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Tělem i duší

Je smutn˘m faktem moderního Ïivota, Ïe kdyÏ jedete dostateãnû dlouho,
dﬁíve ãi pozdûji musíte nechat Lond˘n za zády. Pokud míﬁíte na severov˘chod po hlavní silnici A12, pﬁijedete do Colchesteru, prvního hlavního
mûsta ﬁímské Británie a prvního mûsta, které spálila ta rudovlasá v˘trÏnice z Norfolku známá jako Boudica. Tohle v‰echno jsem vûdûl, protoÏe
jsem v rámci své latinské prÛpravy právû ãetl Tacitovy Letopisy. Tacitus se
o revoltujících Britech vyjadﬁuje s pﬁekvapivou úãastí a ostﬁe kriticky vystupuje proti nepﬁipravenosti ﬁímsk˘ch generálÛ, kteﬁí mysleli více na to,
co je pﬁíjemné neÏ úãelné. Klasicky vzdûlaní bezzubí géniové, kteﬁí dnes velí
britské armádû, si tuto v˘tku zjevnû vzali k srdci, protoÏe Colchester je
v souãasnosti domovem jejich nejostﬁílenûj‰ích vojákÛ – v˘sadkového pluku. PonûvadÏ jsem coby policista v zácviku strávil mnoho nocí potyãkami
s ﬁadov˘mi vojáky na Leicester Square, dal jsem si pozor, abych zÛstal na
hlavní silnici a mûstu se po obchvatu vyhnul.
Za Colchesterem jsem zamíﬁil na jih a s pomocí GPS v mobilu jsem
najel na silnici ãíslo B1029, po níÏ jsem ujíÏdûl klínkem sou‰e vmáãknut˘m mezi ﬁeku Colne a Flag Creek. Na konci silnice se rozkládalo mûsto
Brightlingsea, které lemovalo pobﬁeÏí – jak mi vÏdycky ﬁíkala Lesley –
jako hromádka haraburdí po opadnutí pﬁílivu. Vlastnû mi to tam aÏ tak
hrozné nepﬁipadalo. V Lond˘nû pr‰elo, ale za Colchesterem jsem vjel pod
jasnou modrou oblohu a ﬁady udrÏovan˘ch viktoriánsk˘ch domkÛ táhnoucí se k moﬁi ozáﬁilo slunce.
Najít, kde bydlí Mayovi, nebylo nic obtíÏného: cihlov˘ pseudoedvardovsk˘ domek ze sedmdesát˘ch let minulého století, opatﬁen˘ lucerniãkou a kamínkovou omítkou, témûﬁ odpovídal sv˘m dávnûj‰ím pﬁedobrazÛm. U vstupních dveﬁí navíc visel z jedné strany ko‰ík s modr˘mi
kvûtinami, na druhé stranû se skvûlo domovní ãíslo na keramické tabulce
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ve tvaru plachetnice. Zastavil jsem a podíval se do zahrady: u okrasného
ptaãího koupadla postávali trpaslíci. Nadechl jsem se a zazvonil.
Zevnitﬁ se okamÏitû ozvalo sborové Ïenské jeãení. Pﬁes napodobeninu
vitráÏového skla ve dveﬁích jsem na opaãném konci chodby rozeznával nezﬁetelné postavy, které pobíhaly sem a tam. Jedna z nich zavﬁískla: „To je
tvÛj kluk!“, na coÏ ji jiná postava okﬁikla, aby byla zticha, a dal‰í ji polohlasem pokárala. Chodbou se zaãala blíÏit bílá ‰mouha, aÏ vyplnila celou
prosklenou plochu. O krok jsem poodstoupil a dveﬁe se otevﬁely. Ve dveﬁích stanul Henry May – Lesleyin otec.
Byl to rozloÏit˘ muÏ, jemuÏ se ﬁízením velk˘ch náklaìákÛ a no‰ením
tûÏk˘ch vûcí roz‰íﬁila ramena a zmohutnûly ruce. Pﬁemíra snídaní v motorestech a ãasté vysedávání po hospodách mu kolem pasu nasadily pneumatiku. Mûl hranat˘ obliãej a zvût‰ující se kouty ﬁe‰il tím, Ïe si vlasy holil
na hnûdé chm˘ﬁí. Mûl modré a chytré oãi. Lesley mûla oãi po tátovi.
