
kristy
cambronová

V RABCE 
TEREZÍNA



Copyright © 2015 by Kristy Cambron

Originally published in English under the title A Sparrow in Terezin.  
Published by arrangement with Thomas Nelson,  
a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc.  
All rights reserved 

Všetky práva vyhradené. Bez  predchádzajúceho písomného povolenia vydavateľa 
nesmie byť žiadna časť publikácie reprodukovaná, uložená do vyhľadávacieho sys-
tému alebo prenášaná v  akejkoľvek forme či akýmkoľvek spôsobom – na príklad 
elektronicky, kopírovaním, nahrávaním. Výnimkou sú krátke citácie recenzií v tla-
čenej podobe.

Citáty zo Svätého písma: Biblia, Slovenský ekumenický preklad. 
Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2008.

Slovenské vydanie:
Copyright © i527.net, s.r.o., 2020
www.i527.net

ISBN 978-80-89822-43-0



Mojej mamičke.

A Becky Mondsovej, najlepšej priateľke na svete.



Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! 
Veď Hospodin, tvoj Boh, 

bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Jozua 1, 9 
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Júl, prítomnosť
Sausalito, Kalifornia

Posledná vec, ktorou by sa nevesta mala vo svoj svadobný deň 
trápiť, je to, či sa obrad vôbec uskutoční.

Bola to síce úplne zbytočná myšlienka, ale v návale predsvadob-
nej nervozity sa jej predsa len podarilo vkradnúť Sere Jamesovej do 
hlavy. Tá dobre známa obava si nedala povedať a Sera, ktorej nad 
hlavou neustále visel mrak neistej budúcnosti, jej úplne podľahla.

Končekmi prstov prebehla po perlovom náhrdelníku a vyzrela 
von zo svojej spálne na prvom poschodí pobrežného sídla Hano-
verovcov. Pohľadom preletela horizont, vpíjajúc do seba krásu za-
padajúceho slnka, ktoré vysielalo do zálivu diamantové záblesky. 
V  duchu sa spytovala, či Williama trápia rovnaké pochybnosti. 
Bude ju čakať na pláži?

Z myšlienok ju vytrhlo jemné zaklopanie na dvere.
Otočila sa a uvidela známu tvár svojej priateľky Penny, ktorá ju 

pozdravila pokojným úsmevom ligotajúcim sa od ružového lesku 
na pery.

„Sera, už je čas,“ pošepla a vkĺzla do priestrannej spálne. Svetlo-
hrdzavé vlasy jej v jemných vlnkách padali na plecia, akoby ich bol 
roztancoval hravý morský vánok. „Všetci už čakajú.“
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Sera prikývla, prestala sa hrať s perlami a ruky spustila vedľa tela.
Takže na mňa… čaká.
Končekmi prstov sa dotkla kútikov očí, aby zastavila rodiace 

sa slzičky.
Bože, William necúvol, aj keď je naša budúcnosť taká neistá.
Zhlboka sa nadýchla vo viere, že jej to dodá odvahu.
Posledný raz sa pozrela do starožitného zrkadla a  upravila si 

vlečku úzkych svadobných šiat v  štýle vintage. „Čo povieš, som 
pripravená?“ 

Vlasy mala voľne zopnuté do francúzskeho drdola s elegantný-
mi vlnkami, ktoré sa pod tenkou čelenkou posiatou diamantmi 
les kli ako tekutá čokoláda. Róbu dotvárali jednoduché perlové ná-
ušnice a zložitá čipka, ktorá zdobila okraje hlbokého výstrihu v tva-
re písmena V. Na perách mala vrstvu rúžu klasickej červenej farby.

„Som z teba paf, moja milá,“ rozžiarene sa usmiala Penny. Keď 
sa prešmykla okolo starožitnej postele s  baldachýnom stojacej 
uprostred izby, jej zelené šifónové šaty pod kolená sa zatrblietali. 
„Vyzeráš úchvatne. A to sa celé dni pozerám na majstrovské diela.“

Pri posledných slovách na ňu žmurkla.
„A vidím, že darček od Sophie sa dostal bezpečne až sem.“
Sera prikryla dlaňou elegantný perlový náhrdelník, ktorý jej 

spočíval na kľúčnej kosti, a pomyslela na ich spoločnú priateľku. 
„Áno. Sophie mrzelo, že tu nemôže byť s nami, ale aspoň mi po-
slala perly, aby som mala niečo požičané. Každé dievča by sa vraj 
malo vydávať s perlami okolo krku.“

Penny prikývla: „Myslím, že na tom niečo bude.“
„To hej,“ podvedome sa usmiala.
Sophie Haurbechová-Masonová bola ich láskavou staručkou 

priateľkou, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o to, že Sera a Wil-
liam sa dnes vezmú. Vystopovali ju ako majiteľku obrazu, ktorá 
prežila holokaust iba vďaka tomu, že sa jej ako malého dievčatka 
ujala žena stvárnená na portréte. Práve prepojenie medzi Sophie 
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a obrazom odštartovalo Serinu cestu uzdravenia, na konci ktorej 
našla lásku a schopnosť znovu dôverovať.

O malú chvíľu bude kráčať uličkou k oltáru; čo by dala za to, 
keby tu s ňou bola Sophie a pomohla jej to zvládnuť! Aj preto jej 
tie nádherné perly nepripadali iba ako starožitný šperk, ale ako 
záchranné lano.

„Mám pocit, akoby som na niečo zabudla,“ povedala s  rozo-
chveným žalúdkom. Spustila ruku na pás, aby upokojila motýliky, 
ktoré sa jej tam usídlili.

„Na nič si nezabudla,“ vyhlásila Penny a uštipačne sa pozrela 
na zem. Sere spod šiat trčali holé špičky. „Až na to, že si bosá. Daj, 
pomôžem ti.“

Posledné, čo potrebujú, je to, aby sa nevesta potkla a roztiahla 
sa na zemi aká dlhá, taká široká. Sera si zavesila na prsty lodičky, 
ktoré ležali na posteli, a chytila sa Penny. Potom nadvihla jemnú 
čipkovanú vlečku a opatrne vykročila po špičkách.

Penny manévrovala pomedzi hromady papierových vreckoviek 
a všakovakých drobností pohádzaných po zemi, pričom svojím ty-
pickým spôsobom odkopla z cesty bielu škatuľu od topánok.

„Ako vyzerá?“ vysúkala zo seba Sera.
„Dúfam, že sa pýtaš na ženícha,“ odfrkla Penny, „pretože ak 

máš na mysli jeho božského mladšieho brata, musím povedať, že 
Paul Hanover je neznesiteľný ako vždy. Kvôli svadbe sa nahodil, to 
je pravda, ale človek na ňom nemá veľa čo obdivovať – až na ten 
jeho úsmev.“

„Áno, myslela som ženícha.“ Pri dverách zastala, oprela sa o  Penny 
a nazula si lodičky s otvorenou špičkou.

„William vyzerá v  pohode, sem-tam sa zhlboka nadýchne. 
 Podľa mňa nie je ani spolovice taký nervózny ako ty. Ale možno 
len vie dobre skrývať city.“ Penny sa zastavila, potom jemne pokr-
čila plecami: „Väčšina mužov to vie.“

„A čo si to povedala o Paulovi? Zase ste v sebe?“
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„Či sme ako pes a mačka? Dajme tomu, že hej. Ja ho jednodu-
cho nemôžem vystáť, aj keď je taký fešák. Mám dojem, že sa ne-
dokážeme na ničom zhodnúť.“ Narovnala sa a roztiahla Sere ruky, 
aby si ju prezrela od hlavy po päty. „Dosť už o ňom. Jeden večer to 
s ním nejako vydržím. Teraz ťa chcem trochu poobdivovať.“

Sera sa nadýchla, aby sa upokojila, a keď v žalúdku opäť pocítila 
šteklenie motýlích krídel, podvedome si zahryzla do spodnej pery. 
Dlaňou prešla po ozdobnom zámiku saténového živôtika a uhla-
dila si sukňu.

„Myslíš, že sa mu budú páčiť?“
„Určite,“ ubezpečila ju Penny. „Ale neberie si šaty, berie si teba,“ 

dodala, stisla Sere dlane a potom ju pustila. „A ty,“ odmlčala sa, 
aby z vázy z nepriehľadného skla vybrala kytičku žiarivo červených 
pivoniek, „si prekrásna. A neprídeš o mňa, to vieš. Aspoň ja si to 
tak hovorím: že neprídeme o naše priateľstvo. Navždy zostaneme 
priateľkami, aj keď nás bude deliť veľká vzdialenosť.“

„Viem.“
„Mám ti to znovu zopakovať? V  skutočnosti nestrácaš asis-

tentku,“ zavrtela hlavou nad slzami, ktoré sa jej zaleskli v očiach, 
a s úsmevom dokončila, „ale získavaš manžela.“

„Len žiadne žartíky, prosím,“ zasmiala sa Sera a cítila, ako jej 
v krku naviera hrča. „Nie teraz. Od teba by som to asi nezniesla.“

Penny prikývla a jemne naklonila hlavu do strany. „Ak ti bude 
chýbať starý dobrý Manhattan, stačí nasadnúť do lietadla. Nájdeš 
ma tam vždy, keď ma budeš potrebovať. Samozrejme, až po tom, 
čo sem premiestnime posledné dielo z tvojej galérie.“ Usmiala sa 
a zotrela si slzu, ktorá sa jej už-už chcela skotúľať po líci. „Ale vážne 
– dúfam, že Kalifornia si uvedomuje, aký poklad získava.“

„Ja si uvedomujem, aký poklad strácam. Nedokážem si pred-
staviť, že keď vojdem do galérie, nebudeš tam so mnou. Si moja 
najlepšia priateľka,“ vyhlásila so slzami v očiach. „Mám pocit, ako-
by ma niekto rozsekol napoly.“ 
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„Ach, nie, nehovor také veci.“ Penny si začala rukou ovievať 
tvár. „Ak s tým okamžite neprestaneš, budeš mať na fotkách červe-
né oči! Galériu budeme na západ sťahovať ešte celé týždne. Potom 
budeme plakať, koľko budeme chcieť, dobre?“

Chytila Seru okolo pliec a druhou rukou ju jemne štuchla do 
boku.

