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S neutuchající vděčností
věnováno Claire.

Drahý čtenáři,
svou první knihu o Sherlocku Holmesovi jsem dostala, když
mi bylo třináct. Byla to nádherná sbírka všech povídek doprovázená ikonickými ilustracemi Sidney Pageta. Knížku
jsem přečetla jedním dechem.
Přibližně ve stejnou dobu natočila společnost Granada
TV adaptace těchto povídek v hlavní roli s Jeremy Brettem.
Povídky se nesly v duchu Pagetových ilustrací a Brett ztvárnil Sherlocka Holmese přesně tak, jak jsem si ho představovala. Na povídkách a televizním seriálu (a také na příležitostných filmech s Basilem Rathbonem) jsem se stala závislá.
Milovala jsem tu nádherně mysteriózní, nostalgickou a plynovými lampami osvětlenou atmosféru světa zločinu a dobrodružství, ve kterém záhady nebyly řešené za pomoci zbraní
a násilí, ale díky geniální mysli používající chladnou logiku
(a příležitostně i Watsonovu zbraň, to uznávám). Milovala jsem způsob, jakým Holmes nastoluje pořádek v chaosu,
a také fakt, že zajistí, aby vždy došlo k nápravě křivd – i když
to někdy znamená, že se zákon musí trochu obelstít.
Nikdy jsem své okouzlení světem Sherlocka Holmese
neztratila a během let jsem viděla spousty televizních zpracování, filmů a příležitostně také divadelní dramatizace. Ale
vždy jsem se vracela k psaným příběhům.
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Před pár lety jsem pohodlně stočená v rohu pohovky četla asi podvacáté Prázdný dům. V této povídce Holmes umístí
do okna domu 221b vlastní hlavu vyrobenou z vosku, aby
nalákal odstřelovače. Je to natolik nebezpečné, že John nesmí vejít do místnosti. Aby vše vypadalo důvěryhodně, hlava
se čas od času pohne – za pomoci paní Hudsonové. Pan Holmes s radostí pošle hospodyni – která musí dolů na všechny
čtyři – do svého pokoje, kde by, bude-li zpozorována, mohla
být zastřelena. A ona to vcelku klidně udělá.
Nikdy předtím jsem o paní Hudsonové příliš nepřemýšlela, ale najednou jsem ji zaznamenala. Když jste někdy nějaký příběh přečetli dvacetkrát, něco vás zarazí až po dvacáté
první. A právě to se mi přihodilo s paní Hudsonovou. Je to
stejné, jako když se rozmazaná postava v pozadí najednou
ocitne v samotném ohnisku. Napadlo mě, že tato žena je jistě zajímavější, než se na první pohled zdálo. Znovu jsem si
povídky přečetla a tentokrát jsem se soustředila na ni. Jestli
věříte – stejně jako já a mnozí další –, že je to Martha z Poslední poklony, je zcela jasné, že je mnohem více než jen hospodyně.
O zázemí paní Hudsonové toho v knihách není příliš
mnoho řečeno, takže jsem se nezdráhala vytvořit pro ni životní historii, dát jí dívčí jméno a udělat z ní takovou osobnost, jaká vychází z mé vlastní představivosti. Artur Conan
Doyle zažehl jiskru mého zájmu a zároveň ponechal dost
nevysloveného, aby moje představivost mohla dostatečně
zapracovat. Představovala jsem si inteligentní ženu, neztrácející klid v krizových situacích, která žije ve stejném domě
jako Sherlock Holmes a která se setkává se všemi těmi lidmi
stoupajícími za ním vzhůru po schodišti – od ministerských
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předsedů po ty nejhorší zlosyny. Jistě nemohla odolat tomu,
aby v ní nevyvolávaly nějaký zájem. Určitě se musela zapojit.
A možná že jestli se opravdu zapojila, třeba si sama chtěla
vyzkoušet pátrání…
Ale každý detektiv potřebuje partnera, a tam kde má
Sherlock Holmes svého Watsona, může mít paní Hudsonová
také svého Watsona (nebo Watsonovou).