JelikoÏ mûl ãtyﬁi dcery, ovládal mistrnû rodiãovskou zlovûstnost a já
musel potlaãit nutkání zeptat se ho, jestli by si Lesley mohla jít ven hrát.
„Ahoj, Petere.“
„Dobr˘ den, pane Mayi,“ odpovûdûl jsem.
Nijak se nemûl k tomu, aby uvolnil vstup do domu, a ani mû nepozval
dál.
„Lesley bude za minutku venku,“ ujistil mû.
„Je v poﬁádku?“ zeptal jsem se. Byla to hloupá otázka a Lesleyin táta
sebe ani mû neztrapnil tím, Ïe by se na ni pokou‰el odpovûdût. Usly‰el
jsem, jak nûkdo schází ze schodÛ, a sebral jsem v‰echny síly.
Jak ﬁekl doktor Walid, mûla váÏnû po‰kozenou horní ãelist, nosní hﬁbet
a dolní ãelist i s jejím ramenem. A aãkoliv újmu pﬁestála vût‰ina svaloviny
a ‰lach v podkoÏí, chirurgové z univerzitní nemocnice nebyli s to zachránit znaãnou ãást koÏního povrchu. Lesley doãasnû implantovali takzvan˘
scaffold neboli jakési le‰ení, které jí umoÏÀovalo d˘chat a pﬁijímat potravu, a mûla nadûji, Ïe by jí mohla pomoci ãásteãná transplantace obliãeje –
pokud by se na‰el vhodn˘ dárce. JelikoÏ jí trosky ãelisti v souãasnosti drÏela pohromadû jemná spleÈ hypoalergenního kovu, mluvení nepﬁipadalo
v úvahu. Doktor Walid ﬁekl, Ïe jakmile kosti dostateãnû srostou, mohli by
ãelisti navrátit funkãnost natolik, aby Lesley byla opût schopna ﬁeãi. Mnû
se to v‰ak zdálo trochu nejisté. AÈ vidíte cokoliv, vysvûtloval, dívejte se tak
dlouho, jak budete potﬁebovat, abyste si na to zvykl, abyste to akceptoval,
a potom pokraãujte, jako by se nic nezmûnilo.
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„Tady je,“ ﬁekl Lesleyin táta a pootoãil se, aby se kolem nûj mohla promáãknout ‰tíhlá postava. Mûla na sobû modrobíle pruhovanou mikinu
s nasazenou kapucí a tak silnû utaÏenou ‰ÀÛrkou, Ïe se jí pod kapucí ztrácelo ãelo i brada. Dolní ãást obliãeje jí halil ‰átek se sladûn˘m modrobíl˘m vzorem a oãi jí zakr˘valy nemoderní velké sluneãní br˘le, které, jak
jsem tu‰il, ukoﬁistila z máminy zásuvky se zapomenut˘m obleãením. Upíral jsem na ni oãi, ale nebylo na ní nic vidût.
„Mûlas ﬁíct, Ïe jdem vykrást banku,“ nadhodil jsem, „vzal bych si kuklu.“
Vûnovala mi znechucen˘ pohled – poznal jsem to podle toho, jak naklonila hlavu a jak jí ustrnula ramena. Cítil jsem, jak mi poskoãilo srdce,
a zhluboka jsem se nadechl.
„Chce‰ se jít teda projít?“ zeptal jsem se.
K˘vla na tátu, pevnû mû chytila za paÏi a odvedla od domu.
Zatímco jsme odcházeli, cítil jsem na zádech oãi jejího táty.
Pokud nepoãítáte v˘robu lodí a lehké strojírenství, Brightlingsea není
hluãné mûsto, a to ani v létû. Nyní, dva t˘dny po skonãení letních prázdnin, v nûm panovalo témûﬁ ticho, které jen obãas pﬁeru‰ilo projíÏdûjící
auto a zaskﬁehotání racka. Nic jsem neﬁíkal, dokud jsme nepﬁe‰li High
Street, kde si Lesley z kabelky vytáhla policejní zápisník, otevﬁela ho na
poslední stránce a ukázala mi ho.