„Ešte jedno objatie,“ povedala a ponorila sa do priateľkinej ná-
ruče. „A teraz už musíme ísť.“

Penny žmurkla a vyšla do chodby.
Sera kráčala za ňou okolo pracovne, v ktorej pred niečo vyše ro-

kom sedela a čakala na stretnutie s hlavou hanoverovského klanu, 
aby sa dohodli na možnej zákazke. Jej úlohou bolo vypátrať portrét 
huslistky z  čias holokaustu – Adele von Bronovej. Tak napokon 
nielen spoznali jej príbeh, ale našli cestu k sebe navzájom.

Prešli aj okolo obývacej izby s  veľkými oknami, odkiaľ bol 
úžasný výhľad na vodu. Pri kozube a  tlmenom osvetlení tam 
s   Williamom strávili mnoho pokojných večerov, počas ktorých 
snívali o spoločnej budúcnosti. Práve v tej miestnosti si pred ňou 
kľakol a so slzami v očiach ju požiadal o ruku.

Rodinné sídlo jej vtedy pripadalo kúzelné a vábivé. Núkalo im 
sľubnú budúcnosť. To sa však zmenilo pred týždňom, keď dostali 
ten príšerný telefonát, kvôli ktorému museli posunúť dátum svad-
by o viac ako pol roka.

„Si si istá, že vyzeral v pohode?“ Sera sa jemne dotkla Penninho 
predlaktia, aby ju zastavila skôr, než došli k  zadnému východu. 
„Nemala si dojem, že by si to chcel rozmyslieť?“

Penny sklopila bradu a uprela na Seru prísny pohľad, akoby na 
ňu hľadela cez bifokálne okuliare.

„Prečo by si to mal chcieť rozmyslieť? Cestoval za tebou do 
Paríža, aby si tam nebola sama. Už mesiace ste zasnúbení. A ľúbiš 
ho; sama si povedala, že je tvojou životnou láskou. Som si celkom 
istá, že to cíti rovnako.“
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„Ale svadbu sme sa rozhodli posunúť dosť narýchlo. Ešte sme 
sa ani nestihli pobaliť. Len si predstav všetky tie škatule, ktoré sem 
treba prepraviť z New Yorku. Priestory novej galérie stále renovujú 
a do otvorenia zostáva ešte niekoľko mesiacov. A Will sa chystá 
vrátiť do školy. Čo jeho život a moja práca a naše rodiny…?“

„O chvíľu máš stáť pred oltárom a teraz chceš hovoriť o škatu-
liach a rozvrhu hodín?“

Sera cítila, ako sa jej pod priateľkiným materinským pohľadom 
červenejú líca.

„Nie. Vlastne nie.“
„Tak prečo panikáriš? To sa ti vôbec nepodobá.“
Sera by jej rada povedala, čo je za tým, ale pravda jej pripadala 

príliš zložitá. Najlepšie bude nič neprezrádzať a nechať si to pre seba.
„Netrápia ma staré spomienky, ak narážaš na to. Už dávno ne-

mám strach z toho, že znovu ostanem pred oltárom sama.“
„Dobre.“ Neprešla ani sekunda a Penny už dodávala: „Pretože 

tentoraz nezostaneš pri oltári sama. A tvoj bývalý tu dnes nebude.“
„Samozrejme,“ súhlasila Sera. „Tým sa však nič nemení na tom, 

že netušíme, čo prinesie zajtrajšok. Všetko je také neisté. Pokojne 
by som mohla vyjsť von a…“

„Vziať si muža, ktorého miluješ.“
Sera jej opätovala úprimný a chápavý pohľad a napokon vypus-

tila dych, ktorý nevedomky zadržiavala v pľúcach.
„To je všetko?“
„Všetko,“ prikývla Penny. „Miluješ ho. Povedz ‚áno‘, sľúb mu 

vernosť a aspoň na jeden deň,“ letmo pokrčila plecami, akoby jej 
odpoveď bola taká jednoduchá, „zabudni na všetko ostatné.“

Je možné len tak zabudnúť na neistotu?
Len čo vyšli francúzskymi dverami v zadnej časti domu, priví-

tal ich súmrak.
Sera kráčala za svojou družičkou po dláždenom chodníku, kto-

rý vo svetle zažatých sviec pôsobil priam čarovne.
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„Počkaj,“ zavolala na Penny, ktorá prudko zastala a otočila sa.
„Čo sa deje?“
Sera zavrtela hlavou: „Nič. Iba,“ zohla sa a vyzula si biele lodič-

ky, „musím za sebou niečo nechať.“
Cítila, že robí správne, keď necháva lodičky v záhrade. Akoby sa 

v tej chvíli rozhodla, že sa ničím nedá spútať, a smelo vykročila v ústre-
ty budúcnosti. William tam na ňu čaká. Čaká. Na ňu. Keď odstránila 
aj poslednú prekážku, ktorá ich delila, cítila sa oveľa slobodnejšie. 

Lodičky odhodila na dláždený chodníček, kývla na Penny 
a bosou nohou vkročila na piesčitú pláž, ktorú zalievali posledné 
slnečné lúče dňa. Slaný morský vánok jej pohladil líca. Pestrofa-
rebná večerná obloha a energické vody zálivu tvorili krásne poza-
die svadobného obradu.

Záliv vyzeral navlas rovnako ako v  ten deň, keď do Kalifornie 
prišla po prvý raz. Jeho vody sa vzdúvali a vlnili, temné a nespútané, 
 obmývajúc pobrežie rodinného sídla Hanoverovcov. Dokonale odrá-
žali okolnosti, za ktorých vstúpila do života rodiny: nečakaný súdny 
spor o znovunavrátenie majetku. Keď vtedy vkročila na pláž v sprie-
vode najstaršieho syna, ešte nemohla tušiť, že sa doňho zamiluje.

William stál pred ňou v sivom ľanovom obleku a bielej koše-
li, ktorú nemal zapnutú až ku krku. Pôsobil uvoľnene a úprimne 
šťastne. Len čo ju zbadal, tvár sa mu rozžiarila širokým úsmevom. 

Sera sa v duchu napomenula, že sa k nemu nesmie rozbehnúť.
Kráčala pomaly, uvažujúc o  tom, koľko ich to stálo, kým sa 

dopracovali až sem. Všímala si rozžiarené tváre jeho príbuzných: 
vždy usmiatu matku, ktorá im bola celý čas oporou, a mladšiu ses-
tru Macie s manželom Ericom. Penny už stála oproti Williamov-
mu mladšiemu bratovi Paulovi, slobodomyseľnému hudobníkovi 
s bystrou hlavou a so šviháckou postavou. Sera si musela zahryznúť 
do pery, aby potlačila úsmev nad tým, ako sa Penny musí premá-
hať, aby to s ním celý večer vydržala. 

Vzápätí sa znovu zahľadela na Williama.
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Trpezlivo na ňu čakal s rukami zopnutými pred telom. Vietor 
vanúci od mora mu prečesal vlasy a nechal ich tak, ako sa jej to 
páčilo: mierne rozstrapatené a zhrnuté do čela. Keď jej nastávajúci 
podal ruku, na tvári sa jej zrejme po prvý raz v  ten deň objavil 
úsmev čírej spokojnosti. 

Zovrel jej prsty do dlane, akoby boli z najvzácnejšieho porcelá-
nu, a odprevadil ju k malému oltáru postavenému na piesku. Tvoril 
ho jednoduchý biely záhradný oblúk zdobený letnými pivonkami 
a bielymi závesmi, ktoré sa vlnili vo vetre.

Svadobnú kyticu podala Penny, otočila sa k Williamovi a ra-
dostne si s ním preplietla prsty.

Pozrel sa na dolný lem šiat, ktoré si nadvihla, keď kráčala po 
piesku, a naklonil hlavu: „Naboso?“

„Uhm,“ mierne nadvihla plecia. „Cítila som, že mám niečo ne-
chať za sebou.“

Žmurkol na ňu. „Vyzeráš úchvatne.“
Slzy jej zahmlili zrak.
„Aj ty,“ zašepkala bez premýšľania, a keď sa William zasmial 

nad jej automatickou odpoveďou, začervenala sa.
„Tak to mi ešte nikto nepovedal.“
Serino srdce sa na tej pláži cítilo slobodne. 
Keď sa s Williamom držali za ruky a vymenili si prstienky, sľu-

bujúc si lásku a vernosť po všetky dni života, konečne pochopila, 
čo znamená nájsť trvalú lásku. William je čestný Boží muž – lep-
šieho doteraz nepoznala – a odteraz budú patriť jeden druhému. 

Obrad bol krátky. Presne tak, ako si to želali.
Keď oddávajúci vyzval prítomných k  modlitbe,  Sera si oprela 

hlavu o Williamovo plece. Modlitba, ktorá nad nimi zaznela, bola 
krásna. Cítila, ako ich púta k sebe a nesie so sebou prísľub budúceho 
požehnania. Pochopila, že Penny mala pravdu, keď jej vnútri pove-
dala, aby sa nezamýšľala nad tým, čo bude, a jednoducho si ho vzala. 