Vždy mě zajímala Mary Watsonová. Samotným Holmesem byla popisována jako okouzlující, užitečná, s výraznými
schopnostmi. Zmiňuje její organizační nadání a inteligenci.
Zdá se mi nespravedlivé, že mohla hrát tak významnou roli
ve Znamení čtyř – kde udělala dojem na samotného Holmese
– a poté byla odsunuta do pozadí jako ne příliš často zmiňovaná postava, kterou vždy opouští manžel, aby se spolu
s Holmesem mohl pustit do dalšího dobrodružství. Kdo by ji
mohl vyčítat, že chce nějaké dobrodružství i sama pro sebe?
Ženy v Holmesových příbězích jsou často statečné, chytré,
důmyslné a odvážné. Je jasné, že i když sám Sherlock Holmes
o ženách nemá vysoké mínění, neboť je zatvrzelým misogynem, je obklopený pozoruhodnými ženami, a to nejen těmi,
které jsou mu nejblíže. Měla jsem takový pocit, že Martha
Hudsonová a Mary Watsonová mohou vyprávět své vlastní
příběhy. Je načase, aby vystoupily ze stínu.
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VYSTUPUJÍCÍ POSTAVY
Paní Martha Hudsonová – hospodyně Sherlocka Holmese,
velkého detektiva, a majitelka domu 221b na Baker Street
Mary Watsonová – přítelkyně Marthy Hudsonové, provdaná
za doktora Johna Watsona
Sherlock Holmes – velký detektiv
Doktor John Watson – přítel Sherlocka Holmese a jeho
životopisec
Billy – poslíček, který pracuje pro dům 221b na Baker Street
Wiggins – hlava party podvodníků na Baker Street
Jake a Micky – členové party podvodníků

Irene Nortonová (dříve Adlerová) – žena a spojenec paní
Hudsonové a Mary Watsonové
Inspektor Lestrade – zástupce policie
Mycroft Holmes – bratr Sherlocka Holmese, mocný muž
v britské vládě
Laura Shirleyová – klientka paní Hudsonové a Mary
Watsonové
Pan Shirley – manžel Laury Shirleyové
Dáma z Whitechapelu – záhadná dáma se závojem
Sir George Burnwell – hejsek a hulvát
Patrick West – spisovatel zajímající se o klepy
Langdale Pike – muž, který miluje klepy
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Adam Ballant – pochybný klient Sherlocka Holmese
Jack Ripon – trýznitel Dámy z Whitechapelu
Richard Halifax – advokát Dámy z Whitechapelu
Lillian Rose – chytrá prostitutka
Obyčejný muž – podezřelá postava
Robert Sheldon – fotograf
Ruby – modelka

PROLOG
Začalo to jedno slunné odpoledne šampaňským a sliby.
Bylo to dobrodružství, výzva, možnost příjemně strávit pár
hodin a dokázat si, že jsme stejně dobré jako oni. Začalo to smíchem, nadějí a radostí. A teď to vše skončí v temnotě v krvi,
bolesti a plamenech.
Bojím se, tak strašně se bojím a jsem v pokušení utéct, sehnat pomoc, křičet, aby nás někdo zachránil. Ale neudělám
to. Ona je tam, přivázaná k židli, míří na ni zbraň, je napůl v bezvědomí, krvácí, trpí mnohem víc než já. Ale ani ona
o pomoc nezavolá. Vytvořily jsme pakt – provedeme to samy,
bez pomoci mužů nahoře. Byla to lehce vyřčená přísaha, napůl
v žertu, ale skutečnost je smrtelně závažná.
„Kdo je tam?“ zvolá to odporné stvoření a zacouvá ještě dál
do tmy. Mé místo je obvykle mimo stránky, jsem tichá postava stojící za chytrým a dobrým. Jsem pozorovatel, posluchač,
nedůležitý hráč ve hře. Skutečnost, že jsem tady a teď, v této
situaci, v nebezpečí, není moje role.
Jenže má role se změnila.
„Holmesi? Vím, že jsi tam!“ zvolá. V jeho hlase zvoní triumf. Je to narážka na můj vstup.
