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UKÁZKY 

 

Z PROLOGU 

 

Marie ustala ve vklepávání nočního krému do pleti a otočila se k němu. Byl by přísahal, že 

ve vteřině zbledla, a tíha na jeho hrudi zesílila. Takže nešlo o nejapný žert ani omyl, což byly 

možnosti, ve které kdesi v hloubi duše tajně doufal. „Martine?“ zopakovala zajíkavě. „Je ti 

něco?“  

Postoupil do místnosti, přičemž ji nepřestával spoutávat pohledem. Teď už se díval pouze 

do jejích očí a hledal v nich přiznání. Nervózně si olízla rty. „Děsíš mě!“ vyhrkla a ustoupila 

ke zdi.  

Zůstal stát. „Děvko,“ ucedil. 

Její zornice se o poznání rozšířily. „Ach…? Martine… já… Já tě nepoznávám! Proč jsi na 

mě tak hrubý?“ 
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„Chceš to popřít?!“ 

„Ale… co?“ 

„Podvádíš mě!“ 

Očividně ztrácela půdu pod nohama. „Co to… jak jsi na něco takového přišel?“ 

„Byl za mnou,“ pronesl studeně a rentgenoval přitom Mariin výraz. Celá se zhroutila do sebe 

a její obličej zesinal.  

„Kdo?“ hlesla ochraptěle. 

„Ty moc dobře víš, kdo!“ zaburácel, v náhlém popudu k Marii přiskočil a sevřel křehká 

zápěstí. Prudce s ní zatřásl. „A nelži mi, ty nechutná štětko!“ 

„Martine…!“ vyjekla. „Proboha, pusť mě, to bolí!“  

„Ne, dokud se nepřiznáš!“ zařval. „Aleš Krobot. Tak co? Šukalas s ním?!“ Znovu s ní smýkl, 

až zaúpěla.  

„Já…“ vzlykla potom. „Martine, přísahám, že o nic nešlo! Byl to jenom… omyl! Hloupost! 

Ano, udělala jsem chybu, ale ukončila jsem to!“ 

„Takže jsi s ním chrápala.“ Ta věta třeskla vzduchem jako rozsudek smrti. Martin jen 

nevěděl, zda byl vynesen nad ním, nebo nad Marií.  

„Šlo o úlet. Je to minulost!“  

„To mě nezajímá!“ Odhodil ji stranou a bylo mu úplně jedno, že se při tom bolestivě udeřila 

o okraj vany. „Jsi odporná kurva! Šukalas s cizím chlapem, a kdyby jenom s jedním!“ obvinil 

ji. 

Ztuhla a se zornicemi zabodnutými do jeho rozzuřené tváře začala pomalu ustupovat směrem 

ke galerii.  Naháněl jí hrůzu – tohle nebyl ten galantní, uhlazený muž, jakého znala. „Martine, 

prosím… Nech si to vysvětlit!“ 

„A co? Že mi bůhvíjak dlouho nasazuješ parohy?!“ 

„Ne… tak to není!“ 

„Jak tedy?!“  

Polkla, aby se nezadusila chuchvalcem slin, který se jí utvořil v hrdle. Mohla tušit, že to 

takhle dopadne! Aleš se jí pomstil, a to dokonale. Dostal ji na lopatky… Využil všeho, co měl 

k dispozici, aby ji zničil. Z tohohle se nevyvleče. „Promiň…“ zaskuhrala.  

Martin nenávistně přimhouřil víčka. „Jenom promiň? Myslíš, že všechno smažeš jediným 

slovem?!“  

Než se nadála, vystartoval proti ní, popadl ji za výstřih a mohutně s ní zacloumal. Jednou, a 

pak znova. Zapotácela se a klopýtla o lem županu. „Ne!“ zaječela, a vyškubla se z jeho sevření. 

Nohy podklouzly na hladkém dřevě a Marie narazila bedry do zábradlí. Neudrželo ji - 

bezmocně zamávala pažemi a v příští vteřině se přes něj s výkřikem překulila. Ten pád nešlo 

zastavit… Její hlas ztichl až ve chvíli, kdy tělo dopadlo o patro níž na dlažbu.  

„Marie?! Marie!“ zařval Martin, jehož srdce sevřel nefalšovaný děs. Kriste pane, co to 

provedl?! „Marie!“ 

Ona mu však už odpovědět nemohla. Modré oči pokryla mlhovina nevědomí a téměř 

průsvitná víčka naposledy zamžikala, než její pohled nadobro vyhasl. Plavé vlasy zbarvila sytě 

rudá krev, která okolo Mariiny hlavy utvořila přízračnou svatozář...  

 

Z OBSAHU 
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Sotva číšník odnesl prázdné talíře a oni osaměli, manžel se k Marii spiklenecky naklonil. 

„Víš, že už jsme spolu čtyři roky?“ zamrkal.  

„Necelé,“ upřesnila. „Výročí dnes neslavíme.“ 

„O to nejde, vím, že ho máme až za pár měsíců,“ odvětil. „Ale napadla mě taková věc…“ 

Zadíval se jí do očí a významně zmlkl.  

Nechápavě pohodila hlavou. „Jaká?“ 

„Nedochází ti to?“ 

„Absolutně ne.“ 

„Hm, tak já ti trochu napovím. Co partneři obvykle udělají, když už nějaký ten pátek žijí 

v manželském svazku?“ 

Marie povytáhla obočí. „Nemám ponětí, kam tím míříš. Máš snad dojem, že nám něco 

schází?“   

„Skoro bych řekl, že ano,“ přisvědčil. „Tobě možná víc než mně, i když přiznávám, že mám 

jedno velké přání…“ 

Teď už lehce zneklidněla, protože ji trklo, co mezi řádky naznačuje. Proboha, on snad hodlá 

otevřít téma dětí? Jistě, táhlo jí na sedmatřicet, takže by o rodině pomalu uvažovat měla, jenže… 

ona žádné pověstné tikání biologických hodin nevnímala. V životě se jí ani jedinkrát nestalo, 

že by se rozněžňovala nad kočárky a rozhodně neměla chuť šišlat na cizí miminka. A když 

někde narazila na uřvané dítko, které matka nedokázala na veřejnosti řádně zkrotit, otevírala se 

jí v kapse kudla. 

Obzvlášť to poslední jí připadalo jako varovný signál napovídající, že těhotenství, porod a 

výchova pro ni nebudou tím pravým ořechovým. Nepociťuje potřebu starat se o druhé! Ani o 

zvíře, natož pak dítě!  

