
1. kapitola 

 
 Policejní akademie se nacházela asi patnáct minut od centra. Byla to rozlehlá budova s dvěma patry. Vstup byl prosklený. Po 
pravé straně se nacházela recepce, u které stál muž středního věku. V ruce měl notebook a na hlavě světlou čapku. Nejspíš proto, aby 
mu nebyla vidět začínající pleš. Byl sportovně oblečený a usmíval se na obsluhující u recepce. Všiml si, že se ručička teploměru 
v místnosti vyšplhala na 27 stupňů. 
 „ Promiňte, chtěl bych mluvit se slečnou Adamsovou…“ 
Mladá asi dvacetiletá blondýna se ovšem neusmívala. Nejspíš asi proto, že se ji nechtělo při takovém krásném horkém červnovém dni 
sedět v recepci, kde se jim navíc pokazila klimatizace.  
 „ Samozřejmě, co ji chcete?“ Znělo to trochu zlostně, a tak se není čemu divit, že muž o kousek couvl. 
 „Promiňte, jsem novinář Hugo Mouse  z New World, přišel jsem o ni napsat článek.“  
Blondýna něco zamručela a pak kývla. 
 „Dobrá. Novináře tady ještě neměla, naše legenda!“ 
Bylo slyšet v jejím hlase náznak ironie a snad i trochu závisti. Muž se pobaveně pousmál. Alice Adamsová zde byla brána a chápána 
jako budoucí legenda a někteří si dělali až takovou srandu, že až zemře, tak se ji na akademii postaví pomník. Dívka mu před očima 
zamávala prstem. 
 „Běžte touhle chodbou až nakonec a pak odbočte ke schodišti.“ 
 „Děkuji.“ 
 Hugo šel podle popisu. Chodba byla celá prosklená a bylo vidět z obou stran ven. Docela stylové, pomyslel si.  Všude byly 
kytky, což Huga také překvapilo, ale musel uznat, že si někdo potrpí na efekt. Pokračoval stále rovně. 

 
„ Jinými slovy se cítíš skvěle.“ Řekl Jack a podíval se na Alice, která seděla na koženém křesle s nohami na stole a koukala 

