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Pfiíbûh Eddieho Chapmana není Ïádnou limonádou na zpÛsob Jamese Bonda. Jde o skuteãného muÏe z masa a kostí,
jenÏ za druhé svûtové války pÛsobil za nesmírnû riskantních okolností v prostfiedí nûmecké zpravodajské sluÏby jako britsk˘ vyzvûdaã. Poprvé se o nûm vefiejnost dovûdûla –
ale jen ãásteãnû – nûkdy kolem roku 1953, kdyÏ sám vydal
knihu vzpomínek The Eddie Chapman Story, jejíÏ obsah
byl v‰ak po zásahu britsk˘ch úfiadÛ velmi citelnû ochuzen.
Po dal‰ích 13 letech, tudíÏ v roce 1966, vychází její dal‰í varianta s titulem The Real Eddie Chapman Story. Ale
ani v tomto pfiípadû není fieãeno v‰e. Cenzura motivovaná
zákonem o utajovan˘ch skuteãnostech opût tvrdû zasahuje. Po nûkolika mûsících se je‰tû ve stejném roce objevuje
film Tripple Cross. Jde o volnou adaptaci Eddieho pfiíbûhu
v reÏii Terence Younga ve hvûzdném obsazení s Christopherem Plummerem, Yulem Brynnerem a Rommy Schneiderovou. Pak následuje víc neÏ 40letá pauza.
A na pomezí roku 2006 a 2007 britská tajná sluÏba MI5
o tomto dablérovi, jak se fiíká dvojit˘m agentÛm, uvolnila
1800 stran aÏ dosud pfiísnû tajn˘ch dokumentÛ. Zprávu o tom
vydaly hlavní britské listy, zejména v obsáhlém ãlánku prestiÏního deníku The Times. Souãasnû v lednu 2007 vy‰la
v Lond˘nû kniha Nicholase Bootha nazvaná prostû jen ZigZag, která na 344 stránkách podrobnû líãí jeho Ïivotní pfiíbûh.
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KDO JE TEDY EDDIE CHAPMAN?
Podle britské tajné sluÏby ‰lo o agenta s kódov˘m jménem
„ZigZag“ a podle nûmeck˘ch konkurentÛ o nadporuãíka Fritze Graumanna. Tento muÏ – ve skuteãnosti pln˘m jménem
Arnold Edward Chapman – se narodil 16. listopadu 1914
v Burnup Field v hrabství Durham. Jeho v˘voj byl poznamenán tím, Ïe otec, námofiní technik, b˘val celou fiadu mûsícÛ mimo domov a Eddie jako nejstar‰í ze tfií sourozencÛ sice musel matce pomáhat, ale zároveÀ si „pfiisvojoval právo“
b˘t samostatnûj‰ím. To se pak projevovalo nejen tím, Ïe se
vûnoval více fotbalu a boxerskému ringu neÏ ‰kole, ale také tím, Ïe se stále potuloval po pfiístavu. SnaÏil se stát na
vlastních nohách. Chtûl si vydûlat peníze. Mít pûkné sako,
kravatu i boty. Proto se jiÏ ve tfiinácti letech nechával obãas
zamûstnávat jako pomocn˘ dûlník v sunderlandsk˘ch docích. A ve ãtrnácti dokonce navÏdy opustil ‰kolu. Ve stejné
dobû byl také vyznamenán starostou Sunderlandu, kdyÏ skoãil do mofie a zachránil tonoucího. Nechtûl se tím nikdy chlubit, ale obdiv okolí mu dûlal dobfie. Nepozorovanû se v nûm
rodily zárodky touhy b˘t nûk˘m velk˘m, koho budou v‰ichni uznávat a tleskat jeho v˘konÛm.
DO ARMÁDY
Eddie viditelnû touÏil po dobrodruÏství. Chtûl, aby se smysl jeho Ïivota zmûnil ve smysl Ïít snadno – v napûtí a neklidu.
Hra na náhodu skonãila, chtûl vzít osud do vlastních rukou.
Zdálo se mu, Ïe se Ïádná velká ‰ance nenaskytuje, aÏ si jednou v‰iml vyfe‰ákovaného pfiíslu‰níka Coldstream Guards.
Ale dozvûdûl se, Ïe do této elitní armádní sloÏky sice dobrovolníky pfiijímají, ale jen s podmínkou, Ïe je jim nejménû 18 let, mají urostlou postavu a Ïe jejich v˘‰ka ãiní nejménû
‰est stop. Sportem a prací v pfiístavu vycepovan˘ Eddie mûfiil o nûco víc, neÏ byla povinná v˘‰ka, takÏe první dvû podmínky snadno splÀoval. Ale u tfietí mohl narazit. VÏdyÈ mu
bylo teprve 17 let.
8

„Byl to mÛj první podraz,“ pfiiznal se po letech Chapman
a dodal: „Otec byl na mofii a matce jsem to nemohl fiíci.
A tak jsem zfal‰oval otcÛv podpis.“
Vojín Eddie Chapman se nakonec stal jedním z tûch srdnat˘ch chlapÛ slouÏících v sestavû 2. praporu gardového
pluku, kter˘ nese pojmenování po skotském mûstû Coldstream. Tuh˘ vojensk˘ Ïivot s nároãn˘m v˘cvikem mu ‰el
k duhu. Mohl se py‰nit ãervenou blÛzou a vysokou ãernou
beranicí, kdyÏ pochodoval parádním krokem pfii slavnostních pfiehlídkách pfied královsk˘m palácem. Jednoho dne
drÏel ãestnou stráÏ i pfied samotn˘m Towerem v Lond˘nû.