A nosit v sobě devět měsíců jiného živého tvora? Brrr… přízračné! 

Detailně si představila vlastní pas proměněný v objemný balón, prsa přetékající z neforemné 

těhotenské podprsenky, nateklé kotníky a vlasy prořídlé v důsledku hormonální nerovnováhy. 

Ne! 

Nikdy! 

Není továrnou na lidi, chce si užívat život!  

Ovšem Martin je evidentně jiného názoru… Vrátila se do přítomnosti a snažila se vstřebat 

obsah vět, které z něj padaly. Vyvolávaly v ní vlny nevole.  

„Víš, Marie,“ pohrával si se slůvky a na jeho ústech seděl zasněný úsměv. „Říkal jsem si, 

jak krásné by bylo mít syna. Brzy mi bude šedesát – já vím, ještě je to daleko, ale přece jen – a 

rád bych ho viděl vyrůstat. Co ty na to?“  

Zabodla oči do desky stolu a odmítavě semkla rty. 

„No tak, lásko?“ naléhal. „Jak by se ti líbilo vychovávat moje dítě? Dalšího chlapa rodu 

Vernerů? Zatím jsem se moc nepředvedl,“ prohodil s lehkou sebeironií. „Pokud nemám 

nějakého levobočka – a o tom bych už kvůli tučným alimentům, které by požadovala jeho 

matka, věděl – pak jsem až do dneška bezdětný.“ 

„Třeba mít děti nemůžeš!“ vypadlo z ní.  
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Na okamžik se zarazil. „Ale kdepak, určitě jsem fertilní!“ pronesl vzápětí, čímž tu 

eventualitu smetl ze stolu. „Jenom jsem se vždycky pečlivě chránil. Dokonce i v případě, že mé 

partnerky užívaly antikoncepci. A tu koneckonců bereš i ty! Nebo ne?“ znejistěl. 

„Jistěže ano,“ odpověděla nedůtklivě.  

„Tak vidíš!“ zasvítily mu oči. „Stačí ji vysadit a brzy zjistíme, jak to s tou mou plodností je! 

Potentní jsem víc než dost, takže počítám, že se vytáhnu i na tomto poli,“ pronesl s neskrývanou 

samolibostí.  

„Jenže já prášky vysazovat nebudu!“ postavila se na odpor. Martina tím zjevně zaskočila – 

vmžiku zkoprněl. 

„Co… cože? A proč ne?“  

„Protože dítě nechci.“ 

 

*** 

 

Marie se mezi ostatní vracela s mnohem menší sebejistotou než Karel, doufala však, že na 

ní není nic znát. Vlasy i šaty si poupravila ještě v zahradě a doma doladí zbytek. Hlavně, aby 

se vyhnula zvědavým očím!  

Většina přítomných hostů už byla naštěstí v podnapilém stavu a manželce hostitele nikdo z 

nich zvláštní pozornost nevěnoval. Bez problémů proklouzla do patra a zamkla se koupelně. 

Pak vrhla pohled do zrcadla – kupodivu vypadala téměř nedotčeně. Snad jen maličko naběhlé 

rty mohly prozradit, že se právě vášnivě líbala, za pár minut však nebude nic patrné ani na nich.  

Opřela se o umyvadlo a dlouze vydechla. Tak. Poprvé podvedla svého muže. A co víc, hodlá 

v tom pokračovat. O čem to svědčí? 

Že je mrcha? Nebo si to Martin zasloužil? Případně platí obojí?  

Pravděpodobně. Má ale smysl nad tím dumat? Nejspíš ne. Přesto však okolo žaludku 

pociťovala stopy nervózních stahů. Co když se to provalí? Ten průšvih! Martin by jí nevěru 

neodpustil, o tom vůbec nepochybovala. Byl v těchto věcech zásadový, a především hrdý. 

Manželství a pohodlný život v luxusu by šly rázem do kytek. Kruci! 

Není sice po všech stránkách spokojená, ale rozvod si nepřeje! Ani náhodou.  

Mohl nás někdo vidět? Dumala. Nezdálo se to pravděpodobné, přece jen byli od společnosti 

hodně vzdálení a navíc je ukrývaly okrasné keře. Dokonce i náhodný pozorovatel by musel 

přijít velice blízko, aby dokázal rozeznat konkrétní tváře.  

Ne, svědky ten akt dozajista neměl. Měla by odhodit strach, jinak se prozradí sama. Bude 

dobré, když si dá ještě pár koktejlů na uvolnění a hodí všechno za hlavu. Možná už Královi 

nikdy nezavolá… Anebo počká na dobu, kdy bude Martin mimo město.  

Takže o tom doopravdy a regulérně uvažuje! Podvědomě se připravuje na svou budoucí 

aférku. A proč? 

Protože o ni stojí. Je tak lákavá!  

Její v podstatě nudný život, téměř ve všech ohledech přizpůsobený manželovi a jeho profesi 

tak získá novou šťávu. Zase se začne na něco těšit! I když půjde jen o občasné zpestření, bude 

to stát za to. 

Nabrala do plic čerstvou dávku kyslíku a zamířila dolů. Večírek pokračoval ve stejně 

bujarém duchu jako doposud a její krátkou nepřítomnost nikdo nezaznamenal. Evidentně 



KLINICKÁ SMRT 
Markéta Harasimová 

5 

 

5 
 

včetně Martina. Ten byl právě teď zabraný do živého dialogu s režisérem oslavovaného filmu 

– oba muži mohutně gestikulovali, přičemž kupodivu nevylili obsah svých sklenek.  

Hop, nebo trop, pomyslela si Marie.  

Také se obsloužila a s novým drinkem přistoupila k diskutující dvojici. Zcela nenuceně – až 

nad tím sama žasla – objala Martina okolo pasu. „Zdálky to vypadá, že mezi vámi za chvíli 

dojde k pěstnímu souboji,“ pousmála se. „Nedá mi to a musím zjistit, jestli se hádáte, nebo jen 

přátelsky konverzujete,“ dodala.  