Zvyšok sa nejako vyrieši.
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Po modlitbe ich oddávajúci vyhlásil za manželov. William ju 
vzápätí so spokojným úsmevom objal a pobozkal. Sera privrela oči 
a ovinula mu ruky okolo krku. Naklonil sa k nej a nežne jej do 
ucha pošepol: „Milujem ťa.“

„William Hanover?“
Dokonalú blaženosť na pláži zaliatej zapadajúcim slnkom pre-

rušil akýsi hlas.
Sera prudko otvorila oči.
Williamovo telo jej v  náručí na okamih ustrnulo. Potom ju 

manžel pobozkal na krk a odtiahol sa. Spravil krok vpred, akoby 
ju chcel chrániť pred možnou hrozbou. Postavila sa tesne zaňho 
a pevne si s ním preplietla prsty.

„Dobrý večer, Carter,“ William kývnutím hlavy pozdravil star-
šieho muža. 

Sera sa s ním v uplynulom roku už niekoľkokrát stretla. Hoci 
patril k rodinným známym, Sere bolo jasné, že sa na pláži nezjavil 
iba preto, aby im pogratuloval.

Muž pozdrav opätoval a z jeho gesta bolo cítiť napätie.
„Som rád, že ste prišli. Ako starý rodinný známy ste na oslave 

srdečne vítaný.“ William kývol hlavou k dlhému stolu prestreté-
mu neďaleko miesta, kde stáli. Tabuľu zdobili elegantné kvetiny 
a sviečky, ktoré sa v súmraku mihotali. 

Carter pokrútil hlavou: „Kiežby som tu bol iba kvôli tomu! 
Žiaľ, na večeru už nezvýši čas.“

William zdvihol obočie a spýtal sa: „Teraz?“
„Obávam sa, že áno. Už čakajú v dome.“ Carter pokynul k roz-

svieteným oknám na prízemí sídla. Vedľa domu parkovalo auto 
s  tónovanými sklami, okolo ktorého sa prechádzali dvaja muži. 
Zo slušnosti poslali na pláž Cartera samého.

Muž sa úctivo uklonil: „Dobrý večer, Sera.“
Gesto mu neopätovala. Namiesto toho sa pritisla bližšie k Willia-

movi a neochotne odvetila: „Zdravím, Carter.“
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Nie, Bože… prosím! Musela si pripomenúť, že treba dýchať.
To nemôže byť pravda. Nie teraz. 
Srdce jej pod vrstvou čipky bilo ako zvon.
Medzitým k nim pristúpil Paul a vyblafol: „Čo sa to tu deje?“ 

Z postoja, ktorý zaujal pred novopečenými manželmi, vyžarovala 
jeho zvyčajná suverénnosť. 

„Upokoj sa, Paul.“
William venoval mladšiemu bratovi pohľad, ktorým mu na-

značil, aby sa nepokúšal niečo namietať.
Mladší Hanover očividne ignoroval autoritu vo Williamovom 

hlase. Namiesto toho si prekrížil ruky na hrudi,  nohy zaboril 
hlbšie do piesku a  neželaného hosťa prebodol oceľovochladným 
pohľadom.

„Niekto by mu mal povedať, že bez povolenia vstúpil na súk-
romný pozemok.“

William pokrútil hlavou: „Paul, teraz nie je čas na také veci.“
Vtom k nim neočakávane pristúpila aj Penny, akoby chcela dať 

všetkým jasne najavo, na čej strane stojí. S kyticami v oboch ru-
kách a so zamračenou tvárou – navyše plece pri pleci s mladším 
Hanoverom – vyzerala ako členka hanoverovského klanu. 

„Hm,“ zamrmlal Paul a  pokrútil hlavou, „nemôže ťa nikam 
odviesť.“

„To, že je tu práve teraz,“ William sa odmlčal, potom vzhliadol 
k domu a pokračoval, „svedčí o tom, že môže.“

Jeho vecný tón naznačoval, že má situáciu pod kontrolou. Sera 
nechápala, ako to zvláda; ona mala pocit, že sa každú chvíľu zrúti.

Paul nadvihol bradu ešte o niečo vyššie.
„Tak to sa najprv bude musieť porátať so mnou.“
Macie podišla bližšie, objala ich matku okolo pliec a spýtala sa: 

„William, čo to má, dokelu, znamenať?“
„To je v poriadku,“ upokojil ich zdvihnutou rukou. Otočil sa 

k mladšiemu bratovi a zašepkal tak potichu, že ho počuli iba oni 
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traja: „Paul, veľmi si vážim, že si na mojej strane. Nikdy ti to ne-
zabudnem. Ale teraz ťa musím poprosiť, aby si myslel na rodinu,“ 
hlavou kývol smerom ku skupinke, ktorá sa začínala za nimi tvoriť. 
„A teraz, prosím, ustúp.“

Pohľad na to, ako Macie utešuje ich matku, Sere takmer zlomil 
srdce. Pani Hanoverová sklopila zrak a vreckovkou si utierala oči. 
Tváre, ktoré iba pred malou chvíľou žiarili čírym šťastím, teraz 
neveriacky civeli na to, čo sa pred nimi odohrávalo.

William položil bratovi ruku na plece: „Toto nie je tvoj boj. 
Tentoraz nie.“

Paul si ho chvíľku zamyslene premeriaval. „Je mi fuk, čo sa tu 
deje. Som na tvojej strane.“

„To viem. Som si istý, že mi budeš kryť chrbát, keď to budem 
potrebovať. Ale s týmto nič nenarobíš, braček.“

Po krátkom zaváhaní mladší Hanover povolil napätý postoj, 
hoci bolo zjavné, že to nerobí rád. Jemne prikývol, potom chytil 
Penny za lakeť a nežne ju potiahol vzad. Sám o krok cúvol od ne-
vesty a ženícha, ale vzdorovitého výrazu sa nevzdal.

William dal Carterovi kývnutím hlavy znamenie a potom sa 
otočil k Sere. Opatrne si uvoľnil prsty z jej dlane a pohladil ju po 
líci. Pokúsila sa chytiť ho za ruku, ale prsty sa jej až priveľmi chveli. 
Otočil jej dlaň naopak a na prsty jej vtlačil jemný bozk. 

„Pochybovala som,“ priznala Sera, pričom si hrýzla spodnú pe-
ru. Nebolo ľahké vysloviť tie myšlienky nahlas. „Bála som sa, že 
keď prídem na pláž, nebudeš tu. Nie preto, že by si nechcel, ale 
kvôli tej neistote, ktorá je pred nami. Nevedela som, či bolo správ-
ne, že sme svadbu tak urýchlili. Ale ty si predsa len prišiel. Čakal 
si tu na mňa.“

„Na tejto pláži som sa do teba zaľúbil,“ zašepkal. Kdesi za nimi 
škriekali čajky vznášajúce sa vo vetre. „Hneď v ten prvý deň. Spo-
mínaš? Keď som ťa požiadal, aby si našla ten stratený obraz.“

Skľúčene prikývla, potláčajúc slzy.
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„A s ním som našiel aj teba. Takže nie, Sera, nič ma nemohlo 
zadržať. Dokonca ani toto. Mrzí ma len to, že si tieto krásne šaty 
mala na sebe iba hodinu.“

Sera nesúhlasne pokrútila hlavou a hoci ju v očiach pálili horú-
ce slzy, ani na okamih od neho neodvrátila pohľad.

„Nie je to tvoja vina,“ povedala a potom rozhodne dodala, „dô-
verujem ti.“

William jej opätoval hlboký pohľad. Okolo nich sa prehnal vie-
tor a ona mala pocit, akoby sa s ním do všetkých strán rozpŕchli 
ich sny.

„Will,“ zašepkala a pritisla sa k nemu, „dôverujem ti.“
Neodpovedal.
Namiesto toho pohľadom skúmal jej tvár a zo spánku jej odhr-

nul pramienok vlasov, ktorý poskakoval vo vetre vejúcom od mora, 
a nežne jej ho založil za ucho.

„Pustíš ma?“
Tú otázku vyriekol šeptom, ale mala v sebe takú silu, že Sera ne-

mohla odmietnuť. Nie teraz, keď všetko, v čo dúfala, je hore nohami.
„Dokážeš to, láska?“
Sera prikývla, hoci sa desila toho, čo príde. Posledný raz jej pev-

ne stisol dlaň a pustil ju. Keď od nej odchádzal, prinútila sa privrieť 
oči. Kov cengol o kov a vtedy si uvedomila, že ich svet sa zrútil.

Otočila sa k Penny a hodila sa do jej otvorenej náruče. Gra-
tulačné kytice skončili v piesku pri ich nohách. Plakala a už  jej 
bolo jedno, že bude mať červené oči. Došlo jej totiž, že to, čoho sa 
obávali, sa stalo ich novou realitou.

„William Hanover,“ dojatým hlasom povedal Carter, „zatýkam vás.“



19

DRUHÁ KAPITOLA

15. marca 1939
Praha

Obloha nad Karlovým mostom sa zlovestne zatiahla. Slnečné 
lúče si nedokázali preraziť cestu cez nízko visiace oblaky, z ktorých 
na mesto padal sneh. Kráčajúc okolo Vltavy si Karolína všimla, 
že deň je akýsi temný a pražské uličky sa zahalili do pochmúrnej 
sivej.

Tak je to dobre, pomyslela si. Ako by sme odtiaľto dokázali odísť, 
keby svietilo slnko?

Hoci bol už marec, o  jari ešte nebolo ani chýru, ani slychu. 
Výklady obchodov ešte nezdobili kvetináče a v pieckach sa kúrilo 
ako v dňoch najtuhšej zimy. 

Ten deň musel byť zamračený. Akákoľvek iná farba by totiž 
Karolínu presvedčila, že iba sníva; že rozkošné staré uličky nie sú 
plné áut a desiatok vojakov s nabitými puškami. V sne by Praža-
nia nepostávali v tej zime na chodníku, vydychujúc obláčiky pary, 
a nečinne by sa neprizerali, ako ich mesto zaplavujú červené háko-
vé kríže. V duchu si nahovárala, že hromady snehu sa na rohoch 
ulíc vŕšia preto, lebo si v nich deti vyhrabali pevnosti; nie preto, že 
cesty museli vyčistiť, aby nimi nacisti mohli voľne prejsť.