Po sluÏbû boxoval, ale veãer se trochu uãil francouzsky a líbila se mu i nûmãina. Vedoucí krouÏku ho chválil, Ïe má na
fieãi talent. Eddie se jistû domníval, Ïe se podobnû jako otec
také jednou dostane nûkam daleko do svûta. V armádû se
krok za krokem uãil velkému umûní dobrodruha, Ïe takov˘ ãlovûk mÛÏe úplnû v‰echno a je tfieba se bát pouze vlastního strachu.
Ale vzápûtí se jako blesk zãistajasna objevila dal‰í událost,
která podobnû jako zfal‰ovan˘ otcÛv podpis pfiedznamenala dal‰í Eddieho Ïivot. Seznámil se s hezkou dívkou a tak
silnû se zamiloval, Ïe se nevrátil z vycházky. ZÛstal totiÏ
v jejím bytû pár dní. KdyÏ zjistil, Ïe v‰echno je jinak a Ïe
dotyãná je vlastnû „lep‰í“ prostitutka vydrÏovaná nûkolika
zbohatlíky najednou, chtûl se rozlouãit a odejít. Dotyãná
v‰ak zaãala dûlat scény, vyhroÏovala sebevraÏdou a nakonec vzteky bez sebe zatelefonovala na nedalekou policejní
stanici na Marlborough Street. Oãernila Eddieho, Ïe u ní
pfiespává, nechává se od ní Ïivit a fyzicky jí ubliÏuje. A kdyÏ
je‰tû dodala, Ïe je pfiíslu‰níkem v˘bûrové armádní jednotky, netrvalo to dlouho a vojín Eddie Chapman se ocitl v cele pfiedbûÏného zadrÏení metropolitní policie, odkud si ho
odvezla vojenská policie. Dopad byl velmi tvrd˘. ChapmanÛv kousek, jakoÏto pfiíslu‰níka elitního útvaru, byl posuzován jako dezerce. ·el pfied vojensk˘ soud a byl odsou9
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zen na tfii mûsíce do vûzení. Mít prakticky dohola ostfiíhané vlasy, a dnes a dennû drhnout zrezivûlé hrnce a kbelíky,
bylo pro jeho náturu nûãím nepfiedstaviteln˘m a také nepfiijateln˘m.
„Brzy ráno jednoho dne se na na‰em oknû ozvalo zaÈukání,“ vzpomínal po letech Eddieho mlad‰í bratr Winston.
„Nikdy nezapomenu, jak jsem byl pfiekvapen, kdyÏ jsem
vidûl, Ïe pod oknem stojí Eddie. Stal se snad jedin˘m vûznûm, kterému se podafiilo z té posádkové vûznice uprchnout. Jak to udûlal, vlastnû nevím, jen si pamatuji, Ïe vpadl do pokoje, zhroutil se do postele a spal nûkolik dní.“
NechÈ byl pfiesn˘ dÛvod toho v‰eho, co se t˘kalo jak nesmyslnû dlouhého uvûznûní za pfiekroãení povolené vycházky, tak i útûku, ãi nûjakého následného prominutí, jak˘koli, faktem je, Ïe na konci roku 1933 byl vojín Edward
Chapman vylouãen z fiad Coldstream Guards. V jeho sluÏebním záznamu se objevila strohá vûta: „Propu‰tûn. Dal‰í sluÏba neÏádoucí.“
VSTUP DO PODSVĚTÍ
A tak 19let˘ Eddie zahofikl. Na armádu, na vládní moc, na
krále. Cítil se postiÏen, a to nejen vûzením, ale zejména tím,
co povaÏoval za nejvíce poniÏující – tedy vyhazovem z vojenského Ïivota, v nûmÏ zaãal nacházet zalíbení. Opût se
zaãal toulat. Dûlal jednou to a podruhé zase nûco jiného, aÏ
sklouzl na zcestí.
„Potkával jsem tehdy rÛzné typy lidí,“ vzpomínal po letech. „Zaãal jsem se st˘kat prakticky se v‰emi druhy ÏivlÛ
podsvûtí, dostihov˘mi podvodníky, pfiekupníky, zlodûji,
‰lapkami a ztroskotanci noãního Ïivota velkomûsta.“
Eddieho situaci ‰lo zdánlivû vyloÏit jako prostou pravdu.
Byl uná‰en proudem kaÏdodenního pfieÏívání ãlovûka na
dnû spoleãenského bytí, jemuÏ se podobnû jako listy náporu podzimním vûtru vlastnû nemohl bránit. Poletoval sem
a tam. Ale ani nelze fiíci, Ïe by ho charakterizovala násil10

nická povaha, nebo Ïe by byl pfiímo pfiedobrazem nûjakého
„kovaného“ zloãince. Spí‰e lze fiíci, Ïe samotné epizody tohoto období jeho Ïivota ukazují na to, Ïe si prostû sám nemohl pomoci, aby ãas od ãasu nespadl do nûjaké potíÏe na
hranû zákona. Ostatnû tehdy – a byla to léta svûtové hospodáfiské krize – nebylo nutno chodit pfiíli‰ daleko, kdyÏ se
chtûl ãlovûk pfiesvûdãit o skuteãn˘ch pohnutkách toho ãi
onoho zoufalce, jenÏ si sv˘m nevhodn˘m chováním vûdomû ãi nevûdomû zadûlával na problém.
