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Vûnování
Tuto knihu vûnuji svému tatínkovi Charlesi A. Kostelovi,
babiãce Katherine Rokusek Kostelové a v‰em Ïenám v âeské
republice.
Jsem neskonale vdûãná své rodinû: manÏelu Bobovi a dûtem
Jami, Fae, Valerii a Juddovi.
Dále srdeãnû dûkuji v‰em kamarádkám a ãtenáfikám, které mû
po celou dobu podporují v psaní.

Prolog

1500 n. l.

V

évodkynû z Jardinu smoãila pero v nádobce s ãerven˘m inkoustem.
Ruce se jí tfiásly. Náprstník. Omûj. Rulík. Peãlivû vykrouÏila kaÏdé ‰arlatové písmeno a vypsala názvy bylin, z nichÏ ãi‰el jed. Tyhle nebezpeãné
rostliny pouÏíval cikánsk˘ léãitel Z. pfii sv˘ch experimentech. Husím brkem
zaznamenala kaÏdiãk˘ lék, pfiesnû sepsala v‰echny pfiísady a pokyny.
Pak si stáhla zlaté brokátové rukávy, vyhlédla z okna vysoké vûÏe
a znovu si vybavila pfiíjezd toho tichého koãovníka. PoÏádal o povolení
vstoupit Ïeleznou branou na území alsaského hradu a potom jí vyprávûl
o své experimentální medicínû. Panství spadalo pod její správu, a tak mu
nabídla pfiístfie‰í pro jeho práci. Po nûkolika dnech pro nûj zaãala z trsÛ
otrhávat bylinky, které pouÏíval ve sv˘ch recepturách, a su‰ila je v um˘várnû. Brzy se stala jeho pomocnicí. Drtila a stloukala smûsi bylin a doufala, Ïe se jí podafií vyléãit její vlastní bolesti. KdyÏ se objevily zvûsti, Ïe
jeho medicíny mají hojivé úãinky, zkou‰ela je usrkávat po mal˘ch dou‰cích, ale úleva se nedostavovala. Její opotfiebované tûlo bylo pfiíli‰ ochromeno nemocemi.
Zpûv vrabce za oknem ji pfiimûl opût usednout za stÛl. Znovu se pustila
do psaní. Tentokrát sepsala pût pfiísad na pfiípravu zvlá‰tního ãaje, kter˘
Z. vafiil. Kvûtinov˘ odvar s erotick˘m nádechem. Pelynûk. Máta. Libeãek.
¤ebfiíãek. Îivulka. Byl to jeho jedin˘ recept, kter˘ obsahoval pouze poÏivatelné byliny. KdyÏ Z. prohlásil, Ïe tento nápoj dokáÏe nejen odvrátit
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proces stárnutí, ale také stimulovat milostnou touhu, v‰imla si, Ïe jeho
pravidelní konzumenti vypadají mladistvûji a vitálnûji.
Nedokázala ovládnout svou zvûdavost a jednoho dne elixír okusila.
Omámená jeho úãinky se dopotácela do postele, kde se oddala snûní
o opáleném muÏi, kter˘ zcela uspokojí ve‰keré její potfieby. Následujícího dne se celé hodiny procházela po zahradû a snaÏila se vybavit si slastné
pocity, které ovládly její stárnoucí tûlo i mysl. Po cestû zpût ustaranû pfiem˘‰lela, Ïe by ãaj mohl zasáhnout do Ïivota obyvatel panství. A kdyÏ nûktefií váÏnû nemocní pacienti, které Z. léãil, zemfieli, poslala ho pryã.
Nemohla se ale zbavit dotûrné otázky: zemfieli ti stafií a nemocní lidé
pfiirozenou smrtí, nebo po poÏití jeho lektvarÛ? Stejnû jako ten cikán vûfiila, Ïe v‰e zelené pocházející z pfiírody mÛÏe léãit. Teì, kdyÏ cítila, Ïe jí
nezb˘vá mnoho ãasu, snaÏila se uchovat jeho uãení pro budoucí generace.
Ty snad budou mít moÏnost studovat a provûfiit úãinnost a bezpeãnost
tûchto receptur a vyuÏít je k boji proti v‰emoÏn˘m obávan˘m nemocem.
KdyÏ skonãila, popsané listy sloÏila a vloÏila je do pouzdra, které pfiipnula k zadní stranû své knihy o pûstování rostlin a léãiv˘ch bylin. Zapálila svíãku a otiskla dvû rudé peãeti: první na kapsu uvnitfi, kde se skr˘valy
recepty Z., a druhou na obal své knihy. Sebrala poslední síly a napsala
svému synovi krátk˘ vzkaz:
MÛj milovan˘ Gozberte,
od doby, kdy tvÛj otec zemfiel, jsi prokázal velkou odvahu.
MÛj ãas se pomalu naplnil a je teì na tobû, abys zajistil chod
na‰eho milovaného panství Jardin. Mám na tebe jednu prosbu.
Schovej mou knihu léãiv˘ch bylin pfied zvídav˘ma oãima. Nepí‰e
se v ní o Ïádn˘ch rodinn˘ch tajemstvích. Obsahuje jen moje
kresby a seznamy na‰ich rostlin a lidov˘ch léãebn˘ch postupÛ.
Najde‰ tam ale také návody cikánského léãitele na pfiípravu
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odvarÛ proti otokÛm, rÛzn˘m v˘rÛstkÛm a pfiíznakÛm stárnutí.
Nech ji bezpeãnû ukrytou ve sklepení, dokud nenastane ten
správn˘ ãas. Nelze pfiedvídat, zda nebudou tyto informace
jednoho dne povaÏovány za cenné nûk˘m skuteãnû vzdûlan˘m
a pouÏity k léãbû váÏn˘ch onemocnûní, která postihnou druhé.
Tvá milující matka vévodkynû z Jardinu

PoloÏila vzkaz na ‰arlatov˘ obal Léãivé knihy a v‰e pfievázala zlatou stuhou. Vyãerpaná rezignovanû sfoukla svíãku a poloÏila prsty na snítku
libeãku utrÏeného na zahradû. âekala, aÏ ji zahalí stín smrti, jejíÏ tíha se
neustále vzná‰ela okolo jejího tûla. KdyÏ zafoukal vánek, kfiehká du‰e
vévodkynû opustila tûlo a odletûla na kfiídlech vrabce.
Do hradní vûÏe zabloudil mot˘l a dosedl na rukopis. Mával sv˘mi
oranÏovoãern˘mi kfiídly. Ten plynul˘ pohyb byl nesly‰n˘, vzduch se v‰ak
h˘bal a tfiepotání pestré mozaiky pokraãovalo díky jejich neviditeln˘m
jemn˘m úderÛm. Mávání nab˘valo na intenzitû a rozpínalo se. Zaplnilo
cel˘ prostor vûÏe a pokraãovalo dál. Nakonec splynulo s proudem vûtru,
kter˘ se zdvihl, prohnal se sluncem zalitou zahradou a minul zlovûstn˘
mrak války a chorob, kter˘ se vzná‰el nad alsaskou krajinou.
Pozdûji se na kvetoucích ‰vestkách uhnízdili vrabci a cvrlikali své písnû
mlad˘m sazeniãkám bylin, které ra‰ily hluboko v pÛdû.
Je‰tû pozdûji se na zelenajících polích shromáÏdily vãely. Pfiilákala je vÛnû
libeãku, jetele a mrkve, která se linula venkovsk˘m vzduchem.
Poklidná píseÀ rytmického pohybu oranÏovoãern˘ch kfiídel se ‰ífiila dál
bez ohledu na dobu a poãasí.

Kapitola

1

J

ak se Zemû otáãela ve vesmíru, epidemie a jiné katastrofy pfiicházely
a odcházely, ale rodina JardinÛ v‰e ve zdraví pfieãkala na svém kamenném hradû tyãícím se mezi rozeklan˘mi skálami uprostfied rozlehlé alsaské krajiny. Pozdûji rodina investovala do hroznÛ odrÛdy Pinot Blanc.
Vymûnila Ïivot na luxusním hradu za vinici, která se proslavila sv˘m
vynikajícím produktem, klevnerem s koufiov˘m aroma. Obklíãená proplétajícími se vûtviãkami vinné révy tam na zahradû, která kdysi dala
rodu JardinÛ jméno, dále rostla stejná zelenina a neobvyklé byliny.
Ubûhlo nûkolik set let a Léãivá kniha zÛstávala ukryta pfied svûtem ve
sklepení, dokud se ve dvacátém prvním století nestala souãástí reklamní
kampanû. V roce 2015 se uÏ víno JardinÛ prodávalo slu‰nû, ale vévoda
Quincy touÏil po je‰tû vût‰ím zisku. Najal marketingovou firmu, aby jim
pomohla rozvinout mezinárodní prodej, a ta pfii‰la s návrhem na v˘razn˘
rud˘ leták. Ten nejen Ïe propagoval jardinské víno, ale navíc lákal zvûdavce tím, Ïe se zmiÀoval o vzácném rodinném dûdictví v podobû ukryté
knihy.
Semena z alsaského dědictví na prodej,
jedlá i jedovatá,
pouze pro dekorativní účely.
Ze středověké zahrady, z panství rodiny Jardinů,
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kde je ukryta zapečetěná Léčivá kniha...
Ceník vína a bylinných semen naleznete uvnitř letáku.

Podle slov letáku byla semena klíãem k Ïivotu v souladu s pfiírodou. Semena, jejichÏ síla by byla umocnûná záhadou starobylosti a nebezpeãí,
nebyla zrovna snadno k dostání. Kde by ãlovûk sehnal takovou neobvyklou sbírku? Samozfiejmû pouze na panství JardinÛ, alsaské vinici proslavené vynikajícím klevnerem.
Poãítaãov˘ program vygeneroval jako území, na nûmÏ bude distribuce
letákÛ zahájena, Spojené státy americké. Zemi, která je známá sv˘mi neomezen˘mi finanãními moÏnostmi a ‰tûdrostí. Následn˘ v˘zkum pak
vyhodnotil Kalifornii jako stát, kde bude nejvhodnûj‰í zkusit prodávat
víno pomocí záhadn˘ch semen.
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S

laná pfiímofiská vÛnû zaplavila budovu se ‰tukovanou omítkou postavenou v typickém koloniálním stylu v Groverly v Kalifornii. Uvnitfi
Ústfiední knihovny pracovala ve svém koutku asistentka fieditelky Lily
McFaeová, která právû tfiídila po‰tu. My‰lenky jí zabloudily na její beznadûjn˘ Ïivot bez lásky. Ve sv˘ch ãtyfiiceti letech touÏila opût nûkoho
milovat, líbat a objímat, touÏila po tom jedineãném závanu milostného
dobrodruÏství. Po nûkom, koho teprve potká. Po nûkom, kdo na ni tam
nûkde ãeká. Zachvûla se. V tomhle okamÏiku to znûlo naprosto nereálnû.
Z iPhonu hrál Mozart. Otevfiela knihu s návody na origami, která byla
urãena k vyfiazení, protoÏe si ji nevypÛjãilo dost lidí. S nosem zabofien˘m
mezi stránkami sáhla po ‰arlatovém letáku leÏícím na vrchu hromady nevyÏádané po‰ty. Prsty pfiejíÏdûla po propracovan˘ch ilustracích. Záhyby
údolí. Horské záhyby. Spousta záhybÛ. Ze skládaného zámotku se vynofiil papírov˘ mot˘l. V povznesené náladû poslala knihovnice svÛj v˘tvor
vzduchem pfies pfiepáÏku.
Z druhé strany se ozval podráÏdûn˘ hlas: „Co to bylo proboha?“
KdyÏ Lily vykoukla, zjistila, Ïe její mistrovsk˘ origami kousek uvízl ve
vyãesan˘ch vlasech její pfiísné ‰éfové, fieditelky knihovny sleãny Trummelové.
„Ach, to mû mrzí,“ omluvila se Lily.
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„âas na hraní vypr‰el.“ Sleãna Trummelová mr‰tila papírov˘m mot˘lem o podlahu. „Máte uÏ domluvenou náhradní v˘stavu za ty baseballové karty? Omluvili se opravdu na poslední chvíli.“
„Zatím ne, ale nûco vymyslím.“
„SnaÏte se s nûãím pfiijít co nejdfiív.“ ¤editelka Trummelová jí podala úfiední obálku. „Tohle vám posílá personální oddûlení groverlyské
radnice.“
Lily roztrhala obálku, vytáhla sloÏen˘ list papíru a rozevfiela jej.
VáÏená sleãno McFaeová,
z dÛvodu sniÏování stavÛ bude pozice asistentky fieditele bohuÏel
zru‰ena.
Prosím, povaÏujte toto sdûlení za oficiální v˘povûì.