Potiahla nosom a dutiny jej okamžite vyštípal mrazivý vzduch.
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„Kája?“
Odvrátila pohľad od diania v  uliciach a  obzrela sa za svojou 

staršou sestrou Hanou, ktorá k nej podišla zozadu a chytila ju pod 
pazuchu.

„Poď, musíme sa poponáhľať,“ povedala prísne a potiahla ju za 
sebou.

Z Haninho hlasu bolo počuť paniku. Hoci tie slová iba pošep-
la, Karolína v nich postrehla jasnú rozhodnosť. Pevný dotyk ruky, 
ktorý jej zovrel lakeť, vyžaroval obozretnosť a  z Haniných krás-
nych svetlohnedých očí, ktoré sa na ňu tak často usmievali, teraz 
hľadel strach. Karolína v nich čítala aj výčitku.

„Nesmieš sa obzerať.“
„Prepáč. Máš pravdu,“ prikývla a golier zeleného vlneného ka-

báta si pritiahla tesnejšie okolo krku. „Už idem.“
Odvrátiť pohľad od hmýrenia okolo nich si vyžadovalo odva-

hu, ale Karolína sestru predsa len poslúchla.
Bolo to po prvý raz, čo vyšli na ulicu bez Dávidovej hviezdy 

prišitej na šatách. Doteraz neboli také odvážne. Určite si ich niekto 
všimne. Odhalí. Zadrží. A potom… 

Ruky chránené rukavicami sa jej zachveli, keď si naplno uvedo-
mila, o čo sa pokúšajú. Ak ich chytia bez potrebnej dokumentácie, 
čaká ich prísny trest. Kým sa premieľali davom, pokúšala sa na 
to nemyslieť. Bola rada, že má také husté vlasy. Gaštanovohnedý 
 drdol na zátylku ju chránil pred studeným vetrom, ktorý by sa jej 
rád vkradol za golier. Potom by sa chvela ešte väčšmi ako teraz.

Sklonila hlavu proti vetru a  ponáhľala sa za Haniným man-
želom Jakubom, ktorý im plynulým tempom – nie však príliš 
rezkým, aby nevzbudil pozornosť – razil cestu. Tu a tam zdvihol 
hlavu a obzrel sa ponad plece, aby skontroloval pohyb prichádzajú-
cej armády. Neraz dokonca zastal a pošepol im, že musia hajlovať 
karaváne nákladných áut, ktorá práve prevrčala okolo nich. Stáli 
tam v hmle na preplnenej ulici, všetci traja zamestnaní vlastnými 
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pochmúrnymi myšlienkami, s  rukami vystretými na pozdrav 
okupantom.

Vzápätí sa Jakub znovu pohol – s jasným cieľom a ráznym kro-
kom. Na železničnú stanicu to bolo ešte ďaleko, ale on si bol istý, 
že sa tam dostanú aj napriek prítomnosti nemeckých vojenských 
jednotiek.

„Jakub,“ šepla Hana a  zrýchlila krok, aby sa dostala na jeho 
úroveň, „nemôžeme si prenajať auto? Stanica je príliš ďaleko a k to-
mu ten sneh…“ Zakašľala a  prudko odfukovala, keďže manžel 
udržiaval rezké tempo. Zachvela sa a pritisla sa k nemu: „Prosím.“

S pohľadom upretým pred seba zavrtel hlavou.
„Autom by sme sa tam nedostali. Ulice sú upchaté vojenskými 

nákladiakmi. A kontrolujú každé vozidlo. Väčšiu šancu máme peši.“
„Nezvládneme to.“
„Musíme. Tvoji rodičia nás tam budú čakať.“ Letmo sa obzrel 

za Karolínou.
Dievča sledovalo, ako sa Hana načahuje k  manželovi a  ťahá 

ho za rukáv. Muž na nevyslovenú prosbu zareagoval tak, že zastal 
a uprene sa na ňu pozrel.

„Je to príliš ďaleko a…“
„Prisahal som tvojmu otcovi, že jeho dcéry bezpečne dostanem 

na stanicu, a svoje slovo dodržím. Bez ohľadu na sneh a davy ľudí, 
bez ohľadu na Hitlerovu armádu! Ideme.“

Keď vzduchom preletela spŕška snehových gúľ, ktoré poprášili 
tank drobnými čiastočkami snehu, dav vedľa nich sa zavlnil. Karo-
lína neveriacky zažmurkala nad tým nepatrným prejavom agresie. 
Ako keby chcel niekto kýchaním bojovať proti stádu rozzúrených 
nosorožcov. Ako si mohli myslieť, že troškou snehu niečo dosiah-
nu? Iba čo proti sebe poštvú šelmu. Konvoj vozidiel to nijako ne-
zastrašilo, ale napätie v dave sa stupňovalo. Niekoľko žien dokonca 
skríklo. Keď nejakí mládenci hodili do prechádzajúcej armády ďal-
šie snehové gule, vojaci vystúpili z radu a podišli k nim.
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Inštinkt Karolíne radil, aby cúvla. Okamžite poslúchla, ale na 
zľadovatenom obrubníku si takmer vyvrtla členok. Po chvíli znovu 
nabrala rovnováhu a malú cestovnú tašku, ktorú niesla so sebou, si 
pritisla tesnejšie k hrudi. Medzitým nespúšťala oči z diania okolo 
nich. Kým nemeckí občania salutovaním vítali svojich krajanov, 
Česi boli čoraz podráždenejší. Aj keby sa trojica nebola ponáhľala 
na železničnú stanicu, nemohla len tak zostať stáť na ulici, pretože 
pochodujúci vojaci boli pripravení potlačiť vzburu akýmikoľvek 
prostriedkami.

„Sem, Hana,“ povedala Karolína a  potiahla sestru za lakeť. 
„Poď.“

Všetci traja sa natlačili do úzkej uličky medzi mäsiarstvom 
a starou lekárňou s oknami až po zem. Rolety výkladu boli stiah-
nuté a  vstupné dvere z  vylešteného dreva so sklenenou výplňou 
niekto napochytro zvnútra zadebnil. V  okienku bol pripevnený 
nápis „Zatvorené“. Jeden koniec sa však odlepil a papier sa skrútil, 
takže bol nečitateľný. Svet sa pripravoval na prichádzajúcu búrku.

Z diaľky sa ozvali hlasné rany, niektoré z nich v rýchlom slede 
za sebou. Trojica ako na povel stuhla a vymenila si pohľady. Jakub 
bol dosť vysoký, takže mohol pohľadom preskúmať dav. Prižmúril 
oči; jeho pozornosť zaujal akýsi pohyb v diaľke. Čelo sa mu zatiah-
lo obavami.

„Jakub,“ Hana sa k nemu pritisla a nechtami sa zaborila do ru-
káva jeho kabáta, „čo to bolo?“

Karolína odpovedala skôr, ako si stihla zahryznúť do jazyka: 
„Pušky?“

„Nie,“ zavrtel hlavou. „Tanky alebo strieľanie výfuku. Tým 
som si istý.“

Hana nadvihla obočie. Oči mala akési zakalené. Azda od stra-
chu? Mladšia sestra jej vsunula ruku do dlane a pevne ju stisla.

Hane vytryskli z očí slzy.
„Jakub, to je šialené! Čo to nevidíš? Nedostaneme sa tam!“
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„Mám ti znova zopakovať, čo sa tu deje?“ Sklonil hlavu, takže 
strieška jeho klobúka sa jej dotýkala čela. „Alebo sa rozhliadneš 
okolo seba a odpovieš si na to sama?“

„Keby sme počkali, možno by sme…“
„Čakať? A na čo?“ zavrtel hlavou. „Nemáme čas. Ak sa chcete so 

sestrou odtiaľto dostať, musíme ísť – a to hneď. Víza, čo mám, nám 
možno nepomôžu ani dnes, ale zajtra už určite nie. Vraj má prísť 
samotný kancelár; chystajú sa také bezpečnostné opatrenia, aké 
sme ešte nezažili. Potom sa odtiaľto už nikto nedostane. Kým nás 
niekto neudá, môžete vystupovať ako členky mojej rodiny. Dcéry 
jedného z popredných pražských lekárov by si všimli hneď. Nacisti 
vám nedovolia uniknúť im pomedzi prsty. Chcú vás chytiť.“

„Ale ak príde kancelár, určite nastolí poriadok. Počula som, že 
to najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že sa budeme musieť zaregis-
trovať. A nakupovať iba v určitých hodinách. Ak nás o to požiada-
jú, našijeme si na šaty žlté hviezdy. Čo je na tom také zlé?“

„Hana,“ zavrtela hlavou Karolína, „nemyslím si, že nás budú 
o čokoľvek žiadať.“

Bolo by hlúpe namýšľať si, že nacisti sú iba nepriatelia. Karolína 
o  tom vedela svoje. Spomenula si na vlaňajší november, keď po 
celej Európe vypaľovali židovské obchody. Spomenula si na ulice 
posiate sklom z rozbitých výkladov a na Židov, ktorí po Kristall-
nacht bez stopy zmizli.

