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I

P RVNÍ , CO SE MI VYBAVUJE , je letní noc, bûhem které se v‰e
zvrátilo. Vidím se, jak stoupám ulicí de la Fontaine v Ritonov˘ch
stopách. Chodníky byly pusté a budova madam Braccaové byla
zahalená tmou. Riton se klidnou chÛzí dostal pﬁed vchodové dveﬁe a naÈukal kód. Vklouzl jsem za ním dovnitﬁ. Naprosto nehluãnû
za námi zavﬁel, chvíli poãkal, pak zamíﬁil ke schodi‰ti. V tichosti jsme vystoupali po schodech, osvíceni jen svûtlem pouliãních
lamp, které prosvítalo zvenku. KdyÏ jsme do‰li ke dveﬁím Ireny
Braccaové, vytáhl z ta‰ky dva páry rukavic a malou baterku.
„Nasaìte si rukavice, rozsviÈte baterku a namiﬁte ji na zámek,“ ﬁekl ti‰e, kdyÏ si navlékl svÛj pár.
Zamíﬁil jsem úzk˘ kuÏel svûtla do místa tûsnû pod klikou, zatímco Riton manipuloval se sv˘m zaﬁízením. Otevﬁít dveﬁe mu
netrvalo ani minutu.
„Není trofeje bez vítûzství a vítûzství bez boje,“ mumlal si,
kdyÏ vstupoval do bytu.
„Tohle znám,“ odpovûdûl jsem.
Jemnû postrãil dveﬁe a s pohledem upﬁen˘m na mû se usmál.
„Teì je to na vás, pane Davide.“
Vstoupil jsem do poradního sálu Ireny Braccaové. Na zdi povû‰ené portréty Ïen jako by mû ve slabém svûtle, které pﬁicházelo zvenãí, sledovaly oãima. Vrátil se mi pocit nereálnosti, kter˘
jsem zaÏil uÏ víckrát. Nemohl jsem uvûﬁit, Ïe se to v‰echno dûlo
právû mnû. Jen pár hodin pﬁedtím jsem vedl dÛleÏitou schÛzi
v Caisse Mutuelle du Dépôt, kde tﬁicet nadﬁízen˘ch poslouchalo mÛj v˘klad expanzní strategie banky. A nyní jsem vykrádal
byt ve spoleãnosti b˘valého zloãince.
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„Musíme se do toho dát, pane Davide,“ vyzval mû Riton. „Nejsme tady, abysme ztráceli ãas. Projdûte papíry a já zatím nainstaluju software, abyste si mohl v klidu prohlídnout poãítaã.“
Zásuvky psacího stolu nebyly zamãené. Peãlivû jsem prozkoumal jejich obsah. Na vrchu stohu byl list, co vypadal jako pﬁehled pﬁíjmÛ. Byly na nûm iniciály mûsícÛ v roce s pﬁíslu‰n˘mi
ãástkami. Bﬁezen byl vypsán v‰emi písmeny a mûsíce od ãervna
do srpna chybûly. V létû si madam Braccaová patrnû dopﬁávala
dlouhou dovolenou. Vyfotil jsem to spí‰ jen tak, v reflexu bankéﬁe. VÏdycky se hodí znát platy druh˘ch. Ostatní dokumenty
neobsahovaly nic zajímavého. Citlivé spisy mûla jistû v bezpeãí
u sebe doma. Pokud ov‰em nebyly v poãítaãi. Otoãil jsem se k Ritonovi. Naznaãil mi, Ïe cesta je volná a mÛÏu probádat i elektronické soubory.
