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PRVNÍ ODYSEA NADĚJE 

Sci-fi příběh z blízké budoucnosti. 

Okolnosti nutí lidstvo, aby kolonizovalo jiné 

planety ve vesmíru, jinak může dojít ke 

konci jeho existence. Skupina astronautů  

z celého světa je vyslána k nově objevené 

červí díře, která je přenese do jiné části 

vesmíru. Zde by snad měli najít nové 

útočiště pro lidstvo. Nakonec najdou 

mnohem víc, než vůbec očekávali. 

Odpovědi na otázky, které lidstvo trápí již 

po staletí. Odpověď na otázku samotné 

existence lidstva. Nové informace převrátí 

dosavadní pohled na samotný účel 

člověka. 
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V NEBI RŮŽE NEROSTOU 

Romantický příběh o náhodě, která k sobě 

svede muže a ženu. Když se více poznají, 

dokáží si představit svůj společný život. 

Každý den je prozářen vzájemnou láskou, 

kterou jim okolí jen závidí. Dny šťastně 

plynou až do okamžiku, než přijde 

nečekaná rána z jasného nebe, která vše 

razantně změní. Dá se přejít i přes tuto 

změnu? Pomůže vyšší moc nebo vlastní 

myšlenky? Touha po návratu do 

normálního života je silná a mocná. Cesta 

bude dost trnitá, ale lze po ní vůbec dojít 

do cíle, nebo skončí hned na začátku? Jak 

to je, když se vzpomínky stanou 

potěšením, ale zároveň i prokletím? 
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Kapitola 1 – Nový případ 

Šéf oddělení pro vyšetřování Roberto Girotti si nechal zavolat dva 

ze svých podřízených. Měl pro ně zřejmě rutinní práci, kterých  

v italské oblasti Toskánsko řešili již mnoho. Nic nenasvědčovalo 

tomu, že by mohlo jít o nějak zvlášť výjimečný případ. Franco Pug-

liese byl nově přijatý šestatřicetiletý člen jeho týmu. Se svým pěta-

padesátiletým mírně prošedivělým kolegou Fabiem Persianim, který 

téměř celý svůj profesionální život strávil u Piombinské policie, již 

vyšetřili první společný případ. Roberto s takto složeným týmem byl 

velice spokojený, staršího Fabia Franco skvěle doplňoval. Z počátku 

z tohoto spojení měl obavy, protože Fabio přece jen prožil svůj 

profesionální život se svým kolegou Giancarlem, který již odešel do 

důchodu. Když oba dorazili do jeho kanceláře, seznámil je s pří-

padem: 

„U ostrova Elba máme neznámou potopenou loď. Její kapitán 

skončil v nemocnici v Portoferraio, zjistěte, co se stalo.“ 

„Známe i jméno toho nešťastníka, nebo majitele či jméno lodě?“ 

reaguje dalšími otázkami Fabio. 

„Nejen to musíte zjistit,“ pokrčí rameny Roberto. 

„Opravdu toho moc není. No nic, skočíme do auta a něco snad 

zjistíme,“ reaguje na malou informovanost Franco. 

„Auto nechte v přístavu. Na co plout trajektem, když vás na ostrov 

přepraví pobřežní stráž. Alespoň se od nich dozvíte třeba nějaké 

další informace,“ nabádá je Roberto. 

„Doufejme, že budou vědět víc, pouhé jméno by bodlo,“ usměje se 

Franco a s parťákem opouštějí kancelář. 

Zanedlouho po jízdě městem do přístavu už stojí na palubě lodi 

pobřežní stráže. Tam se dozvídají, že ho do nemocnice dopravil jistý 

Giuseppe Rossi, když budou potřebovat, seženou jim ho. Fabio 

souhlasí, protože i s jeho zachráncem si budou chtít promluvit. Člen 

pobřežní stráže využívá vysílačku a úkoluje kolegy v Portoferraiu, 

aby sehnali Rossiho k výslechu. Podle odpovědi to asi nebude žádný 
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problém. Po rychlé plavbě již oba vyšetřovatelé vystupují z lodě. Než 

se definitivně odloučí, dohadují si setkání s Giuseppem, kterého 

musí také vyslechnout. Když vstupují na ostrov, po pár krocích Fran-

co vznese svou obavu: 

„Ty víš, kde je tady nemocnice?“ 

„Tuhle uličku za parkovištěm projdeme a dáme se doleva. Po ní 

půjdeme asi tři sta metrů, pak doprava. Měli bychom tam být,“ 

odpovídá mu sebejistě Fabio. 

„Je tady pěkný provoz, snad nezabloudíme.“ 

„To víš, malý ostrov, ale nikdo nechce chodit ty kopečky pěšky,“ 

nešetří úsměvem Fabio. 

„Tady snad chodí pěšky jen turisti a policajti z pevniny,“ zasměje 

se nahlas Franco. Po několika stovkách metrů opravdu došli k od-

bočce, která podle značky vedla do nemocnice. Pokračovali podle ní, 

až za pár kroků vešli do areálu. Nemocnice byla největší na ostrově. 

Franco čekal o dost menší budovu, dokonce zahlédl i heliport. Vyšli 

schody, kterými se dostali až k recepci. 

Fabio hned začal mluvit, když přišel na řadu. Sdělil jim, kdo jsou  

a proč tu jsou. Tmavovlasá slečna za pultem chvíli pozorovala svůj 

počítač, upravila si brýle: 

„Kdy ho sem měli dopravit?“ 

„Dnes ráno,“ doplnil Franco. 

„Tedy druhého srpna. Ano, mám to,“ pronesla vítězoslavně. 

Nasměrovala oba do patřičného oddělení, kde se mají hlásit u ses-

try. Telefonicky je stihla ohlásit, aby na oddělení věděli, kdo k nim 

má namířeno. 

S mírnými komplikacemi nakonec našli to správné oddělení. Jak 

se nahlásili, hned sestra věděla, kvůli čemu zde jsou. Jenže až tady 

zjistili, že je pacient v bezvědomí. Byli zklamaní. 

„Můžeme ho alespoň vidět. Vyfotil bych si ho, abychom mohli 

zjistit jeho jméno,“ promluví Franco směrem k sestře. 

„Fotit samozřejmě můžete, což o to, ale my už jméno známe – 

Tobias De Pasqualle,“ překvapí oba zdravotní sestra. 

„On vám řekl své jméno?“ reaguje okamžitě na novou informaci 

Fabio a vytahuje svůj notýsek, do kterého se chystá jméno zapsat. 
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„Našli jsme si ho v databázi podle otisku prstu, od té doby, co 

vašeho pacienta přivezli, neřekl jediné slovo.“ 

„Děkujeme, alespoň něco. Přesto bychom chtěli pána vidět,“ 

naléhá Franco. Sestra je odvede do pokoje, kde leží připoután k pří-

strojům pro dokonalý přehled o jeho stavu. Oba si ho pouze pro-

hlédnou. Neshledají na něm nic zvláštního. Tobias ještě udělá 

snímek jeho obličeje a letmo prohledá jeho věci, cíleně hledal jeho 

mobilní telefon, který nenašel. Zeptají se sestry, jestli na něm nenašli 

něco neobvyklého, například nějaké modřiny, nebo tak něco. Sdělila 

jim, že kromě nepatrného zbytkového alkoholu nic. Nad tím mávl 

Franco rukou: 

„Tak si večer dal trochu vína, správný Ital musí vše bez problémů 

zvládat i po půl láhvi vína.“ 

„Nepatrný zbytek alkoholu v krvi přece nezapříčiní potopení lodě, 

v tom muselo být něco víc,“ doplnil jeho myšlenku Fabio. Potom se 

chtěli od sestry dozvědět něco víc. Pouze jim popsala, jak ho 

převzali v bezvědomí, stabilizovali a dali do tohoto pokoje. 

Zdůraznila jim, že určitě bude v pořádku, jen to chvilku potrvá. 

Poděkovali, odebrali se z nemocnice pryč. 

Pokračují městem ke stanovišti pobřežní stráže, které stojí u pří-

stavu. Tam už právě včas dorazil i zachránce Tobiase rybář Giu-

seppe Rossi. Fabiovi připadal tak, jak si ho představoval, než mu byl 

představen. Pán v letech, kterému bylo nejvěrnější moře. Nebyl cítit 

rybinou, což očekával, ale rovněž nebyl městský typ. Působil na něj 

dobráckým a samotářským dojmem. Jenže Fabio nechtěl dělat 

závěry z prvního dojmu, mnohokrát se mu to vymstilo. Všichni šli do 

kanceláře, kde proběhne výslech. U něj byli Fabio s Francem i s jed-

ním členem pobřežní stráže. Franco vyzval Giuseppeho, aby jim 

popsal, jak vše probíhalo. 

„Ráno jsem nejprve dotankoval loď a pak vyplul na vodu  

z přístavu Marina di Campo. Jižním směrem k ostrovu Pianosa. Po 

chvíli koukám na jachtu, která plula směrem na ten ostrůvek. Říkal 

jsem si, asi tam chce kotvit. Protože na ostrůvku nikdo nebydlí a taky 

neohlášené kotvení je tam zakázáno, čekal jsem, co se bude dít. Ta 

loď plula stále rovně. Přišlo mi, jako by ji nikdo neřídil.“ 
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„Čekal jste náraz?“ přerušil ho Franco. 