Po návratu z armády mûl Eddie v kapse jen tfii libry. Ale
k práci v docích se jiÏ nechtûl vracet, stejnû se i tam propou‰tûlo, a proto dûlal, co se namanulo. Mûl stále pûknou
figuru, a tak jednou pózoval v roli statisty reklamního filmu. Ale také mûl ‰ikovné prsty a spoustu nápadÛ, dokonce
i takov˘ch, jak se dostat do útrob pokladny.
„Od této chvíle si Chapman vydûlával na Ïivobytí podle
pfiíleÏitostí, jednou nûco ,extra‘ u filmu, ale pfieváÏnû se zab˘val vydíráním a loupeÏemi.“ Tak znûla jedna ze zpráv
lond˘nské policie z roku 1935.
Hlavním Eddieho pÛsobi‰tûm tehdy byla povûstná lond˘nská ãtvrÈ Soho. B˘vala to nejprestiÏnûj‰í a také nejdraÏ‰í adresa a jedno z nejmódnûj‰ích míst s historií táhnoucí
se aÏ do poloviny 17. století a s námûstím pojmenovaném
po králi Karlu II. Ale v Eddieho éfie bylo Soho také proslulé velk˘m mnoÏstvím klubÛ, barÛ, restaurací a do pozdní
noci otevfien˘ch kaváren. A také jej charakterizovaly hospody,
jeÏ byly veãer co veãer plné opil˘ch spisovatelÛ, básníkÛ
a umûlcÛ, ktefií v‰ak zpravidla nedosahovali vût‰ích úspûchÛ. Eddieho sem pfiitahovalo podmanivé lákadlo noãních
klubÛ bohat˘ch majitelÛ na jedné stranû a na stranû druhé
dobrodruÏství, které oãekával z kontaktu s pestrou skupinou podvodníãkÛ, zlodûjíãkÛ a kapsáfiÛ tvofiících nezbytn˘
kolorit spodní poloviny Ïivého organismu hlavního mûsta.
Ale brzy poznal, Ïe hlavní slovo zde mají ‰éfové gangÛ,
které si vyslouÏili zlovûstnou pfiezdívku chivs, aneb „tlupy
11
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bfiitev“, neboÈ své problémy velmi ãasto fie‰ily stfiedovûk˘m
zpÛsobem podfiezáním krku obûti. Ti mûli pod kontrolou
noãní kluby, hráãská doupata a pouliãní sázkafie. A ãasto
dokonce vedli i restaurace, sázkové kanceláfie a samozfiejmû i vlastní bezpeãnostní sluÏbu.
K tûmto lidem Eddie nepatfiil. Nicménû „ãist˘“ nebyl. Jeho první záznam v trestním rejstfiíku se objevil jiÏ 8. ledna
1935 s tím, Ïe byl pfiistiÏen „v uzavfiené zahradû za nezákonn˘m úãelem“ a potrestán pokutou ve v˘‰i 10 liber.
O mûsíc pozdûji si pronajal hotelov˘ pokoj, za kter˘ nezaplatil a je‰tû navíc se mu zde podafiilo pod fale‰nou záminkou ukrást men‰í obnos penûz z pokladny. Za trest dostal od místního magistrátu v Bow Street pÛl roku vefiejnû
prospû‰n˘ch prací. To se je‰tû nûkolikrát opakovalo a jednou dokonce je‰tû „vy‰perkovalo“ dal‰ím obdobn˘m trestem za „chování budící pohor‰ení v Hyde Parku“. Dle zápisu mûlo jít in flagrante delicto, ãili o pohlavní styk na
vefiejném místû.
ČESKÉ POZADÍ PRVNÍHO MANŽELST VÍ?
Zní to moÏná neuvûfiitelnû, ale Eddie Chapman mûl zfiejmû „nûco spoleãného“ i s na‰í zemí. AlespoÀ v tom smyslu, Ïe se na poãátku roku 1936 seznámil s jistou Verou Friedbergovou, která pr˘ mluvila s okouzlujícím cizím
pfiízvukem. U sv˘ch pfiíbuzn˘ch ji záhy pfiedstavil jako
svoji choÈ. Byla vdovou. Ukázalo se, Ïe její snoubenec,
dobrovolník v boji mezinárodních oddílÛ ve ‰panûlské obãanské válce proti reÏimu diktátora Franka, byl zabit. Paní Vera, nebo snad pÛvodnû Vûra, se provdala za Eddieho,
aby mohla získat britské obãanství. Byla dcerou nûmeckého Îida a ruské emigrantky. A také moÏno dodat, Ïe se
stala Eddieho v˘teãnou uãitelkou, která ho vlastnû nauãila nûmecky. KdyÏ se ho pozdûji samotní Nûmci dotazovali, kde se tak dobfie nauãil jejich fieã, tak jen s li‰áck˘m
úsmûvem odpovídal dvûma anglick˘mi slovíãky, „pillow
12

talk“. TûÏko fiíci, zda to bylo jen „v posteli“, ale je známo, Ïe kdyÏ Eddie chtûl, tak vskutku dokázal i sám studovat
s nev‰edním zájmem rÛzné knihy, ãasopisy a noviny, ba dokonce i chodit do knihoven.
Ale netrvalo to dlouho, kdyÏ se asi po dvou letech rozvedli. Paní Vera se pak je‰tû jednou provdala a sice za exulanta z âeskoslovenska, kter˘m byl – alespoÀ podle pozdûj‰ího smuteãního oznámení v ãasopise Jewish Chronicle
– profesor Jack Lowy, jenÏ v Anglii vystudoval univerzitu
v Cambridge a stal se pfiedním odborníkem v oblasti v˘zkumu svalové struktury. Nicménû i tato dvojice se v roce
1951 roze‰la.