„Zvlá‰tní,“ zamumlal. „Není to nijak chránûn˘, Ïádn˘ heslo. Do tohodle krámu se dá dostat jako do mlejna. To je ‰patn˘ znamení. Jak praví pﬁísloví: Nejlíp zavﬁen˘ dveﬁe sou ty, co
se mÛÏou nechat otevﬁen˘.“
Posadil jsem se pﬁed obrazovku a prohlédl si stromovou strukturu dokumentÛ. Bylo tam velice málo prvkÛ, Ïádná uloÏená elektronická po‰ta. Postupnû jsem otevﬁel dokumenty t˘kající se
úãetnictví, diapozitivy ke konferencím, texty. Nepﬁi‰el jsem na nic
zajímavého. Mojí poslední nadûjí byl spis nazvan˘ korespondence.
Ale ten obsahoval jen standardní dûkovné fráze urãené lidem, kteﬁí s Irenou Braccaovou spolupracovali. Vztekle jsem poãítaã vypnul. To jsem poﬁádnû narazil. Fiasko na celé ãáﬁe. Byl jsem pûknû
naivní, kdyÏ jsem si myslel, Ïe bych v téhle místnosti mohl najít
odpovûdi. JestliÏe existovaly nûjaké dÛkazy, musely b˘t lépe chránûny. Jak mû vÛbec napadlo vrhnout se do nûãeho podobného?
MÛj spoleãník na ‰ikmé plo‰e musel mÛj zmatek vycítit. Pﬁi‰el ke mnû a snaÏil se zachytit mÛj pohled.
„Musíte se rozhodnout, pane Davide,“ za‰eptal. „Kdo hledá
v kﬁoví, nakonec se o nûj popíchá. âím d˘l tu budem, tím to
bude nebezpeãnûj‰í. Jesli si myslíte, Ïe v jin˘ místnosti budem
mít víc ‰tûstí, dáme se hned do hledání. Jestli ne, mizíme.“
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Tomu jsem nevûﬁil a Ritonovy prÛpovídky mi zaãínaly lézt
na nervy. Mûl jsem chuÈ vrátit se domÛ a co nejrychleji na tenhle veãer zapomenout. Ve chvíli, kdy jsem se mu chystal odpovûdût, se osvûtlení v místnosti nûjak zmûnilo. Pﬁicházelo to
zvenku. Skrze závûsy pronikalo pﬁeru‰ované namodralé svûtlo.
Riton pﬁiskoãil k oknu. KdyÏ se ke mnû otoãil, jeho obliãej byl
v záﬁi mé baterky cel˘ bled˘. Chytil mû za paÏi.
„To je policie, honem zhasnûte!“
„Jak to, policie? To není moÏné!“
Poodkryl jsem závûs. Hned pod oknem bylo zaparkované ãetnické auto. Jeho otáãivé v˘straÏné svûtlo vysílalo modré záblesky, které se odráÏely na fasádách domÛ. Vidûl jsem, jak z auta
vystupují dva policisté a míﬁí ke vchodu do na‰í budovy. Byl
jsem jako zkamenûl˘. Mûl jsem pocit, Ïe celé mé tûlo ztvrdlo
jako beton a srdce mi pﬁestalo tlouct.
„Jdou nahoru,“ za‰eptal Riton. „Nûkdo jim dal echo. Nûkdo
nás prásknul. Je mi líto, pane Davide, ale teì sme kaÏdej sám
za sebe. Nemám chuÈ vrátit se do basy.“
NeÏ jsem se na cokoli zmohl, byl z místnosti pryã. Zaslechl
jsem, jak velice ti‰e otevﬁel a zase zavﬁel dveﬁe od bytu. Cítil
jsem, jak se mého tûla zmocnil mraziv˘ chlad, ale hlava jako by
mi hoﬁela. Stál jsem uprostﬁed kanceláﬁe, neschopn˘ pohybu.
MÛj mozek zavalil proud neuspoﬁádan˘ch pﬁedstav a my‰lenek.