„Ne, to ne. Když neznáte skutečnou velikost lodi, těžko se odha-

duje vzdálenost od pobřeží. Domníval jsem se, že je ke mně blíž, 

než nakonec skutečně byla. Zdejší vody znám, kromě pár skal  

u pobřeží tady není nic nebezpečného.“ 

„Myslíte si, že by tam neznalého mohla překvapit nějaká měl-

čina?“ promluví Fabio, který má připravený notýsek na poznámky. 

„Řeknu vám, jak to je. Jenom opravdový debil by kolem Pianosy 

plul takhle blízko, až by potkal mělčinu. Tam jsou vody v pořádku, 

když plujete normálně daleko. Já té jachtě nevěnoval pozornost, šel 

jsem dělat svou práci. Pak po několika minutách zahlédnu jejím 

směrem plameny. Byly čerstvé, nebyly to ty hnusné černé saze, kte-

ré hoří až po nějaké době. Zkrátka plamen jako u táboráku. Na nic 

jsem nečekal a vyrazil k místu,“ líčí jim svůj zážitek Giuseppe. 

„Použil jste vysílačku pro přivolání další pomoci?“ vyhrkne ze 

sebe Franco, který sledoval Fabia zapisujícího poznámky do malého 

notýsku. 

„Ne, to ne. Přiznám se, vynaložil jsem všechnu snahu, abych  

u nich byl co nejdříve.“ Fabio si poznamenal, jak zachránce použil 

plurální výraz, uvědomil si, že podle něj bylo na lodi více lidí. Nepře-

rušoval ho, nechal Giuseppa dál hovořit. 

„Zarazilo mě, když jsem na palubě nikoho neviděl. Přece hoří-li 

loď, očekávám alespoň někoho na palubě. Ale asi prožili pořádný 

mejdan,“ zamyslel se Giuseppe. 

„Popište, co jste všechno viděl na té lodi,“ pobízí ho Fabio. 

„Na palubě toho moc nebylo. Občas nějaké drobnosti, nevěnoval 

jsem jim moc pozornost. Zajímali mě hlavě lidi. Na přídi se pova-

lovaly dvě deky, došlo mi, že na lodi budou minimálně dvě osoby. 

Plameny mě pustily dovnitř, tam byl ten pán.“ 

„Říkal něco?“ vyhrkl ze sebe Franco. 

„Byl malátný, možná chtěl něco říct, využil jsem toho, že mi 

alespoň trochu pomohl, abych ho dostal na svou loď. Byl zmatený  

a nejspíš i dezorientovaný. Chtěl mi asi něco říct, ale nerozuměl 

jsem mu ani slovo. Pak při návratu na hořící palubu vidím opalovací 

krémy u těch dek, napadlo mě, že tu s ním bude určitě ještě žena. 
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Volám, jenže odezva žádná. Loď bohužel stále více hořela. Kam mě 

plameny pustily, tak jsem to prohledal. Dokonce se mi povedlo 

vypnout motor, který stále běžel, ale loď už nebyla téměř v pohybu,“ 

vyprávěl barvitě zachránce a každé slovo jeho odvážného činu 

doprovázela i gestikulace rukou. 

Fabio si pečlivě vše zaznamenával, nakonec zvedl hlavu: 

„Nikoho dalšího jste tedy neviděl?“ 

„Ne,“ vydechl ze sebe okamžitě Giuseppe. 

„Co jste dál na lodi viděl?“ vznesl další otázku. 

„Na detaily nebyl čas. Loď mi přišla dost nová. Jak se jmenovala, 

vůbec netuším. Podle té deky jsem očekával, že ještě někoho najdu. 

Občas někde ležela sklenička s pitím. Na stole byly dokonce tři, ale 

plameny mě vyhnaly. Víc dělat nešlo a proto jsem ještě několikrát 

zakřičel, před definitivním odchodem. Ten muž chtěl zpět, držel jsem 

ho chvíli násilím, pak mi najednou upadnul do bezvědomí. Pluli jsme 

pryč, potom jsem poprvé vysílačkou kontaktoval pomoc.“ 

„Ano, v 8:13 máme hlášenou hořící loď. Vydali jsme se tam. Pán 

nám řekl, že veze zraněnou osobu v bezvědomí do nemocnice. 

Místo předání bylo dohodnuto v přístavu v Marina di Campo. Pán ho 

chtěl dovézt až do Portoferraia, ale to mu bylo rozmluveno. V 8:52 

přebíráme osobu a sanitka ji odváží do nemocnice. Vzdálenost není 

ani dvacet kilometrů,“ doplnil informace příslušník pobřežní stráže. 

„Chtěl jsem Elbu obeplout, protože sanitka pojede dost klikatou 

cestou,“ pronesl Giuseppe. 

„To ano, ale určitě je několikanásobně rychlejší než obeplutí 

ostrova. Vaše cesta do Marina di Campo byla poloviční, než 

kdybyste plul do Portoferraia,“ uvedl svou verzi příslušník pobřežní 

hlídky, který měl nutkání svoje rozhodnutí obhájit. 

„Asi máte pravdu,“ souhlasil nakonec Giuseppe. 

„Probudil se po dobu té plavby?“ chtěl vědět víc Fabio. 

„Blouznil, nic smysluplného neřekl.“ 

„Jako že vám to nedávalo smysl, nebo že jste jeho slovům 

nerozuměl?“ doplnil starší z vyšetřovatelů. 
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„Ani jednomu slovu jsem nerozuměl. Kdo ví, jestli šlo o Itala, plul 

sice pod italskou vlajkou, ale víte, co to znamená,“ uvažuje nahlas 

Giuseppe. 

„Odkud podle vás ta loď vlastně plula?“ zeptal se Franco  

s upřeným výrazem, jako kdyby jeho otázka byla ta nejdůležitější  

z celého výslechu. 

„Ze západu. Ale to nic neznamená, mohla připlout z Korsiky, 

stejně tak z pevniny. Šlo o velkou loď, takže by mě ani nepřekvapilo, 

kdyby byla třeba ze Sardinie nebo Sicílie.“ 

„Díval jste se zpět za tou lodí, když jste odplouval?“ je zvědavý 

Fabio. 

„Párkrát jsem se k tomu místu otočil. Víc a víc hořela. Když jsem 

ji viděl později, připadalo mi, že je jinde. Nakonec zmizela, určitě pod 

hladinu, kam jinam.“ 

„Děkuji vám za informace, kdybychom něco potřebovali, ozveme 

se,“ pronesl nakonec Fabio a člen pobřežní stráže mu předal 

telefonní číslo na rybáře. Jeho notýsek byl docela popsaný. Došli ke 

shodě, že se podívají na místo činu, ale až ve dvě hodiny odpoledne. 

Venku před budovou oba přemýšlejí nad obědem. Naštěstí pro 

ně, nemusejí nikam daleko a využívají nejbližší restauraci, tam si 

sedají k oknu, aby měli výhled na ruch v přístavu, který jim zastiňuje 

rozlehlé parkoviště. Nato společně objednávají pití i jídlo. Chvíli 

zamyšleně sedí, než se Franco odhodlá promluvit: 

„Jestli u té lodi najdou nějaké tělo, budeme jej muset identifikovat. 

Až se probudí Tobias De Pasqualle, bude mít dost na vysvětlování. 

Nakonec ho obviníme ze zabití z nedbalosti. Jestli ta loď nebude 

jeho, rovněž i z poškození cizího majetku z nedbalosti a případ 

předáme. Bude rychle vyřešený, další úspěšný zářez.“ 

„Když to podáš takhle, tak by ten případ mohl být dost jedno-

duchý,“ promluvil Fabio a dodal: „ale co když nebude. Najít 

případnou oběť asi nebude problém, daleko se snad nedostane. Ale 

pokud u soudu narazíme na spolek výborných právníků, kteří nám 

budou jen říkat, co jsme všechno udělali špatně. Naše důkazy 

rozcupují na kusy. Párkrát jsem to už zažil. Ze spořádaného člověka 

udělali hloupého ubožáka. Načež kolikrát nechápeš, proč všechno u 
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soudu vypadá jinak, než ve skutečnosti je. Malý pracovní nástroj, 

kterým dennodenně tisíce lidí připravuje oběd, se nedopatřením stal 

náhodně vražednou zbraní, když byl přenášen z kuchyně do jiné 

kuchyně. To nevadí, že vrah nesl nůž z jednoho konce města na 

druhý. Cestou vlastně omylem zabil kolemjdoucího, protože byl 

zrovna nepříčetný,“ zamyslel se starší Fabio a Franco jeho slova 

bedlivě poslouchal, než jim přinesli pití, za chvíli i jídlo. 

Netrvalo jim dlouho, oba již najedení stáli u vody a čekali, až je 

někdo z pobřežní stráže vyzvedne. Franco si sednul, jen poslouchal 

šplouchající vodu o beton, ta byla rušena městským šumem s pro-

jíždějícími auty. Zahlédnul malý člun, na který oba čekali. Za chvilku 

je doplnil i člen stráže, kterého viděli u výslechu. Neotálel, zeptal se 

jich na oběd. Po pár slovech už společně nastupují do lodi. Všichni 

na sebe navlékli záchranné oranžové vesty. Neztrácejí čas, záhy 

opouštějí přístav. Plavba bude nějakou chvíli trvat, využijí tedy 

prostor na několik otázek k případu. Dozvěděli se, že na místě 

neštěstí již operují jiné složky stráže včetně policie. Žádné pořádné 

informace ale nemají, musí vydržet, až budou na místě, promluví si  

s velitelem akce.  
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Kapitola 2 – Ohledání místa nehody 

Fabio a Franco se dostávají na místo činu, oba jsou předáni 

Francescu Gnassimu, který vede celou akci. 