Manžel ji políbil do vlasů. „Lásko, já a rvačka? Takový nesmysl! Rozebíráme příští 

spolupráci.“  

„A asi jsme se do toho trochu víc položili,“ zasmál se druhý muž. Pak si Marii přeměřil 

hodnotícím pohledem. „Velice vám to sluší, Marie. U vás to sice platí pokaždé, ale dneska máte 

v očích takový zvláštní lesk.“  

Bodejť by ne, po tak úžasném orgasmu, pomyslela si, a srdce v hrudi opět poplašeně 

poskočilo. Musí ten chlap poukazovat na její rozzářený vzhled, hernajs? Co když si Martin 

něčeho všimne?! Honem se opanovala, aby nedala najevo nervozitu. „Díky,“ odvětila zdvořile 

a usrkla doušek martini. Dnes jí chutnalo víc než kdy jindy, a patrně jí před půlhodinou dodalo 

i potřebnou odvahu…  

Během příštích minut se ubezpečila, že Martin opravdu nemá sebemenší podezření. Vůbec 

netuší, že mu právě nasadila parohy. Pokud se nepodřekne osobně – a to neměla v úmyslu – tak 

jí ten úlet projde.  

Toho večera Marie pochopila, že když bude používat mozek, může mít milenců, co hrdlo 

ráčí, aniž ohrozí svůj domácí přístav a přísun financí. Zkrátka se nesmí nechat nachytat, a 

všechno bude v pořádku. 

 

*** 

 

Bylo to přesně tak rychlé, jak předpokládala. A rovněž divoké – mladý zahradník dokázal 

víc než skvěle ukojit všechny Mariiny choutky. Předehra netrvala dlouho, ale v podstatě ani 

nebyla zapotřebí. Oba byli vmžiku vybičovaní k vrcholnému výkonu, a ten také podali. Vrchol 

přišel brzy a vybuchl u obou téměř současně.  

Co víc si přát?  

Jakmile bylo po všem, ukázala Marie na mladíkovy svršky a vystrčila ho z rozměrného 

sprchového koutu. Pochopil, v rychlosti na sebe naházel oblečení a zmizel. Kdyby v ní 

nedoznívaly tóny právě prožité rozkoše, mohlo by se zdát, že k nespoutanému milostnému 

dovádění snad ani nedošlo.  

Zabalila si vlasy do ručníku, okolo těla omotala osušku a vyšla z koupelny. Zvenčí k ní 

doléhalo tiché vrčení sekačky na trávu a ona se musela pousmát. Chlapec se hezky svižně vrátil 

ke svým povinnostem, tak to má být. Pak však zaslechla ještě něco, a polekaně sebou trhla. 

Klíč v zámku?  

Cože?! Uklízečka pokaždé napřed zvoní… tak kdo…? 

Bože! Znamená to snad, že se Martin vrátil dřív? 

Málem se pod ní podlomila kolena a ona honem zacouvala zpátky do stále ještě zapařené 

místnosti. Krátce mrkla na svůj odraz v zrcadle – zrudlé líce a lesklé oči mluvily samy za sebe. 
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Stejně tak ňadra, odřená mužským strništěm. Marie ze sebe bleskově strhla osušku, která jí 

neposkytovala dostatečné zakrytí, a zabalila se do dlouhého županu. Od hlavy až k patě!  

To už se domem rozlehl manželův zvučný hlas. „Miláčku! Kde jsi? Překvapení!“ zahalekal 

z chodby.  

Hernajs, kdyby tak dorazil o půlhodinu dřív! To by byla mela! Napadlo Marii. Spolkla 

knedlík, který ji dusil v hrdle, a několikrát po sobě vtáhla do plic pořádnou dávku kyslíku. 

Rozvahu! Nařídila si, než odpověděla.  

„No tohle? Čekala jsem tě až za pár dní!“ křikla. Pocítila úlevu, protože na jejím hlase nebylo 

znát žádné provinění.  Naopak, spíš se v něm odrazila špetka rozladěnosti, kterou nedokázala 

zastřít. Proč jí nedal vědět? Udělal to snad naschvál? Takový podraz! Nebo má nějaké 

podezření? 

Ale to je přece hloupost. 

„Vím,“ odvětil zespoda Martin. „Partner, se kterým jsem ve Francii jednal, měl včera večer 

autonehodu, takže jsme museli další aktivity posunout na pozdější termín. Bude nejméně týden 

ležet v nemocnici a pak ho čeká domácí ošetřování plus rehabilitace. Nemělo smysl, abych se 

tam déle zdržoval, tak jsem si hned přebukoval letenku a jsem doma.“  

Člověk míní, pán bůh mění, šlehlo Mariiným mozkem. A já teď měla víc štěstí než rozumu. 

Už nikdy, ale opravdu nikdy neporuším stanovená pravidla! Není nic horšího než podlehnout 

pocitu jistoty a odhodit ostražitost. 

„Kde tě mám?“ pokračoval mezitím Martin, který se už asi zbavil zavazadel a čekal vřelé 

uvítání. Právě na to ale Marie neměla náladu. V jejím nitru se začal rozpínat vztek, a ona chtěla 

vědět, z jakého důvodu jí nezavolal, že se vrací dřív. Co na tom, že ho před necelými třiceti 

minutami podvedla… Pokolikáté, to už by dnes snad ani nedokázala spočítat.  

„Jsem nahoře.“ Znovu zkontrolovala svůj vzhled. Tváře jí hořely stále stejně, teď už možná 

i zlostí. Ňadra, břicho ani klín Martinovi ale neukáže a s vysvětlením své barvy si hravě poradí. 

„Byla jsem ve sprše.“ Vyšla z koupelny, přešla přes galerii a začala sestupovat ze schodů.  

„Teď, uprostřed odpoledne?“ podivil se Martin. Stál v obývacím pokoji a sledoval, jak kráčí 

dolů.  

„Je na tom snad něco divného?“ pohodila hlavou. Mokré vlasy ji pleskly po zádech. „Cvičila 

jsem,“ dodala. „Nechtělo se mi nikam jezdit, tak jsem využila naši posilovnu. Dělám to tak 

často, jenže ty se doma vyskytuješ sporadicky, čímž pádem mé zvyklosti neznáš,“ neodpustila 

si výčitku.   

 

*** 

 

Za okny se pozvolna stmívalo a Marie zhluboka oddechovala po posledním výkřiku 

propastné agónie. Pod zády cítila zvlhlé prostěradlo a v sobě čiré uspokojení. Byla nádherně 

utahaná, a kdyby to šlo, předla by teď jako kočka. Ovšem slova, která ze sebe následně vypustil 

Aleš, ji doslova zmrazila. 

