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Pro detektiva Ricka Jacksona
S díky za Tvé služby Městu andělů

A doufám, že Ti ten druhý odchod do výslužby svědčí
Ať Ti to lítá!
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Kapitola 1

Bosch měl pocit, že sleduje nějaký sadistický film. Cora-
zonová se skláněla nad ocelovým stolem, ruce ve zkrvave-
ných latexových rukavicích měla zabořené hluboko uvnitř 
prázdné dutiny břišní a pracovala tam s kleštěmi a nástrojem 
s dlouhou čepelí, kterému říkala „nůž na máslo“. Nebyla vy-
soká, a tak musela stát na špičkách, aby dosáhla nástroji až 
dolů. Jedním bokem se opírala o hranu pitevního stolu, aby 
měla větší páku.

Bosche na tomto hrůzostrašném výjevu nejvíc trápila 
skutečnost, že tělo na stole muselo tak dlouho trpět. Nohy už 
nemělo, jednu ruku mělo uříznutou v paži, a přestože byly 
jizvy staré, vypadaly syrově a zarudle. Ústa byla otevřená  
v tichém výkřiku a oči toho muže se dívaly vzhůru, jako by 
úpěnlivě prosily Boha o milost. Bosch hluboko v nitru věděl, 
že jakmile je člověk mrtvý, krutosti života se ho už nedotýka-
jí, ale přesto měl chuť vyhrknout: Čeho je moc, toho je příliš. 
Případně se zeptat: Kdy už to skončí? Copak smrt není vy-
koupením?
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Neřekl však nic. Jen mlčky stál a sledoval proces, kterého 
se účastnil snad stokrát. Silnější než jeho rozhořčení a touha 
vyslovit se proti pokračování zvěrstev na Orlandu Mercedovi 
totiž byla nutnost získat kulku. A tu se Corazonová momen-
tálně snažila vyprostit z páteře mrtvého muže.

Po chvíli Corazonová přesunula váhu na paty, aby si od-
počinula. Zhluboka vydechla a její dech nakrátko zamlžil ob-
ličejový štít. Pohlédla na Bosche přes zapařený plast.

„Už tam skoro jsem,“ prohlásila. „A řeknu ti, že se zacho-
vali správně, když se mu ji tehdy nesnažili vytáhnout. Museli 
by se mu úplně prořezat té-dvanáctkou.“

Bosch pouze přikývl; věděl, že patoložka mluví o hrud-
ním obratli.

Corazonová se otočila ke stolu, na kterém měla rozložené 
nástroje.

„Potřebuju něco jiného,“ prohlásila.
Vložila nůž do nerezového dřezu, ve kterém puštěný ko-

houtek udržoval hladinu vody na úrovni přepadového otvo-
ru. Přesunula se nalevo od dřezu, přejela rukou nad sbírkou 
sterilizovaných nástrojů a vybrala mezi nimi dlouhý a tenký 
sekáček. Vrátila se ke stolu a znovu se pustila do práce uvnitř 
otevřeného trupu. Veškeré orgány a střeva už byly vyňaté, 
zvážené a vložené do igelitových sáčků, takže z těla zůsta-
la jen skořápka, z níž ke stropu trčela žebra. Corazonová se 
opět postavila na špičky, opřela se plnou váhou svého těla do 
sekáčku a konečně uvolnila kulku z páteře. Bosch slyšel, jak 
olovo zachrastilo uvnitř hrudního koše.

„Mám ji!“
Patoložka vytáhla ruce z dutiny, odložila sekáček a očis-

tila kulku vodou z hadice napojené na pitevní stůl. Zvedla 
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kleště do vzduchu, aby si prohlédla úlovek, stiskla nohou tla-
čítko, jímž se zapínal rekordér, a nasadila profesionální tón.

„Z vnitřní strany obratle T-dvanáct byl vyňat projektil. Je 
v poškozeném stavu se silným zploštěním. Vyfotím ho, dám 
na něj parafu a pak ho předám zde přítomnému detektivu 
Hieronymu Boschovi z oddělení otevřených nevyřešených 
případů Losangeleského policejního sboru.“

Znovu stiskla nohou tlačítko a ukončila záznam. Usmála 
se na Bosche přes plexisklové hledí.

„Promiň, Harry, znáš mě: bazíruju na formalitách.“
„Myslel jsem si, že už ani nebudeš vědět, jak se jmenuju.“
Bosch a Corazonová prožili krátký milostný vztah, ale 

to bylo už dávno. Jen velmi málo lidí znalo detektivovo celé 
pravé jméno.

„Jasně že to vím,“ řekla Corazonová naoko pohoršeně.
Z Teresy Corazonové vyzařovala jakási pokora, kterou  

u ní Bosch v minulosti nezaznamenal. Byla to kariéristka, jež 
nakonec dosáhla vytoužené mety – postu hlavní soudní pa-
toložky včetně a veškerých požitků spojených s touto funk-
cí, mimo jiné i vlastního pořadu v televizi zaměřené na rea-
lity show. Jakmile však člověk vystoupá na vrchol nějakého 
veřejného úřadu, zákonitě se stane politikem a ti se mohou 
znelíbit. Teresa nakonec zažila tvrdý pád a dnes stála zase 
na začátku: byla zástupkyní soudního patologa a měla stejné 
pracovní vytížení jako kterýkoliv jiný kolega. Aspoň že jí ne-
chali vlastní pitevní sál. Zatím.

Odnesla kulku k pracovnímu stolu, kde ji vyfotografo-
vala a označila permanentním černým fixem. Bosch už měl 
připravený malý igelitový sáček na důkazy a ona mu do něj 
kulku vhodila. Sáček nakonec parafoval i Bosch, což byl při 
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manipulaci s důkazy běžný postup. Prohlédl si zdeformova-
ný projektil. Navzdory poškození se domníval, že je to kulka 
ráže 308, což znamenalo, že byla vystřelena z pušky. Pokud 
se nemýlil, pak by šlo o důležitou novou informaci ve vyšet-
řování.

„Zůstaneš do konce pitvy, nebo už máš, cos chtěl?“
Corazonová se zeptala takovým tónem, jako by mezi nimi 

ještě pořád něco bylo. Bosch zvedl důkazní sáček.
„Asi bych už s tím měl běžet. Tenhle případ sleduje spous-

ta očí.“
„No tak jo. Dodělám to tu sama. Kam se vlastně poděla 

tvoje parťačka? Copak nebyla v hale s tebou?“
„Musela si zavolat.“
„Aha, já už myslela, že nás chce nechat o samotě. Řekls 

jí o nás?“
Usmála se, významně zamrkala a Bosch rozpačitě uhnul 

pohledem.
„Ne, Tereso. Víš, že se o takových věcech nebavím.“
Přikývla.
„Nikdy ses o nich nebavil. Jsi chlap, který si svá tajemství 

nechává pro sebe.“
Bosch se na ni podíval.
„Snažím se,“ řekl. „A navíc je to už dávno.“
„A plamínek vyhasl, viď?“
Bosch se vrátil k tématu.
„Hele, k věci: nevidíš tady nic, co by se lišilo od zprávy  

z nemocnice?“
Corazonová zavrtěla hlavou. Také ona už byla opět pono-

řená do práce.
„Ne, všechno souhlasí. Sepse. Neboli otrava krve, abych 
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zvolila míň odborný výraz. Můžeš to použít v tiskovém pro-
hlášení.“

„A nemáš problém dát tu otravu krve do souvislosti se 
střelbou? Můžeš v tomhle smyslu svědčit u soudu?“

Corazonová kývala hlavou ještě dřív, než Bosch vůbec 
domluvil.

„Pan Merced zemřel na otravu krve, ale jako příčinu smr-
ti uvádím vraždu. Tahle vražda trvala deset let, Harry, a s ra-
dostí to dosvědčím u soudu. Doufám, že ti ta kulka pomůže 
najít vraha.“

Bosch přikývl a sevřel rukou igelitový sáček s projektilem.
„Taky doufám,“ řekl.



12

MICHAEL CONNELLY

Kapitola 2

Bosch vyjel výtahem do přízemí. Za renovaci objektu 
soudní patologie utratil okres v posledních několika letech 
třicet milionů dolarů, ale výtahy jezdily stejně pomalu jako 
předtím. Luciu Sotovou zastihl Bosch na zadní nákladové 
rampě, kde se opírala o prázdný vozík a dívala se do telefo-
nu. Byla to drobná, ale vypracovaná žena, která mohla vážit 
maximálně padesát kilo. Na sobě měla stylový kostým, který 
byl v poslední době u policejních vyšetřovatelek v módě. Byl 
střižený tak, aby jí umožňoval nosit služební zbraň u pasu,  
a ne v kabelce. Díky tomu vyzařovala z jeho nositelky tako-
vá síla a autorita, o jaké by se jí v klasických šatech mohlo 
jen zdát. Kostým měl tmavě hnědou barvu, k němu si vzala 
krémovou halenku. Obojí dobře ladilo s její hladkou hnědou 
kůží.

Když uviděla přicházet Bosche, zvedla hlavu a rychle se 
napřímila jako dítě, které přistihli u něčeho zakázaného.

„Mám ji,“ oznámil Bosch.
Zvedl důkazní sáček s kulkou. Sotová ho převzala a chvíli 
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si prohlížela kulku přes igelit. Mezitím se za ní objevili dva 
zřízenci a odtáhli prázdný vozík ke dveřím traktu, kterému 
se přezdívalo Velká krypta. Byla to nově postavená budova, 
chlazený prostor velký jako supermarket, kde se shromažďo-
vala všechna těla čekající na pitvu.

„Je velká,“ poznamenala Sotová.
Bosch přikývl. „A dlouhá. Podle mě musíme pátrat po 

pušce.“
„Vypadá to, že je v dost špatném stavu,“ pronesla Sotová. 

„Splácnutá jako houba.“
Vrátila sáček Boschovi a ten si ho strčil do kapsy.
„Na porovnání je toho podle mě dost,“ řekl. „Dost na to, 

aby se na nás usmálo štěstí.“
Muži za Sotovou otevřeli dveře Velké krypty a zajeli s vo-

zíkem dovnitř. Přes nákladovou rampu se přelila vlna chlad-
ného vzduchu obsahujícího nepříjemný chemický zápach. 
Sotová se otočila právě včas, aby zachytila pohledem obří 
chlazený sál. Na speciálním nerezovém lešení ležely ve čty-
řech patrech řady mrtvých těl. Byla zabalená v neprůhled-
ných fóliích, jen chodidla jim trčela ven a visačky na palcích 
se pohupovaly v průvanu od chladicích ventilátorů.

