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Nasledujúci štvrtok...

„Rozprávala som sa s istou ženou z Ruskin Courtu a hovorila, 
že drží diétu,“ nadhodila Joyce a dopila pohár vína. „Má osem-
desiatdva rokov.“

„S chodúľkou vyzerá človek tučnejší,“ poznamená Ron. „Dô-
ležité sú chudé nohy.“

„Prečo niekto drží diétu, keď má osemdesiatdva rokov?“ zvo-
lá Joyce. „Čo jej môže urobiť rolka s klobásou? Zabije ju? Hm, 
nech sa postaví do radu.“

Štvrtkový klub detektívov uzavrel svoje posledné stretnutie. 
Všetci si už potykali a tento týždeň sa venovali vychladnutému 
prípadu trafikanta z Hastingsu, ktorý votrelca zlikvidoval kušou. 
Zatkli ho, ale potom do toho zasiahli médiá a zhodli sa, že člo-
vek by mal mať dovolené chrániť svoj obchod kušou. Odkráčal 
slobodný, so vztýčenou hlavou.

Asi o mesiac polícia odhalila, že ten votrelec chodil s dcérou 
trafikanta, tínedžerkou, a trafikant mal v záznamoch viaceré váž-
ne ublíženia na zdraví, ale vtedy sa už všetci pohli ďalej. Koniec 
koncov, stalo sa to v roku 1975. V tom čase ešte neexistovali bez-
pečnostné kamery a nikto netúžil robiť rozruch.

„Myslíte, že pes by mohol byť dobrý spoločník?“ spýta sa 
Joyce. „Uvažovala som, že si buď zaobstarám psa, alebo sa zare-
gistrujem na instagrame.“
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„To ti neodporúčam,“ odvetí Ibrahim.
„Ach, ty vždy všetko zamietneš,“ vzdychne Ron.
„Vo všeobecnosti áno,“ súhlasí Ibrahim.
„Samozrejme, nechcem veľkého psa,“ dodá Joyce. „Na veľké-

ho psa nemám vysávač.“
Joyce, Ron, Ibrahim a Elizabeth obedujú v reštaurácii v stre-

de komunity Coopers Chase. Na stole stojí fľaša červeného a fľa-
ša bieleho vína. Je trištvrte na dvanásť.

„Ale nezaobstaraj si malého psa, Joyce,“ radí jej Ron. „Malé 
psy sú ako malí muži, vždy si chcú niečo dokázať. Kňučia, šte-
kajú na autá.“

Joyce prikývne. „Tak možno stredného psa? Elizabeth?“
„Mmm, dobrý nápad,“ prikývne Elizabeth, hoci veľmi nepo-

čúva. Ako by mohla, keď práve dostala taký list?
Samozrejme, zachytí hlavné body. Elizabeth je vždy pozor-

ná, lebo človek nikdy nevie, čo mu padne do lona. Za tie roky 
všeličo si už vypočula. Útržok rozhovoru v berlínskom bare, reči 
zhovorčivého ruského námorníka na krátkej dovolenke v Tripo-
lise. Teraz počas štvrtkového obeda v ospalej kentskej dôchod-
covskej osade sa zdá, že Joyce chce psa, prebieha debata o jeho 
veľkosti a Ibrahim má pochybnosti. Ale ona je v duchu inde.

Ten list strčila pod Elizabethine dvere neznáma ruka.

Milá Elizabeth,
rád by som vedel, či sa ešte na mňa pamätáš. Možno nie, 
a hoci sa nechcem vyťahovať, verím, že áno.

Život znova šibol čarovným prútikom, a keď som sa 
sem prisťahoval, zistil som, že teraz sme susedia. Mám 
skvelú spoločnosť! Zrejme si myslíš, že v dnešných časoch 
sem pustia všetku starú chamraď.
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Viem, je to už dávno, čo sme sa naposledy videli, 
ale myslím, že by bolo úžasné, keby sme po tých rokoch 
obnovili našu známosť.

Nechceš prísť ku mne na drink do Ruskin Courtu 
číslo 14? Na malú kolaudáciu? Ak chceš, čo by si 
povedala zajtra o 15. hod.? Nemusíš odpovedať, aj tak Ťa 
budem čakať s fľašou vína.

Skutočne sa veľmi poteším, keď Ťa uvidím. Mali by 
sme dobehnúť zameškané, ubehlo hrozne veľa vody.

Veľmi dúfam, že si na mňa spomenieš, a veľmi 
dúfam, že Ťa zajtra uvidím.

