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Muž v černém obleku

„Napi‰te jim, Ïe jste dostala lep‰í nabídku z CI Paris a nastupujete
ihned.“
„CI Paris?“
„PafiíÏská poboãka jedné z na‰ich spoleãností, která se zab˘vá správou
majetku. Va‰e pracovní smlouva bude uzavfiena s nimi. Nechám fieditele
vyfiídit va‰e doãasné pracovní povolení, stejnû jako evropskou modrou
kartu.“
Acacia pfielétla pohledem pozemky, nad nimiÏ ãnûly nad vrcholky
stromÛ Alpy. Majestátní zasnûÏené hory se tyãily proti modré obloze, po
které sem tam plul nûjak˘ mráãek.
Hory se nemusely bát o své zamûstnání, ani o finanãní podporu své
rodiny, ani neodbytného ‰v˘carského obchodníka, kter˘ mûl evidentnû
slabost pro brio‰ky s meruÀkovou marmeládou.
„Máte na stole pracovní nabídku,“ pokraãoval Nicholas tich˘m hlasem. „Práce pro mû nám dá ãas zjistit, kdo hledá ten deník.“
Odka‰lal si. „Minulou noc jste fiekla, Ïe potfiebuji nové pfiátele.“
Podívala se mu do oãí.
„Buìte mou pfiítelkyní, Acacie.“
„To se pfiátelíte se v‰emi sv˘mi asistentkami?“
„Moje souãasná asistentka je se mnou uÏ témûfi deset let. Koncem roku
se stanu kmotrem jejího prvního dítûte.“
„Nevypadáte jako kmotr.“
Zvedl si ruku nad hlavu. „Nejsem dost vysok˘?“
Rozesmála se. Nemohla si pomoct. Nicholas byl se sv˘mi sto devadesáti centimetry hodnû vysok˘. Ale zase ne pfiíli‰, co se jejího mínûní
t˘kalo.
„Budeme dobr˘ t˘m, Acacie.“
Povzdechla si. „Pomohl jste mi, kdyÏ jsem to potfiebovala. Také vám
na oplátku pomÛÏu. Ale po ¤ecku chci jet domÛ.“
„Odvezu vás do PafiíÏe osobnû.“

„Podepí‰u tu smlouvu, ale ráda bych se s vámi dohodla, Ïe cesta do
¤ecka bude na zkou‰ku. Nechci za ni Ïádné peníze. Oba potom uvidíme,
jestli to spolu zvládneme del‰í dobu.“
„To je smû‰né,“ pfieru‰il ji Nicholas. „Jak si – “
„Není to smû‰né,“ nenechala se odb˘t. „MoÏná zjistíme, Ïe spolu nedokáÏeme pracovat.“
„O tom pochybuji.“
Zamraãila se. „Jak si mÛÏete b˘t tak jist˘?“
„ProtoÏe jsem se obeznámil s va‰í pracovní morálkou a strávil jsem
s vámi nûjak˘ ãas. Umím dobfie odhadnout lidsk˘ charakter, Acacie. A u vás
jsem mûl jasno témûfi okamÏitû.“
S hlasit˘m cinknutím odloÏila ‰álek na talífiek. „Odhadl jste mû a poÏádal jste, abych zavolala Marcela.“
„ProtoÏe byl m˘m kontaktem.“ Nicholas odhodil ubrousek na stÛl.
„A vy jste to otoãila a navrhla, abych daroval ty smû‰né vûci pro Silke hladov˘m dûtem.“
„A to jste taky udûlal. Dostala jsem od té organizace e-mail, Ïe za vá‰
dar obdrÏeli tisíce eur.“
„Pfiesnû. Copak to nevidíte? UÏ teì nám to spolu jde.“
„A co va‰e souãasná asistentka?“
Nicholas si protfiel oãi. „Je upoutána na lÛÏko, dokud se to dítû nenarodí. Mûla strach, aby ne‰lo o rizikové tûhotenství.“
„To je mi líto.“ Acacia se obrátila v Ïidli. „Podepí‰u tu smlouvu, ale
nepfiijmu Ïádné peníze, dokud se nevrátíme z ¤ecka. VyÏaduji zku‰ební
dobu.“
„Fajn,“ zabruãel Nicholas. „Nechám madame Bishopovou, aby vám
poslala smlouvu. Juliet má ãíslo na pafiíÏské fiemeslníky. MÛÏete si s nimi
promluvit o postupujících pracích. Následnû máte svÛj první úkol; obstarat si ‰atník osobní asistentky. Ke klasickému obleãení na jednání budete potfiebovat i formální odûv.“
Pfiimhoufiila oãi. „Je tohle typick˘ poÏadavek?“
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„Na zaãátku ano. Moje nynûj‰í asistentka dostala pfii nástupu pfiíspûvek na obleãení. Musíme vzbuzovat jist˘ dojem, ale je to dojem, kter˘
s potû‰ením zaplatím.“
„VáÏnû?“
„Myslel jsem, Ïe jste byla concierge, Acacie.“ Zacukaly mu koutky.
„Tohle jistû nemÛÏe b˘t tûÏk˘ úkol?“
„Concierge obvykle nenakupují sami pro sebe.“
Zajiskfiily mu oãi. „Pfiem˘‰lejte o tom jako o moÏnosti nauãit se nûco
nového. Mám otevfien˘ úãet v nûkolika Ïenevsk˘ch buticích. Juliet vám
dá seznam a mÛÏe vás doprovodit, stejnû jako Kurt. Musím se dnes ráno
vydat do Curychu a nevrátím se dfiív neÏ pozdû v noci. Zítra odjíÏdíme
na Santorini.“
Acacia pocítila náhle bodnutí… ãehosi, kdyÏ si uvûdomila, Ïe se bude
toulat po jejich rozlehl˘ch pozemcích bez nûj. Skryla svoji reakci za rezervovan˘ úsmûv. „¤ekl jste Santorini?“
„Ano. Sbalte si i nûjaké sportovní obleãení, kdybychom ‰li na pláÏ.“
„Na pláÏ? To uzavíráte obchody na pláÏi?“
Uchechtl se. „KdyÏ mám ‰tûstí.“
„Zatímco budete pryã, je tu místo, kde bych si mohla procviãit svá
bojová umûní?“
„Plánujete trénink, mademoiselle?“
Pokrãila rameny. „SnaÏím se nûco dûlat kaÏd˘ den. Vy ne?“
„Dobrá poznámka. Je tu malá tûlocviãna, která by mûla vyhovovat
va‰im potfiebám. Juliet vám ji ukáÏe.“
„Díky.“
Nicholas se postavil a dotkl se jejího ramene. „Tû‰ím se na na‰i spolupráci.“
Acacia se obrátila, aby mohla sledovat, jak její nov˘, atraktivní ‰éf
odchází.