se na fotku svého bývalého přítele. 
 Alice Adamsová přišla na akademii tak jako ostatní v sedmnácti letech. Byla z dětského domova. Jejím pěstounem a později 
adoptivním otcem se stal Daniel Larx, jeden z nejlepších profesorů na akademii a snad jediný člověk, který si u ní získal autoritu. 
Byla to hnědooká kráska s kaštanově sestříhanými vlasy dlouhými po lopatky, které nosila ráda rozpuštěné. 
 „ Jo, cítím se, jak nejlíp umím.“ odpověděla mu.  
 Jack Taylor byl její kámoš a kromě toho, že do ní byl zoufale zamilovaný už od dne, kdy ji poprvé spatřil, s ní v mnoha 
věcech nesouhlasil. Byl to hnědovlasý chlapec stejně starý jako ona a věděl, že jej bude vždycky brát jako kamaráda. I když už spolu 
měli malý románek, stále se držela zpátky. Právě teď se rozešla s Michaelem, který s ní chodil rok, a prožívala chvíle deziluze, i když 
se to snažila potlačit. 
 „Nemusela ses s ním rozcházet. Byl fajn, ne?“ 
 „Jo, to jo, asi nejlepší kluk, kterého jsem potkala.“ 
 „V tom případě to nechápu.“ 
 „ Bylo to pro něj nebezpečné, však víš. Prostě ho nemůžu vystavovat takovému nebezpečí. Jsem v tom až po uši.“ 
 „ Není to kvůli Lorencovi?“ 
Podívala se na něj a usmála se. 
 „S tím to nemá, co dělat.“ 
 „Ještě ses nerozešla s Michaelem a už si chodila s Lerym, nemáš v tom trochu chaos, Alice?“ 
 „Vypadá to tak? Já to takhle neplánovala. Nevěděla jsem, že když se s Lorencem vydám na jeho ranč nebo spíše ranč jeho 
rodičů, že mě hned požádá o ruku. To vysvětluje celou záležitost, proč to tak dopadlo.“ 
 „Prostě a jednoduše ses během jednoho týdne rozešla s dvěma muži najednou, že?“ 
Pousmála se. 
 „Zní to strašně. Raději dost.“ 
 „Takže teď nikoho nemáš, co?“ 
Než odpověděla, někdo zaklepal na dveře její kanceláře. 
 „Dále.“ 
Vešel Hugo. 
 „Dobrý den, hledám policistku Adamsovou.“ podíval se na ni. Kývla a Jack se pomalu zvedl. 
 „Tak jo, já raději půjdu. Probereme to později.“ Odcházel. Hugo ho ještě sledoval očima.  
 „Jmenuji se Hugo Mouse, jsem novinář z Nového Světa a chtěl bych o vás napsat článek, teda pokud mi to dovolíte.“ 
 „Aha.“ Překvapeně se zadívala na novináře a dala nohy pod stůl. 
 „Časopis Nový Svět je tak trochu odlišný od ostatních časopisů. Zajímají nás naprosto obyčejní lidé, kteří něco dokázali. 
Nepíšeme o intrikách, o sexu ani nezveřejňujeme bulvární fotografie, tak jako to dělá mnoho časopisů. Jdeme tak trochu proti 
proudu.“ 
Koukala na něj se zájmem a poté si všimla, že ještě pořád stojí. 
 „ Posaďte se, prosím. Co byste rád slyšel?“ 
 „Zajímá mě spousta věcí z vašeho života.“ usmál se Hugo. 
 „Vážně?“ usmála se a podepřela si rukou bradu. 
 „Slečno Adamsová, mám zájem o váš příběh.“ 
 „Proč? “ 
 „Jste dobrá policistka se zajímavou minulostí.“ 
Zamyslela se. Fotku, kterou měla v ruce, schovala do zásuvky a zadívala se na muže. 
 „ Dobrá.“ 
 „Takže můžeme začít hned teď?“ 
Kývla na něj a on pokračoval.  



„Chtěl bych slyšet něco o vašem dětství. Proč jste si vybrala právě tohle zaměstnání?“ Vytáhl diktafon. „Nebude vám vadit, 
když to zapnu?“ 
Podívala se muži do modrých očí.  
 „Dá se to udělat i jinak? Člověk jako já si musí dávat pozor na všechno. I na to, co říká.“ 
Znělo to tajemně, jako by něco skrývala. Něco, co ohrožovalo její život. Vypnul diktafon a vytáhl si na stůl notebook. 
 „ I tak to jde. Tak můžeme?“ Alice se opřela pohodlně do křesla a začala. 
 „ Fajn. Moc si toho nepamatuji. Část dětství jsem strávila v děcáku. Má matka byla prostitutka a otec k tomu, že vlastnil, jak 
to říct slušně …spoustu jiných žen z ulice zabývající se prostitucí, byl ještě ke všemu člen nějaké organizace a dělal pro dost vlivný 
lidi.“ ot řela si rukou čelo a sledovala, jak jeho prsty běhají po klávesnici. 
 „ Ok. Když mi bylo osm, vychovával mě Japonec, byl to můj první pěstoun. Vyrůstala jsem v Japonsku zavalená veškerou 
japonskou kulturou, japonskými pravidly o životě a naučila jsem se trochu …bojovat. “ Potřásl hlavou a usmál se. 
 „ Naučil mě toho hodně a jen jemu vděčím za to, že mám černý pásek z karate. Mimo to, dělala jsem také jojitsu, nádherné! 
Mám ten boj ráda. Po nějaké době jsme se museli vrátit zpátky do Ameriky, protože začaly být problémy s vízem u mého pěstouna. 
Abych nemusela zpátky do dětského domova, vzal si mě do péče Daniel Larx můj, teď už adoptivní otec. Pracuje tady jako učitel a 
tak mě napadlo, zkusit se přihlásit sem na akademii. Zvládla jsem přijímačky a od té doby tady studuji, pracuji a bojuji asi s kdekým, 
nejvíce teda se šéfem.“ Zasmáli se. 
 „ Měla jste nějaké problémy, slečno Adamsová? Myslím, jestli vás nějak ovlivnil ten život bez rodičů?“ 
 „ Neznám člověka, kterého by něco takového neovlivnilo.  Měla jsem spoustu problémů a pořád je mám, ale o tomhle mluvit 
nechci. Proto bude asi lepší, popovídat si o tom s někým jiným. Ale s někým seriózním. Třeba s mým adoptivním otcem.“ 
Všiml si, že to pro ni není jednoduché téma. Chápal to, i když chtěl vědět co nejvíc. 
 „ Máte přítele?“ Chtěl odbočit od tématu. 
 „Právě jsme se rozešli.“ 
 „Och, promiňte.“ 
 „Ne, to je ok. Michael je…byl… fajn kluk. Až moc fajn. Nechcete raději slyšet o mé práci?“ 