 Tvoj starý priateľ
 Marcus Carmichael

Elizabeth o tom premýšľala, odkedy si prečítala list.
Naposledy videla Marcusa Carmichaela koncom novembra 

1981 v jednu veľmi tmavú, veľmi chladnú noc pri Lambeth Bridgei. 
Temža bola vtedy v odlive a jej sa v mrazivom vzduchu vytvárali 
pred ústami obláčiky. Bol tam vtedy tím odborníkov a Elizabeth 
ho viedla. Prišli v ošarpanej bielej dodávke značky Ford Transit, 
podľa nápisov zvonka patrila G. Procterovi a stálo na nej, že umý-
va okná, čistí odkvapy a robí aj iné práce, zato vnútri sa všetko li-
gotalo a bola tam kopa tlačidiel a monitorov. Mladý strážnik ohra-
dil časť pobrežia a chodník na Albert Embankment bol uzavretý.

Elizabeth a jej tím zišli dolu po nebezpečných kamenných 
schodoch, klzkých, zmachnatených. Pri odlive vyplavilo mŕtve 
telo – bolo opreté o najbližší kamenný stĺp pod mostom, takmer 
sedelo. Elizabeth sa postarala, aby všetko urobili poriadne. Jeden 
z členov jej tímu prezrel oblečenie a prehrabal vrecká mužovho 
hrubého kabáta, mladá žena z Highgatu fotografovala a doktor 
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zaznamenal úmrtie. Bolo jasné, že ten muž skočil do Temže nie-
kde povyše alebo ho do nej hodili. O tom rozhodne súdny lekár. 
Niekto iný napíše na stroji správu a Elizabeth jednoducho dopl-
ní naspodok svoje iniciálky. Pekne úhľadne.

Cesta nahor po tých klzkých schodoch s telom na vojen-
ských nosidlách chvíľu trvala. Mladý strážnik, celý šťastný, že ho 
zavolali, spadol a zlomil si členok. Už len to potrebovali! Vysvet-
lili mu, že momentálne nemôžu zavolať sanitku, a prijal to bez 
námietok. O niekoľko mesiacov ho bez uvedenia dôvodu pový-
šili, takže sa nestala nijaká trvalá škoda.

Jej malý tím konečne vyšiel na nábrežie a telo uložili do bie-
lej dodávky a nápisom „aj iné práce“.

Tím sa rozdelil, v dodávke zostali len Elizabeth a doktor 
a telo, ktoré dopravili do márnice v Hampshire. S týmto kon-
krétnym doktorom ešte nespolupracovala – statný, červenolíci, 
mal tmavé prešedivené fúzy –, ale bol celkom zaujímavý. Na ta-
kého muža človek nezabudne. Diskutovali o eutanázii a krikete, 
až kým doktor nezadriemal.

Ibrahim zdvihne vínový pohár a prejde k veci. „Obávam sa, 
že psa ti neodporúčam, Joyce, či už malého, stredného alebo veľ-
kého. V tvojom veku...“

„Ach, a je to tu,“ povie Ron.
„Stredný pes,“ vysvetľuje Ibrahim, „povedzme teriér alebo 

Jack Russell, sa dožíva priemerne štrnásť rokov.“
„To kto hovorí?“ spýta sa Ron.
„To hovorí spolok chovateľov psov, ak to chceš s nimi predis-

kutovať, Ron. Chceš to s nimi prediskutovať?“
„Nie, tvoj názor mi stačí.“
„Tak teda, Joyce,“ pokračuje Ibrahim, „ty máš sedemdesiat-

sedem rokov?“
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Joyce prikývne. „Na budúci rok mám sedemdesiatosem.“
„Áno, samozrejme,“ súhlasí Ibrahim. „Takže ak máš sedem-

desiatsedem rokov, mali by sme sa zamyslieť nad tým, koľko sa 
asi dožiješ.“

„Ach, áno!“ zvolá Joyce. „To sa mi páči. Raz som si na móle dala 
vyložiť tarotové karty. Tá žena povedala, že prídem k peniazom.“

„Konkrétne sa musíme pozrieť na to, akú máš šancu, že pre-
žiješ stredného psa.“

„Je mi záhadou, prečo si sa nikdy neoženil, synak,“ povie Ron 
Ibrahimovi a z vedierka na stole vezme fľašu bieleho vína. „S tou 
tvojou výrečnosťou. Dolejem niekomu?“

„Ďakujem, Ron,“ odvetí Joyce. „Dolej mi doplna, aby si ne-
musel dolievať znova.“

„Sedemdesiatsedemročná žena má päťdesiatjedenpercent-
nú šancu, že bude žiť ďalších pätnásť rokov,“ pokračuje Ibrahim.