„Pan Holmes nemá nejmenší ponětí, kdo jste,“ říkám a ačkoli se
mi třesou ruce, můj hlas je pevný. Žena za ním se nepatrně pohne.
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Společně. Začaly jsme společně a také to společně dokončíme.
„Kdo k čertu jste?“ zmateně se dožaduje vysvětlení. Jeho
vlasy jsou divoce rozcuchané, oblečení neupravené, tvář má
zkrvavenou. Kráčím dopředu, do světla.
„Jsem hospodyně Sherlocka Holmese. Jsem paní Hudsonová.“

LOUČENÍ A VÍTÁNÍ
Duben 1889, Londýn
Jestli jste četli vzrušující příběhy Johna Watsona, a já jsem si
jistá, že ano, pak mě znáte jako bytnou a hospodyni velkého
detektiva Sherlocka Holmese.
Když se ta věta napíše, je poměrně krátká, ale přitom
obsahuje tolik informací. Spousty dobrodružství, spousty
příběhů a také lidí. A co se týká mě – dělala jsem mnohem
víc než jen to, že jsem vrazila do pokoje s čajem a pak uklízela nádobí. Ačkoli, mám-li být spravedlivá, opravdu jsem
do pokoje vpadla a všichni ti lidé vypili příšerné množství
čaje. A cítím, že byste měli vědět, že John ve svých příbězích udělal pár chyb. Nazývá je uměleckou licencí, jenže já
mám takový pocit, že se spíš jednalo o selhání paměti. Ale
co o mně lidé nevědí, je skutečnost, že jsem prožívala vlastní
dobrodružství, s Mary Watsonovou, někdy i s dalšími přáteli
a známými a příležitostně i s nepřáteli pana Holmese. Teď
nastal čas, abych vyprávěla pár vlastních příběhů…
Věřte tomu nebo ne, i já kdysi bývala mladá. Prvních devatenáct let svého života jsem byla slečna Martha Greyová –
sladká, nevinná a neustále se mírně nudící. Pak jsem jednoho
15

Michelle Birkbyová

obzvláště nudného večera potkala Hectora Hudsona a nuda
zmizela. Zamilovala jsem se na první pohled. Byl to voják, tak
vysoký a krásný ve své uniformě. Měl tmavě blonďaté vlasy
a speciální úsměv jen pro mě, kdy se mu fascinujícím způsobem kolem šedomodrých očí vytvořily vrásky. K mému potěšení se i on do mě zamiloval na první pohled. O týden později
mě požádal o ruku a já jsem souhlasila ještě dřív, než svou
žádost přednesl.
V našem případě se milostný příběh naplnil, ale stejně
jako v případě mnohých milostných příběhů, ani ten náš neskončil šťastným manželstvím. Skončil jeho smrtí.
Byl voják a země byla ve válce. Šest měsíců po naší svatbě
zemřel sám, na bitevním poli nasáklém krví, na místě, o kterém jsem nikdy neslyšela. Zanechal mě pouze se svým dítětem, které rostlo uvnitř mého těla.
Ale nezanechal mě v nouzi, ve které se ocitlo mnoho ubohých válečných vdov. Hector mi zajistil rentu z několika nemovitostí, které vlastnil v Londýně a které teď připadly mně.
Mezi nimi byl samozřejmě i dům 221b na Baker Street.
Do Londýna jsem ale neodjela. Zůstala jsem společně
se svým synem na venkově. Vyrůstal z něho silný a chytrý chlapec se smyslem pro dobrodružství. Z domova rázně
vykročil hned ráno a nevrátil se dříve, než se podával čaj.
Měl spousty příběhů o tom, co viděl a udělal, jeho kapsy
byly plné pokladů, které mi s hrdostí pokládal na klín. Vím,
že jsem se měla snažit držet ho více doma, měla jsem trvat
na tom, aby se více učil, ale za zavřenými dveřmi by nevydržel. Utekl by do světa a já neměla to srdce, abych mu bránila. Díval se na mě očima svého otce, které byly plné úžasu
a radosti, a já jsem věděla, že z něho vyroste skvělý badatel
16

DŮM NA BAKER STREET

nebo spisovatel, jednoduše že bude dělat něco strhujícího
a vzrušujícího.