Zaregistrovali aj týchto nezvestných mužov, ženy a deti?
„Nie, Kája, počúvaj ma. Určite budú brať ohľad na to, že my 

dve sme z matkinej strany kresťanky. Máme doklady, môžeme svoj 
pôvod dokázať. Naši rodičia sú tichí ľudia, nepredstavujú pre Tre-
tiu ríšu nijakú hrozbu.“ Mávla rukou smerom k davu: „Nie sú ako 
títo tu, čo Nemcov provokujú. Nie sú ani zamak nebezpeční.“

„Hrsť snehu nie je žiadna provokácia a títo ľudia aj tak nič viac 
nemajú. Možno ste kresťanky, ale nacisti vás kvôli otcovi budú po-
važovať za polovičné Židovky,“ zašepkal Jakub a jeho slová zostali 
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visieť vo vzduchu ako obláčik pary. „Zaregistrujú teba aj tvoju 
sestru, to je pravda, a  spolu s vami aj vášho otca. Zapíšu si, keď 
pôjdete nakupovať zvyšky potravín, čo ešte zostanú. Budete nosiť 
hviezdu a vďaka nej vás okamžite spoznajú. Napokon mi ťa vezmú, 
Hana, a zabijú.“

Karolína podobne ako jej sestra od údivu onemela.
Obe ženy sa meravo obzerali. Okoloidúci konvoj áut spôsobil, 

že sa im roztriasla zem pod nohami. Dav okolo nich prúdil ako 
príliv a odliv.

„Zabijú nás?“ nesmelo sa opýtala Kája. Bola si istá, že švagrovi 
iba zle rozumela. „Prečo? Čo sme im urobili?“ 

„Áno. Odkiaľ to vieš?“ rozochvene vyjachtala Hana.
„To je jedno,“ odvetil potichu. „Podstatné je to, že je to pravda 

a že sa to napokon stane.“
„Nie je to jedno.“ Karolína podišla k nemu o krok bližšie. „Otec 

povedal, že kvôli zmenám v zákonoch by bolo najlepšie, keby sme 
nachvíľu odišli, kým sa situácia neupokojí, a potom budeme po-
kračovať v štúdiu. Vraj budeme preč iba niekoľko mesiacov. Keď 
to navrhol… ani vo sne mi nenapadlo… Nechcem odísť z Prahy 
takto: keď sú v nebezpečenstve naši priatelia a susedia. A otcova 
sestra. A naši bratranci a  sesternice. Ako ich tu môžeme len tak 
nechať?“

Jakubovi sa na čele objavila vráska, ktorá podľa nej vyjadrovala 
ľútosť. „Teraz im nedokážeme pomôcť. Musia si poradiť sami.“

„Takže k  príbuzným do Palestíny nejdeme iba na návštevu? 
Myslíš si, že tam zostaneme dlhší čas? Že sa blíži vojna?“

Keď Jakub neodpovedal, Karolína si so sestrou vymenila pohľad.
Hana preglgla.
Karolína nepotrebovala jasné svetlo dňa, aby videla pravdu; 

a podľa tieňa, ktorý preletel sestrinou tvárou, jej bolo jasné, že to 
pochopila aj ona. 

„Už nikdy sa sem nevrátime, však?“
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Keď za nimi zavrčali motory a ulica zadunela dupotom voja-
kov, Hana zvraštila tvár, akoby sa konečne vzdala snahy niečo 
skrývať. Vojna neprichádza, vojna je už tu. Civie im priamo do 
tváre. Je ako zlo zaplavujúce ich ulice. Ako lode, ktoré do srdca 
Prahy privážajú smrť. Ako zlo, ktoré ich vyháňa z jediného živo-
ta, aký poznali.

„Ty si to vedela?“ Kája sa odvážila pozrieť na sestru a vydýchla 
zamrznutý obláčik zadržiavaného dychu. „Obaja ste to vedeli, a ty 
si mi nič nepovedala?“

Hana vyzerala choro; vpadnuté líca mala odrazu ešte popola-
vejšie ako predtým. Sklopila zrak a civela na špičky svojich zasne-
žených topánok. Potom si zahryzla do spodnej pery, privrela oči 
a neochotne prikývla.

Karolína o krok cúvla, akoby ju práve udreli po tvári.
Už nie je dieťa. Ani zďaleka. Veď už má dvadsaťjeden. Do-

stávali sa k nej tie isté správy ako k ostatným. Počúvala, keď im 
otec čítaval novinové články o tom, čo sa deje so Židmi, odkedy 
Nemci pred rokom anektovali Sudety: rabovanie židovských ob-
chodov (samozrejme, vždy odôvodnené), vypaľovanie podnikov, 
nevysvetliteľné zmiznutia osôb. A nikto sa na nič nepýtal. Nikto 
sa nepostavil proti nacistom, ktorí pred nimi teraz pochodovali, 
zo strachu, že ďalšia bude na rade jeho rodina. Niektoré vydesené 
duše sa uchýlili k tomu najhoršiemu – spáchali samovraždu, aby 
sa vyhli hroziacemu teroru, ktorý očakávali s príchodom nacistov.

Toto všetko pred ňou netajili. Ale ani vo sne jej nenapadlo, že 
ich útek znamená definitívny odchod z vlasti. Ako môžu odísť, keď 
je Praha ranená? Ako môžu opustiť toľkých známych?

Jakub k nej podišiel s výrazom nežného súcitu v očiach. „Kája,“ 
oslovil ju, „chceli sme ti to povedať až vo vlaku. Hana vedela, že 
keby sme ti to boli prezradili skôr, odmietla by si s nami odísť. 
To si uvedomoval aj tvoj otec, preto nás prinútil prisahať, že ti to 
povieme, až keď odídeme.“
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„Nemôžem,“ vydýchla a akosi podvedome začala dôrazne krú-
tiť hlavou. „Nemôžeme takto odísť. Naši priatelia… Čo tetuška? 
A bratranci a sesternice? Ešte stále sú doma. Sotva dva domy od 
nás. Nemajú ani potuchy, že sme ich opustili.“

„Musíme,“ príkro zašepkala Hana. „Jakub má pravdu. Nemala 
som nás zastaviť, ale zľakla som sa. Nebola som na to pripravená. 
Keď sme včera v noci hovorili o ceste na stanicu, pripadalo mi to 
všetko také ľahké. Ale toto? Akoby sme sa ocitli na hranici pekla 
a hľadeli dovnútra.“

Karolína vyzrela z uličky na dav ľudí. Dupot pochodujúcich to-
pánok neutíchal a jeho desivý zvuk sa jej zakrádal pod kožu rovna-
ko ako chlad, z ktorého jej po celom tele naskakovali zimomriavky.

„Mala som ti to povedať. Mali sme ti to povedať. Otec chcel, 
aby sme mu sľúbili, že ťa odtiaľto dostaneme za každú cenu. Preto 
musíme ísť. Jakub má plán.“ Hana zdvihla k manželovi tvár vlhkú 
od napoly zamrznutých sĺz. „Však?“

Ukazovákom, ktorý mu trčal z  rukavíc s  odstrihnutým kon-
com, pohladil Hanu po líci. „Áno. Pôjdeme na stanicu a nech by 
sa dialo čokoľvek, nastúpime do vlaku. Prisahám. A o zajtrajšok sa 
budeme strachovať až potom, dobre?“

Hana prikývla, akoby sa jej vrátila sila. Spustila ruky zo ses-
triných pliec, ale naďalej jej uprene hľadela do očí. „Kája, si 
pripravená?“

Neochotne prikývla.
Strachovať sa o zajtrajšok? Ako by mohla? Mala pocit, že srdce 

jej krváca spolu s  milovaným mestom. Tu a  teraz. V  uličke, do 
ktorej sa schovali a kde všetka nádej zamŕzala ako sneh pod ich no-
hami. Vojna znamená všetko. Môže sa vytratiť rovnako dnes ako 
zajtra, alebo v zlomku sekundy stiahnuť ich krásne mesto a duše 
v ňom do pekla. 

Keď trojica vykĺzla z úkrytu úzkej uličky a ostrý vietor do nich 
zaboril svoje pazúry, Kája vyslala k nebu krátku modlitbu. Kráčala 
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za Jakubom a potichu drmolila slová, aj keď netušila, čo má Bohu 
vlastne povedať.

Vidí, čo sa deje? Počuje ju?
Bože… je toto naozaj pravda?
Okolo nich padal sneh, motory vrčali. Trojica sa rýchlym kro-

kom pohybovala uličkami; nie však príliš rýchlo, aby zbytočne 
nevzbudzovali pozornosť. Jeden muž a  dve Židovky bez žltých 
hviezd, ktorí mali namierené do železničného depa a odtiaľ snáď 
do budúcnosti.

Karolína mala pocit, že znovu voľne dýcha až vo chvíli, keď na 
nástupišti zbadala svojho otca.

Uvidela jeho i matku. Otec bol nízkej postavy, ale vznešeného 
držania tela. Na nose mal okuliare so zlatým rámom a pevnými 
lakťami si razil cestu davom. Jej matka kráčala v tesnom závese za 
ním a zástup ľudí pozorovala s otupeným výrazom v tvári. Len čo 
sa vynorili z kúdolu pary, otcovi sa rozžiarili oči a v matkiných sa 
objavili slzy úľavy.

Jakub svokra zastavil miernym pokrútením hlavou a  potom 
šibol pohľadom ponad plece. Keď Karolína zistila, kam sa dí-
va, všimla si skupinku ozbrojených vojakov, ktorí ľadovými hlas-
mi náhodne zastavovali cestujúcich a vyzývali ich, aby predložili 
doklady. Vyzerali drsne a necitlivo. Ich tváram chýbal akýkoľvek 
výraz, oči mali ako bez duše.

Zachvela sa a kabát si pritiahla bližšie ku krku.
Jakub pokynul bradou k malému výklenku ukrytému v tieni 

za kovovými schodmi. Skupinka nasledovala jeho tichý pokyn 
a  okamžite zamierila za schodisko. Len čo do výklenku vošli aj 
rodičia, Karolína spustila tašku na zem a padla do otcovho teplého 
náručia. 
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Rozplakala sa. Netušila, kedy odvahu vystriedali slzy, ale odra-
zu iba vzlykala do drsnej vlnenej hviezdy na jeho kabáte. Jej matka, 
ktorá sa vždy ospravedlňovala za bolesť, ktorú nespôsobila, ju čo 
najnežnejšie pohladila po vlasoch. Usmiala sa, ale jej silený úsmev 
skôr pripomínal rovnú úsečku. S pôvabom, ktorý Karolína na nej 
vždy obdivovala, statočne potláčala slzy.