ELITNÍM KASAŘEM
„Jeden ze zloãinÛ, o kterém jsme aÏ dosud pfiíli‰ nevûdûli
a ani jsme mu zpoãátku nevûnovali pfiíli‰ pozornosti, bylo
otevírání pokladen pomocí v˘bu‰nin,“ vzpomínal na události
roku 1938 inspektor Ted Greeno, jeden ze ‰piãkov˘ch detektivÛ Scotland Yardu, jenÏ vynikal nejen bystrostí, ale také obrovitou postavou, kterou ne‰lo pfiehlédnout. „Myslím,
Ïe mne tehdy volali prakticky ke kaÏdému pfiípadu tohoto
zpÛsobu vloupání do sejfÛ.“
Odehrávalo se to pfieváÏnû na Fleet Street, kde se nachází celá fiada elegantních obchodÛ, restaurací a klubÛ. Postupnû se celé oblasti zmocnily obavy, kam aÏ tyto krádeÏe budou smûfiovat a velk˘ otazník, kdo za nimi stojí. Greeno
a lidé z jeho t˘mu se domnívali, Ïe kriminálníkem, kter˘
dokáÏe takové kousky, musí b˘t zfiejmû nûjak˘ Ameriãan
odchovan˘ ze zloãineckého prostfiedí Chicaga. AlespoÀ tomu nasvûdãoval zpÛsob provedení a drzost, s jakou se jednotlivé loupeÏe rychle za sebou opakovaly. Greenovi detektivové zjistili, Ïe pachatel nedûlá nic jiného, neÏ Ïe umístí
malou plastickou trhavinu k zámku kasy a pfiilepí ji Ïv˘kaãkou. Scotland Yard se ov‰em m˘lil, protoÏe za celou fiadou tûchto „akcí“ tehdy nestál Ïádn˘ Ameriãan, n˘brÏ Ed13
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die Chapman. Jak sám tvrdil, na své konto si mohl údajnû
pfiipsat asi osmatfiicet z nûjak˘ch padesáti vloupání do trezorÛ, ke kter˘m v onom období do‰lo. Nicménû v jedné vûci mûli lond˘n‰tí detektivové pravdu. Byla to americká metoda, ve které Eddieho vycviãil skuteãn˘ kasafi z Ameriky.
Eddieho éra explozivního kasafie zaãala u barového pultu, kde se seznámil s o nûco star‰ím muÏem, z jehoÏ mluvy a intonace hlasu poznal, Ïe pochází z druhé strany oceánu. Po nûkolika skleniãkách skotské se k nûmu Ameriãan
naklonil a bez obalu fiekl:
„Dûlá‰ vloupaãky?“
Eddie v první chvíli nevûdûl, co má fiíct. Nebyla to provokace? A pokud ne, tak co po nûm ten cizinec vlastnû chce?
„Myslím, jestli na to jde‰ jako v Chicagu?“
Eddie stále nerozumûl anebo nechtûl rozumût.
„Zaklepe‰ na dvefie a okamÏitû strãí‰ tu zatracenou bouchaãku chlápkovi do ksichtu,“ u‰klíbl se muÏ u baru a dodal: „Tak to je chicagsk˘ styl. Ten ti nedoporuãuji.“
„Ale… co já s tím mám spoleãného?“ bránil se Eddie
a rozhlédl se okolo sebe.
„Jen opakuji, Ïe to je blbost. Mnohem lep‰í je otevírat sejfy. Staãí jen mít ten správn˘ klíã.“
Eddie nefiekl nic, jen nechápavû pokrãil rameny.
Cizinec se k nûmu naklonil.
„V˘bu‰ná Ïelatina.“
Eddie se zvedl z barové stoliãky a chtûl odejít. Ameriãan
ho je‰tû chytil za ruku a za‰eptl mu do ucha:
„Chce‰ do toho jít se mnou?“
Namísto odpovûdi Eddie beze slova zaplatil útratu a ode‰el. Se záhadn˘m cizincem se uÏ nikdy více nesetkal, ale
v hlavû mu zÛstalo to, co se právû dovûdûl. Proã se probíjet k nûkomu s noÏem nebo s pistolí? Proã radûji nepouÏívat zmiÀovan˘ „klíã“? Nicménû v˘bu‰nou techniku je‰tû
pfiece jen na chvíli odloÏil na pozdûj‰í dobu, protoÏe se mu
opût ohlásil Jimmy Hunt. S tímto chladnokrevn˘m a velmi
14

‰ikovn˘m kasafiem, jinak oficiálnû zamûstnancem po‰ty, se
znal od poãátku roku 1937. Vûdûl o nûm, Ïe má znaãné znalosti o zákulisí obchodÛ, hotelÛ a dal‰ích objektÛ, kde se
nacházely firemní trezory.
Hunt mu nabídl spolupráci. První spoleãnou akcí bylo koÏe‰nictví Isobels v severoanglickém mûstû Harrogate v hrabství North Yorkshire, vzdáleném asi 300 kilometrÛ od Lond˘na. Eddie byl zpoãátku trochu nervózní, ale brzy se
z pohledu na Huntovy hbité prsty pfiesvûdãil, proã se o anglick˘ch kasafiích fiíkalo, Ïe jsou ‰ikovní, vynalézaví, houÏevnatí a vytrvalí. Hunt totiÏ „nepracoval“ ani s pistolí, ani
s dynamitem, kter˘ nadûlá velk˘ rámus a znaãné ‰kody,
n˘brÏ s nástroji, kter˘mi dokázal hbitû rozn˘tovat zadní stûnu pokladny. V tomto pfiípadû si odnesli nejen nûkolik koÏichÛ v cenû od 350 a 450 liber, ale také denní trÏbu na hotovosti asi dvou set liber.