Cos dûlal? napsala na stránku ãernou propiskou.
„Ani se neptej,“ opáãil jsem.
Nûkolika gesty mi dala dostateãnû na srozumûnou, Ïe to vûdût chce.
TakÏe jsem jí ﬁekl o tom chlapíkovi, kterému ukousla ptáka Ïena se
zuby v pochvû, coÏ Lesley podle v‰eho pobavilo, a o zvûstech, Ïe vrchního
inspektora Seawolla vy‰etﬁuje policejní inspekce v souvislosti s jeho chováním bûhem v˘trÏností v Covent Garden, coÏ ji naopak nepobavilo. Neﬁekl jsem jí o tom, Ïe Terrence Pottsley, jediná dal‰í obûÈ pﬁeÏiv‰í úãinek
kouzla, které po‰kodilo i její tváﬁ, spáchal sebevraÏdu, jen co ho jeho pﬁíbuzní na chvíli spustili z oãí.
Ne‰li jsme rovnou k pobﬁeÏí. Lesley mû vedla zadem po Oyster Tank
Road a pﬁes travnaté parkovi‰tû, kde na pﬁívûsech spoãívaly ﬁady mal˘ch
plachetních ãlunÛ. Ostr˘ vítr od moﬁe jim sténal v takeláÏi a rozcinkával
kovové souãásti, jako by to byly kravské zvonce. Ruku v ruce jsme se proplétali mezi ãluny, aÏ jsme nakonec do‰li na vûtrem biãovanou asfaltovou
promenádu. Na jedné stranû se po betonov˘ch schodech scházelo na pláÏ,
kterou na úzké pásy porcovaly zpuchﬁelé vlnolamy; na druhé stranû stála
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ﬁada pestrobarevn˘ch bud. Vût‰ina byla pevnû uzavﬁená, ale vidûl jsem
i jednu rodinu odhodlanou prodlouÏit si léto, dokud to jen pÛjde; rodiãe
v závûtﬁí dveﬁí popíjeli ãaj, zatímco dûti na pláÏi prohánûly fotbalov˘ míã.
Mezi koncem pláÏov˘ch bud a venkovním bazénem se táhl travnat˘
pás s pﬁístﬁe‰kem, kde jsme se koneãnû posadili. Byl postaven˘ ve tﬁicát˘ch letech, v dobû, kdy lidé mûli v souvislosti s britsk˘m podnebím realistická oãekávání, a byl dostateãnû byteln˘, aby mohl poslouÏit i jako
protitankov˘ zátaras. Na‰li jsme se si místo v závûtﬁí na lavici, která se
táhla podél zadní stûny pﬁístûnku. Vnitﬁní prostor zdobila nástûnná malba nábﬁeÏí: modrá obloha, bílá oblaka, ãervené plachty. Nûjak˘ mamlas
pﬁes oblohu nasprejoval písmena BMX a na boãní stûnû byl neumûle vyveden˘ seznam jmen – Brooke T., Emily B. a Lesley M. Nacházela se
pﬁesnû na místû, kam je mohl napsat znudûn˘ teenager rozvalen˘ v rohu
lavice. âlovûk nemusel b˘t polda, aby pochopil, Ïe právû sem se chodí
poflakovat místní omladina z onoho obtíÏnû zvládnutelného pásma mezi
vûkovou hranicí trestní odpovûdnosti a vûkovou hranicí pro legální konzumaci alkoholu.
Lesley si z kabelky vytáhla jak˘si klon iPadu a zapnula ho. Nûkdo v jejich rodinû musel b˘t poãítaãovû gramotn˘. Vím, Ïe Lesley to nebyla, protoÏe dotyãn˘ jí nainstaloval ﬁeãov˘ syntezátor. Lesley Èukala do tlaãítek
a zaﬁízení za ni mluvilo. Byl to jednoduch˘ model s americk˘m pﬁízvukem, díky nûmuÏ znûla jako autistick˘ surfaﬁ, ale minimálnû jsme mohli
vést témûﬁ normální rozhovor.
NeobtûÏovala se s nezávazn˘mi ﬁeãmi. „Spraví to kouzlo?“ zeptala se.
