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UKÁZKA Z OBSAHU KNIHY 
 

KAPITOLA 6. 

 

Obrátila se k němu a pomalu si ho prohlédla od hlavy až k patě. Kupodivu ten pohled 

vydržel, aniž se ošil. Teprve, když mrkla do předsíně, ustoupil ode dveří, aby mohla projít 

dovnitř. Kabelu odložil na dlažbu vedle botníku. „Byla by blbost zvát tě dál,“ poznamenal. „Jdeš 

do vlastního.“ 

„To je pravda,“ přikývla a vstoupila do bytu. Iluze o tom, že se jí právě tam paměť zázračně 

vrátí, si už nedělala. A necítila ani velké zklamání, když k tomu skutečně nedošlo. Prohlédla si 

halu, moderně zařízenou kuchyň i prostorný obývák. Pak nahlédla do ložnice a pokojíku, který 

patrně sloužil jako pracovna. Koupelna byla světlá a pohodlná. Karin uznala, že je to moc hezké 

bydlení. Není divu, že se jí odtud nechce a má to tady ráda.  

Hynek jí dopřál dostatek času na seznámení s prostředím. Objevil se za ní, až když zůstala 

stát ve dveřích do obývajícího pokoje a pohlcená vlastními myšlenkami opřela rameno o 

zárubeň. „Nechceš si sednout? Dát si něco k jídlu nebo pití? Vypadáš unaveně,“ začal 

konverzačním tónem. Pomalu se k němu obrátila.  

„Díky, ale nemám chuť.“ 

„Opravdu si nic nepamatuješ? Mě, náš byt… tu čtvrteční hádku?“ 

Mlčky zakroutila hlavou.  

Hynek si odkašlal. „Ale vaši ti už pověděli, jak to mezi námi je…“ konstatoval. 

„Samozřejmě,“ odpověděla.  

 „Chápu. A vím, že mě asi nenávidíš. Kvůli tomu, co jsem způsobil. S penězi a tak. Ale už 

pracuju na nápravě, vážně. A jde mi to dobře. Dokázal jsem pokrýt nějaké dluhy a budu v tom 

pokračovat dál…“ 

„Z čeho jsi je uhradil?“ proklála ho rentgenovým pohledem. 

„No… vyhrál jsem…“  

„Aha. Takže jedeš pořád ve stejných kolejích,“ potřásla skepticky hlavou.  

„Karin, já se z těch průšvihů vysekám. Teď nemám jinou možnost. Potřebnou částku 

normální prací tak rychle nevydělám. Sázet musím.“ 

„Protože jsi nemocný.“ 

„Ne!“ Zamával rukama ve vzduchu – snad tím gestem chtěl její slova dementovat.  „Nechám 

toho hned, jak se dostanu ze všech dluhů. Přísahám! Já… chtěl bych, abys mi uvěřila. Nikdy jsem 

si nepřál tě zklamat! Pořád tě miluju a myslím to vážně. Třeba bychom mohli všechno, co bylo, 

smazat a začít znovu? Jinak a líp. Karin, ty jsi žena mého života, copak to nechápeš?“ 

Pohlédla mu do obličeje a zkoumala své pocity. Přestože ta tvář byla sympatická a z očí 

vyčetla, že nelže, její srdce zůstalo téměř chladné. Jako muž byl Hynek sexy i přes momentální 

ztrhanost, ale ona se nerozechvěla láskou. Vnímala pouze smutek. „Ne, nechápu. Jak můžeš 

říkat něco takového a zároveň provádět věci, kterými mě deptáš?“ Dlouze povzdechla. „Nemá 

smysl to rozebírat. Hynku, prosím, nechej mě teď o samotě,“ hlesla unaveně.  

Potřebovala pár chvil jenom sama se sebou. Poslední dny okolo ní neustále někdo byl. 

Sestřičky, lékaři, uklízečky a pomocnice, případně rodiče. Ostatní pacienti. V nemocnici 
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postrádala soukromí - kdykoli se mohl někdo objevit. A ona teď prahla po tichu. Neměla chuť  

nikomu nic vysvětlovat, mluvit, vlastně ani myslet. 

Chtěla zkrátka jenom tak být...  

„Karin, promiň mi všechno…“ Z Hynkova postoje vyzařovala beznaděj. V koutcích očí se 

dokonce objevil záblesk slz. „Je mi to moc líto… Ani nevíš, jak bych si přál vrátit čas!“ 

Než se nadála, přistoupil k ní a s nenadálou prudkostí ji strhl do náruče. Padla na jeho prsa -  

přestože byl hubený, měl překvapivou sílu. Přitiskl ji k sobě a odhodlaná ústa přistála na jejích. 

Začal ji líbat s hladovou vášní smísenou se zoufalstvím. Nejprve ho chtěla odstrčit, pak však 

ochabla a poddala se mu. Ne kvůli touze, ale ze zvědavosti, co s ní jeho doteky udělají. Jak na ně 

zareaguje?  

Rozevřel jazykem měkká ústa a pronikl dovnitř. Připadal jí spíš opatrný než smělý, ale po 

pár vteřinách ho nejspíš povzbudilo, že neprotestuje. Sevřel její pas a vjel rukou do vlasů. 

Polibek zhutněl a ona na břiše pocítila náznak erekce. Kdesi v nitru se však místo doutnající 

rozkoše rozezněla varovná struna říkající, že tohle nesmí dopustit. Nemůže se s Hynkem 

sbližovat, v žádném smyslu. Nejméně v tom sexuálním… 

Zavrtěla se a uhnula hlavou - on ji však nepouštěl, zjevně pohlcený chtíčem. Nebylo se asi 

čemu divit: erotické hrátky neprovozovali bůhvíjak dlouho, takže vilným chutím podlehl 

snadno. Jeho paže se okolo ní ovíjely jako pevné liány. Chtěla něco říct, ale jeho rty plenily její 

tak snaživě, že k tomu nedostala příležitost. Nakonec usoudila, že je načase projevit důrazné 

odmítnutí. 

Vší silou se opřela do Hynkovy hrudi a zatlačila s takovou energií, až zavrávoral. Měl 

zrudlý obličej, dýchal zrychleně, a v rozšířených zornicích viselo zmatené nepochopení. „Co…? 

Karin?“ zachraptěl.  

„Nic,“ odvětila a otřela si ústa. „Prostě nic,“ dodala, aniž z něj spustila pohled. „A už to nikdy 

nezkoušej. Nikam to nepovede.“ 

„Ale vždyť… zdálo se mi, že nejsi proti,“ zakoktal popleteně.  

„Zkrátka ses mýlil,“ pohodila rameny. Mluvila zdánlivě klidně, ale uvnitř to v ní vřelo. Nikoli 

vzteky, ale rozrušením. Celá tahle situace byla tak podivná a zneklidňující! Proboha, kdo by 

chtěl prožívat takové schizofrenní momenty? Ten cizí muž - její bývalý snoubenec - nebyl 

fyzicky nepříjemný, a nijak jí neubližoval. Kdysi je pojila láska, ale ona ji vůči němu už necítila. 

Možná spíš náznak soucitu… Mrazilo ji z toho, ale nemohla si pomoct.  

Najednou jeho přítomnost nesnesla. „Prosím, odejdi. Aspoň na pár hodin chci mít klid…“ 

pronesla tiše, ale se vší rozhodností. 

Nohy ji přestávaly poslouchat, a tak přešla k nejbližšímu křeslu a vyčerpaně do něj klesla. 

Hlavu schovala v dlaních, přes které nechala spadnout vlasy v naději, že se tak před ním lépe 

schová. A upřímně poděkovala bohu, když o dvě minuty později zaslechla klapnutí dveří od 

bytu, po němž v zámku kovově cvakl klíč.  

Dlouze vzdychla. Z toho, co se právě odehrálo, pociťovala v duši smutek. Hynkův pokus o 

polibek představoval příslovečný poslední hřebík do rakve jejich vztahu. Karin v hlavě duněla 

ozvěna kladiva, které ho do ní zatlouklo. 

Z očí jí vyklouzla horká slza marnosti. Cítila se bezradná a ztracená. Netušila, co si počít se 

zítřkem a vlastně s každým dalším dnem, který ji čeká. Strach, že ta prokletá amnézie nikdy 
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neodezní, byl jako ledová pavučina, do níž ji zamotal zlomyslný, smrtící pavouk. Nevěděla si 

rady a pocítila divoký vztek vůči osudu.  

Proč to muselo postihnout právě ji?! 

 

*** 

 

Reichlovo čelo krabatilo usilovné přemýšlení. Civěl do obšírně sepsané zprávy svých kolegů 

a pročítal záznam o zavražděné důchodkyni. Už ho znal skoro zpaměti, ale znovu se jím 

tvrdošíjně prokousával, jako by mezi řádky mohl objevit něco nového.  

Květa Jakubisková, sedmdesát šest let, vdova žijící na samotě. V  noci z pátku na sobotu 

prožila chvíle hrůzy, načež zemřela rukou sadistického vraha. Že jde o stejného pachatele jako 

v případě podřezané Vlaďky Munzarové – teď již totožnost mladé ženy nalezené v lesoparku 

znali – neměl pochyb. Stará paní sice nebyla zneužita a způsob jejího mučení se od 

devětatřicetileté oběti lišil, ale hlava oddělená hladkým řezem od trupu mluvila za vše. Obě 

ženy měla na svědomí jedna a tatáž osoba. 

„Krucinál,“ zavrčel polohlasně, jenom sám pro sebe. Dvě vraždy během necelých šestatřiceti 

hodin, a obě spáchané v okruhu několika kilometrů! Co mohou očekávat dál? Novou oběť? Jde o 

stejného zločince, který řádil i na dalších místech republiky, anebo ho někdo místní jenom 

napodobuje? Což byla varianta, kterou nemohl opomenout. V historii kriminalistiky se mnoho 

nevyrovnaných jedinců inspirovalo zločiny jiných - těch, které považovali za své ‚učitele‘. Často 

dokonce s cílem být lepší než oni. 

Proč vrah zlikvidoval další ženu tak brzy po Munzarové? Měl nějaký důvod, nebo šlo o shodu 

náhod? Anebo se plete a jde o dva různé pachatele? Tomu však příliš nevěřil. 

V každém případě je ten člověk jako duch. Objeví se, zabije a zase zmizí jako pára nad 

hrncem. Nezanechá po sobě ani náznak stop – to jediné, co našli, byly vlasy pocházející 

z paruky. Syntetické. Není se čeho chytit, neexistují svědci… Prostě nic!  

„Je to v prdeli,“ uhodil pěstí do stolu a odrazil se patou od podlahy. Odjel na otáčecí židli do 

uličky a natočil obličej k Zolovi. Mladší kolega se soustředil na nástěnku s popisem 

vyšetřovaných trestných činů. „Nemáme vůbec nic, a dneska můžeme klidně narazit na další 

mrtvolu,“ vytrhl ho Eda ze zadumání. 

„Případně víc,“ konstatoval Zolo suše a udělal obrat o sto osmdesát stupňů. „Pokud se náš 

chlápek rozhodl oživit si vraždou každý den…“  

„O tom radši ani nemluv,“ zamračil se Reichl. „Nerad bych to přivolal.“ 

„Už mlčím,“ odtušil inspektor, a přes rameno mrkl zpátky k nástěnce. „Taky se ti zdá, že má 

v oblibě hlavně starší ženy, co se týká obětí? My tu sice máme jednu mladou, ale když přičteme 

případy z jiných měst – a vsadím boty, že klidně můžeme - pak jsou to převážně dámy okolo 

sedmdesátky.“ 

„Ne tak docela. Dneska jsem pořádně studoval všechny šetřené vraždy, ve kterých hraje roli 

nůž. A objevil jsem pětačtyřicetiletého podnikatele a devětadvacetiletou dealerku drog, kteří 

skončili stejně jako naše dvě oběti. Plus jednoho pojišťováka.“ 

 „Podřezané hrdlo?“ 

„Ano. Asi je to jeho způsob komunikace.“ Komisař se opřel dlaněmi do kolen, vstal a 

přistoupil k Zolovi. „Nechává na místě svůj podpis...“  
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„Což je zjevně jediná věc, se kterou můžeme pracovat,“ dokončil jeho myšlenku inspektor. 