„Myško?“ Tohle oslovení používal od chvíle, co se sblížili. Marie předpokládala, že takto 

tituluje všechny své milenky, aby si nepletl jména. „Myška“ byla patrně i jeho zákonná 

manželka. 

„Hm…?“ 

„Já… ti musím něco říct.“ 
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„Ano?“ prohodila bez zájmu. Bylo jí zcela lhostejné, co má na srdci.  

„Miluju tě.“ 

Přišlo to jako blesk z čistého nebe a ona prudce rozevřela oči. Ta dvě slůvka, pro někoho 

jistě kouzelná, ji skoro vyděsila k smrti. Miluje ji?  

Zešílel?! 

Milovat má svého syna a ženu, s ní jde přece pouze o sex! 

„Cože?“ vyhrkla. 

„Je to tak. Zamiloval jsem se do tebe. Myslím, že už tenkrát na té cestě u řeky… Jenom mi 

to hned nedošlo,“ pokračoval a jeho rty ozdobil lehký, něžný úsměv. „Bylas tak zranitelná a 

křehká! A k tomu to přepadení. Podvědomě jsem tě toužil ochraňovat, jenže potom to přerostlo 

v něco hlubšího. Vnímám to čím dál silněji… šťastný jsem vlastně jenom tehdy, když jsme 

spolu.“ 

To je ale pitomec! Pěnila v duchu Marie. Co to má být za vyznání?! A proč se rozněžňuje, 

jako by šlo o bůhvíjak romantickou záležitost? Myslí si snad, že něco takového ocením? V tom 

případě je ovšem úplný blázen! Že já husa vůbec mluvila o tom úchylákovi! Probudily se v něm 

rytířské instinkty a tohle je výsledek! Přitom jsem usilovala o jediné: osvětlit příčinu 

momentálního odstupu. Kruci! 

Popadl ji za ruku a přitiskl stále horkou dlaň ke svému srdci. „Bije jenom pro tebe… 

Myško!“  

Prudce cukla paží, aby se osvobodila z jeho sevření. „Aleši, dost!“ pronesla tvrdě. „Nemáš 

náhodou horečku? Co to plácáš?“ 

Jeho oči pokryla mlhovina nepochopení. „Prosím? Vyznávám ti přece lásku…“ vyhrkl 

zmateně.  

„Tak s tím okamžitě přestaň!“ přikázala rázně.  

„A… Ale proč? Řekl jsem něco špatně?“ nechápal. Je opravdu tak zabedněný, nebo to na ni 

hraje?! 

„Všechno!“ prskla. „Jak mezi nás můžeš plést city, probůh? Co tě to napadlo? My dva 

nejsme pár, jenom si to spolu příležitostně rozdáváme!“ Vulgární formulaci zvolila záměrně, 

chtěla ho vyvést z míry. On ji koneckonců taky vykolejil! 

Jenže se zdálo, že s Alešem její vyjádření nijak zvlášť nehnulo. Nadzvedl se na lokti a upřel 

na ni pohled nabitý oddaností, ze kterého jí málem naskočila husí kůže. Tohle nemůže být 

pravda… „Miláčku, asi ti rozumím. Chápu, že jsi zmatená,“ připustil kajícně. „Ale už jsem 

nemohl déle čekat.“ 

„Panebože, čekat na co?!“ vyjekla konsternovaně.  

„Na to, abych odhalil pravdu.“ 

„Jakou?“ V Mariině nitru začalo hlodat sžíravé podezření. Zatajil snad před ní nějakou 

zásadní skutečnost? Kam tím vším sakra míří? 

„Víš, myško, moje manželství už nějaký čas nefunguje, jak má. Myslel jsem, že bych ho měl 

zachovat kvůli synovi, ale pak mi došlo, jaká je to hloupost. Nedokážeme mu s Dianou 

poskytnout plnohodnotný a láskyplný domov, když se z našeho vztahu vytratila téměř všechna 

náklonnost. Nejsme vzorem milující rodiny, spíš naopak. Oba jdeme za kariérou a naše cesty 

se dávno rozdělily…“ 
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Zírala na něj, jako by k ní promlouval čínsky. Takže není šťastně ženatý, jak tvrdil tenkrát 

večer, kdy se potkali poprvé? Byla to jen báchorka?  

 

*** 

 

Uplynuly tři dny, během nichž Marie pilovala svůj strategický plán. Pročítala na webu 

články vztahující se k tématům sporných úmrtí a hledala takové způsoby zabití, které lze 

nejsnadněji klasifikovat jako nehodu, byť mohlo jít o úmysl. Nebylo to snadné, ale pár tipů 

objevila.  

Celou dobu také statečně odolávala nutkání zavolat Alešovi a ujistit se, že schůzka za účelem 

vyjasnění vzájemných vztahů proběhne. Kdepak, nebude dolézat a ozve se mu až ve chvíli, kdy 

se na všechno dokonale připraví. Zároveň to však nesmí trvat příliš dlouho. Mohl by udeřit dřív 

než ona, což nesmí připustit. 

Snad ho dostatečně ukolébala…  Možná tak rychle odešel jen kvůli vidině dalšího setkání? 

Až doteď byl přece nažhavený a podle svých vlastních slov i zamilovaný. Mohl by jí tedy 

ledacos odpustit, no ne? Včetně pohrůžek a ostrých slov. Koneckonců si ukázkově nasypala 

popel na hlavu. 

Ale za to jí taky zaplatí! Takhle se před ním ponižovat… Fuj! 

Rozumově připouštěla, že se chystá provést strašnou věc, ale ona to považovala za nutnost. 

Věřila, že jí ten čin projde, pokud neudělá žádnou chybu. Nesmí zazmatkovat, to je základ. 

Bude se striktně držet přesně stanoveného scénáře a zahladí po sobě všechny stopy.  

Zatím nikdo neví, že s Alešem něco měla a on sám, ačkoli přesvědčivě tvrdil, že jejich poměr 

odtajní před manželkou, patrně dosud váhá. Dá se tedy předpokládat, že stejně jako Marie maže 

vzájemnou komunikaci.  

A kdyby ne? Řešení je poměrně jednoduché. Jakmile ho vyřadí ze hry, osobně vyčistí Alešův 

mobil. Vyměňovali si pouze esemesky, nic jiného, takže se tímto krokem vygumuje z jeho 

života.  

Mariino sebevědomí rostlo doslova s každou hodinou. Dokáže to a nikdo ji nebude podezírat. 