„Myslel jsem, Ïe o tom s tebou doktor Walid mluvil.“ Téhle otázky
jsem se bál.
„Ty ﬁekni.“
„CoÏe?“
Lesley se naklonila nad tabletem a prstem nûco soustﬁedûnû vyÈukávala
na displeji. Napsala nûkolik ﬁádkÛ, naãeÏ zmáãkla tlaãítko OK. „Chci to
sly‰et od tebe,“ pronesl iPad.
„Proã?“
Opût OK: „ProtoÏe ti dÛvûﬁuju.“
Nadechl jsem se. Kolem pﬁístﬁe‰ku se na elektrick˘ch skútrech prohnala skupinka penzistÛ. „Pokud vím, magie funguje ve stejném rámci fyzikálních zákonÛ jako v‰echno ostatní,“ ﬁekl jsem.
„Co kouzla uãiní,“ prohlásil iPad, „mÛÏou i odãinit.“
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„KdyÏ si popálí‰ ruku ohnûm nebo elektﬁinou, poﬁád má‰ na ruce popáleninu – ﬁe‰í‰ to pomocí obvazÛ, mastí a takov˘ch vûcí. NepouÏije‰ na
to dal‰í elektﬁinu nebo dal‰í oheÀ. Tobû...“
... kÛÏi a svaly na obliãeji zdeformoval jeden zkurvenej zloduch – rozdrtil ti ãelist a v‰echno to dál drÏelo pohromadû díky kouzlÛm, a kdyÏ
pﬁestala úãinkovat, obliãej ti odpadl... celá ta tvoje krásná tváﬁ. Byl jsem
u toho; díval jsem se na to. A nic jsem s tím nemohl udûlat.
„NemÛÏe‰ si jen tak pﬁát, aby se to odestálo.“
„Ví‰ o tom v‰echno?“ zeptal se iPad.
„Ne,“ odpovûdûl jsem. „A myslím, Ïe v‰echno neví ani Nightingale.“
Dlouho mlãky a bez hnutí sedûla. Chtûl jsem ji obejmout, ale nevûdûl
jsem, jak by mohla zareagovat. UÏ jsem k ní chtûl natáhnout ruku, kdyÏ
tu pok˘vala hlavou a opût uchopila iPad.
„Pﬁedveì mi to,“ ﬁekl tablet.
„Lesley...“
„Pﬁedveì mi to,“ nûkolikrát udeﬁila do tlaãítka Repeat. „Pﬁedveì mi to,
pﬁedveì mi to, pﬁedveì mi to...“
„Poãkej,“ ohradil jsem se a sáhl po iPadu, ale odtáhla ho z dosahu.
„Musím vytáhnout baterky,“ ﬁekl jsem jí, „jinak pÛsobením tûch kouzel vybuchnou mikroãipy.“
Lesley pﬁístroj otoãila, pootevﬁela ho a vytáhla baterii. Já sám jsem si po
zniãení pûti telefonÛ v ﬁadû dovybavil svÛj nejnovûj‰í samsung hardwarov˘m vypínaãem, díky nûmuÏ mu uÏ nic nehrozilo, ov‰em za cenu, Ïe kryt
byl pﬁichycen˘ gumiãkami. KdyÏ mÛj mobil Lesley uvidûla, otﬁásla se
a zvlá‰tnû zafrkala, coÏ byl u ní patrnû v˘raz smíchu.
Vytvoﬁil jsem si v duchu tvar pﬁíslu‰né formy, otevﬁel jsem ruku a vyvolal pasvûtlo. Nic velkého, bylo ale dostateãnû silné na to, aby se z nûj ‰íﬁil bled˘ pﬁísvit, jenÏ se odráÏel v Lesleyin˘ch sluneãních br˘lích. UÏ se
pﬁestala smát. Ruku jsem opût zavﬁel a svûtlo zhaslo.
Lesley se na mou pûst je‰tû chvilku dívala a potom udûlala totéÏ gesto,
dvakrát ho zopakovala, pomalu a metodicky. KdyÏ se nic nestalo, vzhlédla ke mnû a já vytu‰il, Ïe se pod br˘lemi a ‰átkem mraãí.