„Sakra málo!“ 

„Přesně tak,“ přikývl Eda a přimhouřil víčka. „Kdo takhle zabíjí, nebo spíš popravuje? Co 

myslíš?“ 

„Běžné to rozhodně není,“ zamyslel se Zolo. „Já sám vidím takový způsob vraždy poprvé.“ 

„Vítej v klubu.“ 

„Připomíná mi to extrémní islamisty. Víš, takové ty popravy nepohodlných lidí. Je toho všude 

plno.“ 

„No, ale ti taky často používají střelné zbraně.“ 

„Jasně, ale nože neméně. Aspoň mám ten dojem. Neviděls teď nedávno to video na 

youtube…“ 

„Ježíši, dej mi pokoj s krvavými filmy! Nemáš toho snad dost v práci?“ obrátil Reichl oči 

v sloup.  

„Mám. V poslední době určitě,“ přiznal druhý muž. „Ale člověk by měl vědět, co se děje ve 

světě, aby byl v obraze.“ 

„Nemusím mít všechno. A radši bych viděl obrázek našeho pachatele. Hajzl jeden.“ 

„Je jako psí čumák. Kdo dokáže rozmlátit staré ženské obličej tak, že není k poznání? 

Uříznout jí prst?“ zamračil se Zolo. V duchu ho už poněkolikáté zamrazilo – Jakubisková byla 

jen o něco málo starší než jeho babička. Podobně jako Reichl bojoval, co se aktuálních vražd 

týkalo, s osobními pocity. Na oddělení pracoval už přes tři roky a viděl ledacos, ovšem k šetření 

takhle brutálních zločinů se dostal poprvé.  

„Jak říkám. Hajzl. A to je slabé slovo,“ odpověděl Reichl tak trochu nepřítomně, protože mu 

právě začal vyzvánět telefon a on ho lovil v kapse. 

„Haló!“ houkl do mluvítka a zaposlouchal se do slov volajícího. „Jasně, díky za zprávu. Budeš 

ještě u sebe?“ 

Zazněla chrčivá odpověď. 

„Oukej, za půl hodiny dorazíme.“ Pak vrátil mobil na původní místo a obrátil se k Zolovi. 

„Tentokrát půjdeš na soudní se mnou. Potřebuješ zocelit,“ zavelel, a aniž čekal na reakci, 

zamířil ke stolu, ze kterého sebral zbraň a doklady. Letmým pohledem se ujistil, že ho Zolo 

následuje, a svižně vyrazil ke dveřím.  

 

*** 

 

V pudu sebezáchovy a obavách, aby nepropadla depresi, nakonec vstala, převlékla se a 

znovu prošla celý byt. Uvařila si bylinkový čaj, a zatímco chladl, zamířila do pracovny. Tam totiž 

mohla narazit na dokumenty, které vrhnou světlo na důležité věci.  

A nestačila se divit. Ve složkách, které postupně otevřela, objevila úřední listiny, z nichž 

běhal mráz po zádech. Představovaly nezvratné důkazy o Hynkových exekucích, platebních 

výměrech a různých upomínkách. Byly zde i dopisy od leasingové společnosti – ten poslední 

oznamoval zabavení téměř splaceného vozu.  

Karin na tu pohromu jen zírala a v duchu se omluvila rodičům za své – byť chvilkové – 

podezření, že chtějí lstí zabránit plánované svatbě. To, co Hynek prováděl, bylo skutečně 
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patologické. Není divu, pomyslela si, že jsem ten vztah ukončila. Tohle celé je čiré bláznovství! 

A žít s cvokem, který si navíc svou úchylku nehodlá přiznat – to se nedá. 

Měla v plánu prozkoumat taky svůj počítač – jistě poskytne další hromadu informací, ze 

kterých může skládat obrázky minulého života. Zapnula ho, vtom ji však vyrušilo dvojité 

cinknutí domovního zvonku.  

V první chvíli ji napadlo, že se vrátil Hynek, pak si ale uvědomila, že ten přece nemá důvod 

zvonit. Zvedla se od stolu a vyrazila ke dveřím. Vyhlédla kukátkem a spatřila mladou 

černovlasou ženu, přešlapující na chodbě. Díky fotkám, které si prohlížela nesčetněkrát, ji hned 

a bezpečně poznala.  

Jmenovala se Marta Stárková a spojovalo je dlouholeté přátelství. Když se Karin rozváděla, 

poskytla jí kamarádka pevnou oporu. A naopak Karin pomáhala v těžké životní situaci jí – 

Martu a jejího muže Karla postihla před třemi roky velká tragédie – jejich dcerka, teprve dvou a 

půlletá Jasmínka, podlehla boji s leukémií. Marta se z té rány nikdy úplně nevzpamatovala, což 

bylo pochopitelné - navenek ale o své bolesti mluvila pouze výjimečně. Tolik aspoň Karin 

věděla od mámy. 

Alena jí o přátelích a rodině vyprávěla hodně dopodrobna a ona teď měla pocit, že tu 

tmavovlásku zná navzdory amnézii velmi důvěrně.  

Otevřela dokořán. Obě ženy na sebe pár sekund hleděly mlčky, až nakonec promluvila 

Marta. „Čauky. Tvoje máma mi volala, že už jsi doma… A tak jsem se stavila.“ 

„Propustili mě odpoledne,“ přisvědčila. „Vlastně jsem se vrátila před chvílí.“ 

„Neruším? Nechtěla jsem tě otravovat v nemocnici, bylo toho na tebe hodně. Ale teď už mi to 

nedalo. Chtěla jsem tě vidět.“ Zachrastila pytlíkem se slanými pistáciemi. „Tvoje oblíbené!“ 

„Pojď dál,“ pousmála se Karin a pokynula paží ke kuchyni.  

„Jak se cítíš? Totiž, promiň, to je asi hloupý dotaz. Samozřejmě vím, že si nic nepamatuješ, 

takže asi žádná sláva…“ nasadila Marta omluvný výraz. 

„To je pravda. A co se minulosti týká, mám v hlavě opravdu vymeteno,“ povzdechla. „Dost 

nepříjemná situace. Máma mi sice pověděla spoustu věcí a zásobila mě fotkama… ale i tak jsem 

ze všeho nesvá,“ pokrčila bezradně rameny. „Nemám zdání, co se přihodilo – asi jsem odněkud 

spadla, anebo zažila nějaký šok – tedy podle mínění doktorů. Těžko říct, jak se to bude vyvíjet 

dál. Ale jinak mi je docela dobře.“ 

„Aspoň, že tak. Musí to být hodně zvláštní,“ potřásla Marta hlavou, a pak přijala nabízené 

místo u jídelního stolu. „Neumím se do toho vžít.“ 

„Chápu. A jo, je to divné,“ souhlasila Karin. „Třeba právě tohle - co ti vlastně můžu 

nabídnout? Vím pár věcí o tvém životě a našem kamarádství, ale netuším, jakou piješ kávu… 

pokud ji vůbec piješ. Nebo dáváš přednost alkoholu?“ Zakřenila se, aby situaci trochu odlehčila. 

Marta zareagovala neveselým úsměvem.  

„Dám si obyčejnou vodu a kávu černou rozpustnou. Malou,“ řekla pak.  

Přestože to bylo trochu neobvyklé posezení, Karin se během něj cítila úplně jinak, než při 

setkání s Hynkem. V nitru cítila souznění - věděla, že je s touhle ženou duševně propojená. 

Velmi rychle našly společnou řeč. Jejich povídání se neslo na obecné rovině a nenásilně 

doplnilo střípky informací, co už Karin posbírala.  
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Zabraly se do hovoru tak hluboce, že vůbec nezpozorovaly padající soumrak. Teprve když 

musely rozsvítit, uvědomily si, kolik je hodin. A téměř ve stejný okamžik zaslechly odemykání 

vstupních dveří.  

„Vidím, že se Hynek jen tak nevzdá,“ pronesla Marta polohlasem. „Dostat ho z bytu bude 

pořád stejně tvrdý oříšek.“ 

„Podle všeho ano,“ zamračila se, a pak raději zmlkla, protože na dlažbě zašustily tiché kroky. 

Mrkla ke dveřím, v nichž o chvilku později stanul její spolubydlící – jinak by ho teď nazvat 

nemohla - a zatěkal nejistým pohledem mezi oběma ženami. Teprve pak je pozdravil. 

„Čau,“ zareagovala Marta s výrazem, který doslova mrazil. „Nečekala jsem, že tě tady 

potkám. Pořád ještě nemáš bydlení?“ 

„Ale… já přece bydlím tady,“ kontroval, nicméně jeho hlas postrádal byť i pouhý náznak 

bojovnosti. 

„Řekla bych, že jsi chlap jenom podle jména a koulí,“ ušklíbla se Marta. „Jinak by ses dávno 

odstěhoval. Dobře víš, že tě tady Karin nechce, a taky je ti jasné proč. Jsi jediný, kdo si nedokáže 

přiznat, že prohrál. Což je vzhledem k tomu, jakým způsobem ses k vašemu rozchodu 

dopracoval, řečeno dost výstižně.“ 

„Marto, já se s tebou nechci hádat.“ 

„Já se nehádám. Jenom konstatuju, že nejsi ochotný vyklidit pole.“ 

„Hele, nech toho, jo? Z nás dvou jsem tu doma já.“ 

„Prdlajs! Děláš všechno pro to, abyste o ten domov přišli! Oba dva!“ Marta nebezpečně 

zvýšila hlas. 

„Vůbec tomu nerozumíš!“ 

„Já, jo? To ty se chováš jako idiot a vyhazuješ peníze oknem! A nejenom svoje, taky 

vypůjčené! Jsi úplný blázen!“ 

„Nehádejte se,“ vstoupila do stále emotivnější diskuze Karin a vstala. „Na rovinu, Marta má 

naprostou pravdu,“ zabodla oči do Hynkovy tváře. Rychle uhnul pohledem, ona však odhodlaně 

pokračovala. „Ale nemá smysl se tady teď dohadovat. Tohle musíme dořešit my dva mezi 

sebou. A rovnou ti říkám, že to uděláme hodně brzo. Měla jsem dnes spoustu času, abych si 

pročetla všechny papíry, které dokazují, jak daleko jsi s tím gamblerstvím zašel. A jestli jsem 

v minulosti nebyla dost rázná, tak s tím rychle začnu.“ 

Konečně našel odvahu, aby se na ni znovu podíval. „Karin,“ hlesl sotva slyšitelně. „Prosím, 

dej mi ještě šanci.“ 

„Nedostal jsi jich snad už dost?!“ vykřikla místo ní Marta. Karin si samozřejmě 

nepamatovala, kolikrát nad Hynkovým chováním přimhouřila oko, a ona měla pocit, že to právě 

teď musí naplno zaznít.  

„Na tom nesejde. Já Karin miluju, jako jsem nikdy žádnou nemiloval!“ 

„Trochu divná láska!“ V Martiných hnědých očích se objevil záblesk čehosi, co Karin zarazilo. 

Zvláštní smutek kombinovaný s bolestí. Může za to ztráta Jasmínky? Je to možné, ačkoli 

současná chvíle byla na míle vzdálená vzpomínkám na mrtvou holčičku.  

Teď však řešili něco jiného, a tak šly její úvahy stranou. 