Sotová rychle odvrátila pohled. Byla viditelně pobledlá.
„Není ti nic?“ zeptal se Bosch.
„Ne, jsem v pohodě,“ odpověděla. „Akorát se mi to hnusí.“
„A tohle je přitom velké zlepšení. Kdysi ležela těla na 

chodbách. Když byl perný víkend, museli je skládat na sebe. 
A hezky to tady zrálo.“

Sotová zvedla ruku, aby mu zabránila v dalším popisu.
„Prosím, už jsme tady hotoví?“
„Už jsme hotoví.“
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Bosch vyrazil z rampy a Sotová ho s drobným zpožděním 
následovala. Měla tendenci chodit za Boschem a on netušil, 
jestli je to projev úcty k jeho věku a hodnosti, nebo jestli je 
v tom něco jiného, třeba nedostatek sebedůvěry. Zamířil ke 
schodišti na konci rampy, po němž se dalo zkratkou dojít  
k parkovišti pro návštěvníky.

„Kam jedeme?“ zeptala se Sotová.
„Odvezeme tu kulku na zbrojní,“ odpověděl Bosch. „Je 

středa, takže tam můžeme přijet bez ohlášení. A pak si  
v Hol len becku vyzvedneme spis a důkazy a odpíchneme se 
od nich.“

„Dobře.“
Sešli ze schodů a začali přecházet přes parkoviště pro za-

městnance. Návštěvníci parkovali po straně budovy.
„Vyřídila sis ten hovor?“ zeptal se Bosch.
„Cože?“ zeptala se zmateně Sotová.
„Říkalas, že si musíš zavolat.“
„Jo, jasně. Promiň.“
„To nic. Takže sis zařídila, co potřebuješ?“
„Ano. Dík.“
Bosch tipoval, že Sotová ve skutečnosti žádný hovor ne-

měla. Podezíral ji, že se chtěla ulít z pitvy, protože ještě ni-
kdy neviděla vykuchané lidské tělo. Nebyla nováčkem jen 
na oddělení otevřených nevyřešených případů, ale i na vraž-
dách obecně. Tohle byl třetí případ, na kterém s Boschem 
pracovala, a zatím jediný, v němž figurovala natolik čerstvá 
mrtvola, že se u ní prováděla pitva. Když se Sotová ucházela  
o práci na nevyřešených případech, zřejmě s pitvami nepočí-
tala. Na vyšetřování vražd bylo zpravidla nejtěžší zvyknout si 
na hrůzostrašné výjevy a odpudivé pachy. Odložené případy 
obvykle eliminovaly obojí.
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Míra zločinnosti v Los Angeles se v posledních letech vý-
razně snížila, přičemž nejdramatičtější pokles nastal v po-
čtu vražd. To si vyžádalo posun ve vyšetřovacích prioritách 
a praxi LAPD. Aktivních vyšetřování vražd ubylo, a tak se 
těžiště činnosti přesunulo k řešení starých nevyřešených pří-
padů. Za posledních padesát let se v policejních archivech 
nashromáždilo více než deset tisíc nevyřešených vražd, takže 
práce bylo habaděj. Oddělení otevřených nevyřešených pří-
padů se během předchozího roku rozrostlo téměř na trojná-
sobnou velikost a dnes mělo vlastní vedení včetně kapitána  
a dvou poručíků. Mnoho ostřílených detektivů sem přešlo ze 
speciálního oddělení vražd a z dalších elitních útvarů spada-
jících pod Divizi loupeží a vražd. A práci zde našla i skupi-
na mladých detektivů, kteří měli jen malé nebo vůbec žádné 
zkušenosti s vyšetřováním. Úřad policejního náčelníka –  
neboli „deváté patro“ – totiž vyznával filozofii, že svět se 
změnil, nastoupily nové technologie a nové pohledy na věc.  
A přestože základem policejní práce zůstává know-how, není 
na škodu zkombinovat ho s novým nazíráním na svět a od-
lišnými životními zkušenostmi.

Tito noví detektivové – někteří staří policajti jim posměš-
ně říkali „parta capartů“ – se na oddělení otevřených nevy-
řešených případů dostávali z mnoha různých důvodů: někte-
ří měli politické konexe, jiní disponovali nějakou užitečnou 
dovedností či kvalifikací a další třeba získali místo na OONP 
jako odměnu za hrdinství při výkonu služby. Jeden z nových 
detektivů pracoval před nástupem k policii v počítačovém 
oddělení jedné velké sítě nemocnic a podařilo se mu vyře-
šit vraždu pacienta, když odhalil manipulaci s automatizo-
vaným systémem podávání léků. Další získal Rhodesovo sti-



16

MICHAEL CONNELLY

pendium na Oxfordské univerzitě, kde vystudoval chemii. 
Jeden z nových detektivů dokonce dříve pracoval jako vyšet-
řovatel u Haitské národní policie.

Sotové bylo teprve osmadvacet a u policie pracovala ne-
celých pět let. Nosila uniformu s „vymetenými“ výložkami, 
protože neměla žádnou hodnost, a pracovní zařazení detek-
tiva získala proto, že nabízela „dva v jednom“: byla mexické-
ho původu a mluvila plynně anglicky i španělsky. Post detek-
tiva si však pojistila i tradičnějším způsobem: před časem se 
stala mediální hvězdou, když obstála v přestřelce se čtyřmi 
ozbrojenými lupiči v prodejně alkoholu ve čtvrti Pico-Uni-
on. Její parťák utrpěl smrtelné zranění, ale ona zneškodnila 
dva lupiče a další dva držela v šachu ve slepé uličce tak dlou-
ho, až na místo dorazil zásahový tým a dokončil jejich paci-
fikaci. Střelci byli členy gangu z Třinácté ulice, jedné z nejná-
silnějších gangsterských band působících ve městě, a tak se 
hrdinský čin Lucii Sotové dostal do všech novin, na všech-
ny webové stránky a do vysílání všech televizních stanic. Po-
licejní náčelník Gregory Malins jí později udělil medaili za 
statečnost. Její parťák ji získal také, ovšem in memoriam.

Kapitán George Crowder, nový velitel oddělení otevře-
ných nevyřešených případů, usoudil, že nejlepším způso-
bem, jak zvládnout přísun čerstvé krve na oddělení, bude 
roztrhnout všechny dosavadní parťáky a přidělit každému 
detektivovi s bohatými zkušenostmi nového kolegu, který 
ještě žádné zkušenosti nemá. Bosch byl na oddělení věkově  
i služebně nejstarší, a tak dostal na starost nejmladšího nové-
ho detektiva – Sotovou.

„Jseš starej profík, Harry,“ vysvětlil mu své rozhodnutí 
Crowder. „Chci, aby sis vzal na starost zelenáče.“
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Bosch sice neměl velkou radost, že mu někdo připomíná 
věk a postavení, ale samotná změna ho docela těšila. Zahajo-
val poslední rok u policie, protože mu měla napřesrok vypr-
šet smlouva, na jejímž základě ho po odchodu do výslužby 
znovu přijali do LAPD. Každý den, který mu zbýval do pen-
ze, měl pro něj cenu zlata. A každou hodinu ve službě pro-
žíval jako nejcennější chvíle v životě. Říkal si, že by nemuse-
lo být špatné zaučit na závěr nějakého nováčka a předat mu 
všechny zkušenosti, které za dlouhá léta získal. Když mu tedy 
Crowder oznámil, že jeho novým parťákem bude Lucia Soto-
vá, měl z toho Harry radost. Stejně jako všichni jeho kolego-
vé slyšel i on o jejím hrdinství během přestřelky. Bosch věděl, 
jaké je zabít někoho při výkonu služby, a věděl taky, jaké je 
ztratit parťáka. Dokázal se vcítit do směsice zármutku a vý-
čitek, které Sotová po incidentu nepochybně prožívala. Říkal 
si, že by jim to spolu mohlo klapat a že by z ní mohl vypiplat 
solidní vyšetřovatelku.

Z partnerství se Sotovou pro něj navíc plynul ještě jeden 
příjemný požitek. Protože to byla žena, mohl mít během slu-
žebních cest každý svůj hotelový pokoj. Byla to velká výho-
da. Na oddělení otevřených nevyřešených případů se totiž 
cestovalo velmi často. Pachatelé, jimž kdysi prošla vražda, se 
často stěhovali jinam, poněvadž doufali, že čím delší bude 
fyzická vzdálenost mezi nimi a místem jejich činu, tím sla-
běji bude působit ruka zákona. Bosch se už teď těšil, že se na 
závěr svého působení u policie nebude muset s nikým dělit  
o koupelnu ani snášet chrápání a pšouky parťáka ve stěsna-
ném dvoulůžkáči v Holiday Inn.

Sotová sice neváhala vytáhnout zbraň, když čelila přesile 
v zadní uličce hispánské čtvrti, ale sledovat živou pitvu na ni 
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bylo moc. Už od rána, kdy jí Bosch oznámil, že jim přidělili 
živý případ a musí jet na soudní patologii, aby se zúčastnili 
pitvy, se mu zdála nesvá. Její první otázka zněla, jestli se ku-
chání těla musí povinně účastnit oba členové vyšetřovacího 
týmu. U většiny nevyřešených případů bylo tělo dávno po-
hřbené a pitvaly se jen staré záznamy a důkazy. Práce na od-
dělení otevřených nevyřešených případů umožňovala Sotové 
řešit nejzávažnější případy ze všech – vraždy –, a přitom se 
nemusela dívat na pitvy a jezdit na místa činu.

Přinejmenším si to myslela do dnešního rána, kdy 
Boschovi zatelefonoval domů Crowder.

Zeptal se Bosche, jestli četl dnešní Los Angeles Times, a on 
mu odpověděl, že žádné noviny neodebírá. Bylo to v souladu 
s dlouholetou tradicí vzájemného opovržení, které existovalo 
mezi policií a sdělovacími prostředky.

Kapitán mu tedy převyprávěl obsah článku z dnešní ti-
tulní strany, který se stal základem nového vyšetřování pro 
Bosche a Sotovou. Bosch poslouchal jeho líčení a přitom si 
otevřel notebook a vyhledal webovou stránku deníku, kde té-
matu věnovali podobně rozsáhlý prostor jako v tištěné verzi.