Tohle ho zajímalo. Pokud šlo o to ostatní, uvědomil si, že bude nejlepší, když se na tohle téma zeptá někoho jiného a nechal 
ji mluvit o jejích úspěšně vyřešených případech.  
 
 
 
 
 
 Bylo něco málo po poledni, když Simona narazila venku na Michaela Sanyho bývalého přítele Alice Adamsové. 
 „Čau, Michaeli, myslela jsem, že už tě neuvidím.“  
 „Ahoj.“ 
Michael procházel branou k akademii. Simona se na něj smála a pod krátkým červeným trikem bylo vidět snad úplně všechno. 
Michael snad letmo mrkl na její dlouhé nohy v krátké sukýnce a hned pokračoval v cestě. 
 „Musím si sbalit nějaký věci.“ 
 „Ty vážně odejdeš?“ cupitala za ním. 
 „ Simi, jestli si myslíš, že zůstanu tady a budu denně koukat na legendu akademie, jak se tváří naprosto v pohodě, zavěšená 
do Lorence…“ 
 „ Ona už s ním není.“ řekla, jako by chtěla něco zachránit. Michael vypadal překvapeně. 
 „ Slyšel jsem, že ji požádal o ruku.“ 
 „Znali se týden,“ dodala a pokračovala. 
 „ Víš, jak Alice reaguje na svatební záležitosti. Ne, děkuji, zůstanu až do smrti svobodná, protože miluji své jméno a ještě 
k tomu celou akademii. Je to celý můj život!“ Předvedla Alice a oba se začali smát. Hned nato však Michael zvážněl a vkráčel 
dovnitř. 
 „Zatím se měj, Simi.“ 
 „Ty taky. Ach jo, takový krásný kluk.“ Tu poslední větu už naštěstí neslyšel. 
 Alice stála na chodbě a řešila něco s blondýnou u recepce. Michael chtěl nepozorovaně projít kolem ní, ale všimla si ho. 
 „Michaeli?“ 
Zastavil se, ale neotočil. 
 „ Slyšel jsem, že se budeš vdávat, mnoho štěstí.“ A na tahle slova se otočil. 
Zatvářila se přívětivě. 
 „ Chápu, že se zlobíš, ale není to kvůli Lorencovi. Je to kvůli Richardovi.“ 
Podíval se stranou. 
 „ Pojďme jinam.“ 
 Michael Sany přišel na akademii před rokem, byla to láska na první pohled. Oba dostali případ týkající se prostituce, kterou 
ilegálně provozoval Paolo Sarineli. Snažili se shromáždit proti němu spoustu důkazů. 
 Objevil se však mnohem závažnější problém. Neustále je ohrožovala skupina mužů v čele s Romanem Kleerem přezdívaná 
policistkou Jezdci, které kdysi podvedl Alicin skutečný otec. Rozhodli se vyhladit všechny členy jeho rodiny. Ovšem to strhlo 
obrovskou lavinu nenávisti a pokračovalo nekonečnou válkou mezi mafii a Alice.  
 Začali tím, že zastřelili její matku. Chystali se zabít i ji, a protože se nacházel po jejím boku i Michael, chtěli odrovnat i jeho. 
Oba potřebovali ochranu, kterou jim však policie nikdy nemohla poskytnout a to hlavně proto, že o tom vůbec nevěděla.  Alice to 
řešila po svém a sešla se s hlavounem mafiánské organizace Richardem Retsem, aby se o ně postaral. Jenže Richard odmítl chránit 
Michaela. 
 „ Nemohu tě vystavovat takovému nebezpečí. Tohle je jenom mezi mnou a Jezdci. Ty si tohle nezasloužíš.“ Stáli 
v Michaelově pracovně. Nelíbilo se mu, co právě řekla a prudce zavrtěl hlavou. 
 „Oba jsme do toho šli naplno a spolu. Tak o co ti jde?“ jeho modré oči byly jako nebe před bouří. 