25. kapitola


Později v noci stál Nicholas na chodbû pfied sv˘m pokojem v domû
jeho rodiãÛ.
Bylo pozdû. Právû se vrátil z Curychu.
Nejprve do‰el k bazénu. Doufal, Ïe se bude moci pfiipojit k Acacii
a zaplavat si. BohuÏel se zdálo, Ïe dnes veãer odpoãívá.
Vyrazil k jejímu pokoji a zÛstal stát pfiede dvefimi. Uvnitfi bylo naprosté ticho. Nicholas vydechl úlevou. Pfiál si, aby se dobfie vyspala.
Byla to s v˘jimkou jeho sestry pravdûpodobnû ta nejsilnûj‰í Ïena, jakou
kdy potkal.
Nicholas stfielil oãima k dal‰ímu pokoji.
Rivin pokoj sousedil s Acaciin˘m. Nebyl uvnitfi celé roky. Ale nûjak se
pfiistihl, Ïe k nûmu kráãí a otevírá dvefie.
Stiskl vypínaã a rozsvítil.
Pfiekvapilo ho, jak je tady uklizeno. Juliet spoleãnû se sluÏebnictvem
udrÏovala v‰echny pokoje v bezchybném stavu. Rivin pokoj nebyl v˘jimkou. Ale nechali tu i její vûci. Plátno stálo pfiipravené, jako by na ni
ãekalo.
Nicholas nesl mnohá bfiímû, z nichÏ nûkterá na nûj naloÏili jiní. Za nûkterá vdûãil jen sám sobû. Zodpovûdnost za sestru pociÈoval od noci, kdy
ji zavraÏdili.
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Kdyby na ni nespûchal, protoÏe byl nedoãkav˘ pfiedstavit jí svou snoubenku, moÏná by byla stále naÏivu. Tfieba by ti zlodûji ode‰li dfiív, neÏ by
si jich v‰imla.
Thierry, jejich ochranka, ten útok pfieÏil. Riva takové ‰tûstí nemûla.
Pfiinejmen‰ím jim ale Thierry poskytl informace o pachatelích.
Nicholas se vyhnul Rivinû portrétu na zdi. Vina mu drÏela pohled
stranou, zatímco kráãel zpátky ke dvefiím.
Pfiísahal, Ïe pomstí její smrt, a dokud se tak nestane, nepodívá se jí
do oãí.
Zhasl svûtlo, zavfiel za sebou dvefie, pro‰el kolem Acaciina pokoje k vlastnímu a cestou si frustrovanû sundal kravatu.
Na schodi‰ti se zjevila vysoká, hubená postava.
Nicholas prudce zastavil. Zmatenû upíral oãi do ztemnûlé chodby.
„Maman?“

