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Sedmá kapitola

RASMUS SE OCTL V ·ATNù, velké jako pokoj, plné nejrÛznûj‰ího obleãení. Na polici stál vycpan˘ papou‰ek,
ten by jistû stál za bliÏ‰í prohlídku. Ale ne teì. Teì
není ãas na nûjaké papou‰ky.
Zastavil se pﬁed zavﬁen˘mi dveﬁmi. Bude nebezpeãné je otevﬁít? Co je za nimi?
Pomaliãku, milimetr po milimetru, dveﬁe otevíral.
Nejmen‰í zvuk by ho mohl prozradit, to vûdûl, a pﬁipadalo mu jako vûãnost, neÏ byla ‰tûrbina ve dveﬁích
dostateãnû velká, aby se jí mohl protáhnout.
Pak stál ti‰e a zadrÏoval dech. Poslouchal a neodvaÏoval se pohnout, jenom bystr˘m zrakem pátravû pﬁejíÏdûl místnost, do níÏ ve‰el.
Tenhle pokoj byl taky pûknû zaﬁízen˘. Stála tam
polstrovaná kvûtovaná pohovka, starodávné hodiny,
které pomalu a ztûÏka tikaly, v soudku rostla vysoká
palma. A opravdu odtud vedly schody do pﬁízemí.
Zdola usly‰el potlaãovan˘ v˘kﬁik. Srdce se mu divoce roztlouklo. Ale nic ho nemohlo zastavit. Musel víc
dopﬁedu ke schodÛm, aby se podíval, co se tam dûje.
Netrvalo dlouho a dostal se na doslech. A sly‰el samé hrozné vûci. Nûkdo v pﬁízemí bezmocnû a zoufale plakal a nûkdo pﬁecházel nedoãkav˘mi kroky sem
a tam. Celé to znûlo dûsivû. Chvílemi se rozhostilo
úplné ticho. To pak sly‰el jenom duté tikání hodin za
sebou a pﬁipadalo mu to skoro stra‰idelnûj‰í neÏ ostatní zvuky.
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Krok za krokem se blíÏil ke schodÛm. KaÏdé prkno
pﬁed do‰lápnutím vyzkou‰el, jestli nevrÏe, a odhodlanû postupoval vpﬁed. PokaÏdé kdyÏ dole nastalo ticho,
stál bez hnutí a sotva se odvaÏoval d˘chat, ale kaÏdého
hluku, kter˘ mohl jeho vlastní plíÏivé kroky pﬁehlu‰it,
hned vyuÏil. Nakonec stanul aÏ témûﬁ u schodÛ. Lehl
si na podlahu a poslední kousek cesty se doplíÏil po
bﬁi‰e k zábradlí u schodi‰tû. Teì mohl obãas i vyhlédnout mezi pﬁíãkami.
Usuzoval správnû. Bylo to ideální pozorovací stanovi‰tû.
Nepﬁehlédl odtud sice celou místnost, ale vidûl
paní Hedbergovou. Sedûla poﬁád v kﬁesle, pﬁesnû jako
pﬁedtím. Plakala. A tam… z rohu místnosti, kam nedohlédl, odtamtud vy‰el chlap… dokonce dva chlapi,
proboha, tady byli taky dva maskovaní muÏi! Ano, oba
mûli na obliãeji ãerné masky a jeden mûl na nohou ty
boty, co pﬁed chvílí vykukovaly zpod závûsu.
V hodinách za Rasmusem to zachrãelo, a neÏ pochopil, Ïe se stojací hodiny chystají odbíjet, projela
jím horká vlna dûsu. Desetkrát tûÏce udeﬁily. Rasmus
mûl skoro pocit, jako by ten zvuk zpÛsobil on, a dostal strach, Ïe ti chlápkové s ãern˘mi ‰krabo‰kami vybûhnou nahoru po schodech a umlãí jeho i hodiny.
„Ne, do ‰ifonéru ne!“
Dole zanaﬁíkala paní Hedbergová. Nikdo jí neodpovûdûl. Chlap u prádelníku, ten s tûmi botami, zaãal
vytahovat zásuvky a mlãky a chladnokrevnû se v nich
pﬁehraboval.
Právû v tom okamÏiku Rasmus ucítil, jak se hned
vedle nûj nûco pohnulo, nûkdo se pﬁiblíÏil zezadu!
Chtûl vykﬁiknout zdû‰ením, chtûl umﬁít, tolik se bál…
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ale uvidûl jen maliãké ãerné kotû, které se mu tﬁelo
o nohu. KoÈata mûl moc rád. Ale ne teì. Zrovna teì si
to ãerné mrnû moc hlazení a pﬁedení neuÏije. Pokusil
se koÈátko zahnat, jemnû je nohou odsunul, ale zvíﬁátko bylo umínûné. Koneãnû se objevil nûkdo, s k˘m
se mohlo mazlit a pﬁíst u nûj, a pﬁesnû na to mûlo
chuÈ. Maliãko poskoãilo po koãiãím zpÛsobu a pﬁistálo znovu u Rasmuse, aÏ u jeho obliãeje. Zaãalo se otírat o jemnou chlapeckou tváﬁ, kroutilo se a svíjelo,
nad‰enû pﬁedlo a ocásek strãilo Rasmusovi pﬁímo do
ucha.
Rasmus si zoufal. Jak to, Ïe koãky nevnímají, Ïe
se v jejich domû dûje nûco nebezpeãného, mÀoukají
a mazlí se, zatímco jejich paniãka pláãe a je k smrti
vystra‰ená! Rozhodn˘m pohybem kotû odstrãil a zapudil je trochu tvrdûji neÏ poprvé. Kotû sebou sm˘klo po podlaze. Pak se zastavilo na místû a opovrÏlivû
se na Rasmuse podívalo. Zdvihlo se, ocas py‰nû vztyãilo vzhÛru a odplulo pryã. Nebude se pﬁece nikomu
vnucovat.
Paní Hedbergová teì naﬁíkala je‰tû víc.
„Ne, ne, náhrdelník ne,“ Ïadonila. „MÛÏete si vzít
v‰echno, ale náhrdelník ne! Musí ho dostat moje dcera v Americe!“
âlovûk u prádelníku klidnû prohlíÏel ‰perk, zlat˘
ﬁetûz mu klouzal mezi prsty. Jako by paní Hedbergovou ani nesly‰el. Strãil náhrdelník do kapsy a pokraãoval v hledání. Ten druh˘ stál beze slova u dveﬁí. Teì
Rasmus jasnû vidûl, Ïe má v ruce pistoli, a tu drÏí namíﬁenou na paní Hedbergovou a na Annu-Stinu. Vypadalo to jako v˘jev ze zlého snu. Rasmusovy ruce se
v hrÛze pevnû chytily pﬁíãek zábradlí.
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