už jsem mluvil se slečnou 

Hurychovou a potřebuju vyslechnout i vás.“ 

Dívala se mu přímo do očí, nehnula brvou, nepromluvila. Jen oči ho němě vyzývaly, aby 

pokračoval.  

„Takže,“ začal a znovu si odkašlal, než našel svůj hlas. Ten profesionální, který teď nutně 

potřeboval. „Zajisté víte, že v médiích byly zveřejněny informace ohledně smrti vašeho 

manžela a také některé jeho fotografie.“ 

„Ano,“ odtušila téměř neslyšně. „Vím.“ 

„Dnes se díky tomu na policii přihlásila svědkyně.“ 

Sáře poskočilo srdce do krku.  

„Paní ze sázkové kanceláře,“ doplnil. 

Ano, teď je to opět Jungr, uvědomila si. Přísný a nesmlouvavý komisař, jehož mluva a 

gestikulace nahánějí hrůzu. A to zřejmě i přesto, že se o to vůbec nesnaží. Je přirozenou 

autoritou.  
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Nebylo jí vůbec dobře po těle.  

„Ta žena nám oznámila,“ udělal krátkou, nicméně dramatickou pauzu, během níž ji 

zrentgenoval očima, „že váš muž několik týdnů před svou smrtí vyhrál velmi zajímavou 

částku v loterii. Přesněji řečeno, něco přes sto milionů korun.“ Neuhnul pohledem a dále ji 

upřeně sledoval. 

Nepohnula se, nepromluvila, jen oči se jí nepatrně rozšířily.  

„Věděla jste o tom?“ navázal a opřel se zdánlivě uvolněně do opěradla křesla, velkýma 

rukama objal područky a dlouhé nohy natáhl před sebe. Po celou tu dobu z ní nespouštěl oči.  

„Já… ne…“ odvětila a navlhčila si jazykem rty.  

„Jste si tím jistá?“ 

Proč pořád klade ty protivné otázky, když odpověděla naprosto jasně? rozzlobila se v duchu. 

Protože zníš nejistě, jako naprostá lhářka, zahrozilo na ni prstem její podvědomí. Vzdor 

vystřídaly obavy.  

Kam tím míří? Tak to je ti snad taky jasné, ohrnulo rty podvědomí. Zavrtěla se a rozpletla 

ztuhlé ledové prsty.  

„Ne, opravdu ne,“ potvrdila znovu a zakroutila hlavou, aby svým slovům dodala důraz, který 

nebyl znát z jejího tónu. „Nestýkali jsme se už opravdu dlouho, kromě toho soudu. Všechno 

řešil doktor Švehlík, nemuseli jsme si ani volat. Setkala jsem se s ním jen po skončení soudu, 

o tom jsem vám už všechno říkala. A při té příležitosti mi o žádné výhře nic neřekl. Asi neměl 

důvod,“ pokrčila rameny.  

Sto milionů korun… To už je pořádný důvod, pro který se vraždí, blesklo jí hlavou. Vlastně 

sto milionů důvodů. Ústa se jí proměnila v Saharu. Znovu si olízla rty.  

„Totéž tvrdí i slečna Hurychová,“ odtušil stručně Jungr, aniž z ní spustil svůj upřený pohled. 

„Nicméně ona má alibi na dobu vraždy. A v každém případě by neměla nárok na jakýkoli 

podíl z výhry.“ 

„A to znamená, že ho nemohla zabít?!“ namítla prudce Sára.  

„To samozřejmě neznamená. Ale jak jsem už řekl, má alibi. V době vraždy byla v práci. 

Nicméně my tady nemluvíme o paní Hurychové, ale o vás,“ řekl pevně, takže pochopila, že o 

Soni dál hovořit nehodlá. Jasně… 

„Fajn. Takže jediná podezřelá zůstávám stále jen já,“ pronesla hořce. „A vy si teď pro změnu 

myslíte, že jsem ho zabila kvůli výhře?“  

„A zabila?“ pohnul nepatrně bradou vzhůru. 

„Už jsem vám říkala, že ne. Ani kvůli společnému majetku, ani kvůli tomu, co vyhrál. 