„Patříme k sobě,“ pronesl Hynek trucovitě směrem ke Karin. „Chápu, že jsi rozčilená, ale už 

jsem ti dneska říkal, že všechno napravím.“ 
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„Jistě, a mluvil jsi i o tom, jakým způsobem na tom pracuješ,“ odtušila nakysle. „Tím ale nic 

nevyřešíš.“ 

Svěsil ramena a kousl se zevnitř do tváře - snad si chtěl záměrně způsobit bolest. Všichni tři 

zůstali několik minut zticha a téměř bez hnutí – jako sousoší nejisté bezradnosti.  

„Půjdu si lehnout.“ Hynkova slova přerušila mlčení a Karin se po nich zamračila. Význam její 

mimiky pochopil okamžitě. „Neboj. Už několik týdnů spím v pracovně na rozkládacím křesle. 

Ložnice je tvoje,“ vysvětlil s poraženeckým výrazem. Pak se otočil a krokem hodným mnohem 

staršího muže opustil místnost. 

Karin s Martou na sebe vrhly krátký pohled. „Nemáš chuť na panáka?“ zeptala se paní domu. 

Druhá žena přikývla dřív, než dozněl otazník za větou.  

 

KAPITOLA 7. 

 

Televize v pokoji zastrčeného motelu nestála za moc. Občas vypadl signál a obrazovku měla 

jako dlaň, ale kdekoli se ubytoval, využíval zvukovou kulisu a zatahoval rolety. Rozhodně si 

nepřál, aby ho nějaký zvědavec šmíroval za dveřmi nebo skrz okno. Tu směšnou krabici na zdi 

zapnul čistě účelově -  nudný program místní televizní stanice ho za mák nezajímal.  

Právě se věnoval náročnému fyzickému tréninku, který provozoval s neměnnou 

pravidelností. Pracoval na sobě vytrvale a systematicky. Nevynechal cvičení ani jeden den - 

výsledkem byla dokonalá kondice a postava, pro kterou by většina mladších mužů vraždila. On 

to ale nedělal kvůli vzhledu – potřeboval být silný a pružný. Zkrátka v plné formě. 

Pro své poslání. Pro to, čím žil.  

Zabloudil pohledem ke skříni, na níž leželo pouzdro s  nožem. Byl to speciální nástroj, který 

si nechal vyrobit na zakázku. Nikdy té investice nelitoval. Naopak, považoval ji za nejlepší ve 

svém životě. Prožil díky ní spoustu potěšení.  

Nyní však cítil plíživou rozladěnost, která s jeho zbraní tak trochu souvisela. Poslední dny ho 

zneklidňovala jedna konkrétní žena. Blond, drobná a nenápadná, ale rozhodně ne slepá. Viděla 

toho příliš a podařilo se jí uniknout. Což byl problém - dost zásadní. Jistě, tu noc byla tma, dělilo 

je několik metrů a on nebyl hlupák – samozřejmě se jako obvykle maskoval. Identifikovat ho 

může jen stěží, tím si byl jistý. 

Jenže žila! A to mu vadilo. Jeho činy měly jen zřídkakdy svědky, ale pokud ano, postaral se o 

to, aby nepřežili. Tentokrát měl smůlu. Musí s tím něco udělat, zatraceně! Potíž tkvěla v tom, že 

takových holek po tomhle městě pobíhají stovky. Ta jeho nebyla ničím výjimečná a ruku na 

srdce, ani si ji nestačil pořádně prohlédnout. V hlavě měl jediné: dostihnout ji a odstranit.  

Hrdelně zavrčel: pomyšlení, že je ta žena volná, ho totiž opětovně namíchlo. Dokonce tak, že 

při příští figuře málem ztratil rovnováhu. Pouze přísná sebekontrola způsobila, že ze sebe 

nevypustil peprnou kletbu. Opanovat své emoce dokázal perfektně – nikdy nepřevzaly vládu 

nad chladnou silou jeho rozumu.  

Dokončil dnešní trénink tak, jak měl naplánováno, a sáhl po ručníku. Třebaže motel hostům 

nabízel svoje, on zásadně používal vlastní. Nerad nechával stopy DNA. I proto měl hlavu 

oholenou dohladka stejně jako obličej a na jeho těle byste nenašli ani chloupek. Když souložil, 

pak jedině s ochranou. Dával si dobrý pozor, aby po něm nezůstalo absolutně nic. A evidentně 

byl úspěšný – celá slavná policie na něj byla krátká.  
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Užuž mířil ke koupelně, když koutkem oka zahlédl na mrňavé obrazovce tvář, která upoutala 

jeho pozornost. Udělal dva kroky zpátky a důkladně si ji prohlížel.  

„Ale ale!“ pokýval zvolna hlavou, a zvlnil rty ve studeném úsměvu. „Tak tady tě máme, 

holubičko!“  

Moderátor jakési regionální relace právě komentoval zvětšeninu fotky opálené blondýny 

mezi třicítkou a čtyřicítkou. Snímek jí vůbec nelichotil – vlasy měla neupravené, nebyla 

nalíčená a obličej hyzdilo několik modřin a šrámů. Přesto ji bezpečně poznal. 

Je to ta ženská z lesa. Ta, která ho přistihla ve chvíli, kdy prožíval vrcholné vzrušení 

z nadvlády nad jinou bytostí a vůně teplé krve. Obojí ho fascinovalo.  

Potřeboval tyhle pocity absolutní moci - vábily ho víc, než cokoli jiného na světě. A právě teď 

po nich znovu prudce zatoužil. Ale ovládl se a přenesl plné soustředění na slova sice 

uhlazeného, ale suchopárného moderátora. 

„… mladá žena je dnes již doma se svou rodinou a její identita je objasněna.“ 

Fotku zmuchlané osoby z nemocnice vystřídal nový obrázek: žena v červených šatech na 

něm pózovala mezi dvěma rozměrnými olejomalbami a šťastně se zubila do objektivu.  

„Ukázalo se, že jde o akademickou malířku Karin Mindlovou. Přestože se zotavuje dobře, 

dosud trpí těžkou amnézií, kvůli které si nevzpomíná na nic ze svého bývalého života. 

Nepoznává ani své blízké. A právě v souvislosti s poúrazovou ztrátou paměti jsme dnes do 

studia pozvali doktora…“ 

Dál už ho nic nezajímalo, a tak se od televize odvrátil.  

Ztráta paměti? Takže ona nic neví? Nepamatuje si, co viděla?! Nebyl si jistý, jestli z toho má 

mít radost, anebo ho to spíš uráží. Rozhodně však kápl na zajímavé informace. Takže veřejně 

známá osoba…? V tom případě nebude složité ji najít. Nepotřeboval si zapisovat její jméno – na 

rozdíl od ní měl paměť v naprostém pořádku a vždycky si do ní uměl uložit všechno podstatné, 

aniž musel používat usvědčující záznamníky.  

Televizní pořad, o který původně vůbec nestál, mu čirou náhodou poskytl východisko ze 

vzniklého problému. Považoval to za dar. Osud ho má rád! Je vážně dobrý, je dítě štěstěny. 

Původně tenhle zapadákov navštívil kvůli zakázce, úmyslně by sem nejel. Teprve poté, co mu 

unikla ta ženská, se rozhodl zůstat déle a najít ji. Ovšem potřeboval odreagování, a tak si 

vyhlédl tu stařenu. Bující frustraci nějak utišit musel.   

Teď může dokončit otevřenou věc - zbavit se ženy, která neměla zůstat naživu. Vzhledem 

k situaci nemusí pospíchat, má čas připravit dokonalý plán. Skvělé! 

Umělecký svět bude jistě truchlit. Ceny obrazů té mazalky mnohonásobně vzrostou – 

pozůstalí si budou mnout ruce a ona se dočká nesmrtelné slávy. Vlastně jí tím, že ji připraví o 

život, prokáže skvělou službu. Měla by za to být vděčná! Ano, předtím, než se s ní vypořádá, mu 

bude muset poděkovat – to je jisté. Pocítil náznak sexuálního vzrušení. S touhle dámou si 

rozhodně užije jinak, než s tou svraštělou babkou.   

Ne, že by ho netěšila každá rána, kterou té bábě zasadil. Jak božsky ječela bolestí, když jí 

řezal palec! Bohužel ale rychle omdlela a nepomohla ani povzbuzující injekce, kterou jí píchl. Ta 

důchodkyně umřela mnohem dřív, než potřeboval: hádal, že na infarkt nebo jinou pitomost. 

Když nic jiného, aspoň jí rozmlátil obličej na kaši. Zasloužila si to.  

Ale teď… teď to provede jinak. Zažije pořádnou jízdu na plný plyn. Najde tu malířku a 

vymyslí speciální způsob, jak si s ní pohrát. Bude to báječné!  
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Aniž o tom přemýšlel, začal automaticky masturbovat. Přešel do koupelny a postavil se pod 

sprchu. Volnou rukou otočil páčkou baterie a pod proudem horké vody se rychle, systematicky 

přivedl k vrcholu. Zůstal v koupelně ještě třicet minut a celou tu dobu nechal téct vodu, která 

dokonale odstranila jeho tělesné výměšky.  

Kdyby pil, nejspíš by si teď nalil sklenku něčeho slavnostního. Jenže alkohol je droga, která 

tupí smysly i úsudek, a proto se mu zásadně vyhýbal. On nepodléhal slabostem obyčejných lidí, 

kdepak! 

V klidu se vrátil do pokoje, vzal ze skříně svůj nůž, a ulehl s ním do postele. Celou příští 

hodinu věnoval detailnímu plánování, co provede s Karin Mindlovou… svědkyní a jednou z jeho 

příštích obětí. Ano, přesně tak. Protože dřív, než se vypořádá s ní, bude potřebovat další porci 

zábavy. Každopádně. 

 

*** 

 

Zolo nechtěl před Reichlem vypadat jako bábovka, a tak se na pitevně, kterou odjakživa 

nesnášel, zdatně držel. Myslel si, že snese hodně, ovšem pohled na mrtvé tělo paní Jakubiskové 

byl mnohem horší než fotografie pořízené na místě činu. Měl co dělat, aby nezačal zvracet, čímž 

by se v očích svého nadřízeného i doktora Petruse totálně znemožnil. A to nehodlal připustit – 

už přece není žádný zelenáč! 

Soudní lékař kriminalistům se stoickým klidem popsal pravděpodobný průběh poslední noci 

čerstvé oběti. Jakubisková měla několik modřin, které časově předcházely následnému týrání – 

stejně jako v případě zavražděné Munzarové ji pachatel nejdříve omráčil.  

„Patrně se připravoval na to, co s ní bude provádět dál. Potřeboval, aby zůstala nějaký čas 

v limbu,“ mínil s  pokrčením ramen Petrus, načež ze stolu zvedl šálek vychladlé kávy a zhluboka 

se napil. Zolo ho za to obdivoval – sám měl problém polknout, natož aby pustil do žaludku 

cokoli včetně tekutin.  

„Asi je to jeho obvyklý způsob,“ zauvažoval Reichl, zatímco bedlivě zkoumal nehybné tělo. 

„Příčina smrti je stejná jako v minulém případě?“ poukázal na proříznuté hrdlo.  