„Vidíte tu malou skálu?“ začne otázkou Francesco. Ledabyle 

přitom ukazuje na jedinou skálu, která z moře vyčnívá. Za ní už leží 

jen ostrov Pianosa. Ani nečeká na vyjádření souhlasu a pokračuje ve 

výkladu své teorie: „Ta byla nejspíš příčinou tragédie. Našli na ní 

ještě kusy barvy sedřené z té jachty. Ta pokračovala dál po hladině. 

Nárazem do skály došlo zřejmě k požáru. Nemohli jsme nejdřív nic 

najít. Chvíli jsme tu blbli se sonarem. Ležela v hloubce 25 metrů. 

Plula déle než kilometr. Nevím, co dělali na palubě, když si tohohle 

nevšimli.“ 

„Našli jste na dně ještě něco?“ klade otázku Fabio a hledá v zadní 

kapse svůj notýsek. 

„Jeden z potápěčů je již z vody, můžeme se ho zeptat. Vydržte.“ 

Francesco vydává do vysílačky pokyn, aby na jeho loď byl dopraven 

Riccardo. Jako odpověď uslyší, ať si pro něj přijede sám. Fran-

cescova loď se náhle uvede do pohybu a po chvilce zastaví v těsné 

blízkosti jiné lodi. Mladý muž v potápěčském obleku s láhví pití  

v ruce přechází na jejich palubu. 

„Mohl byste nám popsat, co jste viděl dole?“ na nic nečeká Fabio, 

lehce si pohrává s propiskou, jako by nedočkavě chtěl zapsat nějaké 

poznámky. 

„Loď,“ vydechne ze sebe muž a dlouze se napije. 

„Překvapivé,“ hlesne Franco. 

„Promiňte, musel jsem pít,“ ukáže na láhev s pitím. „V těch 

mělkých vodách u toho kamene, vlastně skály, jsme nenašli nic, 

kromě odpadků. Ty asi nejsou z lodě. Udržela se na hladině. V okolí 

vraku je spousta věcí z výbavy lodě. Nádobí, skříňky, kusy dřeva  

a podobně.“ 
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„Nenašli jste třeba nějaké osobní věci?“ klade další otázku 

Franco. 

„Myslíte jako peněženku, občanku nebo řidičák? Nic takového 

jsme nenašli. Všiml jsem si vysílačky, ale asi byla nefunkční, něco do 

ní uhodilo, nejspíš během potápění. Spousta věcí se vysypala ven. 

Hlavně nádobí, včetně toho špinavého. Lehátko, deky, opalovací 

krémy. Spousta bordelu, který nechci přehrabovat.“ 

„Znáte jméno té jachty?“ vyřkne další otázku Franco, jako kdyby 

 s Fabiem měli rozdělené role. On se ptá a Fabio zapisuje. 

„Viděl jsem jasný nápis Apollinaris, takže to je asi její jméno. 

Bude italská, podle vlajky.“ 

„Kdybyste našli cokoliv zajímavého, dejte nám vědět,“ hlesne 

nakonec zklamaný Fabio. 

„A co byste chtěli najít?“ 

„Podle rybáře, který je zachránil, byly na palubě dvě deky. Z toho 

usuzujeme, že ten člověk nebyl na jachtě sám,“ vysvětluje mu 

Franco. 

„Rozumím, vy byste potřebovali najít i tělo. Ještě půjdu pod vodu 

kvůli odčerpání paliva. Mrkneme se víc kolem a taky trochu proti 

směru plavby, třeba tam někde něco objevíme.“ 

„Děkuji,“ promluví Fabio. Nechají potápěče odejít z jejich paluby. 

Francesco se obou vyšetřovatelů zeptal, jestli tu chtějí ještě 

počkat, nebo jsou pro návrat. Fabio chvilku přemýšlí a pak řekne: 

„Můžete prověřit, jestli někdo nenahlásil objev osoby z tohoto 

místa. Jestli někdo jiný neobjevil další cestující z jachty. Konec-

konců, přece ještě někdo musí navštěvovat tento ostrůvek.“ 

„Určitě, tohle je jen jeho severní cíp. Vysílačkou prověřím. Potom 

můžeme vyslechnout člověka, který vozí na Pianosu turisty, brzo by 

měl plout kolem. Informuji ho, aby nás navštívil,“ reaguje Francesco 

sahající po vysílačce. Fabio s Francem se shodně opřou o zábradlí, 

pozorují potápěče a ostatní, kteří na vedlejší lodi odčerpávají palivo  

z lodi. Jako by Fabio čekal, až něco Franca napadne. Ten jen 

zamyšleně hledí do moře. Pak ho napadne prověřit jméno jachty. 

Okamžitě bere do ruky svůj telefon. Volá do kanceláře kolegovi 

Edoardovi. 
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„Dej mi chvilku, než to tady vyhledám. Tady. Apollinaris je loď 

Tobiase De Pasqualla, registrovaná v Ravenně. Jmenuje se asi 

podle ochránkyně Ravenny, jestli si dobře pamatuji,“ promlouvá hlas 

do telefonu a ještě dodává nějaké technické údaje o plavidle, které 

ale moc Franca nezajímají. Závěrem klade otázku, zda chce zjistit, 

kde se loď nachází. 

„Pod vodou, to už bezpečně vím. Děkuji ti,“ zakončí telefonát  

a pochlubí se malými detaily i svému kolegovi. Pak oba k sobě volá 

jeden z potápěčů. Přejdou na jejich loď, než jim předá černou 

skříňku z lodě. 

„Tohle je ona. Černá skříňka z jachty. Jde o nějaký malý typ, 

takže tam nebudou kdovíjak cenné informace, ale určitě tam najdete 

několik hodin záznamu dat zpětně. Snad vám to k něčemu bude.“ 

„Děkujeme vám, byla na svém místě?“ ptá se ještě Fabio. 

„Jo, byla.“ 

„Díky,“ dodá Franco. Míří zpět k Francescovi, který už snad 

dohovořil a odložil vysílačku. 

„Nikdo jiný z moře dnes nikoho nevytáhnul. Musel by to být jedině 

nějaký civil bez vysílačky. Takové lodě se pohybují pouze v něko-

likakilometrové vzdálenosti od pobřeží. Tady jsme na ně už daleko,“ 

vyzrazuje své zjištění Francesco, který si je vědom, že jim moc 

nepomohl, ale udělal pro zjištění informací maximum. Pohledem 

spočinul na černé skříňce, kterou drží Franco v rukou. 

„Pošleme ji k nám a oni z ní vytáhnou nějaké informace,“ ukáže 

na skříňku. 

„Určitě, budeme rádi,“ předá ji ochotně, protože má hned o sta-

rost míň. 

„Potřebovali bychom nějaký důkaz o tom, že na lodi necestoval 

sám. Třeba kabelku, peněženku s řidičákem, nebo něco podob-

ného,“ přemýšlí nahlas Fabio. 

„Nebo rovnou tělo, bylo by hned jasno,“ doplnil ho Franco. 

„Kdyby naši kluci něco takového našli, určitě by se pochlubili,“ 

ujišťuje oba Francesco. 

„Dobře, předem děkujeme,“ pronese Fabio. 

„Moc by nám to pomohlo ve vyšetřování,“ doplní kolega. 
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Dočkali se i člunu, který vozí turisty na ostrov Pianosa. Plul přímo 

k nim. Za chvíli přirazil. Před vyšetřovateli stál mladší blonďatý muž  

s úsměvem od ucha k uchu. 

„Dobrý den, jmenuji se Pietro Andreatta. Vozím tu turisty na 

tenhle ostrov.“ 

„Dobrý den, jsem Fabio Persiani a tohle je můj kolega Franco 

Pugliese,“ pronese během potřásání rukou. 

„Neviděl jste něco podezřelého?“ klade otázku ihned po pozdravu 

Franco. 

„Co si mám představit pod tímto pojmem?“ usměje se Pietro. 

„Hledáme možná zbylou posádku té potopené lodi,“ upřesní 

Franco, přitom mu dojde, že o nehodě Pietro nemusí vůbec nic 

vědět. 

„Ta ranní nehoda jachty. Jen jsem to zaslechl. Ale nic víc nevím. 

Dnes pojedeme na ostrov až později. Vezu speciální hosty, takže 

normální plavby dnes neprobíhají.“ 

„Dnes jste tedy u ostrova poprvé?“ zarazí se Franco. 

„Ano, denně ho navštíví pouze kolem 250 lidí, plujeme sem s nimi 

trajektem. Ale míří sem turisté i z jiných míst než jen z Marina di 

Campo. Jednou týdně připlouvá loď z Rio Marina a Piombina, dnes 

ani jedna z nich. Potom dvakrát týdně ze San Vincenza, jenže ti tu 

byli včera. Dnes jsme na programu pouze my,“ odpoví Pietro. 

„Takže kdyby na ostrově byl někdo z jachty, asi bychom o něm 

ani nevěděli?“ zděsí se myšlenky Franco. 

„Mohlo by to tak být, chcete ostrov raději prohledat?“ nabízí Pietro 

svou službu z pozice někoho, kdo ostrov zná. 

„Jistě!“ neváhá ani vteřinu Fabio. 