Nevěděla jsem o té výhře nic!“  
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„Dobře,“ pokrčil rameny takovým způsobem, že by po něm v tu chvíli nejraději něco hodila. 

On jí prostě nevěří. „Paní Kaznerová, v tuto chvíli je výhra vašeho muže součástí společného 

jmění, a tím také předmětem dědictví,“ prohodil Jungr. „Máte velkou naději být opravdu 

královsky bohatá. Ovšem je tady jeden zásadní problém. Ty peníze nejsou nikde k nalezení. 

Nefigurují na žádném z účtů vašeho muže, ani na účtě firemním, zkrátka neexistují. Pan 

Kazner si nechal vystavit šek v cizí měně, o převzetí výhry je veden písemný záznam. V tuto 

chvíli se ale po celé té výhře slehla zem.“ Stále ten upřený pohled, hotový rentgen.  

Několik okamžiků na něj zaraženě zírala, než promluvila. „No… já ji tady nikde nemám!“ 

rozhodila rozčileně rukama. „Nebo mi chcete udělat domovní prohlídku?“ 

„K tomu v tuto chvíli nemám povolení, ale nevylučuji to. A také musíme prověřit i vaše 

účty.“ 

„Poslužte si,“ opáčila kysele. „Nemám co skrývat.“ V čem všem se jí budou ještě hrabat? 

„Vaši situaci to značně komplikuje,“ dodal po chvíli s vážnou tváří. V jeho tónu nebylo znát 

vůbec nic a tvář měl kamennou jako profesionální hráč pokeru. 

Vyskočila z křesla, plná náhle propuknuté paniky, která jí doslova tepala pod kůží. Ostře 

vnímala každý úder svého srdce, jako by jí chtělo příštím okamžiku vyskočit z hrudi. 

Samozřejmě, že to její situaci komplikuje! Přešla rozčileně dvakrát po pokoji – k oknu 

zatemněnému žaluziemi a zase zpět, celou dobu v zádech vnímala Jungrovy oči, jako by jí do 

nich propalovaly díru. Pohledem se mu vyhýbala. 

Nakonec se k němu přece jen otočila. Založila si ruce v bok, snad aby alespoň působila 

důrazně, když už se tak necítila. „Vidím, jak se vám to jeví. Prostě nemůžu dokázat, že jsem 

se byla jen projít, když… mého manžela zabili. Vím, že mě kvůli tomu podezíráte, a vůbec se 

mi to nelíbí! Nezabila jsem ho. Kdybych to udělala, proč bych si nějaké alibi neopatřila, 

proboha?“ 

„U zločinů z vášně pachatel málokdy myslí takhle dopředu,“ zavrtěl zamítavě hlavou.  

Prudce vydechla. „Výborně! Na všechno máte odpověď!“ 

„Na všechno ne,“ odvětil lakonicky. Jeho pohled ji vyzýval, aby dokončila, co začala.  

Spustila ruce a prohrábla si vlasy, takže zůstala rozcuchaná, ale nedbala na to. „Až do 

dnešního večera jsem taky nevěděla, že něco vyhrál. Stalo se to v době, kdy jsme žili 

odloučeně, vždyť to víte. Proč by se mi s tímhle měl chlubit, copak to nedává smysl? Zvlášť 

když jsme byli tou dobou ještě stále manželé. Mohl… mohl to být důvod, proč souhlasil 

s rozvodem!“ napadlo ji. „A peníze nebo ten šek raději někam schoval! Dokud nebude po 

rozvodu,“ zvedla ruce s roztaženými prsty ke stropu a současně pokrčila rameny. „Tohle by 

na něj přesně sedělo.“ 
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„Policie nemůže pracovat s domněnkami, ale pouze s fakty,“ odvětil suše. „A fakta nemáme. 

To co naznačujete, je nepoužitelné.“  

„Jistě,“ ohrnula rty. „Omlouvám se za to, že se chci obhájit.“ 

„Před čím?“  

Sakra, pořád ji chytá za slovíčko! „Copak to není zřejmé?!“ vykřikla tlumeně, aby ji neslyšel 

Oliver. „Tlačíte mě ke zdi!“  

„Tlačíte se k ní sama!“ vyskočil tak prudce, až zamrkala leknutím. Ten nenadále rychlý pohyb 

od něj nečekala.  

