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Lež je jako sněhová koule –
čím dál se valí, o to je větší.
Martin Luther

JEDNAČTYŘICETILETÝ
MUŽ BEZE STOPY ZMIZEL
Policie obdržela hlášení v úterý večer, kdy se s ní spojila příbuzná zmizelého. Muž údajně
kolem osmé ráno odjel svým
autem do práce ve Visby. Dopoledne strávil na pracovišti
a odtud odešel kolem poledne. V odpoledních hodinách
se nedostavil na domluvenou
schůzku, a tak zaměstnavatel
zkontaktoval jeho manželku,
která muže nakonec nahlásila
na policii jako pohřešovaného.
Policie ve spolupráci s rodinou a kolegy zmizelého určila možná místa, kam se mohl
vydat. Bylo prohledáno i bezprostřední okolí mužova místa
posledního pobytu, ale podle
policie je komplikované provést organizovanější pátrací
akci, protože prozatím chybějí
jakékoli indicie. Mobilní tele-

fon pohřešovaného byl naposledy zaměřen nedaleko jeho
pracoviště.
V době zmizení měl pohřešovaný na sobě černou bundu,
světlou košili a tmavé kalhoty.
Muž je 178 centimetrů vysoký,
normální postavy, má tmavé,
nakrátko ostříhané vlasy a hnědé oči.
Policie žádá veřejnost o jakékoli informace, které by se zmizením muže mohly souviset.

GOTLANDS ALLEHANDA

2014

LEDEN

KAPITOLA 1

Jeanette
UVOLNILA SE, až když opustili frekventované silnice
kolem Visby a dostali se na venkov. Neustále ten stejný
stres, obava, že ji někdo pozná, když zrovna jede v cizím
autě vedle cizího člověka. Lži v práci: náhlá pohotovost,
návštěva zubaře, pozdní oběd s kamarádkou.
Člověk musí být vynalézavý, když skrývá zakázanou
lásku, a taky musí umět dobře hrát divadýlko.
Jeanette si nemyslela, že by jí něco z toho šlo zvlášť
dobře. A přesto tu s bušícím srdcem a rudými tvářemi
obětovala veškeré svoje bezpečí a klid.
Co to vyvádí? Stojí to za to?
Kradmo si z boku prohlížela svého milence. Jak drží
volant jednou obří rukou a druhou ho jen uvolněně
přidržuje palcem. Na hřbetu dlaně mu těsně pod povrchem kůže jasně vystupovaly žíly. Bdělým pohledem
sledoval, co se děje na silnici a kolem. Hrudník mu stoupal a klesal pod bundou zapnutou až ke krku.
„Všechno v pohodě?“ zeptal se. „Nebo se někdo vyptával?“
„Řekla jsem, že jdu vybírat nové dlaždičky do koupelny.“
„Nikomu to nepřišlo divné?“
Jeanette zavrtěla hlavou.
„Vy budete předělávat koupelnu?“
„Ani nevím,“ odpověděla. „Asi.“
—
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Co by asi tak dělali s novou koupelnou? Manžel si
myslel, že nová koupelna by mohla od základu zlepšit
jejich život, ale Jeanette potřebovala něco jiného. Očividně. Proto tady teď pro pár intimních chvil s někým
jiným riskovala všechno důvěrně známé, všechno, na co
byla zvyklá.
„Já taky nerad lžu kolegům,“ pokrčil muž rameny.
„Tyhle dřívější odchody pod falešnou záminkou. Ale tak
to holt je.“
Měli spolu poměr zhruba měsíc. Ani jeden už nemohl
tvrdit, že to byla chvilková slabost. Několikrát do týdne
se spolu takhle někam vytratili a Jeanette už nedokázala
myslet na nic jiného.
V podstatě toho muže ani nijak zvlášť neznala. Pracovala v sousední budově v obchodě s nábytkem, on vedle
provozoval opravnu aut. Nikam spolu nechodili, nikdy
si nevolali, na parkovišti si nepředávali tajné zprávy. Co
si potřebovali říct, to si vždycky sdělili tady v autě, vždycky přes den, a ukradený společný čas pak v práci někdy
vykompenzovali přesčasem. Nikdo by neměl pojmout
žádné podezření, takže se vlastně neměli čeho bát. Mohli se zcela poddat vášni toho druhého, teplu jeho těla
a touze po další schůzce.
„Tak to holt je,“ zopakovala po něm Jeanette. „Ale bude to tak i dál?“
Muž se usmál.
„Co si o tom myslíš ty? Stačí ti to, nebo máš odvahu se
vrhnout do něčeho úplně nového?“
Jeanette nevěděla, co na to říct. Má on odvahu udělat
ten krok a opustit všechno staré? Její odpověď závisela na
té jeho. Nehodlala mu dopřát ten pocit, že přesně ví, jak
na tom je, jestliže jí dopředu neposkytne nějaké záruky.
—
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V tuto chvíli prožívali vášnivou lásku. Jeanette si připadala jako nemocná, v noci nemohla spát a přes den se
nedokázala soustředit. Ale zůstane to tak i potom, co si
upřímně promluví s manželem, požádá o rozvod a přemění svůj domov na válečnou zónu? Ustojí to tahle nová
bouřlivá láska? Případně jak dlouho?
Možná potřebovala nějaké ujištění. Důkaz, že ještě
stojí za lásku, že se s ní někdo chce milovat. Teď ho má
a možná to tak stačí. Díky tomuhle muži teď má tolik
energie a radosti ze života, že to její dřímající existenci vtisklo úplně nový rozměr. Nutně to ale nemuselo
znamenat, že se vzdá svého domova a finančních jistot
a obrátí se zády k manželovi, jemuž přísahala lásku až
do smrti. Tohle bylo počáteční okouzlení a Jeanette to
dobře věděla. Celkem si dokázala představit, že od toho
upustí, vrátí se domů a bude spořádaná manželka.
Aspoň si to namlouvala. Ale už teď si představovala
vůni nahého těla svého milence, teplo jeho dechu a vzrušené sténání, které brzy naplní auto.
Přesto byla rozpolcená. Připadala si trapně, když tady
jako školačka snila o budoucnosti, která skoro určitě ani
neexistuje. Cítila se špinavá. Lže a podvádí, a to všechno
jen kvůli pár prchavým chvilkám vášně párkrát do týdne. Její milenec to měl přesně naopak. Ten si ze života
nic nedělal a na rtech mu pořád hrál úsměv. Kdyby se
s ním Jeanette rozešla, našel by si jiný objekt potěšení
a dál by se všemu smál.
Blížili se k místu, kde se hodlali milovat, a oběma se
pomalu zrychloval tep. On jí položil ruku na stehno
a Jeanette se jen sotva ovládala. Nejradši by ze sebe servala oblečení a vrhla se na něj, začala ho líbat a nechala
se objímat, zatímco by ji zaplavovaly vlny horka.
—
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