„To je zábavné,“ povie Joyce. „Mimochodom, k nijakým pe-
niazom som neprišla.“

„Takže keby si si teraz zaobstarala psa, Joyce, prežila by si 
ho? To je otázka.“

„Ja by som prežil psa, aby som mu urobil naprotiveň,“ vyhlá-
si Ron. „Sedeli by sme každý v inom rohu izby, hľadeli by sme 
na seba a hádali, kto odíde prvý. Ja nie. Je to celkom, ako keď 
sme sa v sedemdesiatom ôsmom dohadovali s konglomerátom 
British Leyland. Len čo jeden z nich odišiel prvý na vécko, vedel 
som, že sme ich dostali.“ Ron si chlipne vína. „Nikdy nechoďte 
prví na vécko. Ak to inak nejde, pokúste sa ich zmiasť.“

„Pravda je taká, Joyce,“ dodá Ibrahim, „že možno by ho pre-
žila a možno nie. Máš päťdesiatjedenpercentnú šancu. Pokojne 
si hoď mincou, hoci neverím, že stojí za to tak riskovať. Nesmieš 
zomrieť prv než tvoj pes.“
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„A to hovorili starí Egypťania alebo starí psychiatri?“ spýta 
sa Joyce. „Alebo si si to práve vymyslel?“

Ibrahim znova nakloní pohár k Joyce, čo prezrádza, že príde 
ďalšia múdrosť. „Samozrejme, musíš zomrieť skôr ako tvoje deti, 
lebo si ich naučila žiť bez teba. Ale psa to nenaučíš. Psa môžeš 
naučiť len žiť s tebou.“

„To skutočne stojí za zamyslenie, Ibrahim. Ďakujem,“ po-
vie Joyce. „Možno je to trochu neosobné, čo myslíš, Elizabeth?“

Elizabeth ju počuje, ale v duchu je ešte stále v uháňajúcej 
bielej dodávke s telom a fúzatým doktorom. Nestalo sa to jedi-
ný raz v Elizabethinej kariére, ale je to dosť nezvyčajné, aby si to 
pamätala – to by vedel každý, kto poznal Marcusa Carmichaela.

„Poraz Ibrahimov systém,“ radí jej Elizabeth. „Nájdi si psa, 
ktorý je už dosť starý.“

Carmichael sa zrazu po rokoch vrátil. A čo od nej chce? Pria-
teľsky si podebatovať? Príjemne si zaspomínať pri otvorenom 
ohni? Ktovie.

Účet im prinesie nová čašníčka. Volá sa Poppy a na predlak-
tí má vytetovanú margarétku. Poppy pracuje v reštaurácii už dva 
týždne, ale zatiaľ nemá dobré hodnotenia.

„Priniesli ste nám účet dvanástky, Poppy,“ podotkne Ron.
Poppy prikývne. „Aha, áno, to je... aká som hlúpa... toto je 

ktorý stôl?“
„Pätnásť,“ odvetí Ron. „Môžete to zistiť podľa toho, že 

na sviečke je veľká pätnástka.“
„Prepáčte,“ ospravedlňuje sa Poppy. „Usilujem sa zapamätať 

si jedlá a priniesť ich, až potom čísla. Časom sa zorientujem.“ 
Odíde do kuchyne.

„Myslí to dobre,“ poznamená Ibrahim, „ale na túto prácu nie 
je stavaná.“
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„No má krásne nechty,“ pochváli ju Joyce. „Bezchybné. Však 
sú bezchybné, Elizabeth?“

Elizabeth prikývne. „Bezchybné.“ Nie je to jediné, čo si všim-
la na Poppy, ktorá akoby z neba spadla s tými nechtami a neši-
kovnosťou. Ale teraz jej chodí po rozume čosi iné a záhada Pop- 
py počká do ďalšieho dňa.

V duchu si premieta ten list. Rád by som vedel, či sa ešte 
na mňa pamätáš.... ubehlo hrozne veľa vody...

Pamätá sa Elizabeth na Marcusa Carmichaela? Absurdná 
otázka. Telo Marcusa Carmichaela našla opreté o mostný pi-
lier na Temži počas odlivu. Za hlbokej noci pomáhala vyniesť 
to telo po klzkých schodoch. Sedela meter od neho v bielej do-
dávke inzerujúcej umývanie okien. Správu o smrti oznámila jeho 
mladej manželke a na pohrebe stála pri jeho hrobe na znak úcty.

Áno, Elizabeth si veľmi dobre spomína na Marcusa Carmi-
chaela. Ale je načase vrátiť sa do prítomnosti. Jedno za druhým.

Elizabeth sa načiahne za svojím bielym vínom. „Ibrahim, nej-
de len o čísla. Ron, ty by si zomrel dávno pred psom, muži sa do-
žívajú nižšieho veku ako ženy a vieš, čo ti hovoril doktor o hladi-
ne cukru. Joyce, obe dobre vieme, že si sa už rozhodla. Zaobstaráš 
si záchranárskeho psa. V tejto chvíli kdesi sedí celkom sám, čaká 
na teba s veľkými očami. Budeš bezmocná a okrem toho to bude 
zábavné pre nás všetkých, tak už o tom prestaňme diskutovať.“

A je to.
„A čo ten instagram?“ spýta sa Joyce.
„Ani neviem, čo je to, pokojne urob, čo chceš,“ odvetí Eliza-

beth a dopije víno.
Dostala pozvanie od mŕtveho muža? Po krátkej úvahe ho 

prijme.
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