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KERRY GREENWOODOVÁ

První z dobrodružství Phryne Fisherové,
neodolatelné a zářivě elegantní detektivky
Dvacátá léta v Melbourne v Austrálii. Do města se vrací
žena, která otřese smetánkou i podsvětím.
Phryne Fisherová, s koktejlem v ruce a talentem
na řešení malérů se nezastaví před ničím.
Phryne přijímá zakázku na vyšetření záhadných
nevolností dcery londýnských přátel. Ta se odstěhovala
za manželem do Melbourne, kam zamíří
i Phryne. Pátrání ji přivede na stopu nebezpečného
kokainového gangu. A díky novým známým – svérázným
taxikářům – přibere i tragický případ zneužité dívky.
Zároveň se znovu seznamuje s městem, ve kterém
kdysi vyrůstala – s jeho krásami, předměstími, luxusními
večírky i skandály.

“Mladý muž v pokoji mladé dámy se dá
vysvětlit, ale mrtvola je vždycky problém.“
Phryne Fisherová

Sestup k nám a ulev nám od ctnosti,
Sedmibolestná
Algernon Swinburne
„Panna Sedmibolestná“
Po probuzení se Phryne ani trochu necítila jako
člověk. Na dveře ťukala Dot. Vyvrávorala z postele,
převzala podnos a posadila se, aby rychle zhltla pár
aspirinů a čaj.
„Napusťte mi vanu, Dot, prosím, s levandulovou solí.“
Dot se ani nepohnula.
„A co s nim?“ mávla palcem přes rameno.
Phryne na Sashu úplně zapomněla. Bylo hodně brzy
ráno.
„Se Sashou? Napadli ho na ulici a já jsem
ho sem vzala s sebou, protože už bylo příliš pozdě,
aby se dostal do svého hotelu. Je zraněný, Dot,
a chci, abyste k němu byla milá.“
Došla ke dveřím a zůstala stát vedle
své komorné. Sasha ze sebe ve spánku odhodil
přikrývku a teď se rozvaloval jako mladistvý faun
unavený po divokých orgiích, do půl těla nahý,

tvrdě spící a neuvěřitelně krásný. Phryne vzdychla.
„Ale ne moc milá. Nechte ho spát, a když
se nevzbudí do oběda, nechte ho tu. Žádnou škodu
tu nezpůsobí,“ dodala. Osobní dokumenty měla
u sebe a většina šperků byla v hotelovém v sejfu.
A zbytek jejího majetku, no, to mohl být dobrý
způsob, jak zjistit, jestli Sasha není zloděj. Phryne
Fisherové se líbili mladí a pohlední muži, ale
neměla sklon svěřit jim cokoli krom svého těla.
„Připravte mi koupel, prosím, Dot, a nezapomeňte,
že dnes odpoledne máte volno. Máte v plánu něco
zajímavého?“
„Pojedu domů,“ odpověděla Dot a zamířila
ke koupelně. „Pak do bijáku. Dávají nového
Douglase Fairbankse.“
Phryne se posadila, aby si vypila čaj,
přidala do něj uvážlivou dávku benedyktýnky.
Rozhodla se, že pro návštěvu tureckých lázní budou
vhodné jednoduché černé kalhoty, bílá halenka
a volný černý kabátek. Objemné kapsy nacpala
obvyklými doplňky. Našla svou kabelku z předchozí
noci, vyndala malou zbraň, pečlivě ji prohlédla a
přidala ke svému vybavení. Bolest hlavy začínala
ustupovat. Sasha se převalil, pořád v hlubokém
spánku, a zasténal. Phryne mu položila dlaň na čelo,

