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4. března 1928 

 

„S Edwardem Greyem jsem se seznámila zhruba před měsícem na opeře Don 

Giovanni. Měl velmi zdvořilé vystupování a působil inteligentním dojmem. Neměla 

jsem důvod pochybovat o jeho úmyslech. Začali jsme se téměř denně vídat a náš vztah 

přerostl v mnohem hlubší cit, než je pouhé přátelství. Alespoň jsem si to myslela do té 

chvíle, kdy mě nechal stát samotnou a zrazenou před nástupem na tu loď.“ 

„Na jakou Loď, paní Smithová?“ 

„Na loď směřující do Ameriky. Byli jsme tak domluveni, že vše zařídí a sejdeme 

se až před odjezdem.“ 

„Měli jste spolu odcestovat?“ 

„Ano, Eddy dost často mluvil o poznání světa, a že dokud jsme mladí, rád by 

cestoval. To od něj znělo úsměvně, jelikož byl aspoň o dvacet let mladší než já. O cizích 

zemích mluvil s takovým nadšením, snil o životě mimo Anglii. A hlavně ten život chtěl 

prožít se mnou, a to musíte uznat, že ženě v mém věku zalichotí. Byli jsme opravdu 

zamilováni, tedy jak říkám, on tak působil, ale mé city byli ryzí. Dohodli jsme se tedy 

na společné cestě za oceán. Nabídl se, že vše zařídí, abych s ničím neměla starosti. 

Ovšem na toto zařizování potřeboval jistý finanční obnos. Přiznávám, zpočátku jsem 

měla pochybnosti, ale on mi jen řekl: ‚Nemáš se čeho bát, Bettynko, za tyhle peníze 

nám zařídím parádní život za oceánem a pak už se budeme mít jenom dobře a budeme 

jenom spolu.‘ A tak jsem mu ty peníze dala.“ 

„Kolik to bylo, madam?“ 

„Dvě stě liber. Vzala jsem je z pozůstalosti mého muže. On si vždycky přál, 

abych díky nim byla šťastná a tento účel by mi jistě neodpíral.“ 

„Můžete nám ještě popsat, jak daný Edward Grey vypadal?“ 

„Vysoký asi jako vy, štíhlé atletické postavy. Krátké tmavě hnědé vlasy sčesané 

dozadu, zelené oči a hladce oholená tvář. Velmi si potrpěl na bezchybný vzhled.“ 

„Nedokázala byste si vybavit nějaký charakteristický rys, mateřské znaménko?“ 



„O mateřském znaménku nic nevím, ale přes levé rameno se mu táhla dost 

ošklivá jizva. Říkal, že je to vzpomínka na pád z koně.“ 

„Tak to by nám prozatím stačilo. Ozveme se Vám, jakmile budeme vědět něco 

bližšího.“ 

 

27. června 1928 

 „Jak se Vám ten dotyčný představil, slečno Chapmanová?“ 

„Theodore Brown.“ 

„A co přesně Vám ten člověk udělal?“ 

„Co mi udělal? Nechal mě tam, sprostě mě obalamutil. Byli jsme domluvení, že 

odletíme z Anglie. Už mě to doma nebavilo, samé zákazy a příkazy, co musím a co 

nesmím. Chtěla jsem žít vlastní život, být svobodná. Teddy mi v tomhle rozuměl a 

nikdy nezapomenu na to, co mi řekl: ‚Pokud chceš být svobodná, Katty, musíš se zbavit 

kotvy, která tě táhne ke dnu.‘ I když to byl podvodník, v tomhle měl pravdu. A protože 

pro mě byla tou kotvou má rodina, dohodli jsme se, že odletíme, nejlépe do Ameriky, 

protože tam je ten život prý úplně jiný. Řekl mi, že svobodný život není jednoduchý a 

že budeme potřebovat něco do začátku a také na letenky. On ale nebyl z bohaté rodiny 

jako já, a tak mě požádal o dvě stě liber a že všechno zařídí, protože mě by každý 

snadno poznal. Neměla jsem důvod mu nevěřit, sice jsme se znali krátce, ale jako by to 

byla věčnost. A pak, v den odletu, zkrátka nepřišel. Snažila jsem se letadlo pozdržet, ale 

když mi řekli, že let je plně obsazený, došlo mi, že jsme nikdy ani na seznamu 

cestujících nebyli. Víte, možná tak působím, ale zas tak hloupá nejsem. Taky bych tu 

mohla sedět v kaluži slz, ale mně jde jen o to, abyste toho podvodníka chytili.“ 

„Uděláme, co bude v našich silách, slečno. Můžete ještě popsat jeho vzhled?“ 

„Měl krátké tmavé vlasy s pěšinkou na stranu a upravený knírek. Byl celkem 

vysoký a štíhlý, připadal mi jako sportovec, ale údajně pracoval v nějaké kanceláři.“ 

„Nebyla na něm nějaká maličkost, která by ho dokázala jasně identifikovat? 