„Vybírám 30 euro na hlavu,“ řekne směrem k nim vysmátý Pietro. 

Pobřežní stráž se hned vydala obeplout malý ostrov a daleko-

hledy hledá nějaký pohyb na pobřeží. Pietro ještě povolal několik 

svých spolupracovníků z ostrova, s nimi prohledají na kole místa, 

kde by mohly být cizí osoby. Kladou důraz na opuštěné budovy  

a známé cesty. Franco i Fabio se za pomoci pobřežní stráže 

přesunují více k ostrovu, jestli nenajdou nějaké věci z jachty na jeho 

pobřeží. Jenže vidí hlavně skály, proto voda nic nevyplavila. Později 
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se přesouvají k jedinému přístavu na ostrově. Dosud si mysleli, že 

ostrov je úplně prázdný, ale nyní vidí vesničku s několika 

historickými domy. U pobřeží stojí pevnost Forte Teglia. Využijí chvil-

ky a prohlédnou si alespoň okolí přístavu. Přece jen se na takovýto 

malý ostrůvek nedostanou každý den. 

„Jaká je pravděpodobnost, že najdeme z té jachty někoho 

živého?“ nečekaně promluví Franco. 

„Snad vyšší než najít někoho mrtvého. Živé můžeme vyslech-

nout,“ odpoví bez mrknutí oka Fabio. Francovi zazvoní telefon a po 

jeho zvednutí od Francesca slyší, že se za půl hodiny všichni sejdou 

v přístavu. 

Později tvoří ostatní kolem vyšetřovatelů malý hlouček. Fabio 

očekává, kdo začne podávat informace, ale když všichni zarytě mlčí, 

začne sám klást otázky: 

„Jak proběhla akce hledání na ostrově?“ 

„Prohledáno bylo snad vše, kde by se někdo mohl schovat, 

nikoho jsme nenašli,“ odpovídá Pietro. 

„Nevšimli jste si něčeho podezřelého? Nevím, něčeho, co na 

ostrově obvykle nebývá. Třeba ztracená bota, pohozené tričko, něco 

v tomto stylu?“ mluví pro změnu Franco. 

„Nic, vše tu bylo i dříve,“ zklame ho odpovědí Pietro. 

„Kdo na ostrov ještě může?“ 

„Nikdo, jde o součást národního parku Arcipelago Toscano, počet 

turistů na Pianosu je omezen, ale to už jsem vám říkal,“ upřesňuje 

Pietro. 

„A co se našlo ve vodě?“ oslovuje Fabio cíleně Francesca. Vyne-

chal jeho jméno, protože mu už vypadlo z hlavy. 

„Černou skříňku vám prověříme. Na dně jsme nic dalšího 

nenašli.“ 

„Dobře, děkuji vám všem,“ pronese nahlas Fabio, aby ho slyšelo 

více přítomných, dále doplní: „odvedli jste dobrou práci, díky.“ 

Lidé začnou odcházet, někteří rovnou i odplouvat svými loděmi. 

Pobřežní stráž se také již chystá pryč. Fabio a Franco ještě 

zůstávají. Jako by tomu nechtěli uvěřit. Fabio stále ještě drží svůj 
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notýsek v ruce, ale už nemá, co by do něj zapsal. Projde si pár 

posledních poznámek, pak se zamyslí: 

„Jediný důkaz, že na jachtě nebyl Tobias De Pasqualle sám, je 

druhá deka na přídi lodi, kterou viděl jen ten rybář Giuseppe. Pod 

vodou nic, na ostrově rovněž.“ 

„Co když tam dvě deky byly z jiného důvodu?“ neotálel se svou 

myšlenkou ani Franco a začal ji rozvíjet: „Třeba byla jedna na 

opalování, druhá na přikrytí? My se tady možná honíme za další 

osobou naprosto zbytečně.“ 

„Nepřijde mi, že by někdo nechal podobnou jachtu jen tak plout.“ 

„Měl to pouze připravené, pak si kvůli něčemu odskočil a narazil.“ 

„Možná, pojedeme odsud pryč, tady nic nového neobjevíme,“ 

pronesl Fabio. Vydali se k poslední lodi, která oba odveze zpět do 

Piombina. 

Na palubě celou situaci probírají s Francescem. Ten tvrdí, že je 

možné, aby kapitán lodi jen tak ležel na přídi. Když by spatřil 

nebezpečí, přemístí se ke kormidlu. Spousta lidí to dle jeho slov 

dokáže podobně praktikovat. Podle něj bylo potopení pouze 

nešťastná nehoda z nepozornosti. Divné mu přijde hlavně to, že  

s touhle velkou jachtou cestoval sám. Přitom pohodlně ubytuje šest 

lidí, s jistou úsporou místa víc. Samotného člověka musí taková 

jachta nudit, pro jednočlennou výpravu by bohatě posloužila menší 

loď. Na jeho slovech shledává kus pravdy i Franco s Fabiem. Přece 

jen Francesco má s plavbami větší zkušenosti než oni dva 

dohromady. Musí pátrat dál, stále nic nemají.  

„Teď musíme prověřit samotného Tobiase De Pasqualle  

z Ravenny, dohledat minulost. Podle jména lodi nebude problém ho 

najít,“ zamudruje Fabio a po chvíli zavře svůj notýsek, který si před-

čítal, ačkoliv v něm má stále málo poznámek na to, aby mohl dělat 

nějaké závěry. 

„Už se těším domů,“ pronese unaveně Franco. 

„Ještě se stavím u nás, prověřím to jméno,“ reaguje na něj Fabio, 

jako by mu chtěl naznačit, že už hledání zvládne bez něj. 

„Půjdu s tebou, tobě práce s počítačem trvá dlouho,“ vtipkuje na 

adresu kolegy Franco. 
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Zanedlouho oba vstupují do své kanceláře, budova je téměř 

prázdná. Franco se hrne k počítači, po zapnutí do něj hned zadává 

jméno potopené jachty. 

„Apollinaris,“ vysloví při psaní jména lodi a doplňuje: „loď vlastní 

Tobias De Pasqualle, ulice Tommase Gulliho 22, Ravenna.“ 

„Máme konečně něco konkrétního,“ pronese Fabio. 

„Ještě počkej,“ reaguje Franco. Zadává do počítače další dotaz. 

O chvilku později dodává: „Podívej, na této adrese jsou ještě 

registrováni Monica a Marco De Pasqualle. Zřejmě matka s otcem.“ 

„Výborně, zítra bychom tam měli vyrazit!“ 

„Mám se pro tebe stavit?“ pronese odhodlaně Franco. 

„To bys mohl, máš to při cestě,“ souhlasí Fabio, který si adresu  

i jména poznamenává do svého notýsku. 

„Pojedeme přes hory po normální nebo po dálnici?“ ptá se 

Franco. 

„Nechme to na navigaci, ta nám sama vybere cestu.“ 

„Dobře,“ souhlasí Franco a vypíná počítač. Informuje o cestě 

šéfa, aby věděl, kde ti dva zítra budou. Potom oba opouštějí budovu, 

nejdříve se dohodnou na čase jízdy, pak po vzájemném pozdravu 

odcházejí. 
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Kapitola 3 – Do Ravenny 

Následující den usedá Franco do služebního auta a vyjíždí smě-

rem k bydlišti svého kolegy. Pečlivě nastudoval cestu, přece jen 

nejezdí do Ravenny každý den. Za deset minut už do auta nastupuje 

i Fabio. Oba vyráží směrem k pobřeží Jadranského moře. Když jsou 

na půl cesty do Livorna, pobízí Franco Fabia, aby zadal cíl jejich 

cesty do navigace. Ten pro jistotu hledá svůj notýsek, aby si ověřil 

správnost adresy. Za chvíli úspěšně zadává adresu do navigace  

a čeká na vyhodnocení. Cesta jim bude trvat přes tři hodiny, ujedou 

přitom kolem tří set kilometrů. Takové informace moc nepotěší, 

obzvlášť, když si nejsou jisti, že na adrese vůbec někoho zastihnou. 

„Nemám zavolat místním kolegům, aby nám ověřili, jestli jsou 

vůbec doma?“ navrhuje zkušený Fabio Francovi, který se soustředí 

na jízdu. 

„Taky jsem o tom uvažoval, zrovna při snídani. Nevyplašíme je 

tím? Nepřipraví se na nás?“ argumentuje Franco. 

„Asi máš pravdu. Maximálně pojedeme šest set kilometrů jen tak.“ 

„To by Roberto nebyl rád,“ prohodí Franco. 

„To určitě ne,“ vyhrkne ze sebe Fabio a zamýšlí se nad zvoleným 

postupem. Stejně již vyjeli, proto nad tím už dál nepřemýšlí. Cesta 

po dálnici příjemně ubíhala. Poslední zdržení bylo u mýtnice, když 

najížděli na dálnici A1. Pak přišly na řadu dlouhé tunely v horách. 

Svým stereotypem řidiče trochu nudily, proto k odpočinku využili 

velkou čerpací stanici před Bolognou. V její těsné blízkosti zastavili, 

aby si mohli koupit kávu. Vymýšleli přitom záložní plán, co budou 

dělat, když na adrese nikoho nezastihnou. 

Dále vyrazili kolem Bologně až na dálnici A11, kde kilometry opět 

pěkně utíkaly. Zbrzdila je pouze mýtnice před samotnou Ravennou. 