Za pár vteﬁin se v místnosti objeví ãetníci. Nasadí mi pouta. AÏ
mû budou strkat do policejního vozu, celou scénu si vychutná
nûjak˘ fotograf. Fotky budou zdobit pﬁední stránku La Tribune:* „Bankéﬁ David Clerc pﬁistiÏen pﬁi vykrádání bytu.“ Nûkdo
mû zradil. Maurice mûl pravdu, celé to bylo spiknutí, které mi
mûlo zniãit kariéru. Chytil jsem se do pasti. Nûkdo vyuÏil mého
zmatku. Ale kdo byl ten lump, co to na mû nastraÏil? MÛj zástupce Robert Kamer? Victor Schnertz, aby mi zabránil na-

* Francouzská La Tribune je nejvût‰í deník vûnovan˘ burze, ekonomii
a finanãnictví (pozn. pﬁekl.).
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stoupit na jeho místo ﬁeditele v CMD? Nebo Jacques Salvet,
kter˘ chtûl na moje místo? A komplicové? Urãitû mûli komplice. Irena Braccaová, zcela jistû. Vûdûla o tom snad Béatrice?
A Paul, uÏ deset let mÛj pﬁítel. To on mi tu my‰lenku vnukl.
Nikdo jin˘ poldy poslat nemohl. Polo a jeho záhadné projekty
ve finanãnictví. Urãitû se zase spálil. Potﬁeboval peníze za kaÏdou cenu. Nûkdo si koupil jeho zradu. Nemohl jsem dÛvûﬁovat nikomu. Nikomu, dokonce ani sám sobû. Já sám jsem se do
téhle louÏe dostal. Já a moje potﬁeba vûdût. Dotknout se pravdy. VÏdycky chci vidût karty a vÏdycky za to zaplatím. Tahle
rána by mû stála pﬁíli‰. V˘slechy. Tanec advokátÛ. Obhájit tohle by zvládl snad jen blázen. Posudky z psychiatrie. Proces v sále
naplnûném k prasknutí. âlánky a zprávy v médiích. Odborníci, kteﬁí mÛj pﬁípad projednávají. Vûzení. Úpadek. Nálepka do
konce Ïivota. UÏ Ïádná práce. Ú‰klebky nad mou minulostí.
Budu se muset vystûhovat z bytu, odejít do vyhnanství. A mé
dcery budou terãem ‰patn˘ch vtipÛ. TvÛj otec je pra‰tûn˘. TvÛj
otec je zlodûj. Jejich vyãítav˘ pohled. Proã jsi nám to udûlal, tatínku? Budou se za mû stydût. UÏ mû nebudou chtít vidût.
Právû tenhle obrázek mû vytrhl z nehybnosti. Roxane a Léonore, jak trpí kvÛli mnû, jak mi odepírají svou lásku. To bylo
nesnesitelné. K tomu nesmûlo dojít. V‰echno ostatní bych vydrÏel, ale jejich odmítnutí ne. Pﬁedstava, Ïe bych v jejich oãích
klesl a Ïe bych je ztratil, byla hor‰í neÏ smrt. Najednou se mi
v hlavû rozjasnilo. Mohl jsem tomu zabránit jen jedin˘m zpÛsobem. Skokem ze ãtvrtého patra jsem mohl této noãní mÛﬁe
navÏdy uniknout. Zamíﬁil jsem k oknu a otevﬁel ho. Prudk˘ náraz vlhkého vûtru mû udeﬁil do tváﬁe. Dé‰È se koneãnû rozhodl,
Ïe zaãne padat. Mrknul jsem dolÛ. Ulice byla pustá. Jen hlídkov˘ vÛz zaparkovan˘ na chodníku oznamoval blíÏící se drama.
Pﬁitiskl jsem se zády ke zdi. AÏ usly‰ím vstupovat policisty, musím vyskoãit. To byl konec. Nemohl jsem tomu uvûﬁit. Jedna
‰patná volba za druhou, ìábelská kombinace. Jak jsem mohl b˘t
tak hloup˘? KéÏ bych se jen mohl vrátit nazpût. K tomu veãeru
pﬁed osmnácti mûsíci, kdy jsem se cítil pﬁipraven˘ dob˘t svût.