„Nikoli,“ zavrtěl doktor hlavou. „Bohudíky pro ni,“ dodal. „Zemřela mnohem dříve -  bylo to 

srdeční selhání. Měla štěstí, protože jí tak vrah většinu ran zasadil posmrtně. Jsem si jistý, že ho 

předčasným exitem dost zklamala. Ten obličej jí rozmlátil, když už byla mrtvá. Možná ze 

vzteku, kdo ví? A o tomhle,“ opsal napřaženým ukazovákem dvojitou linku podél zářezu na 

krku, „už vůbec nevěděla.“  

„No,“ promnul si Reichl tvář s jednodenním strništěm, až to zašustilo. „Ať je to jak chce, nic 

to nemění na faktu, že jde o jasnou a úkladnou vraždu. Co si o tom myslíš ty? Podle mě ji má na 

svědomí stejný pachatel, který vraždil ze čtvrtka na pátek. To oddělení hlavy od těla je dost 

specifické.“ 

„Máš pravdu,“ souhlasil Petrus a krátce mrkl na Zola, který nenápadně poodstoupil od 

nerezového stolu. Potlačil vědoucí úsměv a znovu se obrátil ke komisaři. „Odhalovat vrahy sice 

není moje parketa, ale v tomhle bych celkem souhlasil. A dodávám, že se ten váš chlap ve 

vraždění slušně vyžívá.“ 

Zolo byl upřímně rád, když nakonec přízračné prostředí pitevny opustili. Zrovna tak cítil 

vděčnost vůči Edovi - jeho evidentní strnulost totiž nekomentoval jediným slovem. A mohl si na 
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něm parádně smlsnout! Už proto, že ze sebe Zolo po celou dobu, kterou v pracovně soudního 

lékaře strávili, nevyplodil jediné slůvko. Komisař byl zkrátka formát a on si mohl gratulovat, že 

má takového šéfa.  

Dalších několik hodin se věnovali dedukcím a dohadům, načež absolvovali zdlouhavou 

telekonferenci. Den zakončili poradou s ostatními kriminalisty a techniky, ale ani tak 

s vyšetřováním nepohnuli. Otrávený z toho nebyl jenom on a Reichl, ale i celý zbytek ansámblu. 

Z práce  Zolo odcházel ve skleslé náladě, a ačkoli se tomu bránil, před očima mu stále visel 

obraz znetvořené mrtvoly staré paní.  

Nakonec se rozhodl, že nejlepší bude zajít do nějakého podniku a spláchnout negativní 

myšlenky pár pivy. Vmžiku dostal žízeň.  

O pouhých deset minut později už odsouval barovou židli v nedalekém klubu. Občas sem 

zaskočil, sám nebo s kolegy – měl to napůl cesty mezi svou garsonkou a stanicí. Rozhlédl se, 

nespatřil však žádnou známou tvář. A tak se obrátil k obsluze a počkal, až si ho pupkatý 

barman všimne. Naštěstí to netrvalo dlouho. 

„Co to bude, mladej?“ houkl na něho tlouštík, zatímco z pultu sbíral prázdné půllitry.  

„Dám si dvanáctku. A k tomu velkou vodku.“ 

Starší muž hvízdl. „Nějakej průser? Ženská?“ 

„Ale ne,“ zakroutil hlavou. Vzhledem k tomu, že byl už víc než půl roku bez stálé přítelkyně, 

si na potíže s opačným pohlavím nemohl stěžovat. Vlastně by se dalo říct: bohužel. „Jenom 

potřebuju upustit páru,“ dodal. 

„Tomu rozumím. Ale upouštěj pomalu, hochu. Moh bys skončit s pěknou opicí!“ 

„Dík za upozornění,“ zamumlal a vrhl nedočkavý pohled k pípě. Měl dojem, že se jeho pivo 

točí příliš pomalu. Naštěstí před ním v příštích pěti vteřinách přistála sklenička s čirým 

destilátem. Přišoupl si ji, nasál ostrou vůni alkoholu, která ho přímo bodla do nosní sliznice, a 

pak se zhluboka napil. Horký pramínek mu projel jícnem a rozehřál vnitřnosti. Téměř okamžitě 

pocítil i duševní úlevu. Kopl do sebe zbytek a postavil sklenku na bar. 

„Na zdraví,“ podotkl už zbytečně barman a konečně mu podal pivo. Vděčně spláchl pachuť 

vodky hlubokým douškem plzně s přesvědčením, že za sebou má pro dnešní večer prvního a 

posledního frťana.   

Ovšem vtom se vedle něho objevila perfektně stavěná zrzka a on pochopil, že se spletl. Iveta 

byla o několik let starší a opravdu sexy. Pracovala ve stejné budově jako Zolo, jen měla kancelář 

o dvě patra výš. Přestože vystudovala policejní akademii, nakonec zakotvila na pozici mluvčí. 

Vzhledem k její vizáži a výmluvnosti to bylo celkem logické. Vlastně si ji ani neuměl představit 

v akci a se zbraní v ruce.  

A taky z dřívějška dobře věděl, jakou má slabost pro fernet. Bylo by hloupé nedat si s ní 

jednu rundu, no ne?  

Iveta zamrkala půlmetrovými řasami a nenuceně se vyhoupla na nejbližší židli. Dokonalý 

zadek obtažený přiléhavými džínsami si zasloužil Zolovu pozornost – pohledem na něm setrval 

mnohem déle, než se dalo považovat za slušné. Mladé ženě to zjevně nevadilo.  

„Co tak sám?“ pohodila vlnitou hřívou.  

„Na nikoho známého jsem nenarazil,“ vysvětlil stručně. „Teda až doteď. Můžu tě na něco 

pozvat?“ 

Přimhouřila víčka. „Když jinak nedáš…“ 
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Musel se uchechtnout, rovnou ale luskl prsty, aby získal barmanovu pozornost. Z Ivety však 

oči nespustil.  

„Ňáký další přání?“ zazněl zpoza baru přátelský bas. 

„Fernet s ledem. Dvakrát.“ 

„Máš pamatováka,“ přimhouřila zrzečka levé oko, a jakoby mimochodem se kolenem otřela o 

Zolovo stehno. Okamžitě pocítil vzrušení. Sakra, však taky ženu neměl víc než měsíc! A třebaže 

masturboval zručně, s teplem ženského klína se tahle praktika srovnávat nedala. Ze rtů mu 

unikl nepatrný sten. 

Tiše, vědoucně se zasmála. Vůbec neřešil, že pochopila, jak na něj ten letmý dotek zapůsobil. 

Vlastně mu to hrálo do karet. Proč by ji nemohl odvést k sobě domů a prosouložit s ní celou 

noc? Netušil, jestli má partnera, ale zdála se svolná. A on neviděl důvod, proč otevírat otázku 

morálky. S výrazem dobyvatele jí oplatil úsměv. 

O necelou hodinu později už nabitý očekáváním odemykal dveře svého skromného příbytku. 

V miniaturní předsíni nechal rozsvíceno a rozevřenou dlaní lehce zatlačil do Ivetiných beder. 

Pochopila a jako první vstoupila pokoje. Ani jeden z nich nepromluvil – slova byla nadbytečná. 

Dobře věděli, co se tady odehraje, a tušili, že to bude stát za to. 

Iveta se zastavila u futonové postele vedle okna a její siluetu pozlatila pouliční lampa. Zolo 

neváhal. Oběma rukama zezadu obemkl útlý pas a přitiskl trup k jejím zádům, takže vmžiku 

vyzradil sílu své erekce. Lehce se zachvěla, což vyhodnotil jako důkaz touhy. Na nic nečekal a 

krouživým pohybem pohladil pevné břicho. Přejel rukama po žebrech a přes krajku polaskal 

ňadra. Oba naráz vzdychli. 

Nasál vůni Ivetiných vlasů a nechal se jí opájet. Jeho prsty směle klouzaly po něžných 

křivkách a dech se začal prohlubovat rostoucí vášní. Dovolila mu každý dotek, po kterém 

zatoužil - ddávala se mu bez výhrad. Nezaprotestovala, když ji zbavil halenky a rozepnul 

podprsenku. Mazlil se s hebkými prsy a přejížděl přes zašpičatělé vrcholky bradavek. Tuhly mu 

pod rukama a on to s radostí vítal. Připadal si mužný a silný, a všechny nepříjemné pocity 

z práce odplývaly rychlostí jarní bystřiny.  

Otočila se čelem k němu a on shlédl k bílým oblinám, které před chvílí potěžkával. Pak se 

očima vrátil k jejím zornicím, lesklým a zastřeným vášní. Chtěla ho – jednoznačně. Popadl ji pod 

zadkem a zvedl do vzduchu. Přimkla se k němu a on i se svým něžným nákladem odhodlaně 

přešel k psacímu stolu.  

Posadil ji na lesklou desku a jeho pohled opět spadl k poprsí. Trhanými pohyby ze sebe 

svlékl košili. S knoflíky se nezdržoval, rozepnul jen pár horních a přetáhl si ji přes hlavu. Pak se 

znovu těsně přitulil k nahým ženským vnadám.  

Vrhl se na pootevřená ústa připomínající květ tulipánu. Líbali se nenasytně, divoce a 

s vervou. Okusoval plný spodní ret – možná to i bolelo – a Iveta mu drsné polibky oplácela. 

Zolovy doteky přitvrdily: prsa teď hnětl skoro zuřivě, ovládaný chtíčem až do morku kostí. 

Rozepnul jí džíny a ona mu pomohla, když je pracně stahoval z dlouhých stehen. Zajel rukou 

pod lem krajkových kalhotek a ucítil na špičkách prstů vlhkou esenci ženství.  

Prohnula se v zádech a stále důraznějšími steny Zola povzbuzovala, aby si s jejím tělem 

dělal, co ho napadne. Naprosto ho tím odzbrojila, takže se bezhlavě ponořil do průzkumu 

voňavých zákoutí. Užíval si tu cestu, jako by to bylo poprvé v životě, co před sebou má dívčí 

nahotu.  
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Vstoupil do ní nejdříve jedním prstem. Dráždil hebké nitro a hledal místečko, v němž je 

ukryto kouzlo spalující extáze… Přál si, aby se mu rozplývala pod rukama, tála a křičela slastí. A 

dělal pro to maximum. 

Poklekl, a jeho jazyk začal kmitat na vrcholku rozkoše. Střídal pomalé a líné sání 

s rychlejšími pohyby, přičemž Ivetu nepřestával vzrušovat i rukama. Brzy se rozechvěla 

předzvěstí orgasmu, jenž ji během příští minuty strhl v prudkém víru.  

Postrádala zábrany. Její hrdelní steny působily na Zolovy zvukovody jako rajská hudba a on 

litoval, že je nenahrává. Mohl by je poslouchat donekonečna. Bylo to tak úžasné, ona byla 

úžasná! Smyslně vášnivá… A on ji teď měl ve své moci. Byl mužem, který jí mohl poskytnout 

tolik slasti, kolik jen mohla zvládnout. Nebo i víc.  

Sám se už sice ovládal jen stěží, ale nad předčasným vyvrcholením by stejně mávl rukou. 

Mnohem větší uspokojení mu nyní přinášely její žhavé výbuchy. Připomínala detonující sopku, 

a zatímco on neustával v promyšleném laskání, ona šílela ve slastných kaskádách, které jí 

doslova otřásaly. Ivetina pleť se leskla vrstvičkou potu, oči měla zavřené a řasy vrhaly dlouhé 

stíny na lícní kosti. Pochopil, že má v náruči ženu schopnou prožívat mnohonásobné orgasmy, a 

nenechal si při každém z nich ujít sladký výraz její tváře. 

Bylo to opojnější než kvalitní whisky nebo silný tabák, a té podívané se nemohl vyrovnat 

sebelepší film - třeba i ověnčený několika Oscary.  

Přestože neměl žádné pochybnosti o hloubce jejích prožitků, potřeboval od ní slyšet, jak moc 

se jí to, co s ní prováděl, líbilo. Když se nakonec vysíleně zhroutila na stůl, sklonil obličej těsně 

k tomu jejímu. „Jak ti je?“ zašeptal a odhrnul malíčkem neposlušný pramínek vlasů, který se jí 

zachytil v koutku úst.  

„Báječně,“ zachraptěla trochu omámeným hlasem. Hruď se jí dmula, jak se snažila o příští 

nádech. 

„A bylas?“ začal okusovat růžový ušní lalůček. 

Tichounce se rozesmála. „Co bys tak řekl?“ popadla jeho hlavu a bez okolkování si ji přitáhla 

k hrudi. Pak se posunula a zvedla do sedu, čímž mu opět nabídla svou smělou a vábivou 

jeskyňku. „Zkus to ještě jednou,“ vyzvala ho. 

