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Kapitola 1
Doktor Paul Steiner, psychiatr na Steenovû klinice, sedûl v pﬁízemní ordinaci, jejíÏ okna vedla do ulice, a naslouchal silnû zracionalizovan˘m v˘vodÛm svého pacienta, proã jeho tﬁetí manÏelství skonãilo v troskách. Pan Burge si hovûl na pohovce, aby
mohl lépe vysvûtlit sloÏitosti své ps˘chy, a dr. Steiner mu sedûl
v hlavách v inventárním kﬁesle onoho známého typu, jeÏ správa nemocniãních zaﬁízení urãila pro potﬁeby odborn˘ch lékaﬁÛ.
Kﬁeslo splÀovalo svÛj úãel a nebylo o‰klivé, ale ãlovûk si v nûm
nemohl opﬁít hlavu, a tak prudk˘ zá‰kub krãních svalÛ vrátil
ãas od ãasu dr. Steinera z doãasného zapomnûní do reality páteãní veãerní psychoterapie. Byl ﬁíjen a pﬁes den panovalo velké teplo. Po ãtrnácti dnech ‰tiplav˘ch mrazíkÛ, bûhem nichÏ se
personál kliniky klepal zimou a marnû se dopro‰oval, padl
úﬁednû stanoven˘ zaãátek topné sezony na jeden z tûch nádhern˘ch podzimních dní, kdy námûstí za okny jásalo zlat˘m
svûtlem a pozdní jiﬁinky, hrající barvami jako malíﬁova paleta,
záﬁily na pﬁedzahrádce obehnané nízk˘m zábradlím jako v nejparnûj‰ím létû. BlíÏila se sedmá a tepl˘ den venku uÏ dávno vystﬁídala nejprve mlha a pak lezavû studená zima, ale uvnitﬁ dosud pﬁevládalo teplo, které budova v poledne absorbovala.
Nehybn˘, tûÏk˘ vzduch se zdál vyd˘chan˘ pﬁíli‰ mnoha ﬁeãmi.
Pan Burge rozvádûl kÀourav˘m diskantkem teorie o nedospûlosti, chladnosti a necitelnosti sv˘ch tﬁí manÏelek. Klinická
zku‰enost, ovlivnûná do jisté míry i pozdním úãinkem vydatného obûda a nerozumnou volbou vdoleãku se ‰lehaãkou ke
svaãinû, dr. Steinerovi napovídala, Ïe dosud nenastal ãas panu
Burgovi vysvûtlit, Ïe spoleãnou chybou jeho tﬁí manÏelek byl
katastrofální nedostatek soudnosti pﬁi volbû Ïivotního partnera. Pan Burge je‰tû nebyl dostateãnû pﬁipraven unést pravdu
o skuteãné pﬁíãinû sv˘ch problémÛ.
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Doktor Steiner se nad pacientov˘m chováním nepozastavoval a bylo by samozﬁejmû neprofesionální, kdyby podobnû nevhodné emoce ovlivÀovaly jeho úsudek. V Ïivotû bylo jen málo
vûcí, jeÏ v nûm vyvolávaly morální pohor‰ení, a vût‰ina mûla co
dûlat s jeho vlastním pohodlím. Jistû, mnohé z nich se t˘kaly
kliniky a její správy. Byl znaãnû zaujat˘ proti vedoucí sekretariátu, sleãnû Bolamové, jejíÏ posedlost poãtem pacientÛ, které
staãil bûhem ordinaãních hodin vyﬁídit, i poÏadavek, aby pﬁesnû vyplÀoval formuláﬁe cestovních v˘loh, povaÏoval za systematickou perzekuci. Pﬁíãilo se mu, Ïe jeho páteãní veãerní ordinace koliduje s elektro‰okovou terapií dr. Jamese Baguleye,
takÏe pacienti, kteﬁí k nûmu pﬁicházejí na psychoterapii, vesmûs vysoce inteligentní lidé uvûdomující si, jaká je to v˘sada
b˘t u nûho v léãení, musejí v ãekárnû sedût s nesourod˘m davem depresivních stﬁedostavovsk˘ch paniãek z lep‰í ãtvrti a nevzdûlan˘ch psychotikÛ, v nichÏ si dr. Baguley oãividnû tak liboval. Doktor Steiner totiÏ odmítl pouÏívat jednu z ordinací ve
druhém patﬁe, jeÏ vznikly pﬁepaÏením pÛvodních prostorn˘ch
a elegantních georgiánsk˘ch místností, protoÏe mu pﬁipadaly
jako tûsné, nepﬁíjemné cely, jeÏ neodpovídají ani jeho postavení, ani v˘znamu jeho práce. Zmûna ordinaãních hodin mu také