Vyrazilo jí to dech. Nedostávalo se jí slov a v hlavû jí pulzovalo. Zavfiela
oãi. UÏ nebude dál peãovat o cenné, starobylé svazky uloÏené v oddûlení
speciálních fondÛ. Nemohla tomu uvûfiit.
Sleãna Trummelová si srovnala naÏehlené manÏety na svém kanceláfiském kost˘mku. „BohuÏel jste první, kdo musí odejít, ale knihovna má
váÏné finanãní problémy a obûti jsou nevyhnutelné.“
Lily poãítala. „Osmnáct slov totálnû rozmetalo mÛj dosavadní Ïivot.
Jsem jediná, kdo musí dát hlavu na ‰palek?“
„Ano, ale berte to tak, Ïe máte je‰tû chvilku ãasu, neÏ ostfií dopadne.
Musela jste pfiece zaslechnout nûjaké fieãi o napjatém rozpoãtu a propou‰tûní.“ Sleãna Trummelová se rozhlédla a podrobila Lilyin pracovní stÛl
peãlivému zkoumání. „KvÛli tomu dopisu jsem vám také domluvila úãast
na jistém projektu. Jde o takov˘ mal˘ v˘let, díky nûmuÏ odsud budete
moct uniknout. ObdrÏela jsem Ïádost od Ïeny jménem Piper Valerianová
z Nolanu. Mûsto, kde Ïije, nemá vlastní knihovnu, a tak by potfiebovala
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pomoct se zaloÏením místního kniÏního klubu. Napadlo mû, Ïe byste
uvítala moÏnost vypadnout z téhle budovy a zváÏit svoje dal‰í moÏnosti.“
Lily se sehnula, zvedla papírového mot˘la a odloÏila ho stranou. „Nejsem zrovna nejlep‰í fieãník. Asi by mûl jet nûkdo jin˘.“
„Nikdo jin˘ není k dispozici. Berte to jako svou poslední ‰anci se
bl˘sknout.“
„NetouÏím po tom se ukázat. Musím pfiem˘‰let.“ Dumala nad nedávnou hádkou s fieditelkou Trummelovou ohlednû odstranûní klasick˘ch
dûl a dal‰ích vybran˘ch svazkÛ z polic. Jako asistentka fieditelky protestovala proti novému nafiízení. Z dÛvodu nedostatku místa na policích mûly
b˘t v‰echny svazky, které si bûhem posledních dvou let nikdo nevypÛjãil,
odvezeny do skladu a vydávány pouze na zvlá‰tní Ïádost. S argumenty,
které pfiedloÏila, Lily neuspûla. MoÏná zrovna tahle její angaÏovanost sehrála svou roli v tom, Ïe ji propustili.
Sleãna Trummelová se pozornû zahledûla na vysok˘ stoh kníÏek na Lilyinû stole. Ëuk, Èuk, poklepala dokonale upraven˘m nehtem na horní
obálku. „Tohle jsou klasická literární díla, která jste si vypÛjãila, protoÏe
jinak by jim hrozil prÛ‰vih, Ïe? Zahráváte si.“
„Víte, Ïe jsem byla své profesi knihovnice vÏdy oddaná a celé ty roky
jsem pracovala spolehlivû.“ Z jejího hlasu byla cítit hofikost. Zmuchlala
dopis a strãila ho do kapsy. „Podávám námitku proti své v˘povûdi.
Opravdu nemÛÏu jinak.“ Zv˘‰ila hlas tak, Ïe ji bylo sly‰et i v ostatních
kójích.
„Tohle není zrovna správn˘ pfiístup, Lily. V dne‰ním svûtû byznysu nic
netrvá vûãnû. Dejte mi vûdût, aÏ zajistíte tu náhradní v˘stavu. Mimochodem, za pÛl hodiny vám zaãíná sluÏba u poradní pfiepáÏky.“ ¤editelka na
podpatcích odklapala chodbou.
Lily se ‰ourala pár krokÛ za ní. Mûla v úmyslu najít útûchu ve sv˘ch
milovan˘ch knihách. Její vysoká hubená postava ve voln˘ch lnûn˘ch
15

Connie Kostel Spittlerová

‰atech a nepoddajné ka‰tanové vlasy ostfie kontrastovaly se vzne‰en˘m
vzezfiením její nadfiízené.
Pfiesto si Lily se vztyãenou hlavou vykraãovala mezi stohy knih jako
vévodkynû zahradou, proplouvala mezi regály, vybírala tituly pro zmínûn˘ kniÏní klub a pfiemítala o sv˘ch oblíben˘ch textech. O zápletce knihy
Smrt si jde pro arcibiskupa Willy Cartherové. O postavách v Middlemarchi
George Eliotové. O melodick˘ch frázích a pasáÏích ve Vlnách Virginie
Woolfové. Spí‰e neÏ k bestsellerÛm tíhla pfii svém v˘bûru ke klasick˘m
dílÛm, která zboÏÀovala. K tomu pfiispûl také fakt, Ïe tyhle knihy si nikdo
nepÛjãoval. Vytahovala z polic celou ‰kálu titulÛ, které se ocitly v potíÏích. Inspirovaly sice ãtenáfie po celá léta, nikoliv ale v poslední dobû.
Pozdûji si u svého stolu v klidu rozmyslí, která díla pfiedstaví na zahájení
klubu.
Zpátky ve své kóji se pomalu probírala nevyÏádanou po‰tou a vyhazovala do ko‰e jednu obálku za druhou, dokud nebyl její stÛl témûfi prázdn˘.
RozloÏila zpátky origami mot˘la a uhladila záhyby ‰arlatového letáku.
Proãítala si reklamu nabízející semena z panství JardinÛ v Evropû a srdce
jí náhle poskoãilo.
Semena z alsaského dědictví na prodej,
jedlá i jedovatá,
pouze pro dekorativní účely.
Ze středověké zahrady, panství rodiny Jardinů,
kde je ukryta zapečetěná Léčivá kniha...
Ceník vína a bylinných semen naleznete uvnitř letáku.

OkamÏitû si vybavila knihu z oddûlení speciálních fondÛ, Neobjasnûné
starodávné záhady, svazek II, vzácnou encyklopedii, kterou si moc ráda
listovala. Jednalo se zfiejmû o jedin˘ znám˘ existující exempláfi, coÏ mu
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dodávalo na starobytosti a záhadnosti. Byla si jistá, Ïe ten leták má souvislost s jedním ãlánkem v téhle encyklopedii.
Pospíchala do skrytého útoãi‰tû knihovny, kde byly uloÏeny sbûratelsky cenné kusy, a navlékla si povinné bílé rukavice. Klidnû stála a nechala
se pohltit tiskafiskou ãerní starodávn˘ch svazkÛ. Rafinovanost starobylého písma na tmavé vepfiovici pfiehlu‰ila zklamání z neãekané v˘povûdi.
Vdechovala vÛni star˘ch knih, zachytila závan egyptského papyru i aroma
velkoformátov˘ch publikací.
Elegance, dÛvtip, krása a inteligence, které se zachovaly na jejich stránkách stovky let, po pár minutách ulevily její ustarané mysli. Napûtí v ramenou povolilo.
Vytáhla svou oblíbenou pfiíruãku, prstem v rukavici pfiejela po rejstfiíku
a na stranû 102 na‰la onen ãlánek.
Záznamy se příležitostně zmiňují o existenci tajemného rukopisu
zvaného Léčivá kniha, který schovala rodina Jardinů v Alsasku.
Příběh se rozvíjí okolo vévodkyně z Jardinu, její zahrady a cikánského léčitele. Fakt, že rodina má tuto knihu stále v držení, byl
objeven během první světové války, když se boje přiblížily k panství Jardinů a krypta byla vyklizena, aby sloužila jako úkryt. Členové rodiny uvedli, že věří, že tato kniha může obsahovat informace o pokusech s bylinami prováděných v 16. století. Pravděpodobně šlo o byliny z jejich zahrady. Proslýchá se, že by mohlo
jít o léčbu otoků, výrůstků a stavů doprovázejících rakovinu,
srdečních chorob a Alzheimerovy choroby. Odborníci na byliny
považují za velice zajímavou zejména zmínku o čaji, který má
omlazující účinky a zároveň stimuluje sexuální touhu.
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Jakmile si pfieãetla spojení „stimuluje sexuální touhu“, ztratila koncentraci. Sundala si br˘le a protfiela oãi. Její vyhlídky na milostn˘ vztah
teì nebyly zrovna rÛÏové. Po operaci se uch˘lila mezi police s knihami
a milostné záÏitky uÏ si pfiipomínala jen na stránkách románÛ. Hrubû
tkané sako se vzorem rybí kostry. Uvolnûn˘ límeãek. Dotek muÏsk˘ch
vousÛ na opálené tváfii. Mûkká ústa. Tlak ztopofieného pfiirození. Lily
sebou trhla, nasadila si br˘le a ãetla dál.
Účinnost žádného z těchto léčebných prostředků nebyla zkoumána ani jinak hodnocena, protože rodina drží knihu zapečetěnou a ukrytou. Členové rodiny odmítají být zodpovědní za případné zdravotní komplikace vzniklé následkem pokusů o léčbu
podle postupů zmíněných v knize. Odborníci spekulují o využití
nebezpečných bylin pěstovaných na sedmi záhonech rozmístěných v kruhu, přestože jedovaté byliny jako rulík, náprstník
a oměj jsou pěstovány odděleně od těch bezpečnějších, jako
jsou řebříček, libeček a estragon.

Znovu si prohlédla leták. Objednávka vína také zmiÀovala jedovaté
i jedlé byliny. PoloÏila Svazek II zpátky na polici a uhladila si prameny nepoddajn˘ch kudrnat˘ch vlasÛ. Nezodpovûzené otázky poletovaly vzduchem jako prachové ãástice ve sluneãním svûtle.
Zpátky u svého stolu odeslala expresní e-mailovou objednávku. Toho
dne touÏila po pfiíslibu semen, mûnících se Ïiv˘ch kouskÛ, které se prodíraly ze tmy na svûtlo a vzkvétaly.
Je‰tû jednou vzala odhozen˘ ‰arlatov˘ leták a krok za krokem znovu
sloÏila papírového mot˘la. Chvíli se vzná‰el ve vzduchu a pak se stfiemhlav zfiítil k zemi.
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Ve francouzském ·trasburku právû Svûtová spoleãnost pro staroÏitnosti
provedla v˘bûr dvaceti nejvzácnûj‰ích knih, které vy‰le na putovní v˘stavu po Spojen˘ch státech.
V malém mûsteãku v Kalifornii rozkvétaly na zahradû rostliny cikánského
rodinného dûdictví. Jejich úãinky i vÛnû byly naprosto mimofiádné.