Noviny informovaly o úmrtí jistého Orlanda Merceda. 
Ten se stal před deseti lety v Los Angeles slavným jako oběť 
střelby – jako nezamýšlený cíl kulky na Mariachi Plaza ve 
čtvrti Boyle Heights. Projektil, který tehdy zasáhl Merce-
da do břicha, letěl z blízké Boyle Avenue přes celé náměstí  
a předpokládalo se, že jde o zbloudilý výstřel z nějakého 
gangsterského vyřizování účtu.

Ke střelbě došlo v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne. Mer-
cedovi bylo v té době jednatřicet let a byl členem kapely hra-
jící mexické mariachi – konkrétně hrál na vihuelu, což je pě-
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tistrunný nástroj podobný kytaře, který představuje základ 
tradičního mexického folku. On a tři jeho spoluhráči patřili 
k několika skupinám, které na náměstí čekaly na zakázku – 
na vystoupení v restauraci, na oslavu padesátin nebo třeba  
i na svatbu, kam si je někdo na poslední chvíli pozve. Merced 
byl urostlý muž s objemným pasem a kulka, která se objevi-
la zdánlivě odnikud, rozštípla mahagonový korpus jeho ná-
stroje, protrhla mu střeva a uvízla v přední části páteře.

Merced by se byl stal pouze další z řady obětí ve městě, 
kde se média o všechno jen otírají – vysloužil by si třiceti-
vteřinovou reportáž na anglických zpravodajských kanálech, 
zprávu přes čtyři odstavce v Timesech a o něco málo větší 
prostor v hispánských médiích.

Jednoduchá hříčka osudu to ovšem změnila. Merced  
a jeho kapela Los Reyes Jalisco totiž o tři měsíce dříve hráli 
na svatbě městského radního Armanda Zeyase, který se prá-
vě v předvolební kampani ucházel o post starosty.

Merced střelbu přežil. Kulka mu poškodila páteř a uděla-
la z něj paraplegika a také téma k diskusím. Jak předvolební 
kampaň nabírala na obrátkách, ukazoval Zeyas stále častě-
ji na svých politických shromážděních Merceda na vozíku. 
Využil ho jako živoucí důkaz, že politické elity zanedbávají 
komunity z východního Los Angeles. Ačkoliv tamní čtvrti 
trpěly vysokou kriminalitou, policie jim prý nevěnuje pat-
řičnou pozornost – stále přece nedopadli Mercedova střel-
ce. Násilí gangů se vymykalo kontrole, základní komunální 
služby a dlouho plánované projekty typu prodloužení Zlaté 
trasy nadzemní dráhy měly dlouhé zpoždění. Zeyas sliboval, 
že bude starostou, který to změní, a využil Merceda a celé-
ho východního L. A. k vybudování voličské základny a také 
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strategie, jež ho odliší od početné smečky konkurentů. Do-
stal se do druhého kola a v něm s přehledem zvítězil. Mer-
ced přitom celou dobu seděl na vozíku vedle něj v mexickém 
jezdeckém obleku charro, a někdy dokonce nosil zkrvavenou 
halenu, kterou měl na sobě v den střelby.

Zeyas si odkroutil dvě funkční období, během nichž zača-
ly město i policie věnovat východnímu Los Angeles větší po-
zornost. Kriminalita klesla. Zlatá trasa se prodloužila – včet-
ně podzemní stanice v Mariachi Plaza – a starosta se vyhříval 
v paprscích svých úspěchů. Člověk, který postřelil Orlanda 
Merceda, však nikdy nebyl dopaden a kulka si postupem 
času vyžádala na Mercedově těle daň. Infekce vedly k bezpoč-
tu hospitalizací a operací. Nejprve přišel o jednu nohu a pak  
i o druhou. A aby utrpení nebylo málo, přišel i o ruku, kte-
rá kdysi drnkala na nástroj produkující mexickou folkovou 
hudbu.

Až nakonec Orlando Merced zemřel.
„Míč je teď na naší straně hřiště,“ řekl Crowder Boscho-

vi. „Je mi jedno, co píšou v těch zatracených novinách – jen 
my rozhodneme, jestli to byla vražda. A jestli dá patolog jeho 
smrt do souvislosti s tou střelbou před deseti lety, založíme 
vyšetřovací spis a vy dva s Lucy se do toho obujete.“

„Jasně.“
„Buď patolog řekne ‚vražda‘, anebo celý případ umře  

s Mercedem.“
„Jasně.“
Bosch nikdy neodmítl případ, protože věděl, že jich už 

v životě moc mít nebude. Musel si však klást otázku, proč 
Crowder přiděluje vyšetřování Mercedovy smrti právě jemu 
a Sotové. Od začátku věděl, že kulka, která zasáhla Merce-
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da, byla pravděpodobně vypálena z gangsterské zbraně. To 
znamenalo, že se obnovené vyšetřování téměř kompletně za-
měří na White Fence a další významné gangy z východního 
L. A., do jejichž rajonu spadala čtvrť Boyle Heights. Z toho 
vyplývalo, že půjde téměř kompletně o španělskojazyčný pří-
pad, a zatímco Sotová tento jazyk plynně ovládala, Boschovy 
znalosti španělštiny byly velmi omezené. Dokázal si objed-
nat tacos v hispánské pojízdné prodejně a dokázal poručit 
podezřelému, ať si klekne a zvedne ruce za hlavu. Vedení vy-
šetřování, či dokonce výslechů ve španělštině však do jeho 
znalostní výbavy nepatřilo. Všechny tyhle věci by musela dě-
lat Sotová, která však pro ně – podle Boschova názoru – ne-
měla potřebné zkušenosti. Na oddělení přitom byly nejméně 
dva týmy, jejichž členy byli španělsky mluvící kolegové s vět-
šími zkušenostmi. Crowder se měl rozhodnout pro některý  
z nich.

Skutečnost, že si kapitán nevybral řešení, které se logic-
ky nabízelo, vyvolala v Boschovi podezření. Na jednu stranu 
mohlo rozhodnutí přidělit případ Boschovi se Sotovou vze-
jít od někoho z úřadu policejního náčelníka. Toto vyšetřová-
ní mělo být mediálně citlivé a angažování hrdinné policistky 
Sotové se mohlo u novinářů setkat s pozitivní reakcí. Dru-
hou, podstatně temnější variantou ovšem bylo, že si Crowder 
přál, aby Bosch se Sotovou neuspěli, protože by pak mohl 
veřejně rozporovat politiku policejního náčelníka, konkrét-
ně zásadu nespoléhat se při vytváření nového oddělení ote-
vřených nevyřešených případů pouze na tradici a zkušenos-
ti. Náčelníkovo rozhodnutí upřednostnit několik mladých  
a nezkušených policistů před ostřílenými detektivy čekající-
mi na to, až se v týmech Divize loupeží a vražd uvolní mís-



22

MICHAEL CONNELLY

to, se v řadách detektivů rozhodně nesetkalo se všeobecným 
souhlasem. Možná se Crowder snažil ztrapnit náčelníka za 
to, že se k tak smělému kroku odhodlal.

Když teď ovšem odbočili za roh a vstoupili na parkoviště 
pro návštěvníky, snažil se Bosch odsunout veškeré spekulace 
o motivech stranou. Vzpomněl si na dnešní plán a uvědomil 
si, že jsou sotva dva kilometry od služebny v Hollenbecku, 
přičemž na Mariachi Plaza to mají ještě blíž. Mohli by sjet 
po Mission Road na První ulici a pak projet pod dálnicí 101. 
Maximálně deset minut jízdy. Bosch se rozhodl, že obě za-
stávky absolvují v obráceném pořadí.

V polovině cesty přes parkoviště uslyšel Bosch, jak na něj 
Sotová cosi volá. Otočil se a viděl, že k nim míří žena s bez-
drátovým mikrofonem v ruce. Za ní se proplétal mezi auty 
kameraman a držel kameru vysoko ve vzduchu, aby s ní do 
něčeho nebouchl.

„Sakra,“ ulevil si Bosch.
Rozhlédl se po parkovišti, aby zjistil, jestli tu reportérů 

není víc. Někdo – možná Corazonová – jim musel dát tip.
Boschovi byla reportérka povědomá, ale nemohl si vzpo-

menout, ve kterém zpravodajském pořadu vystupuje nebo 
které tiskovky se zúčastnila. Osobně ji však neznal a ona jeho 
zřejmě taky ne. S mikrofonem totiž zamířila rovnou k So-
tové. Ta byla větším mediálním soustem než Bosch. Přinej-
menším v poslední době.

„Detektive Sotová, tady Katie Ashtonová z Kanálu pět, 
vzpomínáte si na mě?“

„Ehm, myslím…“
„Byla smrt Orlanda Merceda oficiálně označena za vraž-

du?“
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„Zatím ne,“ řekl Bosch rychle, přestože ho kamera neza-
bírala.

Kameraman i reportérka se k němu otočili. Tohle si ne-
přál, nechtěl se objevit ve zprávách. Zároveň však chtěl mít  
v tomto případu před novináři náskok.

„Soudní patologie vyhodnocuje lékařské záznamy pana 
Merceda a na jejich základě rozhodne. Doufáme, že se velmi 
brzy dozvíme něco konkrétního.“

„Bude tedy obnoveno vyšetřování střelby, která zasáhla 
pana Merceda?“

„Případ je stále otevřený a víc k tomu prozatím nemáme 
co dodat.“

Ashtonová se bez dalšího slova otočila o devadesát stup-
ňů napravo a přistrčila mikrofon k Sotové.

„Detektive Sotová, vy jste za přestřelku v Pico-Union ob-
držela od LAPD medaili za statečnost. Máte teď na mušce 
člověka, který postřelil Orlanda Merceda?“

Sotová jako by chvíli neměla slov a pak odpověděla.
„Nikoho na mušce nemám.“
Bosch se protáhl kolem kameramana – ten se mezitím 

otočil a začal zabírat Ashtonovou –, došel k Sotové a nasmě-
roval ji k jejich autu.

„To je všechno,“ prohlásil. „Nemáme další komentář.  
S dalšími dotazy se obraťte na tiskové oddělení.“

Nechali reportérku i kameramana být a rychle odešli  
k autu. Bosch se posadil za volant.

„Dobrá odpověď,“ řekl, když otočil klíčkem.
„Co tím myslíš?“ zeptala se Sotová.
„Když se tě zeptala, jestli máš na mušce Mercedova střel-

ce.“
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„Jo aha.“
Odjeli na Mission Road a zamířili na jih. Když minuli ně-

kolik bloků, zastavil Bosch u obrubníku a natáhl k Sotové 
ruku.