Eddie v‰ak záhy poznal, Ïe dlouho nevydrÏí s Huntov˘m
jistû dovedn˘m, ale pracn˘m a ãasovû nároãn˘m zpÛsobem
otevírání sejfÛ, kdyÏ souãasnû si jejich majitelé pofiizovali
stále bezpeãnûj‰í a rafinovanûj‰í modely. Podafiilo se mu
Hunta pfiesvûdãit, Ïe v nové situaci bude nejpfiíhodnûj‰ím právû takov˘ „klíã“, o kterém s ním tehdy mluvil neznám˘
Ameriãan.
Na pofiad dne tedy nastoupila Ïelatinová náloÏ, která na rozdíl od vysoce brizantních nitroglycerinov˘ch trhavin nezlikvidovala ani dob˘van˘ sejf, ani samotného kasafie. Prostû
jen bezbolestnû a vcelku nehluãnû otevfiela dvefie pokladny. A kdyÏ pfii tom Eddie s Huntem vyhlédnuté trezory je‰tû zabalili do záclon nebo kobercÛ, neb˘valy nakonec ani doprovodné zvukové efekty tak mocné, aby to probudilo celou
ulici nebo dokonce mûstskou ãtvrÈ.
První zkou‰ky si oba spiklenci ovûfiovali na stromech v odlehl˘ch kopcích. Vlastní trhavinu získávali rÛzn˘mi zpÛsoby, nejlépe od lidí, ktefií s ní profesionálnû pracovali a nechali se zlákat vysokou odmûnou. KdyÏ objevili ‰patnû
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stfieÏené kamenolomy, pfiestali se orientovat na meziãlánky
a zmûnili postup. Bylo to sice nebezpeãné, ale prosté. V lomu ukradli trhavinu a roznûcovaãe, doma si je upravili, pak
vstoupili do objektu, kter˘m byla jednou kanceláfi místního
kina, jindy trezor majitele nûjaké men‰í firmy, potfietí obchodní dÛm a tak dále.
Premiéra s Ïelatinou – bylo to vlastnû poprvé od vloupání do koÏe‰nictví v Harrogate – se konala na jafie 1938 na
stanici podzemní dráhy v Edgware Road. Dvojici kasafiÛ se
úspû‰nû podafiilo otevfiít mal˘ trezor s denní trÏbou. A v dal‰ích podobn˘ch „akcích“ pak Eddie s Huntem neru‰enû pokraãovali po celé dlouhé t˘dny. Jejich terãem samozfiejmû
nebyly Ïádné mohutné trezory velk˘ch bankovních domÛ
s miliony liber, n˘brÏ „jen“ drobnûj‰í objekty, jako napfiíklad
pokladny biografÛ, heren a restaurací s nûkolika stovkami
liber. Ale i tak si toho vefiejnost a samozfiejmû i policie v‰ímaly. A kdyÏ do toho je‰tû rozhlasová stanice BBC jiÏ del‰í dobu prakticky kaÏd˘ mûsíc a ãasto i v krat‰ích periodách hlásila, Ïe „do‰lo k dal‰ímu útoku Ïelatinového gangu“,
bylo jasné, Ïe se Eddiemu a jeho komplicovi dafiilo nejen „úspû‰nû pracovat“, ale zejména unikat odhalení.
BETT Y FARMEROVÁ
Bát se milování znamená bát se Ïivota. A ti, kdo se Ïivota
bojí, jsou stejnû jiÏ ze tfií ãtvrtin mrtví. Eddie naopak chtûl
b˘t vÏdy aÏ pfiíli‰ Ïiv˘, snad je‰tû o jednu ãtvrtinu navíc.
Nebál se Ïivota a nikdy se této vlastnosti nehodlal vzdát.
Ale hodnû se zam˘‰lel nad spletitostmi tohoto druhu, aÏ
ãasto propadal pocitu, Ïe proti krásné Ïenû, která mlãí, nelze nic namítat. Snad to bylo i proto, Ïe na své pouti dobrodruha nacházel nejednu z takov˘ch Ïen, o nichÏ se domníval, Ïe jsou zbyteãnû dlouho zticha. Îeny b˘valy v jeho
pfiítomnosti snad fascinovány, jako by se obávaly, Ïe náhlé
vzru‰ení zbavené mlãenlivosti by ztratilo svoji podmanivou chuÈ a neopakovatelnû dráÏdivou vÛni. A na Eddieho,
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velkého malého Casanovu, se pfiitom valilo poku‰ení a pfiíleÏitosti rozmanitého druhu doslova ze v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch stran, a to hned po cel˘ch plucích. Ale pfiece jen
byl alespoÀ natolik soudn˘, Ïe si sám sobû nûkdy dokázal
kategoricky fiíct, Ïe láska musí b˘t soustfiedûna, neboÈ milovat v‰echny stejnû nelze.