Například jizva?“ 

„Ano, myslím, že jsem si jednou všimla takové hluboké jizvy na rameni.“ 

„Na kterém?“ 

„Možná levé? Ano, určitě na levém.“ 

„Dobrá tedy. Prozatím Vám, slečno Chapmanová, děkuji, doufám, že se Vám 

budeme moci co nejdříve ozvat.“ 



10. října 1928 

„Uklidněte se, paní Bakerová, a řekněte mi, kdo a co Vám provedl.“ 

„Mně nikdo nic neudělal, ale jemu nejspíš ano.“ 

„Komu?“ 

„Mému, ehm, příteli, Alfredu Blackovi. Byli jsme smluveni na odjezd dnešním 

ranním vlakem z města, ale nepřišel. Velmi se obávám, že se mu muselo stát něco 

strašného, jinak by se určitě dostavil.“ 

„Jak vypadá Váš přítel?“ 

„Je to velmi šarmantní muž, vysoký, dobře vypadající. Má hnědé vlasy a 

pronikavě zelené oči. A nosí brýle. A ještě, což není na první pohled vidět, na levém 

rameni má jizvu, jako vzpomínku na velmi nešťastný souboj.“ 

„Kam jste se měli společně vydat?“ 

„Na sever, na venkov k rodině. Ale co to s tím má společného?“ 

„Proč jste neodjela sama?“ 

„Neměla jsem lístek. Vše zařizoval Freddy. Byli jsme domluvení, že se ráno 

v pět hodin sejdeme na nádraží a společně nasedneme do vlaku. Opravdu se bojím o 

jeho život.“ 

„Dávala jste panu Blackovi na pořízení jízdenek nějaký finanční obnos?“ 

„Ne, to vůbec. I když jsem mu to nabízela. Řekl mi: ‚Patti, peněz mám dost a 

postarám se o nás oba.‘“ 

„Jak dlouho se s panem Blackem znáte?“ 

„Proč se ptáte?“ 

„Mám totiž důvodné podezření, že údajný pan Black je podvodník.“ 

„To nepřipadá v úvahu. Freddyho znám velmi dlouho, déle, než manžela.“ 

„Jste tedy vdaná. Jaká je Vaše rodinná situace, paní Bakerová?“ 

„S manželem jsme svoji pět let. Dětmi jsme zatím bohužel obdařeni nebyli. 

Pořád ovšem nevím, co mají tyto nepatřičné otázky společného se zmizením mého 

přítele.“ 

„Možná dost. Kdybychom potřebovali doplnit Vaši výpověď, dáme Vám vědět. 

Teď můžete jít domů.“ 

  



„Tak jsem se na tu Patrice Bakerovou trochu vyptal. Podle všeho je to její 

manželství z rozumu. Rodina se dostala do finančních problémů, a tak holku provdali za 

dobře situovaného obchodníka. Ale moc spokojení prý nejsou, Bakerovi vadí, že nemá 

dědice.“ 

„Takže se provdala, aby přinesla zchudlým rodičům peníze do kapsy.“ 

„No jo, ale za pár let se její otec vzmátořil a teď si žijí snad ještě líp, než dcera.“ 

„Takže se rozhodla vrátit domů? Opustit vnuceného chotě? Ale co ten Black? 

Vůbec do toho nezapadá, spíš už jsem si myslel, že máme další k těm dvěma.“ 

„No, zkusil jsem se na něj poptat taky, kdyby to jméno náhodou nebylo falešný. 

A není. Alfred Black vážně existuje. A co víc, prý se v mládí zapletl právě s Patrice 

Bakerovou.“ 

„Takže to vypadá, že chtěli skutečně společně odjet, Patrice Bakerová by 

konečně opustila manžela, dala se dohromady se svou láskou z mládí. Předpokládám, že 

si Blacka nevzala, protože nebyl finančně zajištěn.“ 

„Ale podle všeho teď už byl.“  

„Něco mi říká, že to s těmi podvody souvisí. Podívej se na to ty.“ 

„Tak už minimálně ta jména – Eddy, Teddy, Freddy. A příjmení – Grey, Brown, 

Black? Dost očividné komisaři. A popisy vzhledu jsou všechny tři prakticky totožné. 

Navíc, pane, ta jizva na levém rameni Vás vážně nezarazila? Jde o totožného člověka. 

Řekl bych, že si těmi podvody na zajištěných ženách vydělával na útěk se svou velkou 

láskou. Přeci jen nechtěl za ní přijít jako chudák. Kvůli tomu ji už jednou ztratil.“ 

„Já jsem vážně idiot. Dobrá práce Tome. Je vidět, že už stárnu. Ale jedna věc tu 

stále nesedí.“ 

„Jaká pane?“ 

„Když už všechny ty peníze měl, všechno bylo zařízené a domluvené, proč 

nakonec nepřišel?“ 