„Ukaž mi na vteřinku telefon,“ vyzval ji.
„Jak to myslíš?“ zeptala se Sotová.
„Ukaž mi telefon. Když jsem šel na pitvu, řekla jsi, že si 

musíš zavolat. Chci se podívat, jestli jsi nevolala té reportér-
ce. S parťákem, který krmí média, pracovat nemůžu.“

„Ne, Harry, nevolala jsem jí.“
„Fajn, tak mi ukaž telefon.“
Sotová mu rozhořčeně podala mobil. Byl to stejný iPhone, 

jaký používal on, takže s ním Bosch uměl zacházet a rychle 
otevřel protokol hovorů. Sotová naposledy volala včera ve-
čer. A její poslední přijatý hovor byl dnes ráno od Bosche, 
když jí oznamoval, jaký případ dostali.

„Psalas jí zprávu?“
Otevřel seznam textových zpráv a zjistil, že poslední tex-

tovku poslala Sotová ženě jménem Adriana. Byla psaná ve 
španělštině. Zvedl telefon a ukázal ho parťačce.

„Kdo to je? Co se tam píše?“
„Psala jsem kamarádce. Hele, nechtěla jsem do toho sálu, 

chápeš?“
Bosch se na ni podíval.
„Do jakého sálu? O čem to…“
„Na tu pitvu. Nechtěla jsem se na ni dívat.“
„Takže jsi mi lhala?“
„Promiň, Harry. Ztrapňuješ mě. Myslím, že tohle si ne-

musím nechat líbit.“
Bosch jí vrátil telefon.
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„Tak už mi nelži, Lucio.“
Podíval se do zpětného zrcátka a odlepil se od obrubníku. 

Jeli mlčky až na První ulici, kde se Bosch zařadil do levého 
odbočovacího pruhu. Sotová si uvědomila, že nejedou s kul-
kou do Regionální kriminalistické laboratoře.

„Kam to jedeme?“
„Když už jsme tady, napadlo mě, že se na pár minut mrk-

neme na Mariachi Plaza a pak si zajedem do Hollenbecku 
pro spis.“

„Aha. A co to zbrojní?“
„To vyřídíme pak. Souvisí to s tou přestřelkou – to, že ses 

nechtěla zúčastnit pitvy?“
„Ne. Teda já vlastně nevím. Prostě jsem to nechtěla vidět, 

nic víc.“
Bosch to nechal prozatím plavat. Když se o dvě minuty 

později blížili k Mariachi Plaza, spatřil Bosch u obrubníku 
dvě televizní dodávky s vytaženými vysílači připravenými na 
živý zpravodajský vstup.

„Ti se do toho teda obuli,“ poznamenal. „Tuhle zastávku 
vynecháme.“

Projel kolem dodávek a po necelém kilometru dorazili na 
služebnu v Hollenbecku. Tvořila ji zbrusu nová moderní bu-
dova s různě orientovanými prosklenými panely, které od-
rážely slunce v bezpočtu úhlů, takže dům vypadal spíš jako 
sídlo bohaté firmy než jako policejní stanice. Bosch zajel na 
parkoviště pro návštěvníky a vypnul motor.

„Tohle bude příjemné,“ prohlásil.
„Jak to myslíš?“ zeptala se Sotová.
„Uvidíš.“
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Bosch nerad někomu případy bral, ale taky nechtěl, aby 
je někdo bral jemu. Když pracoval na hollywoodském od-
dělení vražd, docela často se stávalo, že jim velké případy 
odebírala elitní Divize loupeží a vražd. Když pak na této di-
vizi pracoval on sám, ocitl se na opačném konci potravní-
ho řetězce a často přebíral vyšetřování od menších regionál-
ních týmů. Na oddělení otevřených nevyřešených případů 
k tomu docházelo vzácně, poněvadž drtivá většina případů 
byla stará a sedal na ně prach. Mercedův případ však neležel 
v policejním archivu, přestože byl deset let starý. Stále patřil 
původním dvěma vyšetřovatelům, jimž v den střelby připa-
dl. Až do dneška.

Bosch se Sotovou vstoupili na stanici pracovním vcho-
dem, jak se říkalo vstupu ze služebního parkoviště. Pak po-
kračovali zadní chodbou na detektivní oddělení, kde Bosch 
zaklepal na otevřené dveře kanceláře velitele.

„Poručík Garcia?“
„To jsem já.“
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Bosch vstoupil do malé kanceláře a Sotová ho následo-
vala.

„Já jsem Bosch a tohle je Sotová. Jsme z oddělení otevře-
ných nevyřešených případů a přišli jsme si vyzvednout věci  
k Mercedovi. Hledáme Rodrigueze s Rojasem.“

Garcia přikývl. Vypadal jako klasický administrátor  
z LAPD. Bílá košile, jalová kravata, sako přehozené přes opě-
radlo židle. Na manžetových knoflíčcích měl drobné policej-
ní odznaky. Žádný policajt by na ulici takové knoflíčky ne-
nosil. Byly příliš křiklavé a při potyčce by o ně člověk snadno 
přišel.

„Ano, už jsme dostali echo z velení. Čekají na vás. Sedí 
vzadu za mlíkárnou.“

„Díky, poručíku.“
Bosch se otočil a málem vrazil do Sotové, která si neuvě-

domila, že rozhovor s poručíkem skončil. Nemotorně ustou-
pila a rovněž se obrátila k odchodu.

„Ehm, detektivové?“ zastavil je Garcia.
Bosch se k němu otočil.
„Udělejte pro mě jednu věc. Jestli to vyřešíte, nezapomeň-

te na moje kluky.“
Mluvil o zásluhách za vyřešení mediálně sledované kau-

zy. Odebírání případů bylo problematické i v tom, že místní 
detektivové často odvedli velkou část nádeničiny, načež přišli 
velcí kluci z centra, dořešili případ a přisvojili si veškerou slá-
vu spojenou se zatčením pachatele, přestože na jeho vypát-
rání mnohdy neměli největší zásluhu. Bosch v životě případy 
bral i odevzdával, takže chápal, co od něj Garcia žádá.

„Nezapomeneme,“ ubezpečil poručíka. „Jestli nám je uvol-
níte, tak bychom je dokonce použili, až přijde správný čas.“
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Bosch mluvil o zatčení. Pokud někdy identifikují kon-
krétního podezřelého a Bosch začne sestavovat zatýkací tým, 
hodlal do věci znovu zapojit Rodrigueze s Rojasem.

„Platí,“ pronesl Garcia.
Odešli z kanceláře a stůl zmíněných detektivů našli ve vý-

klenku za laktační místností. Město nedávno vydalo naříze-
ní, že veškeré veřejné budovy musí mít zřízenou „rodinnou“ 
místnost, kde budou mít zaměstnankyně nebo návštěvnice 
dostatek soukromí ke kojení. V projektu žádné z devatenácti 
policejních stanic ve městě se ovšem na laktační místnost ne-
pamatovalo, a tak se na každém detektivním oddělení muse-
la vyčlenit jedna vyšetřovna a přestavět se na místnost, která 
bude vyhovovat požadavkům městského nařízení. Stěny se 
vymalovaly pastelovými barvami a ozdobily se plakáty s po-
hádkovými motivy. Když byl ovšem někdy na oddělení šru-
mec, musely se i tyto „mlíkárny“ dočasně použít k původ-
nímu účelu a nic netušící podezřelí pak byli vyslýcháni za 
přísného dohledu postaviček typu Spongeboba v kalhotách 
nebo žabáka Kermita.

Hollenbecké „oddělení zločinů proti osobám“ se skládalo 
z pěti stolů sražených dohromady tak, že dva páry detektivů 
seděly naproti sobě a na konci byl z boku přilepený stůl jejich 
velitele. Pod cedulí s nápisem názvu oddělení seděli momen-
tálně dva muži a Bosch předpokládal, že jsou to Oscar Rodri-
guez a Benito Rojas.

Před jedním z mužů stály na stole tři modré šanony. Na 
hřbetech dvou z nich přečetl Bosch jméno MERCED. Na tře-
tím stálo pouze TIPY. Kromě nich ležela na stole lepenková 
krabice převázaná červenou důkazní páskou. O stůl se pak 
opíralo černé pouzdro, které podle Boschova odhadu obsa-
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hovalo hudební nástroj Orlanda Merceda. Zdobila ho řada 
nálepek hlásajících do světa, kolik měst a regionů na jihozá-
padě USA a v Mexiku Merced procestoval.

„Nazdar, hoši,“ houkl Bosch. „Jsme z otevřených nevyře-
šených případů.“

„No jasně,“ pronesl jeden z mužů. „Velký ryby připlavaly.“
Bosch přikývl. Když dříve brali případ jemu, choval se 

úplně stejně. Podal nasupenému detektivovi ruku.
„Harry Bosch. A toto je Lucia Sotová. Vy jste Oscar, nebo 

Benito?“
Muž zdráhavě přijal nabízenou pravici.
„Ben.“
„Těší mě. A mrzí mě, že se to vyvinulo takhle. Oba nás 

to mrzí. Ani jedna strana nemá radost z toho, že se někomu 
bere případ. Vím, že jste na něm odvedli spoustu práce a že 
to není fér. Ale my tohle nezměníme. Všichni děláme jen to, 
co nám ti géniové nahoře přikážou.“

Boschův projev zřejmě Rojase uspokojil. Rodriguez se dál 
tvářil netečně.

„Tak si ty věci vemte,“ vyzval Bosche. „Hodně štěstí, 
chlape.“

„Jenže já si ty věci nechci jenom tak vzít,“ namítl Bosch. 
„Chtěli bychom vás požádat o pomoc. Zeptat se vás na ten 
případ. Teď nebo i později, až se do případu trochu pono-
říme. Vy dva jste mozkový trust. Od prvního dne. Byl bych 
sám proti sobě, kdybych vás nepožádal o pomoc.“

„Vytáhli tu kulku?“ zeptal se Rodriguez.
„Vytáhli,“ odpověděl Bosch. „Právě jedeme z pitvy.“
Sáhl do kapsy a vytáhl sáček s kulkou. Předal ho Rodrigue-

zovi a sledoval jeho reakci. Detektiv se otočil a podal sáček 
parťákovi.
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„No to mě poser,“ pronesl Rojas. „To vypadá na tři sta 
osmičku.“

Bosch přikývl a vzal si sáček zpátky.
„Taky si myslím. Hned odtud jedem do krimilaboratoře. 