Kapitola

3

S

lunce svítilo na pole porostlá jetelem, vojtû‰kou a levandulí, která
obklopovala kozí farmu Verkieov˘ch poblíÏ kalifornského mûsteãka
Nolan. Zvífiata s bíl˘mi ocasy se pfietahovala ve snaze uzmout si pro sebe
kousek ovsa. Hlavami ‰Èouchala do Aggie Verkieové, která jim sypala
obilí do koryta. KdyÏ Aggie splnila své povinnosti, vydala se na procházku zahradou.
My‰lenky jí odbíhaly ke vzpomínkám na jejího manÏela Camla. Pfied
mnoha lety zde projíÏdûli v konûm taÏeném povozu a pfii prvním závanu
té boÏské vÛnû zpomalili a pozorovali hejna vãel na polích levandule,
máku a mrkve. KdyÏ dorazili na opu‰tûnou kozí farmu, kterou protékal
potok, Camlo pfiivázal konû a odstavil povoz poblíÏ polorozpadlé garáÏe.
Mot˘l monarcha potichu mával kfiídly jako praporky na uvítanou. Jakmile se pohledy tûch dvou setkaly, rozhodli se zanechat tuláckého Ïivota,
usadili se tam a pfiilnuli k sobû je‰tû tûsnûji. Nabílili dÛm se ‰títem, ‰ikmou stodolu, kÛlny a prÛjezdnou garáÏ. Camlo vybudoval zahradu obehnanou praÏci a Aggie ji osázela tak, aby nakrmila jejich Ïaludky i du‰e.
Teì ji pohled na zdravé, ãile rostoucí rostliny suÏoval jako k˘vající se
zub. Svíce, jak naz˘vala kalifornské slunce, záfiila vysoko na nebi, ale ona
si pfiesto pfiitáhla ruãnû pleten˘ hnûd˘ svetr k tûlu. Energie, která ze zahrady sálala, ji rmoutila, protoÏe byla v ostrém kontrastu s posledními
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dny jejího manÏela. Umíral pomalu, nemocn˘ a slab˘, a ona nemohla
jeho chátrání nijak zabránit navzdory nepfietrÏité péãi, kterou mu vûnovala.
Nepomohly Ïádné cikánské léky, modlitby, léãivá zafiíkávadla, odvary ani
siln˘ v˘var. Ani doktofii z nemocnice v Groverly nic nezmohli. PfiestoÏe ji
opustil uÏ pfied nûkolika mûsíci, z jeho ztráty ji stále mrazilo. Po padesáti
spoleãn˘ch letech nebylo snadné nechat ho odejít. I kdyÏ se poslední dobou oteplilo, jí bylo pofiád chladno. Úlevu jí poskytoval jen jeho dlouh˘
tmav˘ plá‰È, kter˘ ji udrÏoval v teple.
Bûhem tûch sedmi mûsícÛ od jeho smrti pozorovala, jak kruhovitá zahrada tvofiená sedmi záhony vzkvétá. Roãní období se vracela v kruhu
schovaném za vysok˘m b˘lím a bylinky se pohupovaly ve sluneãním svitu.
Ze zemû vykukoval pastinák a tufiín. ·lahouny ãesneku se otáãely kolem
dokola. Rozmar˘n a brãál byly posety vãelami. V oddûlen˘ch fiádcích
rostl bohat˘ estragon a libeãek, vedle se pak ze zemû se stejnou vervou
dral fiebfiíãek a spor˘‰. Karbinec se divoce rozrÛstal na okraji zahrady
tam, kde hraniãila s potokem. Stonky náprstníku, omûje a rulíku se skr˘valy úplnû v rohu za durmanem, oddûleny od ostatních rostlin, protoÏe
obsahovaly jed. Pouze stará ‰vestka se sklopila a opadala, aby vzdala
Camlovi ãest. Vrásky na Aggiinû tváfii se prohloubily. Bolav˘ma rukama
napaden˘ma artritidou si pfiejela po ‰ediv˘ch vlasech svázan˘ch stuhou.
Její vysok˘ svalnat˘ synovec Griffo rychle sebûhl po schodech dolÛ ze
svého pokoje nad garáÏí. Mûl na sobû ãervenou vy‰ívanou vestu a klobouk. „VyráÏím do Emporia. Nov˘ majitel Boris mi nabídl práci. Budu
protestovat na ulici.“
„Nejprve doruã do mûsta dodávku mléka. Pak si bûÏ stavût barikády.“
Griffo zamával tyãí s transparentem, na kterém bylo napsáno:
„ZachraÀme na‰e mûsto pfied volnû dostupn˘mi pornofilmy!“ Hloupû se
uculoval. „Îádn˘ barikády. Jsem placen˘ za to, Ïe budu pochodovat pfied
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obchodem sem a tam s touhle cedulí, takÏe dneska nemám ãas, abych
doruãil mlíko. MoÏná by o nûj mûl Boris taky zájem.“
Aggie si klekla a dotkla se chfiadnoucího listu fiepíku. „Dorazí‰ i pfies
svou veledÛleÏitou práci na veãefii?“
„Asi jo. Jsem placen˘ od hodiny, mÛÏu pfiijít a odejít, jak se mi zlíbí.“
„Pak mi teda vysvûtli, jak to, Ïe nemá‰ ãas doruãit mléko.“
Vy‰kubla usychající rostlinu a pfiitom svra‰tila obliãej bolestí. „To je
jedno, jen si jdi, kam chce‰. Já to mléko doruãím.“
„Tfieba se ti podafií na tom setkání v Druh˘ ruce získat nûjak˘ nov˘
zákazníky,“ fiekl Griffo. „Ale nejspí‰ se bojí‰ je oslovit, protoÏe tû v‰ichni
místní povaÏujou za starou cikánskou tulaãku.“
„MoÏná se tam zastavím.“ Aggie vstala a oprá‰ila si kolena. Nûco zamumlala a nadzdvihla rohy své zástûry s ka‰mírov˘m vzorem. Zamífiila
do kuchynû a v hlavû jí znûl zvuk citery. „To bych mohla.“
Cestou na verandu utrhla snítku fiebfiíãku, kter˘ dodá salátu z fiepy
nádech hofikosti.
Osmadvacetiletá Piper Valerianová, nejhezãí blond˘nka v celém Nolanu,
právû uklízela ve svém salonu Stfiih a lokny. Ve mûstû ‰lo o jedin˘ podnik
svého druhu. Místní obãany, ktefií potfiebovali zkrá‰lit, lákaly dovnitfi
snûhobílé zdi, pruhované mark˘zy, kvûtináãe s rÛÏov˘mi mu‰káty a plastoví plameÀáci. Do setkání kniÏního klubu zb˘valo je‰tû trochu ãasu,
kter˘ vyuÏila ke sterilizování hfiebenÛ, zametání podlahy a nale‰tûní velkého nástûnného zrcadla. ·pinavé ruãníky hodila do praãky. V‰imla si
‰tosu star˘ch ãasopisÛ s otrhan˘mi rohy a vyhodila je do ko‰e. Zastrãila
si za ucho rÛÏov˘ pramínek vlasÛ, kter˘ jí spadl do tváfie a kter˘ ji odli‰oval od ostatních Ïen ve mûstû. Mûla dokonalou útlou postavu, aÈ uÏ se
v zrcadle odráÏela z jakéhokoliv úhlu. Posadila se a hledala pfiípadné
nedokonalosti na svém obliãeji, poté si ostfiíhala potenciální roztfiepené
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koneãky a pfiemalovala rÛÏové rty. Nakonec si poloÏila ruku na prso
a stiskla ho. Nejprve pomalounku, polehounku, pak silnûji.
Jak se houpala v kfiesle dopfiedu a dozadu, ustaranû pfiem˘‰lela nad
problémy, které naru‰ovaly její manÏelství. Freddie touÏil po dítûti a teì
se k tomu je‰tû pfiidalo její tr˘znivé tajemství. Mívali dokonalé manÏelství
bez hádek, nepfiipou‰tûli si Ïádné potíÏe, které se objevily. MoÏná proto
proplouvali Ïivotem tak hladce. Vût‰ina jejích kamarádek ze stfiední se
vdala a odstûhovala. Její matka Ïila v jiném státû a o váÏn˘ch vûcech spolu
po telefonu nedokázaly mluvit. Nemûla se s k˘m poradit, takÏe si musela
vûci srovnat v hlavû sama. V poslední dobû probdûla vleÏe na zádech
nûkolik nocí, dot˘kala se té bulky a nakonec pfii‰la s následujícím fie‰ením: pfiestane se s Freddiem milovat. Pfii pomy‰lení na to, Ïe tu vûc najde,
dotkne se jí a polaská ten jed uvnitfi, se zachvûla.
Doufala, Ïe pfiijde na nûco, ãím milování nahradí. Tfieba tím, Ïe se
ponofií do ãtení romantick˘ch kníÏek, které ji vÏdycky zajímaly. KníÏek,
které vyprávûly o tom, jak, kde a jak ãasto se tomu oddávaly jiné páry.
Kde jinde se dozvûdût víc o takov˘ch fascinujících vûcech neÏ v… no,
ne úplnû nemravn˘ch knihách, ale v románech Ïánru zvaného „herotika“ nebo tak nûjak. Kdyby objevila nûjaké hodnû vzru‰ující knihy, tfieba
by se jí podafiilo odpoutat se od sv˘ch starostí. Proto poÏádala Ústfiední
knihovnu v Groverly, aby jí sem poslali Ïenu, která jim pomÛÏe zaloÏit
kniÏní klub pro obyvatele Nolanu. Jakmile to pÛjde, dá vûci s Freddiem
zase do pofiádku.
Mûla v úmyslu vzít si ji po pfiedná‰ce stranou a pfieptat se na nûjaké
delikátnûj‰í a dráÏdivûj‰í tituly. Knihovnice tûmhle vûcem rozumûjí, takÏe
by ji mohla nasmûrovat k dílÛm pln˘m pfiedstavivosti a mazlení. Pfiedstavovala si, jak jí Freddie pfiejíÏdí prsty po kÛÏi a putuje po jejím tûle.
Stiskla rty. Pomocí pinzety si vytrhala oboãí do oblouku a rozhlíÏela se
kolem, co by je‰tû mohla uklidit, aby se zabavila, ale salon se jen bl˘skal.
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Pfievlékla se z rÛÏového pracovního plá‰tû do károvaného plédu v pastelov˘ch barvách a s narovnan˘mi rameny kráãela o dvû budovy dál do
Druhé ruky. Vzhledem k velikosti a kapacitû míst k sezení to bylo jediné
místo v Nolanu, kde se mohlo setkání kniÏního klubu uskuteãnit.
Lily projíÏdûla podél fiad eukalyptÛ v Groverly smûrem k Nolanu, kde
ji ãekal její úkol, a v duchu litovala konfliktu s fieditelkou. Míle ujeté
v okresu Monterey naskakovaly, zatímco svahy porostlé vinnou révou
zjemÀovaly ráz krajiny. Na listy ve tvaru srdce dopadalo svûtlo. Minula
billboard, na kterém stálo „Salátová mísa svûta“. Za chvíli se na obzoru
objevila nekoneãná pole svûtle zelen˘ch hlávek salátu. Následovaly fiady
jahod, kde mezi listy obãas vykukovaly boubelaté ãervené plody.
KdyÏ se blíÏila k cíli, zaãala se potit. Byla nervózní kvÛli fieãi, kterou
mûla pronést, takÏe si ji trénovala za volantem. „Je opravdu úÏasné, Ïe jste
se zde v‰ichni se‰li, abyste zaÏili pocit radosti ze zaloÏení kniÏního klubu.
Opravdu mû mrzí, Ïe va‰e mûsto nemá vlastní knihovnu. (Zúãastnûnû se
usmát.) Potû‰ilo mû, kdyÏ jsem se dozvûdûla o va‰em pfiání. Vybrat první
svazek k diskusi bude pro mû pfiíjemn˘ záÏitek. Vezu vám krabici plnou
skvûl˘ch titulÛ. (Ukázat první knihu.) Napfiíklad Na vûtrné hÛrce, milostn˘ román Emily Brontëové, kter˘ patfií mezi klasiku.“
Lily promlouvala smûrem k ãelnímu sklu. Shrnula dûj a popsala postavy, ale jen do té míry, aby neprozradila konec. Krajina rychle ubíhala
a ona zasvûcenû hovofiila o zbyl˘ch kouscích v krabici, které vybrala tak,
aby znázorÀovaly rozmanitost literatury. „Upfiímnû vám dûkuji za tuto
pfiíleÏitost. (MoÏná pfiik˘vnutí.) Nechám vám tady tyto vzorky, abyste je
sami posoudili, uÏ jako noví ãlenové nolanského kniÏního klubu. MoÏná
si vybavíte, co fiekli zakladatelé módního ãasopisu Tatler Joseph Addison
a Richard Steele: ‚âtení má pro mysl stejn˘ v˘znam jako cviãení pro tûlo.‘
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S tûmito slovy vám v‰em pfieji jen to nejlep‰í. UÏijte si ãtení i cviãení.“