26. kapitola


Příštího rána vstala Acacia brzy. Oblékla si nové plavky,
do‰la k bazénu a tfiicet minut v kuse trápila své tûlo. Byl tepl˘ sluneãn˘
den a s Alpami v pozadí si Acacia plavání velmi uÏívala.
Do pokoje se vrátila mnohem dfiív, neÏ mohl b˘t kdokoliv vzhÛru,
vysprchovala se a zabalila si vûci. Pro let na Santorini si vzala jednoduché
obleãení – bílé kalhoty, Ïlutou ko‰ili s krátk˘m rukávem a bronzové sandály. Aby tomu dodala trochu barvy, protáhla si oãky v pase kalhot pestrobarevn˘ ‰átek.
KdyÏ procházela jídelnou, zaslechla z terasy hlasy. Skrz otevfiené dvefie
spatfiila Nicholase u stolu se snídaní. Dnes nesedûl v ãele. Pfii‰lo jí to docela zvlá‰tní.
Jakmile vy‰la na terasu, uvûdomila si, Ïe Nicholas není sám.
„Acacie.“ Postavil se a vûnoval jí zdrÏenliv˘ úsmûv.
Vedle nûj sedûla velmi atraktivní postar‰í Ïena s melírovan˘mi blond
vlasy po ramena. Zkoumavû na Acacii upfiela modré oãi.
Nicholas se zniãehonic zjevil po jejím boku a odtáhl jí Ïidli. „Maman,
tohle je Acacia Santos. Acacie, tohle je moje matka Hélène Cassirerová.“
Jakmile se tato informace dostala do jejího podvûdomí, zdvofiile se
usmála. „Je mi potû‰ením vás poznat, madame.“
„I mnû, mademoiselle.“ Madame Cassirerová jí úsmûv oplatila.
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Acacia se podívala na Nicholase. „Omlouvám se, Ïe ru‰ím. Já jen – “
Mávla rukou k domu.
„âekali jsme na vás.“ Madame Cassirerová k˘vla hlavou k prázdné
Ïidli, kterou jí Nicholas odtáhl. „Obávám se, Ïe mÛj manÏel stále spí.
Vrátili jsme se z Tahiti pozdû v noci.“
Acacia stfielila pohledem k prázdnému místu v ãele stolu a nedotãenému nádobí. Nicholasovi rodiãe se vrátili domÛ.
Pfiipadala si jako vetfielec.
Posadila se a peãlivû si rozprostfiela do klína ubrousek. KdyÏ zvedla
hlavu, setkala se s oãima madame Cassirerové. Byly zvûdavé.
Nicholas zaujal své místo vedle matky ve chvíli, kdy se objevila Gretle.
Rozlila jim kávu, pomeranãov˘ dÏus a ‰ampaÀské.
„UÏ jsem svého syna nûjak˘ ãas nevidûla, takÏe trvám na pfiípitku,“
vysvûtlila madame.
Acacia zvedla svou sklenku a pfiiÈukla si s ostatními.
„OdloÏíme ná‰ odjezd na zítra,“ oznámil Nicholas a Acacii se pohledem omlouval.
Acacia se obrátila k jeho matce. „Jaká byla va‰e cesta?“
„Dlouhá. Tahiti je kouzelné místo, ale dostat se z nûj je nûco úplnû
jiného.“ Napila se ‰ampaÀského.
„Dûkuji za va‰i pohostinnost. Máte nádhern˘ domov.“
Madame se rozzáfiila. „VÏdycky, kdyÏ jsem pryã, zapomenu, jak je tu
nádhernû. DÛm je obvykle aÏ na sluÏebnictvo prázdn˘. Je pfiíjemné mít
zase spoleãnost.“
V‰ichni se pustili do snídanû a u stolu se rozhostilo ticho, aãkoliv nakonec ustoupilo zdvofiilé konverzaci.
Nicholas se po Acacii nûkolikrát kradmo podíval a pokou‰el se zachytit její pohled. Acacia s ním nehodlala vést konverzaci beze slov pfied
jeho matkou, takÏe se jeho oãím vyh˘bala.
Usilovnû se snaÏila udrÏet lehk˘ tón, ale byla napjatá jako struna.
Nemûla ráda pfiekvapení.

KdyÏ dojedli, madame Cassirerová se k ní obrátila. „Chtûla byste se
ke mnû pfiipojit na procházku?“
Pokou‰ela zakr˘t ‰ok. „Ano, samozfiejmû.“
„V˘bornû.“ Madame vstala a stejnû tak Nicholas. Odtáhl jí Ïidli.
Poplácala ho po nezjizvené tváfii a políbila na obû líce. „Uvidíme se
pozdûji.“
Nicholas obe‰el stÛl, aby nabídl pomoc také Acacii. „Nevûdûl jsem, Ïe
pfiijedou,“ za‰eptal.
Bylo jí jasné, Ïe se jí pfied madame nepodafií odpovûdût. Tak jen nepatrnû pfiik˘vla.
„Uvidíme se pozdûji?“ zeptal se s nadûjí.
„Ano.“ Usmála se. Nemûla právo se zlobit, protoÏe se Cassirerovi vrátili domÛ. Byla nesvá, ale nechtûla, aby si to Nicholas vyloÏil jako mrzutost.
Otoãila hlavu a zjistila, Ïe si je madame zkoumavû a s úsmûvem prohlíÏí.
Nicholas ustoupil stranou a ony spoleãnû vyrazily na druhou stranu
terasy a dolÛ po schodech.
Sto osmdesát centimetrÛ vysoká madame Cassirerová byla vy‰‰í neÏ
Acacia. Mûla dlouhé ‰tíhlé nohy a na sobû elegantní, ale jednoduché
modré ‰aty a ‰ÀÛru perel.
„Jak jsou na tom va‰e sandály?“ Madame se zastavila a prohlédla si
Acaciiny boty. „Jsou pohodlné?“
„Ano.“ Acacia se podívala na její bílo modré stfievíce na nízkém podpatku se vzájemnû propojen˘mi zlat˘mi C na ‰piãkách. Nebyly to zrovna
boty na procházku, ale byly pûkné.
„Je tu cesta. Nebudeme se muset bát, Ïe se zabofiíme do trávy.“ Madame zamífiila ke klikaté stezce sypané ‰tûrkem. Její drahé boty na nûm
s kaÏd˘m krokem kfiupaly.
Následovala ji a snaÏila se vymyslet vhodné a bezpeãné téma k hovoru.
„Jak jste potkala mého syna?“ Madame poãkala, neÏ se k ní Acacia
pfiipojí, a pak teprve pokraãovala v chÛzi.
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Acacia se podívala na Nicholase. „Omlouvám se, Ïe ru‰ím. Já jen – “
Mávla rukou k domu.
„âekali jsme na vás.“ Madame Cassirerová k˘vla hlavou k prázdné
Ïidli, kterou jí Nicholas odtáhl. „Obávám se, Ïe mÛj manÏel stále spí.
Vrátili jsme se z Tahiti pozdû v noci.“
Acacia stfielila pohledem k prázdnému místu v ãele stolu a nedotãenému nádobí. Nicholasovi rodiãe se vrátili domÛ.
Pfiipadala si jako vetfielec.
Posadila se a peãlivû si rozprostfiela do klína ubrousek. KdyÏ zvedla
hlavu, setkala se s oãima madame Cassirerové. Byly zvûdavé.
Nicholas zaujal své místo vedle matky ve chvíli, kdy se objevila Gretle.
Rozlila jim kávu, pomeranãov˘ dÏus a ‰ampaÀské.
„UÏ jsem svého syna nûjak˘ ãas nevidûla, takÏe trvám na pfiípitku,“
vysvûtlila madame.
Acacia zvedla svou sklenku a pfiiÈukla si s ostatními.
„OdloÏíme ná‰ odjezd na zítra,“ oznámil Nicholas a Acacii se pohledem omlouval.
Acacia se obrátila k jeho matce. „Jaká byla va‰e cesta?“
„Dlouhá. Tahiti je kouzelné místo, ale dostat se z nûj je nûco úplnû
jiného.“ Napila se ‰ampaÀského.
„Dûkuji za va‰i pohostinnost. Máte nádhern˘ domov.“
Madame se rozzáfiila. „VÏdycky, kdyÏ jsem pryã, zapomenu, jak je tu
nádhernû. DÛm je obvykle aÏ na sluÏebnictvo prázdn˘. Je pfiíjemné mít
zase spoleãnost.“
V‰ichni se pustili do snídanû a u stolu se rozhostilo ticho, aãkoliv nakonec ustoupilo zdvofiilé konverzaci.
Nicholas se po Acacii nûkolikrát kradmo podíval a pokou‰el se zachytit její pohled. Acacia s ním nehodlala vést konverzaci beze slov pfied
jeho matkou, takÏe se jeho oãím vyh˘bala.
Usilovnû se snaÏila udrÏet lehk˘ tón, ale byla napjatá jako struna.
Nemûla ráda pfiekvapení.

