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Îlut˘ Robert se jiÏ ãastokrát ve svém Ïivotû ocitl na tenkém
ledu, pod nímÏ se prohánûli tuãní kapﬁi z Cosa Nostra a chobotnice sicilského podsvûtí. Pohlaváﬁi mafie se, jak známo,
vÏdy rádi obklopovali krásn˘mi Ïenami. A právû jedna z nich,
b˘valá hollywoodská hereãka Sandra Martelli, jednoho krásného dne vtrhla do Robertova hotelového pokoje.
„Musíte mi pomoci, Roberte!“
„Proã?“
„ProtoÏe jsem v úzk˘ch a protoÏe vám dobﬁe zaplatím!“
„Tak to jsou opravdu dva velmi pádné dÛvody,“ zamyslel se
Robert. „O co se jedná?“
„Budu struãná,“ Sandra se usadila do kﬁesla pﬁímo proti
koÏenému pytli naplnûnému pískem, do kterého Robert svûdomitû bu‰il. Právû totiÏ pilnû trénoval, kdyÏ ho Sandra tak
náhle pﬁepadla. „NabaÏil se mû Al Caponi.“
„Ten slavn˘ gangster?“
„Ano, pﬁesnû ten.“
„Ale já asi tûÏko Al Caponiho donutím,“ u‰klíbl se Robert,
„aby vás opût zaãal milovat.“
„O to nejde,“ klidnû odvûtila Sandra, „ostatnû na‰e nenávist je v souãasné dobû vzájemná.“
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„Tak o co tedy jde?“ nechápal Robert.
„Abych neskonãila jako v‰echny jeho pﬁedchozí milenky,“
zapálila si Sandra roztﬁesenou rukou cigaretu, která ‰kodí
zdraví, coÏ bylo napsáno anglick˘m jazykem na krabiãce
anglického pÛvodu.
„A jak skonãily pﬁedchozí milenky Al Caponiho?“ pﬁiznal
se Robert ke své nevûdomosti o soukromém Ïivotû slavného
gangstera.
„Copak vy nevíte, Ïe má pﬁezdívku Modrovous? Copak vy
nevíte, jak˘ krut˘ osud potkal Ïeny anglického krále Jindﬁicha VIII.?“
Îlut˘ Robert uÏ zaãínal chápat, ale nejdﬁíve vzdal hold
Sandﬁin˘m historick˘m znalostem: „Vidím, Ïe jste nejen krásná, ale i vzdûlaná.“
„Mám stﬁední hollywoodskou prÛmyslovku zakonãenou
maturitou,“ pochlubila se b˘valá filmová hvûzda.
„TakÏe vy se obáváte,“ Robert pﬁestal bu‰it do pytle a vrhl
se na bradla, „Ïe budete nejspí‰ zavraÏdûna?“
„Pﬁesnû tak,“ polkla ztûÏka Sandra. „Znám totiÏ osud sv˘ch
pûti pﬁedchÛdkyÀ, jak uÏ jsem vám naznaãila. BlíÏí se konec
ãervna a od ledna do kvûtna to vÏdycky skonãilo stejnû.“
„Moment,“ zarazil se Robert, „copak Al Caponi své milenky stﬁídá kaÏd˘ mûsíc?“
„Pﬁesnû tak,“ potvrdila znovu Sandra. „Málokdo z jeho
okolí to sice ví, ale on je námûsíãník.“
Îlut˘ Robert skonãil na bradlech a pﬁesedlal na konû.
„TakÏe po mnû chcete, abych tomu nûjak zabránil, jestli se
nem˘lím.“
„Ne, nem˘líte se,“ ﬁekla Sandra. „A pokud zemﬁu pﬁirozenou smrtí, budu vám aÏ do ní neskonale vdûãná.“
„Ale pÛvodnû jsme mluvili i o honoráﬁi,“ polekal se Robert.
„Vdûãnost je sice krásná vûc, ale...“
„Milion dolarÛ,“ nenechala Sandra Roberta domluvit.
„Staãí?“
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Lupiã-gentleman na sobû nedal znát, Ïe mu suma málem
vyrazila dech.