(Úsmûv. Lehce mávnout na rozlouãenou.)
Se‰lápla plyn tak prudce, Ïe pfiekroãila rychlostní limit. Povzdechla si
nad tím, jak jedna úzkost nahradila jinou. Tohle nacviãování odvedlo její
pozornost od zmuchlané v˘povûdi v kapse ‰atÛ.
Auto projíÏdûlo podél zelen˘ch pásÛ krajiny. Za ostrou zatáãkou se
vynofiila stará dfievûná budova obchodu Emporium, kter˘ se nacházel
pár kilometrÛ od Nolanu. Ten dobfie znala z dfiívûj‰ka. Nikdy ale nebyla
aÏ v centru mûsta. Bylo zasazeno v kalifornském údolí s bujnou vegetací
a vypadalo opravdu malebnû. Zpomalila a pozorovala obydlí podél cesty.
Mohutné duby se tyãily nad cihlov˘mi a dfievem obloÏen˘mi viktoriánsk˘mi domy. V‰ude verandy, fiady verand vybaven˘ch houpacími kfiesly,
která lákala k odpoãinku. Vedle domÛ záhony ostálek, fiady topolovek
a pergoly s vinnou révou. Na zahradách pfied domy rostly kvûtiny, které
lákaly mot˘ly: hvûzdnice, libory a klejichy. Tradiãní námûstí bylo jako
pfiehlídka hustû osázen˘ch kvûtinov˘ch záhonÛ, zakrsl˘ch borovic a vysok˘ch eukalyptÛ. V parãíku stála laviãka, která byla k dispozici kaÏdému, kdo mûl zájem se posadit a pozorovat dûní na hlavní tfiídû.
Jela dál hlavní ulicí a postupnû míjela benzinovou pumpu, po‰tu,
potraviny, obchod s krmivy a Ïelezáfiství. V‰imla si Stfiihu a loken vedle
baru Chmelnice. Na konci ulice se nacházelo místo, které Piper Valerianová vybrala pro dne‰ní setkání kniÏního klubu, obchod Druhá ruka.
KdyÏ uvidûla asi tfiicet místních obãanÛ, ktefií sedûli uvelebení na Ïidlích
rÛzného pÛvodu, na nichÏ visely cedulky s nápisem „Na prodej“, celá
zbledla. V místnosti to ‰umûlo, natû‰ené publikum si ‰eptalo, zatímco
Lily vlekla dopfiedu malou krabici s knihami.
PfiitaÏlivá blond˘nka za ãerstvû natfien˘m stolem si odhodila rÛÏov˘
pramen vlasÛ z obliãeje a zamávala na ni. Ukázala na Ïidli v první fiadû.
„Pfiivítejte prosím srdeãnû hosta, kter˘ k nám dnes promluví. Pojìte
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mezi nás a posaìte se.“ Její nad‰en˘ hlas naplnil celou místnost. „Teda, to
je nûco, kolik z vás se zajímá o zaloÏení kniÏního klubu. Díky patfií dvojãatÛm a majitelÛm Druhé ruky Saxu Mortonovi, kter˘ pfiesunul spoustu
stolÛ, aby nám udûlal místo k sezení, a Maxine Mortonové, která nám
dovolila se tady sejít.“
Maxine se postavila a dostalo se jí krátkého potlesku. Pln˘ obliãej rámovaly vlnité hnûdé vlasy a její baculatá postava dávala vyniknout bíl˘m
krajkov˘m ‰atÛm. „Sax i já oba rádi ãteme, ale zdá se, Ïe Sax má zrovna
na práci nûco jiného.“
Piper hned navázala. „Bylo to takhle. Jednoho dne jsem zavolala do
Ústfiední knihovny v Groverly a oni nám sem jen tak poslali odbornici.“
Ukázala na Lily, která napjatû sedûla na pfiíli‰ vycpané Ïidli. „Teì tedy
dávám prostor této vzdûlané Ïenû, sleãnû McFaeové.“ Piper vklouzla na
Ïidli vedle nehybné fieãnice a naklonila se k ní s prosbou: „Potfiebovala
bych pak s vámi mluvit. ZdrÏíte se chvíli?“
Lily pfiik˘vla. Uhladila si vlasy i své volnû stfiiÏené béÏové ‰aty, sepnula dlanû, znovu je uvolnila a nûkolikrát na‰pulila rty. Sedûla tam
a ãekala, aÏ ji nûjaká neznámá energie postrãí. Pak ucítila, jak do ní Piper
silnû ‰Èouchla.
Posunula si br˘le, sebrala krabici s knihami a s roztfiesen˘mi koleny
se vydala k provizornímu pódiu. Sly‰ela, jak se její nádechy a v˘dechy
proplétají mûkk˘mi tkánûmi plic. Mûla pocit, Ïe jejím krevním obûhem
kolují tfiepotající se kfiídla. Jako kdyÏ mÛra plave v hutném ãerveném
vínû. AÏ to pulzující stvofiení doputuje k jejímu srdci, vybuchne. Tím si
byla jistá.
Byla uvûznûná v obchodû s pouÏit˘m zboÏím a ãelila moderní formû
muãení tolerované slu‰nou spoleãností zvané vefiejn˘ mluven˘ projev.
SnaÏila se znovu si vybavit slova, která si nacviãila cestou z mûsta.
„Dûkuji, ehm, v‰em, kdo se zde shromáÏdili.“
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Publikum ji provrtávalo pohledem a usoudilo: depresivní Ïenská z mûsta.
Rozhlédla se po obchodû, kter˘ byl pfieplnûn˘ vûcmi vyfiazen˘mi ze
skfiíní a sklepÛ, podkroví a skr˘‰í. Dokonale sem zapadala, taky byla
navíc.
„Dozvûdûla jsem se, Ïe nemáte ve mûstû knihovnu a rádi byste…“
Mechanismus v její hlavû se zastavil. Odka‰lala si. âekala na inspiraci
a sklonila se ke krabici s knihami, které s sebou pfiivezla z knihovny. Hledala obálku povûdomého titulu, Na vûtrné hÛrce. KdyÏ nahmatala studen˘ pfiebal, zvedla knihu nad hlavu, aby ji v‰em ukázala. „…Ïe byste si
rádi pfieãetli tfieba milostn˘ pfiíbûh.“
Lily znovu sáhla do krabice a hledala dal‰í titul. „Pfiivezla jsem kníÏky
rÛzn˘ch ÏánrÛ, ze kter˘ch si mÛÏete vybrat, napfiíklad sci-fi. Tohle je
Bradburyho 451 stupÀÛ Fahrenheita.“ Rychle popadla jinou kníÏku. „Biografie Johna Quincyho Adamse. Antologie Ïensk˘ch pfiíbûhÛ nazvaná
Na‰e du‰e, na‰e skuteãnost. Nebo poezie, tfieba Nejoblíbenûj‰í ver‰e v‰ech dob.
Tyhle kníÏky jsem vypÛjãila z knihovny v Groverly, abyste si mohli…“
odloÏila kníÏky a posunula si br˘le, „…abyste si je mohli pfieãíst. Vyberte
si jeden titul a poÏádejte knihovnu o víc exempláfiÛ. V‰ichni si pfieãtûte
to samé. Potom o tom debatujte. NezapomeÀte, Ïe ãtení je du‰evní potrava. Tímto vám pfieji, aÈ se vám jí dostane dosyta.“
Místností se ozval zdvofiil˘ potlesk a publikum potichu smûrovalo
k v˘chodu. Vstupní dvefie poskytovaly moÏnost úniku a Lily následovala
dav ven na vzduch.
Piper pospíchala ke stolu, aby si prohlédla sortiment knih. Stoh vypÛjãen˘ch knih pfiilákal dopfiedu pouze jednoho dal‰ího ãlovûka. Aggie v barevné sukni se‰ívané z rÛzn˘ch druhÛ látky se pomalu ‰inula proti davu
courajících se divákÛ. KdyÏ majitelka kozí farmy dospûla aÏ k hromadû
knih, zastavila se, aby si Piper mohla vybrat jako první.
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„Tomu teda fiíkám rychl˘ odchod,“ za‰eptala Piper. „A taky jí strhávám bod za ‰patn˘ úães. Uznejte, Ïe je to podivínka.“
„MoÏná by ji ãlovûk musel lépe poznat,“ naklonila se Aggie blíÏ. „Asi
má pocuchané nervy.“
„Já si urãitû vezmu ten milostn˘ pfiíbûh.“ Piper popadla Na vûtrné hÛrce.
Aggie sáhla po knize poezie, ale hned ji zase odloÏila. „Byla struãná.
To se mi na ní líbilo.“
„Staãilo by se jednou zastavit v mém salonu a nechat si ten rozcuch
trochu zastfiihnout. Poprosila jsem ji, aby se tady pak chvíli zdrÏela, ale
vystfielila odsud jako namydlen˘ blesk.“
„MoÏná ãeká venku,“ poznamenala Aggie.
„No jasnû.“ Piper se rozbûhla za posledními diváky opou‰tûjícími
obchod. Na‰la Lily, jak hledí na mraky, které se v po‰mourném odpoledni hromadily na obloze.
Uchopila ji za paÏi. „Moc vám dûkuju, Ïe jste pfiijela. Myslela jsem,
Ïe pfiijde víc lidí, a doufala jsem, Ïe nám nabídnete pár pikantnûj‰ích
kouskÛ. Pojìte na chvilku zpátky dovnitfi, prosím.“
„To bych asi mohla.“ Lily následovala Piper zpátky ke kníÏkám a Aggie.
„V tak maliãkém mûstû, jako je na‰e, by dva lidi na klub mohli staãit,
co myslíte?“ Piper se natáhla pro sci-fi.
„âlenÛ mÛÏe b˘t, kolik chcete, v tom nevidím Ïádn˘ problém.“
Aggie zamrkala. „Nejsem si jistá, jestli patfiím do nûjakého klubu. Pfii‰la jsem sem, abych doruãila mléko do obchodu, a uÏ jsem tu zÛstala a vyslechla si, co se fiíkalo na schÛzce. Brala jsem to jako pfiíleÏitost zdarma se
odreagovat.“
„Prosím, pfiipojte se ke mnû. Nebude to nijak sloÏité a bude to zábava.“
Piper sáhla po antologii poezie.
„KdyÏ se jedné z vás bude nûjaká kniha líbit, pfiedá ji té druhé,“ navrhla
Lily. „Pak se sejdûte a proberte spoleãnû pasáÏe, které vás zaujaly.“
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„Poté, co obstarám kozy, uÏ mi nezb˘vá moc ãasu.“ Aggie se zahledûla na své zkroucené ruce. „A navíc jsem se nikdy… neúãastnila Ïádné
diskuse.“
„Vím, Ïe jsem nikdy nepfiijela na va‰i farmu pro mléko a vy jste nikdy
nepfii‰la do mého salonu, ale takhle se mÛÏeme líp poznat. Popovídáme si.
Vezmûte si tuhle. Zdá se, Ïe v ní najdete spoustu rÛzn˘ch autorÛ.“ Piper
vrazila Aggie knihu do rukou.
„KdyÏ já nevím.“ Aggie knihu prolistovala.
„Víte co? Jestli se sem sleãna McFaeová vrátí, povede na‰e první setkání a ukáÏe nám, jak na to, pÛjdeme do toho.“ Piper vûnovala Lily prosebn˘ pohled.
Knihovnice upfienû hledûla na klasiky na stole a pak se otoãila smûrem
k Ïenám. „To bych myslím mohla.“
„Vezmu si tfii knihy, jestli to nevadí.“ Piper si dala stranou objemnou
antologii Ïensk˘ch autorek. Poslední svazek podala Aggie. „Vy si vezmûte
biografii J. Q. Adamse. Byla to v˘znamná postava, ale uÏ je mrtv˘ a já
jsem se o nûm uãila uÏ na stfiední ‰kole.“
„TakÏe kdyÏ já ãtu a ty ãte‰, máme kniÏní klub?“ Aggie uloÏila knihy
do ta‰ky na mléko.
„UÏ to tak vypadá.“ Piper vzala Lily za paÏi a za‰eptala jí do ucha: „Neznáte nûjaké kníÏky Ïánru, no, érotiky? Mám na mysli ty urãené jen pro
dospûlé.“
„To víte, Ïe znám,“ pfiik˘vla Lily. „Dokonce je moÏné si je vypÛjãit
v knihovnû.“
„Nûco takového by mû zajímalo.“
Lily se tomu pousmála. „Uvidíme, co pro vás mÛÏu udûlat.“
VÛnû zaprá‰eného nábytku poÏehnala zaloÏení kniÏního klubu.
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Boris Ratchov sundal z provazu jednu po druhé své staroÏitné d˘ky a zar˘val ostfie nabrou‰ené hroty do korkem potaÏené stûny v kanceláfii Emporia. Poté si vykoufiil jointa a zaãal le‰tit své historické meãe.
PoblíÏ Groverly sepisovali v˘zkumníci z Neubland Pharmaceutical experimentální formule sloÏené z rostlin stfiedovûkého pÛvodu. Zaãali omûjem. Pomûfiovali kofieny a listy, mnoÏství olejÛ a esencí, váÏili kapky
a gramy a pohrávali si s jeho jedem a moÏnostmi vyuÏití.