Až na to, že nikdy nedospěl. Jednoho dne byl unavený,
zůstal doma a tiše mě pozoroval při práci. Já hloupá měla
radost z jeho společnosti. Týden na to zemřel – jeho poslední
velké dobrodružství – a nechal mě tady. Stejně jako to učinil
jeho otec na tom Bohem zapomenutém bojišti.
Nechci mluvit o tom, co mi smrt mého chlapce způsobila. Ještě ne. Ne teď. Jen řeknu, že už jsem nemohla zůstat
tam, kde mi každý předmět, každý zvuk, i pouhé světlo mezi
stromy připomínaly moji ztrátu. Takže jsem se přestěhovala
do Londýna. Stala jsem se majitelkou několika nemovitostí a o svůj majetek jsem se starala efektivně – o všechny ty
pokoje ve všech těch domech. Všichni ti mladí slibní muži
a všechny ty půvabné mladé ženy plné očekávání, kteří bydleli v mých pokojích, onemocněli, zestárli a zatrpkli. Londýn
tohle s některými lidmi dokáže. Když jsou osamělí, chudí
a ztratí veškeré naděje. Londýn není ke každému vstřícný.
Dokáže být krutý. Nenašla jsem přátele. Nenašla jsem lásku.
Nenašla jsem své místo.
Ale zato jsem se naučila dobře spravovat účetní knihy,
dohadovat se s obchodníky, smlouvat nejvýhodnější ceny
a všechno ostatní, co patří k vlastnímu podnikání. Naučila
jsem se, jak na první pohled odhadnout služebnou nebo nájemníka, a stejně tak jsem se naučila, jak se jich zbavit. Naučila jsem se, jak ztrátu vykompenzovat ziskem a co je dobrá
a co špatná investice. Zatímco se v parlamentu hádali, jestli
jsou ženy dostatečně duševně bystré, aby mohly vlastnit své
oblečení, v tichosti jsem spravovala své impérium – a nikdo
si toho nevšiml.
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A také jsem objevila vaření. Jako Hectorova žena jsem
nemusela dělat nic kromě toho, že jsem požádala služebnictvo, aby něco udělalo pro mě. Jako pronajímatelka všech
svých nemovitostí jsem musela být schopná zastat jakoukoli práci, která je nutná, a to kdykoli. Proto jsem se také
naučila všechny práce každého sloužícího. Uklízení mě nudilo, praní se mi ošklivilo, ale vaření jsem milovala. Když
jsem brala jednotlivé přísady jednu po druhé a všechny
vypadaly tak jednoduše, a když jsem je pak zkombinovala,
uvařila a použila jsem přitom všechna tajemství, aby vzniklo něco výborného, cítila jsem, že se jedná o určité kouzlo.
Díky všemu, co jsem v sobě objevila, jsem se změnila a dospěla. Už jsem nebyla Martha Hudsonová, truchlící vdova,
ale stala se ze mě paní Hudsonová, impozantní hospodyně
a úspěšná bytná.
Když jsem zestárla, postupně jsem prodala všechny své
nemovitosti a přestěhovala se na místo, o kterém jsem si byla
jistá, že se stane mým posledním domovem – do domu číslo 221b na Baker Street. Jednalo se o velmi elegantní novou
stavbu, která se tyčila v několika poschodích nad rušnou ulicí a do které se vstupovalo hezkými černými dveřmi lemovanými zárubněmi z bílého dřeva a červených cihel. Bylo zde
dost prostoru pro mě a také apartmá pro dva gentlemany
a já se tu usadila, abych pomalu a nevyhnutelně dospěla až
do stáří.
Prvních několik mužů, kteří si pronajali pokoje, bylo milých a zdvořilých. Měli rozumnou pracovní dobu, požadovali
pouze snídaně a příležitostně také čaj a žili si sami pro sebe.