Po ní ujeli po dálnici ještě nějaký kus, než vjeli do města. Nyní se 

oba soustředili, aby někde nezabloudili. Už vymotání z dálnice do 

města jim přidělalo nové vrásky na obličeji. Nakonec přece jen 

použili správný výjezd, který byl zakončen kruhovým objezdem. Po 
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něm pokračovali širokou ulicí do centra města. Po několika kilo-

metrech široká ulice zmizela a stala se z ní úzká jednosměrka. 

Franco hned pronesl poznámku o složitější cestě zpět, protože 

budou muset pryč jinými uličkami. Neměl z nastalé situace radost. 

Nicméně pokračoval dál. Věřil navigaci, která auto vzápětí vyvedla 

na širší dvousměrnou ulici, ale té si moc neužili, hned museli 

odbočovat doleva, na náměstí Anny Magnani, kde bylo více popelnic 

a kontejnerů na odpadky než lidí. Chybička se nakonec vloudila. 

Navigace si myslela, že z náměstí mohou jet rovně do další ulice, 

ovšem přikázaný směr jízdy byl nekompromisní, stejně tak kousek 

zábradlí, který průjezd nedovoloval. Značky je tedy vyvedly zpět na 

malé náměstíčko, pokračovali tedy o blok ulic dál.  

Dlouho to trvalo, než jim značky dovolily odbočit doleva, pak 

museli opět doleva, aby se mohli vrátit kus zpět, na úroveň uličky, 

kterou původně chtěli použít. Před římskou historickou bránou města 

odbočili doprava. Opětovně museli projet úzkou uličkou, na které 

nemohli předjet ani dva místní cyklisty. Fabio si prohlížel historické 

domy, Franco se snažil v úzkých místech neodřít služebního Fiata. 

Odbočil podle doporučení navigace doleva. Vyjel na obousměrné 

ulici. Ta ho vyvedla do míst hlavní silnice, na kterou potřeboval. Teď 

už si hověl, že po ní budou pokračovat téměř až do cíle. Jenže za 

okamžik byl vyveden z omylu. To, k čemu přijeli, sice zdálky připo-

mínalo kruhový objezd, ale nebyl. Opět jim značky umožnily výjezd 

jen doprava, díky tomu se ocitli na Caesarově ulici, která pokra-

čovala jinam, než potřebovali. Franco už si neodpustil pár sprostých 

slov. Ujeli dost velký kus, než ulička dostala širší rozměry. Došlo jim, 

že opět opouštějí centrum. Nakonec našli téměř souběžnou uličku, 

která je opět dovede do historického centra. Po malém zaváhání na 

dalším kruhovém objezdu se konečně dostali přes přejezd, kterého 

si na navigaci všiml Fabio. 

„Za přejezdem doleva. Už to není daleko,“ vydechl Franco. Jenže 

netušil, že doleva odbočit nepůjde. Naštěstí lze pokračovat rovně, 

kde je širší ulice. Poté může řidič bez problémů otočit vůz a vrátit se 

k místu původního odbočení. Celkem běžné řešení v italských 

městech. Ulici zakončuje kruhový objezd, ze kterého již vychází 
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přímo cílová ulice. Po pár metrech nacházejí číslo 22 na ulici 

Tommase Gulliho. Mají štěstí, nemusí parkovat nijak zvlášť daleko. 

Oba jsou rádi, že na místo vůbec dorazili. Teď ještě aby byl někdo 

doma. Vystupují z auta. Prohlížejí si dům, ze kterého z ulice mnoho 

nevidí. Pouze jeho cihlové stěny. Zastavují až u dveří a rozhlížejí se. 

Slyší, jako by kdosi pracoval na zahrádce. 

„Hledáte někoho?“ zazní ženský hlas za plotem. 

„Ano. Někoho od De Pasquallů,“ odpovídá Franco, který se snaží 

o zahlédnutí osoby. 

„O co jde?“ promluví opět hlas. 

„O Tobiase De Pasqualla a jeho jachtu Apollinaris,“ říká Fabio, 

ačkoliv chtěl promluvit Franco. Chvilku bylo ticho, než lehce zaskří-

pala vstupní branka. 

„Co se s ním stalo?“ pronesla elegantní vyšší hubená žena  

s vyděšeným výrazem v očích. Fabia zaujme její noblesní oblečení. 

„Měl nehodu s jachtou. Potopila se. Tobias byl převezen do 

nemocnice na Elbě,“ seznámil ji s realitou Franco, aniž by si 

uvědomil, co by tím mohl všechno způsobit. 

„Tobias je v nemocnici? Proboha, musím za ním,“ začala zmat-

kovat žena stojící v brance. 

„Budete zřejmě jeho matka Monica De Pasqualle?“ promluvil klid-

ným hlasem Franco, přesně tak, jak ho to učili při jednání s vyděše-

nými lidmi. 

„Ano, jsem. Musím za ním!“ 

„Uklidněte se, chceme si s vámi nejprve promluvit,“ připojil se  

i Fabio. 

„Musím za ním. Nemám čas,“ odbyla je již hysterická žena. 

„Takhle řídit nemůžete. Mám pro vás návrh,“ vysloví svůj nápad 

Franco, „my vás odvezeme, stejně tam pojedeme. Vy nám cestou 

řeknete vše, co víte a co budeme chtít vědět.“ Monica De Pasqualle 

se zastavila. Návrh jí začal vrtat hlavou. Potom prohodila, že si půjde 

vzít nějaké věci s sebou. Určitě tam nestráví pouze jeden den. Nato 

zmizela uvnitř. Oba vyšetřovatele nechala stát u dveří na ulici. Ti se 

na sebe jen vyčítavě podívali, ale ani jeden z nich nic neřekl. 

Nakonec Fabio pochválil Francův nápad. Zdůraznil také, jaké mají 
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štěstí, když na adrese někoho zastihli. Během čekání probírali cestu. 

Zpět opět řídil Franco, dohodli se. Fabio si sedne dozadu a bude 

vést výslech.  

Dočkali se, přišla značně klidnější žena se dvěma kufry. Každý 

uchopil jeden. Než je ale dali do auta, chtěla vědět, s kým vlastně 

bude cestovat. Tímto požadavkem Fabiovi došlo, že konečně jedná 

klidně. Oba jí ukázali své průkazky, poté uložili její kufry do zadní 

části auta. Monicu posadili dopředu a vyrazili. Nejprve je navigovala 

ven z města. Odbočili doleva, pak projeli uličkou, na jejímž konci 

odbočili doprava. Přes několik semaforů se najednou ocitli mimo 

centrum. Projeli několika kruhovými objezdy, které už byly zcela 

mimo zástavbu. Franco si cestu pochvaloval, nemusí bloudit přes 

centrum, kde je samá jednosměrka a samý přikázaný směr. Po pár 

kilometrech silnice přešla v dálnici. To už Franco věděl, kudy 

pokračovat. Tahle varianta výjezdu z Ravenny vypadala nesmírně 

jednoduše. 

„Kdy jste se synem mluvila naposledy?“ začal s první otázkou 

Fabio, který nedočkavě držel v ruce svůj notýsek. 

„No, během jeho plavby jsme si několikrát telefonovali, ale 

potkala jsem ho až v Livornu na obědě. Kdy měl tu nehodu?“ 

zakončila svou řeč otázkou. 

„Druhého srpna. Včera ráno. Kolikátého bylo, když jste syna 

viděla v Livornu?“ 

„31. července. Jedli jsme nedaleko nádraží.“ 

„Kolikrát jste s ním telefonovala?“ Monica vyndala telefon a za-

čala v něm listovat. 

„Hned druhý den, co vyplul, jsem mu volala. 12. července. Kolem 

oběda. Řekl mi, že kotví v chorvatské Pule. Podruhé jsme spolu 

mluvili večer 14. července. Byl zrovna v Trogiru. Říkal, jak už 

necestuje sám. Neměla jsem z toho velkou radost. Uklidňoval mě, 

prý je to v pořádku. Měl na palubě dvě místní holky.“ Fabio si vše 

pečlivě zapisoval. Když dopsal, nadechl se k další otázce: 

„Znáte jména těch děvčat?“ 

„Myslím, že mě jedna pozdravila. Olivia, tak ji oslovil, jiné jméno 

nepadlo,“ vzpomněla si nakonec Monica De Pasqualle. 
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„A další telefonáty?“ chtěl slyšet víc i Franco. 

„Pak jsme spolu mluvili až sedmnáctého večer. Vzpomínám si, 

zrovna byli někde u řeckých ostrovů. Myslím, že mluvil o Zakyntosu. 

Nevím přesně, kam měli namířeno. Nebylo to důležité. Byla jsem 

rozrušena, protože měl na palubě dvě neznámé holky. Ujišťoval mě, 

jak o nic nejde a že je všechno v pořádku. Pak druhý den, když jsme 

si volali, byl už na Krétě.“ 

„Vzpomenete si, kde přesně?“ vstoupil do jejího povídání Fabio. 

„V Heraklionu. Pochvaloval si historii města. Byla prý dost 

podobná té italské. Další den už kotvili na Maltě. Ve městě Valletta. 

Našli tam na oběd moc pěknou restauraci – Černá Perla. Uvízla mi  

v paměti. Navrhla jsem mu, že až bude kotvit v Itálii, mohli bychom 

se setkat. Zaslechla jsem lehce jednu z těch holek. S mým nápadem 

souhlasil. Prý si vše upřesníme.“ 

„O těch děvčatech nemluvil?“ vyslovil svou otázku Franco. 