Asi jste nepředpokládali, že pachatel střílel z pušky, viďte?“
„Proč bysme měli?“ namítl Rodriguez. „Tu kulku jsme 

neměli k dispozici.“
„Dívali jste se na rentgeny z nemocnice?“ zeptala se So-

tová.
Oba detektivové se na ni podívali, jako by dotazem na 

jejich práci porušila nepsané pravidlo. Bosch se na to zeptat 
mohl, protože měl zkušenosti. Ona ne.

„Jo, na rentgeny jsme se dívali,“ odpověděl Rodriguez 
otrá veným tónem. „Úhel byl špatnej. Viděli jsme akorát hří-
bek. Nebylo z toho poznat ani hovno.“

Sotová přikývla. Bosch se pokusil převést pozornost ji-
nam.

„Heleďte, hoši, jestli teď nemáte moc práce, rádi bychom 
vás pozvali na kafe a promluvili si s vámi o tom, co v těch 
spisech je.“

Podle Rodriguezova výrazu však Harry okamžitě poznal, 
že šlápl vedle.

„Po deseti letech práce jsme si vysloužili kafe,“ utrousil. 
„Fakuju mockrát, ale já žádný kafe nechci.“

Ukázal bradou na Sotovou.
„A krom toho máte v týmu hrdinnou pistolnici Lucky 

Lucy. Takže nás nepotřebujete.“
Bosch si uvědomil, že Rodrigueze netrápí jen ztráta pří-

padu. Štvalo ho, že zatímco on pořád stříhá metr na divizním 
detektivním oddělení, Sotovou navzdory nulovým zkuše-
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nostem povýšili na oddělení otevřených nevyřešených pří-
padů. Harry pochopil, že v dané situaci se nedá nic dělat,  
a rozhodl se odejít dřív, než atmosféra zhoustne ještě víc. 
Všiml si však, že se Rojas k parťákovým posměškům na ad-
resu Sotové nepřipojil a že se i k odebrání případu staví ro-
zumněji než Rodriguez. Věděl tedy, že až nazraje čas, osloví  
v souvislosti s vyšetřováním právě jeho.

„Dobrá, takže si vezmeme ty věci.“
Přistoupil ke stolu, položil trojici šanonů na důkazní kra-

bici a vzal všechno do rukou.
„Lucio, ty vezmi tu kytaru,“ oslovil parťačku.
„To je vihuela, brácho,“ vychutnal si ho Rodriguez. „Ať to 

pak na tiskovce nespletete.“
„Jasně,“ řekl Bosch. „Dík.“
Napřímil se s nákladem a ohlédl se ke stolům, aby se ujis-

til, že tam nenechal něco ležet.
„Dobrá, chlapi, díky za spolupráci. Budeme ve spojení.“
Zamířil z výklenku se Sotovou v patách.
„To buďte,“ pronesl Rodriguez za jejich zády. „A přineste 

kafe.“
Bosch se Sotovou šli mlčky až k parkovišti.
„Promiň, Harry,“ řekla Sotová. „K tomuhle případu ne-

patřím. A na oddělení vlastně taky ne.“
„Neposlouchej je, Lucio. Zvládáš to dobře a já tě v tomhle 

případu budu strašně moc potřebovat. Budeš hodně důleži-
tá.“

„Jako tlumočnice? To není detektivní práce. Připadám si, 
jako bych dostala něco, co si nezasloužím. Mám tenhle pocit 
už od chvíle, co mi nabídli detektivní oddělení. Měla jsem jít 
na vloupačky.“
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Bosch položil krabici a šanony na kapotu auta, aby mohl 
vytáhnout klíčky. Otevřel kufr a zjistil, že se do něj pouzdro, 
krabice a pořadače jen tak tak vejdou. Jakmile bylo všechno 
na místě, odjistil přezky, otevřel pouzdro a zadíval se na vi-
huelu, aniž ji vytáhl. Lakované čelo nástroje bylo rozštípnuté 
jediným průstřelem. Bosch futrál opět zavřel, otočil se a ko-
nečně parťačce odpověděl.

„Poslouchej mě, Lucio. Na vloupačkách bys jenom ztrá-
cela čas. Pracuju s tebou teprve pár týdnů, ale vím, že jsi dob-
rá policajtka a že z tebe bude moc dobrý detektiv. Tak se pře-
staň podceňovat. Jak jsi právě zjistila, vždycky se najdou lidi, 
kteří ti to dají sežrat. Ale ty je prostě musíš vytěsnit z hlavy. 
Oni chtějí, co máš ty, a ty s tím nic nenaděláš.“

Sotová přikývla.
„Díky. A říkej mi Lucy, prosím tě. Když mi říkáš Lucio, 

tak mám pocit, že z nás nikdy nebudou opravdoví parťáci.“
„Tak jo, Lucy. Jednu věc musíš mít pořád na paměti. Pří-

pady tohohle typu se prostě odebírají. Bez řečí. Nikdo nemá 
rád, když k němu přijdou z loupeží a vražd a seberou mu 
vyšetřování, se kterým se předtím lopotil. Vždycky je kolem 
toho spousta keců, ale nakonec se s tím každý srovná. A tihle 
dva? Než ten případ skončí, ještě nám budou hodně užiteč-
ní. Uvidíš.“

Sotovou to stále nepřesvědčilo.
„S tím Rodriguezem fakt nevím,“ prohlásila. „Myslím, že 

mu pořádně ležím v žaludku.“
„Ale především je to detektiv a nakonec udělá, co je 

správné. Jedem.“
„Tak jo.“
Nastoupili do auta, zamířili na První ulici a za čínským 
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hřbitovem najeli na dálnici 10. Odtamtud to už byly jen dvě 
minuty jízdy ke Kalifornské státní univerzitě, kde sídlila Re-
gionální kriminalistická laboratoř.

Byla to pětipodlažní budova zasazená uprostřed uni-
verzitního areálu, kterou postavili v rámci partnerství mezi 
LAPD a Úřadem šerifa okresu Los Angeles. Bylo to logické 
rozhodnutí, poněvadž obě agentury dohromady řešily více 
než třetinu trestných činů spáchaných ve státě Kalifornie  
a v mnoha případech se jejich jurisdikce překrývala.

Uvnitř laboratoře však měly obě agentury oddělené pro-
story a řadu různých útvarů. Jeden z nich nesl název „Oddě-
lení pro analýzu střelných zbraní“ a jeho součástí byla i tak-
zvaná projektilová laboratoř – tlumeně osvětlený sál, kde se 
technici za pomoci laserů a počítačů snažili porovnávat kul-
ky z jednoho případu s jinými.

A právě v tom momentálně spočívala největší naděje na 
vyřešení Mercedova případu. Vyšetřování vedené Rodrigu-
ezem a Rojasem bylo možná důkladné, ale ani po deseti le-
tech se nepodařilo najít nábojnici a kulka samotná až do ny-
nějška vězela v Mercedově těle. Pravděpodobnost byla malá, 
ale kdyby se podařilo najít spojitost mezi kulkou vytaženou  
z oběti během dnešní pitvy a jiným projektilem z jiného pří-
padu, otevřel by se Boschovi se Sotovou zcela nový směr vy-
šetřování.

V laboratoři to obvykle fungovalo tak, že detektiv ode-
vzdal kulku nebo nábojnici k analýze a pak čekal ve frontě, 
někdy i celé týdny, než mu přijde zpráva obsahující odpověď. 
Středy však byly vyhrazené „návštěvám z ulice“, takže kdo 
toho dne fyzicky přinesl do laboratoře kulku, byl obsloužen 
hned – podle toho, v jakém pořadí se dostavil.
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Bosch se ohlásil u laboratorního supervizora, a ten mu 
přidělil technika s příhodným jménem Gun Chung. Bosch 
už s tímto mužem v minulosti spolupracoval, takže věděl, že 
„Gun“ není přezdívka evokující zbraň, nýbrž skutečné tech-
nikovo jméno.

„Jak se vede, Gune?“
„Moc dobře, Harry. Copak jsi mi dneska přinesl?“
„Tak především: tohle je moje nová parťačka Lucy Sotová. 

A za druhé mám dneska pro tebe tvrdý oříšek.“
Chung si potřásl rukou se Sotovou a Bosch mu podal dů-

kazní sáček s deformovanou kulkou. Chung nůžkami roz-
střihl sáček, vytáhl projektil, potěžkal ho a pak ho podržel 
pod osvětleným zvětšovacím sklem na mechanickém rame-
ni.

„To je remingtonka ráže 308. S měkkou špičkou, aby se 
maximálně zdeformovala do hříbku. Takové kulky se použí-
vají hlavně pro střelbu na velké vzdálenosti.“

„Myslíš v odstřelovačských puškách?“
„Spíš v loveckých.“
Bosch přikývl.
„A dokážeš s ní něco udělat?“
Bosch chtěl vědět, jestli stav kulky umožňuje srovnávací 

analýzu. Kulka prolétla korpusem Mercedovy vihuely, pro-
nikla mu do těla a prošla celým trupem, než se mu zavrtala 
do dvanáctého hrudního obratle. Během průchodu zmíně-
nými překážkami se zploštila do tvaru hříbku a neporušená 
zůstala jen malá část základny. Právě ta přitom obsahovala 
rýhy po drážkách uvnitř hlavně, podle nichž se dala kulka 
porovnat s ostatními projektily v databázi BulletTrax.

U kulky, kterou Bosch právě předal Chungovi, zůstal ne-
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poškozený sotva půlcentimetrový úsek základny. Chung si 
kulku pečlivě prohlédl pod zvětšovacím sklem a s rozhodnu-
tím, jestli je tento kousek olova vhodným kandidátem k ba-
listickému profilování, si zjevně dával načas. Bosch se zatím 
usilovně snažil lobbovat.

„Je to deset let starý případ,“ prohlásil. „Patoložka tu kul-
ku před chvílí vytáhla z páteře oběti. Myslím, že tohle by 
mohla být naše jediná šance posunout vyšetřování o kus dál.“

Chung přikývl.
„Tenhle proces se skládá ze dvou kroků, Harry,“ prohlásil. 

„Za prvé se musím podívat, jestli se s tím vzorkem vůbec dá 
pracovat. A i kdybychom ho za druhé dokázali vložit do da-
tabanky, nikdo ti nezaručí, že najdeme shodu. U nábojů do 
pušek je databáze omezená. Většina našich vzorků pochází  
z krátkých palných zbraní.“

„Rozumím,“ řekl Bosch. „A jak to zatím vidíš? Bude ti to 
stačit?“

Chung se otočil od zvětšovacího skla a pohlédl na Bosche 
se Sotovou.