 „Nechci tě ztratit.“ řekla tiše. 
 „Ztratit? Rozešla ses se mnou a nechceš mě ztratit? Ty vážně nevíš, co chceš.“ 
 „ Devadesát procent žen občas neví, co chce.“ 
 „ Zapomeň na statistiky!“ Opřel se po těch slovech o hranu stolu a rukou si protřel čelo. 
Posadila se do křesla. 
 „Michaeli, známe se rok. Prožili jsme spolu spoustu pěkných věcí. Kdybych si mohla vybrat lepší rodiče, nebo je nikdy 
nepoznat…změnilo by se tolik věcí…Richard tě neochrání! Tohle je pavučina, chytneš se a už jsi ztracený. A bez ochrany…bez 
Richardovy ochrany tě zabijí. Je to vážně lepší, když …“ 
 „Prosím, nepokračuj. Vynech ty detaily. Prostě si myslíš, že ti samotné bude lépe.“ Zoufale zavrtěl hlavou a vzdychl. 
Nechápal to. Bylo jí ho líto. 
 „Já si rozhodně nemyslím, že mi s tebou nebylo fajn, já jen…“ 
 „Jsi holka, která nemá ponětí, co je to láska!“ Tyhle slova ji prudce zasáhla. Opravdu ho velmi milovala, ale bála se o něj. 
Muž vedle ní se musí umět postarat sám o sebe. A Michael byl přece jen ten, kterého by musela chránit.  

S těmito slovy odešel. Opřela se. Do očí se jí draly slzy, ale potlačila je a zvedla se. Vzdychla! Jak mu to má vysvětlit, když 
to nechápe! 
 