„Ne, neměli jsme potřebu je řešit. Nejspíš byly vždy někde poblíž. 

Dělaly mu asi jen doprovod.“ 

„Měl s nějakou poměr?“ reaguje na odpověď hned Fabio. 

„Nevím, tvrdil, že ne. Když jsem s ním ráno 24. července mluvila, 

řešil s nimi nějaký konflikt. Poté jim oběma vysvětlil, jak je má stejně 

rád. Zeptala jsem se ho na to, ale tvrdil, že ani jedna z nich není jeho 

milenka. Prý má vše pod kontrolou,“ vyprávěla svoje zážitky Monica, 

která častokrát otáčela hlavu k zadním sedadlům k zapisujícímu 

Fabiovi. 

„Kde zrovna byli, toho čtyřiadvacátého?“ 

„Na Sardinii, myslím, že hovořil o Cagliari,“ reagovala Monica. 

„Kdy jste si volali potom?“ nečekal na nic Franco. 

„Druhý den večer. To už byli na Ibize. Mluvil dokonce i s jeho 

otcem Marcem. Kvůli jejich hádce Tobias odjel. Chtěl mít od něj 

chvíli klid. Marco se mu omluvil. Toužil, aby byl zas doma. Řekl nám, 

že si plavbu středomořím náramně užívá.“ 

„Mluvila jste o hádce mezi Tobiasem a Marcem. O co šlo?“ 

„Nějaké firemní věci ohledně budoucnosti jejich firmy. Mluvili jsme 

o tom až v Livornu,“ odpověděla Fabiovi žena. 

„Dobře, pokračujme chronologicky,“ nabádal opět Fabio. 
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„Další telefon byl z Francie z Nice. Myslím, že jsem ho vyrušila  

z nějakého hovoru s jednou ze slečen. Dohodli jsme se na 

následném setkání v Livornu.“ 

„Kolikátého bylo, když byl v Nice?“ vstoupil jí do řeči Fabio. 

„30. července ráno, podle mobilu 8:11. Druhý den mi ráno 

zavolal, kvůli místu setkání. Vyrazila jsem. Oběd byl u nádraží, jak už 

jistě tušíte.“ 

„Co jste tam řešili?“ byl nedočkavý Franco. 

„Chtěla jsem definitivně urovnat spor mezi manželem a synem. 

Tobias dělal v jeho firmě managera. Jeho bratr na takovou pozici 

neměl. Ten teď žije ve Švýcarsku, moc se s námi nestýká. Tobias 

chtěl, aby firma expandovala na východní trh. Jenže Marco toužil 

upevnit postavení firmy spíš na západě. Musel posílit pozici ve 

Francii, Španělsku, Švýcarsku a Nizozemí. Tobias spíš viděl nové 

možnosti jinde. Toužil s firmou působit na českém, polském, 

maďarském, ale i bulharském nebo rumunském trhu. Přišlo mi, že 

ani jeden z nich nechce ustoupit. Časem dospěli k respektování 

názoru toho druhého, jenže nedospěli k žádnému kompromisu.“ 

„O svých spolucestujících jste se nebavili?“ promluvil pro změnu 

Fabio, když si dopsal poznámky. 

„Kladla jsem synovi na srdce, aby byl opatrný. Přece jen je 

pořádně nezná. Říkal, kdyby mu chtěly něco ukrást, už by to dávno 

udělaly. Ale on jim všechno platil. Ty dvě nemusely nic. Jenže on 

umí být dobrácký. A jestli se na něj nalepily dvě milý holky, těžko jim 

dokázal odolat. Stále mi kladl na srdce, že jsou jen kamarádi. Těžké 

tomu věřit. Ani jednu z nich jsem neviděla.“ 

„Ani jste je nezahlédla?“ klade otázku Franco. 

„Ne,“ odpověděla okamžitě Monica. 

„Kde jsou? Co se s nimi vlastně stalo?“ došlo jí, že Franco ani 

Fabio o nich nemluvili. 

„Nevíme. Nenašli jsme je. Zatím.“ 
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„A jachta je potopená?“ vyslovila další otázku. 

„Leží na dně kousek od ostrova Elba,“ odpoví jí Franco. Následně 

se Monica rozpovídá víc o Tobiasovi a o jeho jachtě: 

„Nikdy takhle daleko neplul. Kromě velké plavby s kamarády  

v květnu, skončili až na řeckém Kosu. To se ale každý den poctivě 

hlásil po telefonu, kde kotví, co zažil. Většinou s ní plul do Bibione či 

Caorle. Rád navštěvoval přístav v Anconu nebo Rimini, kam i plul 

pro palivo. Loď byla dobře pojištěná. Nemyslím si, že by si do bu-

doucna nepořídil nějakou jinou.“ Cesta díky výslechu odsýpá. 

Nakonec zastaví i na obědě. Monica při něm vyslechne, jak  

k nehodě došlo. Sice přesná příčina není známa, ale Franco jí 

popisuje náraz do skály a pozdější požár. Dále vypráví o činu jistého 

rybáře Giuseppeho. Slíbila, že se mu za syna odvděčí. Byla dojatá, 

zároveň naštvaná, jak synova plavba skončila. Nyní leží v bez-

vědomí v nemocnici. Osud děvčat ji příliš nezajímal. 

Po obědě vyrazili opět na cestu. I tentokrát řídil Franco, Fabio si 

sedl dozadu. Probírali její pocity, když se její syn najednou sebral  

a s jachtou odjel pryč. Monica opakovala, že je dávno dospělý. Může 

si dělat, co chce. Také zjistili, ačkoliv má trvalé bydliště vedené  

u rodičů, bydlí sám na předměstí Ravenny v Ponte Nuovo. Ptali se jí 

ještě na Tobiasův soukromý život. Hlavně na jeho minulé partnerky. 

Nebyl prý žádný zhýčkaný frajírek, holky si pečlivě vybíral. Málokdy 

rodičům nějakou představil, to už musela být delší známost, nebo na 

něj sama partnerka naléhala. Franco vyzvídal, jestli někdy dělal 

podobné věci, že se prostě jen tak sebral a jel na nějaký výlet. 

Neplánovaně dělal věci velice nerad. Svůj čas si rád řídil. Podle 

Monicy ho spontánní akce příliš neoslovovaly. To je asi ten důvod, 

proč z té plavby měla obavy. Oba vyšetřovatelé zaslechli spoustu 

zajímavých skutečností ze života Tobiase. Znali datumy návštěv 

jednotlivých míst, dokonce i křestní jméno jedné z dívek. Vzali si  

i jeho telefonní číslo, které prověří u operátora. Teď alespoň ví, že 

mají hledat osoby dvě. Fabio nahlas přemýšlí: 

„Ty dvě deky na přídi, o kterých mluvil ten rybář, nebyly tedy pro 

Tobiase, ale byly pro ty dvě dívky. Tobias mohl řídit, když se na přídi 

opalovaly.“ 
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„Třeba pouze usnul. Holky pospávaly na přídi a on jen podři-

moval. Případně si odskočil udělat něco k jídlu. Kdoví jak to bylo. Ale 

kde tedy jsou?“ zapřemýšlel nahlas Franco. 

„Jsou dvě možnosti. Buď jsou někde na dně mrtvé, nebo se nějak 

zachránily,“ uvažuje Fabio. 

„Nebo na lodi už dávno nebyly,“ vyslovil třetí možnost Franco. 

„To je pravda. My vůbec neuvažujeme s podobnou možností,“ 

řekl Fabio a začal listovat ve svém notýsku. 

„Myslíte, že když ztroskotal, byl tam sám?“ pronese Monica. 

„31. července jste ho viděla naposledy. 2. srpna ráno ztroskotal. 

Jednatřicátého večer se klidně mohli pohádat a nechat Tobiase 

samotného. Nebo měli na hádku celý následující den, prvního srpna. 

Potom by z Livorna plul sám. Ty holky mohly zůstat klidně někde  

v Livornu,“ domluvil Fabio. 

„Jenže jediné, co o nich víme je, že jednu oslovoval Olivia, ale 

mohla se klidně jmenovat Amanda. Zkrátka nevíme nic,“ zauvažoval 

i Franco. 

„Až budeme mít chvilku, koukneme se na kamery z přístavu  

v Livornu,“ pronese Fabio, když jejich auto pomalu sjíždí z dálnice  

u komplikovaného výjezdu na Piombino. Už jen chvilka cesty a do-

stanou se až k trajektu, který je odveze do přístavu v Portoferraiu na 

ostrově Elba. Za hodinu cesty včetně čekání na trajekt si toho již 

moc neřeknou. Franco během řízení vymýšlí možnosti ztroskotání 

jachty, ale k ničemu kloudnému stejně nedojde. Bez důkazů jsou 

jeho myšlenky pouhé fantazírování. 
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Kapitola 4 – Hledání důkazů 

V odpoledních hodinách vstupují do nemocnice. Franco je na 

recepci ohlásí. Pokračují na jistotu, vždyť tu byli včera. Matku nechají 

vstoupit do pokoje jako první. Když uvidí bezbranného syna ležet na 

lůžku, zavládne bezmoc. Možná by chtěla i plakat, ale přítomnost 

dvou vyšetřovatelů jí to zakazuje. Chce být za dámu v jakékoliv 

situaci. Potom do pokoje dorazí i ošetřující lékař. Informuje Monicu 

De Pasqualle o stavu jejího syna. Pak shledá Tobiase připraveného 

a přes kanylu mu píchne injekci, která ho má probrat. Monicu pobízí, 

aby byla opodál. Nechce ustoupit od svého syna, proto jí Fabio 

nabídne židli k sezení. Do pokoje vejde i sestra, která je k ruce 

doktorovi. Společně čekají na odezvu. Franco vše pozoruje s velikým 

očekáváním, protože doufá v odpovědi na nejzásadnější otázky  

v případu. Ze všeho nejvíc ho zajímá osud dvou dívek. 