„Není to tak jednoduché,“ ﬁekl jsem. „Mûsíc a pÛl jsem to kaÏdé dopoledne ãtyﬁi hodiny trénoval a je to jen zaãátek, první vûc, co se musí‰ nauãit. UÏ jsem ti ﬁíkal o latinû, ﬁeãtinû...?“
Chvíli jsme mlãky sedûli, pak mû dloubla do ruky. Povzdechl jsem si
a vyvolal dal‰í pasvûtlo. UÏ jsem to umûl prakticky i ve spánku. Gesto
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napodobila, a nic se nestalo. S tou dobou, kterou je tﬁeba vûnovat uãení,
to myslím naprosto váÏnû.
Penzisté na elektrick˘ch skútrech se vrátili, tentokrát si na nábﬁeÏí dávali závody. Zhasl jsem svûtlo, ale Lesley dál rukou dûlala pﬁíslu‰né pohyby, které v‰ak byly s kaÏd˘m dal‰ím pokusem netrpûlivûj‰í. Sná‰el jsem to,
dokud to ‰lo, ale pak jsem jí ruku sevﬁel a pﬁimûl ji, aby s tím pﬁestala.
Krátce poté jsme se vydali na cestu zpátky k jejímu domovu. KdyÏ jsem
stanuli pﬁede dveﬁmi, poplácala mû po ruce, vkroãila dovnitﬁ a zabouchla
mi pﬁed nosem. Pﬁes vitráÏ jsem sledoval, jak se její nezﬁetelná postava
rychle vzdaluje chodbiãkou, a potom zmizela.
Chystal jsem se udûlat ãelem vzad, kdyÏ se dveﬁe opût otevﬁely a ven vy‰el její táta.
„Petere,“ zaãal. MuÏi jako Henry May mají s rozpaky vÏdycky potíÏ,
a tak je ani dobﬁe neskr˘vají. „Myslel jsem, Ïe bysme si mohli dát ãaj – na
High Street je jedna kavárna.“
„Díky,“ já na to, „ale musím se vrátit do Lond˘na.“
„Aha,“ pﬁistoupil ke mnû. „Lesley nechce, abys ji vidûl bez masky...“
Neurãitû mávl rukou smûrem k domu. „Ví, Ïe jestli pÛjde‰ dovnitﬁ, bude
si ji muset sundat, a prostû nechce, abys ji vidûl. Rozumí‰ tomu, Ïe?“
Pﬁik˘vl jsem.
„Nechce, abys vidûl, jak je to hrozn˘.“
„Jak je to hrozn˘?“
„Hroznûj‰í uÏ to asi ani b˘t nemÛÏe,“ ﬁekl Henry.
„To je mi líto.“
Henry pokrãil rameny. „Chci jen, abys vûdûl, Ïe tû neposíláme pryã,“
ujistil mû. „Není to trest nebo nûco takov˘ho.“
Ale oni mû pryã posílali, takÏe jsem se rozlouãil, nasedl do jaguaru a vyrazil do Lond˘na.
Jen co se mi podaﬁilo najet zpátky na A12, zavolal mi doktor Walid, Ïe
pr˘ chce, abych se pﬁijel podívat na jedno tûlo. Se‰lápl jsem plyn. Byla to
práce, a za to jsem byl vdûãn˘.

V kaÏdé nemocnici, kterou jsem kdy nav‰tívil, se vzná‰í tent˘Ï zápach –
odér dezinfekce, zvratkÛ a smrtelnosti. Univerzitní nemocnice byla úplnû
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nová, nestála je‰tû ani deset let, ale tento puch se do ní uÏ zaãínal pozvolna
vkrádat, tedy paradoxnû s v˘jimkou suterénu, kde se pﬁechovávala mrtvá
tûla. V podzemí se nátûr na stûnách stále leskl ãerstvostí a svûtlemodré linoleum vám stále vrzalo pod nohama.
Vchod do márnice byl v polovinû dlouhé chodby ovû‰ené snímky staré
Middlesexské nemocnice z ãasÛ, kdy fakt, Ïe si lékaﬁi um˘vali mezi jednotliv˘mi pacienty ruce, pﬁedstavoval absolutní ‰piãku lékaﬁské vûdy.
