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Cohen said, ‘How’s the eggs?’

Cohen řekl, „Jsou ty vajíčka dobrý?“

‘Fine.’

„Jo, v pohodě.“

Cohen nodded. ‘That’s been my experience
of them, too.’

Cohen přikývl. „Taky s nima mám tu
zkušenost.“

Marshall said, ‘I still don’t know if I’m
trusting you or not.’

Marshall řekl, „Furt ještě nevím, jestli ti
věřím, nebo ne.“

Cohen pushed his plate to the edge of the
table so he wouldn’t have to twist too far to
reach it. ‘Gave you that stack of bibles line,
didn’t I? Wouldn’t have said it if I was
planning on screwin you.’

Cohen odsunul svůj talíř na kraj stolu, kde
na něj bez natahování dosáhl. „Říkal jsem ti
to s tím štosem biblí, ne? Neříkal bych to,
kdybych měl v plánu tě podělat.“

Marshall prodded some food round, like
checking for signs of life. He said, ‘Wasn’t
sure you’re a believer. Couldn’t tell if you
meant it or not.’

Marshall štouchal do kusů jídla, jako by
hledal známky života. Řekl, „Nevěděl jsem,
jestli jsi věřící, takže jsem si nebyl jistej,
jestli to pro tebe něco znamená.“

‘I meant it.’ He tried some coffee, added a
splash more cream. ‘But you’re right. I’m
about as spiritual as that lump of eggs.’

„Znamená.“ Zkusil kávu a přidal si ještě
trochu smetany. „Ale jinak máš pravdu. Je
ve mně asi tolik duchovnosti jako v tej tvej
kupce vajec.“

Marshall didn’t answer.

Marshall neodpovídal.

Cohen said, ‘I seen a lot more bad than
good, so if they happen to decide he’s keener
on misery than compassion, sign me up. But
until then.’

Cohen řekl, „Viděl jsem o dost víc zla než
dobra, takže kdyby se černokabátníci
rozhodli, že tomu nahoře jde víc o utrpení
než o soucit, můžeš mě k nim přihlásit. Ale
do tý doby...“

Marshall said, ‘I need to find Troy Rojas,
and I thought you might help me.’
Cohen smiled a little as he cut himself some
toast. ‘I can find you some friendlier
opponents to play hide and seek with. And
that’s just on our ten most wanted.’
‘Are you interested or not?’

Marshall řekl, „Potřebuju najít Troye Rojase
a myslel jsem, že bys mi mohl pomoct.“
Cohen se trochu usmál a ukrojil si kus
toustu. „Jestli si chceš hrát na schovávanou,
můžu ti najít pohodovější lidi. Pár by jich
bylo i na našem seznamu desíti
nejhledanějších.“
„Zajímá tě to, nebo ne?“
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Cohen nodded. ‘I am. It’s actually his friend
Mr. Bolt I’ve been looking for, but from
what I’m told it’s a find-one-get-one-free
type situation.’

Cohen přikývl. „Zajímá. Přesněji řečeno
bych chtěl najít jeho kámoše, pana Bolta.
Ale z toho co vím je to ten druh situace, kde
najdeš jednoho a druhýho dostaneš zdarma.“

‘I’d say that’s more or less what we’re
looking at.’

„Jo, řekl bych že více méně to takhle je.“

Cohen removed his glasses, wiped a lens
with his tie. ‘You made a good mess of your
house last night.’
‘Personal best.’
‘I spoke to the police lady from APD you
saved.’
Marshall had some coffee, watched the
street. ‘And what did she have to say? Other
than that I saved her?’
‘She said you were looking for a missing
girl, disappeared down in Albuquerque.’
‘That’s right.’
Cohen gave it a bit of time, in case he had
more. When there was just silence he said,
‘So what she didn’t know was how you’d
reached the conclusion Bolt and Rojas or
one of them knows something about it.’
‘What’s it to you?’
Cohen dipped his head, slipped the aviators
back on. ‘Well, like I said on the phone. Just
think it’d be prudent for someone of official
standing to know what all the pieces are.’
‘I’m not sure I can be entirely frank with
you.’
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Cohen si sundal brýle a otřel jedno sklo do
kravaty. „Včera večer sis doma udělal
pěknej bordel.“
„Osobní rekord.“
„Mluvil jsem s tou policajtkou
z Albuquerque, kterou jsi zachránil.“
Marshall si dal kávu a pozoroval ulici. „A co
ti pověděla? Kromě toho, že jsem jí
zachránil?“
„Říkala, že hledáš pohřešovanou holku, co
se ztratila tam u nich.“
„To hledám.“
Cohen tomu dal chvilku čas, kdyby chtěl
Marshall ještě něco říct. Když se mu dostalo
jen ticha, řekl, „No, to co jí nebylo jasný je,
jak jsi došel k závěru, že Bolt a Rojas, nebo
aspoň jeden z nich, o tom něco ví.“
„Proč tě to zajímá?“
Cohen sklonil hlavu a zase si nasadil pilotky.
„No, jak jsem ti to říkal do telefonu. Prostě
si myslím, že by bylo dobrý, aby někdo od
úřadů věděl, jak se to celý má.“
„Nejsem si jistej, jestli k tobě můžu bejt
zcela otevřenej.“
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