Ivetina neukojitelnost byla tak sexy, že nemohl neuposlechnout. Vrhl se na ni s žíznivou 

lačností a přivedl ji k dalšímu skvostnému orgasmu. Tentokrát si prsty jemně pohrávala s jeho 

vlasy, hnětla pokožku hlavy a masírovala ji tak sugestivně, až skoro ztrácel vědomí. Nikdy by 

neřekl, že na něj tahle nevinná masáž může zapůsobit tak eroticky!     

Když pak přemístila prsty na Zolovu hruď a zalaškovala se ztvrdlými bradavkami, táhle 

zasténal. Přesně věděla, jak se jich dotýkat – hravě a zároveň s jistou dominancí.  

Jakmile dozněl poslední záchvěv jejího uspokojení, převzala velení. „Pojď,“ šeptla a omotala 

prsty okolo jeho zápěstí. Ochotně vstal a nechal se odvést k posteli. Pohledem Zola pobídla, aby 

si lehl, a zapátrala očima kolem sebe. S vítězným pousmáním se shýbla pro odhozenou 

podprsenku. Rozkročmo usedla na chlupatá stehna a obhlédla čelo postele. Jeho tvar ji zjevně 

potěšil. S tajuplným úsměvem zamávala prádlem ve vzduchu. Pak uchopila Zolovy ruce. 

Než se vzpamatoval, připoutala ho podprsenkou ke kovovému rámu. Mrkl nahoru právě ve 

chvíli, kdy pevně utahovala uzel – žádnou bolest však necítil. Naopak: nezvyklým pocitem 

bezmoci vzrostla jeho touha. 
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„Mohla jsem ti nasadit pouta,“ zamručela mu do ucha, zatímco se špičkami prsou lehce 

dotýkala kůže na jeho břiše. Tuhé bradavky připomínaly značkovací železo – s jediným 

rozdílem – toto pálení vzrušovalo. „Ale nevím, kde je máš…“ 

„Tohle je lepší,“ zavzdychal.  

A pak už Ivetiny ruce rozehrály svůdný tanec na těle třesoucím se vášní a chtíčem. Jaká je 

mluvčí, nikdy nehodnotil, ale milenka byla skvělá. Nikdo by ho nepřesvědčil, že lepší v posteli 

dodnes neměl. Třebaže se zatím nespojili klasickým způsobem, věděl, že až do ní – hluboko a 

nadoraz - pronikne, půjde o velkolepý zážitek. Zatnul zuby, aby utišil sílící potřebu postříkat ji 

od hlavy k patě semenem, jež ho bolestivě tlačilo ve varlatech. A hned v příští vteřině ucítil na 

špiče penisu obratný jazyk.  

Dokázal pouze mělce nabrat vzduch do plic, na nic dalšího už nepomyslel. Strnul slastí, když 

začala zkušeně sát jeho mužnou chloubu. Až ve chvíli, kdy se mu zatočila hlava, pochopil, že 

zadržuje dech, a vnitřní napětí povolil.  

Chovala se jako nemravná kněžka lásky, která nezná stud. Dovedla ho téměř k vrcholu, 

ovšem ve chvíli, kdy byl přesvědčený, že víc nezvládne, ho její ruce i horké rty opustily. Chtěl 

zaprotestovat, ale nedala mu šanci. Než se nadál, dosedla na něj a pohltila ho do hlubin svého 

lůna. Táhle zachrčel, když se začala rytmicky pohybovat - tam a zpátky, dopředu a dozadu…  

Tohle nepřežiju, dunělo mu mozkem. Ale bude to krásná smrt. Ta nejlepší…  

Místo posledního výdechu však přišel burácející orgasmus, který škubal jeho tělem, jako by 

ho postihla neznámá křeč. Zatoužil si osvobodit ruce, aby mohl drtit v prstech Ivetiny křivky, 

svírat její vlasy, zarýt nehty do kůže. Chtěl ji cítit až na dřeň: ještě víc, než teď, bylo-li to vůbec 

možné. Ale svázala ho pevně – neměl šanci se vymanit.  

„Tak co, koloušku?“ zavrněla, když pod ní konečně ochabl.  

„Já… ty jsi šílená, dokonalá ženská… Už odtud nikdy neodcházej…“ vypravil ze sebe sotva 

slyšitelným hlasem. 

Bublavě se zasmála. „Jo? No, uvidíme, jak budeš mluvit, až tě udělám podruhé.“ 

„Podruhé?“ Po tak intenzivním prožitku už nemohlo být žádné podruhé! Jak by ze sebe mohl 

vykřesat nějakou energii?  

Brzy však pochopil, že jí má víc než dost. Plná ústa a lehké, vycvičené prsty mu dokázaly, 

jakou sílu ještě má. A když si ho osedlala znovu – tentokrát zády k němu – už se ničemu nedivil. 

Pouze podlehl smyslnosti okamžiku… 

 

KAPITOLA 8. 

  

Karin nehodlala zůstávat doma, kde by se jen potácela od ničeho k ničemu. Kotník ji sice 

ještě pobolíval a hlava také občas zazlobila, ale to spravil aspirin. Zbytky šrámů a modřin 

dokázala spolehlivě zakrýt make-upem, a tak nebyl důvod, aby se nevypravila do svého 

ateliéru. Kde je, už věděla – rodiče ji cestou z nemocnice vezli okolo.  

Zpočátku měla obavy, zda bude schopná řídit auto, ale kupodivu s tím neměla potíže. 

Vklouzla za volant, stiskla startovací tlačítko a naprosto přirozeně zařadila rychlost. Ten 

holobrádek, se kterým jsem v nemocnici mluvila hned poprvé, měl pravdu, blesklo jí přitom 

hlavou. Naučené schopnosti mi zůstaly.  
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Zaparkovala o ulici níž. Ne proto, že by toužila po procházce – spíš chtěla nasát atmosféru 

místa, kde trávívá spoustu času. Budova, ve které měla uměleckou dílnu, stála na nábřeží - dalo 

se očekávat, že z ní bude nádherný výhled na meandr řeky a historické centrum města. 

Rozhodně zvolila příjemnou lokalitu. Rozhlížela se kolem sebe a vůbec nezaregistrovala 

nenápadný šedý vůz, který přijel chvilku po ní a zůstal stát nedaleko toho jejího. 

Nezaznamenala ani černovlasého muže – pozoroval ji ve zpětném zrcátku a vystoupil ve chvíli, 

kdy zahýbala za roh.  

Ve vestibulu šestipatrového domu zamířila nejdříve k informačnímu panelu se seznamem 

firem sídlících na této adrese. Bylo zvláštní hledat prostory, v nichž pracuje víc než dva roky, 

ale už si na podobné tápání pomalu zvykala.  

„Ateliér Karin Mindlové, 6. poschodí,“ četla na chromové tabuli.  Jak jinak – potřebuje světlo 

a čím výš, tím líp.  

Před vstupem do ateliéru vytáhla klíče a nějakou dobu jí trvalo, než našla ten správný. Vešla 

dovnitř a nechala za sebou zapadnout masivní dveře. Otevřela se před ní slunná místnost 

s francouzskými okny. Okamžitě ji upoutal velký malířský stojan a spousta náčiní: jak v policích 

u zdi, tak na rozměrném stole. Byl tady také věšák na oblečení - visel na něm hodně obnošený, 

kdysi bílý plášť. V koutě stála malá kuchyňská skříňka s varnou konvicí a miniaturní 

chladničkou.   

Vdechla vůni barev a terpentýnu a zavřela oči, aby si ji lépe vychutnala. Okamžitě jí bylo 

jasné, že tohle aroma miluje a svým povoláním doopravdy žije. Několik minut se koncentrovala 

a naslouchala tichému hlasu své duše. Cítila čistou radost, že je zase tady, mezi svými štětci a 

výtvory – dokončenými nebo rozpracovanými. Ano, byla opravdu šťastná. A chtěla se postavit 

ke stojanu a začít pracovat. Nejlépe hned! 

Místo toho však obešla celý ateliér a prohlížela si svá díla. Věděla, že je malovala, přestože si 

na to nevzpomínala. Ladily však s jejím nitrem a ona nepochybovala, že vyšly z ní samotné: z 

podstaty toho, čím je. Byly to její ‚děti‘…  

Plátno, napnuté v rámu, evidentně čekalo na dokončení. Zatímco na něj hleděla, prožívala 

zvláštní pocity – jako by vnímala jistou netrpělivost, zvláštní neklid uvnitř v sobě. Nedovedla to 

však uchopit nijak blíž. Souviselo to snad s nedodělanou malbou?  

„Takže tohle jsem já,“ otočila se nakonec k obrazu zády, a znovu objala pohledem celou 

pracovnu. „Tady tvořím…“ vydechla, spokojená, že ji ovládají převážně pozitivní pocity. Položila 

ruku na srdce a na rtech se jí objevil malý úsměv.  

Nakonec přešla k zakramařenému stolu, kde hned vedle diáře ve zlatohnědých deskách 

trůnil veliký kalendář. Usedla na židli a oba plánovače času si přisunula. V záznamníku objevila 

pečlivě zapsané schůzky, termíny výstav a vernisáží, a také setkání s přáteli nebo rodinou. 

Usoudila, že musí být buď sklerotická, anebo puntičkářka – všechno měla poznačené do 

detailu, barevně, a často i s vykřičníky nebo jinými značkami.  

Podobně detailní poznámky byly i v kalendáři - rovněž vyvedené v neonových barvách. 

Zřejmě potřebovala mít všechno na očích, aby to nevytrousila z hlavy.  

Zalistovala diářem na aktuální týden. Zkoumala nejen obsah zápisků, ale i svůj rukopis. Líbil 

se jí: byl úhledný a osobitý.  

„Ještě se tady začnu plácat po zádech,“ ušklíbla se nad svou marnivostí. Věděla však, že nejde 

o prázdnou pýchu. V tomto místě se zkrátka vciťovala do úspěchů, o kterých tak květnatě 
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mluvili rodiče. Potvrzovalo je a Karin si byla jistá, že se nechová nadutě ani povýšeně. Prostě si 

jen váží své práce a nejspíš k tomu má dobrý důvod. 

Díky záznamům zjistila, že ji po neděli čeká schůzka s Maxem. Tedy mužem, kterého 

momentálně znala pouze z fotografií. Matka Karin pověděla, že Max vlastní galerii, ve které 

vystavuje své obrazy. Jejich obchodní vztahy prý už dávno přerostly v přátelství, a oni se začali 

stýkat i na osobní úrovni.  

Postupem času se tyto kontakty rozšířily i na skupinová setkání s partnery, zvlášť pokud šlo 

slavnostní příležitosti. Karin na ně brala Hynka, Max svou přítelkyni Janu, a Marta zas manžela 

Karla. Podle Aleny netvořili sehranou šestku, která by trávila společné dovolené, ale rozuměli si 

celkem dobře.  

Karin chvíli váhala, a pak vytáhla z kabelky smartphone. Max už jistě také ví, co se jí 

přihodilo, a se setkáním patrně nepočítá. Jenže podle toho, co vyčetla z diáře, měla za pár 

měsíců zahájit novou prodejní výstavu. Logicky předpokládala, že je zapotřebí připravit 

vernisáž a projednat spoustu věcí. Nehodlala připustit, aby se chystaná akce odsunula kvůli 

jejím potížím. Navíc chtěla navázat na svou práci – čím dříve, tím lépe.  

Každopádně bude dobré Maxovi rovnou zavolat a promluvit s ním. Nakonec měla v plánu 

setkat se se všemi blízkými, a v tomhle případě nebyl důvod k odkladům. 

Svůj telefonní seznam už procházela mockrát, a jméno Maxmiliána Antla v něm vyhledala 

celkem rychle. Vyzváněcí tón se ozval jenom dvakrát, načež k jejímu uchu pronikl melodický, 

hluboký hlas.  