Tobias pozvolna přichází k vědomí. Lékař, sestra i jeho matka 

nad ním stojí. Čekají, co bude dál. Monica na židli dlouho nevy-

držela. Jemnými pohyby dává najevo, že se s ním něco děje. Všichni 

netrpělivě vyčkávají, netrvá dlouho a Tobias otevírá oči. V místnosti 

vládne napětí s tichem. Jeho matka na nic nečeká, záhy ho 

pozdraví. On ale pouze hledí bezvýznamně před sebe. Chvíli mu 

trvá, než si uvědomí, že leží v nemocničním pokoji. Pak se soustředí 

na lidi kolem sebe. Jeho pohled je stále nepřítomný. Monica na něj 

opět promluví s očekáváním nějaké reakce. Jenže Tobias na ni 

téměř nereaguje. Nakonec se na ni podívá a pronese: 

„Kde prosím vás jsme?“ 

„Měl jsi nehodu, ale už je to dobrý,“ pronesla jeho matka, která ho 

obejmula. Tobias její náklonnost vůbec nesdílel. 

„Nehodu? Jakou?“ řekl nakonec naprosto nezúčastněně. 

„Loď narazila do skály a potom se i potopila, naštěstí vás včas 

vytáhli,“ promluvil do toho klidným hlasem Fabio, jako kdyby tušil 

nějaké problémy. Pozoroval nejen jeho reakci, ale i chování Monicy. 

Měl z toho divné tušení. 
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„Jakou nehodu? Jaká loď?“ nechápal Tobias, stále se rozhlížel po 

lidech. Jeho pohled byl nicneříkající a bez emocí. Doktor ho přitom 

detailněji prohlížel, než prohlásil, že je opravdu v pořádku – fyzicky. 

„Byl jsi tři týdny se svou lodí na plavbě po Středozemním moři. 

Byly s tebou nějaké dvě holky,“ upřesňuje mu Monica. 

„Já mám loď?“ pronesl opět Tobias. Všem bylo jasné, že není 

něco v pořádku. 

„Na co si pamatujete?“ vysloví další otázku doktor. 

„Hádku. S někým jsem se pohádal,“ odpověděl bez delšího 

přemýšlení. 

„Vzpomenete si s kým?“ 

„Netuším,“ pronesl po důkladnějším zamyšlení a při pohledu před 

sebe, jako by v hlavě hledal odpověď. 

„Přece s otcem,“ připomněla matka. 

„A vy jste kdo?“ zeptá se Tobias své matky. Monica mu ze 

samotného šoku ani nedokáže odpovědět. Fabio je zklamán, došlo 

mu, že se nic nového od Tobiase nedozví. Tobiasovi ani nevadí, 

když všichni mlčí, nedostal žádnou odpověď. 

„Retrográdní amnézie,“ přeruší ticho v místnosti slova doktora. 

„Ztráta paměti, že ano,“ reaguje Franco. 

„No, jde o druh posttraumatické amnézie. Ztrátu paměti 

způsobenou například úrazem hlavy, nebo kómatem.“ 

„Proboha,“ zděsí se Monica a dodá: „kdy dojde k obnovení 

paměti?“ 

„Vzpomínám si na město, kde jsem chodil do školy,“ pronese 

lehce zmateně. Monica syna těžko poznává. Je jí z toho smutně, ale 

nechce na sobě nechat něco znát. Hledí na svého syna, který zírá 

do prázdna. Francovi a Fabiovi dochází, že se opravdu nic nového 

nedozví.  

„Vzpomínáte si na Pulu, Trogir, Heraklion, Vallettu, Cagliari, Ibizu, 

Nice nebo Livorno?“ předčítá Fabio jména měst ze svého notýsku. 

Ani na jedno slovo Tobias nijak nezareagoval, dokonce mu ani 

slovně neodpověděl. Jako kdyby žádnou otázku neslyšel. Jen koukal 

před sebe. Případ nebude tak jednoduchý. Očekávali, že jim Tobias 
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spoustu nejasností vysvětlí, zatím si budou muset poradit bez jeho 

výkladu plavby. 

„Počkáme venku,“ hlesne směrem k Monice Fabio a spolu s Fran-

cem opouštějí pokoj. Na chodbě probírají možnosti pokračování 

vyšetřování, ale bez jeho svědectví mají pouze seznam míst, která 

Tobias během plavby navštívil. Po chvilce vychází i doktor. Oběma 

oznámí, že jakmile si na něco vzpomene, dá jim okamžitě vědět. 

Oba mu poděkují, čekají ještě na Monicu. Ta vychází se slzami  

v očích. Fabio ji uklidní a společně odcházejí k autu. Už cestou 

několikrát naznačili, jak budou pokračovat dál. Monica je požádala, 

jestli by nezastavili u nějakého hotelu. Fabio s kolegou jejímu 

požadavku vyhoví. 

Kousek od nemocnice jí zařizují hotelový pokoj. Pomáhají do něj 

nanosit její věci. Monica De Pasqualle jim opakovaně děkuje za 

přepravu za synem. 

„Cokoliv co pro vás můžeme udělat, rádi uděláme. Kdybyste si 

vzpomněla na něco zásadního, ozvěte se nám, prosím,“ zdůrazní 

Fabio a předá jednu ze svých vizitek.  

„Děkuji vám, dnes jsem viděla někoho, kdo vypadal jako můj syn, 

jenže uvnitř byl někdo cizí.“ 

„To se spraví, doktor to tvrdil. Ten ví, o čem mluví,“ utěšoval ji 

Fabio. Franco situaci pozoruje a pak pouze při odchodu pozdraví. 

Nabývá dojmu, že se Fabiovi paní De Pasqualle líbí, ale taktně svoji 

domněnku raději zamlčí. Oba odcházejí z hotelu. Shodují se na 

prověření místa plavby. Informace z jednotlivých přístavů, snad  

i kamerové záznamy a další věci, které by jim mohly odtajnit nějaké 

zásadní informace. Netrvá to dlouho, oba už sedí v autě. Čekají na 

trajekt do Piombina. Fabio připomíná, že začnou přístavem  

v Livornu. Možná se tam i vydají. 

O dvě hodiny později Franco listuje v počítači seznamy přihlá-

šených lodí v Livornu. Když najde s datumem 30. 7. na pozici E46  

v hlavním přístavu loď jménem Apollinaris, pochlubí se Fabiovi. Ten 

na nic nečeká, volá svým kolegům do Livorna, aby prověřili kame-

rové záznamy z přístavu a jeho okolí. Z Livorna dostane zprávu 

během hodiny, takovému tempu nechce uvěřit ani sám Fabio, ale 
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nechá se překvapit. Znenadání dveřmi vstupuje Francesco Gnassi,  

z pobřežní stráže. 

„Zdravím vás, pánové. Jak jste pokročili?“ 

„Dobrý den, pouze jsme zjistili, že naše tajemná jachta proplula 

půl Středozemního moře a na palubě byly ještě dvě osoby,“ reaguje 

na jeho příchod Fabio. 

„Dvě osoby? My nic nenašli, ani se nám dodatečně nikdo ne-

přihlásil. Ale proč jsem tu. Z té černé skříňky jsme vytáhli jen pár 

drobných informací. Plula vyšší rychlostí, což naznačuje, že před 

nárazem nikdo nic neudělal. Asi ji nikdo ani neřídil. Připlula z Bastie.“ 

„Tak z Korsiky! Franco, mrkni se na to,“ vstoupí do řeči Fabio. 

„To nám řekli GPS souřadnice. Víc zkrátka nevíme, jenom přes-

nější čas. V 7:58 došlo k nechtěnému nárazu. Pohybovat se přestala 

až v 8:17. Víc nám zkrátka neřekne,“ sdělil své výsledky Francesco. 

„I přesto děkujeme za informace. Časy sedí, ten rybář …“ 

„… Giuseppe Rossi,“ doplnil Francesco Fabia, který si na jeho 

jméno nemohl vzpomenout a v notýsku ho také neviděl napsané. 

„Jo, ten hlásil hořící loď v 8:13. Pouze jsme si to potvrdili, jen teď 

máme navíc i poslední kotviště jachty. Děkujeme.“ 

„Za málo, kdybychom něco objevili, určitě vám zavoláme. Mějte 

se,“ promlouvá Francesco, který předal papír s výsledky. Záhy 

odchází. Oba vyšetřovatelé ho pouze pozdraví. Franco telefonuje do 

Bastii. Díky své angličtině brzy získává informace. Nato telefonát 

ukončuje. 

„V Bastie žádná loď jménem Apollinaris ve dnech prvního a dru-

hého srpna nekotvila,“ pronesl zklamaně Franco. 

„To není možné! Vždyť to říká černá skříňka,“ diví se tomu Fabio. 