nevyhovovala. AÈ si je pﬁesune Baguley. JenomÏe i dr. Baguley
trval na svém, v ãemÏ dr. Steiner rovnûÏ vidûl prsty sleãny Bolamové. Jeho Ïádost, aby se ordinace v pﬁízemí zvukovû izolovaly, správa nemocniãních zaﬁízení zamítla s odÛvodnûním, Ïe
by to bylo pﬁíli‰ nákladné. Na druhé stranû koupit Baguleyovi
novou, pﬁí‰ernû drahou hraãiãku, jíÏ za pomoci elektrick˘ch
‰okÛ své pacienty pﬁipravoval o chatrn˘ zbytek zdravého rozumu, kter˘ jim je‰tû zb˘val, na to se peníze pochopitelnû na‰ly. Celou záleÏitost samozﬁejmû ﬁe‰ila lékaﬁská rada kliniky, ale
sleãna Bolamová se nikterak netajila, na ãí stranû jsou její sympatie. Doktor Steiner v‰ak ve sv˘ch v˘padech proti vedoucí sekretariátu rád zapomínal, Ïe sleãna Bolamová nemá na lékaﬁskou radu Ïádn˘ vliv.
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Nev‰ímat si provozu na EKT, oddûlení elektrokonvulzivní
terapie, kter˘ ãlovûka jenom ru‰il v práci, nebylo prostû moÏné.
Budova kliniky vyrostla v dobû, kdy se je‰tû stavûlo kvalitnû,
ale ani masivní dubové dveﬁe ordinace nedokázaly ztlumit
v‰echny zvuky vyvolávané pﬁíchody a odchody pacientÛ bûhem páteãní veãerní ambulance. Od té doby, co pﬁed pûti lety
jedna pacientka nepozorovanû proklouzla na záchod a spáchala na tom nechutném místû sebevraÏdu, se hlavní vchod o ‰esté
zamykal a pﬁíchody i odchody pacientÛ z veãerní ambulance se
zapisovaly do knihy náv‰tûv. Psychoterapeutická sezení dr. Steinera neustále ru‰il zvonek, kroky pacientÛ a bujaré hlasy pﬁíbuzn˘ch a znám˘ch, kteﬁí je doprovázeli a dodávali jim odvahu nebo halasnû pﬁáli vrchní sestﬁe Ambrose dobrou noc.
Doktor Steiner pﬁemítal, proã musí doprovod na pacienta hulákat, jako by byl nejenom psychotik, ale je‰tû ke v‰emu hluch˘.
Na druhé stranû po absolvování náv‰tûvy u dr. Baguleye a jeho
ìábelského pﬁístroje tomu tak tﬁeba skuteãnû bylo. VÛbec nejhor‰í ov‰em byla uklízeãka, paní Amy Shorthousová. âlovûk
by ﬁekl, Ïe mÛÏe uklízet brzy ráno, jak se to dûlá v‰ude, aby se
provoz kliniky pokud moÏno nenaru‰oval, ale paní Shorthousová tvrdila, Ïe kdyÏ chce v‰echno stihnout, musí uklízet i dvû
hodiny veãer, a sleãna Bolamová jí dávala za pravdu. To jí bylo
podobné. Doktoru Steinerovi v‰ak pﬁipadalo, Ïe v pátek veãer
se moc neuklízí. Paní Shorthousová chovala k pacientÛm, kteﬁí
chodili na elektro‰oky, velkou náklonnost – dr. Baguley kdysi
léãil i jejího manÏela – a bûhem ordinaãních hodin ji b˘valo vidût, jak se potlouká po hale a kolem dveﬁí kartotéky. Doktor
Steiner na tuto skuteãnost lékaﬁskou radu opakovanû upozorÀoval a v‰eobecn˘ nezájem kolegÛ ho silnû popouzel. Paní
Shorthousové by se mûlo naﬁídit, aÈ si hledí své práce, a ne jí tolerovat, aby postávala v‰em na oãích po chodbách a klepala
s pacienty. Sleãna Bolamová, vÛãi ostatním zamûstnancÛm zbyteãnû striktní, projevovala neochotu paní Shorthousové cokoli
vyt˘kat. Jistû, dobrá uklízeãka není jen tak k mání, ale schopná
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vedoucí sekretariátu pﬁece musí umût nûjakou sehnat. Slabost
nic nevyﬁe‰í. JenomÏe Baguley se nedá pﬁesvûdãit, aby si na paní
Shorthousovou také stûÏoval, a Bolamová by se Baguleye nikdy
neodváÏila kritizovat. Nejspí‰ je do nûj, chudinka, zamilovaná.