„Karin? Rád tě slyším...“  

Hned vycítila lehké rozpaky a rozhodla se je rozptýlit nenuceným tónem. „Ahoj Maxi,“ 

spustila. „Volám kvůli naší pondělní schůzce.“ 

Na pár sekund se odmlčel. „Ano?“ pronesl pak s otazníkem na konci. 

„Počítáš s ní, doufám?“ vrátila mu otázku.  

„No, ano, samozřejmě,“ odvětil. Zdálo se však, že si není úplně jistý, což potvrdila jeho další 

slova. „Ale abych řekl pravdu, vím, že máš zdravotní problémy a teď jsi mě trochu zaskočila. 

Nebudu okolo toho chodit a rovnou se zeptám, jak je to s tou tvou amnézií?“ 

„Asi tak, jak jsi slyšel. Mám okno jako výkladní skříň – vymazala jsem všechno, co se stalo do 

noci ze čtvrtka na pátek,“ vysypala ze sebe věty, které už znala skoro nazpaměť. Opakovala je 

jako kolovrátek pokaždé, když se jí někdo na tu zatracenou paměť zeptal, a už je považovala za 

frázi.  

„Ale to neznamená, že se nevrátím do práce a vůbec,“ dodala rázněji, než měla původně 

v úmyslu.  

„Tomu rozumím, zvlášť v tvém případě.“ Maxův hlas odrazil úsměv a Karin okamžitě 

pochopila, že je asi workoholička. Vlastně se stačilo rozhlédnout a mohla spatřit spoustu 

nezvratných důkazů. 

 „No, nebudu tě brzdit v rozletu - sama nejlíp víš, na co stačíš a co ti udělá dobře,“ pokračoval 

Max. „Ale v to pondělí bychom mohli nejdřív zajít oběd, co říkáš? Pokud jsi pro, vyzvednu tě a 

dáme si něco dobrého, aby nám to pak líp šlo.“ 

„Jasně, to bude skvělé!“ souhlasila s nadšením. Opravdu se na setkání těšila. Po dnech 

strávených v nemocnici a podivném návratu domů se zase začínala cítit jako platný člen 

společnosti. Jistě, ještě dlouhou dobu potrvá, než se okolo ní všechno urovná – ať už se jí 
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vzpomínky vrátí či nikoli. Samozřejmě si přála, aby k tomu došlo, na druhou stranu ale 

pociťovala neurčité obavy.  

Návštěvu komisaře Reichla a nastíněnou variantu o svědectví úplně odsunout nedokázala, 

jakkoli se o to snažila. V médiích nezaznamenala žádnou zmínku o tom, co se oné noci přihodilo 

– ale to bylo spíš tím, že je nijak zvlášť nesledovala. Kromě toho mohla být policie kvůli 

probíhajícímu vyšetřování skoupá na informace.  

„Tak v pondělí ve dvanáct?“ navrhl Max. „Kde tě zastihnu?“ 

Předpokládala, že už zvládne několik hodin práce, a tak se domluvili, aby pro ni přijel do 

ateliéru.  

„Fajn, aspoň se podívám, jak vypadá tvůj poslední obraz. Tedy, jestli se ti s ním konečně 

podařilo pohnout.“ 

Mrkla na stojan. „Myslíš toho draka?“ Plátno znázorňovalo abstraktní saň s roztaženými 

křídly a plamennou aurou. Bylo zvláštně hrůzné a zároveň plné energie: mělo tajemně 

mystický náboj. 

„Přesně toho.“ 

„Vypadá skoro hotový.“ 

„Vážně?“ Z Maxova tónu zazněl údiv.  

„Proč jsi překvapený? Promiň, ale jaksi si nevybavuju okolnosti…“  

Sebekriticky zamlaskal. „Omluva je na mojí straně. Zapomněl jsem… O nic nejde, jenom jsi 

měla malou krizi, co se té malby týkalo. Podle mého názoru má velký potenciál. Jestli jsi ji 

dokončila nebo dokončuješ, jsem na ni zvědavý dvojnásob. Musela ses do toho pustit nedávno.“ 

„Asi jo,“ odtušila a přešla s mobilem k plátnu, aby si ho znovu prohlédla. Možná proto 

pocítila takový neklid, když ho dnes uviděla? Tvůrčí krize jí určitě nedělala dobře, a nejspíš v ní 

zůstala její stopa. 

„No, a jinak… mohl bych pro tebe něco udělat? Myslím jako přítel?“ změnil Max téma.  

„Já nevím…“ skousla si spodní ret. Zjistila, že se jí vůbec nechce pokládat telefon – z Maxe i 

takhle na dálku čišela klidná síla, která působila jako hojivý balzám. Upokojovala ji. Mnohem 

víc, než ustaraná péče rodičů nebo Hynkova zkroušená podlézavost. Z Marty zas sálal 

podprahový smutek: jako by sama potřebovala útěchu či oporu. 

„Chápu. Každopádně, když tě něco napadne, stačí zavolat. Vím, že to máš doma všelijaké, 

však už jsme to probírali. Přinejmenším ti udělám vrbu.“ 

Uvědomila si, že nemá ponětí, co všechno o svém soukromí přátelům říkala – nehledě na to, 

že sama neznala detaily kromě těch, které jí osvětlili oni sami. Rozhodně bude užitečné 

popovídat si o všem také s Maxem. „No vidíš - právě teď mě napadlo, o co tě můžu požádat,“ 

navázala tedy. 

„A sice?“ 

„Až se uvidíme, pověz mi všechno, co víš o mně a o Hynkovi. O těch problémech se sázením a 

vůbec. Vím, že to zní bláznivě, ale potřebuju vědět co nejvíc. Ta zrádná hlava mě zničí…“ 

„Nezní to bláznivě a já tě naprosto chápu. Pokud to bude v mých silách, pomůžu ti rád,“ 

přislíbil s malou odmlkou. Měla dojem, že cítí určité zaváhání, ale to se jí mohlo jenom zdát. 

Nechala svou domněnku bez poznámky. 

„Tak moc děkuju,“ odvětila pouze.  

„Není zač.“  Pak už se ale Max musel rozloučit, protože mu právě přišel klient.  
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Zatímco odkládala mobil, uvědomila si, jak silně na ni začíná doléhat únava. Přece jen dosud 

nebyla ve formě a následky otřesu mozku - možná ve spojení s dnešní cestou – se připomněly 

tepáním za spánkovými kostmi. Karin automaticky sáhla do tašky pro analgetika a spláchla 

jednu tabletku sklenicí vody. A rozhodla se pro návrat domů: byla zralá na odpočinek.  

Pečlivě za sebou zamkla a sjela výtahem do přízemí. Venku si nasadila sluneční brýle a 

vykročila směrem k ulici, v níž nechala vůz. Neušla ještě ani sto metrů, když ji znenadání 

přepadl divný pocit. Jako by ji sledovaly čísi oči – cítila v zádech nepříjemné mrazení. Mimoděk 

zpomalila a nenápadně se rozhlédla, ale nikdo z těch několika chodců, kteří byli v dohledu, jí 

nevěnoval pozornost.  

Začínáš být paranoidní, napomenula se. Nestačí, že máš vygumovaný mozek - ještě budeš 

trpět stihomamem! Roztrpčeně nad sebou vzdychla. Jestli to takhle půjde dál, budu nakonec 

potřebovat psychiatra! pomyslela si.  

I tak jí to nedalo a znovu pohledem prozkoumala okolí. Nic zvláštního neviděla. Její zrak se 

pouze na pár sekund zastavil u tmavovlasého muže v baseballové čepici, který se zrovna zvedal 

z nedaleké lavičky. Krátce na Karin pohlédl, nezdálo se však, že by ho nějak zvlášť zaujala. 

Sklonil hlavu ke smartphonu, který držel v ruce a začal něco vyťukávat do obrazovky. Víc si jí 

už nevšímal a ona se od něho také odvrátila.  

Silou vůle potlačila negativní emoce a pokračovala k autu. Kéž by se život zase vrátil do 

známých kolejí! říkala si přitom. To, co se odehrává v posledních dnech, na mně zanechává 

nepěkné stopy… Blbnu z toho. 

*** 

 

Nenápadné pobolívání hlavy se během několika hodin proměnilo v pořádnou migrénu, která 

Karin přikovala k posteli. Hynek se mohl přetrhnout, aby jí splnil každé přání, ona však o 

pomoc nestála. Začala mít dojem, že Hynkovi její bezmoc snad vyhovuje, a nejradši by mu kvůli 

tomu zakroutila krkem. A když jí asi poosmé nabídl ledový čaj nebo colu, už se neovládla. 

„Dej mi se vším pitím pokoj a nechej mě být!“ zařvala a mrštila po něm jedním z dekoračních 

polštářků, kterými přetékala její postel. Netrefila se, ale docílila svého. Hynek zmlkl, zavřel za 

sebou dveře a zmizel.  

Bohužel tohle rozčilení jejímu stavu nepomohlo: kovadliny tepající v  hlavě se rozbušily 

rychleji. Přetáhla si přes obličej deku a přitiskla kolena k hrudi doufajíc, že se jí takhle v přítmí 

a klubíčku podaří usnout. 

V neděli večer se už cítila o poznání lépe, ale i tak cestu do ateliéru odpískala a napsala 

Maxovi, že ho bude nazítří čekat doma.  

Přijel na minutu přesně, a jakmile se objevila na chodníku, vyrazil k ní s kytkou od 

nablýskaného audi, o které se předtím opíral. Zůstala stát na místě a sledovala, jak se blíží – 

v bílé košili, plátěných kalhotách a s úsměvem na rtech.  

„Holka, tobě to dneska sluší,“ mrkl na ni a vlepil jí rychlou pusu na tvář.  

„Kecko,“ odvětila. „Nemusíš mi pochlebovat. Mám za sebou pár dnů bolehlavu a viděla jsem 

se v zrcadle. Takže si ty lichotky nech.“ 

„Přísně sebekritická,“ zakroutil hlavou. „A úplně zbytečně.“ V očích mu zářily jiskřičky, 

z nichž vyčetla, že ji vidí opravdu rád. Cítila to stejně - vnímala mezi nimi podobný soulad jako 
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v případě Marty. „Pro tebe,“ předal jí květiny a nabídl rámě. „Zamluvil jsem stůl ve tvém 

oblíbeném steakhousu.“  

Loupla po něm očima. „Nějak nevěřím, že se s chutí láduju steaky.“ 

„A to proč?“ povytáhl obočí. 

„Nevím a nemyslím, že by to bylo nemocniční stravou, ale maso mi zrovna nejede. Zvlášť 

červené.“ 

Zasmál se. „Máš pravdu. Jenom jsem tě testoval. Neboj, rezervaci máme v italské restauraci, 

kterou miluješ.“ 

„To zní o dost líp,“ zvedla palec, a pak vrhla pohled na růžové gerbery. „Ale tyhle krásky 

v autě nepřežijí. Počkáš chvilku, než je dám do vody?“ 

I přes malé zdržení dorazili na oběd o něco dřív, než měli v plánu – vděčili za to Maxově 

zálibě v rychlé jízdě. Karin se vedle něj kupodivu vůbec nebála, třebaže zatáčky řezal opravdu 

razantně. Ani neměla dojem, že se před ní chce vytahovat – svižný styl řízení patrně vycházel z 

jeho naturelu.  

„Tenhle stůl máš nejradši,“ usmál se, když je číšník odvedl až dozadu, k oknu s výhledem do 

kvetoucí zahrady. „Mohli jsme sedět venku, ale tady je klimatizace.“ 

„Dneska se hodí,“ souhlasila a přijala odsunutou židli. Maxova nenucená galantnost se jí 

zamlouvala. Dokonce měla pocit, že se jí líbí i on – trochu víc, než jen kamarádsky. Maličko ji to 

znepokojovalo. Vždyť jsou oba zadaní… existuje snad možnost, že k němu chovala něžné city? 