Kapitola

4

O

samûl˘ mot˘l se prudce snesl z oblohy kolem neonového poutaãe
Emporia. V˘vûska zablikala na Piper, která vjíÏdûla na prázdné parkovací místo. V‰imla si chlápka, kter˘ pochodoval sem a tam s transparentem, na kterém stálo: „ZakaÏte erotická DVD. Nepovolte dráÏdivou
scénu!“ KdyÏ v nûm rozpoznala Griffa, byla ráda, Ïe si vzala sluneãní br˘le
a velk˘ slamák proti slunci. KdyÏ se otoãil a kráãel opaãn˘m smûrem,
rychle vbûhla do obchodu, aby si vyfiídila jednu soukromou záleÏitost.
Uvnitfi sedûli v mosazn˘ch klíckách natahovací kovoví ptáãci, ktefií naplÀovali místnost mechanick˘mi tóny. Nakrãila nos nad neobvykl˘m zápachem, minula nádoby se su‰en˘mi bylinkami a vydala se hledat prodavaãe. Zpoza fialového saténového závûsu, kter˘ zakr˘val boãní místnost,
se oz˘valy hlasy. ZvaÏovala, Ïe odejde, ale zvûdavost zvítûzila nad opatrností a ona se po ‰piãkách kradla smûrem k závûsu.
„Haló, kdo je tam?“ ozval se siln˘ muÏsk˘ hlas, aÏ nadskoãila.
Odka‰lala si. „Jen zákaznice. Porozhlédnu se tady, dokud nebudete
mít ãas, anebo se mÛÏu zastavit jindy.“
„Îádné cavyky, jestli to mému klientovi nebude vadit, pojìte se za
náma podívat, jak tetuju.“
Slab˘m hlasem ze sebe nûkdo vykoktal: „Já… já… asi to nevadí.“
„Povolení udûleno, dámo. Vstupte a zhlédnûte umûleckou show.“
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Piper se zhluboka nadechla a nedoãkavû odhrnula závûs, aby se podívala, co se za ním skr˘vá. Stûny malého kumbálu byly zaplnûny plakáty
s rÛzn˘mi ãástmi tûla vyzdoben˘mi tetováním. Propracované obrázky
psÛ, upírÛ, netop˘rÛ a hadÛ zkrá‰lovaly paÏe, nohy, hrudníky, bfiicha,
záda a h˘Ïdû. KdyÏ zahlédla kresby na muÏsk˘ch a Ïensk˘ch genitáliích,
zalapala po dechu. Pfii pohledu na ostré tetovací jehly ve tvaru psacího
pera, které visely na stûnû, ji jímala hrÛza.
MuÏ s vypracovan˘m hrudníkem v zeleném nemocniãním obleãení
se obrátil smûrem k ní. „Jmenuju se Boris Ratchov a jsem majitelem
Emporia. Sednûte si a dívejte se.“ Na opáleném obliãeji se mu r˘sovala
tenká jizva. Pohledem se zastavila na jeho paÏích, které zdobila tetování
v duhov˘ch barvách. Strojek zavrãel a ohlásil tak BorisÛv návrat k práci.
Na bledém pfiedkloktí Saxe Mortona zanechával nepfieru‰ovanou linii.
„To jsi ty, Piper?“ SaxÛv hlas byl mûkk˘ jako povadl˘ salát. „KdyÏ na
mû bude‰ mluvit, moÏná se pfiestanu dívat a ‰kubat sebou.“
S do‰iroka otevfien˘ma oãima zírala na fiadu barevn˘ch inkoustÛ, kter˘mi budou tlusté stfiíbfiité jehly naplnûny. „Pokusím se.“
„Co pro vás mÛÏu udûlat, paní RÛÏová?“
Upfiela pohled na Borise. „Jsem Piper ze salonu Stfiih a lokny ve mûstû.
Asi tu‰íte, ten s rÛÏov˘mi mark˘zami. Pfiijela jsem pro nûjaké vonné smûsi.
Urãitû ne pro tetování.“
„Ani pro rÛÏové kytky, které by vám ladily s vlasy a mark˘zami?“ Boris
na ni mrknul.
„Dneska ne.“ Piper se pozornû zadívala na stopy vyryté do Saxovy
kÛÏe. „Bolí to moc?“
Zvládl se chabû usmát. „Ne tolik, jak si myslí‰.“
Piper fascinovanû pozorovala, jak tatér kreslí náãrt na zadní ãást Saxova bledého pfiedloktí. Byl sinal˘ a vypadal nejistû, ale Piper ho chápala.
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KdyÏ vidûla, jak zpod jehel vytékají rudé potÛãky, zvedl se jí Ïaludek. Krev
zakr˘vala podivnou kvûtinu vyrÛstající z cibulky.
„Proã ses vlastnû rozhodl nechat se potetovat?“ zeptala se ho. „Maxine
má taky tetování?“
„Maxine je pfiíli‰ zaneprázdnûná tím, Ïe si hraje na královnu Druh˘
ruky, neÏ aby se zajímala o cokoli jiného. Zaujala mû ta tajuplnost a moc
s tetováním spojená.“
Boris otfiel okolí poranûné kÛÏe.
Sax sebou cukl. „Hlavnû mi neza‰piÀ mojí novou lila ko‰ili od krve.“
„Pfií‰tû se pfievlíkne‰,“ pfiikázal mu Boris. „V ‰atnû mám Ïupany.“
Piper odvrátila pohled. „Jak to teì jde v obchodû? U mû je to docela
v klidu.“
Sax sklopil hlavu. „Myslím, Ïe docela v pohodû, ale mÛÏu ti dát radu?
Nikdy nerozjíÏdûj spoleãn˘ byznys se svou pfiíbuznou. Hlavnû pokud je
panovaãná a nutnû potfiebuje mít kontrolu nad kaÏdou prkotinou. Max
rozhoduje o v‰em. Na mû zb˘vá ãerná práce.“ Rychle na ni mrknul. „Nic
proti Ïenám, které podnikají.“
„Jo, jo, jen do ní, Saxi.“ Piper pofiád odvracela pohled od crãící krve.
„Obchod ale vlastníte napÛl, ne?“
„Na‰i to zafiídili tak, abychom se o nûj rozdûlili. I o byt nahofie. Ona ale
koncept partnerství nikdy nepochopila. Jen po mnû pofiád ‰lape.“
Boris se zakfienil. „No po dne‰ku snad bude‰ mít koule na to, abys
zaãal nanovo. Teì jsi ten s tetováním.“
„Staãilo by mi pfiestûhovat se nûkam, kde bych se mohl vyspat. Ona
trpí nespavostí. Nutí mû zÛstávat celé noci vzhÛru a hrát ‰achy. Potfiebuju mít taky svÛj vlastní Ïivot a v noci si pofiádnû odpoãinout.“
„Proã si nepofiídí‰ vlastní byt, kámo?“ zeptal se Boris.
„Nevím. Moc voln˘ch jich tady ve mûstû není.“
Piper se zamraãila. „Pronajmi si pokoj v motelu.“
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„To nepÛjde. Mám stra‰nû moc krámÛ.“
Boris ukázal na sklad. „Nech si nûco doãasnû tady. Sklad je poloprázdn˘.
Pronajmu ti ho se slevou, kdyÏ jsi teì zákazník.“
„A ví‰, Ïe bych to bral?“
Boris vymûnil jehly a pokraãoval v práci. „Vypadá‰ trochu napjatû. Jsi
v pohodû?“
Sax se za‰klebil. „Poprvé tû to trochu zaskoãí.“
„KdyÏ jsi ve‰el dovnitfi, rozhodnû jsem tû netipoval na ãlovûka, kter˘
by se nechal potetovat.“ Boris lehce osu‰il rudé bublinky.
Sax sledoval, jak pramínky krve prosakují skrz obrázek. „Vlastnû je mi
trochu blbû.“
„Mysli na to, jak se odstûhuje‰ z obchodu,“ radil mu Boris. „Najdi si
koníãka.“
Sax zasténal. „Myslím, Ïe pro dne‰ek uÏ to staãilo. MÛÏe‰ to dokonãit,
aÏ si sem pfiinesu vûci?“
Pozoroval, jak Boris tamponem vysu‰il cibulku a kvûtinov˘ vzor,
v‰echno potfiel ‰tiplav˘m alkoholem a obvázal.
Postavil se a nabyl zpût ztracenou rovnováhu. Pak si shrnul rukáv.
„A koníãka uÏ mám. Hraju ‰achy. S Maxine. Nauãí‰ se tak plánovat dopfiedu. Je v tom váÏnû dobrá. Já zas tak moc ne, ale mÛÏu se zlep‰it.“
Venku se ozvalo burácení motoru auta, které zaparkovalo pfiímo pfied
Emporiem. Bouchly dvefie. Zvonek nade dvefimi oznamoval, Ïe ve‰el zákazník.
Boris nûkolika rychl˘mi pohyby sklidil tetovací nádobíãko, trubiãky
a jehly, drÏadla a ‰ablony. „Nejprve se tu stav nechat si dodûlat to tetování,
Saxi, a pak si mÛÏeme zkusit zahrát ‰achy. Nebo i nûjakou riskantnûj‰í hru.“
Piper vycouvala zpoza lesklého závûsu a u vchodu zahlédla oplácaného muÏe ve zmuchlaném obleku, kter˘ se opíral o Griffa.
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„Ahoj, ahoj, zlato. Zdravíãko, poz-dra-ve-ní. Je tady je‰tû nûkdo jin˘?“
Vychrlil na Piper, aÏ nadskoãila.
„Já jen hledám nûjaké vonné smûsi.“ Piper rychle odbûhla a zabofiila
obliãej do nádoby s eukalyptov˘mi listy.
„Minutku,“ zavolal Boris. „Myju ‰tûtce.“
„Îádn˘ spûch. Jmenuju se Llewellyn Blanding a jsem nov˘ obchoìák
z Neu, jinak taky znám˘ho pod názvem Neubland Pharmathermical…
Pharmaceutical. Ty bláho, mrkejte na názvy tûch filmÛ.“ ·Èouchnul do
Griffa, kter˘ se ani nehnul. „Není divu, Ïe ten chlápek protestuje. Ale byl
tak hodnej, Ïe mû doprovodil dovnitfi.“
„Myslel jsem, Ïe je to pfiiopil˘ zákazník.“ Griffo odloÏil transparent.
„Jsem si jist˘, Ïe jsem si od va‰í spoleãnosti nic nekoupil.“ Boris vykroãil smûrem k pultu a Sax ho následoval.
„Sakry‰, ale ten Ratchov, co tady byl pfiedtím, jo.“ Prodejce si sundal
pomaãkané sako. „Úãet je kaÏdopádnû otevfien˘. Oãekávám dal‰í objednávku. ¤íkej mi Llewellyne.“
„Bylinky si tady ale uÏ vÛbec nikdo nekupuje.“
Prodejce ukázal na Piper. „A co ona?“
Boris pokrãil rameny. „Hned budu u vás, sleãno.“
„Îádn˘ spûch,“ odvûtila. Byla ráda, Ïe je mÛÏe tajnû poslouchat.
Boris vzal do ruky DVD. „Vût‰ina zákazníkÛ sáhne po nûãem mírnû
exotickém nebo zbûsile erotickém. Tyhle ‰patnû nasvûtlené filmy drÏí mû
a tohle místo nad vodou.“
Prodejce se opfiel o sekci „NejdráÏdivûj‰í z nejdráÏdivûj‰ích“. „Tak ty
fiíká‰, Ïe bylinky tomuhle nemÛÏou konkurovat, jo? Kde má‰ lahve a sklenice s léãiv˘mi pfiípravky?“
Boris ukázal na dvû krátké uliãky lemované otevfien˘mi nádobami.
Llewellyn za‰kobrtnul a Griffo ho zachytil. „Opatrnû, pane.“
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KdyÏ se prodejce pfiiblíÏil smûrem k Piper, pfiesunula se k vystaven˘m
zpívajícím kovov˘m ptáãkÛm. Sledovala, jak bere do ruky rÛzné pfiedmûty a zase je odhazuje.
Boris ‰el za ním a dával jednotlivé vûci zpût na své místo. „Jo, mÛj
bylinkov˘ byznys pomalu zaniká.“
ProdejcÛv hlas se rozléhal po celém obchodû. „Mrkej na tenhle ubohej
v˘bûr mastí a dóz. Kámo, tvoje zásoby ‰ly do kytek.“ Naklonil se blíÏ k Borisovû obliãeji. „Mám pro tebe ale kupu v˘hodn˘ch nabídek.“
Boris couvnul. „Bezva. Kupu. Já ale váÏnû nic nepotfiebuju.“ Otfiel si
tmav˘ prouÏek tetovacího inkoustu, kter˘ mu ulpûl na ukazováãku.
„Poãkej, poãkej. Minutku.“ Lllewellyn se pfiehraboval ve svém kuffiíku.
„Na‰e tabletky Sladkej spánek jsou zrovna v akci. I neklidní lidi po nich
usnou jako mimina. Fungujou líp neÏ vodka s tonikem.“
„Opravdu originální prezentace.“ Boris si u‰pinil prst inkoustem.
„Nebuìte tak nevrlej, pane.“ Llewellyn vytáhl malou dózu. „Tohohle si
dost uÏiju se sv˘m bratrem. Ale jsem to já, kdo pfiichází s nápadama k nezaplacení.“ Bojoval s víãkem, dokud se mu ho s cvaknutím nepodafiilo
otevfiít. Zamával jím Borisovi pod nosem. „KdyÏ si koupí‰ pÛlku kuffiíku
Sladk˘ho spánku, pfiihodím ti navíc vzorek mûsíãkov˘ masti. S ní se
snadno zbaví‰ tûch ãern˘ch inkoustov˘ch skvrn. Vyzkou‰ej to.“
Piper vykoukla z vedlej‰í uliãky a vidûla, jak si Boris nanesl mast na
prst. Skvrna zmizela. „ÚÏasné,“ za‰eptala si pro sebe.
„To mû podrÏ,“ zavrtûl Boris nevûfiícnû hlavou.
Griffo a Sax pfiistoupili blíÏ, aby si prst prohlédli.
Lllewellyn pok˘val hlavou. „No nefiíkal jsem to? Já se ve vûcech
vyznám a mám v úmyslu trochu Elcottovi rozãefiit vody. Jdu po tûch
velkejch vûcech. Lék na rakovinu. Srdeãní choroby. Alz… heimíz. AÏ to
dokonãím, Neubland nebude staãit uspokojovat poptávku.“ Prohrabal se
lejstry v kuffiíku a vytáhl objednávkov˘ formuláfi.