„No tak, neplač, Kája,“ chlácholil ju otec. Meno, ktorým ju 
nazýval v detstve, jej z jeho pier znelo sladko ako med. „Všetci sme 
tu. Už je dobre, vidíš? Hospodin nad nami bdie.“

„Dievčatá moje: Hana, Karolína,“ šepla Izabela Makovská 
a pritiahla si ruky k ústam, ktoré sa jej chveli tak ako Karolíne, keď 
kráčala pražskými ulicami. „Jakub, ako sa ti len odvďačíme za to, 
že si sem naše dievčatá bezpečne doviedol?“

Jednou rukou objal Hanu okolo pliec. „Netreba ďakovať,“ po-
vedal a pritiahol si manželku bližšie k sebe. „Musím sa vám pri-
znať, že som sa celou cestou modlil. Ale teraz sa ešte musíme dostať 
do vlaku a potom prestúpiť na ďalší.“

„Prepáčte,“ šepla Karolína, keď si zrazu všimla, akí sú všetci 
dojatí, a začala otcovi utierať kabát. O krok cúvla a zotrela si slzy 
z líc. „Nečakala som, že sa tak rozplačem, ale som rada, že vás vi-
dím,“ vystrela ruku k matke a ona jej s vďakou pevne stisla prsty, 
„oboch.“

„Karolínka moja, ako môže človek očakávať,“ žena sa odmlčala 
a pri pohľade na vojakov na nástupišti sa jej zachvela spodná pera, 
„niečo také?“

„Neviem, mamička. Praha nám už nepatrí, však?“
Jej matka pôsobila uhladene ako vždy. Dokonca aj teraz, keď 

statočne opätovala dcérino kývnutie hlavou. Táto žena, taká váže-
ná v pražských spoločenských kruhoch, si zachovala dobré spôso-
by aj v tmavom kúte železničnej stanice plnom pavučín. Mala na 
sebe tmavý norkový kožuch, zelenkavé rukavice a čierny klobúk 
s  pštrosím perom, ktorého konček jej padal nad pravé oko. Uši 
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jej zdobili jednoduché perlové náušnice. Aj keď spánky jej už po-
striebril čas, vlasy mala stále tmavogaštanové ako jej dcéry. Vyče-
sala si ich dozadu, kde tvorili rady hodvábnych vĺn. Uprostred ich 
rozpadajúcej sa reality bola obrazom dokonalosti.

Karolína predpokladala, že matka si na cestu obliekla svoje naj-
lepšie šaty. Ale prečo? Nemalo zmysel fintiť sa na to, čo ich čaká. 
Pozerala sa na svojich rodičov bez toho, aby vnímala, o čom sa otec 
pošepky dohaduje s Jakubom. Do pamäti sa jej vryl obraz, ako tam 
stáli v  tme dočasného úkrytu. Vyzerali pokojne, dokonca pekne, 
hoci všetko naokolo zosivelo prítomnosťou nacistických uniforiem. 
Napriek tomu jej pohľad na rodičov akosi pripomínal domov.

„V druhom vozni od konca nie sú vojaci, ktorí kontrolujú víza. 
Vidíš?“ pošepol jej otec Jakubovi a ukradomky sa obzrel.

„Áno,“ prikývol zať.
Karolína nakukla otcovi ponad plece a všimla si, že je to naozaj 

tak. Akousi náhodou sa stalo, že schodíky do jedného jediného 
vozňa ostali bez dozoru nacistických uniforiem. Nemohli si byť 
istí, že to tak bude aj vnútri, ale napriek tomu riziku sa zdalo, že 
cestička k vagónu je nateraz voľná.

Času nemali nazvyš.
„Ak ste prešli kontrolou pred vstupom do stanice, od cieľa vás 

delí už len niekoľko krokov. Musíte sa však poponáhľať,“ varoval 
ich a vystrel ruku k Jakubovi. Zať naprázdno preglgol a zovrel mu 
ju obomi dlaňami. Karolínin otec zo seba dojatým hlasom vysú-
kal: „Zverujem ti ich obe.“

Hana sa prešmykla okolo sestry a s naliehavým plačom objala 
matku.

Jakub prikývol a šepol: „Šalom.“ Potom nežne pritiahol man-
želku k sebe. „Musíme ísť.“ Nahol sa a pobozkal svokru na líce: 
„Šalom, mamička. Nech vás Boh opatruje.“

„Čo to má znamenať?“ Karolína ich pozorovala so stiahnutým 
hrdlom. Neušiel jej skľúčený výraz na matkinej tvári ani Hanine 
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skormútené slzy. Smútok sa nevyhol ani jej otcovi, ktorého iba má-
lokedy niečo vyviedlo z miery: dlane sa mu chveli a ani okuliare 
nedokázali zamaskovať slzy, ktoré sa za nimi tvorili.

Karolína si v tej chvíli želala, aby jej chýbala intuícia, pretože 
tá jej našepkávala desivé slová, spriadala scenáre o tom, čo sa stane 
s jej rodičmi, ktorí – ako bolo zjavné – zostanú v meste.

„Karolínka, zlatíčko, musíš ísť.“ Izabela si prudkým pohybom 
stiahla rukavice a vložila si ich do vreciek. Nachvíľku zastala, akoby 
si ten okamih chcela vryť do pamäti, vzala dcérinu tvár do holých 
dlaní a zadívala sa jej do očí: „My pôjdeme ďalším vlakom, dobre?“ 

Prikývla s nádejou, že jej dcéra uverila. Karolínu opúšťala sta-
točnosť a  nech sa akokoľvek snažila, nedokázala matkino gesto 
opätovať.

„Nie,“ odvetila rozhodne, „neopustíme vás.“
„Ja tu budem s vaším otcom čakať na náš vlak. Váš je už pripra-

vený na odchod. Musíte doň nastúpiť. Čoskoro sa opäť stretneme, 
srdiečko.“

Karolína nesúhlasne zavrtela hlavou. Zovrela matkine ruky 
v  dlaniach schovaných v  rukaviciach. Vychutnávala si dotyk jej 
teplých, nežných dlaní. Cítila, ako z nich prýšti život, a za žiadnu 
cenu s nimi nechcela stratiť spojenie.

„Mamička… aj ja som Židovka. Nemôžeme zostať spolu a ísť 
nasledujúcim vlakom?“ prosíkala. Nedokázala si predstaviť, že to-
to je posledný okamih, ktorý strávia spoločne ako rodina. Stiahla 
matkine ruky nadol, akoby tú pravdu nechcela prijať. Vzápätí si 
rozhodným pohybom pritiahla matkinu ruku k telu.

„Nie. Už musíte ísť.“ Izabela privrela oči. Každá vráska na jej 
tvári vyjadrovala bolesť. „Kým sa vrátite, dozriem na tvojho otca 
a náš dom. Postarám sa aj o tvoj ateliér a milované knihy, takže 
budú pripravené, keď si ich budeš chcieť znovu prečítať. Všetko 
bude tak ako predtým.“

„Ateliér aj knihy sú mi teraz ukradnuté!“
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„Ale jedného dňa nebudú, Kája. Raz ti na nich bude znova 
záležať. A dovtedy musí tvoj život pokračovať. Rozumieš?“ Vnorila 
ruku do vrecka a vytiahla z neho niečo, čo Káju tlačilo v dlani ako 
hrsť kamienkov. „Vezmi si ho. To je perlový náhrdelník po tvo-
jej starej matke. Ja si nechám jeho sestričky,“ povedala potichuč-
ky. Mala na mysli perlové náušnice s drobným zafírovým očkom 
zasadeným nad perlou. Bol to jedinečný šperk, ktorý Kája dobre 
poznala. Matka ho nosievala iba na výnimočné príležitosti. „A sľu-
bujem, že sa čoskoro znovu stretnú.“

Izabela zakašľala, aby zakryla vzlyk, odtiahla ruky a nechala 
ich vo vzduchu medzi nimi ako štít. Odvrátila pohľad smerom do 
kúta, kde boli len špinavé tehly a prach.

„A teraz šup-šup, inak prídeš neskoro na prednášku.“
Kája preskočila zmäteným pohľadom z otca na matku. „Ale ja 

dnes nejdem do školy, mamička. Vieš predsa, kam ideme…“
Izabela si odkašľala: „Áno. Áno, samozrejme.“ Pokrútila hla-

vou, očividne premožená emóciami. „Jakub? Choďte už, prosím. 
Nemôžem…“

„Áno.“ Jakub okamžite vykročil a zdvihol zo zeme Karolíninu 
cestovnú tašku. Potom ju chytil za rameno a zašepkal: „Kája, mu-
síme ísť. Ihneď. Už nemáme čas.“

„Nie!“ Keď Jakub a Hana potiahli Káju na denné svetlo na ná-
stupišti, schmatla kožušinové chlopne matkinho kabáta.

Najradšej by zostala s rodičmi v úkryte za schodiskom, aby sa 
presvedčila, že bude o nich dobre postarané a že skutočne jestvuje 
vlak, ktorým majú cestovať. Aby sa uistila, že nádej na zajtrajšok 
nezomrie po tom, čo sa jej stratia z očí.

Na zajtrajšok pomyslela znovu až vtedy, keď nastúpila do vlaku 
a zvalila sa na prvé voľné miesto, ktoré zbadala. Kabát ju chránil 
pred studeným sedadlom, ale srdce jej zahriať nedokázal.