Právû tak tomu bylo s Betty Farmerovou. Sedmnáctiletá
blond˘nka, jinak velmi ‰ikovná ‰vadlenka z vesnice Nene
Sollers v okrese Shropshire, která vyrÛstala v chudé rodinû
s jedenácti dûtmi, se záhy dostala do milostn˘ch potíÏí. Zamilovala se do syna místního boháãe, dalo by se fiíci nositele jména starého statkáfiského ‰lechtického rodu, jenÏ sice její lásku opûtoval, ale jeho rodiãe pro to nemûli ani
‰petku pochopení. Bylo to jako v románû z ãervené knihovny, protoÏe souãasnû mohl na krásné tváfii a urostlé postavû sympatické blond˘nky oãi nechat i místní vikáfi, jenÏ
byl Ïenat˘. ¤e‰ení na‰la jedna z jejích tet, která dívce finanãnû pomohla, aby mohla odejet do Lond˘na a dostat zamûstnání v jednom módním závodû. Za pár let se pracovitá Betty jiÏ mohla osamostatnit a otevfiít si mal˘ obchod na
North End Road s vybranou konfekcí pro zákaznice s vyhranûn˘m vkusem. SnaÏila se v tvrdé konkurenci uspût. Dafiilo se jí to, protoÏe mûla originální nápady i podnikatelské
‰tûstí.
Jednoho dne se v obchodû zastavil muÏ a zeptal se jí, zda
by se nechtûla stát ãlenkou spoleãenského klubu, jehoÏ pln˘ název znûl Kensington Social Club a sídlil na nedaleké
Kensington Church Street, hned naproti místní policejní stanici. Z neznámého se nakonec vyklubal samotn˘ pfiedseda
klubu, jenÏ chtûl Betty pfiemluvit k tomu, aby se jako jiÏ
známá podnikatelka a pfiitaÏlivá dáma ujala také role tajemnice klubu. Betty sice nefiekla ano, ale kdyÏ se dovûdûla, Ïe jde vlastnû jen o ãestnou funkci v rámci dobrovolné
ãinnosti, která se odehrává v mimopracovní dobû, tak souhlasila. A právû zde, pfiesnûji fieãeno v klubové spoleãenské
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místnosti, se jednoho veãera otevfiely dvefie a v nich se objevil hezk˘ ‰tíhl˘ ‰vihák s jemn˘m knírkem a v dokonalém
tmavomodrém obleku z ãisté vlny, se záfiivou kravatou a s rÛÏí v klopû.
„S ní se oÏením!“ fiekl muÏ napÛl nahlas je‰tû ve dvefiích
a upfienû se díval na pfiekvapenou Betty, která dûlala, Ïe se
jí to net˘ká, ale popfiít vzru‰ení nemohla. Betty se údajnû
otoãila ke své známé u stolu a jen sykla: „Blábol!“
Tak se Eddie Chapman seznámil s o dva roky mlad‰í Betty Farmerovou. Náhodnû zapoãatá romance se dále rozvíjela. Eddie k ní byl upfiímn˘ a mnohé ze sv˘ch kouskÛ, které se ov‰em t˘kaly spí‰e jen sázek a penûÏních spekulací,
se ani nesnaÏil zatajit. Av‰ak pfiekotn˘ v˘voj dal‰ích událostí jiÏ znemoÏnil, aby se Eddieho zvolání ve dvefiích spoleãenského klubu mohlo promûnit ve skutek. Kvapem se
blíÏila druhá svûtová válka, která rozdûlila a od sebe vlastnû navÏdy odlouãila tisíce a tisíce dvojic. V pfiípadû Eddieho a Betty se o rozchod, lépe fieãeno o to, Ïe se po pouh˘ch nûkolika t˘dnech pfiestali st˘kat, ov‰em postaraly
i okolnosti, které ho donutily, aby na jist˘ ãas zmizel z Lond˘na.
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KAPITOLA DRUHÁ

V německém zajetí

Aãkoli se Eddiemu jiÏ tfii roky dafiilo pod jménem Edward
Arnold unikat zatãení, pfiiãemÏ velice riskoval zdrÏováním
se v pfiepychov˘ch bytech v prestiÏní lond˘nské ãtvrti West
End, pfiesto se jednoho dne dovûdûl, Ïe je mu metropolitní
policie na stopû. Na poãátku ledna 1939 se rozhodl pfiesunout se „za prací“ do Skotska. Ve spoleãnosti dvou kumpánÛ, George Darryho a Tommyho Lawa a fiidiãe Johna Simona, se odebral do Edinburghu. Své spoleãníky jistû
pfiekvapil, kdyÏ se nechtûl okamÏitû vrhnout do „byznysu“,
ale vûnoval se prohlídkám pamûtihodností skotského hlavního mûsta. Inu, Eddie prostû byl takov˘, mohli si nakonec
jeho pomocníci pomyslet, kdyÏ s ním museli chodit od katedrály z 12. století aÏ po parlament ze 17. století a u starobylého hradu ze 7. století si vyslechnout pfiedná‰ku o northumbrijském králi Edwinovi.