„Myslím, že zkusit to můžeme,“ pronesl.
„Výborně,“ řekl Bosch. „Jak dlouho to zhruba potrvá?“
„Dneska toho moc nemáme. Začnu na tom dělat hned  

a uvidíme, co se z toho vyvrbí.“
„Díky, Gune. Máme tě nechat o samotě, nebo tu můžeme 

zůstat?“
„Záleží na vás. V přízemí je bistro, kdybyste si chtěli sko-

čit na kafe.“
„Dobrý nápad.“
Než se však Bosch se Sotovou stačili posadit v bistru – 

Bosch s černou kávou a Sotová s kolou bez cukru –, zazvonil 
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Harrymu telefon. Byl to Crowder z Policejní administrativní 
budovy.

„Kde jste, Harry?“
„Na regionálním s tou kulkou.“
„A máte něco?“
„Zatím ne. Čekáme, až ji proženou databází.“
„Dobře. Stejně vás potřebuju mít okamžitě tady.“
„Proč, co se děje?“
„Je tu rodina Mercedových a novináři. Za pětadvacet mi-

nut začíná tiskovka.“
„Jaká tiskovka? My přece…“
„To je jedno, Harry. Počet reportérů přesáhl kritickou 

hranici a náčelník svolal tiskovou konferenci. Patologie už 
vydala předběžnou zprávu, že to kvalifikují jako vraždu.“

Bosch málem nahlas proklel Corazonovou.
„Náčelník si přeje, abyste se Sotovou stáli vedle něj,“ po-

kračoval Crowder. „Takže se sem vraťte. Hned.“
Bosch chvíli neodpovídal.
„Slyšels mě, Harry?“ řekl Crowder.
„Slyšel,“ ozval se konečně Bosch. „Už tam jedem.“
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Pro účely tiskových konferencí se využíval rozlehlý medi-
ální sál v prvním patře, který se nacházel hned za tiskovým 
oddělením. Bosch a Sotová seděli v malé místnosti v zákuli-
sí, kde jim poručík DeSimone vysvětloval, jak bude tisková 
konference organizována. Jako první měl vystoupit náčelník 
Malins a představit rodinu Orlanda Merceda. Poté měli mik-
rofon dostat Bosch se Sotovou. Protože se předpokládalo, že 
většina přítomných reportérů bude zastupovat španělskoja-
zyčná média, měla být Sotová po hlavní části tiskovky k dis-
pozici pro rozhovory ve španělštině. Bosch však DeSimonea 
uprostřed výkladu přerušil a zeptal se ho, co se vlastně bude 
na tiskovce oznamovat.

„Budeme mluvit o případu a o tom, jak včerejší smrt pana 
Merceda restartovala vyšetřování,“ odpověděl DeSimone.

Bosch nesnášel slova jako restartovat.
„No, to zabere zhruba pět vteřin,“ odpověděl. „Opravdu 

potřebujeme tiskovou konfe…“
„Detektive,“ skočil mu do řeči DeSimone, „do deseti ho-
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din dopoledne obdržel můj odbor osmnáct žádostí o infor-
mace k tomuto případu. Klidně můžete tvrdit, že už noviná-
ři nemají o čem psát, ale faktem je, že tento případ si získal 
jejich pozornost. Dospělo to do fáze, kdy se domníváme, že 
nejlepším postupem bude tisková konference. Shrnete pod-
statu případu, oznámíte reportérům výsledek pitvy – oni už 
vědí, že Mercedova smrt byla označena za vraždu – a bu-
dete pokračovat. Řeknete, že kulka, která deset let vězela  
v těle oběti, se teď porovnává s národní databází obsahující 
tisíce dalších vzorků. A nakonec odpovíte na pár otázek. Za-
bere vám to všehovšudy patnáct minut a pak se můžete vrátit  
k vyšetřování.“

„Já nemám tiskovky rád,“ namítl Bosch. „Podle mě nikdy 
ničemu neprospějí. Jen všechno komplikují.“

DeSimone se na něj podíval a usmál se.
„Víte co? Já se vás neptám na názor. Jen vám říkám, že po-

řádáme tiskovou konferenci.“
Bosch pohlédl na Sotovou. Doufal, že se něco naučí.
„A kdy to chcete provést?“
„Novináři už čekají v sále. Vstoupíme tam společně s ná-

čelníkem. Začneme, jen co dorazí.“
Bosch cítil, že mu v kapse vibruje telefon. Odstoupil od 

DeSimonea a přijal hovor. Byl to Gun Chung.
„Doufám, že mi spravíš náladu, Gune,“ řekl Harry. „Pro-

sím.“
„Je mi líto, Harry, ale nespravím. BulletTrax žádnou sho-

du nehlásí.“
Bosch znovu zachytil pohled Sotové a zavrtěl hlavou.
„Jsi tam, Harry?“
„Jo, Gune, jsem. Zjistils ještě něco?“
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„Ano, myslím, že jsem identifikoval typ zbraně.“
Boschovo zklamání se trochu zmírnilo.
„A co to teda bylo?“
„Šest drážek, pravotočivá šroubovice se stoupáním jed-

nadvacet – myslím, že šlo o Kimber Model 84. To je lovecká 
puška, kterou v katalogu nabízeli pod názvem Montana.“

Drážky a jejich zatočení se týkaly vnitřní úpravy hlavně. 
Umožňovaly Chungovi identifikovat typ zbraně, avšak ne 
konkrétní kus. Každopádně to bylo lepší než nic a Bosch měl 
radost, že pitva Orlanda Merceda přinesla alespoň tuto no-
vou informaci.

„Pomůže ti to?“ zeptal se Chung.
„Každá informace pomůže,“ odpověděl Bosch. „Je to dra-

há zbraň?“
„Levná zrovna není. Ale dají se koupit z druhé ruky.“
Bosch přikývl.
„Díky, Gune.“
„K službám. Chceš si pro tu kulku přijet, nebo si ji tady 

mám nechat?“
„Potřebuju si ji vyzvednout a odvézt ji na důkazní.“
„Jasně. A pamatuj si, Harry: jestli seženeš nábojnici, tak 

to bude úplně jiná písnička. Nábojnic je v databázi víc než 
kulek. Přivez mi nábojnici a možná budem zpátky ve hře.“

Bosch věděl, že se to nestane. Sehnat nábojnici ze střelby 
staré deset let bylo nemožné.

„Dobře, Gune, ještě jednou dík.“
Bosch odložil telefon a došel zpátky k DeSimoneovi.
„To byli z laboratoře,“ vysvětlil. „Ke kulce, kterou jsme  

z Merceda vytáhli, není v databázi žádná shoda. Takže jsme 
zase na začátku. Zrušte tu tiskovku – není co oznamovat.“
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DeSimone zavrtěl hlavou.
„Ne, nic se rušit nebude. Prostě se o té kulce nezmiňujte. 

Požádejte o pomoc veřejnosti při vyšetřování. Už před deseti 
lety poskytli občané obrovskou podporu a vy ji dnes potře-
bujete zase. Však vy si poradíte, Boschi. A krom toho asi ne-
chcete oznamovat, že nález té kulky je slepá ulička. Chcete, 
aby si střelec myslel, že něco máte.“

Boschovi se nelíbilo, že mu chlap z tiskového radí, co má 
dělat – i proto se zatím nezmínil, že Gun Chung předběžně 
identifikoval typ pušky, ze které byl Merced zastřelen. Na-
padlo ho, že se jednoduše otočí a odejde, než aby absolvoval 
šarádu v podobě tiskové konference. Zároveň však věděl, že 
Sotová by tu pak zůstala sama a oni by ji nutili k něčemu, co 
nejspíš ještě nechápe. A taky by to dost pravděpodobně vedlo 
k Boschově odvolání z případu.

V tu chvíli DeSimoneovi zapraskalo ve vysílačce a poru-
čík dostal zprávu, že náčelník sjíždí výtahem dolů.

„Tak jdeme na to.“
Vyšli na chodbu a počkali, až výtah sjede z devátého patra. 

Dveře se otevřely, náčelník vyšel ven a hned za ním vystoupil 
z kabiny muž, v němž Bosch okamžitě poznal Armanda Ze-
yase, bývalého starostu, který před deseti lety zmedializoval 
Mercedův případ. Náčelník ho pozval na tiskovou konferen-
ci. Anebo se na ni možná Zeyas vetřel sám. Proslýchalo se, 
že se chystá kandidovat na guvernéra. Případ Orlanda Mer-
ceda mu už jednou politicky pomohl. Tak proč to nezkusit 
podruhé?

Bosche tyto cynické myšlenky napadaly často. U policie 
už zažil leccos, mnohdy i několikrát. Všiml si však, že když 
Zeyase uviděla Sotová, rozzářily se jí oči. V hispánské komu-
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nitě byl Armando Zeyas opravdovým hrdinou. Měl pověst 
průkopníka.

Za Zeyasem a náčelníkem vystoupil z výtahu ještě jeden 
muž, kterého Bosch znal. Byl to Connor Spivak, hlavní poli-
tický stratég bývalého starosty. Vypadalo to, že špatně skrý-
vaný Zeyasův plán nastěhovat se po příštích volbách do gu-
vernérského paláce počítá i s ním.

DeSimone přistoupil k náčelníkovi a zašeptal mu něco do 
ucha. Malins jednou kývl a zamířil k Boschovi. Oba muži se 
znali několik desítek let. Byli zhruba stejně staří a jejich kari-
éra v LAPD se ubírala po podobné trajektorii: pochůzkařina, 
hollywoodské detektivní oddělení, Divize loupeží a vražd. 
Jenže zatímco Bosch našel v divizi domov, Malins měl i jiné 
ambice než jen řešit vraždy. Přestoupil do administrativy  
a rychle šplhal po kariérním žebříčku, až ho policejní komi-
se nakonec jmenovala do nejvyšší funkce. Jeho první pětileté 
funkční období se chýlilo ke konci a Malins měl být zane-
dlouho ve funkci potvrzen. Předpokládalo se, že jeho opě-
tovné jmenování je hotová věc.

„Harry Boschi,“ řekl srdečně. „Slyším, že ti představa tis-
kové konference dělá trochu problém.“

Bosch trochu rozpačitě přikývl. Času bylo málo a jejich 
rozhovor mohli slyšet i ostatní. Přesto se nerozpakoval vyjá-
dřit své obavy z rozebírání případu před novináři.