Jakub sa posadil oproti nej. Hoci nič nehovoril, všimla si, že je 
v strehu. 
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Hana zaujala miesto vedľa sestry a snažila sa pokojne dýchať. Ja-
kub k nej z času na čas zdvihol hlavu a povzbudivo kývol. Aj napriek 
tomu sedela vzpriamene, akoby prehltla pravítko, a očami nervózne 
sledovala ľudí, ktorí prechádzali okolo ich zatvoreného kupé. Zakaž-
dým, keď sa okolo dverí mihol nejaký tieň, zadržala dych.

Po zarosenom okienku, z ktorého mali výhľad na smutnú Pra-
hu, stekali kvapôčky vody. Karolína naň pritisla dlaň v  rukavici 
a zotrela ich. Cesta by jej mala naháňať strach. Pred niekoľkými 
minútami by snáď ešte naháňala, ale teraz, keď sa ich exodus už 
začal, vnútri necítila nič, len otupenosť.

Keď kolesá zaškrípali a vlak so stonaním poskočil vpred, kvap-
ky vody sa vydali na svoju osamelú cestu dolu oknom. V tej chvíli 
vzklíčilo v  Karolíninom srdci drobnučké semienko odhodlania. 
Dlaň nechala pritisnutú na skle, akoby išlo o  posledné spojivo 
s rodičmi, ktorí ostali niekde vonku. Predstavovala si, ako stoja za 
oknom v slávnostnom oblečení a kývaním dávajú odchádzajúcemu 
vlaku zbohom. Ten obraz sa jej však rozplynul pred očami, zmizol 
v  kúdole pary spolu so zvyškom Prahy a  s  morom nacistických 
uniforiem. 

Pane, moja spiatočná cesta do Prahy sa práve začína.
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Ranné slnko vykuklo spoza horizontu s paletou žltkastých 
a zlatých odtieňov a jeho svetlo vrhalo do vzduchoprázdna medzi 
budovami v centre mesta prchavé tiene.

Sera sedela za volantom Williamovho džípu, hrýzla si necht 
na palci a civela na zadný východ budovy úradu. Želala si, aby sa 
konečne otvorili a pustili jej manžela na slobodu.

Od okamihu, keď Williama odviedli z pláže s rukami spútanými za 
chrbtom, Sera ani na sekundu nezaháľala. Len čo William sklonil hla-
vu, aby nasadol do policajného auta, vrútila sa hlavným vchodom do 
domu a zamierila rovno do jeho pracovne na prízemí. Vlečku svadob-
ných šiat odhrnula nabok, aby si mohla sadnúť do kresla za masívnym 
písacím stolom, vytiahla zásuvku a začala sa v nej prehrabávať. 

„Sera,“ vo dverách pracovne sa objavila Penny, „si v poriadku?“
„Samozrejme, že nie som,“ odvetila roztržito. 
Zo zásuvky vytiahla zoznam obchodných kontaktov, ktorý 

tam William nechal, a  posúvala sa po ňom nalakovaným nech-
tom. Zo vstupnej haly k nej prenikal zvuk potlačovaných vzlykov. 
Pokúsila sa ignorovať ho, pretože predstava jeho plačúcej matky by 
všetko ešte zhoršila.

Prudko zabuchla zásuvku a s trhnutím otvorila ďalšiu.
Penny vykukla do chodby, potom sa otočila späť a opatrne za 

sebou zatvorila dvere. Stíšila hlas do šepotu: „Sera, čo sa to tu, 
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dofrasa, deje? Jeho príbuzní sú totálne zmätení a  šokovaní. Ak 
o tom niečo vieš, choď, prosím ťa, za nimi a vysvetli im to.“

Sera stuhla, akoby až teraz na ňu naplno doľahla váha predo-
šlých udalostí. Zatvorila oči, aby nepodľahla strachu a sklamaniu 
z toho, že najkrajší okamih jej života sa v zlomku sekundy premenil 
na ten najhorší.

„Sera?“ Do ticha miestnosti zaznel Pennin hlas.
Sera si nestihla uvedomiť, aké ticho naokolo panuje, až kým 

vietor nenarazil do okien pracovne a nenaznačil jej, že pláž zalia-
ta lúčmi zapadajúceho slnka ešte stále existuje. Teraz je prázdna; 
slávnostná večera zostane nezjedená a mihotajúce sa sviece už zrej-
me zhasli. William je preč. Je preč a ona tam sedí vo svadobných 
šatách. Sama.

Otvorila oči a zhlboka sa nadýchla.
„Povedal mi, že to nechal tu.“ Znovu sa začala prehrabávať 

v zásuvke a hlavu zdvihla až vtedy, keď Penny zostala ticho. Stála 
tam s rukami prekríženými na hrudi a pozorovala ju s takmer sto-
ickým pokojom.

„Čo tu nechal? Čo hľadáš?“ Jej slová zašumeli v  tichu medzi 
nimi. Jemne. Bez výčitky. A  práve pre tú jemnosť ich nemohla 
ignorovať.

„Hľadám telefónne číslo Lincolna Stahlwortha. Mala som si 
ho uložiť do mobilu. Asi som nechcela veriť, že ho naozaj budem 
potrebovať. Ako som mohla byť taká hlúpa?“ pokarhala samu seba 
a cez hromadu pier a rôznych drobností sa prevŕtavala až k zadnej 
stene zásuvky. „Musím zavolať jeho právnikovi. William mi dal 
pokyny, čo robiť, ak k tomu dôjde.“

„Ak k tomu dôjde? Sera, tvojho manžela práve zatkli počas sva-
dobného obradu! A prepáč, ale zdá sa, že ťa to vôbec neprekvapilo.“ 
Penny podišla k stolu. „Nechceš mi povedať, o čo tu ide? Alebo 
aspoň ísť von a vysvetliť to jeho rodine? Postačí im hocičo, pretože 
sú celí bez seba. Paul je taký rozzúrený, že by holými rukami zboril 
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múry väzenia, a myslím, že to posledné, čo teraz potrebujeme, je 
mať za mrežami dvoch Hanoverovcov.“

Penny očividne ničomu nerozumela.
Seru trápilo, že v priateľkiných očiach vidí zranený výraz, pre-

tože sa jej predtým s ničím nezdôverila. Trápilo ju, že Williamova 
rodina je v šoku, kým oni dvaja dobre vedeli, čo sa chystá. Keď im 
právnik oznámil, že sa začalo preverovanie účtovníctva rodinnej 
firmy, mali iba niekoľko dní na to, aby sa vyrovnali s možnosťou, 
že sa to skončí práve takto. 

„Sera? Doteraz si mi nič nezatajila – najmä nie také zásadné veci.“
Sera vydýchla, oprela si lakeť o  stôl a  zaborila čelo do dlane. 

Vykukla spod ruky na Penny, ktorá stála sotva zopár krokov od 
nej a pozorovala ju.

Čo iné jej zostáva, než povedať pravdu?
„Rodinnú firmu Hanoverovcov – a predovšetkým Williama – 

vyšetrujú pre podozrenie z podvodu.“
Penny sa prudko nadýchla a podišla ešte o krok bližšie. „Z aké-

ho podvodu?“
„Keď William minulý rok vrátil peniaze z rodinného dedičstva, 

časť aktív chýbala. Vyšetrovanie bolo v tom čase už v plnom prúde, 
ale vtedy sme ešte netušili, že až v takej šírke. Dnes to už vieme.“

„Aké aktíva?“ spýtala sa Penny a zviezla sa do kresla pred stolom.
„Spomínaš si, ako si Williama našla cez stránku aukcie ume-

leckých diel?“
„Samozrejme,“ prikývla Penny. „Bolo to vďaka fotografii vázy, 

ktorú Hanoverovci ponúkli na predaj. Na nej som po prvý raz 
uvidela Adelin obraz a nadviazala s ním kontakt. Spomínam si, že 
William vtedy speňažoval majetok svojho starého otca. Rozpredá-
val rodinné klenoty a podobné veci. Ale na tom predsa nie je nič 
nezvyčajné, nie? Ľudia to predsa robievajú dosť často.“

„A práve o to ide.“ Sera sa odmlčala a pozrela sa na priateľku: 
„Nemal právo tie umelecké diela predávať.“
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Penny spýtavo zvraštila obočie: „Nerozumiem. Konal v mene 
rodiny, bol predsa vykonávateľom dedkovej poslednej vôle.“

„To je pravda. Áno, predal veľkú časť majetku, pretože jeho 
otec tu nebol. Williamov dedko horlivo nakupoval umelecké diela 
a za tie roky sa mu podarilo nazhromaždiť celkom slušnú zbierku. 
Mal niekoľkých Picassov. Renoira. A dokonca raného Maneta. Ale 
pred tromi rokmi bola zbierka prevedená na firmu ako záruka pri 
istej veľmi veľkej pôžičke.“

„O akej sume hovoríme, Sera?“
Penny si v očakávaní odpovede zahryzla do spodnej pery.
Sera pomaly vydýchla zadržiavaný vzduch. Keď tie slová povie 

nahlas, vydesia ju ešte väčšmi. Bála sa, či jej tí, ktorým najviac 
dôverovala, uveria, keď ich vysloví. Ak o Williamovej nevine ne-
presvedčí Penny, ako presvedčí niekoho iného?

„Zhruba dvanásť miliónov dolárov.“
Penny nadvihla obočie. Nepochybne si lámala hlavu nad tým 

istým čo Sera: prečo Hanoverovcom tak záleží na dvanástich mi-
liónoch, ak je ich majetok viac než desaťkrát väčší?

„To je pre Hanoverovcov ako jeden lístok na veľkom strome. 
Prepáč, že to tak poviem, ale rodina tvojho manžela je taká bohatá, 
že im peniaze trčia z uší.“

„Trčali. Vieš, že William si dedičstvo nevzal.“
„Ale stále majú kopec peňazí. Prečo by William potreboval pár 

miliónov, keď sa vzdal stovky miliónov?“
Penny mala, samozrejme, pravdu.
Hanoverovci boli dokonalým príkladom americkej prosperity. 