„Chlapi, pfiijdete na jiné my‰lenky,“ povzbuzoval je Eddie, a aby se pfied nimi ukázal i v jiném svûtle, nav‰tûvoval s nimi i golfové hfii‰tû. „Vidíte, jak letí ten míãek? Ten
ná‰ poletí je‰tû v˘‰e a je‰tû dále, ale musíme jen správnû
chytit hÛl a vypálit v okamÏiku, kdy je tûlo v optimální
pohodû.“
Kumpáni sice nechápali, kam Eddie tûmi proslovy mífií,
ale mysleli, Ïe jde o nûjakou mezi fiádky ukrytou taktiku,
protoÏe se jim brzy podafiilo vyloupit obchodní dÛm York
Co-op a hned dal‰í den pokladnu v kinû Odeon. Celkov˘
zisk pfiedstavoval asi dva tisíce liber, coÏ byly tehdy velké
19
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peníze. Ale konec v˘pravy mûl dramatick˘ prÛbûh. Pfii pfielézání z jedné stfiechy na druhou si Eddie v noãní tmû dost
dobfie nev‰iml, Ïe je sklo na jednom stropním svûtlíku naprasklé. KdyÏ o nû zavadil, sklo se s patfiiãn˘m rámusem
vysypalo. Skupina musela rychle zmizet, protoÏe se dole
na ulici zaãaly oz˘vat hlasy náhodn˘ch svûdkÛ. Spûch se
ov‰em nevyplatil, protoÏe John Simon ne‰Èastnou náhodou
zakopl, a kdyÏ se snaÏil sjet po okapové roufie na zem, tak
upadl a zlomil si kotník na noze.
Simon nikoho a nic neprozradil, a tak z celé aféry vy‰el
jen s mal˘m podmínûn˘m trestem. Ale Eddie pochopil, Ïe
jiÏ nemÛÏe zÛstat ani ve Skotsku, ani v Anglii. Na okamÏik
se je‰tû zastavil v Lond˘nû. KdyÏ z novin vyãetl, Ïe stále náleÏí k lidem podsvûtí, o které má Scotland Yard trval˘ zájem, a Ïe po jeho stopách stále vytrvale kráãí zejména obávan˘ inspektor Ted Greeno, rozhodl se bez váhaní odejet
nûkam daleko.
„Co bys tomu fiíkala, kdybychom si nûkam vyjeli?“ tázal
se pfiekvapené Betty, kterou spû‰nû vyhledal. „Mohli bychom nav‰tívit ostrov Jersey a pak si tfieba odskoãit nûkam
na jih Francie.“
Tûsnû pfiedtím se Eddie setkal s ãlovûkem, kter˘ mu slíbil, Ïe mu umoÏní cestu do JiÏní Ameriky, kdyÏ se dostane
do Monte Carla, kde má jeho bratr pod kontrolou lodní plavbu. Kalendáfi oznamoval, Ïe je zaãátek února 1939. Do zaãátku druhé svûtové války chybûlo je‰tû osm mûsícÛ. Cesta do Francie byla volná, tak proã by mûla Betty váhat,
zejména kdyÏ neznala skuteãn˘ dÛvod – tedy Ïe jde o Eddieho útûk pfied spravedlností, kterému má ona dodat punc
cesty solidní dvojice za solidním úãelem?
Betty souhlasila. CoÏpak nebyla do Eddieho upfiímnû zamilovaná? Obchod se bez ní chvíli obejde. Proã by si nemohla sama sobû dát pár dní volna a spustit Ïaluzie? A tak
jiÏ 7. února vyjela dvojice z lond˘nského hlavního nádraÏí
Victoria rovnou na leti‰tû Gatwick, které jiÏ od roku 1936
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slouÏilo k letÛm na kontinent. V‰e probíhalo jako po másle, byÈ Eddie vÛbec nemûl pas a z obav o prozrazení se v‰ude zapisovali jako pan a paní Farmerovi. Betty se sice trochu divila, ale nakonec se pfiistihla, Ïe jí tento druh ‰pásování
vlastnû vÛbec není nepfiíjemn˘. Letoun vystartoval vãas
a vãas také asi po ãtyfiiceti minutách pfiíjemného letu nad
Laman‰sk˘m prÛlivem pfiistál v Saint Helier, hlavním mûstû na ostrovû Jersey.
„Jak˘ je to asi ostrov?“ ptala se Betty je‰tû na palubû.
„Asi bude dobr˘, kdyÏ se nachází jen dvacet kilometrÛ od
pobfieÏí francouzské Normandie a jiÏ od roku 1066 patfií na‰í zemi díky Vilému Dobyvateli.“
„Tomu normanskému králi?“
„Normanskému vévodovi,“ opravil ji Eddie.
Eddie byl opravdu seãtûl˘ a zajímal se i o historii. Jak to
v‰ak pfiesnû bylo s tûmi normansk˘mi ostrovy v Laman‰ském
prÛlivu sice nevûdûl, ale byl natolik ‰ikovn˘, Ïe je‰tû neÏ
se vydali z odbavovací haly k letadlu, staãil si oãima bleskovû prolétnout údaje z reklamního plakátu o cílovém místû jejich cesty. Betty si toho nev‰imla, stejnû jako nezpozorovala, Ïe s nimi cestují je‰tû Eddieho kumpáni ze
skotského taÏení – George Darry a John Simon. Druh˘
z obou muÏÛ sice je‰tû kulhal po zranûní v Edinburghu, ale
jinak vypadal stejnû bojeschopnû jako Eddie a George.
Po pfiistání zamífiili do luxusního hotelu De La Plage v letovisku Havre-des-Pays s krásn˘m v˘hledem na mofie i na
okolní pláÏe. A opût se dvojice vydávala za manÏele Farmerovi z mûsta Torquay. Po dvou dnech Eddie své spoleãníky Betty pfiedstavil a vydával je za náhodné kamarády
z armády. Pfied obsluhujícím personálem zase fiíkal, Ïe jsou
„od filmu“ a vyhlíÏejí scény pro natáãení jakéhosi dobrodruÏného snímku.