Chvíli oba jen nahlas oddechovali a zírali na sebe.  

„Krucinál,“ procedil pak mezi zuby a snažil se ze všech sil ovládnout vztek a touhu, které mu 

naprosto protichůdně, a přesto souběžně kolotaly v žilách. „Jestli jste to neudělala, tak se 

sakra zamyslete a vzpomeňte si, jestli vám tu procházku může někdo dosvědčit. Taky doufám, 

že o tom šeku opravdu nic nevíte! Jinak si koledujete o pořádný malér. Nehrozí vám nic 

menšího než obvinění z vraždy!“  

„Jako bych to nevěděla,“ zamumlala s hlavou sklopenou a nervy napjatými doslova 

k prasknutí.  

Syčivě nasál vzduch do plic a udělal dva kroky vpřed, než se na místě zastavil. „Jestli si na 

něco vzpomenete, hned se mi ozvěte. Máte tu mou vizitku?“ 

Zmohla se na přikývnutí.  

„Dobře. Pro dnešek to bude všechno. Děkuji za váš čas,“ pokývl upjatě.  

Vydal se směrem do předsíně, když si všiml papírů, které měla rozložené na stole. Úplně 

nahoře se skvěl papír ze Živnostenského úřadu. Opět chůzi přerušil, zadíval se krátce na 

materiály a pak zpět na ni. „Vy podnikáte?“ 

„No… ano. Tedy, teprve začínám,“ odpověděla nejistě. 

„Ale nedávno jste byla zaměstnaná.“ Bylo to konstatování. 

„Ano. Dala jsem výpověď.“ 

„Proč?“ 

„Bohužel jsme se… nedokázali shodnout s… s vedením,“ vysvětlila po krátkém zaváhání.  

„V jakém smyslu?“ 

„Tohle taky patří k vyšetřování vašeho případu, pane komisaři?“ vypálila dotčeně. „Nějak 

nevidím souvislosti.“ To ji opravdu hodlá zpovídat úplně ze všeho?! 

„Souvislosti je možné najít za každých okolností, vždycky,“ odtušil. „Ale teď už půjdu.“ 

Vyrazil k otevřeným dvoukřídlým dveřím, nerozhlížel se už nalevo ani napravo.  
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Následovala ho do předsíně: nabízel jí přitom lákavý výhled na pevná, široká ramena a úzké 

boky v těsných modrých džínsách, které mu neuvěřitelně padly. Byl tak sexy i zezadu! Jen si 

to v tuto chvíli nedokázala pořádně vychutnat.  

Vyšel ze dveří a ještě se k ní otočil. Nadechl se a pootevřel ústa, jako by chtěl něco říct, ale 

pak si to rozmyslel a ústa zase zaklapl. Na několik dlouhých vteřin se do sebe zaklesli 

pohledy, tmavohnědý do modrého. „Tak… dobrou noc,“ rozloučil se poté, udělal rychlé 

čelem vzad a rázoval si to ke svému vozu, aniž čekal na její odpověď.  

Neslyšně za ním zavřela a pomalu se vydala zpátky do obýváku. Nohy měla tak slabé, jako by 

byly ze želatiny, celkově jí ten rozhovor vysál z těla veškeré zbytky energie. Zmítaly jí 

protichůdné pocity.  

Tak to byl tedy den, pomyslela si a ztěžka dosedla na pohovku. Pak se na ni po zádech 

zhroutila, přitáhla si kolena na prsa a zůstala takto nehybná, schoulená do klubíčka po 

nekonečně dlouhou dobu. Alespoň jí to připadalo jako celá věčnost, než se dokázala opět 

pohnout.  

 

*** 

 

Alex se řítil ulicemi a porušoval přitom snad všechna myslitelná pravidla. Pevně sevřenýma 

rukama drtil volant, div nepromáčkl jeho konstrukci. Hlavu měl plnou neodbytných, 

znepokojivých myšlenek.  