Baguley musí zaujmout pevné stanovisko, a ne se courat po klinice v tom smû‰ném bílém plá‰ti, ve kterém vypadá jako druhoﬁad˘ dentista. VáÏnû, ten chlap si vÛbec neuvûdomuje, Ïe odborn˘ lékaﬁ Steenovy kliniky musí vystupovat na úrovni.
Buch buch, zadunûly po chodbû nûãí okované boty. Pravdûpodobnû star˘ Tippett, BaguleyÛv chronick˘ schizofrenik, kter˘ uÏ devût let chodil pátek co pátek veãer do oddûlení arteterapie vyﬁezávat ze dﬁeva. Pomy‰lení na nûj dr. Steinerovi je‰tû
víc zkazilo náladu. Ten chlap na klinice nemá co dûlat. Pokud
na tom je tak dobﬁe, Ïe nemusí b˘t hospitalizován, o ãemÏ
dr. Steiner pochyboval, má chodit na ambulanci nûkam do v‰eobecné nemocnice nebo do jednoho ze speciálních stﬁedisek pro
pracovní terapii, financovan˘ch radou hrabství. Právû pacienti
jako Tippett dûlali klinice pochybnou povûst a sniÏovali její
skuteãn˘ v˘znam jakoÏto analyticky orientovaného psychoterapeutického pracovi‰tû. KdyÏ nûkter˘ z jeho peãlivû volen˘ch
pacientÛ v pátek veãer náhodou narazil na Tippetta, jak se ‰ourá po klinice, musel se dr. Steiner stydût. Tippetta vÛbec nemûli pou‰tût z nemocnice. Jednoho dne se nûco stane a Baguley
bude mít tûÏkou hlavu.
Pﬁíjemné pﬁedstavy dr. Steinera, jak má kolega Baguley tûÏkou hlavu, pﬁeru‰il zvonek u hlavních dveﬁí. Tohle uÏ váÏnû
pﬁestává v‰echno! Tentokrát to byl zﬁejmû ﬁidiã z dopravního,
kter˘ si pﬁijel pro pacienta. Paní Shorthousová je ‰la vyprovodit a chodbou stra‰idelnû zaskﬁehotalo: „Tak pa, du‰inko.
Nashle pﬁí‰tí tejden. A Ïádn˘ vylomeniny nebo si aspoÀ dávejte majzla.“
Doktor Steiner se otﬁásl a zavﬁel oãi, ale zdálo se, Ïe pan Burge, zabran˘ do své nejmilej‰í zábavy, to jest v˘kladu o sobû, nic
nesly‰el. Bez oddechu pisklavû huhÀal uÏ dvacet minut.
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„Netvrdím, Ïe Ïít se mnou je nûjak˘ med. To ne, jsem totiÏ
znaãnû komplikovaná osobnost. JenomÏe to Theda ani Sylvia
nikdy nepochopily. Má to samozﬁejmû velice hluboké koﬁeny.
Pamatujete na to ãervnové sezení? Myslím, Ïe tenkrát vy‰ly najevo nûkteré opravdu zásadní vûci.“
Terapeut si na sezení nevzpomínal, ale nic si z toho nedûlal.