KdyÏ dojedli, madame Cassirerová se k ní obrátila. „Chtûla byste se
ke mnû pfiipojit na procházku?“
Pokou‰ela zakr˘t ‰ok. „Ano, samozfiejmû.“
„V˘bornû.“ Madame vstala a stejnû tak Nicholas. Odtáhl jí Ïidli.
Poplácala ho po nezjizvené tváfii a políbila na obû líce. „Uvidíme se
pozdûji.“
Nicholas obe‰el stÛl, aby nabídl pomoc také Acacii. „Nevûdûl jsem, Ïe
pfiijedou,“ za‰eptal.
Bylo jí jasné, Ïe se jí pfied madame nepodafií odpovûdût. Tak jen nepatrnû pfiik˘vla.
„Uvidíme se pozdûji?“ zeptal se s nadûjí.
„Ano.“ Usmála se. Nemûla právo se zlobit, protoÏe se Cassirerovi vrátili domÛ. Byla nesvá, ale nechtûla, aby si to Nicholas vyloÏil jako mrzutost.
Otoãila hlavu a zjistila, Ïe si je madame zkoumavû a s úsmûvem prohlíÏí.
Nicholas ustoupil stranou a ony spoleãnû vyrazily na druhou stranu
terasy a dolÛ po schodech.
Sto osmdesát centimetrÛ vysoká madame Cassirerová byla vy‰‰í neÏ
Acacia. Mûla dlouhé ‰tíhlé nohy a na sobû elegantní, ale jednoduché
modré ‰aty a ‰ÀÛru perel.
„Jak jsou na tom va‰e sandály?“ Madame se zastavila a prohlédla si
Acaciiny boty. „Jsou pohodlné?“
„Ano.“ Acacia se podívala na její bílo modré stfievíce na nízkém podpatku se vzájemnû propojen˘mi zlat˘mi C na ‰piãkách. Nebyly to zrovna
boty na procházku, ale byly pûkné.
„Je tu cesta. Nebudeme se muset bát, Ïe se zabofiíme do trávy.“ Madame zamífiila ke klikaté stezce sypané ‰tûrkem. Její drahé boty na nûm
s kaÏd˘m krokem kfiupaly.
Následovala ji a snaÏila se vymyslet vhodné a bezpeãné téma k hovoru.
„Jak jste potkala mého syna?“ Madame poãkala, neÏ se k ní Acacia
pfiipojí, a pak teprve pokraãovala v chÛzi.
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„Setkali jsme se v pafiíÏském hotelu. Pracovala jsem tam jako concierge.“ Acacia nevidûla dÛvod, proã zamlãovat pravdu.
„Ach, a ve kterém hotelu?“
„Victoire.“
„Ten je krásn˘. Máme v sousedství apartmán.“ Madame po ní hodila
oãkem. „VÏdycky jsem mûla za to, Ïe concierge musejí mít velmi dobré
vzdûlání. Studovala jste v PafiíÏi?“
„Ano, na Sorbonnû.“
Tváfií jí prokmitl stín smutku. „Moje dcera tam také studovala. Nepfiedpokládám, Ïe byste ji znala?“
Acacia zavrtûla hlavou.
„Byla star‰í neÏ Nicholas, takÏe pravdûpodobnû odpromovala dfiív, neÏ
jste vÛbec nastoupila,“ vysvûtlila madame posmutnûle.
„Nicholas mû vãera veãer vzal do galerie. Musíte b˘t velmi py‰ní na
práci, kterou tam va‰e dcera odvedla.“
Madam se k ní obrátila ãelem. „Nicholas vás vzal do galerie?“
„Ano.“
Madam si zaãala pohrávat s perlov˘m náhrdelníkem na krku. „Nevkroãil do ní celé roky. Stejnû jako nikdo z nás.“
Acacia si nebyla jistá, jak na tuto informaci zareagovat.
Madame pustila perly. „UÏ dlouho jsem v PafiíÏi nebyla, aãkoliv si náv‰tûvu vÏdycky velmi uÏiju. Bydlíte pfiímo ve mûstû?“
„Ano, v pátém okrsku.“
Madame se usmála. „Latinská ãtvrÈ a Sorbonna. Mám tu ãást mûsta
ráda. Je velmi zajímavá.“
Kráãely v tichosti a cesta se mezitím stoãila mezi stromy. Brzy se jim
dÛm ztratil z dohledu.
„Jak dlouho se vídáte s m˘m synem?“
Zrudla. „Nevídáme se.“
Madame se na ni váÏnû zadívala. „Ale jste pfiátelé.“