Bylo už pozdě. Mohl zamířit domů, otevřít si pivo nebo nalít velkého panáka a naladit 

v televizi nějaký sportovní kanál, hodit nohy na stůl a aspoň na několik hodin totálně vypnout. 

Namísto toho brázdil téměř prázdné ulice města, které v tuto večerní hodinu bylo zcela 

vylidněné, a nakonec zamířil na výpadovku, kde sešlápl pedál plynu až k podlaze a zrychlil. 

Svižná jízda byla skoro stejně uvolňující jako dobře vychlazená plzeň.  

Tenhle případ ho stál spoustu času i sil, nedal mu spát, nedokázal ho ani na chvíli vypudit 

z hlavy. A přesto stále jen přešlapovali z místa na místo, nepohnuli se ani o píď. Šéfovi už 

netrpělivostí naskakovala kopřivka a samozřejmě vyvíjel patřičný nátlak na své podřízené, 

aby už postoupili dál. Byl v pokušení zatlačit na státního zástupce, aby mohli Kaznerovu 

manželku zadržet pro podezření ze spáchání vraždy, ačkoli ještě stále nebyla pro nedostatek 

důkazů obviněna. Sára byla, ať už si to uvědomovala či nikoli, ve velkém ohrožení. 

Pohybovala se na velmi tenkém ledě a on, ač nerad, si musel připustit, že se na něm ocitl v její 

těsné blízkosti. Jen netušil, jak se mu to mohlo stát.  



SAMETOVÁ KŮŽE  Markéta HARASIMOVÁ 

Znovu si v hlavě přehrával dosud známé skutečnosti. Ve hře byly v tuto chvíli tři osoby: 

Kaznerová, Hurychová, Krška. Všichni vyslechnuti, dva poslední s neprůstřelným alibi. 

Vyslýchali sousedy, nikdo nic neviděl, neslyšel. Také mluvili s pracovníky firmy Kaznera a 

Kršky. Nikde se neobjevila sebemenší souvislost, motiv. V posledních dnech se začali více 

zaobírat firmou, což, jak si všiml, se moc nelíbilo Krškovi. Rád by zjistil proč. Kazner podle 

nejbližších přátel, rodiny i zaměstnanců neměl nepřátele. Alespoň ne takové, o kterých by se 

všeobecně vědělo. Nicméně byl podnikatel a jako takový si mohl pár protivníků udělat. To 

byl také důvod pro bližší prověření jeho firmy. Alex doufal, že by toto pátrání mohlo 

vyšetřování posunout novým směrem a že by to mohl být konečně ten správný. A hlavně 

opačný, než jakým se ubíralo nyní. 

Tedy co nejdál od Sáry Kaznerové.  

„Zatraceně!“ uhodil sevřenou pěstí do volantu. Ona je bohužel opravdu v ožehavé situaci. 

Všechno svědčí proti ní. Teď ještě k tomu všemu ta výhra. Mohla se dozvědět, ke kolika 

penězům si přišel, a rozhodnout se, že se nebude dělit? Nebo ho přišla vydírat? Přijela, když 

s ní chtěl projednat majetkový soud, on se přiznal ke své neuvěřitelně lákavé finanční injekci 

a ji napadlo, že si celé to jmění nechá jen pro sebe a syna? 

Jenže ho mátla její osobnost. V lidech se vyznal, grázla ucítil na kilometry daleko. Ona 

působila bezbranně, plaše, seriózně… Ano, také byla velice nervózní. Jenže upřímně, kdo by 

nebyl?  

Odešla od manžela, který ji zneužil, dokonce před očima jejich dítěte, postavila se na vlastní 

nohy. Vůbec se nezdála být chamtivá. Ale zdání může klamat. A zkrat může přijít na každého. 

Zachmuřeně otočil auto na parkovišti u benzínové pumpy a zamířil zpět do města. Od zítřka 

se pořádně zaměří na Kršku a tu firmu… KazKr. Opravdu duchaplný název, pomyslel si 

kousavě.  

 