Otevírá opět svůj notýsek. Prohlíží si zapsané informace, nahlas 

uvažuje: 

„V Livornu byli 31. července. Kdy opět vypluli na moře, nevíme, 

ale víme, že druhého srpna ráno před devátou narazili s lodí. Klidně 

mohli být ještě večer 31. července na Korsice. Pak se třeba dva dny 

potulovali po moři.“ 



37 

 

„Nemohli, tady podle toho papíru, co jsme dostali od pobřežní 

stráže, opustili přístav druhého srpna v 6:43. Údaj přímo z černé 

skříňky,“ říká své postřehy Franco. 

„Tady nám to trochu nesedí, ale proč?“ zamýšlí se Fabio a pře-

mýšlí nad možnými důvody. 

„Nezapsali tu loď třeba s překlepem? Třeba s jedním el, nebo tak 

nějak. Prověř to ještě,“ úkoluje znovu Franca, který opět volá na 

Korsiku. Fabio usedá ke svému počítači a prohlíží si mapu Bastie. 

„Žádná podobná loď tam nekotvila,“ vyřkne výsledek svého právě 

ukončeného telefonátu. 

„Kam jsi volal?“ optá se okamžitě Fabio. 

„Do přístavu,“ odpoví nechápavě Franco. 

„Bastia Viex port?“ zkonkretizuje svou otázku Fabio. 

„Ano. Proč se ptáš?“ 

„Protože kousek od něj je ještě přístav Port de Toga,“ vyslovil 

svou myšlenku Fabio. Byl přesvědčen, že tam o hledané jachtě bu-

dou něco vědět. Měl pravdu, po telefonátu s druhým přístavem mu 

Franco dal za pravdu. 

„Plavidlo Apollinaris registrují ve dnech 31. června až druhého 

srpna. Nenapadlo mě, že tam budou mít dva přístavy.“ 

„Proč ne, vždyť přístav byl do Napoleona hlavním městem 

Korsiky,“ poučuje ho Fabio. 

„Naštěstí se to objasnilo,“ hlesne nad svou chybou Franco. 

„A co nějaké další informace?“ 

„Záznamy z kamery nám neposkytnou. Pokud nejde o hledanou 

osobu nebo důkaz pro trestný čin, nic hledat nebudou.“ 

„Třeba vyšetřujeme vraždu a ani o tom zatím nevíme,“ podívá se 

na Franca vyčítavě Fabio. 

„To mě rovněž napadlo, ale v takovém případě musíme jít cestou 

přes místní úřady. Samy od sebe nám nic neposkytnou.“ 

Soustředili se tedy na další přístavy. Mezitím zavolali i kolegové  

z Livorna, že jachtu Apollinaris registrují v přístavu mezi 30. a 31. 

červencem. Aby byli ze záznamů schopni něco najít, potřebovali by 

podrobnější popis osob. Jenže Fabio není schopen cokoliv po-

skytnout, kromě jednoho jména a fotky. V Livornu v přístavu je dost 
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velký pohyb lidí na to, aby mezi nimi byli schopni vůbec najít sa-

motného Tobiase. Na pozici E46, kde se jeho loď nacházela, totiž 

přímo nemíří žádná kamera. Z přístavu, ze kterého si oba vyše-

třovatelé slibovali nějaké užitečné zprávy, nakonec nemají zhola nic. 

Na nepochopení narazili i v Pule, Trogiru a Heraklionu. Řekli jim 

pouze to, že loď tam měli. V Heraklionu, Vallettě, Ibize i v Nice s nimi 

nechtěli po telefonu mluvit, tyto informace sdělují výhradně osobně 

nebo písemně. V Cagliari jim telefonicky sdělili čas připlutí i odplutí. 

Dozvěděli se, že v 18:32 večer 23. července byla loď na místě C13, 

které opustila až 8:48, alespoň dle záznamů. Přístav není nijak moc 

hlídaný. Volají proto ještě místním policistům. Když se konečně spojí 

s jejich šéfem a vysvětlí mu situaci s Tobiasem, dostanou nečekanou 

odpověď. 

„Proč chcete vědět, co u nás dělal? Něco nasvědčuje tomu, že 

páchal trestnou činnost? Máte pro to nějaké pádné důvody?“ 

„Potřebujeme to vědět pro další vyšetřování,“ reaguje na otázky  

z telefonu Franco. 

„Vydržte, až si váš pán vzpomene, něco vám taky sám řekne. Já 

tady nebudu svoje kluky zaměstnávat slíděním po městě, hledat lidi, 

kteří s ním přišli do kontaktu, abych vám pak řekl jen to, že si koupil 

v přístavu pizzu a nechal euro dýško. Máme na práci daleko jiné věci 

než hledat nějakého majitele jachty. Mějte se, pánové.“ 

„Musíme na to jinak,“ pronese Fabio. Zrovna se ve dveřích objevil 

Roberto, který hned vyzvídá, co mají. Fabio říká pravdu, on jen 

nevěřícně krčí rameny. Roberto mu na oplátku oznamuje, jak dlouho 

bude telefonnímu operátorovi trvat, než jim poskytne seznam hovorů 

z Tobiasova čísla. Sice je teprve druhý den, kdy případ vyšetřují, 

jenže kromě pár malých střípků nemají nic. Roberto zdůrazňuje, že 

by mohli vyhlásit pátrání po těch dvou dívkách, to by nejprve museli 

znát jejich jména. Trochu se divil neochotě jejich kolegů v Livornu 

ohledně kamerových záznamů z přístavu. Naznačil Fabiovi, že si 

myslel, jak bude takový případ jednoduchý. Fabio souhlasí, rovněž  

v to doufal. Možná budou muset opravdu počkat, až se Tobiasovi 

vrátí paměť a vyslechnou ho.  
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„Třeba dívky vystoupily na Korsice, v Livornu, nebo někde dříve?“ 

dumá Fabio, ale pak při přečtení svých poznámek dodal: „Dřív asi 

ne, matce tvrdil, že v Livornu byly během jejich oběda na pláži.“ 

„Na něco jsem narazil,“ řekl Franco sedící u počítače. Fabio i Ro-

berto se k němu vydali. 

„Na Maltě nám potvrdili, že jachta tam kotvila na pozici 84 mezi 

dvacátým a jednadvacátým červencem. Tobiasova matka mluvila  

o restauraci Černá perla. Právě přes ulici je italská ambasáda.“ 

„To by mohlo být nadějné, zjistěte, co by z jejich kamerových 

záznamů mohlo být vidět,“ říká Roberto s mírným nadšením. 

„Nebylo by od věci se tam porozhlédnout osobně, nebo ne?“ 

přemýšlí Fabio, hledí při tom na reakce Roberta. 

„Vždyť nic nemáte!“ 

„No právě. Protelefonovali jsme všechny přístavy, o kterých víme, 

že v nich kotvil. Stále nic nemáme. Chtějí vidět skutečné osoby, 

které od nich ty informace vyžadují. Porozhlédneme se tam po 

přístavu a snad nám něco řeknou. Myslím si, že na Maltě mají nás 

Italy ještě docela rádi,“ vytahuje své argumenty Fabio, aby mohli  

s kolegou odcestovat do Valletty. 

„Určitě by to mohlo přinést nějaké výsledky, protože z telefo-

nování už mě bolí ucho. Nic z toho není,“ přidává své poznatky 

Franco. 

„Jasně, pojedete na výlet na Maltu, on si pak vzpomene, že ty 

dvě vysadil na Korsice, nato nám je představí a my budeme za 

šašky. Komu to dají na triko?“ rozhovořil se Roberto. 

„Když si vzpomene až za čtrnáct dní, nebude už na kamerách nic. 

Za druhý, co když nezná jejich jména. Nebudeme mít ani jejich 

podobizny. Chceme risknout, že možná později nebudeme mít vůbec 

nic? Protože jsme si nechali důkazy proplout mezi prsty,“ zamyslí se 

nahlas Franco. 

„Jak to pak vysvětlím nahoře?“ nechce Robert povolit cestu do 

Valletty. 

„A jak jim potom vysvětlíš, když nám budou důkazy z Valletty 

chybět?“ vznese svou otázku i Fabio. 



40 

 

„Protože dokud si Tobias De Pasqualle nevzpomene, můžeme se 

leda poflakovat po Livornu, zjišťovat od kolemjdoucích, jestli neviděli 

chlápka s dvěma ženami. A budeme tam určitě za debily,“ vysloví 

svou tezi Franco. Záměrně ve své řeči zdůraznil slůvko „určitě“. 

„Kde můžete pokračovat, když neopustíte Itálii?“ padne otázka od 

Roberta, který se zdá být neústupný. 

„Pod vodou mezi místem nehody a Korsikou, můžeme pro-

hledávat záznamy z Livorna, kdy nám i místní říkají, že asi nic 

neobjevíme. Nebo se můžeme podívat do Cagliari, jenže tam nebyli 

vstřícní ani po telefonu, nato až nás uvidí. To bude keců, jak si my  

z pevniny nevíme rady, proto musíme na ostrov,“ líčí Franco. 

„Já vím, Itálie na tom není nejlépe, ale myslíš, že naše 

vyšetřování na Maltě ji může položit?“ zkusí Fabio jiný úhel pohledu. 

„Fabio, jasně, Itálii to nepoloží. Jenže hlavu na špalku mám já. 

Jeďte tam. Jestli se pak ty holky objeví někde na večírku na Korsice, 

protože potkaly hezčího a bohatšího chlapa, tak si mě nepřejte,“ 

souhlasí nakonec Roberto. Poté raději odchází. 

 

… 
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