Acacia nemûla slov. Nebyla si jistá, o co se Nicholas se svou matkou
ohlednû její situace podûlil. Vypadalo to, Ïe madame Cassirerová do‰la
k mylnému závûru.
„Mûla jsem trochu problémy a Nicholas mû laskavû vzal sem, dokud je
nevyfie‰ím,“ pfiiznala.
„Dobfie,“ pfiipustila jemnû. „To zní, jako by se mÛj syn vrátil na správnou cestu.“
UvaÏovala, kolik toho jeho matka o jeho rozliãn˘ch aktivitách ví. Musela nûco tu‰it.
Vedle cesty se najednou zjevila lampa. Jak k ní pfiicházely, Acacia si
uvûdomila, Ïe je to stará Ïelezná plynová lampa se sklenûn˘mi v˘plnûmi.
KdyÏ k ní do‰ly, madame se zastavila. „Musím se vám k nûãemu pfiiznat.“
Acacia se obrnila.
„KdyÏ mi Nicholas fiekl, Ïe si sem nûkoho pfiivedl, byla jsem zvûdavá.
A kdyÏ mi zamûstnanci prozradili, Ïe ten nûkdo je atraktivní mladá Ïena,
okamÏitû jsme se vrátili. Nicholas si uÏ velmi dlouho nikoho domÛ nepozval.“ Madame se usmála. „Jste pÛvabnûj‰í, neÏ jsem si pfiedstavovala.“
Acacia zaãala b˘t nervózní. „To je od vás milé. Ale musím vám sdûlit,
Ïe mezi Nicholasem a mnou není Ïádn˘ romantick˘ vztah. PoÏádal mû,
abych mu poskytla své sluÏby na obchodní cestû na Santorini a já souhlasila. Na‰e spojení je ãistû profesionální.“
„Nevzal by vás do galerie, kdybyste byli jenom kolegové,“ odpovûdûla
madame obratem. „Ta budova pfiedstavuje pfiíli‰ velk˘ smutek a ztrátu.
UÏ je naãase, aby se Nicholas zaãal pfiátelit se skuteãnou Ïenou. Jsem
nad‰ená a nepfiesvûdãíte mû o opaku.“
Acacia byla pfiíli‰ slu‰ná, neÏ aby se hádala. Nicholasova matka se jí
líbila. Nemohla si pomoct, aby nesrovnávala její chovaní s onou lyonskou dámou z hotelu. Madame Cassirerová byla rozhodnû srdeãnûj‰í
a zdvofiilej‰í.
Ukázala na lampu. „Co si o tom myslíte?“
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„Setkali jsme se v pafiíÏském hotelu. Pracovala jsem tam jako concierge.“ Acacia nevidûla dÛvod, proã zamlãovat pravdu.
„Ach, a ve kterém hotelu?“
„Victoire.“
„Ten je krásn˘. Máme v sousedství apartmán.“ Madame po ní hodila
oãkem. „VÏdycky jsem mûla za to, Ïe concierge musejí mít velmi dobré
vzdûlání. Studovala jste v PafiíÏi?“
„Ano, na Sorbonnû.“
Tváfií jí prokmitl stín smutku. „Moje dcera tam také studovala. Nepfiedpokládám, Ïe byste ji znala?“
Acacia zavrtûla hlavou.
„Byla star‰í neÏ Nicholas, takÏe pravdûpodobnû odpromovala dfiív, neÏ
jste vÛbec nastoupila,“ vysvûtlila madame posmutnûle.
„Nicholas mû vãera veãer vzal do galerie. Musíte b˘t velmi py‰ní na
práci, kterou tam va‰e dcera odvedla.“
Madam se k ní obrátila ãelem. „Nicholas vás vzal do galerie?“
„Ano.“
Madam si zaãala pohrávat s perlov˘m náhrdelníkem na krku. „Nevkroãil do ní celé roky. Stejnû jako nikdo z nás.“
Acacia si nebyla jistá, jak na tuto informaci zareagovat.
Madame pustila perly. „UÏ dlouho jsem v PafiíÏi nebyla, aãkoliv si náv‰tûvu vÏdycky velmi uÏiju. Bydlíte pfiímo ve mûstû?“
„Ano, v pátém okrsku.“
Madame se usmála. „Latinská ãtvrÈ a Sorbonna. Mám tu ãást mûsta
ráda. Je velmi zajímavá.“
Kráãely v tichosti a cesta se mezitím stoãila mezi stromy. Brzy se jim
dÛm ztratil z dohledu.
„Jak dlouho se vídáte s m˘m synem?“
Zrudla. „Nevídáme se.“
Madame se na ni váÏnû zadívala. „Ale jste pfiátelé.“