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Piper pfiistoupila blíÏ. „To myslíte váÏnû, Ïe máte lék na rakovinu?“
„No teda, zatím se neprodává, dámo. Na‰e firma právû vyvíjí léky ze
stfiedovûk˘ch rostlin. Tûch jedovat˘ch. Doteì ale nena‰li ani prd. Vsadím
se, Ïe budu mít ty léky dfiív neÏ lidi z laboratofie. Pak uvidíme, co na to
Elcott fiekne.“
„A Elcott je kdo…?“ zeptal se Boris.
Llewellyn si povzdechl. „Jsem to uÏ fiíkal, mÛj bratr, prezident Neublandu. SeÏenu vám bylinn˘ léky vyroben˘ z jedÛ.“
„Je pravda, Ïe morfin a kodein pocházejí z máku.“ Boris si palcem pfiejel pfies ãist˘ prst.
Griffo pobavenû zav˘skal. „A bude‰ to ty, kdo ty léky objeví, jo?“
Llewellyn se najeÏil. „To jsem nefiek. Elcott mi ukázal leták, kter˘ mu
pfii‰el po‰tou. Byl z Evropy, Jar Donu, Jar D˘nu nebo tak nûco. Stálo to
tam ãernû a ãervenû. StaroÏitná kniha.“
„Máte na mysli Verdun?“ Boris si pfiejel po jizvû.
„Ne, pane. Jar done.“
„O tom jsem nikdy nesly‰el.“
„Ani Elcott, ale doãtete se o tom v knihovnû v Groverly. Elcottovi to
fiekl nûjakej chlápek, co dûlá do bylinek. Nûkde v Evropû je uÏ léta ukrytá
tahle kniha léãiv˘ch receptur.“ Opfiel se o pult. „Ta rodina se obává soudních pfií. KdyÏ se nám ale podafií ty recepty získat, máme firemní poji‰tûní.“
„Proã potfiebujete tu knihu, jestli na tom uÏ va‰i v˘zkumníci pracujou?“ zeptal se Boris.
„ProtoÏe zatím vÛbec s niãím nepfii‰li. MÛÏe jim to trvat vûky.“
Sax zakoulel oãima. „A co pfiesnû máte v plánu?“
„Jet do Jardonu a získat tu knihu.“ Prodejce klop˘tl a jen taktak, Ïe neupadl. „Kámo, ta tvoje podlaha je nûjaká zvlnûná.“
Boris pfiik˘vl. „Jo, zvlní se pokaÏd˘, kdyÏ se ãlovûk napije.“
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Obchoìák z Neublandu ukázal na poloprázdné regály s bylinkami.
„Musí‰ jít s dobou.“ Oãima pfiejel cel˘ obchod a pohledem se zastavil na
Piper. „Îe je to tak, dámo?“
V‰ichni se otoãili na Piper. Ta si prohrábla své rÛÏové lokny. „Ano,
jistû, urãitû je potfieba jít s dobou.“
„Tak co bude s tou objednávkou prá‰kÛ na spaní?“
Boris pfiik˘vl. „ZváÏím tu pÛlku kuffiíku.“
Llewellyn s bouchnutím zavfiel svÛj kuffiík se vzorky. „Pfiipí‰u ti to na
úãet.“ Ztratil rovnováhu a opfiel se o okno. „Jejda.“
Griffo ho zachytil. „DrÏím vás.“
„Ty jsi je‰tû tady, demonstrante? Myslel jsem, Ïe cel˘ mûsto protestuje
proti tûm DVD.“
Boris hrdû zvedl hlavu. „Nejste jedin˘, kdo má dobré nápady. Najal
jsem ho, aby mi dûlal reklamu. Lidi si ho v‰ímají. Myslí si, Ïe protestuje,
a pak si ty DVD vypÛjãí, aby se pfiesvûdãili, kvÛli ãemu dûlá takov˘ povyk.
Pak se o tom nûkde zmíní a pÛjãí si to dal‰í lidi. Tak to prostû je. Lidská
cesta za poznáním.“
Piper pfiekvapenû nakrãila oboãí. Zírala na Borise a kroutila hlavou.
„Kamaráde, tak tohle nás spojuje.“ Llewellyn zakolísal. „Tohle moc
zákazníkÛ nechápe.“
Boris ho vzal kolem ramen. „Mám v kanclu vodku. Nedá‰ si jednu malou na cestu?“
„Panáka nikdy neodmítnu.“
„Griffo, obsluÏ tu dámu. Saxi, uvidíme se pozdûji.“ Boris nasmûroval
Llewellyna kolem Piper do kanceláfie. Zevnitfi se ozvalo slabé Èuknutí
skleniãek.
Piper se podívala na Griffa, kter˘ zvedl ruce a naznaãil jí, aby poãkala.
Pak poodstoupil, aby odposlouchal nûco z Borisova rozhovoru s Llewellynem. Sax se k nûmu pfiidal a Piper taky popo‰la blíÏ.
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Z kanceláfie hfimûl do obchodu hlasit˘ hovor.
„Jo, pane Emplorium, milion. Chci Elcottovi tu kníÏku prodat za milion. Hned jak vymyslím nûjakej plán. Nikdo zatím nedokázal tu rodinu
pfiesvûdãit, aby ji prodala, ale mnû sakra nikdo nemÛÏe odolat.“
BorisÛv vzru‰en˘ hlas se nesl celou místností. „Skvûl˘ nápad. Ta kníÏka
má váÏnû pro Neubland milionovou hodnotu?“
„Vydûlá miliardy, brácho. Jde o rakovinu, chápe‰? Srdeãní choroby.
A to druh˘. Tak je ãas zvednout zadek. Musím jet.“
Sax uhánûl k autu a pfiitom vrazil do Piper, která se mu snaÏila uhnout
z cesty. Griffo doklusal k pokladnû a za chvíli uÏ Boris doprovázel Llewellyna ke dvefiím.
Piper ãekala poblíÏ bylinek, dokud Griffo i se sv˘m transparentem
neode‰el. Pak se vydala k Borisovi. „Vûdûl jste, Ïe místní si o va‰em obchodû povídají rÛzné vûci?“
„To je dÛkaz, Ïe protesty zabírají.“ Roztfiídil vrácená DVD. „Ocenil
bych, kdybyste o tom, kdo Griffa najal, pomlãela.“
„Jasnû. Jen by mû zajímalo, jaké filmy pro dospûlé tady máte.“
„Spousty regálÛ pln˘ch erotick˘ch filmÛ k zapÛjãení i k prodeji, taky
pro nároãné diváky.“
„Bez DVD pfiehrávaãe ale nejsou k niãemu. Hledám kníÏky se stejn˘m
tématem. V‰ak víte, érotické.“
„Jestli touÏíte po vzru‰ení, kupte si radûji pomocníka, madam. KníÏky
nevedu. A to slovo, kter˘ hledáte, zní ‚erotika‘.“
„VÏdyÈ jsem to fiíkala, ‚erotika‘.“
„Rozhlédnûte se, dámo. Vidíte snad nûjak˘ kníÏky?“
V tetovací místnosti si Boris naposledy potáhl z jointu, neÏ zaãal vylep‰ovat své tetování na kolenû. V mysli se mu honily temné my‰lenky na to,
jak obrat obchoìáka z Neublandu o milion babek.
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Griffo pochodoval sem a tam, divoce mával transparentem a dumal nad
tím, co vyslechl. UvaÏoval o moÏnosti krádeÏe starobylé knihy. MoÏná
bude zapotfiebí násilí, ale pro chytrého cikána nebyl Ïádn˘ plán, kter˘ mu
pfiinese bohatství, neuskuteãniteln˘.
Llewellyn se zastavil u nûkolika zákazníkÛ Neublandu poblíÏ a pak zamífiil do knihovny v Groverly. Zamûfií se na Léãivou knihu. UvaÏoval, Ïe si
vezme volno v práci. Bude se vydávat za sbûratele nebo novináfie. Nebo se
vloupe dovnitfi a prostû tu zatracenou kníÏku ukradne.
Sax vyhodil odpadky do kontejneru. Sáhl po ãerveném letáku, je‰tû neÏ
ho pohltila otevfiená ústa popelnice. Pak usilovnû pfiem˘‰lel, jak ukrást
Léãivou knihu, ale na nic nepfii‰el. Pfiemohl svou p˘chu a obrátil se na
Maxine.
„Ségra, potfiebuju tvoji bystrou mysl. Ten chlápek mluvil o kníÏce,
která má hodnotu milion dolarÛ. KdyÏ budu dost chytr˘, mÛÏu vydûlat
na jeho plánu.“
Vyslechla ho a pak se mu vysmála. „Jsi fakt naivka, jestli si myslí‰, Ïe
bys z toho mohl nûco mít. Je to moc komplikované a taky nezákonné.
Upfiímnû fieãeno, myslím, Ïe na to nemá‰ koule.“
KdyÏ zavfieli, Sax se vytratil do knihovny v Groverly. Ke svému pfiekvapení objevil v oddûlení speciálních fondÛ Maxine, jak si ãte ten ãlánek
v encyklopedii. Zvedla hlavu. „Pfiesnû jak jsem fiíkala. Pfiíli‰ komplikované.“
Osamûl˘ mot˘l se v letu vyhnul ãernému mraku, kter˘ se vzná‰el nad
intrikami ãtyfi muÏÛ a jedné Ïeny, jejichÏ spoleãnou touhou bylo vlastnit
ukrytou knihu sk˘tající netu‰ené moÏnosti.
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fií‰tího rána promûnil sluneãní svit závûs v oknû v záfiící pergamen.
Piper probudily doteky manÏela, kter˘ sv˘mi prsty nûÏnû pfiejíÏdûl
po zadní stranû její rÛÏové ko‰ilky a pak sklouzl na prsa. Prudce se posadila a prohrábla si své zlaté kadefie. „Freddie, uÏ je urãitû pozdû.“
Fred se podíval na hodiny vedle postele. „Ne, je‰tû je brzo. Máme je‰tû
spoutu ãasu se pomazlit, neÏ zazvoní budík.“
„Já jsem se ale minulou noc moc nevyspala.“ Vyklouzla z postele.
„Mûla jsem plnou hlavu toho kniÏního klubu.“
„Co takhle uvolÀující masáÏ zad?“
„To je skvûl˘ nápad, ale mám hromadu práce v salonu.“ Popadla ve
skfiíni nûco na sebe. „Pustím psa.“
„Piper, poslední dobou se ke mnû chová‰ dost odtaÏitû. To se nikdy
pfiedtím nestávalo. Pfiestal tû bavit sex, nebo jen já?“
„Ale Freddie.“ Rychle cupitala ke dvefiím.
„Co jsem provedl?“ vyzvídal. „Prozradí‰ mi to laskavû?“
„Ty jsi nic neudûlal, opravdu. Je to mÛj problém. Prosím, zlato, nech
to na pozdûji,“ zavolala z koupelny.
Za ãtvrt hodiny nakoukla dvefimi do loÏnice. „PromiÀ, Ïe tak chvátám.
Miluju tû.“ Cestou popadla kníÏky, které si vãera vybrala, a pe‰ky se vydala do nedalekého salonu.
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Ve‰la dovnitfi a zamkla za sebou. S bu‰ícím srdcem otevfiela Na vûtrné
hÛrce. Listovala vypÛjãenou knihou a vyhledávala vá‰nivé scény. Jazyk
kníÏky ale zÛstal daleko za jejím oãekáváním. Co je to proboha za lidi,
ktefií pojmenují svého syna Heathcliff? Otoãila na poslední stránku, aby
se podívala, jak cel˘ pfiíbûh dopadne, a u‰klíbla se. Îádná intenzivní milostná scéna. Îádné smyslné objetí. Zklamanû kníÏku odloÏila a vzala do
ruky antologii. Pfieãetla si první pamûti, pak dal‰í a dal‰í, ale nena‰la v nich
Ïádnou scénu, ze které by jí bûhal mráz po zádech. Îádné boufilivé mazlení.
Îádn˘ zrychlen˘ dech, vzdychání a vzdouvání. Popadla sci-fi, ale Ray
Bradbury jen umocnil její znepokojení.
Otáãela se dokola v kfiesle s kovov˘mi opûrkami, dokud se jí nezamotala hlava, a ustaranû pfiem˘‰lela o té bulce a moÏnosti otûhotnût.
To, Ïe Freddieho víra byla proti antikoncepãním pilulkám, zrovna nepomáhalo. Vûdûla jen, Ïe by nemûla uvaÏovat o dítûti. Zírala do zrcadla
a pak popadla telefonní seznam. Bûhem pár minut si domluvila náv‰tûvu
u nového doktora v Groverly. Chtûla se s ním poradit a nechat si pfiedepsat antikoncepci. Mohla by ji schovat, brát tajnû a tím celou vûc vyfie‰it.
Do té doby… bez del‰ího pfiem˘‰lení se náhle rozhodla a utíkala
domÛ, aby pfiestûhovala své vûci do prázdného pokoje. NeÏ ode‰la z domu,
na‰la v komodû jejich roãenku ze stfiední ‰koly. Vepsala tam pár fiádkÛ
a nechala ji na noãním stolku v loÏnici.
Pak na‰krábala vzkaz a pfiipnula ho na lednici. Stálo tam „Promluvíme si“. Vûdûla, Ïe se oãekává, Ïe manÏelé budou schopni spolu mluvit
o váÏn˘ch vûcech, ale oni to s Freddiem nedûlali. Nikdy. Kdo by chtûl sdílet smutné nebo ‰patné zprávy? Rozhodla se, Ïe pokud najde vhodné
místo a ãas, pokusí se to zmûnit. To, Ïe se odstûhovala do volného pokoje
a nechala v kuchyni ten vzkaz, by ji mohlo donutit si se sv˘m manÏelem
váÏnû promluvit. Nemûlo by to b˘t tak tûÏké, promluvit si s nûk˘m, koho
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milujete, ale strach a panika jí doslova zakalily mysl a zavfiely ústa. Kdyby
mu to fiekla, mohl by se jí zhroutit cel˘ svût.
Lily sedûla u pfiepáÏky poradní sluÏby a odhrnovala si pramínky vlasÛ