U pana Burga se zásadní vûci skr˘valy hned pod povrchem a nezadrÏitelnû se hlásily o slovo. Na chvilku zavládla zvlá‰tní pohoda. Doktor Steiner si ãmáral do bloku, pak si svÛj v˘tvor zaãal se zájmem i znepokojením prohlíÏet, otoãil blok vzhÛru
nohama, podíval se je‰tû jednou a na okamÏik se spí‰e neÏ do
pacientova ponoﬁil do svého podvûdomí. Náhle si v‰ak uvûdomil, Ïe zvenãí se oz˘vá je‰tû jeden zvuk. Zpoãátku byl nezﬁeteln˘, ale pak zesílil. Nûkde jeãela nûjaká Ïena. Byl to pﬁí‰ern˘ kﬁik,
pronikav˘, zvíﬁeck˘ a vypadalo to, Ïe jen tak neskonãí. A na
dr. Steinera mûl podivn˘ úãinek. Doktor Steiner byl od pﬁírody
plach˘, citliv˘ ãlovûk, kter˘ se vzhledem ke svému povolání obãas dostal do emocionální krize a vypjaté situace spí‰ obcházel,
neÏ ﬁe‰il. Tentokrát v‰ak strach vystﬁídala podráÏdûnost.
„Tak to ne!“ vyskoãil z kﬁesla. „Tohle se váÏnû nedá snést! Co
dûlá sleãna Bolamová? Copak tu není nikdo odpovûdn˘?“
„Co se stalo?“ otázal se pan Burge, kter˘ vylítl jako ãertík
z krabiãky, a hlas mu klesl o pÛl oktávy do pﬁirozenûj‰í polohy.
„Nic, to nic. Nûjaká pacientka dostala hysterick˘ záchvat.
Klidnû leÏte, jsem hned zpátky,“ naﬁídil mu dr. Steiner.
Pan Burge klesl opût na pohovku, ale zrakem i sluchem byl
u dveﬁí. Doktor Steiner vy‰el na chodbu.
Stál tam hlouãek lidí. V‰ichni se prudce otoãili jeho smûrem.
Mlad‰í stenotypistka Jennifer Priddyová se tiskla k jednomu ze
zﬁízencÛ, Peteru Naglovi, jenÏ ji rozpaãitû poplácával po zádech a tváﬁil se zmatenû. Kromû nich tu byla i paní Shorthousová. Dívãin jekot pomalu pﬁe‰el v pláã. Sleãna Priddyová se
tﬁásla jako osika a byla smrtelnû bledá.
„Co se tu dûje?“ zeptal se dr. Steiner ostﬁe. „Stalo se jí nûco?“
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NeÏ mohl kdokoli odpovûdût, dveﬁe oddûlení elektrokonvulzivní terapie se rozlétly a vy‰el dr. Baguley, následován
vrchní sestrou Ambrose a anestezioloÏkou dr. Mary Ingramovou. Chodba se najednou zdála pﬁeplnûná. „Uklidnûte se, dûvenko,“ ﬁekl dr. Baguley dobromyslnû. „Ticho pomáhá léãit.“
Obrátil se k Peteru Naglovi a polohlasem se ho zeptal: „O co
tady jde?“
Nagle chtûl odpovûdût, kdyÏ tu se náhle sleãna Priddyová
ovládla, vytrhla se mu, otoãila se k dr. Baguleyovi a naprosto
zﬁetelnû prohlásila:
„O sleãnu Bolamovou. Je mrtvá. Nûkdo ji zabil. Na‰la jsem ji
leÏet v archivu. Enid nûkdo zavraÏdil!“
Potom se vrhla Naglovi kolem krku a znovu se rozplakala,
i kdyÏ o nûco ti‰eji a uÏ se tolik netﬁásla. Doktor Baguley zﬁízenci naﬁídil:
„Odveìte ji do ordinace. AÈ si lehne. A dejte jí napít. Tady
máte klíã, já hned pﬁijdu.“
Vyrazil ke schodÛm do suterénu, ostatní dívku zanechali
v Naglovû péãi a pustili se neuspoﬁádanû za ním. Suterén Steenovy kliniky mûl bezvadné osvûtlení, protoÏe v budovû, jeÏ jako
vût‰ina psychiatrick˘ch léãebn˘ch zaﬁízení vûãnû zápasila s nedostatkem místa, se v‰echny místnosti normálnû pouÏívaly. Pod
schody se kromû kotelny, telefonního rozvadûãe a ‰atny zﬁízencÛ
skr˘valo oddûlení arteterapie, archiv star˘ch chorobopisÛ a úplnû vpﬁedu byla ordinace pro terapii kyselinou lysergovou, známou jako LSD. Sotva se‰li ze schodÛ, dveﬁe ordinace se otevﬁely
a z nich vyhlédla sestra Bolamová, sestﬁenice vedoucí sekretariátu. V bílé uniformû vypadala proti tmavému pozadí jako tajemn˘ duch. Chodbou sem dolehl její tich˘ zmaten˘ hlas: „Stalo se
nûco? Mám pocit, Ïe jsem pﬁed chvílí zaslechla nûkoho kﬁiãet.“
Vrchní sestra ji v‰ak brysknû, autoritativnû odbyla: „Nic se
nedûje, sestro. VraÈte se k pacientce.“
Bílá postava zmizela a dveﬁe se zase zavﬁely. Sestra Ambrose
se obrátila na uklízeãku a pokraãovala:
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„A vy nám tu taky nebudete moc platná, paní Shorthousová.