ale bylo chladné. Nezdálo se, že by utrpěl nějaké
přetrvávající zranění.
Dorothy se vrátila se zprávou, že lázeň je
připravená, a Phryne se s tichým zaúpěním ponořila
do páry. Bolely ji všechny svaly. Předsevzala si, že
než bude zase někdy tančit se Sashou, bude cvičit.
Na obličej si nanesla krém. „Víc nocí jako byla tahle, holka, a budeš ztrhaná k smrti,“ pokárala sama
sebe, zatímco si po bledých štíhlých pažích a prsou
roztírala pěnu z pařížského mýdla. I přes natažené
šlachy zůstávala štíhlá jako víla a naprosto dokonalá. Opláchla se, osušila, oblékla a přijala lehkou
snídani, kterou jí objednala Dot. Káva dokončila
její rekonvalescenci. Po chvíli přemýšlení podala
pistoli Dot a přikázala jí, aby ji schovala. Člověk si
toho krom inteligence a náboženského přesvědčení
do tureckých lázní moc víc vzít nemůže a oblečení
bude potřeba odložit, takže by je mohl někdo bez
problémů prohledat.
Kněžna dorazila v půl deváté oblečená
v ošuntělých lněných šatech ušitých evidentně pro
někoho o hodně vyššího a silnějšího. Moc toho
neřekla, ale vykročila dolů směrem k Russell Street
a Phryne ji následovala.
Ulice byly umetené větrem a chladné.

Jediné známky života jako by se ozývaly
z Little Lonsdale Street, kde pozdní flamendři
jedli vejce se slaninou ve společnosti děvčat příliš
málo oblečených do daného počasí. Lázně madame
Bredy byly od těchto výjevů bakchanální vášně
vzdálené jen pár kroků a Phryne, prochladlá
a rozladěná, cítila, že tahle čtvrť je sotva spořádaná.
Lázně sídlily ve velké budově rozpínjící se
po celém bloku mezi Russelovou a Little Lonsdale.
Kámen byl úctyhodný a vstupní portál impozantně
strohý. Phryne toužila jen po své posteli, nejlépe se
Sashou v ní, když dveře otevřela přísná služebná
„Páchne to tu jako
v bordelu, n’est-ce-pas? V tureckém bordelu.“
Zkušenost, kterou měla Phryne s bordely
nebyla dost rozsáhlá a její znalost těch tureckých
prakticky neexistovala, ale přesně takhle určitě
musel páchnout turecký bordel. Přikývla.
Madame Breda se k nim blížila s nataženou
rukou. Phryne o krok ustoupila, protože madame byla
obrovitá. Měřila přes sto osmdesát centimetrů a musela
vážit téměř sto kilo, plavovlasá a svalnatá. Mohla by
vystupovat jako valkýra a sklidila by jen potlesk. Oči
měla modré, tváře červené, dokonalou pleť a husté
vlasy. Byla silná jako bohyně a velmi děsivá.

Byly uvedeny do místnosti vykachlíkované
růžovými dlaždicemi plné pronikavě vonící páry,
a zbaveny oblečení. Bazén byl pět metrů dlouhý, asi
metr a půl hluboký a do poloviny naplněný nilsky
zelenou vodou.
„Dámy začnou v parní místnosti,“ navrhla
služebná. Byla jako ze škatulky, ani jediný vlásek se
nepohnul z místa, ačkoli Phryne už z horka zrudly
tváře a vlasy se jí začínaly lepit k lebce. Následovaly služebnou do skandinávské lázně, kde byl vzduch
dusivě horký. Tam shodily župany a nahé se usadily
do trochu pichlavých rákosových křesel. Phryne si
všimla, že i když je kněžna vrásčitá, má údy rovné
jako dvacetiletá a je zdravá jako buk.
„Tohle mi připomíná Indii,“ poznamenala
kněžna. „Byla jsem tam s carovým doprovodem,
víte?“
Phryne si nebyla vědoma, že by car
navštívil Indii, kolonii, která měla všechny důvody
být podezřívavá k ruským záměrům. O té historce
pochybovala, ale zdvořile přikývla.
„Tohle je distribuční centrum,“ poznamenala stará žena. „Služebná mi dodá sníh, až se
budeme přesouvat na masáž a do koupelí.
Dávejte pozor.“
Pro pokračování sledujte Fisherka.cz