Karin přišlo skoro až groteskní, že neví takhle zásadní věc, ale nebylo to k smíchu. Naopak ji 

přitom nepříjemně píchlo u srdce.  

„Vypadáš trochu smutně,“ vrhl na ni Max upřený pohled, když si u vrchního objednali jídlo a 

zůstali sami.  

„Opravdu?“ 

„Hm… Jsi to ty a přitom nejsi.“ 

„Tak, v dané situaci…“ pokrčila rameny. Třebaže se pokusila o bezstarostný úsměv, najednou 

působila ztraceně. Skoro až beznadějně. Jako by Maxova upřímnost otevřela bránu k pocitům, 

které běžně skrývala. 

Natáhl paži a položil dlaň na Karininy sepnuté ruce. Zvedla k němu oči. „Moc rád bych ti 

pomohl tu paměť vrátit, ale vím, že to nejde. Co říkali doktoři? Mají nějaká doporučení, jak s tím 

pracovat? Nebo se nedá dělat vůbec nic?“ 

„Prý to chce čas. Ale taky se může stát, že se mi nerozsvítí nikdy.“ 

„K tomu určitě nedojde. Věřím, že budeš zase v pořádku.“ 

„Občas si tím nejsem jistá,“ odvětila s povzdechem. Maxova dlaň vyjela nahoru: útěšně 

pohladil její předloktí.  

„I kdyby to dopadlo tím horším způsobem, není to přece tragédie. Vedeš si skvěle. A máš 

okolo sebe spoustu lidí, kteří ti drží palce a jsou tady pro tebe.“ 

„Až na bývalého partnera,“ vypadlo z ní neplánovaně. „Ten se sice může přetrhnout, abych 

ho vzala na milost, ale jinak žije jenom sázením.“ 

„Jo, Hynek je kapitola sama pro sebe,“ připustil. „Ale nevěš hlavu. Jsem chlap po čtyřicítce, 

takže už o životě něco vím: větší oporou než partneři jsou často přátelé,“ zamrkal 

s povzbudivým výrazem. „A my tě nedáme.“ 

„Díky... Budu se snažit vás nezklamat.“ 
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„To vím. Vždycky jsi byla bojovnice, ve všem. Vezmi si třeba svou práci. V začátcích skoro 

nikdo nevěřil, že prorazíš – a ty ses nedala. Malovala jsi, vystavovala, pracovala do úmoru… a 

pak to přišlo. Úspěchy a první prodané obrazy, další výstavy a tak dále. Dneska jsi uznávaná 

malířka. Nezpychlas a nenechala ses smést ani tím Hynkovým blbnutím. Prostě jsi zůstala 

pořád tou pohodovou holkou, co znám už tolik let.“ 

„Kolik přesně?“ 

„Šest. Skoro,“ usmál se. „Potkali jsme se pracovně a hned bylo jasné, že si vzájemně máme co 

nabídnout. Je zvláštní ti to takhle objasňovat. Ale neboj, povím ti všechno od začátku, ať jsi v 

obraze.“ 

Pozorně poslouchala až do doby, kdy jim přinesli talíře s obědem. Max pak pokračoval ve 

vyprávění u ledové kávy, kterou nahradili dezert. Dozvěděla se spoustu věcí a byla Maxovi 

vděčná, že se tolik rozpovídal. Měla dojem, že je jí minutu od minuty bližší a dokonce ani 

neřešila, že kvůli cestě do minulosti zkrátili čas, který měli věnovat plánování výstavy. Nakonec 

– Max měl všechno celkem precizně namyšlené, takže na ni toho moc nezbylo.  

Tedy kromě dokončení posledních pláten.  

Během odpoledne Karin mimo jiné došlo, že vskutku není organizační typ – to patrně stálo 

za všemi těmi zápisy v jejím diáři. Štěstí, že vedle sebe má někoho, jako je Max… 

A jelikož jí připadal tak silný a rozhodný, napadlo ji, že by se s ním – jako jediným – mohla 

pobavit o znepokojivé možnosti, se kterou přišel Reichl. Jeho vizitku měla dosud uloženou 

v peněžence - i přes občasné nutkání ji vyhodit.  

Právě u galerie nasedali do Maxova vozu, aby ji zavezl zpátky domů a Karin to přišlo jako 

vhodná chvíle. „Můžu ti něco svěřit? Ale víš, nerada bych se s tím šířila nějak víc… Neřekneš to 

ani Janě?“ 

Mrskl po ní krátkým pohledem, kterým ji současně vyzval, aby pokračovala. „Umím udržet 

tajemství,“ prohodil, když se očima vrátil k vozovce před sebou. „Jestli o něčem nemám mluvit, 

budu mlčet.“ 

„Dobře.“ Nadechla se a spustila. Převyprávěla policistova slova tak, jak si je pamatovala, a 

když skončila, s očekáváním na Maxe pohlédla. „Samozřejmě to může být jenom dohad, ale co 

když jsem opravdu svědkem vraždy?“ 

Nějakou dobu mlčel a zjevně všechno, co mu řekla, zvažoval. „No, čistě teoreticky ses 

k něčemu připlést mohla, s tím souhlasím,“ pronesl zadumaným tónem.  

„Takže bys to nesmetl ze stolu?“ 

„Asi ne,“ přimhouřil víčka. „I když je to jenom domněnka. Nic víc ti ten komisař neřekl?“  

„Ne, tohle je všechno. Taky toho asi moc nevěděl a já mám dojem, že policajti potřebují 

kohokoli, kdo jim může nějak pomoct. Moje paměť by se jim hodila - tedy v případě, že v ní je 

něco užitečného.“ 

„To je fakt. Jenže je tady ještě jedna věc, která mně osobně vrtá hlavou. Nechci tě zbytečně 

lekat, ale jestli jsi něco zahlédla ty, mohl taky někdo vidět tebe…“ 

Důraz, jaký položil na slůvko ‚někdo‘, způsobil, že pocítila mrazení. „No právě,“ odvětila a 

zapíchla oči do palubní desky. Strašilo ji přesně to samé… A to i přesto, že objektivně k obavám 

neměla sebemenší důvod. 

 

KAPITOLA 9. 
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Marta se dovlekla domů otrávená, protože se neplánovaně zdržela v práci. Kolegyni skolila 

střevní chřipka a na Martu padly všechny její povinnosti. Velmi ji to zatížilo – zvlášť proto, že se 

blížila uzávěrka dvou časopisů, což se rovnalo blázinci i v plném stavu. Teď byly sice prázdniny, 

ale rubrik díky tomu neubylo.  

Nadto nestihla nakoupit – zavřeli jí přímo před nosem. Doma tak mohla očekávat dusno, 

jelikož neměla ponětí, zda stačí něco uvařit. 

Karel navenek působil jako distingovaný muž s výborným vystupováním. Zastával funkci 

ředitele zahraniční společnosti a seděl v zastupitelstvu, takže to vlastně měl v popisu práce. 

Jenže zdání často klame, a co se děje za zdmi společné domácnosti, zůstává před světem 

ukryto…  

Marta si už ani nepamatovala, jestli takový byl odjakživa a ona to přehlížela, anebo se začal 

zásadně měnit až po smrti Jasmínky. Na tom nicméně nezáleželo. Důležitější byl fakt, že se svou 

ženou zacházel stále hůř. Nikdy ji neuhodil, chraň bůh… ale ostrá slova a výsměšné komentáře 

se stupňovaly rok od roku.  

Možná ho k tomu vedlo ego? Skutečnost, že vydělával velké peníze, měl vysoké postavení a 

spousta lidí se mu snažila vlichotit do přízně? Naopak Marta k němu už dlouho obdivně 

nevzhlížela: manželova společenská prestiž jí byla lhostejná. Ze všeho nejraději by znovu 

otěhotněla. Přála si zaplnit tu černou díru ve svém srdci. 

Karel už ale druhé dítě nechtěl. Tvrdil, že jedno stačilo a on nedopustí, aby spolu zplodili 

dalšího potomka s pokaženým genofondem. Postupem času začal Martu ze smrti dcery vinit – 

koneckonců se leukémie v její rodině objevila hned dvakrát. Zabila jejího dědečka a v mládí se 

se zákeřnou nemocí krve potýkal i Martin bratr. Ten nad ní sice zvítězil, ale doživotně zůstával 

pod lékařským dozorem.  

Marta nakonec tohle obviňování přijala za své, což však její duševní útrapy jen prohloubilo. 

A nijak jí neprospělo ani podezření z Karlovy nevěry, která se bohužel potvrdila. On ovšem 

k celé věci přistoupil svérázně.  

Fakt, že spí se svou sekretářkou, Marta odhalila celkem prozaicky – dotyčná jí sama zavolala 

s žádostí, aby se s Karlem rozvedla. Nesměle doufala, že manžel celou záležitost popře - on jí ale 

místo toho chladně oznámil, že to, s kým má poměr, je jeho osobní věc. Tak otevřené potvrzení 

záletů Martu dorazilo.  

Dotyčnou asistentku Karel obratem propustil a najal jinou, Martě však vesele zahýbal dál. 

Občas zaslechla útržky jednoznačných telefonátů a napověděly jí také provoněné košile nebo 

ženské vlasy zachycené na jeho oblečení.  

Byla proti tomu bezmocná a nenašla sílu nastalou situaci jakkoli řešit. Připadala si ubitá, 

méněcenná, a vlastně Karlovi zčásti i rozuměla. Zklamala jako matka a způsobila rodině bolest. 

Vlastně si trest zasloužila. 

Vnitřní hlas jí sice moudře napovídal, že je to holý nesmysl, Marta ale nedokázala pocity viny 

rozptýlit. A každá další invektiva z manželovy strany je posilovala. Přestože roky, jež uplynuly 

od dcerčiny smrti, měly působit jako lék, ona se cítila čím dál hůř. Občas upadla do deprese a 

nijak nebojovala proti Karlovu jednání, které začalo nápadně připomínat psychický teror.  

A takhle plynuly její dny jeden po druhém až k dnešku… 
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Jakmile za ní zapadly dveře, zbavila se kabelky a bot a zauvažovala, z čeho vyrobí večeři. 

Takovou, kvůli které Karel rovnou nevyrukuje s jízlivými poznámkami. Poslední dobou měl 

výhrady prakticky vůči všemu, co Marta udělala nebo řekla. Nic mu nešlo pod nos, ať se snažila 

sebevíc. A doslova chrochtal blahem, když pak viděl její zdrcenost. Párkrát se sice pokusila o 

odpor, ale nikam to nevedlo. Kdysi bývala celkem energická a občas ze sebe jiskru elánu 

vykřesala i nyní, ale stávalo se to čím dál řidčeji. K její smůle.   

Jenže bylo jednodušší kapitulovat bez boje, než s Karlem soupeřit. Měl nad ní navrch. Byl 

splachovací, ironický a zatvrzelý. Na domácnosti neskrblil a vždycky zaplatil všechno potřebné 

– to musela uznat. Měla neklamný dojem, že si i tím potvrzuje svou převahu, jenže co s tím 

mohla dělat? Tolik jako on nikdy nevydělá, a tak věci nechala, jak byly.  Ano, chovala se jako 

zbabělec, ale… kde brát sílu?  

Ochable prozkoumala spižírnu, lednici i mrazák v naději, že narazí na nějaký polotovar, 

který jenom strčí do trouby. Neuspěla, a celé to marné pátrání ještě prohloubilo její únavu. 

Nakonec si nalila sklenku vína a se slzami v očích popadla balíček těstovin. Prostě něco splácá 

dohromady – snad tím Karla zčásti upokojí.  

Pochopitelně špagety rozvařila, takže putovaly do koše. Chtělo se jí začít hlasitě křičet nebo 

něco roztřískat, ale neměla k tomu dost síly. Raději volila druhý pokus a tentokrát už byla 

úspěšnější.  