Acacia nemûla slov. Nebyla si jistá, o co se Nicholas se svou matkou
ohlednû její situace podûlil. Vypadalo to, Ïe madame Cassirerová do‰la
k mylnému závûru.
„Mûla jsem trochu problémy a Nicholas mû laskavû vzal sem, dokud je
nevyfie‰ím,“ pfiiznala.
„Dobfie,“ pfiipustila jemnû. „To zní, jako by se mÛj syn vrátil na správnou cestu.“
UvaÏovala, kolik toho jeho matka o jeho rozliãn˘ch aktivitách ví. Musela nûco tu‰it.
Vedle cesty se najednou zjevila lampa. Jak k ní pfiicházely, Acacia si
uvûdomila, Ïe je to stará Ïelezná plynová lampa se sklenûn˘mi v˘plnûmi.
KdyÏ k ní do‰ly, madame se zastavila. „Musím se vám k nûãemu pfiiznat.“
Acacia se obrnila.
„KdyÏ mi Nicholas fiekl, Ïe si sem nûkoho pfiivedl, byla jsem zvûdavá.
A kdyÏ mi zamûstnanci prozradili, Ïe ten nûkdo je atraktivní mladá Ïena,
okamÏitû jsme se vrátili. Nicholas si uÏ velmi dlouho nikoho domÛ nepozval.“ Madame se usmála. „Jste pÛvabnûj‰í, neÏ jsem si pfiedstavovala.“
Acacia zaãala b˘t nervózní. „To je od vás milé. Ale musím vám sdûlit,
Ïe mezi Nicholasem a mnou není Ïádn˘ romantick˘ vztah. PoÏádal mû,
abych mu poskytla své sluÏby na obchodní cestû na Santorini a já souhlasila. Na‰e spojení je ãistû profesionální.“
„Nevzal by vás do galerie, kdybyste byli jenom kolegové,“ odpovûdûla
madame obratem. „Ta budova pfiedstavuje pfiíli‰ velk˘ smutek a ztrátu.
UÏ je naãase, aby se Nicholas zaãal pfiátelit se skuteãnou Ïenou. Jsem
nad‰ená a nepfiesvûdãíte mû o opaku.“
Acacia byla pfiíli‰ slu‰ná, neÏ aby se hádala. Nicholasova matka se jí
líbila. Nemohla si pomoct, aby nesrovnávala její chovaní s onou lyonskou dámou z hotelu. Madame Cassirerová byla rozhodnû srdeãnûj‰í
a zdvofiilej‰í.
Ukázala na lampu. „Co si o tom myslíte?“
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Acacia se na ni zadívala. Lampa sem mezi stromy nezapadala, jako
kdyby ji nûkdo postavil doprostfied lesa z ãirého rozmaru.
„Ta lampa mi pfiipomíná dûtsk˘ pfiíbûh.“
„VáÏnû? Kter˘?“
„Lva, ãarodûjnici a skfiíÀ.“
„Mnû také.“ Madame zamy‰lenû hledûla na lampu. „Moje dcera mûla tu
knihu jako dítû moc ráda. Chodívala sem a hledala Aslana. Pfied mnoha
lety tu byla pfiíjezdová cesta. KdyÏ ji rodiãe mého manÏela pfiemístili jinam, nechali ji zru‰it a vysadili místo ní trávu. Na lampu zapomnûli.“
„Je mi líto va‰í ztráty, madame,“ pronesla Acacia ti‰e.
Madame pootoãila hlavou. Rysy ve tváfii mûla zkroucené bolestí. Ale
obrovskou silou vÛle byla za pár vtefiin jako dfiív. „Mluvil s vámi Nicholas o Rivû?“
„Trochu. Byla jsem nesmírnû ohromená, jak je va‰e sbírka pfiístupná
lidem s rÛzn˘mi postiÏeními.“
„To musel udûlat Nicholas,“ za‰eptala madame.
„âást kaÏdé sbírky je plasticky vyobrazena, takÏe i nevidomí si mohou doslova osahat umûlecká díla. A jednou za mûsíc galerie vítá náv‰tûvníky s Alzheimerovou chorobou nebo demencí. Ve v˘stavních síních hraje
hudba a láká je, aby se posadili a uÏili si exponáty.“
Madame nakrátko zavfiela oãi. „Nevûdûla jsem to.“ Znovu je otevfiela.
„KdyÏ ztratíte dítû, otevfie se zející jáma, která uÏ nikdy nezmizí. Je mi
líto, Ïe to musím fiíct, ale v na‰em pfiípadû se v‰echno toãí kolem Rivy –
a její nepfiítomnosti. Galerii se vyh˘bám.“
Rezolutnû zvedla bradu. „Musím ji znovu nav‰tívit. Jste zázrak, má
drahá.“
„Studovala jsem umûní,“ pronesla Acacia.
„VáÏnû? Které období?“
„Impresionismus.“
„Ach, ano. Ten mám také nejradûji. Mûli jsme nádherného Degase,
ale…“ odmlãela se.

Acacia pfiik˘vla. „Nicholas mi to fiekl.“
Madame jí vûnovala zvlá‰tní pohled. „On vám fiekl o ukraden˘ch obrazech?“
„Ano.“
„Byly doby, kdy jsme nedokázali mluvit o tom, co se stalo. Nicholas
vám musí vûfiit, kdyÏ se vám svûfiil s takov˘mi vûcmi.“ Madame popo‰la
blíÏ a matefisk˘ se dotkla Acaciiny tváfie. „Jste moc milá dívka. Nepfiedpokládám, Ïe bych vás pfiesvûdãila, abyste si se mnou dala odpoledne ãaj?
UÏ je to dlouho, co jsem pofiádala ãajov˘ d˘chánek.“
Acacia se usmála. „Bude mi potû‰ením.“
„V˘bornû.“ Madame Cassirerová jí úsmûv oplatila a spoleãnû zamífiily zpátky k domu.
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Později večer, kdyÏ uÏ v‰ichni ostatní ode‰li spát, sedûla Acacia s Ni-

