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„Pravdu?“
„Pravdu.“
„Dobře. Povím ti to. Ale slib mi, že to nikomu neřekneš.“
„Přísahám, že tvoje tajemství nikomu neprozradím.“
„Ani živé duši,“ ubezpečovala se Meg.
„Ani mrtvé,“ doplnil Gareth. „Už mě nenapínej. O co jde?“
„Jde o to, že jsem před chvílí odhalila svůj talent.“
„Talent. Aha. A talent na co?“
„Talent na… no jistý druh talentu v oboru nahlížení,“ zašeptala
Meg co nejtišeji.
„Jasně, a dál?“
„Totiž, vypadá to, že tak nějak slyším poslední myšlenky mrtvých,“
přiznala Meg a po očku koukla na Garetha.
„Ty slyšíš poslední myšlenky nebožtíků?“ podivil se Gareth.
„Pšššt! Nemusí to hned každý slyšet.“
„Promiň. Ale ty slyšíš myšlenky mrtvých? To je šílený!“
„Já vím! Měl jsi mě vidět, když jsem to zjistila. Právě jsem si poví
dala s mrtvou kočkou… tedy vlastně ne, nic. Zapomeň na to. Gare
the? Ty se tváříš… Vím, že to všechno zní bláznivě, ale právě teď
potřebuju, abys na mě přestal takhle koukat, jo?“
„Koukat? Jak koukat?“
„Jako že jsem se právě proměnila ve slepici nebo co.“
„Já… promiň. Jenom si to potřebuju srovnat. Takže ty vážně slyšíš
myšlenky mrtvých? To je fakt… no…“
„No řekněme, že sem do Domu smutku celkem zapadám,“ uzavřela
to Meg.
„Jo, to teda bezpochyby. Jenom doktora Chřupku jsi okouzlila tak,
že prakticky o nikom jiným už ani nemluví,“ ušklíbl se Gareth.
„Hahaha. Fakt legrace. Ale zpátky k věci. Máš pro mě to tělo, nebo
ne?“ vrátila se Meg k tomu, proč sem přišla.
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„U nás v přípravně už není. Myslím, že teď už je u ohníčkářů.“
„Ohníčkářů? Co to je?“
„Řekněme, že když měl náš klient přání nechat se zpopelnit, což
pan Hopkins měl, zřejmě věděl o tom tvým talentu a nechtěl, aby ho
někdo poslouchal, cha…“
„To není žádná legrace. Chceš mi říct, že to tělo už teď není mezi
námi?“ zhrozila se Meg.
„Nejspíš.“
„Ale já si ho potřebuju poslechnout! Tak honem! Kudy se jde k těm
tvým ohníčkářům? Třeba to ještě stihneme.“
„Tudy,“ popadl Gareth Meg za ruku a už utíkali halou. „Pozor na
ty schody, jsou dost příkrý.“
Meg klopýtala za svým kamarádem dolů po schodech, sotva popa
dala dech. Když se Gareth jednou rozběhl, dalo člověku nemalou práci
vůbec mu stačit. Kamenná chodba se kolem ní jen míhala a Meg na
chvilku úplně ztratila pojem, kde je dole a kde nahoře.
„Tak jsme tady,“ rozrazil Gareth veliké železné dveře a společně
vstoupili do takového většího sklepa. Teplo je praštilo přímo mezi oči.
„To se podívejme. Kohopak nám to přivádíš, chlapče seshora, co?
Vím, že seš tu sotva pár dní, ale něco ti řeknu. Když se tvářej tak jako
tady tvoje kamarádka a stojí sami o sobě na vlastních nohou, tak jsou
ještě naživu, kamaráde,“ zasmál se malý chlapík sedící za stolem a očis
til si malé brejličky. „Co říkáš, Melville, že je sežehnutí živejch proti
předpisům?“
„To se ví! Na to nemáme papíry, mladej. Tohle ti teda nevemem.
Ne že bysme nechtěli, ale to víš, ta věčná byrokracie nám svazuje ruce,“
vešel do kamrlíku druhý ohníčkář a jeden by skoro řekl, že jsou to
bratři, až na to, že tenhle byl vysoký s hrudníkem jako kredenc. Ale
výraz, ten měli oba stejný. V jejich očích jako by plály plameny, které
se jim tam otiskly díky jejich každodenní práci.