Jídlo bylo skoro hotové, když zaslechla bublání motoru auta zajíždějícího do garáže. O 

několik minut později do kuchyně nahlédl Karel. Držel kufřík a na předloktí mu viselo 

přeložené sako. Zavětřil. „Co to vaříš?“ zeptal se bez pozdravu. 

„Těstoviny s rajčatovou omáčkou,“ odpověděla zády k němu.  

„Hm. A ty se nebojíš jíst něco takového?“ 

„Já? A proč?“ nepochopila jeho dotaz. 

„No, jenom že už nejsi mladice a škroby jdou na tloušťku. Po porodu ti zůstala povolená 

kůže, a když k tomu přibudou špeky…“ 

Pouze otevřela ústa a konsternovaně k němu natočila hlavu. S modelkami se srovnávat 

nemohla, ale ochablou pokožku v žádném případě neměla! A kila navíc jí opravdu nehrozila -  

spíš naopak.  

„Na co koukáš?“ ušklíbl se Karel. „Myslím to s tebou dobře.“ 

„Nikdy jsem neměla problémy s váhou!“ 

„Co není, může být,“ pronesl jedovatě a odložil kufr na židli, přes jejíž opěradlo přehodil 

sako. „Pamatuj, že jsem vážený člověk a moje manželka musí vypadat reprezentativně. Tedy, 

když ji někam vezmu.“ 

„Od jisté doby o podobné kratochvíle nemám zájem,“ utrousila spíš pro sebe, ale on to i tak 

zaslechl. 

„Nepovídej! Co vím já, naposledy sis to na rozdíl ode mě užila.“ 

Vzpomínka na tu loňskou párty jí ještě dnes způsobila křeč v žaludku. „Nechci o tom mluvit!“ 

vyhrkla. 

„Začala sis sama.“ Povolil uzel na kravatě, přešel k dvoudveřové lednici a vytáhl z ní 

vychlazený birell. Spořádaně si nealkoholické pivo nalil do sklenice, přičemž dál řečnil. „Jistě 

chápeš, že si nemůžu dovolit drby, co se mé rodiny týče. Takže nějakou dobu s tím, že mi budeš 

dělat doprovod, nepočítej.“ 
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„Jak jsem řekla, nestojím o to. A kromě toho můžeš vyžít společnosti svých milenek, ne?“ 

„Teoreticky,“ připustil s klidem. „A propos, jaksi nevidím důvod, proč bychom měli rozebírat 

moje soukromé věci.“ 

„Komentuješ můj zevnějšek s tím, že jsem tvoje manželka, a ženské, se kterými spíš, mě 

nemají zajímat?“ Kéž by tak našla odvahu mrštit po něm hrnec s vařícím jídlem! Co tak nasadit 

mu ho na hlavu a počkat, až se zadusí? Bylo by po problému, no ne?  

Pochopitelně nic takového neudělala. Místo toho pocítila, jak se jí do očí tlačí zrádné slzy, a 

honem se odvrátila. 

„Ale ale, copak?“ protáhl jízlivě. „Chceš snad naznačit, že jsi ochotná plnit své manželské 

povinnosti v takové frekvenci, jak se sluší a patří? Protože, má drahá, kdybys to dělala, nemusel 

bych hledat útěchu jinde. To ti snad nedochází?“ Jeho hlas nehezky ztvrdl. 

„Nevážíš si mě, chováš se hrubě a myslíš, že po tom všem budu mít třikrát týdně chuť na 

sex?“ 

„Dneska nějak vystrkuješ růžky,“ pronesl nasupeně. „A to se mi nelíbí!“ Zhluboka si lokl. 

„Myslím, že je načase, aby sis uvědomila, kde je tvoje místo!“ Zaslechla za zády rázné kroky a 

otočila se dřív, než k ní stačil dojít. V jeho očích svítil úmysl, který se jí ani trochu nelíbil. Na 

jeden nádech zdolal obsah své sklenice a zprudka ji postavil na pracovní desku. Pak Martu 

popadl za předloktí a škubl s ní. Na setinu vteřiny jí mozkem prolétla obava, že ji zbije: 

navzdory tomu, že to nikdy dřív neudělal.  

Žádný útok se však nekonal. „Jdeme do ložnice,“ pozvedl Karel bradu. „Právě jsem se 

rozhodl, že dám místo večeře přednost sexu.“ 

„Ale já nechci!“ vzkřikla. Samozřejmě se mu občas podvolila, ovšem jak šly měsíce, byly jejich 

styky stále zřídkavější. Marta s nimi souhlasila s jedinou motivací: mohla přijít do jiného stavu. 

Antikoncepci neužívala už dávno, což Karel netušil. Na druhou stranu - jeho zájem také stabilně 

klesal. Až na výjimky, jako například dnes. Nešlo mu o potěšení, ani o sex jako takový. Jeho 

cílem bylo Martu ponížit. Dokázat jí, že on je tady pánem – aspoň o tom byla přesvědčená. 

Jak to dopadne dnes? uvažovala. Má se přemoct? Bude-li trvat na odmítnutí, logicky se dočká 

dalších urážek… Ty byly sice nepříjemné, ale snesitelnější, než jít teď s Karlem do postele. 

Vzájemná úcta byla dávno pryč a Marta věděla, že si bude zase připadat jako děvka. Jakkoli 

rychle se celá věc odbude.  

„Já jsem chlap a já určuju, co chceš a co ne!“ zvýšil hlas. 

„Nežijeme ve středověku!“ 

„Jistá pravidla, drahá, platí i dnes,“ naklonil se k ní tak, až se nosem málem dotkl jejího. 

Ucukla.  

„Ano – jako třeba to, že když žena řekne ne, tak to znamená ne!“ zdůraznila. „Protože 

v opačném případě to je znásilnění! Pokud chápeš význam toho slova!“ Propíchla Karla ostrým 

pohledem. 

Jenom se uchechtl - tak posupně, až jí po těle vyrazila husí kůže. „Na rovinu přiznej, že jsi 

suchá frigida. Nedokážeš se vzrušit. Už dávno ne!“ Stále nepouštěl její předloktí – když už se 

nemohla vytrhnout, uhnula aspoň očima. „Nejsi ženská, jsi hadr. Nula! Ubožačka, o kterou 

pořádný chlap nezakopne. A budeš pohrdat mnou?!“  

„Mezi námi už stejně nejsou žádné city. Nemáš mě rád a nevážíš si mě,“ kontrovala mnohem 

tišeji než on. „Tak proč mě nenecháš na pokoji a nepřestaneš tyranizovat?“ 
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Změnil taktiku a konečně povolil sevření. „Aha? Dobrý postřeh. No, a proč ty nepodáš žádost 

o rozvod, když jsi tak nešťastná, uzurpovaná chudinka?“ vysmíval se jí.  

„A ty bys se mnou nebojoval? Neházel mi klacky pod nohy, kdybych to udělala?!“ 

„Ale ženuško drahá… pročpak? Já bych ti přece s láskou sbalil těch pět švestek, co tady máš a 

poslal tě vstříc tvému štěstí.  

Pravda je ale taková, že odtud odejít nechceš, že? Všichni by se ti totiž vysmáli! Zkrachovalas 

ve všech směrech. Nemáš pořádnou kariéru, porodila jsi pokažené stvoření a jako manželka 

taky nestojíš za nic. Bojíš se to přiznat před světem.“ 

„A ty zas nechceš připustit, že naše manželství nefunguje! A není to jenom moje vina,“ 

vykřikla hlasem plným slz. Už tu situaci nedokázala snášet: z toho výstupu jí bylo špatně. 

Doufala, že Karlovi zavře ústa večeří a pro dnešek bude klid, ale bohužel to nevyšlo…  

„Vážně? Takže za to snad můžu já?“  

„Vztah se vždycky rozpadne kvůli dvěma!“ 

„No toto! Ty jsi mi najednou nějak chytrá,“ zamlaskal přezíravě. „Takže co bude? Podáš 

žádost o rozvod?“ 

„Proč to neuděláš sám?“ 

„Protože si nechci komplikovat život. Mně to vyhovuje tak, jak to je. A když jsme u toho, moc 

dobře víš, že z rozvodu, pokud na něj dojde, vyjdu jako vítěz já. Ty ostrouháš.“ Vrhl postranní 

pohled na skleničku, v níž zbyla trocha vína.  

„Piješ, polykáš prášky. Jsi labilní ženská, nic víc! Já jsem tě podporoval celé roky - potom, co 

nám umřelo dítě. Dával jsem ti všechno. Od luxusu po citlivou manželskou péči… a ty? Jak ses 

mi odměnila, co? To budou všichni koukat, až se dozví pravdu a…“ 

„Že se nestydíš! Jsou to jenom sprosté lži!“ Nedokázala svá slova zadržet, přestože Karel 

nesnášel, když ho někdo přerušoval uprostřed věty. 

„Nech mě domluvit!“ zařval, až si pomyslela, že jí snad praskly bubínky. Celá se schoulila do 

sebe. Necelé tři deci vína jí sice dodaly odvahu, ta už ale byla znova na prach. Jestli si teď dá 

ještě nějaký prášek na uklidnění – což začalo reálně hrozit – bude v háji. Přesně podle 

Karlových slov. Až tak dalece se totiž nemýlil. Opravdu občas použila berličku v podobě kapky 

alkoholu nebo růžové pilulky. 

Jenže kdyby to nedělala, kdoví, jak by dopadla?! Copak je možné takhle fungovat? Potácet se 

od ničeho k ničemu? S mužským, který si žije po svém a neváží si jí, co by se za nehet vešlo? 

Kterého ona podprahově nesnáší, a přece se od něj nedokáže osvobodit? A dokonce s ním čas 

od času spí… 

Musela přiznat, že Karel má pravdu ve více ohledech. Ano, měla se s ním dobře - po finanční 

stránce rozhodně. Žila v pohodlném domě s nejmodernějším vybavením, a vlastně si nechtěla 

budovat nové zázemí, na které by beztak neměla prostředky. Rodiče ji kdysi od sňatku 

zrazovali, ale postupem času si Karla velmi oblíbili – měla podezření, že i kvůli jeho penězům. 

Nebyl lakomý a oni mu šli na ruku. Dnes se dalo říct, že pro ně snad znamená víc než dcera. 

Alespoň to tak někdy vypadalo… 

„Jasně. Mluv si,“ hlesla odevzdaně. „Mně je stejně jedno, co říkáš.“  

Uhodil pěstí do stolu tak, až bytelný kus nábytku nadskočil. Marta jen němě zamrkala – tyhle 

cholerické projevy už taky dobře znala.  
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„Chováš se jako krůta…“ ucedil Karel pohrdavě. „Nestojíš mi za to, abych se rozčiloval. A to 

žrádlo,“ máchl paží směrem ke sporáku, „si strč za klobouk. Nebo se s ním udav. Já jdu ven! A 

určitě na mě nemusíš čekat!“ 

Vyrazil z kuchyně a Marta poslouchala, jak dusá po schodech nahoru do šatny. Vlastně si 

mohla gratulovat, že zůstane sama. Bylo to mnohem lepší, než naslouchat Karlovým výtkám, 

které by se brzy přelily v pouhou snůšku nadávek. Anebo s ním mít ponižující sex… 

Unaveně se posadila ke stolu a nahrbila ramena. Karin má doma gamblera, ale aspoň ji 

miluje. To ona je z nich dvou ta slabší, i když se to navenek možná jeví opačně. Není schopná 

popadnout otěže vlastního života. Z větší části je v tom pohodlnost a určitou roli asi hraje i 

rezignace...  

Musela se sama sobě vysmát, když si připomněla, jak nedávno vyjela na Hynka. Co kdyby to 

zkusila u Karla? „Ty zbabělče,“ pronesla hluše. Pak vstala a přešla k nedopitému vínu, jako by ji 

volalo. Nedokázala mu odolat.  

 

 

 

 