cholasem u bazénu.
Na Ïádost rodiãÛ se k veãefii slavnostnû oblékli. Nicholas mûl jeden ze
sv˘ch ãern˘ch oblekÛ, ale sako teì uÏ odloÏil. Modrou kravatu si povolil
a nechal ji viset kolem krku. Sundal si boty i ponoÏky a máchal si nohy ve
slané vodû v bazénu.
Acacia si oblékla vzdu‰né broskvové ‰aty. Její lodiãky leÏely opu‰tûné
vedle Nicholasov˘ch polobotek. Také si máãela nohy ve vodû.
Byla jasná, hvûzdná noc a Acacia s bezdech˘m úÏasem sledovala oblohu.
Nikdy si ani nepfiedstavovala, Ïe by ji Ïivot zavedl na tak nádherné místo,
natoÏ Ïe stráví tak pfiíjemn˘ veãer s rodiãi nûkoho úplnû cizího.
Opodál se ve stfiíbrném kbelíku chladilo ‰ampaÀské. Nicholas jim ãas
od ãasu dolil sklenky, zatímco pomalu a rozváÏnû popíjeli.
Nakonec to byl Nicholas, kdo prolomil ticho. „Nevûdûl jsem, Ïe jsou
na cestû.“
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Acacia se na ni zadívala. Lampa sem mezi stromy nezapadala, jako
kdyby ji nûkdo postavil doprostfied lesa z ãirého rozmaru.
„Ta lampa mi pfiipomíná dûtsk˘ pfiíbûh.“
„VáÏnû? Kter˘?“
„Lva, ãarodûjnici a skfiíÀ.“
„Mnû také.“ Madame zamy‰lenû hledûla na lampu. „Moje dcera mûla tu
knihu jako dítû moc ráda. Chodívala sem a hledala Aslana. Pfied mnoha
lety tu byla pfiíjezdová cesta. KdyÏ ji rodiãe mého manÏela pfiemístili jinam, nechali ji zru‰it a vysadili místo ní trávu. Na lampu zapomnûli.“
„Je mi líto va‰í ztráty, madame,“ pronesla Acacia ti‰e.
Madame pootoãila hlavou. Rysy ve tváfii mûla zkroucené bolestí. Ale
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„âást kaÏdé sbírky je plasticky vyobrazena, takÏe i nevidomí si mohou doslova osahat umûlecká díla. A jednou za mûsíc galerie vítá náv‰tûvníky s Alzheimerovou chorobou nebo demencí. Ve v˘stavních síních hraje
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drahá.“
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„VáÏnû? Které období?“
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„Ach, ano. Ten mám také nejradûji. Mûli jsme nádherného Degase,
ale…“ odmlãela se.

Acacia pfiik˘vla. „Nicholas mi to fiekl.“
Madame jí vûnovala zvlá‰tní pohled. „On vám fiekl o ukraden˘ch obrazech?“
„Ano.“
„Byly doby, kdy jsme nedokázali mluvit o tom, co se stalo. Nicholas
vám musí vûfiit, kdyÏ se vám svûfiil s takov˘mi vûcmi.“ Madame popo‰la
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Acacia se usmála. „Bude mi potû‰ením.“
„V˘bornû.“ Madame Cassirerová jí úsmûv oplatila a spoleãnû zamífiily zpátky k domu.
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Později večer, kdyÏ uÏ v‰ichni ostatní ode‰li spát, sedûla Acacia s Ni-

cholasem u bazénu.
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na cestû.“
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Vánek jí odfoukl pramen vlasÛ a ten se jí pfiilepil pfiímo na nalíãené
rty. Nicholas ho uchopil mezi dva prsty a zastrãil jí ho za ucho.
„Díky.“ Pozvedla k nûmu sklenku ‰ampaÀského.
„To já dûkuji, Acacie. Byla jste velmi trpûlivá a okouzlující, navzdory
pfiekvapení, které pfiipravila moje rodina.“
„Va‰i rodiãe jsou milí. Jejich spoleãnost jsem si uÏila.“
„Díky, Ïe jste zabavila matku. Chybí jí Riva.“ Nicholas se s ní stfietl
pohledem. Byl pln˘ vdûãnosti.
„Nemusela jsem se pfiemáhat. Nezúãastnila jsem se ãajového d˘chánku
léta. Vûdûl jste, Ïe mi va‰e matka pÛjãila klobouk? Byla to obrovská, elegantní vûc, jakou nosí v anglickém Ascotu.“
„Klobouk, procházka, design va‰eho pafiíÏského bytu – to jsou vûci,
které mûla dûlat s mou sestrou.“
„Já vím,“ pronesla soucitnû. „Moc jí chybí.“
„Nevím, jak mám se svojí matkou mluvit.“ Nicholas zvedl nohu a pak
ji zase spustil, coÏ mûlo za následek men‰í gejzír. „Jaká je va‰e matka?“
„Pfiísná. VáÏná, ale divoce mû miluje.“
„Divoce.“ Nicholas se usmál. „To se mi líbí. Moje matka je téÏ známá
svou divokostí. Je to rotvajler v Chanelu.“
Acacia zvrátila hlavu a rozesmála se. Srovnání elegantní a decentní
madame Cassirerové s rotvajlerem bylo naprosto smû‰né.
„Takov˘ nádhern˘ zvuk,“ za‰eptal Nicholas.
„Jak˘ zvuk?“
„Vá‰ smích.“
Uhladila si sukni a dala si pozor, aby si nezmáãela spodní lem. „Nemûla bych to fiíkat, ale myslím si, Ïe va‰í matce chybíte.“
Nicholas zvedl sklenku. „Ví, kde mû najít.“
„Stejnû jako vy dobfie víte, kde ji hledat. Spûchala domÛ, protoÏe jste
tu byl vy.“
„Myslím, Ïe oba víme, proã se sem tak hnala,“ poznamenal su‰e.