Byli to perfektní nájemníci. Ostatní bytné mi je záviděly.
Ale já jsem se hrozně nudila.
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Nepotřebovali mě, potřebovali automat. Já jsem je také
nepotřebovala. Byli jsme naprostí cizinci žijící pod jednou
střechou.
A pak přišel on. Jedné zářijové deštivé noci zazvonil na můj
zvonek a zeptal se, jestli jsou mé pokoje stále ještě volné.
Byl tak vysoký a štíhlý, že jsem si nejdříve myslela, že je
poměrně starý. Pak ale vstoupil do světla a já jsem viděla,
že jeho tvář je mladá a hubená a že jeho tmavé oči jsou neklidné. Rozhlédl se a pak se usmál. Zvedl ruku, ale tak nějak
zvláštně, jako kdyby si uvědomil, že by se měl chovat zdvořile. Ruce měl polepené náplastmi a jeho sako bylo plné podivných skvrn.
Byl promočený až na kost, takže jsem ho pozvala dovnitř
a řekla jsem, že mu přinesu čaj a že se mezitím může porozhlédnout nahoře po pokojích.
Věděla jsem, že se mu budou líbit. Byly to hezké pokoje,
a nezáleží na tom, že to říkám já sama. Pohodlné, ale ne ošuntělé, dobře zařízené a se spoustou místa, aby moji gentlemani
měli kam uložit své knihy a podobné věci. Byly zde dvě velké
ložnice a dům se příhodně nacházel nedaleko od centra Londýna. Otázka ale zněla: bude se mi líbit on?
Když jsem přinesla čaj, našla jsem ho stát uprostřed koberce – přesně uprostřed –, jak se rozhlíží. Zvědavě a také
s určitou intenzitou. V tu chvíli jsem ho litovala. Byla deštivá
a chladná noc a on byl úplně sám, neměl kam jít a hledal domov. Když jsem vstoupila, otočil se ke mně, vzal si čaj a vděčně ho vypil. Cítila jsem, že také on si mě prohlíží a studuje
a že došel k určitému závěru.
„Máte velmi čistou domácnost, paní Hudsonová,“ řekl.
Jeho hlas se mi líbil. Byl tichý, ale působivý a silný.
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„Ano, a také si zakládám na soukromí,“ ujistila jsem
ho. Působil na mě jako člověk, který si soukromí považuje
a chrání. „Budu vám vařit, prát a samozřejmě také uklízet
vaše pokoje, ale nebudu vás rušit nebo se do něčeho míchat.“
Přikývl.
„V souvislosti se svou profesí možná budu mít spousty
návštěvníků, paní Hudsonová. Nebude vás to obtěžovat?“
„Ani v nejmenším,“ odpověděla jsem. I když jsem toho
v následujících letech litovala – to neustálé běhání nahoru
a dolů po schodech, abych uvedla některé velmi zvláštní návštěvníky, a to v kteroukoli denní či noční hodinu. „Můžu se
vás zeptat…?“
„Konzultující detektiv. Jediný konzultující detektiv,“ pronesl s nádechem hrdosti.
„To je velmi zajímavé,“ řekla jsem zdvořile a srdce mi poskočilo. Detektiv! Ty věci, které by se v mých pokojích mohly
stát. Co všechno bych mohla vidět a slyšet. Různí lidé, kteří
přijdou – v beznaději, osamělí, zvědaví a dokonce i nebezpeční…
Vzrušení, svého druhu, i když z druhé ruky – ale přece
jen vzrušení!
„Pracuju s policií, ale ne pro ni, takže diskrétnost musí
být zaručena,“ varoval mě.
„Chápu.“
„Mám podivné zvyky,“ připustil. Téměř se zdálo, jako
kdyby mě varoval před tím, abych si ho pustila do svého
domu. „Mám zvláštní pracovní dobu. Dokážu být velmi nepořádný. Provádím chemické pokusy, které snad pokaždé zapáchají,“ řekl žalostně. „Můžu dělat hluk…“
Zvedla jsem ruku, abych ho umlčela.
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