Určitě! Aleš o sobě od toho dne, kdy ji šokoval nenadálou večerní návštěvou, nedal vědět. 

Dospěla tak k závěru, že nejspíš doopravdy čeká, až se mu ozve. Pravděpodobně si jen zpočátku 

mylně vyložila jeho rychlý ústup. Exmilenec jí zkrátka v dobré víře, že ho nakonec vezme na 

milost, vyhověl - to je celé. Bez ohledu na skryté hrozby, které předtím vytáhl na světlo. 

V podstatě to vyjádřila za něj - zoufalý člověk jedná iracionálně, což byl přesně tento případ.  

Rozhodla se, že až bude po všem, dá si od milostných avantýr na nějaký čas pohov. Nic tím 

nezkazí, odpočine si a vyčistí hlavu. Možná na měsíc nebo dva odjede do lázní, nejlépe za 

hranice, kde ji nikdo nezná. Tohle je geniální nápad! Zůstane mimo republiku, dokud se 

vyšetřování Alešovy smrti nepřežene. Proč by taky měla sledovat zprávy a stresovat se? 

Kdepak, ona prostě po anglicku zmizí.   

 

*** 

 

Co je to? Všude okolo ní se rozprostírala černota tmavá tak, že se zdála až neskutečná. Hustší 

než tekutý med, neproniknutelná. Marie měla pocit, že ji cosi vcuclo, pohltilo a nyní vysokou 

rychlostí unášelo úzkým korytem neznámo kam. Jde snad o nějaký tunel? Ale kam vede? 
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Neměla ponětí.  

Zdálo se jí, že se rytmicky otáčí kolem své osy, jako by rotovala. Nechápala, co se to s ní 

děje a připadala si jaksi rozpolcená. Kde se to ocitla? Proč?  

Do zvukovodů se jí zaryl nepříjemný pištivý zvuk následovaný řinčením, které připomínalo 

intenzivní lomcování řetězy. Chtěla si zakrýt uši, aby před tím randálem unikla, ale nešlo to. 

Musela ho poslouchat dál, jakkoli ji lekal a vyváděl z míry.  

Jak z té hrůzy uniknout? Jde to vůbec? Připadala si bezmocná a vlečená cizí vůlí – ta její 

jakoby přestala fungovat.  

Pomoc! Zakřičela ze všech sil, ale zdálo se, že snad přišla o hlasivky. Žádné slovo z ní 

nevyšlo a ona byla i nadále obětí toho strašlivého rachotu. Útočil odevšad a nenechal ji 

vydechnout.   

Zanedlouho však hukot umlkl a současně s tím se začal rozplývat i její vnitřní zmatek. 

Postupně ho nahradily úplně jiné emoce. Temnota se jaksi rozmělnila a nepůsobila už tak 

stísněně. Brzy nabyla dojmu, že se ocitla na volném prostranství, kde může zase svobodně 

dýchat. A vzápětí z ní spadla všechna tíha.  

Nyní pociťovala absolutní lehkost. Okamžik čirého děsu, který se jí zmocnil ve chvíli, kdy 

přepadla přes zábradlí a zřítila se do propasti pod sebou, rázem vyprchal. Zrovna tak chvilkový 

dotek bolesti, který jí projel lebkou. Okolní svět se najednou propadl do ztracena a Marie se 

ocitla v jakémsi meziprostoru. Její tělo připomínalo list papíru, který unáší lehký vánek - 

nevážilo ani gram.  

Shlédla dolů a s úžasem hleděla na… sebe.  

Tohle jsem opravdu já? Podivila se. Takhle tedy vypadám? Zvláštní… Vždyť si nejsem 

vůbec podobná. 

Až dosud se vídala jen v zrcadle, na fotkách nebo videu - tedy plošně - ale nyní byl ten obraz 

jiný. Jako by se dívala na jiného člověka, přesto však bez nejmenších pochybností věděla, že je 

to ona. Se zájmem si prohlížela krví nasáklé vlasy a bledý obličej s otevřenýma očima, mrtvě 

zírajícíma vzhůru ke stropu.  

Ona sama se teď vznášela asi metr a půl nad tím, co představovalo její tělesnou schránku, a 

najednou si v lehkém šoku uvědomila jednu věc. Já jsem umřela! Blesklo její myslí. Tamto dole 

je moje mrtvola… Už nežiju. 

Je to možné?  

Tohle je tedy… konec?  

Asi ano.  

Nedokázala tu myšlenku zpracovat, byla jí tak nějak cizí. Mnohem víc ji ale zajímalo dění 

okolo. Někde za sebou zcela zřetelně slyšela – nebo spíš jen vnímala? - Martinův hlas. Otočila 

se směrem, odkud přicházel. Manžel se hnal ze schodů, oči měl navrch hlavy a barva v 

jeho tváři připomínala dužinu nezralého jablka.  

„Marie! Pro Kristovy rány, Marie, vzpamatuj se!“  

Ale proč? Opověděla. Vždyť mně je tak lehce. Nechej věci, jak jsou.  

On však na nic nedbal a dál se řítil přímo k Marii. Nebo spíš tomu, do čeho se… převtělila? 

Lépe to pojmenovat nedokázala, jelikož se necítila jako člověk. Teď byla spíš nějakou zvláštní 

entitou.  

Nepojmenovatelnou bytostí… 
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Jak si to vysvětlit? Nakonec usoudila, že tím se může zabývat později. 

Nyní hleděla na manžela a došlo jí, že pokud udělá ještě pár kroků, stoprocentně do ní vrazí. 

Překvapilo ji, že se může pohybovat, a dokonce také vnímala jakési obrysy svého nynějšího 

„těla“. Měla bych honem uhnout, pomyslela si, ale v tu chvíli už Martin proběhl… skrz ni.  

No tohle?  

 

*** 

 

Příběh pokračoval. Ocitla se v kremační síni a sledovala, jak pec pohlcuje rakev 

s babiččinými ostatky. Obřad drásal Mariinu dětskou duši, což zřetelně vnímala i nyní. Tenkrát 

myslela na to, že už nikdy neuvidí ženu, která ji provázela od chvíle, kdy ji rodiče přivezli 

z kojeneckého ústavu. Osmiletá holčička si to nedokázala představit… Kdyby tenkrát věděla, 

co ví dnes! 

