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OBEDIENTIA CIVIUM URBIS FELICITAS
„Poslušnost občanů je štěstím města.“
oﬁciální motto Dublinu

PROLOG
ČTVRTEK 7. ČERVENCE 2016
Detektiv Wilson se zhluboka nadechl a snažil se zklidnit. Ještě než jeho mozek začal zpracovávat ten puch, žaludek na něj zareagoval fyzicky, a přestože se ze všech sil
pokoušel zachovat kamennou tvář, už to nešlo zvrátit.
Kompletní irská snídaně se drala zpět na denní světlo, ať se
mu to líbilo, či nelíbilo. Obrátil se a pravou dlaní si zakryl
pusu; jazyk mu již začínal škubat a ústa se mu plnila varovným přívalem slin. Když už bylo jasné, k čemu dojde, zásadní otázka zněla, kde k tomu dojde. Snažil se předstírat
rozhodný, ale klidný odchod z místnosti stejnou cestou,
kterou do ní vešel, jako by si potřeboval vyřídit důležitý
telefonát.
Tělo – tedy spíše to, co z něho zbylo – bylo usazené ve
velkém obývacím pokoji. Dům kdysi zabral tři dvoustrany
exkluzivního časopisu, ale to ještě před tím, než se jeho
majitel stal přítěží pro smetánku, která takové časopisy
produkuje, plní a hltá. Hodně prostoru se tehdy věnovalo
mramorovému krbu, který místnosti dominoval. Stál nemravné peníze a byl sem v jednom kuse převezený z jakési
vily v Toskánsku. Jeho majitel, stavební investor, v legraci
říkal, že by ho vyšlo levněji přestěhovat celý dům do Itálie.
Vtip se moc nepovedl, ale ten chlápek byl tak bohatý, že
se lidé jeho vtipům smáli bez ohledu na jejich kvalitu. Teď
ale seděl připoutaný k židli stojící před tím krbem, s tváří
Den, který nikdy nepřijde
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zkřivenou v děsivé posmrtné masce, která z určitého úhlu
mohla vypadat jako úsměv, pokud by tedy všechny ostatní
důkazy tuto možnost zcela jasně nevylučovaly.
O první stranu dnešních novin se postarala hlavní výhra
v loterii, která připadla dvaceti řidičům autobusů. Zábavný
příběh. Zítřejší titulky takové rozhodně nebudou.
Při předstíraně nenuceném, ale co nejrychlejším odchodu z místnosti Wilson ramenem vrazil do jednoho z maníků z technického oddělení, kteří právě vcházeli. Zvedl
levou ruku na znamení rozpačité omluvy a šel dál, aniž se
odvážil promluvit. Rozhodně ne uvnitř. Za žádnou cenu
k tomu nesmí dojít uvnitř domu. Musí to zvládnout a dostat se ven. Najít nějaké nenápadné místo. Uplynulo už
osm měsíců od té události ve Phoenix Parku a tři týdny
od chvíle, co naposledy zaslechl svou přezdívku Šavloun.
Doufal, že se jí už zbavil. Příštích třicet sekund mělo téměř
jistě rozhodnout o tom, jestli se mu to povedlo, nebo jestli
ji bude mít na krku po celý zbytek kariéry u policie.
Na jeho obranu se slušelo říct, že nebyl zdaleka jediný,
s kým ta scéna tak zamávala. Chudák uklízečka, která tělo
objevila, byla úplně mimo. Dispečink na místo hned vyslal
hlídkový vůz a vyžádal si sanitku s lékařem. Předpokládalo se, že žena bude vyžadovat akutní pomoc psychologa.
Z jejího nesrozumitelného ječení šlo rozluštit jediné slovo,
které pořád dokola opakovala: „Szatan“. Tlumočník, kterému policie její telefonát na tísňovou linku poté přehrála
s nadějí, že z toho dostane něco smysluplného, vysvětil, že
se jedná o polský výraz pro satana.
Když Wilson vykročil ze dveří, kolem něho prošla patoložka Denise Devaneová. Odvolali ji z poněkud všednější
pitvy případu „bezpečnostní pásy jsou pro blbečky“. Smrt
tvořila její každodenní práci už přes sedmnáct let a ještě
10

CAIMH MCD ONNELL

včera by určitě tvrdila, že je schopná na ni pohlížet s věcným odstupem. Přesto nazítří večer, až bude sama ve své
kanceláři sepisovat podrobný seznam veškerého fyzického
týrání, jemuž byla oběť vystavena, zatáhne si žaluzie, sedne si do křesla pro návštěvy a uroní tichou slzu nad lidskou
brutalitou. Nikdo si něco takového nezasloužil, ani on ne.
Znepokojivě se na Wilsona podívala, když se míjeli, jelikož
sice byla od přírody nutně neosobní, ale dokázala rozeznat
trauma u živých i mrtvých.
Wilson zahlédl dodávku technického týmu zaparkovanou na trávníku po levé straně a učinil okamžité rozhodnutí. Nabízela mu nejlepší možnost, kde se uprostřed té vřavy
schovat. Zamířil rovnou k ní a ignoroval detektiva seržanta
Hickeyho, který na něj volal. Jako sprinter naklánějící se
k cílové čáře se v poslední chvíli vrhl za dodávku. Vyzvracel veškerý obsah svého žaludku. Povedlo se to.
Skoro.
Vrchní inspektorka Susan Burnsová bezpochyby věděla,
jak udělat dojem. Byla to neobyčejná žena, která již ve dvaačtyřiceti letech – pozoruhodně nízkém věku na tak vysokou funkci – disponovala nespornou autoritou. Tohle a její
ohromná úspěšnost při řešení násilí páchaného gangy v Limericku (a obdivuhodná schopnost tisku, jak se toho dopídit) vedly k jejímu povýšení na šéfku celostátní kriminální
policie. Tuto pozici teď zastávala celého půldruhého dne.
Její pronikavé modré oči zanechávaly v člověku dojem,
že se zaměřuje na bod ležící asi deset centimetrů uvnitř
jeho hlavy, možná tam, kde se nachází duše. Byla vysoká
a štíhlá, jako veslařka. Takovéto ženy se často vyhýbají botám na podpatcích, aby se muži vedle nich necítili nepříjemně. Ona je právě z toho důvodu nosila. Navíc (byť to
zní jako klišé) měla pro boty určitou slabost. Představovaly
Den, který nikdy nepřijde
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jediný požitek v jinak zcela přísně řízené existenci. Tato
skutečnost byla teď obzvláště důležitá pro detektiva Donnachu Wilsona, neboli Šavlouna, jak mu teď budou všichni
do konce života říkat. Před dvěma dny si vrchní inspektorka Burnsová koupila pár lodiček od Louboutina, aby si
udělala radost k nástupu do nové funkce. Detektiv Wilson
jí je před dvěma sekundami pozvracel.
Na výraz v její tváři Wilson nikdy nezapomene. Nebude
to však vzpomínka, při níž se bude v noci budit ze spaní
zbrocený potem. Tu zaplní jiná tvář; ztuhlá v nepředstavitelné agonii, s očima s uříznutými víčky, které zírají na
slova načmáraná na zdi nad nemravně drahým toskánským
krbem. Testy později potvrdí, že byla napsána krví oběti,
která tomu téměř určitě přihlížela.
Nápis byl prostý.
Toto je den, který nikdy nepřijde.
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