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„Opravdu vtipný, hoši. Ale nemám na takový legrácky čas. Sháním
tělo,“ odbyl je Gareth a Meg pro jistotu schovával za sebou.
„Tak si nahoře nějaký vem, ne? Máte jich tam plný šuplíky,“ radil
ten menší s brejličkama.
„Já sháním tělo Samuela Hopkinse,“ upřesňoval Gareth. „Máte ho
ještě?“
„A jéje! Tady mladej shání Hopkinse, Melville. Není to ten, kterýho
jsme udělali včera?“
„Jo, právě ten, Auguste, právě ten. Je mi líto, ale pan Hopkins už
jaksi vyměnil svou tělesnou schránku za jinou, jestli mi rozumíš,
chlapče.“
„Obávám se, že vám rozumím dokonale, pánové. Je mi líto, Meg,
ale přišli jsme pozdě.“
„Jo, to vidím. Kruciš. A já už myslela, že najdu nějakou tu stopu.
Že se třeba pan Hopkins tak nějak zmíní o tom, kdo ho zabil,“ za
šeptala Meg Garethovi. „Mohla bych i přesto pana Hopkinse vidět,
prosím?“
„No né, kdo to byl? Nějakej známej svůdník, slečinko, že se vo něj
tak zajímáte? Nějakej příbuznej?“
„Ne, to ne. Ale já… víte… jsem tu pracovně. Vyšetřuju vraždu pana
Hopkinse, takže bych ho teď, když dovolíte, ráda viděla,“ řekla Meg
a snažila se, jak jen to šlo, aby se jí netřásl hlas.
„Co to vyvádíš, Meg?“ zeptal se Gareth stranou. „Pan Hopkins už
je…“
„Já vím. Ale za zkoušku nic nedám, ne?“ Meg se znovu obrátila na
dvojici ohníčkářů: „Takže pan Hopkins, kdepak je?“
„Přímo před váma, slečinko. Jen si posloužej,“ podal Melville Meg
podivnou černou porcelánovou konvici. „Tak jen do toho. Vyšetřujte.
My se rádi kouknem, viď, Auguste?“
„Jasně. Tady si člověk moc zábavy neužije. Leda když vám chytěj
kaťata, to je pak tanec.“
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„Ale to je… no, konvice na čaj,“ prohlížela si Meg překvapeně
novou schránku pana Hopkinse.
„To je. Necháváme je dělat na zakázku. Tenhle byl stylovej, viď,
Melville?“
„Jo, stylovej. Hned je to jinačí, když maj lidi vkus. To jo.“
„Ehm, takže kdybyste mohli být na chvilku zticha,“ poprosila Meg
a postavila milého pana Hopkinse na stůl. Ruce se jí trochu chvěly.
Doslova cítila, jak na ní visí pohledy ostatních. Meg se zhluboka na
dechla. Jen klid. Je přece profesionálka.
Černá konvice jen tak netečně postávala na stole mezi počmáranými
papíry a nevydala ani hlásku. Meg se k ní naklonila a přitiskla k ní
ucho. Co kdyby ty myšlenky nebyly přes tu keramiku slyšet? Zavřela
oči a snažila se soustředit. Odněkud sem doléhalo kapání vody a zpod
stolu se ozvalo šoupání nohou.
„Páni! A co to jako děláte, jestli teda můžu bejt tak smělej?“
„Pššt,“ okřikl Gareth Augusta.
„No jo, sem snad nic tak hroznýho neřek, ne? Ale proč vona jako…
Chápeš to, Melville?“
„Holt vyšetřování,“ pokrčil Melville rameny.
„Pšššt!“
Ticho! Ticho! Meg se pokusila okolní zvuky a hlasy vytěsnit a sou
středit se jen na svoje nadání. Nic. Ať už napínala uši nebo mysl,
jak chtěla, Meg neslyšela nic. Nic už tam nezbylo. Žádné myšlenky,
žádný pan Hopkins. Pan Hopkins už byl nadobro pryč. Zůstala jen
hrst prachu.
Meg zklamaně odstoupila a zavrtěla na Garetha hlavou.
„Páni, a to bylo jako všecko? To se při tom vyšetřování moc ne
nadřou, co? Musím říct, že jednu chvíli jsem ani nedejchal. To víte,
moje první vyšetřování,“ uculoval se August a znovu si začal leštit svoje
brejličky. „A přišla ste na něco, slečinko?“
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