Buìte tak hodná a poãkejte nahoﬁe. Kdyby sleãna Priddyová
chtûla, udûlejte jí ãaj.“
Paní Shorthousová cosi odbojnû zabrblala a dala se váhavû
na ústup. Trojice lékaﬁÛ následovaná vrchní sestrou se pustila dál.
Archiv star˘ch chorobopisÛ byl na pravé stranû mezi odpoãívárnou zﬁízencÛ a oddûlením arteterapie. Dveﬁe byly dokoﬁán
a uvnitﬁ se svítilo.
Doktor Steiner, jenÏ nepﬁirozenû jasnû vnímal sebemen‰í detail, si pov‰iml, Ïe klíã trãí v zámku. Místnost byla prázdná.
V pravém úhlu ke vchodu se táhlo nûkolik ﬁad kovov˘ch regálÛ.
Sahaly aÏ ke stropu a pﬁetékaly slámovû Ïlut˘mi poﬁadaãi. Regály tvoﬁily úzké uliãky – kaÏdá byla osvûtlená záﬁivkou – a dûlily
i v‰echna ãtyﬁi vysoká zamﬁíÏovaná okna. Byla to nevûtraná
místnost, kam zﬁídkakdy nûkdo pﬁi‰el a je‰tû ﬁidãeji se tu utíral
prach. Skupinka pro‰la první uliãkou a zahnula doleva. Mezi regály byl mal˘ prostor bez pﬁímého osvûtlení, vybaven˘ stolkem
a Ïidlí, kde si ãlovûk mohl srovnat karty, neÏ je zase zaloÏí, nebo
si vypsat informace, aniÏ musel slohu z archivu odná‰et. Panoval
tady nepoﬁádek. Na podlaze poseté chorobopisy leÏela pﬁevrÏená Ïidle, nûkteré slohy mûly odtrÏené desky a potrhané stránky,
jiné leÏely pﬁed regály v rozjíÏdûjících se hromadách pod mezerami, jeÏ se zdály pﬁíli‰ úzké, neÏ aby mohly pojmout takovou
spoustu papíru. Uprostﬁed té spou‰tû jako buclatá groteskní Ofélie spoãívala na papírov˘ch vlnách mrtvola Enid Bolamové. Na
hrudi jí leÏela tûÏká pitoreskní dﬁevoﬁezba. Sleãna Bolamová objímala její podstavec, takÏe vypadala jako pﬁí‰erná parodie mateﬁství, jíÏ kdosi obﬁadnû pﬁiloÏil k prsu potomka.
Nebylo pochyb, Ïe je mrtvá. Dokonce ani strach a odpor nemohly dr. Steinera v téhle koneãné diagnóze zmást.
Zahledûl se na dﬁevûnou so‰ku a vykﬁikl: „Tippett! To je jeho
feti‰! Ta dﬁevoﬁezba, co je na ni tak py‰n˘. Kde je? Baguleyi, je
to vá‰ pacient. Mûl byste nûco udûlat!“
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