„Staãí,“ ﬁekl su‰e. „Ale povûzte mi, milá Sandro, jak byly
vlastnû zlikvidovány pﬁedchozí milenky Al Caponiho? VraÏda je jednou vraÏda, a ta se ani gangsterÛm nepromíjí. Al Caponi to pﬁece jistû musel vÏdy narafiãit tak, aby to vypadalo
jako ne‰Èastná náhoda.“
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„Taky Ïe narafiãil,“ k˘vla Sandra. „U které z jeho posledních obûtí mám zaãít?“
„Abych si mohl udûlat pﬁehledn˘ obrázek, mÛÏeme klidnû
zaãít lednem,“ navrhl Robert.
„Tak ta lednová se utopila,“ sledovala Sandra s obdivem,
jak elegantnû pﬁeskoãil Robert z konû na kozu. „Únorová
zmrzla a bﬁeznová spadla z rozhledny.“
„A pﬁedpokládám, Ïe Al Caponi mûl vÏdy perfektní alibi?“
znovu se u‰klíbl Îlut˘ Robert.
„Jistû,“ ﬁekla trpce Sandra. „A aby byl v˘ãet úpln˘, tak ta
dubnová spolkla tak velkou rybí kost, Ïe jí rozpárala hltan
i hrtan, no a má pﬁedchÛdkynû snûdla zkaÏenou pa‰tiku.“
„Vskutku vynalézav˘ muÏ, ten Al Caponi,“ prohodil uznale
Robert. „A nemáte náhodou tu‰ení, jakou smrt chystá vám?“
„Kdybych to vûdûla,“ ﬁekla chladnû Sandra, „patrnû bych
u‰etﬁila ten milion dolarÛ, kter˘ vám nabízím jako honoráﬁ.“
„Sorry,“ ﬁekl Robert a ode‰el se do koupelny opláchnout.
„Ale vûru,“ konstatoval je‰tû mezi dveﬁmi, „do konce mûsíce
ãervna nám uÏ mnoho dní nezb˘vá.“
„Bystr˘ postﬁeh,“ odtu‰ila Sandra, „jestli se nem˘lím, tak ty
dny nám zb˘vají pouhé tﬁi.“
„Udûlám v‰e, co bude v m˘ch silách,“ ujistil b˘valou hereãku Robert.
„Je to i ve va‰em zájmu,“ pﬁik˘vla Sandra. „Cel˘ honoráﬁ
vám totiÏ vyplatím aÏ prvního ãervence. Îádná záloha, rozumíte?“
„Rozumím,“ ﬁekl Robert, obleãen˘ ve Ïlutém froté Ïupanu,
„jsme tedy na v‰ech podmínkách dohodnuti. Dovolte, Sandro,
abych vás teì doprovodil pﬁed hotel a k taxíku.“
„To nemusíte, trefím sama,“ usmála se b˘valá hollywoodská kráska.
„Já to taky nedûlám z nûjaké pﬁehnané galantnosti,“ ucedil
Robert, „ale uÏ mi zaãíná nabíhat honoráﬁ, tak to prostû povaÏuji za svou profesionální povinnost. Aby vás totiÏ Al Ca11
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poniho lidé nezlikvidovali dﬁív, neÏ zaãnu podnikat akce
na va‰i záchranu. Mimochodem, pﬁedpokládám, Ïe teì uÏ
v Al Caponiho vile nebydlíte?“
„Samozﬁejmû,“ ﬁekla Sandra s pﬁevahou. „UÏ více neÏ
t˘den se skr˘vám u své nejlep‰í pﬁítelkynû.“
„A mohu znát její jméno a adresu?“
Sandra vytáhla z kabelky vizitku, a neÏ ji pﬁedala Robertovi,
krátce zaváhala. „MÛÏu se na vás stoprocentnû spolehnout?“
„Za milion dolarÛ myslím, Ïe mÛÏete,“ ﬁekl cynicky Îlut˘
Robert.