z ãela. ¤íkala si, proã ji sem posílají tak ãasto, místo aby trávila ãas v oddûlení speciálních fondÛ s knihami, které miluje. Od okamÏiku, kdy dostala
v˘povûì, se usilovnû snaÏila zachovat klid. âasto musela potlaãovat slzy,
aby ji neoznaãili za emoãnû pfiíli‰ labilní. KdyÏ nebyli v dohledu Ïádní
klienti, vygooglovala si informace o panství Jardin a vinici, o nichÏ se
zmiÀoval ten leták. Bûhem pár vtefiin ji ten pfiíbûh staré vévodkynû, která
zemfiela v 16. století, pohltil, aÈ uÏ to byla pravda, nebo m˘tus. Objevil
ji údajnû syn. Vedle ní leÏela Léãivá kniha a prosba, aby ji schoval. Lily si
pfiedstavovala, jak mlad˘ vévoda zabalil knihu do ãistého plátna a ukryl ji
ve sklepení. Pfii pomy‰lení na starobylé stránky ukryté pod hromadou
pfiedmûtÛ, obno‰en˘m prádlem, star˘mi ubrusy, promáãknut˘mi konvicemi, poskládan˘mi gobelíny, neladícími svícny a loutnami bez strun, se jí
zatoãila hlava. UÏ celá staletí tam ta kniha ãekala, aÏ ji nûkdo osvobodí.
ZkfiíÏila si ruce na plochém hrudníku a usmála se. To uÏ se dlouho
nestalo.
Ten úsmûv ji naladil na pozitivní vlnu ohlednû budoucnosti. Dokonce
si ‰la vyzvednout nejnovûj‰í vydání t˘deníku Library Weekly, aby si prohlédla pracovní nabídky z jin˘ch knihoven.
„To je ono!“ Její náhl˘ v˘kfiik profiízl vzduch, kdyÏ si pfieãetla nev˘razn˘ titulek na spodní stranû stránky: StaroÏitné knihy z Evropy se vydají
na putovní v˘stavu po americk˘ch knihovnách. Nebyla to nabídka práce,
ale pfiíleÏitost se ukázat. Poslední vûta ãlánku se zmiÀovala o tom, Ïe na
zaãátku turné zb˘vá v ãasovém rozvrhu jeden voln˘ termín. Na‰la si kontakt na pofiádající Svûtovou spoleãnost pro staroÏitnosti. Napsala jim
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struãn˘ e-mail, ve kterém jim nabídla termín, jenÏ se uvolnil po v˘stavû
baseballov˘ch karet. „Tím je, doufám, úkol splnûn.“
Aggie ve‰la do Druhé ruky a dovlekla dovnitfi svÛj náklad kozího mléka.
Mávla na Saxe, kter˘ se zrovna rozpl˘val nad sv˘m tetováním na ruce.
„No to se podívejme,“ vykfiikla Aggie a Sax si stáhl rukáv.
„Je‰tû to není hotové, ale je to v plánu.“
„Zatím se mi to líbí,“ pochválila ho a pokraãovala dál za Maxine. Ta sedûla vzpfiímenû za stolem v kanceláfii a ãetla si knihu o tom, jak uspût
v podnikání.
„Dobr˘tro, Maxine. Vezu ti mléko.“
„Jestli ti to nebude vadit, dej ho prosím dneska do té ledniãky vzadu.
Musím si promluvit s bratrem a dát mu pokyny.“
Bûhem pár minut Aggie mléko vyloÏila a prokliãkovala mezi nábytkem zpût do pfiední ãásti obchodu.
Sax a Maxine stáli vedle pokladny, obliãeje nalepené tûsnû u sebe.
SaxÛv hlas profiízl vzduch. „Sakra, Maxine, mám pln˘ zuby toho, Ïe
skáãu, jak ty píská‰. Stûhuju se.“
Aggie se prodírala mezi vitrínami a sloupky postelí smûrem k pfiedním dvefiím.
Maxinin hlas nabíral na intenzitû. „To si rad‰i dvakrát rozmysli.“
Aggie nahmatala kouli u dvefií a otoãila jí.
„Dvefie jsou otevfien˘,“ jeãela Maxine. „Oba si mÛÏeme dûlat, co chceme. Jenom mi fiekni, jestli má‰ v úmyslu tady dál pracovat. Musím dodrÏovat harmonogram.“
„To si pi‰, Ïe tady budu dál pracovat. Vlastním polovinu obchodu,
i kdyÏ ti to tak nepfiipadá. Vrátím se pro svoje vûci,“ fival na ni Sax.
Aggie vyklouzla ven. Tûsnû za ní se ozvaly Saxovy boty dopadající na
podlahu.
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„Asi jsi sly‰ela, jak jsme se hádali,“ oslovil ji. „Je to mrcha. OdjakÏiva.“
„Takhle to v rodinách b˘vá. Lidi jsou rÛzní.“
„Trávíme spolu moc ãasu. Ale já uÏ jsem se rozhodl. UÏ dlouho se
trápím.“
„Je to na tobû.“ Aggie pfiipevnila ta‰ku na mléko na moped.
Dvefie obchodu se otevfiely. „Saxi, jsme sice dvojãata, ale kaÏd˘ máme
nadání na nûco jiného. VÏdycky jsme mûli. Já plánuju a vym˘‰lím, jak
vydûlat peníze. Ty mi pomáhá‰.“
„Jdi nûkam,“ zafival Sax.
„Mimochodem jsi fakt mizern˘ ‰achista,“ vpálila mu Maxine a tfiískla
dvefimi.
Aggie nasedla na moped. Motor zaka‰lal a pak naskoãil. „Dvakrát tolik
radosti, dvakrát tolik problémÛ,“ zavolala na Saxe. „Tohle fiíkávala moje
cikánská babiãka o dvojãatech.“
Vyrazila na svou poslední zastávku do Emporia. Stará dfievûná budova
vypadala stejnû, jako kdyÏ tady byla naposledy, aÏ na jednu vûc. Záfiící
neonov˘ nápis. Od doby, kdy zemfiel jeho pfiedchozí majitel, v obchodû
nebyla. Pofiád se jí st˘skalo po starém kamarádovi. Ve‰la dovnitfi, aby se
podívala, co se zmûnilo. Novû se tam objevily uliãky s DVD. V˘klenek,
kter˘ dfiíve slouÏil ke ãtení novin The Groverly Gazette, byl teì zastfien˘
fialov˘m saténov˘m závûsem. Z fiady klecí se oz˘valy kovové hlásky ptáãkÛ.
Dusila se zápachem koufie a zvadl˘ch bylin.
„MÛÏu vám nûjak pomoct? Jmenuju se Boris Ratchov.“
V‰imla si, Ïe má paÏe potetované záfiiv˘mi barvami. „Já jsem Aggie
Verkieová z místní kozí farmy. ¤íkala jsem si, jestli byste nechtûl zase
zaãít odebírat mléko pro své zákazníky. V Nolanu to nûktefií obchodníci
dûlají. Zdá se, Ïe se prodává dobfie, a pro zákazníky, ktefií si tady kupují
bylinky, je to nûco navíc.“
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„Tak abyste vûdûla, bylinky se vÛbec neprodávají. Stejnû by to ne‰lo.
Chladicí box se pokazil,“ pokrãil rameny. „Kdo ví, jak dlouho tady vÛbec
zÛstanu. Jsem svûtobûÏník, kter˘ tetuje a obãas si vydûlá pár babek tím,
Ïe prodá nûjak˘ sbûratelsky cenn˘ kousek. KdyÏ mû to nudí, zkusím nûco
nov˘ho, jako tfieba sekci s lechtiv˘mi DVD k zapÛjãení.“
„Znala jsem va‰eho str˘ce a je mi moc líto, Ïe ode‰el.“
„KdyÏ jsem se dozvûdûl, Ïe str˘c umfiel, fiekl jsem si, Ïe si dám pauzu
a zalezu do jeho nory.“
„Byl to moc mil˘ ãlovûk.“
„To asi byl. Rozhlédnûte se. MoÏná si nûco vyberete.“
Sax Morton vklop˘tal dovnitfi a svezl se na jednu ze Ïidlí u DVD. Podíval se na Aggie. „Je‰tû jednou zdravím. UÏ jsem se po tom povyku s Maxine skoro uklidnil.“ Povzdechl si. „Borisi, oznámil jsem sestfie, Ïe se
stûhuju, a právû jsem si zafiídil pokoj v motelu. Pfiedplatil jsem si ho na
‰est mûsícÛ.“
„To je mÛj kluk,“ pochválil ho Boris. „Co si takhle zaházet nabrou‰en˘mi noÏi, aÈ to oslavíme?“
„UÏ jsem o tûch noÏích sly‰el. Doufal jsem, Ïe s tím nûkdy pfiijde‰.
No tak, Aggie, pojì taky.“
„Jasnû, pfiipojte se.“ Boris zmizel v kanceláfii.
Aggie ho následovala a zÛstala stát stranou. Mlãky obdivovala nale‰tûné pozÛstatky star˘ch ãasÛ, staroÏitné meãe vystavené na stûnû a malé
d˘ky zavû‰ené na zlatém provazu. Od okna k oknu byl nataÏen˘ motouz,
kter˘ byl na kaÏdé stranû upevnûn˘ k silné korkové desce masivními skobami.
Boris procházel kolem sv˘ch pokladÛ a na kaÏd˘ z nich ukazoval.
„·avle z Turecka. Velk˘ dvouseãn˘ meã ze Skotské vysoãiny. Egyptsk˘
rituální nÛÏ. Japonsk˘ samurajsk˘ meã. V‰echny jsem je koupil na sv˘ch
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cestách po svûtû.“ Letmo pohlédl na Aggie. „Budeme se Saxem vrhat d˘ky.
Chcete se dívat, nebo se k nám pfiipojíte?“
Aggie zavrtûla hlavou. „Zaãnûte vy dva. Já si to zatím rozmyslím.“
Boris sÀal ze stûny jednu d˘ku a podal ji Saxovi. „Je tvoje.“
Sax se zazubil a nÛÏ si od nûj vzal. „UÏ se nemÛÏu doãkat, aÏ to
zkusím.“
Boris sundal svou oblíbenou d˘ku. „UkáÏu ti, jak se to dûlá. Pevnû sevfii
rukojeÈ, takhle. NakloÀ ho ve správném úhlu a ‰vihem uvolni. Ne jako
kdyÏ hází‰ balon, ale takhle.“ D˘ka se zabodla kousek od stfiedu terãe.
„Není co ztratit.“ Rozdivoãen˘ Sax netrpûlivû vrhnul svÛj nÛÏ a ten
spadl na zem.
„Nespûchej tolik. Uvolni se a soustfieì se. Uchop ji. Najdi správn˘
úhel. Odhoì. Zkus to znovu.“
Oba muÏi se pustili do vrhání ostr˘ch nale‰tûn˘ch pfiedmûtÛ na terã
na korkové desce.
Sax se soustfiedil a metal jeden nÛÏ za druh˘m, ale bez vût‰ího úspûchu.
„Nic moc, Ïe?“
„Pamatuj si, Ïe zbraÀ v rukou zvy‰uje sebevûdomí,“ reagoval Boris.
„S kaÏd˘m tréninkem se bude‰ zlep‰ovat. Musí‰ vûfiit, Ïe má‰ sílu, abys to
dokázal. Chcete si taky hodit, dámo?“
Aggie popo‰la blíÏ a vzala si od nûj d˘ku. Zlehka ji uchopila, zadívala se
na terã a pak ji obloukem hodila. Zlatá ‰piãka pfiesnû zasáhla stfied. Zabofiila se hluboko do korku.
„Teda!“ uÏasl Sax.
„To by staãilo.“ Boris posbíral d˘ky a zavûsil je zpátky na lano. „Co jste
zaã, dámo?“
„Jsem cikánka. KdyÏ ãlovûk cestuje po venkovû, objeví v sobû spoustu
nadání. Dûkuju, Ïe jsem se k vám mohla dneska pfiidat, ale musím jet
nakrmit kozy.“
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Cestou domÛ ji vzpomínka na první setkání s manÏelem zasáhla jako
d˘ka do srdce. Vybavily se jí hlouãky cikánÛ, které se shlukly v odlehlém
lese natû‰ené na odpoledne plné zábavn˘ch historek a tancování v rytmu
citery. KdyÏ si chtûla na chvilku odpoãinout od bujarého tance, v‰imla si
skupinky muÏÛ, ktefií pfiipíchli kufiecí pafiáty k silnému kmeni. Smáli se,
nahlas kleli a stfiídavû mífiili noÏi na cíl. Kdo svou trefou odfiízl jeden
z drápÛ, získal bod navíc. Jeden z nich, snûd˘ a ‰tíhl˘, jasnû pfiedãil v‰echny
ostatní. Camlo. KdyÏ mífiil, paprsky slunce se opfiely do ãepele jeho noÏe
a ten se zatfipytil. Pfiesunula se blíÏ, aby ho mohla sledovat, a on se na ni
usmál pokaÏdé, kdyÏ jeho d˘ka proletûla vzduchem a odsekla jeden z pafiátkÛ. Z toho, jak jeho d˘ka létala znovu a znovu vzduchem, se jí roztfiásla
kolena. Toho veãera si ji získal a pak uÏ spolu zÛstali navÏdy.
Sax se proplíÏil obchodem Druhá ruka, popadl star˘ kufr a visící ta‰ky.
Sbalil si obleãení, nechal pár vûcí v Emporiu a vrátil se zpátky do pokoje
v Motelu 5.
Maxine na‰tvanû poklepávala tuÏkou na dubov˘ stÛl s umûlou patinou.
Teprve teì si uvûdomila, jak˘ dopad bude mít tahle situace na chod domácnosti i provoz obchodu mimo otevírací dobu. Ve skuteãnosti svého
bratra postrádala stejnû jako on ji.
Aggie odemkla kredenc ve svém pokoji. Sundala samovar a vyndala zavafiovací sklenici na ãaj. „Na semena lásky zasetá za divok˘ch nocí,“ zvolala.
Byla promrzlá na kost, a tak se zabalila do ãerného plá‰tû ze skfiínû. KdyÏ
ji celou zahalil, jeho du‰e k ní pfiimkla a pronásledovala ji. Tiskla si sklenici na prsa a tanãila kolem dokola, dokud se úplnû nevyãerpala. Pak si
lehla, pfiikryla se plá‰tûm a mysl jí zahalila vzpomínka na vá‰nivé noci.