Vstup stﬁeÏily dvoje elektronicky uzamykatelné poÏární dveﬁe, opatﬁené
v˘strahou: Nepovolan˘m vstup zakázán STOP Pouze pro zamûstnance
márnice. Dal‰í nápis mi pﬁikazoval zmáãknout bzuãák na dveﬁním telefonu, coÏ jsem uãinil. Reproduktor nûco zakvílel, a pro pﬁípad, Ïe to mûla
b˘t otázka, nahlásil jsem, Ïe jsem konstábl Peter Grant a jdu za doktorem
Walidem. Ozvalo se dal‰í zakvílení, ãekal jsem a nakonec mi dveﬁe otevﬁel
sám doktor Abdul Haqq Walid, svûtovû proslul˘ gastroenterolog, kryptopatolog a praktikující Skot.
„Zdravím, Petere,“ pravil. „Jak se má Lesley?“
„¤ekl bych, Ïe to jde.“
Márnice byla uvnitﬁ v podstatû stejná jako zbytek nemocnice, jen si tu
míÀ lidí stûÏovalo na stav veﬁejné zdravotní sluÏby. Doktor Walid mû provedl kolem ostrahy na recepci a pﬁedstavil mû dne‰ní mrtvole.
„Kdo to je?“ zeptal jsem se.
„Cyrus Wilkinson,“ vysvûtloval. „Pﬁedevãírem se zhroutil v hospodû na
Cambridge Circus, záchranka ho pﬁevezla na úrazovku, po pﬁíjezdu byl
prohlá‰en za mrtvého a byl poslán k nám na rutinní pitvu.“
Chudák Cyrus Wilkinson nevypadal zas tak ‰patnû, samozﬁejmû kromû
ﬁezu ve tvaru písmene Y, kter˘ ho otevﬁel od hrudi po rozkrok. Doktor
Walid se mu uÏ na‰tûstí prohrabal v orgánech a za‰il ho dﬁív, neÏ jsem se
za nimi dostavil. Byl to bûloch, zachoval˘ chlapík kolem pûtaãtyﬁiceti
s náznakem pivního bﬁicha, ale stále s pomûrnû vyr˘sovan˘mi svaly na rukou a nohou. ·acoval bych ho na rekreaãního bûÏce.
„A tady dole skonãil proã...?“
„No, vykazuje známky gastritidy, pankreatidy a cirhózy jater,“ ﬁekl doktor Walid. Tomu poslednímu jsem rozumûl i já.
„Byl to piják?“ zeptal jsem se.
„Mimo jiné,“ odpovûdûl doktor Walid. „Trpûl silnou chudokrevností,
coÏ mohlo souviset s jeho jaterními potíÏemi, ale spí‰ to vypadá na to, co
si spojuji s nedostatkem B12.“
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Opût jsem na chvilku pohlédl na mrtvé tûlo. „Má dobr˘ svalov˘ tonus,“
nadhodil jsem.
„B˘val hodnû fit,“ ﬁekl doktor Walid. „Ale zdá se, Ïe poslední dobou to
s ním ‰lo z kopce.“
„Drogy?“
„Provedl jsem v‰echny rychlotesty, a nic. V˘sledky ze vzorkÛ vlasÛ dostanu aÏ za pár dní.“
„Jaká byla pﬁíãina smrti?“
„Srdeãní selhání. Objevil jsem znaky dilataãní kardiomyopatie,“ pokraãoval doktor Walid. „K ní dochází, kdyÏ se srdce zvût‰uje a nedokáÏe
ﬁádnû vykonávat svou práci. Ale myslím, Ïe vãera veãer ho zabil akutní infarkt myokardu.“
To byl dal‰í pojem, kter˘ jsem poznával z v˘uky na téma „co dûlat,
kdyÏ se vám ve vazbû zniãehonic sloÏí podezﬁel˘“, kterou nám servírovali
v Hendonu. Jinak ﬁeãeno, padl za obûÈ srdeãní pﬁíhodû.
„âili pﬁirozené úmrtí?“ zeptal jsem se.