Ale pfii nedûlním obûdû, kter˘ „Farmerovi“ jiÏ sdíleli spoleãnû s obûma „filmafii“, do‰lo ke skuteãnému dobrodruÏství. Zaãalo to tím, Ïe si Eddie v‰iml, jak ãí‰ník ponûkud
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znervóznûl a nejistû se ohlíÏel. Netrvalo to ani minutu, kdyÏ
zku‰en˘m pohledem proãesal vchod do restaurace a je‰tû
kousek dál, a ke svému pfiekvapení spatfiil skupinku neznám˘ch muÏÛ s vojensk˘m drÏením tûla, mezi nimiÏ vyãnívala
postava velkého chlapa s rozevlát˘mi vlasy. Eddie nezapochyboval ani na vtefiinu. Inspektora Teda Greenoa sice nikdy pfiedtím osobnû nevidûl, ale z doslechu si ho dovedl
vÏdy dokonale pfiedstavit. A teì byl tady, jen asi tfiicet krokÛ odtud.
„Pozor, Greeno!“
Eddie je‰tû syknutím staãil varovat své muÏe, ale jiÏ bylo pozdû. Jako by právû tento jeho signál byl povelem ke
zteãi, vrhli se detektivové v ãele s Greenoem k jejich stolu. Pistole v jedné ruce, fietízky v druhé. ·ikovn˘ a hlavnû
naprosto neãekan˘ zátah. Proã se tak stalo, nad tím se teì
Eddie nemohl zam˘‰let, protoÏe neviditelná vnitfiní síla pudu sebezáchovy ho vymr‰tila ze Ïidle a hnala rovnou k oknu. Podafiilo se mu hbitû vyskoãit a dopadnout rovnou na
promenádu. Bylo to vlastnû v pfiízemí, nic se nestalo, kromû vzru‰ení, které tím vyvolal mezi proudem korzujících
hostÛ. Rychl˘m sprintem, kter˘ pozvolna pfie‰el ve vytrvalostní pfiespolní bûh, se mu podafiilo uniknout, aÏ dobûhl za kopec, kde stála ‰kolní budova, ve které tou dobou
nikdo nebyl. Byla pfiece nedûle a Eddie uvaÏoval správnû,
kdyÏ se rozhodl schovat se alespoÀ na chvíli právû v tûchto místech.
KdyÏ zjistil, Ïe v budovû není ani ‰kolník, rychle se v jejím interiéru zorientoval a na‰el ‰atnu, kde visel jak˘si nepromokav˘ plá‰È. Ihned ze sebe shodil souãásti svého obleku, které mohly b˘t v˘raznû poznamenány v policejních
popisech, zejména Ïlutou puntíkovou kravatu a modr˘ pulovr. Zkusil si letmo plá‰È, a protoÏe mu docela padl, nechal
si jej. Zbytek dne a celou noc se ukr˘val. Vydû‰ená Betty stále ãekala a nic víc se nedovûdûla, neÏ Ïe oba muÏi „od filmu“ byli anglick˘mi detektivy je‰tû v pondûlí odvezeni na
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leti‰tû v Saint Helier a odtud do Southamptonu, kde jim byla prokázána spoluúãast na loupeÏích ve Skotsku. Odejet
byla nucena i Betty, aãkoli ji po ovûfiení totoÏnosti hned
propustili.
„Je‰tû dopadnout toho Chapmana a Británie si na chvíli oddychne od kasafiÛ,“ fiekl údajnû Ted Greeno, kdyÏ uzavíral
v˘slech Eddieho komplicÛ.
VĚZNĚM NA OSTROVĚ JERSEY
Jak˘ byl dal‰í osud Eddieho? Struãnû fieãeno, takov˘, jak˘m byl on sám. Nejdfiíve se s bláznivou odvahu vrátil
do mûsta. Ale hned se zase stáhl, kdyÏ na jednom novinovém stánku zahlédl první stranu místních novin s palcov˘m titulkem Ohromující scéna v hotelu De La Plage.
A navíc je‰tû vidûl snímek z hotelové restaurace, na kterém byl sám jasnû rozeznateln˘. Kdo a kdy to vlastnû vyfotografoval? Jak to, Ïe jsme nikoho s aparátem nevidûli? A jak se vÛbec lond˘nská policie o jejich skupinû na
ostrovû Jersey dovûdûla? Není divu, Ïe si Eddie kladl takové otázky.
První, co v nové situaci udûlal, bylo, Ïe si je‰tû veãer
najal pokoj na vzdáleném konci mûsta v opu‰tûném penzionu. Pfied jeho majitelkou, paní Corfieldovou, se vydával za námofiního inÏen˘ra, jenÏ druh˘ den odplouvá.
Eddie se o této jiÏ postar‰í dámû, zfiejmû vdovû, domníval, Ïe se o nûho nebude pfiíli‰ zajímat, protoÏe za nûj
musela b˘t ráda – ve své ubytovnû stejnû Ïádného jiného hosta nemûla. Ale ukázalo se, Ïe se pfiepoãítal. A to
hodnû.
Svoji chybu je‰tû umocnil typick˘m fanfarónstvím, kdyÏ
se v pozdních hodinách ukázal v jednom z noãních klubÛ,
kde hofie z neúspûchu bujafie léãil ‰ampaÀsk˘m. A jelikoÏ nakonec zjistil, Ïe nemá dost penûz, rozhodl se k je‰tû jedné
troufalé akci. V nestfieÏeném okamÏiku pronikl do kanceláfie
podniku, kde jiÏ „po ãichu“ nalezl malou pokladniãku. Pod
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