Vzal si vizitku a krátce na ni pohlédl: „TakÏe Madona...“
„Je to její pﬁezdívka,“ pﬁik˘vla Sandra. „Také b˘valá hereãka, ale dodnes vlastnû u ﬁemesla zÛstala. Je‰tû aspoÀ zpívá.“
„Tak jdeme,“ uchopil Robert Sandru pod paÏí a vyvedl ji
pﬁed hotel, kde stála ﬁada taxíkÛ.
Pﬁed hotelem na‰tûstí postávala i skupina punkáãÛ, takÏe
Robert ve svém Ïlutém froté Ïupanu nebyl stﬁedem pozornosti.
Hned druh˘ taxík v poﬁadí se Robertovi zdál dostateãnû
vhodn˘. Jeho ﬁidiãem byl totiÏ âíÀan a o mafiánech se bûÏnû
vûdûlo, Ïe s âíÀany Ïádné styky neudrÏují, ponûvadÏ se bojí
Ïloutenky.
„Bye, bye (ãti baj, baj),“ rozlouãil se Robert s b˘valou hollywoodskou hereãkou.
Pak se vrátil do svého apartmá a je‰tû poﬁád v Ïupanu zaãal
horeãnû jednat.
„Haló, to je vila Al Caponiho? Potﬁeboval bych okamÏitû
mluvit s va‰ím ‰éfem! Îe není pﬁítomen? Pak mu laskavû
vzkaÏte, Ïe mu jde o Ïivot. Kdo volá? Jmenuji se Îlut˘ Robert
a teì vám nadiktuji ãíslo do svého hotelu.“
Robert zavûsil a pak zaãal sledovat vteﬁinovou ruãiãku na
sv˘ch náramkov˘ch hodinkách. Telefon zadrnãel pﬁesnû za
dvacet vteﬁin. Îlut˘ Robert uznale pok˘vl, protoÏe zpûtn˘ telefonát neoãekával dﬁíve neÏ za minutu.
„Mister Robert?“
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„U aparátu.“
„Pﬁedám vám pana Al Caponiho. Chtûl by s vámi mluvit.“
„Bude mi potû‰ením,“ souhlasil Robert a vzápûtí se v telefonu ozval buráciv˘ hlas slavného gangstera.
„Tak povídejte, co víte, ãlovûãe! Nebo vás odstﬁelím!“
„To po telefonu dost dobﬁe nejde,“ namítl Îlut˘ Robert.
„Nebylo by rozumnûj‰í, abychom se nûkde se‰li?“
„Dobrá, pﬁijeìte okamÏitû do mé vily!“
„Ani mû nenapadne,“ zavrtûl lupiã-gentleman hlavou, „o vás
je totiÏ známo, Ïe nejste pﬁíli‰ dobr˘ hostitel. Dokonce jsem
zaslechl cosi o tom, Ïe sv˘m hostÛm rad‰i neÏ kávu servírujete sekané olovo.“
„Tak dost!“ zahﬁmûl do telefonu Al Caponi. „Urãete si tedy
sám, kde se sejdeme.“
„Co byste ﬁíkal krãmû U Dvou Zlat˘ch Párátek? Víte, kde
to je?“
Tahle krãma byla nedaleko Robertova hotelu.
„Samozﬁejmû Ïe vím! Buìte tam pﬁesnû za pÛl hodiny!“
Rachot v telefonním sluchátku svûdãil o tom, Ïe na druhém
konci Al Caponi prudce zavûsil.
Vzhledem k vzdálenosti od hotelu byl Robert u Dvou Zlat˘ch Párátek za pouh˘ch pût minut. Mûl tedy dost ãasu, aby
si krãmu dÛkladnû prohlédl. Zatím byla témûﬁ prázdná, dva
svalnatí ãerno‰i vedle baru krmili jukebox a jeden opil˘ námoﬁník se doÏadoval dvojitého lomcováka, kter˘ by ho postavil na nohy.
„Co to bude, ‰éfe?“ zeptal se barman Roberta. „Whisky,
nebo dvojitá whisky?“
„Vidím, Ïe máte ‰irok˘ sortiment,“ ﬁekl pﬁátelsky lupiã-gentleman.