 „ Dobrý den, promiňte, jmenuji se Hugo Mause a už jsme se viděli. Jsem novinář a píšu o slečně Adamsové článek. Můžu 
vás chvíli vyrušit.“ Hugo se podíval na Jacka, který stál u garáže policejní akademie a natíral nárazník. Kolem garáže bylo ještě pět 
lidí, kteří pracovali na motorkách, nebo na nich něco dodělávali. Vesměs to byli chlapci, ale byli zde i dvě dívky. Další pár stál o 
kousek dál a povídal si. 
 „Ona vám to dovolila?“ zeptal se Jack vážně. 
 „Samozřejmě, chtěl bych vědět pár věcí, třeba jak ji vidí její přátelé z okolí.“ 
Jedna z dívek pozvedla obočí. 
 „ Proč taky nenapíše někdo něco o mně?“ 
  „ Třeba něco o té včerejší noci, miláčku.“ vložil se do toho Jack a pohladil Michele po vlasech. Vzhledem k tomu, že byl 
špinavý od oleje, ucukla. 
 „ Bylo by tedy možné mi o ni něco říct?“ 
 „Co chcete slyšet?“ vložila se do toho dívka, která stála opodál se svým chlapcem. 
 „ Tak skončil jsem s ní u tématu jejich problémů.“ 
 „Tak to máte štěstí na Kao. Ví toho na Alice spoustu.“ dodal chlapec v modré kombinéze. 
 „Kao? Co je to za jméno?“ 
 „ Je to Japonka.“ 
 „To jsem si všiml. “ řekl Hugo. Kao si přehodila dlouhou ofinu z čela a zadívala se svýma černýma očima na novináře. 
Působila chladně a nepřístupně. Byla jen o trochu menší než její přítel, který byl Američan a měl dokonale blond vlasy ostříhané na 
krátké mikádo. Chtěla něco říct. 
 „ Kao bych nedoporučoval. Já jsem Jared.“ představil se kluk v kombinéze. Mause k němu obrátil pozornost. Čekal, že bude 
pokračovat, ale neudělal to. Kao se na něj ironicky pousmála. Všem mohlo být kolem dvaceti. 
 „Jsem Jack a tohle je Mark nevlastní bratr Alice.“ 
 „Má tady také sourozence?“ nestačil se Hugo divit. 
 „Skoro celou rodinu. Já jsem Adam.“ Usmál se americký přítel Kao. 
 „Už abych si začal dělat poznámky.“ vytáhl diktafon a podíval se ještě na jednu nepředstavenou slečnu, ale ta nejspíš chtěla 
zůstat v anonymitě, protože nic neříkala. 
 „ Můžu mluvit s člověkem, který ji zná opravdu dobře? Je tady někdo takový?“ rozhlédl se Mause po ostatních. 
Jack si utřel ruce od oleje do špinavé látky. 
 „ Znám ji od sedmnácti, pane novináři.“ odpověděl sebejistě. Michelle kývla hlavou. Hugo pokračoval: 
 „ Tak pokud máte chvíli čas, Jacku, mohl bych vás požádat, abychom si někam sedli?“ 
Jack odhodil hadru a ukázal za akademii na lavičku. 
 „ Bude to stačit?“ usmál se a Mause kývl. 
 Michelle ho doprovázela. Posadili se na lávku vzdálenou na pět metrů. 
 „ Vy ji znáte celou tu dobu?“ zavrtěl překvapeně hlavou novinář a čekal, co se všechno dozví. 
 „Znám ji od doby, kdy přišla na akademii.“ Jack se zhluboka nadechl a pak pokračoval. 
 „ Byly jsme stejný ročník, začali jsme spolu chodit do stejné třídy. Alice ovládala skvěle nějaké techniky z bojového umění, 
takže si za pár dní vysloužila velký obdiv u starších kluků. S holkami se moc nebavila, byla taková …připomínala kluka. Nedělali 
jsme rozdíly. 
  Alice založila Dvojku. Byla to parta lidí, která se postupně rozrůstala o některé členy. Tohle, co vidíte, to je kompletní 
sestava. Dvojka tady na akademii má jeden velký koníček. Opravujeme motorky. Vyděláváme si tak po škole pár drobných. Ale 
zpátky k věci. 
  Byla v děcáku od svých asi šesti nebo osmi let, nevím to přesně, ale myslím, že se o ni rodiče nedokázali postarat. Není se 
čemu divit, že měla neustále problémy s chováním. Trochu více pila, díky tomu jí vzali řidičák na motorku, když ji chytli s několika 
promile alkoholu v krvi. Dva roky měla podmínku. Hned potom se začalo povídat, že laškuje s drogami a bere amfetaminy. Ale tohle 
je spíše domněnka. Moc o tom nevím.  Mimo to, Alice je patologický lhář. Má to napsané ve spisu.  
  Chtěli ji vyloučit ze školy. Dostala podmíněné vyloučení ze studia ze stanovení lhůty a podmínek, pokud to chcete slyšet 
takhle odborně, a samozřejmě ji dali kurátora Petera Schwarze a ten je s ní ještě doteď v kontaktu. 
  Měla vždycky vynikající prospěch, ten ji zachránil, aby ji nevyhodili, a samozřejmě dobrého pěstouna. Larxe. Hodně ji to 
žehlí, ale mezi námi, takového tátu bych nikdy nechtěl. Larx je tvrdý a neoblomný chlap. Ale ji rozmazluje. Asi ji to chce usnadnit, 
když její dětství stálo za…no víte za co.“ 
Mause pokýval hlavou. 
 „ Nemůže ji ovlivnit kariéru ta její lhavost a to ostatní?“ 