„Zdánlivû ano,“ pﬁisvûdãil doktor Walid. „JenÏe on ve skuteãnosti nebyl dost nemocn˘ na to, aby jen tak umﬁel. I kdyÏ se samozﬁejmû stává, Ïe
lidé jen tak zkolabují a umﬁou.“
„A jak tedy víte, Ïe mÛÏe zajímat zrovna nás?“
Doktor Walid mrtvého muÏe poplácal po rameni a mrkl na mû. „Abyste to zjistil, budete se muset podívat z vût‰í blízkosti.“
K mrtvolám se pﬁibliÏuji nerad, ani k tak neokázal˘m, jako byl Cyrus
Wilkinson, a tak jsem doktora Walida napﬁed poÏádal o masku s filtrem
a oãní chrániãe. Jakmile jsem vylouãil, Ïe bych se tûla mohl byÈ jen náhodou dotknout, opatrnû jsem se sklonil, aÏ jsem tváﬁí spoãinul v jeho tûsné
blízkosti.
Vestigia jsou otisky, které kouzla zanechávají na fyzick˘ch pﬁedmûtech.
Hodnû se podobají smyslov˘m dojmÛm, jako jsou vzpomínky na nûjakou
vÛni nebo zvuk, kter˘ jste nûkdy zaslechli. Nejspí‰ nûco takového pocítíte stokrát za den, ale v‰echno se vám smíchá se vzpomínkami, bdûl˘m
snûním, a dokonce i vÛnûmi, které právû cítíte, a zvuky, které právû sly‰íte. Nûkteré vûci, tﬁeba kameny, nasávají v‰echno, co se kolem nich dûje,
i kdyÏ to nemá s kouzly skoro nic spoleãného – právû to dodává star˘m
domÛm jejich charakter. Jiné objekty, tﬁeba lidská tûla, jsou v uchovávání
jak˘chkoliv vestigií úplnû marná – k tomu, aby se nûco otisklo na mrtvole, je tﬁeba magick˘ ekvivalent exploze granátu.
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TakÏe mû tak trochu pﬁekvapilo, kdyÏ jsem usly‰el, Ïe tûlo Cyruse Wilkinsona hraje sólo na saxofon. Melodie se linula z doby, kdy byla v‰echna
rádia je‰tû vyrobena z bakelitu a foukaného skla, a spolu s ní pﬁivanula
i vÛnû ﬁezaného dﬁeva a cementového prachu jakoby z prodejny stavebnin. Setrval jsem nad Cyrusem dost dlouho, abych si byl jist˘, Ïe jsem melodii náleÏitû identifikoval, a potom jsem odstoupil.
„Jak jste si toho v‰iml?“ zeptal jsem se.
„Provûﬁuji v‰echna náhlá úmrtí,“ odpovûdûl doktor Walid. „Co kdyby
náhodou. A pﬁipadalo mi to jako jazz.“
„Poznal jste i tu skladbu?“
„To zas ne. Mû uÏije v˘hradnû na progresivní rock a romantiky z devatenáctého století. Vy ano?“
„Je to ‚Body and Soul‘, ‚Tûlem i du‰í‘. Nûkdy ze tﬁicát˘ch let.“
„Kdo to hrál?“
„Vlastnû v‰ichni. Je to jedna z velk˘ch jazzov˘ch klasik.“
„Na jazz se umﬁít nedá, Ïe ne?“
Vzpomnûl jsem si na Fatse Navarra, Billie Holidayovou a Charlieho
Parkera, kterého koroner po smrti omylem povaÏoval za ãlovûka, kterému
je dvakrát víc neÏ ve skuteãnosti.
„Víte,“ ﬁekl jsem, „myslím, Ïe zjistíte, Ïe dá.“
Jazz urãitû udûlal v‰e, co bylo v jeho silách, aby dostal i mého otce.

Takové vestigium na tûlo nedostanete bez nûjakého v˘znamného magického pﬁiãinûní, coÏ znamenalo, Ïe buì nûkdo provedl nûco magického panu
Wilkinsonovi, nebo kouzla pouÏíval on sám. CivilistÛm, kteﬁí pracují
s magií, Nightingale ﬁíkal „praktici“. Podle nûj takov˘ praktik, byÈ amatérsk˘, ãasto zanechává dÛkazy o své „praxi“ ve své domácnosti, takÏe jsem
vyrazil pﬁes ﬁeku na adresu uvedenou na ﬁidiãském prÛkazu pana Wilkinsona, abych zjistil, zda se na ní vyskytuje nûkdo, kdo ho miloval do takové míry, aby ho zabil.
