Sedla si na jeho postel a pozorovala, jak si tričkem oprašuje
vlasy z ramen. Podpaží si postříkal deodorantem, na ruce si nalil
trochu vody po holení, promnul je a dlaněmi si přejel po tvářích.
„Budu muset jít k soudu a odpovídat na otázky?“ zeptala se.
„Nebo jen přečtou moji výpověď?“
Neodpověděl, místo toho si oblékl nové pruhované tričko. Minulý týden ho vybraly s mámou, ještě na něm byla cedulka. Utrhl
ji a podal Ellie. „Recyklujem,“ řekl.
Dala si ji do kapsy. „Slyšels mě?“
Před zrcadlem si tričko upravoval a rovnal. „Ty jediná jsi tady celou dobu byla, takže jsi hlavní svědek. Určitě budeš muset
k soudu.“
Sevřel se jí žaludek. „Nemůžou mě nutit, abych něco říkala.“
„Nemůžou tě nutit, abys něco říkala, jestli jsi nic neviděla.“
Přikývla. Když se na něj podívala, cítila lítost a zároveň strach.
Děsilo ji, že neví, co by měla říct, a co ne. Trápila se tím už dva
týdny. Jeden den se cítila tak mizerně, že si radši představovala,
že vybuchla atomová bomba a ona jediná přežila. V té představě
chodila na různá místa, otevírala a zavírala dveře, vířila prach,
brala do rukou různé věci a pokládala je zpátky. Všude klid a mír.
Zase si kousala ret. „Když mě vyslýchali policajti, řekla jsem
jim, že jsem si šla hnedka lehnout, když jste přišli.“
„No, tak je to v klidu.“
Zčervenala, když si vybavila, jak se nemotorně sbírala z gauče
v pantoflích a pyžamu. Karyn a její kámoška Stacey jen zářily,
obklopené kluky, všichni zrovna přišli z hospody. Usmály se na
ni, ujistily ji, že vypadá rozkošně, a chtěly, aby zůstala a povídala
si s nimi. Z výrazu bratrovy tváře vyčetla, že bude nejlepší, když
se uklidí nahoru, ale připadala si jako blbec, když se vymlouvala
na bolest hlavy.
„Ještě jsem jim řekla,“ mluvila dál Ellie, „že když jsem se pak
podívala z okna, viděla jsem vás venku.“
Tom se otočil od zrcadla a zamrkal na ni. „To jsem nevěděl.“
„Jen jsem řekla, že to vypadalo, že se všichni dobře baví, a že
jste se s Karyn drželi kolem pasu.“
„Proč jsi to říkala?“
„Aby policajti věděli, že ses jí líbil. Neměla jsem?“
„Ne, to nevadí,“ odvětil. „Nemusíš se tím trápit. Budou dusit
mě, ne tebe.“
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„Ale ona s tebou flirtovala celou noc.“ Ellie pevně zaťala pěsti,
až se jí nehty zařízly do dlaní. „Vsadím se, že když sis šel do pokoje pro ten spacák, prostě tě k sobě stáhla, nebo ne?“
Tom sebou škubl. „Nejsem na to zrovna pyšný, Ellie, ale jo,
tak nějak to bylo.“
Přikývla. „Myslela jsem si to.“
Zasunul židli ke stolu. „Myslíš, že už bysme o tom mohli přestat mluvit? Je mi trochu trapný rozebírat se svou ségrou nevydařenej sex s bláznivou holkou. Zajdem se podívat dolů, jestli
nepotřebujou pomoct?“
Poskládal noviny do úhledného balíčku a hodil ho do koše.
Ellie sebrala hrst vlasů v rohu pokoje a udělala to samé. Chová
se jako kráva. Muselo to pro něj být hrozné, když mu připomněla
tu noc. Tady, se svou rodinou se má cítit v bezpečí.
„Budeš se parádit?“ zeptal se. „Víš jak, tým Parkerovi. A pravou nohou vpřed.“
Snažil se ji rozesmát. Přesně takhle mluví táta.
„Všichni muži na palubu,“ řekla, protože mu chtěla udělat radost.
Poplácal ji po hlavě. „Nezapomeň.“
Další oblíbená tátova fráze. Nezapomeň, kdo jsi.
Nezapomeň, na čí jsi straně.

Šest

Auto zaparkovali u řeky a cestou k domu Jack ještě na poslední
chvíli hustil do Mikeyho informace z facebooku Toma Parkera.
Kouknul se na něj v práci, takže teď oba věděli, že ten parchant
rád hraje golf, rád spí a že má v přátelích samé holky.
„Jeho oblíbená celebrita je Vin Diesel,“ říkal zrovna Jack, „ale
podle mě se tím nemusíme nechat rozhodit, protože se mu taky
líbí Kde je Valda?“ Se smíchem luskl prsty. „Bude to brnkačka!“
Ale u brány ztichl i Jack. S otevřenou pusou si prohlíželi výjev
před sebou. Celý dům zářil jako o Vánocích, na stromech barevné
osvětlení a podél příjezdové cesty opravdové hořící louče.
Jack hvízdl. „Hm, ty to teda rozjeli!“
„Říkal jsem ti to. Vůbec jim to není trapný.“
Dům vypadal ještě větší než předtím. Určitě měl aspoň pět
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