Krematorium zmizelo a následoval další vjem. Přenesla se do doby, kdy končil školní rok a 

ona se ošklivě pohádala se svou tehdejší kamarádkou Hankou. Táhlo jim na patnáct a spor 

vznikl kvůli jiné spolužačce, s níž se Hana začala nedávno přátelit. Marie žárlila nejen na jejich 

vztah, ale také na to, že obě vynikaly v tenise, který jí samotné nikdy nešel. Byla na Hanu 

záměrně zlá a řekla jí spoustu ošklivých slov. 

Už nikdy je nevzala zpátky, protože kamarádka i s rodiči o prázdninách zemřela při 

tragickém železničním neštěstí… 

Tuhle událost už dávno vymazala z paměti, a teď se upřímně zastyděla. Proč té dívce tak 

ubližovala? Nezasloužila si to, jenže ona viděla pouze sebe.  

Objevila se jiná vzpomínka, tentokrát příjemná. Setkání s Tadeášem a milostné vzplanutí, 

které ji tak pohltilo. To byly krásné časy a Marie si až nyní uvědomila, že láska na ni měla 

příznivý vliv. Chovala se k okolí mnohem jemněji než kdy dřív - něžný cit obrousil její 

sebestředné ego.  

Kdy se vlastně začalo tolik projevovat? Zdá se, že už na konci základní školy, uvědomila si 

s úžasem. Ale proč? Získala jsem egoismus po předcích, nebo ho ve mně nevědomky 

vypěstovali adoptivní rodiče, kteří mi dovolili úplně všechno? Využila jsem jejich benevolence 

a proměnila se v bytost zahleděnou jen do sebe?  

Bylo to dost pravděpodobné.  

Film Mariina života se odvíjel dál. Znovu prožila svou svatbu, včetně vlažných citů vůči 

novomanželovi. Z něj naopak čišela zamilovanost spojená s okouzlením – na svou mladou a 

krásnou nevěstu byl evidentně pyšný. Viděla před sebou první roky společného života, kdy 

s Martinem poznala spoustu nového a zajímavého, a pak i ty další, během nichž došlo 

k postupnému odcizení.  

Nechyběly ani stále nevraživější půtky s rodiči, které v Mariiných očích pokaždé vyvolalo 

jejich maloměšťáctví anebo zastaralé názory. Teprve teď jí došlo, že matkou a otcem za života 

vlastně pohrdala. Zejména po svatbě nabyla dojmu, že se zařadila do vyšší společenské vrstvy 

a styděla se za ně. Měla na to právo? Určitě ne. Jako každý jiný člověk měli i oni své chyby a 

nedostatky, ale… ona mohla díky jejich rozhodnutí adoptovat dítě prožít normální rodinný 

život.  



KLINICKÁ SMRT 
Markéta Harasimová 

11 

 

11 
 

Výjevy z jejího života se posunuly o kus dál a ona teď hleděla na rozjásanou společnost, 

v níž nechyběla ani ona. Oslava. Altán. První milenec. Nevěra přímo za manželovými zády. 

Byl to bezohledný výsměch jeho osobě… jak jinak. 

Přicházeli další muži. Tváře, těla, jména… vášeň a povrchnost. Mariina vlastní 

lehkovážnost, s níž odkopla Martinovy city. Hrála s ním falešnou hru a připadala si jako hvězda, 

která ve svých rukou drží otěže. On jí nosil dárky, ona ho podváděla. On ji živil a dopřával jí 

luxus, ona sténala v cizí náruči – jedné za druhou… 

Hrůza. 

Přepadl ji nepříjemný pocit ze sebe samotné a Marie si pomyslela, že už to stačilo a nic 

dalšího snad ani vidět nechce. Vzápětí však přišla nová scéna. Tato ji vrátila na kliniku, kde 

podstoupila sterilizaci. Manžel o tom dodnes neví… Další podvod, ale ona tenkrát ani v 

nejmenším netrpěla špatným svědomím.  

Bylo jí to jedno.   

Teď už však ne, jelikož nyní svou povahu spatřila v celé její nahotě. To, co si za života vůbec 

nepřipouštěla, v tuto chvíli bilo do očí. Jak jen mohla provádět takové věci? Bez skrupulí a 

ohledu na své blízké? Nikdy si nic nevyčítala, nebo jen výjimečně… 

Další obraz přivolal Aleše. Erotické schůzky vystřídala hádka, kterou Marie ukončila jejich 

poměr, a vše vyvrcholilo jejími vražednými plány.  

Panebože. Opravdu hodlala zabít člověka a nijak zvlášť se nad tím nepozastavovala? Brala 

to tak, že se prostě zbaví osoby, která ohrožuje její pohodlí?  

Ano.  

Jako když do kontejneru zahodíte nepotřebnou věc. Šlus, je pryč, hotovo. Zbývá umýt si 

ruce a zapomenout. 

 

*** 

 

„Vylekal jsem vás?“  

„Trochu. Byla jsem zamyšlená,“ přiznala Marie. Pohlédla do Richterovy vážné tváře a 

okamžitě poznala, že se něco děje. „Špatné zprávy?“ vypadlo z ní. 

Primář si rozpačitě odkašlal, čímž potvrdil, že trefila do černého. „Bohužel,“ přiznal pak, a 

pokynul paží k malému stolku v rohu místnosti. „Neposadíme se?“ 

Napřímila ramena a odpověděla otázkou. „Myslíte, že to neustojím?“  

„Prosím,“ řekl místo odpovědi. Počkal, až vezme místo, a usedl naproti ní. „Moc mě mrzí, 

co vám teď musím sdělit, zvlášť po tak těžké bitvě, jakou jsme tady společně vybojovali.“ 

Otevřel složku, kterou předtím položil na umakartovou desku, a vytáhl z ní list papíru s 

podrobnou zprávou z radiologie. „Vaše poslední snímky bohužel ukázaly něco velmi 

znepokojivého.“ 

„Ano?“ Marie pocítila náznak vnitřního neklidu, avšak kupodivu držela hlavu vzhůru a do 

její duše se nevkradla panika, která by ji po podobném prohlášení dozajista pohltila před 

několika měsíci.  

„Je mi to líto, ale na CT se objevil nález, který jsme byli následně nuceni dovyšetřit za 

pomoci magnetické rezonance a krevním rozborem. Teď už s jistotou víme, že jde o tumor. 