Kapitola

6

L

ily pfielétla novû doruãené bestsellery a roztfiídila po‰tu. Aby udrÏela

své vá‰nû pod kontrolou, vyh˘bala se fieditelce knihovny, kdykoliv

to bylo moÏné. DrÏela se ve svém pracovním koutku a vûnovala se lepení
po‰kozen˘ch obálek a aktualizování katalogu. Dopoledne si zkontrolovala e-mail a objevila tam odpovûì ze zámofií.
Slečno McFaeová,
Světová společnost pro starožitnosti přijímá
nabídku Ústřední knihovny v Groverly podílet se
na chystané putovní výstavě starožitných knih.
Vyplňte prosím přiložené formuláře a my Vám
pošleme podrobnější informace. Časový rozvrh
turné je tímto zaplněn. Vaše knihovna bude jeho
první zastávkou.

Lily vyplnila pfiihlá‰ku a obratem ji odeslala zpût. Pfii pomy‰lení, Ïe aÏ
sem v˘stava dorazí, ona uÏ tady nebude, si povzdechla. E-mailem poslala
tiskovou zprávu do místních novin, televize a rozhlasov˘ch stanic, naãeÏ
pfieposlala v‰echny informace fieditelce Trummelové.
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Cestou do kant˘ny narazila na statného muÏe, kter˘ pochodoval smûrem k ní. „Jestlipak to není sleãna McFaeová. Toho bych se nenadál, Ïe
tady narazím na vás.“ Odmlãel se. „Dlouho jste se v Emporiu neukázala.“
„Nepoznala jsem vás, Borisi.“ Na tváfii se jí objevil rumûnec. „Tuhle
Ïivotní kapitolu uÏ mám za sebou.“
„Hledám nûjaké informace, které jsou uloÏeny ve zvlá‰tní místnosti.“
„Máme tady oddûlení speciálních fondÛ. Pojìte za mnou.“
Lily ho zavedla do místnosti, jejíÏ atmosféra mûla nádech exkluzivity.
Zavfiela za sebou dvefie, aby dovnitfi nepronikal hluk zvenãí.
„Zajímá mû evropské panství zvané Jar Don. Jar Deen?“
„Pfiesnû vím, co myslíte. Jde o panství Jardin v Alsasku. V jedné z pfiíruãek je o nûm ãlánek. Zapi‰te se prosím u pultu.“
„Jistû.“
Lily otevfiela zápisník a obrátila stránku. „Vybral jste si zajímav˘ titul.
Zdá se, Ïe si ho prohlíÏeli i jiní zájemci.“
„Poznamenejte si mû jako jednoho z nich.“ Zalistoval zpût a zamÏoural na podpisy. Pak stránku zase obrátil, aby na ni na‰krábal své jméno
a poÏadované informace.
„Pfiinesu vám ji.“ Ukázala na zásobník bíl˘ch rukavic. „Musíte je mít
na sobû celou dobu, co budete s knihou pracovat. AÏ skonãíte své bádání,
vyhoìte je do ko‰e.“
KdyÏ se Boris posadil na Ïidli ke stolu poblíÏ dvefií, zaskfiípala pod ním.
OdloÏil si ãepici na stÛl, otevfiel ãernou aktovku a vytáhl zápisník a pero.
Pak si natáhl tenké bavlnûné rukavice.
Lily poloÏila knihu na stÛl. „Je to jedna z na‰ich nejzajímavûj‰ích knih.
Mám je‰tû jiné povinnosti. Tu‰íte, jak dlouho se zdrÏíte?“
„Jen chvilku. Ale vyfiiìte si, co potfiebujete, a pak se vraÈte.“
V místnosti huãel zvlhãovaã vzduchu, kter˘ mûl udrÏovat správnou
vlhkost.
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„Nûkdo tady se ãtenáfiem vÏdycky musí zÛstat. Budu vzadu.“
Boris si vyhledal ãlánek o Léãivé knize a rychle ho pfielétl oãima. Ohlédl se pfies rameno a vytáhl noÏík. KdyÏ se ostfií noÏe zafiízlo do papíru,
tlumenû zaka‰lal.
„V‰echno v pofiádku?“ Lily vykoukla zpoza rohu a vydala se k nûmu.
Boris ukryl nÛÏ pod ãepici.
„OceÀujeme, kdyÏ ãtenáfii nad knihami nek˘chají. Pfiinesu vám kapesník.“
„To je jen lehká alergie. UÏ jsem s tím skoro hotov˘.“ âekal, aÏ odejde,
ale stála dál poblíÏ. Hrbil se nad knihou a dûlal si podrobné poznámky,
které si vloÏil do aktovky.
„Hotovo, sleãno McFaeová.“ Zavfiel svazek, zaka‰lal a vstal.
Natáhl se pro ãepici a nÛÏ nechal vklouznout do kapsy. „Dûkuju.“
Lily místo pouklízela a pak se zastavila v kanceláfii, aby pfiidala dal‰í náruã zachránûn˘ch knih ke stohÛm literatury faktu. „Tak jste zase doma,“
za‰eptala a umístila kaÏd˘ svazek na místo, kam patfiil. Dlanû se jí lehce
potily, kdyÏ se dot˘kala úhlednû sefiazen˘ch hfibetÛ. Mûla radost, kdyÏ
vidûla, jak tam bok po boku ãekají na ãtenáfie vybrané biografie, eseje,
cestopisy a pfiíruãky. Oãíslované. Zaevidované. Pfiipravené odhalit historii v celé své ‰ífii a civilizaci v celé své spletitosti komukoliv, kdo pfiedloÏí ãtenáfisk˘ prÛkaz.
Zpoza rohu vy‰el pfiedseda správní rady knihovny Humphrey v doprovodu sleãny Trummelové, která na sobû mûla dokonale u‰it˘ kost˘mek v sytû bronzovém odstínu.
Tento postar‰í dÏentlmen poklepal holí o zem a k˘vl na Lily. „Vidím, Ïe
jste ponofiená do práce, i pfies to nedávné ne‰Èastné rozpoãtové opatfiení.“
„UÏ to tak bude.“ Narovnala se v ramenou.
„Sleãno McFaeová, ãtu spoustu zpráv a odborn˘ch ãasopisÛ, takÏe na
vás mám otázku. Mûla byste nûjak˘ tip, jak ãíst rychlej‰ím tempem?“
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Podala mu knihu, kterou drÏela v ruce. „Zkuste Teorii chaosu od Edwarda Lorenze.“
Do rozhovoru se vloÏila fieditelka Trummelová. „To je jeden z tipÛ,
ale já vám dám nûkolik dal‰ích doporuãení. Vytvofiím vám seznam.“
„To nebude nutné. Tohle vypadá zajímavû. UÏ jsem o tom mockrát
sly‰el. O ãem to je?“
Sleãna Trummelová vyuÏila pfiíleÏitosti. „No, to víte, jde o velice známou knihu, která byla diskutována mnoha autoritami. Tato teorie vznikla
uÏ pfied lety. Pojednává o… o…“
„Náhodn˘ch okolnostech, které nám poskytují neomezené moÏnosti.“
Lily se shovívavû usmála. „Jedním z nejãastûji citovan˘ch pfiíkladÛ je ten,
kdy mot˘l zamává kfiídly a následnû, tfieba tisíce kilometrÛ daleko, se tenhle závan zmûní ve vítr a ten v tornádo. Vnímám to jako pfiíãinu a následek
na dálku. Nûco v tom smyslu. Zmûna, která se vyvine z malé, nev˘znamné
vûci. Tfieba z píseãné duny. Padajícího listu.“
„Lily, prosím vás, pan Humphrey nemá ãas na sáhodlouhé vysvûtlování pfiírodních jevÛ.“ Sleãna Trummelová se zamraãila.
„Ne, jen pokraãujte. Zajímá mû to,“ pobídl ji.
¤editelka se narovnala a upravila si klopy saka. Lily mezitím pokraãovala. „Knihovna sv˘m zpÛsobem funguje na bázi teorie literárního
chaosu. Slova se ubírají rÛzn˘mi smûry a podnûcují my‰lení a fantazii.
Vyti‰tûné strany pak potvrzují sled pfiíãiny a následku, pfiiãemÏ nûkdy
spustí nekoneãn˘ fietûzec dÛsledkÛ.“
„Pfiesvûdãila jste mû.“
¤editelka vrhla na Lily zlostn˘ pohled a pak odkráãela i s pfiedsedou,
kter˘ si k hrudníku tiskl zmínûnou knihu.
Za chvilku vykoukla zpoza rohu. „Lily, potfiebuji, abyste zase zaskoãila
za paní z poradní sluÏby. Odchází dnes dfiíve.“
Lily dál tfiídila knihy, které pfiinesla.
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¤editelka Trummelová se zamraãila. „A pfiestaÀte podlízat pfiedsedovi
správní rady. O va‰em osudu rozhodl rozpoãet a vá‰ pfiístup. Mimochodem, nemÛÏu uvûfiit tomu, Ïe jste pfiijala nabídku zúãastnit se putovní
v˘stavy vzácn˘ch knih, aniÏ byste to se mnou zkonzultovala. To od vás
nebylo moc prozíravé.“
Lily pokrãila rameny. „¤ekla jste mi, aÈ se snaÏím najít náhradu co nejdfiív.“
„To ano, ale existují urãitá pravidla, která jste zámûrnû ignorovala.
Mûla jste mû nejprve uvûdomit. UÏ to vysílají v rádiu. Vzhledem k va‰emu
pfiezíravému postoji ode mû neoãekávejte Ïádné doporuãení.“
Lily si posunula br˘le a promasírovala spánky. „Z téhle debaty mû
hroznû rozbolela hlava. V poradní sluÏbû zaskoãit nemÛÏu. Jedu si domÛ
lehnout a pfiem˘‰let nad tím, co si poãnu se sv˘m uboh˘m Ïivotem.“
¤editelka zvedla ruku a zarazila ji. „To by staãilo. S tou poradní sluÏbou mû dostanete do pûkné bryndy. Zakazuji vám opustit tuto budovu.“
„Je mi líto, ale bolí mû hlava. Jedu domÛ. ‚Kolik ãasu v Ïivotû promarní
ãlovûk ãekáním?‘ Ralph Waldo Emerson.“
„Vskutku vynalézav˘ zpÛsob, jak opût neuposlechnout pokynÛ nadfiízeného.“ Sleãna Trummelová se zamraãila. „UÏ mû nebaví hrát s vámi
tyhle hry. Jestli teì odejdete, uÏ se nemusíte vracet.“
„Tak tedy sbohem.“
Lily nakráãela do své kanceláfie, popadla ãerveného mot˘la sloÏeného
z letáku, vrazila ho do kabelky a pospíchala ke klenutému v˘chodu. Dlaní zatlaãila do vyfiezávan˘ch ‰panûlsk˘ch dvefií. Vydala se ke svému starému plymouthu. Nízké podpatky klapaly na chodníku.
Cestou domÛ se zastavila u ok˘nka rychlého obãerstvení. „Dvû mûkké
tacos s extra pálivou omáãkou,“ za‰eptala do mikrofonu. Svírala volant tak
pevnû, aÏ jí zbûlely klouby. ¤íkala si, Ïe je to jako domino. Jedna vûc naráÏí
do druhé, aÏ ji nakonec porazí. Operace. Neshody s fieditelkou ohlednû
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klasick˘ch titulÛ. Neãekan˘ vyhazov. Plná místnost lidí v Nolanu, kde ji
lidé k smrti vydûsili tím, Ïe si chtûli ãíst. Pak bolest hlavy, která vyvolala
její vzpurnost. Nevûdûla, jak to zastavit.
VloÏila si do úst poslední sousto tacos. Smûs nasekaného salátu a tabasca vytryskla ven. Bájeãné. Jediné, co mi zbylo z kariéry knihovnice, je
pálivá omáãka, která mi stéká po obleãení.
S nervy na pochodu prosvi‰tûla cestou domÛ na ãervenou. ¤idiã kamionu na ni zatroubil a ukázal jí prostfiedníãek. Stoãila volant, aby se vyhnula sráÏce, a narazila do betonov˘ch svodidel. Pfiedek auta se slisoval.
„Proboha,“ zakfiiãela. „To není fér. Do háje!“
Podafiilo se jí auto odstavit mimo silnici. Pfii bliÏ‰ím ohledání zjistila, Ïe nárazník je promáãknut˘, svûtlo rozbité a mfiíÏka rozdrcená.
KdyÏ motor nenastartoval, doklop˘tala domÛ, zavolala odtahovou
sluÏbu a poprosila muÏe ze servisu, kam léta jezdila, o rychl˘ odhad ceny
opravy.
Zavolal jí je‰tû téhoÏ veãera a nemûl dobré zprávy. „KdyÏ zváÏím ‰kodu
a cenu opravy, je tohle auto na odpis. Je mi líto, sleãno McFaeová.“
„To nemÛÏe b˘t pravda,“ zamumlala. „V‰echno je úplnû ‰patnû. Pfiesto
díky, Ïe jste se ozval.“ Zavûsila, posadila se a zavfiela oãi pfied svûtem.
Aggie postavila kozla na stojan na dojení. Otekl˘mi prsty svírala kopyto
a snaÏila se mu oãistit bláto z prstÛ. Nejprve sebou ‰kubal, ale pak se uklidnil a nechal ji, aby mu po obou stranách kopyta odstfiihla ztvrdlé okraje.
Vydrhla kopyta mal˘m kartáãkem a nakonec obrousila spodní ãást. KdyÏ
ho propustila, chvátal pryã a ona si chytila dal‰ího.
Nakonec ji to vyãerpalo a klesla do rozpadajícího se proutûného houpacího kfiesla na verandû. Nechala na sebe dopadat sluneãní paprsky, aby
se zbavila vûãné husí kÛÏe. Otevfiela antologii poezie a rozhodla se, Ïe dá
dÏentlmenovi jménem Alfred Lord Tennyson ‰anci, aby rozpt˘lil její Ïal.
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Pfiichází ráno, ryzí a líbezné,
a záplava rosy sná‰í se k zemi…

Ani Tennysonova Maud ale nemohla prolomit ledové sevfiení, které
uvûznilo Aggie ve sv˘ch spárech. Ranní probuzení uÏ nebyla tak rÛÏová.
Rosa jí nepfiipadala skvostná. Ztuhl˘mi prsty rozdrtila list ãerstvé bazalky
v kapse zástûry a pfiivonûla si. Rozdrcená bylinka nevydávala ‰Èavnatou
zelenou vÛni. ·vestkové knedlíky nechutnaly ‰vestkovû. Z kohoutku netekla teplá voda. Zachvûla se. Îivot bez jejího milovaného se scvrknul na
samovar zamãen˘ v kredenci. Pronásledoval ji duch. Její srdce ochladlo.
„Dopfiává‰ si voraz, tetiãko?“ Griffo se ‰oural dolÛ po schodech v garáÏi
a pak pokraãoval pfiíjezdovou cestou k po‰tovní schránce.
Aggie ho pozorovala, jak se vrací a mává záfiivû ãerven˘m letákem.
„Aleluja,“ zvolal. „To je z panství Jardin.“
„Co to znamená?“
„To znamená, Ïe mám sakra ‰tûstí.“ Zastrãil si papír do kapsy a naskoãil do svého kabrioletu. „Jedu si nûco ovûfiit do knihovny v Groverly.
MoÏná Ïe mû bude boháã.“
KdyÏ se prach, kter˘ zvífiil, znovu usadil na cestû, vzala Aggie opût do
ruky knihu, aby jí dala druhou ‰anci.
Piper ve svém salonu právû dokonãila dvû stfiíhání a jednu trvalou. Potfiebovala si vydechnout, ale témûfi neviditelné otisky na zrcadle jí lezly na
nervy. Vzala to pûknû popofiadû z jedné strany skla na druhou. Postfiíkat,
setfiít, postfiíkat, setfiít. V pÛlce narazila na odolnou ‰mouhu. Námahou
zalapala po dechu.
KdyÏ spatfiila v zrcadle odraz Freddieho, jak si to vykraãuje smûrem
k salonu, vchází dovnitfi a zastavuje se pfiímo za ní, ruka se jí roztfiásla.
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