Cyrus Wilkinson bydlel v dvoupodlaÏním edvardovském ﬁadovém
domku na té „správné“ stranû Tooting Bec Road. Bylo to území VW GolfÛ, mezi nimiÏ mûlo místo nûkolik audi a BMW, aby trochu pozvedla
místní úroveÀ. Zaparkoval jsem na Ïluté ãáﬁe a zbytek cesty ‰el pû‰ky.
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Zaujala mû jedna Honda Civic záﬁivû oranÏové barvy – nejenÏe to byl model s tím uboh˘m motorem 1.4 VTEC, ale za volantem sedûla jakási Ïena
s pohledem upﬁen˘m na adresu, k níÏ jsem míﬁil. NeÏ jsem otevﬁel branku, zapamatoval jsem si model tohoto auta, pak jsem pﬁe‰el po krátkém
chodníku a zazvonil u dveﬁí. Do nosu mi na okamÏik zavanula vÛnû rozlámaného dﬁeva a betonov˘ prach, ale pak uÏ se dveﬁe otevﬁely a já ztratil
zájem o cokoliv jiného.
V plandavém blankytnû modrém vlnûném svetﬁíku byla nemodernû
vnadná, baculatá a sexy. Mûla bledou, hezkou tváﬁ a rozcuchané hnûdé
vlasy, které by jí spl˘valy do poloviny zad, kdyby je nemûla v t˘lu neumûle svázané. Zadívala se na mû ãokoládovû hnûd˘ma oãima a její velká ústa
s pln˘mi rty byla v koutcích svû‰ená. Zeptala se mû, kdo jsem, a já se
identifikoval.
„A co pro vás mÛÏu udûlat, pane konstáble?“ zeptala se. Hovoﬁila s natolik vybrou‰en˘m pﬁízvukem, Ïe témûﬁ pÛsobil jako parodie; kdyÏ
mluvila, úplnû jsem ãekal, kdy zpoza rohu vybafne profesor Higgins.
„Je tohle dÛm pana Cyruse Wilkinsona?“ zeptal jsem se.
„Obávám se, Ïe spí‰e byl, pane konstáble.“
Zeptal jsem se jí, co je zaã – zdvoﬁile.
„Simone Fitzwilliamová,“ ﬁekla a napﬁáhla ruku. Automaticky jsem ji
stiskl, mûla hebkou, teplou dlaÀ. Ve vzduchu jsem ucítil zimolez. Zeptal
jsem se, zda mÛÏu dovnitﬁ, a ona ustoupila, aby mû pustila dál.
DÛm byl postaven˘ pro pﬁíslu‰níky ambiciózní niÏ‰í stﬁední tﬁídy, takÏe chodba byla úzká, ale s dobr˘mi proporcemi. Stále v ní v‰ak byly pÛvodní ãerné a bílé dlaÏdice a o‰untûlá, ale staroÏitná dubová skﬁíÀ. Simone mû zavedla do ob˘vacího pokoje. V‰iml jsem si, Ïe pod ãern˘mi
legínami má robustní, av‰ak hezky tvarované nohy. DÛm pro‰el standardním gentrifikaãním procesem: ob˘vák se propojil s jídelnou; pÛvodní dubová prkna podlahy byla obrou‰ena, nalakována a zakryta kobereãky. Nábytek vypadal jako z obchodÛ John Lewis – drah˘, pohodln˘
a nenápadit˘. Plazmová televize byla konvenãnû velká a s pﬁipojen˘m set
top boxem od Sky a pﬁehrávaãem Blu-ray; na nejbliÏ‰ích policích byla seﬁazena DVD, nikoliv knihy. Nad místem, kde by stál krb, kdyby ho nûkdo v prÛbûhu uplynul˘ch sta let nevyboural, visela reprodukce Monetova obrazu.
„Jak˘ jste mûla vztah k panu Wilkinsonovi?“ zeptal jsem se.
„Byl to mÛj milenec.“
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