„KdyÏ jste spolu po veãefii tanãili, vidûla jsem, jak je ‰Èastná, Ïe je zase
s vámi. Usmívala se.“
Nicholas se na ni koutkem oka podíval. „Se mnou jste si nezatanãila.“
„UÏ jsem va‰im rodiãÛm vysvûtlila, Ïe s vámi pracuji. Nebylo by profesionální, abychom spolu tanãili.“
„MoÏná ne.“ Strãil do ní loktem. „Ale pfiátelé spolu tanãí.“
„Nejsme skuteãní pfiátelé, Nicholasi.“ Acacia drÏela hlas nízko, aby to
nevzal jako uráÏku.
Sklopil pohled ke sv˘m nohám a ponofiil je do vody. „Správnû.“
Oplatila mu ‰Èouchnutí. „Ale pokud to chcete vûdût, mám neuvûfiitelnû dlouh˘ seznam chyb.“
„O tom pochybuji.“ Dolil jim sklenky.
„Va‰e matka mi prozradila, Ïe nevûdûla o v‰ech tûch programech v galerii.“
„Po tom, co se stalo, jsme o galerii pfiestali mluvit. Já jsem se zapojovat nepfiestal, ale moji rodiãe ano.“
„Mûl byste b˘t na to, co jste dokázal, py‰n˘.“
Nicholas sklonil hlavu.
KdyÏ nic nefiekl, Acacia pokraãovala: „Umûní je pro v‰echny a bez pfiístupu k nûmu se stává elitáfisk˘m.“
„Tohle fiíkávala moje sestra. Mûla za to, Ïe umûní je nutnost, ne pfiepych. Zavedla jeden bezplatn˘ den v mûsíci. Pokraãujeme v tom dodnes.
Jeden den v mûsíci mÛÏe kdokoliv pfiijít a podívat se, aniÏ by musel zaplatit vstupné.“
„Pfiála bych si, aby i ostatní galerie byly tak otevfiené.“ Acacia odloÏila
‰ampaÀské a sepjala ruce v klínû. „Nevím, jaké to je ztratit sestru. Máte
moji nejhlub‰í soustrast.“
Nicholas se obrátil, aby se na ni mohl podívat. „Dûkuji vám.“
„Taková ztráta se nedá napravit a nelze na ni zapomenout. VÏdycky
vám bude chybût. Ale podle mého názoru si mnoho lidí najde smysl
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Ïivota v tom, Ïe se soustfiedí na odkaz milované osoby a ujistí se, aby se
na dotyãného nikdy nezapomnûlo.
AÈ uÏ si to va‰e matka uvûdomuje, nebo ne, budujete sestfiin odkaz.
Roz‰ífiil jste programy, kter˘m byla tak oddaná, a zrealizoval na její
památku i dal‰í. Zasvûtil jste svÛj Ïivot hledaní ukraden˘ch umûleck˘ch
dûl. Va‰i rodiãe tyto vûci nebyli schopni udûlat, tak jste se toho chopil
vy. Mûl byste b˘t py‰n˘ nejenom na svoji rodinu a sestru, ale také na
sebe. Va‰e odhodlání a tvrdá práce jsou velmi vzne‰ené, Nicholasi.“
Zachmufiil se.
A kdyÏ k ní obrátil oãi, spatfiila v nich obavy. „Zklamal jsem.“
„Jak jste zklamal?“
„Nena‰el jsem ty obrazy, ani nepfiedal její vrahy spravedlnosti.“
Acacia si povzdechla a znovu se zadívala na nebe. Na chvíli se odmlãela. „Znáte ten pfiíbûh o Sisyfovi?“
„âetl jsem Camuse na univerzitû.“
Acacia se usmála. „Nemyslím tuhle verzi, ale starovûk˘ m˘tus v Homérovû Odysee.“
„Ne, ten neznám.“
„Myslím, Ïe dÛleÏité ãásti jsou stejné. Sisyfos byl odsouzen valit kámen
do kopce. Diov˘m pfiiãinûním se kámen pokaÏdé skutálel zpût do údolí
pfiesnû ve chvíli, kdy Sisyfos dosáhl vrcholu. Znovu a znovu vynakládal
svoji sílu, aby dostal kámen na vrchol, jenom aby byl nucen to po celou
vûãnost opakovat.“
„OdpusÈte mi, ale nenacházím Ïádnou souvislost s na‰í pfiedchozí
konverzací,“ vûnoval jí Nicholas chab˘ úsmûv.
„Souvislostí je snaha, to je na tom to chvályhodné. Je to Sisyfova vytrvalost a houÏevnatost, co tak obdivujeme. Myslím, Ïe v odhodlání druh˘ch a nás samotn˘ch nacházíme cosi stateãného a vzne‰eného.“ Obrátila se ãelem k Nicholasovi. „Doufám, Ïe va‰e touha po spravedlnosti bude
úspû‰ná. Ale i kdyby nebyla, i v tom samotném úkolu je nûco stateãného. Obdivuji to.“

„Proboha Ïivého, nedûlejte ze mû Sisyfa.“ Nicholas do sebe jedním
lokem obrátil zbytek ‰ampaÀského a dolil si.
„Nic z vás nedûlám,“ za‰eptala Acacia. „Ale poznám vzne‰enost a odvahu, kdyÏ ji vidím.“
ZtûÏka si povzdechl a svûsil hlavu.
„Nicholasi, zklamete jedinû v pfiípadû, Ïe to vzdáte. PokaÏdé, kdyÏ se
Sisyfos zapfiel ramenem o kámen a tlaãil ho do kopce, zvítûzil nad bohy.
Nedokázali ho zlomit. Na va‰í misi, tedy najít ukradená rodinná umûlecká díla, ctíte své rodiãe a sestru tím, Ïe se nevzdáváte. A to je vzne‰ené
vítûzství.“
Pfiik˘vl.
„Pfiátelé?“ PoloÏila ruku se sklenkou ‰ampaÀského vedle té jeho.
Zvedl k ní tmavé oãi. „Pfiátelé.“
PfiiÈukli si a napili se.
„Dûkuji,“ zamumlal Nicholas.
„Nemáte zaã.“
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