Podle všeho je to primární útvar, metastáza ze vzdáleného orgánu byla víceméně vyloučena.“ 
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Mariiny oči se nepatrně rozšířily. „Mám nádor na mozku?“ 

„Ano.“ 

„Ale pokud vím, tak jste mi dělali CT už dřív. Hned po tom úrazu, a tehdy tam přece nic 

nebylo…“ nechápala. 

Richterův obličej proměnil ztrápený výraz. „Patrně bylo, ale tou dobou se ještě jednalo o 

novotvar velmi malých rozměrů. Ten ale během několika týdnů mnohonásobně zvětšil svůj 

objem. Abych to vysvětlil: zobrazovací metody nedokážou v raných stádiích některých 

mozkových tumorů patologické změny zachytit. A nevšimne si jich ani zkušený odborník, 

zkrátka nejsou viditelné.“ 

„Ale existují a rostou.“ 

„Ano.“ 

„Takže… umřu?“  

„V tuto chvíli nemáme histologicky potvrzeno, zda se jedná o zhoubný nádor, ačkoli je to 

vzhledem k vývoji bohužel vysoce pravděpodobné. Spíš prakticky jisté… Musíme ale provést 

ještě jedno vyšetření. Biopsii.“ 

„Takže mi budete znovu fyzicky zasahovat do mozku? Jako při operaci?“ 

„Ne tak docela. Tenhle výkon se jmenuje stereotaktická biopsie a odběr tkáně se provádí 

dutou jehlou přes malý otvor v lebce,“ vysvětlil Richter. „Není nutná celková narkóza, stačí 

pouze lokální umrtvení. Nádorová tkáň se pak pošle na histologii, která rozhodne, co 

podnikneme dál.“ 

„A pokud je to zhoubné?“ 

„V úvahu přichází operace a následné ozařování, případně chemoterapie. Konkrétní volba 

léčebného postupu závisí na typu a umístění nádoru.“ Primář se odmlčel a Marie vyčkávala, 

s čím přijde dál.  

„Záleží ovšem také na prognóze. Je totiž řada tumorů, které operativně odstranit nelze, a ten 

váš mezi ně – zdá se - patří. Často rovněž nejsou citlivé na radioterapii, takže se musíme spokojit 

s paliativním postupem. To znamená něco jako udržovací léčbu v případě, kdy už pacienta není 

možné zachránit. Jejím cílem je zkvalitnit mu zbytek života.“ 

„Aha…“ odtušila Marie bezbarvě, zatímco se tu šokující zprávu pokoušela vstřebat. Takže 

se do svého těla vrátila jen proto, aby čelila těžké nemoci a s velkou pravděpodobností brzy 

znovu – a tentokrát doopravdy - zemřela? Proč? Nedávalo to smysl. K čemu taková zkouška?  

Nemohla rovnou zůstat mrtvá? 

 

*** 

 

Marie od atraktivní blondýnky nedokázala odtrhnout zrak, vůbec však netušila, čím ji tak 

zaujala. Připadala si skoro trapně a přepadly ji obavy, že všichni okolo musí zaznamenat, jak 

upřeně na ni civí. Přesto toho nemohla nechat. Co je jí na té ženě tak povědomé? Může ji snad 

odněkud znát?  

Namáhala si paměť, ale bez výsledku. 

A vtom se jí rozmlžil zrak. Marie se skoro zapotácela, protože scéna, již měla až doteď před 

očima, náhle zmizela, a ona místo mírumilovného podniku spatřila něco docela jiného. Doslova 

přízračného… 



KLINICKÁ SMRT 
Markéta Harasimová 

13 

 

13 
 

 

„Pusť mě! Pomoc…“ Světlovláska vyvíjela přímo nadlidské úsilí, ale všechny zoufalé pokusy 

uniknout ze sevření silných mužských rukou vyznívaly naprázdno. Škubala sebou marně - těžké 

tělo ji špendlilo k zemi a panika spolu se závažím způsobila, že jí docházel dech. Blond vlasy se 

propletly s hlínou, kterou ucítila i v ústech. „Pusť… prosím… Nechej mě… být...“ prosila.  

„Mlč!“ ucedil úsporně a škubl krátkou sukní, která se vmžiku roztrhla a obnažila oblé boky. 

Za pár vteřin dopadly obdobně i kalhotky. Bylo jasné, k čemu se schyluje. Jak ho jen přesvědčit, 

aby jí neubližoval? 

„Ne… Ne…“ vyrážela ze sebe z posledních sil. „Nechci… já… ne…“ 

„Drž hubu!“ zasyčel o něco důrazněji. Ruce, které měla svázané a nepřirozeně zkroucené 

za zády, se už téměř odkrvily a mozek jakbysmet. Nedokázala přemýšlet, vnímala jen stále 

ostřejší strach, který ji málem paralyzoval.  

Ze zmučených úst se vydraly další chabé prosby smísené se slzami, ale on na nic nedbal. 

Zaslechla zašustění zipu. Kolenem jí roztáhl nohy a surově, tvrdě se do ní vedral. Vykřikla 

bolestí. 

„Zavři už tu klapačku!“ Jeho dech nepříjemně páchl po whisky a cigaretách. Nikotin byl 

cítit i z hrubé dlaně, která jí vzápětí přistála na obličeji, aby ztlumila zvuky rodící se 

ve vyschlém hrdle.   

Chtěla se bránit, protože jí téměř znemožnil dýchání, ale byla proti němu bezmocná. Násilník 

ji ani trochu nešetřil a vytrvale pokračoval v divokých kopulačních pohybech, kterými bolestivě 

drásal citlivou tkáň. Z modrých očí, v nichž se odrážela panická hrůza, prýštily slané krůpěje.  

Nedokázala pochopit, že se to děje právě jí… Ještě před pár minutami pospíchala domů a 

těšila se, jak si po nekonečné směně na recepci ve fitcentru a zejména nevydařeném rande 

odpočine. Chtěla si nalít sklenku vína a zakotvit ve vaně… A teď? Prožívala nejhorší trýzeň, 

jaká ji potkala za celý osmadvacetiletý život. Něco tak strašlivého si nedokázala ani představit. 

Předčilo to nejhorší noční můry. 

Proč proboha šla na tu schůzku? Znali se s Danem jen letmo…  

Byla tak pitomá!  

Kam dala rozum?!  

