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Prolog

Chlap v ãerném po nûm skoãil jako dravá ‰elma. Mûl ‰iroká
ramena a pÛsobivou svalnatou postavu – skoro hranatou.
ZaÈal pûsti, odfrkl si jako divoké zvíﬁe a v pﬁivﬁen˘ch oãích
mu pﬁitom bl˘skla krutá jiskra.
Star‰í muÏ proti nûmu nemûl sebemen‰í ‰anci. NeÏ se
nadál, pﬁimáãkl ho útoãník k podlaze a pﬁitlaãil mu tváﬁ
k bíl˘m dlaÏdicím. Nejspí‰ mu botou naplocho pﬁi‰lápl zátylek. Zapﬁel se do nûj takovou silou, aÏ star‰í muÏ usly‰el,
jak mu praskají kosti v nose. Z obou nosních dírek mu vytryskla teplá krev. Bolest se nedala srovnat s niãím, co kdy
v Ïivotû zaÏil. Hlasitû zaﬁval.
Celá ta noãní mÛra zaãala pﬁed hodinou a osmapadesáti
minutami, aãkoli star‰ímu muÏi kaÏdá z tûch minut pﬁipadala spí‰ jako hodina.
OranÏov˘ pﬁísvit posledního západu slunce, kter˘ mûl
kdy spatﬁit, uÏ v tu dobu dávno nahradila záﬁe hvûzd. Bylo
asi pÛl jedenácté, tedy o nûco ménû neÏ obvykle, kdyÏ se
rozhodl jít do domu. Zvedl se ze závûsné Ïidle na verandû
a odsunul ‰oupací dveﬁe ob˘vacího pokoje.
KdyÏ je otevíral, pﬁekvapilo ho zazvonûní u domovních
dveﬁí.
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Rozhodl se hned neotevﬁít a místo toho pﬁe‰el k oknu na
protûj‰í stranû místnosti. Jeho krémovû bíl˘ patrov˘ domek
mûl zdûn˘ dveﬁní v˘klenek, kter˘ nepatrnû vyãníval z prÛãelí domu. KdyÏ se podívá ‰ikmo z okna ob˘vacího pokoje,
mûl by vidût, kdo to na nûj v tuhle hodinu zvoní.
Svûtlo z oken a z pouliãních lamp za malou, ale pestrobarevnou kvûtinovou zahrádkou v‰ak postavu pﬁíli‰ neozaﬁovalo. Stála obrácená ke star‰ímu muÏi zády, a tak vidûl jen
ãernou bundu a ãerné kalhoty.
Nemûl z toho dobr˘ pocit. Zmocnila se ho náhlá obava, Ïe
úmysly pozdního neãekaného hosta jsou temnûj‰í neÏ tma,
která ho zahalovala jako ãern˘ hábit.
Kdyby tomu tak ale skuteãnû bylo, zvonil by u dveﬁí? Ne,
kdyby mûl nûjaké zlovûstné úmysly, poãkal by a v noci by
se do domu prostû vloupal.
MoÏná postihl nûkterého z jeho pﬁátel nûjak˘ záchvat,
infarkt nebo nûco podobného. S takovou eventualitou je tﬁeba poãítat, kdyÏ u vás v tak pozdní hodinu nûkdo zazvoní.
A právû tato úvaha star‰ího muÏe pﬁimûla k tomu, Ïe ‰el
ke dveﬁím a otevﬁel je.
Témûﬁ o dvû hodiny pozdûji leÏel s pﬁeraÏen˘m nosem
na zemi, pﬁimáãknut˘ nohou chlapa v ãerném k podlaze.
„Tak,“ ozval se nad ním trochu huhÀav˘ tich˘ hlas. „Tohle
je satisfakce.“
Odpovûdût mu nedokázal – sotva byl schopen nasát staÏen˘m hrdlem do plic trochu vzduchu.
Ramenat˘ útoãník ho zvedl za límec zelenobílé kostkované ko‰ile a vrazil mu koleno do zad tak tvrdû, Ïe mu cel˘m tûlem prolétla nová vlna agónie a z hrdla se mu vydral
zmuãen˘ sten. Pak ho ten dûsiv˘ náv‰tûvník znovu upustil
na zem jako pytel brambor. Star‰í muÏ pevnû zavﬁel oãi,
lapal po dechu a pravou ruku si pﬁitiskl k nosu, ze kterého
mu neustále crãela krev.
Poslední dûjství se odehrálo rychle. Chlap v ãerném ho
ne‰etrnû odvlekl po schodech nahoru na pÛdu. Tam mu ko10
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lem krku navlékl provaz a pevnû mu ho pod bradou utáhl.
Pﬁipomínalo to uvázání kravaty, ve skuteãnosti to ale bylo
nûco docela jiného. Útoãník ho snadno zvedl, takÏe za okamÏik uÏ roztﬁesenû stál na rozvrzané dﬁevûné Ïidli, z níÏ se
dávno odloupal v‰echen nátûr. Vetﬁelec je‰tû jednou ‰kubl
provazem, kter˘ se mu uÏ tak zaﬁezával do kÛÏe na krku.
Byl tak nucen balancovat jen na ‰piãkách nohou.
V‰e, co se s ním dûlo, trpnû sná‰el bez jakéhokoli dal‰ího pokusu o odpor. V hlavû sly‰el ptaãí zpûv, trylky tak hlasité, Ïe by mu znemoÏnily myslet, i kdyby byl je‰tû nûjak˘ch
my‰lenek schopn˘. Do lebky jako by mu nûkdo nesnesitelnû bu‰il kladivem v místû, kde mu ji útoãník plnou váhou
pﬁi‰lápl tak surovû, Ïe mu na protûj‰í stranû málem pukla.
Star‰í muÏ byl tûlesnû i du‰evnû zcela zlomen˘.
Teprve teì si v‰iml, Ïe je provaz, kter˘ má navleãen˘ na
krku, pﬁehozen˘ pﬁes tlust˘ dﬁevûn˘ stﬁe‰ní trám a zavázan˘ na pevn˘ uzel.
Zadíval se do tváﬁe svého vraha. Páchl potem a v oãích
mu plál oheÀ.
Chlap v ãerném pak zvedl nohu a kopl do Ïidle.
Rozvrzan˘ kus nábytku odlétl stranou.
Jason, zahﬁmûla star‰ímu muÏi v hlavû poslední my‰lenka. Ach boÏe, Jason!