„Jediná stopa, kterou jsme získali – ta vytažená kulka –, 
vede do slepé uličky, náčelníku,“ prohlásil. „A nevím, co ji-
ného bychom tam mohli říct.“

Malins přikývl, ale s Boschovým hodnocením nesouhla-
sil.

„Říct se toho dá hodně. Potřebujeme ujistit občany města, 
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že Orlando Merced neupadne v zapomnění. Že pořád pátrá-
me po člověku, který to udělal, a že ho najdeme. Toto sdělení 
je důležitější než všechno ostatní, včetně kousku olova.“

Bosch si nechal pro sebe, co si o tom opravdu myslí.
„Když to říkáš,“ prohodil.
Náčelník přikývl.
„Ano. Buď záleží na všech, nebo na nikom – copak jsi mi 

to sám jednou neřekl?“
Bosch přikývl.
„To se mi líbí!“ vyhrkl Zeyas. „Buď záleží na všech, nebo 

na nikom. To je dobrý.“
Bosch nedokázal zakrýt zděšení. Ze Zeyasových úst znělo 

jeho motto jako předvolební slogan.
Náčelník se podíval přes Bosche na Sotovou, která jako 

obvykle stála dva kroky za parťákem. Natáhl se přes Bosche 
a podal jí ruku.

„Detektive Sotová, jak se k vám na loupežích a vraždách 
chovají?“

Sotová přijala náčelníkovu pravici.
„Moc dobře, pane. Mám tu nejlepší školu.“
Kývla směrem k Boschovi a náčelník se usmál. Poskytla 

mu záminku.
„Od tohohle chlapa?“ zeptal se. „To je stříbrohřbetá go-

rila, Sotová. Učte se od něj, co to jde, dokud je ještě s námi.“
„Ano, pane,“ odpověděla Sotová horlivě. „Učím se každý 

den.“
Sotová zářila. Náčelník zářil. Všichni byli spokojení.  

A Bosch si uvědomil, že dát ho dohromady se Sotovou byl 
náčelníkův nápad. Crowder jen poslouchal rozkazy.

„Tak jo,“ prohlásil DeSimone. „Pojďme do sálu. Rodina 
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Mercedových už sedí v první řadě. Náčelník vstoupí na pó-
dium jako první a představí je. Pak pronese pár slov bývalý 
starosta a detektiv Bosch nakonec pohovoří o…“

„Co kdybychom tam šli s detektivem Sotovou?“ navrhl 
náčelník. „Ví o tom případu totéž co detektiv Bosch, nemý-
lím se? Ano, udělejme to tak. Nevadí ti to, Harry, že ne?“

Malins se zadíval na Bosche. Ten zavrtěl hlavou.
„Mně to nevadí,“ odpověděl. „Je to vaše show.“
Skupina vyrazila chodbou. Před otevřenými dveřmi 

do mediálního sálu stál jeden z DeSimoneových poskoků. 
Vstoupil dovnitř a pokynul přítomným, aby se připravili. 
Světla se rozsvítila, kamery a rekordéry se roztočily.

Sotová přistoupila těsně k Boschovi a zašeptala.
„Harry, tohle jsem nikdy nedělala. Co mám říct?“
„Slyšelas DeSimonea. Mluv stručně, řekni, že ten případ 

znovu prověřujeme a že přivítáme pomoc veřejnosti. Každý, 
kdo si na něco vzpomene nebo kdo o tom případu něco ví, 
ať zavolá na oznamovací linku nebo přímo na oddělení ote-
vřených nevyřešených případů. O pušce se nezmiňuj. Tuhle 
informaci si chceme nechat pro sebe.“

„Dobře.“
„Hlavně si pamatuj, že máš být stručná. Politici budou 

mluvit dlouze. Nebuď jako oni.“
„Jasně.“
Skupina se přesunula do sálu. Uprostřed pódia stál stu-

pínek, před nímž byly umístěny tři řady stolů pro reportéry. 
Za stoly se rozprostíralo další pódium, na němž stály stativy 
s videokamerami, které tak mohly natáčet nad hlavami re-
portérů. Bosch se Sotovou následovali náčelníka a bývalého 
starostu na přední pódium a postavili se dozadu. Bosch let-
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mo pohlédl na první řadu před reportéry. Seděli tam čtyři 
lidé, jeden muž a tři ženy, ale Bosch nevěděl, jaký mají vztah 
k Orlandu Mercedovi. Vyšetřoval případ příliš krátce na to, 
aby se stihl seznámit s rodinnými příslušníky. Byla to další 
věc, která ho na celé akci trápila.

„Děkujeme, že jste přišli,“ pronesl DeSimone do mikrofo-
nu. „Chtěl bych vám představit policejního náčelníka Grego-
ryho Malinse, který bude hovořit jako první. Po něm vystou-
pí bývalý starosta Armando Zeyas a nakonec detektiv Lucia 
Sotová. Náčelníku?“

Malins zaujal pozici před mikrofonem a začal spatra ho-
vořit. Na přítomnost reportérů a kamer byl očividně zvyklý.

„Před deseti lety zasáhla Orlanda Merceda zbloudilá kul-
ka, která letěla přes Mariachi Plaza. Pan Merced zůstal ochr-
nutý a nesmírně se snažil zotavit se a vést plodný život. Včera 
ráno svůj boj prohrál a my jsme se tu dnes sešli, abychom 
prohlásili, že tento muž neupadne v zapomnění. Jeho přípa-
du se k dnešnímu dni ujalo oddělení otevřených nevyřeše-
ných případů, které tvoří součást mého policejního sboru,  
a pověření detektivové budou zarputile pracovat tak dlouho, 
dokud nezjistí, kdo Orlanda Merceda zastřelil. Jak víte, jeho 
smrt byla prohlášena za vraždu, a my nepolevíme v úsilí, do-
kud nezatkneme osobu, která tuto vraždu spáchala.“

Udělal krátkou pauzu – snad proto, aby novináři z tiš-
těných médií stihli dopsat poslední větu a popadnout dech.

„Dnes jsou v sále s námi i členové Orlandovy rodiny. 
Jeho otec Hector, jeho matka Irma, sestra Adelita a manžel-
ka Candelaria. Slibujeme jim, že na Orlanda Merceda neza-
pomeneme a že naše vyšetřování bude energické a důklad-
né. A nyní předávám slovo bývalému starostovi Armandu 
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Zeyasovi, který je osobním přítelem pana Merceda a jeho 
rodiny.“

Náčelník odstoupil a Zeyas zaujal jeho místo.
„Na případu Orlanda Merceda jsem poznal, jakou bo-

lest působí zločin a násilí, pokud zachvátí naši komunitu,“ 
začal. „Od tohoto muže, který se stal mým přítelem, jsem 
se však naučil mnohem víc. Naučil jsem se houževnatosti. 
Naučil jsem se soucitu. Naučil jsem se, že člověk musí hrát  
s kartami, které mu rozdal osud. Na vlastní oči jsem poznal 
odolnost lidského ducha. Orlando se nikdy neptal: ‚Proč já?‘ 
Ptal se jen: ‚Co bude dál?‘ Byl to pro mě hrdina, protože při-
jal, co mu život nadělil, a snažil se toho co nejlépe využít.  
V mnoha směrech to bylo krásnější než hudba, kterou na 
svůj nástroj produkoval. Tímto nabízím svou pomoc při vy-
šetřování, jakkoliv budu moci. Sice už nejsem starosta, ale 
tuto komunitu a její lidi mám rád. V takových chvílích se 
musíme semknout a stát se skutečným Městem andělů. V ta-
kových chvílích chápeme, že v našem městě a v naší společ-
nosti záleží buď na každém, anebo na nikom. Děkuji vám.“

DeSimone se vrátil k mikrofonu a oznámil publiku, že 
případ budou vyšetřovat Bosch se Sotovou. Dodal, že So-
tová nyní poskytne aktuální informace o vyšetřování a bude 
schopna je zopakovat ve španělštině. Lucia nesměle přistou-
pila k mikrofonu a spustila si ho do výšky úst.

„Ehm, momentálně prověřujeme všechny možné smě-
ry vyšetřování a žádáme veřejnost o pomoc. Před deseti lety 
nám občané poskytli obrovskou podporu. Řada lidí telefo-
novala na policii a nabízela pomoc a tipy. Prosíme všechny, 
kdo mají jakékoliv informace o zmíněné střelbě, aby se na 
nás obrátili. Můžete volat anonymně na oznamovací linku 
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nebo přímo na oddělení otevřených nevyřešených případů.  
I kdybyste si mysleli, že už máme vaše informace k dispozici, 
přesto nám zavolejte.“

Sotová se otočila a ohlédla se na Bosche, jako by se ho 
chtěla zeptat, jestli má ještě něco dodat. Zeyas využil příle-
žitosti a vrátil se na pódium. Jemně položil ruku Sotové na 
záda a druhou rukou si přitáhl mikrofon k ústům.

„Chci také říci, že jsem před deseti lety stanul před no-
vináři a osobně slíbil dvacet pět tisíc dolarů člověku, který 
poskytne informace vedoucí k vyřešení tohoto zločinu. Ni-
kdo tuto odměnu nezískal a můj slib stále platí – s tím rozdí-
lem, že ho dnes zdvojnásobuji na padesát tisíc dolarů. Kro-
mě toho se ve spolupráci s bývalými kolegy z městské rady 
pokusím zajistit srovnatelnou částku od města. Děkuji vám.“

Bosch téměř hlasitě zaúpěl. Bylo mu jasné, že vypsání fi-
nanční odměny diametrálně změní skladbu telefonátů na 
oznamovací linku. Po Zeyasově prohlášení bylo fakticky jis-
té, že se budou se Sotovou probírat desítkami bezcenných 
telefonátů od lidí, kteří jim nakukají všechno možné v nadě-
ji, že se náhodou trefí a zajistí si odměnu. Nabídka bývalého 
starosty zásadně měnila charakter vyšetřování.

DeSimone se postavil vedle Sotové a zeptal se novinářů, 
jestli mají nějaké dotazy. Mnoho jich vykřiklo najednou a on 
jim musel udílet slovo. První novinář, ve kterém Bosch po-
znal reportéra Timesů, se dotázal na přesnou příčinu smrti  
a taky chtěl vědět, jak je možné, že deset let po střelbě lze 
Mercedovo úmrtí klasifikovat jako vraždu. Sotová se ohlédla 
na Bosche, protože si nebyla jistá, jak odpovědět. Bosch při-
stoupil před mikrofon a přitáhl si ho k puse.

