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TEë SE NEDÍVEJ

„Teì se nedívej,“ ﬁekl John své Ïenû, „ale o dva stoly dál jsou
dvû staré panny, které se mû snaÏí hypnotizovat.“
Laura je bystré dûvãe, a tak naoko dlouze zívla a zaklonila
hlavu, jako by se rozhlíÏela po obloze a pátrala po neexistujícím letadle.
„Pﬁímo za tebou,“ dodal. „Proto se nemÛÏe‰ otoãit najednou – bylo by to moc nápadné.“
Laura sehrála nejstar‰í trik na svûtû – upustila ubrousek a pak
se pro nûj sehnula, aby ho vy‰átrala pod stolem, a kdyÏ se narovnávala, bleskurychle mrkla pﬁes levé rameno. Vzápûtí se
kousla zevnitﬁ do tváﬁe, první neklamné znamení potlaãovaného hysterického v˘buchu, a sklopila hlavu.
„To nejsou Ïádné staré panny,“ ﬁekla. „To jsou pﬁevleãení
chlapi, dvojãata.“
Pﬁeskoãil jí hlas, varovná pﬁedehra nekontrolovatelného
smíchu, a John jí rychle dolil do sklenky chianti.
„Dûlej, Ïe ka‰le‰,“ poradil jí, „aÈ si tû nev‰imnou. Ví‰ pﬁece,
jak to chodí – je to párek zloduchÛ, kteﬁí cestují po pamûtihodnostech Evropy a na kaÏdé zastávce si mûní podobu. Tady
na Torcellu jsou to sestry. A zítra v Benátkách, moÏná dnes
veãer, to budou dva bratﬁi a budou se ruku v ruce procházet
po námûstí Svatého Marka. Staãí, kdyÏ se pﬁevléknou a vezmou si jinou paruku.“
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„Lupiãi klenotÛ, nebo vrazi?“ zeptala se Laura.
„Ach, nepochybnû vrazi. Ale rád bych vûdûl, proã si vybrali
zrovna mû?“
Pﬁeru‰il je ãí‰ník, kter˘ pﬁinesl kávu a odnesl ovoce, a tím
poskytl Lauﬁe ãas potlaãit hysterii a znovu se ovládnout.
„Nechápu,“ prohlásila, „Ïe jsme si jich nev‰imli, kdyÏ jsme
sem pﬁi‰li. Nûco tak nápadného se pﬁece nedá pﬁehlédnout.“
„Byli schovaní za tou bandou AmeriãanÛ,“ ﬁekl John, „a tím
chlapíkem s plnovousem a monoklem, co vypadal jako ‰pión.
Teprve kdyÏ v‰ichni ode‰li, v‰iml jsem si tûch dvojãat. Ach
boÏe, ta s tím pramenem bíl˘ch vlasÛ se na mû zase dívá.“
Laura vytáhla z kabelky pudﬁenku a pﬁidrÏela si zrcátko pﬁed
obliãejem jako odrazové sklíãko.
„Já bych ﬁekla, Ïe se dívají na mû a ne na tebe,“ poznamenala. „Na‰tûstí jsem uloÏila svoje perly u ﬁeditele hotelu.“ Odmlãela se a Èukla si na nos pudr. „Fakt je ten,“ ﬁekla po chvíli, „Ïe
je to celé jinak. Nejsou to Ïádné vraÏednice ani lupiãky. Jsou
to dvû dojemné staﬁenky, vyslouÏilé uãitelky na dovolené,
které cel˘ Ïivot stﬁádaly, aÏ se jednou podívají do Benátek. Pﬁijely odnûkud z Austrálie, z mûsta zvaného Walabanga nebo
tak nûjak. A jmenují se Tilly a Tiny.“
Poprvé od odjezdu z domova jí zaznûl v hlase bublav˘ podtón, kter˘ mûl tak rád, a ustaraná vráska mezi oboãím se jí
vyhladila. Koneãnû, pomyslel si, koneãnû se z toho zaãíná dostávat. Jestli se mi povede v tomhle vytrvat, jestli dokáÏeme
sdílet obvyklé Ïertíky, kter˘mi jsme se vÏdycky bavili doma
i na dovolené, nesmyslné fantazie o lidech, kteﬁí sedí vedle na‰eho stolu, bydlí s námi v hotelu nebo které potkáváme v galeriích a kostelech, v‰echno bude zase v poﬁádku a Ïivot se
vrátí do star˘ch kolejí, rána se zacelí a ona zapomene.
„Ví‰,“ ﬁekla Laura, „byl to opravdu v˘born˘ obûd. Moc mi
to chutnalo.“
Díkybohu, pomyslel si, díkybohu... Pak se naklonil kupﬁedu a spiklenecky zti‰il hlas. „Jedna – nebo jeden – z nich
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jde právû na záchod,“ ﬁekl. „Myslí‰, Ïe si jde vymûnit paruku?“
„Nic neﬁíkej,“ zamumlala Laura. „PÛjdu za ní a zjistím to.
MoÏná tam má schovan˘ kufr a jde se pﬁevléknout.“
Zaãala si potichu broukat jakousi melodii, coÏ bylo pro
manÏela znamení, Ïe se cítí v poﬁádku. Stra‰idlo bylo na ãas zaÏehnáno díky staré prázdninové hﬁe, kterou tak dlouho nehráli a kterou teì, ãirou náhodou, na‰tûstí opût vzkﬁísili.
„UÏ jde?“ zeptala se Laura.
„Právû mine ná‰ stÛl,“ odpovûdûl.
Takhle sama nevypadala Ïena nijak pozoruhodnû. Vysoká
a kostnatá, s orlími rysy a nakrátko ostﬁíhan˘mi vlasy, jak b˘valo v módû, pokud si dobﬁe vzpomínal, v dobách matãina
mládí, typická pﬁedstavitelka své generace. Odhadoval, Ïe jí
mÛÏe b˘t nûco mezi padesáti a ‰edesáti lety, a byla obleãená
v ko‰ili pánského stﬁihu s límeãkem a kravatou, sportovním
saku a ‰edé tvídové sukni, sahající do pÛli l˘tek. ·edé punãochy a ãerné ‰nûrovací boty. Znal tenhle typ z golfov˘ch hﬁi‰È
a v˘stav psÛ – zásadnû nechovaly lovecká plemena, ale mopslíky –, a kdyÏ na nû ãlovûk narazil na nûjakém veãírku, dovedly
se vytasit se zapalovaãem dﬁív neÏ on, pouh˘ muÏ, vy‰trachal
z kapsy zápalky. Obecnû roz‰íﬁen˘ názor, Ïe nejrad‰i bydlely
s nûjakou zÏen‰tilej‰í, zjemnûlej‰í spoleãnicí, se nezakládal
vÏdycky na pravdû. âasto s láskou peãovaly o manÏela, náruÏivého hráãe golfu, na kterého byly patﬁiãnû hrdé. Ne, zaráÏející na této konkrétní osobû bylo pouze to, Ïe byly dvû.
Identické kopie ze stejné formy. Jedin˘ rozdíl byl v tom, Ïe ta
druhá mûla bûlej‰í vlasy.
„Co kdyÏ,“ procedila Laura mezi zuby, „vejdu na toaletu
a ona se právû bude svlékat?“
„To závisí na tom, co má pod ‰aty,“ odpovûdûl John. „Jestli
je hermafrodit, na nic neãekej a upaluj. Mohla by mít nûkde
schovanou injekãní jehlu a tﬁeba by se tû pokusila odstranit
dﬁív, neÏ se dostane‰ ke dveﬁím.“
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