„No, jestli jste abstinent,“ zavtipkoval barman, „moh’ bych
vám nabídnout je‰tû vodku a gin.“
„ZÛstanu u té whisky.“
„Dvojitou?“
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„Ne, jednoduchou a se sodou, kdyÏ budete tak laskav.“
„Ná‰ zákazník, ná‰ pán,“ pokrãil barman rameny, „i kdyÏ
jsem nûkde ãetl, Ïe po sodovce se blbne.“
„Jste si tak jist˘, Ïe právû po sodovce?“
Bûhem této konverzace vbûhli do baru dva uﬁícení muÏi.
Aãkoliv vbûhli spoleãnû, kaÏd˘ z nich se posadil do opaãného
rohu krãmy.
Îlut˘ Robert stﬁíkl pár kapek ze sifonu do své sklenky a rozváÏnû se napil.
První z tûch dvou muÏÛ byl ve tváﬁi tak popelav˘, Ïe pﬁipomínal popelnici. Druh˘ byl spí‰e zelen˘ s bled˘mi skvrnami,
takÏe pﬁipomínal rokfórovou omáãku.
Robert nepochyboval, Ïe má tu ãest poznat osobní pistolníky Al Caponiho. Jestli je jejich ‰éf pﬁesn˘, pak to znamená,
pomyslel si Robert, Ïe má je‰tû cel˘ch dvacet minut na to, aby
se obou muÏÛ zbavil. JenÏe jak?
RobertÛv mozek se zaãal roztáãet do ìábelsk˘ch obrátek.
ProtoÏe oba pistolníci sedûli u Dvou Zlat˘ch Párátek v protilehl˘ch koutech...
„To je ono!“ zamumlal si sám pro sebe Robert a kradmo se
ujistil, Ïe jak v kapse levé, tak v kapse pravé má ostﬁe nabité
revolvery.
Chladnû dopil svou ledovou whisky, pak se rychl˘m skokem pﬁemístil pﬁímo doprostﬁed krãmy a tasil jak nalevo, tak
napravo. Al Caponiho pistolníci také tasili. JenÏe v tom okamÏiku sebou Îlut˘ Robert rychle plácl na podlahu.
„Beng!“
„Beng!“
Staãilo, aby ‰lehly pouze ty dva v˘stﬁely, a Al Caponiho pistolníci se kﬁíÏovou palbou navzájem oddûlali.
Îlut˘ Robert vstal z podlahy a oprá‰il si kolena. Pak s lehkou v˘ãitkou oslovil barmana: „Nemáte tu pﬁíli‰ ãisto.“
Barman se témûﬁ zhroutil: „Jestli si, pane, pﬁejete, dám zastﬁelit uklízeãku.“
14

ROBERT_ZLOM.QXD 8/20/08 11:20 AM Stránka 15

„Ale fuj,“ prohlásil lupiã-gentleman, „mnû se zabíjení hnusí. Navrhl bych vám nûco docela jiného. Pokuste se co nejrychleji zavolat Pohﬁební sluÏbu.“
Barman okamÏitû odbûhl telefonovat do své kanceláﬁe za
barem, a vskutku, Pohﬁební sluÏba Mackie Messer a syn byla
u Dvou Zlat˘ch Párátek cobydup.
Zﬁízenci od MesserÛ rychle odklidili mrtvoly obou Al Caponiho pistolníkÛ a barman se Îlutého Roberta zeptal: „A co
si budete pﬁát teì?“
„Je‰tû jednu whisky,“ ﬁekl lupiã-gentleman, povytáhl levou
manÏetu Ïluté ko‰ile a podíval se na své náramkové hodinky
se Ïlut˘m ﬁemínkem. Jestli je Al Caponi opravdu tak pﬁesn˘,
pak by mûl dorazit za dvû minuty...
A skuteãnû také za dvû minuty Al Caponi dorazil. Rozhlédl
se nejprve pátrav˘m zrakem po krãmû U Dvou Zlat˘ch Párátek a nevûﬁil sv˘m oãím.
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