 „ Ona už je čistá.“ Usmáli se.  
 „ Jak to tak poslouchám, měla spoustu výhod.“ 
 „Ani ne. Jenom se bral ohled na její zkušenosti s rodinou situaci. Alespoň tak to vidím já.“ 
 „A co bylo dál?“ 
 „ Asi…v devatenácti zdrhla z domů s jedním klukem, který se nelíbil Larxovi. Ale nakonec se rozešli. Ovšem jako policistka 
je fakt dobrá. Vyřešila na svůj věk dost případů.“ 
 „To jsem slyšel. Jak to dělá?“ 
 „ Má hodně přátel.“  
Mause se zamračil. 
 „ Myslíte, Jacku, že se přátelí i se zločinci?“ 
 Jack se zamyslel. Vzpomněl si na její vztah s Richardem Retsem. Věděl, že pro něj pracoval její otec a že se s ním Alice schází. Ale 
nic víc nevěděl. 

„Umí využívat některé lidi ve svůj prospěch, ale nikdy by nezašla až za hranice toho, co může. Ze spousty věcí už vyrostla. 
Je to dobrá policistka.“ 
Mause kývl. 
 „Podívejte, pane Mause, myslím si, že každý člověk v minulosti trochu ujede.“  
Hugo souhlasil. 
 „ Kolik vám je, Jacku?“ 
 „Dvaadvacet, tak jako jí.“  
 „A míň než mě.“ Řekla tiše Michelle, ale Mause to zaslechl. 
 „Vy jste starší?“ 
 „ Jo, o rok a tři měsíce.“ 
Zadíval se na oba. Došlo mu, že spolu chodí. 
 „ Nevadí vám ten věkový rozdíl?“ 
 „Ani v nejmenším, pane novináři.“ odpověděl sebejistě Jack a pohladil zase Michelle po vlasech. Nyní se neodtáhla. Nejspíše 
zapomněla, jak vypadají jeho ruce. Jack se zvedl. 
 „Doufám, že vám to stačí. Omlouvám se, ale musím dodělat tu motorku, promiňte.“ Michelle už také stála vedle něj. Mause 
spolu s nimi kráčel k ostatním. Kao si všimla, že přichází. 
 „ Spokojený, pane?“ 
Hugo se pousmál. 
 „Je to zajímavý příběh, velice …jak to říct…“ 
 „Ukázkový?“ zkusila  Kao se stejným tónem v hlase. 
 „Jako z učebnice.“ pokusil se nadhodit Jack. Všichni se zrovna smáli, kromě Michele samozřejmě, když si Hugo povšiml 
přicházející Alice. Policajtka pochopila velice záhy, o kom se po dobu její nepřítomnosti bavili, a zadívala se na novináře. 
 „Tak co jste o mně všechno zjistil, pane Mause. Ono jmenovat se myš má své nevýhody.“ Vypadala velice nad věcí. 
Pousmála se. Byl celkem překvapený nejen z jejího příchodu, ale hlavně z jejího menšího vzrůstu. Mohla měřit metr šedesát!  Všimla 
si, jak na ni překvapeně civí. 
 „ Zklamání?“ 
 „ Omlouvám se, ale myslel jsem, že jste větší.“ uvědomil si, že na ni kouká s otevřenou pusou. 
 „Síla osobnosti. Tak co vám o mně pěkného pověděli?“ 
Chvíli nevěděl, co říct. Nakonec ze sebe vysoukal. 
 „ Máte dost neobvyklé zájmy, slečno Adamsová. Motorky a tak.“ Ovšem, to, co myslel tím „a tak“ pochopila. „Je velice 
neobvyklé u ženy…“ 
 „ Vychovávali mě většinou muži, a tak jsem se naučila i pár jejich zálib. Mimo to, miluji ty stroje, jejich sílu i rychlost.“  
V té chvíli se otevřelo okno v prvním patře a v něm se záhy objevil ředitel akademie. 
 „ Je tam Adamsová?“ všiml si jí, a proto pokračoval. 
 „Pojď nahoru.“  
 „Ok. To se mu zase pokazil rozhlas?“ usmála se na Michelle, ta pokrčila s úsměvem ramena. 
 