„Pitva proběhla dnes dopoledne, takže z ní zatím nemá-
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me žádný oficiální výstup. Ústav soudní patologie se však 
domnívá, že smrt pana Merceda lze dát do přímé souvislos-
ti se střelbou, k níž došlo před deseti lety. Neoficiální příči-
nou smrti je otrava krve, která přímo souvisí s poraněními 
pana Merceda v důsledku střelby. Proto případ řešíme jako 
vraždu.“

Reportér přispěchal s návazným dotazem: zajímalo ho, 
jestli se kulku podařilo vytáhnout z těla a jestli bude při vy-
šetřování užitečná. Bosch si mikrofon ponechal. Naléhavě 
vnímal, že reportér mluví s klinickou nezainteresovaností  
o tělu člověka, kterého čtyři lidé sedící v první řadě milovali.

„Ano, kulku se podařilo vytáhnout a odvezli jsme ji do 
Regionální kriminalistické laboratoře k analýze. Věříme, že 
bude pro naše vyšetřování velmi užitečná.“

„Podařilo se v databázi najít nějakou shodu?“ vykřikl jiný 
reportér.

DeSimone mrštně vystoupil na stupínek z druhé strany  
a odtáhl mikrofon od Bosche.

„Do těchto podrobností zatím nebudeme zacházet,“ od-
pověděl. „Vyšetřování stále aktivně probíhá, takže bližší in-
formace nebudeme poskytovat.“

„Proč byl případ přidělen velmi nezkušené vyšetřovatel-
ce?“ ozval se znovu reportér Timesů.

Nastala chvíle ticha, protože nebylo jasné, kdo by měl na 
tuto otázku odpovědět – a jestli by na ni vůbec měl někdo 
odpovídat, když DeSimone v podstatě tiskovku ukončil. Po-
ručík se konečně odhodlal něco říct.

„Jak už jsem uvedl, prozatím nebudeme…“
Náčelník k němu zezadu přistoupil a poklepal ho po ra-

meně. DeSimone mu udělal místo a náčelník se ujal slova.
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„Detektiv Sotová možná nemá tak bohaté zkušenosti  
s vyšetřováním, ale zato má dlouholeté zkušenosti s policej-
ní prací na ulici a ví, co obnáší být v tomto městě policis-
tou. Spojili jsme ji s jedním z nejzkušenějších detektivů, kte-
ří v současné době v našich řadách slouží. Nikdo nevyšetřil  
v tomto městě víc vražd než detektiv Bosch. O lidech, kte-
ří vedou toto vyšetřování, nemám sebemenší pochybnosti. 
Svou práci úspěšně dokončíme.“

Náčelník odstoupil a DeSimone zopakoval, že další otáz-
ky nepřipustí. Tentokrát už to novináři respektovali. Začali 
vstávat a kameramani si začali skládat nádobíčko. Bosch se-
stoupil z pódia a zamířil do první řady, kde se představil čty-
řem členům Mercedovy rodiny a podal si s nimi ruce. Záhy si 
uvědomil, že mu Mercedovi rozumí jen velmi málo. Přivolal 
tedy k sobě Sotovou a požádal ji, ať s nimi dohodne schůz-
ku v nejbližší možné době. Chtěl s nimi mluvit, ale ne před 
novináři.

Vzdálil se a sledoval, jak se Sotová pouští do práce. V tu 
chvíli k němu přistoupil DeSimone a informoval ho, že s ním 
chce ve své kanceláři mluvit náčelník. Bosch tedy vyšel z me-
diálního sálu a zamířil k výtahům v naději, že ještě dostihne 
náčelníka a jeho doprovod. Bylo však pozdě. Do devátého 
patra tedy vyjel následujícím výtahem a sekretářka ho brysk-
ně uvedla do náčelníkovy vnitřní svatyně. Malins už seděl za 
stolem a čekal. Zeyas ani jeho stratég nebyli nikde k vidění.

„Promiň, Harry, že jsem tě tam vystrčil. Vím, žes tyhle ty-
játry nikdy neměl rád.“

„Nevadí. Asi se to muselo udělat.“
„Tenhle případ opravdu potřebujeme vyřešit. Udělej ma-

ximum.“
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„Jako pokaždé.“
„Proto jsem Crowderovi řekl, ať zavolá tobě.“
Bosch přikývl. Nebyl si jistý, jestli má náčelníkovi poděko-

vat, že ho spřáhl s úplnou začátečnicí a přidělil jim případ za-
tížený politickými souvislostmi a vysokým rizikem nezdaru.

„Měl bych vědět ještě něco, náčelníku?“
Malins sklopil oči a chvíli si prohlížel psací podložku. Na-

konec sebral vizitku a podal ji přes stůl Boschovi. Ten ji při-
jal a přečetl si ji. Stálo na ní jméno a telefonní číslo Connora 
Spivaka.

„To je ten starostův muž. Informuj ho o vývoji vyšetřo-
vání.“

„Chtěl jsi říct exstarostův muž, ne?“
Malins se na něj zadíval, jako by mu chtěl sdělit, že na 

hlouposti nemá čas.
„Prostě je informuj.“
Bosch si vsunul vizitku do kapsy košile. Věděl, že bude 

Spivaka o průběhu vyšetřování informovat co nejméně. Ná-
čelník to pravděpodobně věděl taky.

„Takže ty mě máš za gorilu, jo?“ prohodil Harry.
Náčelník se usmál.
„Neurážej se, Harry. To jsem myslel jako lichotku. Stří-

brohřbetý samec gorily má ve smečce největší slovo. A taky 
nejvíc zkušeností. Viděl jsem jeden dokument na National 
Geographic – proto vím, že se gorilí samci dělí na stříbro-
hřbeté a černohřbeté.“

Bosch přikývl.
„To je dobré vědět.“
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Po tiskové konferenci se sešli v kanceláři kapitána Crow-
dera: Bosch, Sotová, Crowder a poručík Winslow Samuels, 
který byl na oddělení otevřených nevyřešených případů dru-
hým nejvýše postaveným policistou. Bosch je informoval  
o zjištěních kriminalistické laboratoře a zejména o faktu, že 
Merced byl zastřelen ranou z pušky – během deseti let vy-
šetřování nebyla tato informace známá. Zároveň velitelům 
vysvětlil, že by to prozatím rád udržel v tajnosti. Crowder  
i Samuels souhlasili.

„Takže kterým směrem se teď vydáte?“ zeptal se Crowder.
„Ta puška všechno mění,“ odpověděl Bosch. „Střelba  

z projíždějícího auta? Z pušky? Nepravděpodobné. Zbloudilá 
kulka odněkud ze sousedství? Možná. Ale ta puška nám ote-
vírá nové varianty.“

„No, a taky nás dostává mimo protokol,“ prohlásil Sa-
muels. „Nemáme magickou trojku, nemáme případ. Měli 
bychom to předat speciálnímu oddělení vražd, ať se tím za-
bývají oni.“

Jejich oddělení se při vyšetřování odložených přípa-



51

hořící pokoj

dů řídilo přesně vymezeným protokolem. Ten podmiňoval 
obnovení vyšetřování nálezem nových důkazů, na které se 
obvykle přišlo díky aplikaci nejnovějších kriminalistických 
technologií na staré případy a díky průběžnému rozšiřová-
ní národních databází DNA, balistických dat a otisků prstů. 
Toto byly tři hlavní zdroje důkazů. Magická trojka. Pokud se 
v těchto databázích nenašla shoda, pak se daný případ nepo-
kládal za životaschopný a obvykle se vrátil do archivu.

Podle protokolu tam měl putovat i Mercedův případ, po-
něvadž kulka vytažená z těla oběti nenašla shodu v národní 
balistické databázi. A přestože se podařilo identifikovat typ  
a model zbraně, na obnovení vyšetřování to obvykle nestači-
lo. Vzhledem k mediální pozornosti a politickým souvislos-
tem případu, nemluvě o zájmu policejního náčelníka, však 
nebylo pochyb o tom, že vyšetřování poběží dál. Samuels 
nicméně naznačoval, že by ho měl řešit někdo jiný než Bosch 
se Sotovou nebo kdokoliv z oddělení otevřených nevyřeše-
ných případů. Poručík zastával funkci, které se přezdívalo 
„dráb“ – byl zodpovědný za statistiky objasněnosti a musel 
dbát na to, aby náklady na provoz oddělení zhruba odpoví-
daly počtu vyřešených případů. Rozhodně si nepřál, aby se 
některý z jeho týmů utopil v bažině vyšetřování, které je pře-
dem beznadějné.

„Chci si to nechat,“ řekl Bosch a pohlédl na Crowdera. 
„Náčelník nám to přidělil, takže si to necháme.“

„Pokud jsem správně počítal, tak máš šestnáct otevře-
ných spisů, Boschi,“ namítl Samuels.

„Všechny čekají na výsledky z laboratoří. Zatímco v tom-
hle případu se něco hýbe. Ta puška je první nová stopa za 
deset let. Odpíchněme se od ní. A jestli nám mezitím něco 
pošlou k ostatním případům, tak se k nim zase vrátíme.“
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„A krom toho jsme zrovna přišli z tiskovky,“ dodala rych-
le Sotová. „Jak by to vypadalo, kdyby nám dneska přidělili 
případ, a my ho zítra přehráli na někoho jiného?“

Crowder zamyšleně pokýval hlavou. Boschovi se tenhle 
argument líbil, ale Sotová si zřejmě neuvědomila, že si za-
hrává s ohněm – že se prochází před odjištěnou brokovnicí, 
kterou drží v ruce Samuels. Později by za to mohla zaplatit.

„Prozatím to necháme, jak to je,“ rozhodl Crowder. „Za-
čnete na tom pracovat a za osmačtyřicet hodin se zase sejde-
me. Já pošlu zprávu náčelníkovi a rozhodneme se, jestli si ten 
případ necháme.“

„Tohle není vychladlý případ,“ trval na svém Samuels. 
„Ten chlap umřel včera.“

„Pozítří to proberem,“ ukončil diskusi Crowder.
Bosch přikývl. Tohle byla první věc, kterou chtěl



Vážení čtenáři,

právě jste si přečetli přesně deset tisíc slov, jež jsme vám 
na základě svolení autora mohli nabídnout jako bez-
platnou ukázku. Pokud chcete číst dál, stačí maličko: 
koupit si tuto knihu u vašeho oblíbeného prodejce elek-
tronických knih. Přejeme příjemný čtenářský zážitek!
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