Konečně ejakuloval. Rozkoš projevil prakticky neslyšným zachrčením, které působilo 

hrozivěji než rachot hromu uprostřed letní bouřky. Na okamžik povolil stisk, takže mohla do 

plic nabrat trochu kyslíku, ale za okamžik ji měl znovu plně v moci. Přetočil ji na břicho, jako 

by byla bezvládnou hadrovou panenkou, a kolenem ji nemilosrdně přikurtoval k zemi. Hrubé 

prsty sevřely prameny dlouhých vlasů a trhly hlavou tak prudce, až se jí před očima rozsvítily 

oranžové hvězdičky. Nemohla se pohnout a netušila, co na ni chystá. Obestíral ji děs. Brzy však 

pochopila a děs se přetavil v panickou, téměř smrtelnou hrůzu… 

Neměla zdání, jaký předmět do ní vrazil, ale byl velký, nepravidelný a drsný. Zaskučela 

bolestí, která ji doslova ochromila a málem připravila o vědomí. To ji však neopouštělo… 

bohužel. Zůstávala při sobě a až příliš zřetelně vnímala, jak její vnitřnosti podléhají zkáze. Ve 

vzduchu vzlínal pach krve… její krve.  

V tu chvíli si přála jediné – okamžitě zemřít. Tohle už nebylo k vydržení! Trýzeň, kterou ji 

působil, se stále stupňovala a navíc ji strašidelně podtrhoval mužův sadistický, tichý smích. Ne, 

už nechci žít! Ať přijde konec! Zaúpěla v duchu. 
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 To mrazivé přání se jí bohužel do puntíku vyplnilo, a ani nemusela dlouho čekat. Útočník 

nejspíš dospěl k závěru, že bude lepší, když ji umlčí – nač riskovat prozrazení? Nemilosrdné 

prsty ovinuly hrdlo a vší silou stiskly… Svíraly ohryzek pevně a tak dlouho, dokud ze zmučeného 

těla nevyprchal život. 

  

Marie měla co dělat, aby neupadla. Opřela se o stůl a zalapala po dechu. Vždyť to přece 

byla… ona! Ta dívka, která tam vzadu v klidu upíjí svůj jahodový mošt… Právě tuto ženu ten 

člověk tak brutálně znásilňoval a nakonec bez milosti uškrtil.  

Co to sakra bylo za bláznivou vidinu? Vyplodil ji mozek sžíraný rakovinou? Budou ji snad 

odteď doprovázet podivné bludy vztažené na naprosto cizí, nebo možná i blízké lidi? Vždyť 

ona dokonce slyšela i nevyřčené myšlenky, které té ženě běžely hlavou! Jako by šlo o její vlastní 

úvahy. 

 

*** 

 

Marii bylo, jako by dostala ránu palicí. Poslední, co viděla, byly krvavé kusy lidských těl 

létající vzduchem a několik dalších vozidel, které už nestačily dobrzdit, čímž pádem se během 

okamžiku proměnily v pokroucené vraky. Pokud počítala dobře, bylo jich nejméně sedm… 

Stala se tak virtuálním svědkem brzké tragédie.  

Tušila, že obětí hromadné havárky bude mnohem víc, ale ona má z nějakého důvodu 

zachránit tuhle rodinu.  

Neptala se proč a ani nepochybovala o tom, že její vidina je opět odrazem budoucí události. 

Té, která stoprocentně nastane. A tihle čtyři – pár, který už sice seděl v autě, ale zatím kvůli 

vášnivé hádce neodjel, a jejich dvě děti – dostali šanci přežít. Tedy v případě, že Marie zaboduje 

i tentokrát a podaří se jí nahlodat racionální slupku, která je vlastní téměř každému jedinci. Kdo 

by taky uvěřil neznámé osobě, která se zjeví prakticky odnikud a vyrukuje s proroctvím, ze 

kterého člověku vstávají vlasy na hlavě? 

Nikdo.  

Ale u Patricie to ve výsledku zafungovalo… No ne? Takže žádné rozpaky a do toho! Není 

na co čekat, musí jednat dřív, než Jiří s Alenou zmizí.  

Vystartovala jejich směrem, a když doběhla k autu, drze zaklepala klouby prstů do okénka 

na straně spolujezdkyně. Bruneta sebou trhla a obdařila ji rozzlobeným pohledem. Vyrušení 

ještě povzbudilo bobtnající vztek, který čišel z jejího obličeje. Zuřivě stáhla okénko a zle se 

zamračila. 

„Co chcete?“ vyštěkla. 

Tohle nebude jednoduché, napadlo Marii. Ale dala se na vojnu, a tak musí bojovat. Zhluboka 

se nadechla. „Přišla jsem vás varovat. Nejezděte na Slovensko, nebo tu cestu aspoň o den 

odložte.“  

„Cože?“  

Tentokrát Marie do hlasu vložila mnohem víc naléhavosti. „Věřte mi, prosím, a neberte moje 

slova na lehkou váhu. Pokud odjedete k rodičům podle současného plánu, zabijete se i s dětmi 

při hromadné nehodě.“ 
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Alenin výraz ještě o něco víc ztvrdl. „Jste cvok, nebo co?“ Pak se obrátila ke svému muži. 

„Jirko, neměl bys zavolat policii nebo záchytku? Ta ženská je ožralá, pokud ne rovnou 

zfetovaná!“  

„Tak s tímhle si poradím sám!“ odsekl řízně muž za volantem a hrubě se na Marii osopil: 

„Okamžitě odtud vypadněte, vy jedna bláznivá osobo! Dejte nám pokoj, jinak vás vynesu 

v zubech!“  

Sakra. Jde to o dost hůř, než čekala… A navíc rozkouhoutěné manžele oslovila v negativní 

náladě, což jejímu sdělení nepřidá. Ale vzdát se nemohla – jestli ty dva nepřesvědčí, že mluví 

pravdu, bude mít na svědomí čtyři životy včetně dvou dětských! Sice nepřímo, ale přece. 

„Myslím to vážně! Můžete umřít.“ 

„A vy jste kdo, že si berete do huby naši budoucnost, co?“ Jiří vyskočil z auta, svižně obešel 

kapotu a zakotvil jen pár desítek centimetrů před Marií, která ho propalovala pronikavým 

zrakem.  

„Nejsem notorička a neberu drogy. Sama pro to nemám vysvětlení, ale vizuálně vnímám 

události – nebo spíš tragédie - které se zanedlouho přihodí. Anebo k nim může dojít, pokud...“ 

Tady krátce zaváhala, ale rychle se zase rozhovořila. „Pokud se jim nepokusím zabránit.“ 

 