Vlastnili honosné sídla na pobreží. Vinice v údolí Napa. Firem-
né lietadlo, ktoré členovia rodiny používali aj na súkromné účely. 
Byt na Park Avenue v New Yorku a veľký dom v londýnskej štvrti 
 South Kensington. Dohromady teda mali viac než len jeden lístok 
na veľkom strome; oni totiž vlastnili ten strom celý. Natíska sa teda 
otázka: Načo pôžička?



37

V RABCE  TEREZÍNA

„No, úrady si takú otázku nekladú. Tvrdia, že niekto prepísal 
celú umeleckú zbierku na firmu už takmer pred štyrmi rokmi. Keď 
sa William minulý rok rozhodol zbierku predať, netušil, že už nie je 
jeho. Oficiálne totiž patrila jeho investorom. Transakcia mala hod-
notu dvanásť miliónov dolárov a bola zastrčená kdesi vo firemnom 
účtovníctve. Vyšetrovanie ich doviedlo k  Williamovi. Na dokla-
doch o pôžičke a predaji každého umeleckého diela je jeho podpis.“

„Čo to znamená?“
Sera zdvihla hlavu a vedela, že priateľka pochopí odpoveď z vý-

razu jej tváre. Nemalo zmysel niečo zakrývať. Penny v nej čítala 
ako v otvorenej knihe. 

„Znamená to, že môj manžel môže mať vážne problémy.“
Penny rezko obišla stôl a Sera sa jej zviezla do náručia. Penny jej 

pritisla dlaň na zátylok a šepkala upokojujúce slová.
„Ako dlho už o tom vieš?“
„Iba niekoľko dní,“ zabrblala Sera a začala štikútať. 
„A preto ste urýchlili svadbu?“
Prikývla.
„Blázonko,“ vzdychla si Penny a pobozkala priateľku na spá-

nok, „prečo si mi nepovedala, že ste sa ponáhľali z tohto dôvodu? 
Ja som si myslela, že sa tak ľúbite, že už bez seba nemôžete dlhšie 
vydržať.“

„Nezniesli by sme odlúčenie. Preto som sa zaňho vydala. Nech 
by sa dialo čokoľvek, nechcem sa na to pozerať z diaľky. Som jeho 
manželka, budem stáť pri ňom. A bodka.“

„Sera,“ z tohto jediného slova sa dali vycítiť Pennine pochyb-
nosti, „si si istá, že…?“

„Viem, čo si myslíš, Penn. Ale on to neurobil.“ Priateľkine po-
chyby sa jej bolestne dotkli. 

„Si si istá?“
Sera udrela päsťou po stole. „Povedal mi, že je nevinný, a ja mu 

verím. Nepoznáš ho tak ako ja.“
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„Si si istá, že ho poznáš?“
„Penn, boli sme zasnúbení celé mesiace. Posledný rok sme spolu 

strávili mnoho času. Lietali sme z jedného pobrežia na druhé, len 
aby sme sa lepšie spoznali. V galérii bol aspoň stokrát. Nie je to tak, 
že by sme sa do toho pustili strmhlav bez rozmýšľania. Svadbu sme 
síce urýchlili, ale to neznamená, že sme to urobili v zaslepenosti. 
Poznám ho; nikdy by mi neklamal.“

„Netvrdím, že ti klamal.“ Penny sa odmlčala, akoby citlivo hľa-
dala tie správne slová. „Jednoducho nemôžem dostať z hlavy to, že 
na obvinenie, o akom tu hovoríme, sú potrebné dosť presvedčivé 
dôkazy, nie?“

Sera sa odtiahla z Penninho náručia a uprene sa jej zahľadela do 
očí, aby v nich uvidela milujúcu podporu, akú v tej chvíli potrebo-
vala. Žiaľ, našla ju tam iba spolovice. Zvyšok tvorili číre dohady. 
Po Penninej tvári sa prehnala vlna neistoty. 

To ju zabolelo.
„Myslíš si, že to urobil?“
Penny okamžite zavrtela hlavou: „To som nepovedala.“
„Tak čo mi na to povieš?“
„Sera, si moja priateľka. Mám ťa veľmi rada a chcem pre teba 

to najlepšie…“
„Nehovor, že chceš pre mňa to najlepšie!“ Sera odtisla kres-

lo, vyskočila na nohy a Penny nechala čupieť vedľa kresla.
„Nikdy som nič iné nechcela.“
„A ja chcem byť s ním. Musím zaňho bojovať. Aj v tejto veci. 

Viem, že to môže byť ešte horšie, ale ja mu dôverujem. Preto som 
sa zaňho vydala. Nie zo strachu, že ho zatknú, ani nie preto, aby 
som mohla počas celého procesu stáť pri ňom. Vydala som sa zaň-
ho z lásky. A láska dôveruje bez toho, aby kládla otázky. Som jeho 
manželka; dlžím mu to.“

Penny to síce nepresvedčilo, no napriek tomu sa rozhodla stáť 
pri Sere. To však znamenalo, že presvedčiť iných o  manželovej 
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nevine nebude vôbec ľahké. Ak o tom pochybuje jej najbližšia pria-
teľka, čo si pomyslia ostatní?

Penny vstala a kývla hlavou k dverám: „Čo im mám povedať? 
Čakajú za dverami, a keď odtiaľto vyjdem, budú sa dožadovať ne-
jakého vysvetlenia. V tejto chvíli si jediná, kto im ho môže dať.“

Sera jemne prikývla. Stála vzpriamene s vystretými plecami.
„Povedz im, že idem zavolať Williamovým právnikom a že ho do 

rána dostaneme domov. Je mi jedno, či pri telefóne strávim celú noc 
a zobudím kvôli tomu polovicu mesta – on sa vráti domov. A potom 
sa do tej veci spoločne pustíme a budeme ju riešiť krok za krokom.“

Penny zaváhala iba na krátky okamih. Otvorila ústa, akoby 
chcela niečo povedať, ale potom si to rozmyslela a  iba prikývla. 
Vzápätí sa zvrtla k dverám.

„Penny?“
Jej priateľka sa otočila na opätku a potichu odpovedala: „Áno, 

Sera?“
„Povedz im, že je nevinný. Mali by to vedieť.“
Keď si znovu spomenula, ako rýchlo sa na priateľkinej tvári zja-

vila nedôvera, pichlo ju pri srdci. Zdalo sa, že ju mrzí, ba dokonca 
trápi, že sa Sera dopustila takej chyby a  vydala sa za Williama. 
Podľa nej to však chyba nebola. Zapochybovala o ňom iba jediný 
raz, a  to vtedy, keď našli obraz, ktorý bol kľúčom k  jeho rodin-
nému dedičstvu. Áno, musela s ľútosťou priznať, že aj ona o ňom 
vtedy zapochybovala. Ale mýlila sa. Druhý raz mu to už nesmie 
spraviť.

Snažila sa potlačiť nepríjemné spomienky. 
Nie, nesmieme sa zamerať na ten najhorší možný scenár. 
Celú noc, kým telefonovala a čakala na potvrdenie, že ho ráno 

prepustia, sa neustále modlila. Kladnú odpoveď na svoje telefonáty 
však nedostala. Jedna noc sa pretiahla na dve. Potom tri. A kým 
Williamovi právnici bojovali o to, aby ho prepustili na kauciu, jeho 
rodina musela vypovedať na súde a zaručiť sa zaňho. 
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Sera bola pri tom, keď jej manžela priviedli v pondelok ráno 
do siene v putách a oranžovej väzenskej uniforme, aby si vypočul 
znenie obžaloby. Bolo to ako sen. Akoby žila život niekoho iného. 
A keď William vyhlásil, že je nevinný, zadržala dych na nekonečne 
dlhý čas, až kým sudca nepotvrdil, že ho pustia domov.

A tak tu teraz čakala napätá ako struna, kedy sa konečne otvo-
ria dvere. Najprv sa v nich objavila iba mála škára, neskôr sa otvo-
rili dokorán. Úľavou si vydýchla a  napätie na okamih poľavilo. 
William vyšiel z  budovy v  pokrkvanom obleku. Horný gombík 
košele mal rozopnutý, sako prehodené cez plece.

Len čo vykročil na betónové schodisko, Sera vyskočila z auta 
a rozbehla sa k nemu. Keď sa mu hodila okolo krku, sako nechal 
padnúť na zem. Bolo jej jedno, či niekto uvidí ich zvítanie; stačilo 
jej, že ho znovu drží v náručí.

William prebehol pohľadom po jej džínsach, teniskách značky 
Converse a bielom bavlnenom tričku. „Keď som ťa videl naposle-
dy,“ šepol, „mala si na sebe nádherné šaty.“

Pokrčila plecom: „Kto okrem nevesty potrebuje na súde sva-
dobné šaty?“ Postavila sa na špičky, aby mu mohla dať na pery 
bozk na privítanie. „Ja? Ja som už šťastne vydatá.“

„Šťastne?“ podpichol ju a porozhliadol sa okolo seba. „Tu?“
Aj ona sa poobzerala okolo seba po budovách, ktoré sa ešte stále 

čiastočne ukrývali v  ranných tieňoch. „Nuž, musím priznať, že 
svadobnú cestu si viem predstaviť aj na krajšom mieste, ale aspoň 
tu nie som sama.“

Ráno bolo tiché, pofukoval len slabý vietor. Rozbehli sa k sebe 
tak rýchlo, že teraz netušili, čo povedať. Vysvetliť si okolnosti ne-
považovali za najdôležitejšie, a tak tam mlčky stáli v objatí.

„Nie si sama, Sera. A ak to bude závisieť odo mňa, tak už nikdy 
nebudeš.“

„Viem, Will.“ Roztržito mu rukou prebehla po golieri košele, 
aby ho vyrovnala. Zachytil jej ju a schoval do svojej dlane.
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„Sera,“ na okamih privrel oči a naklonil k nej hlavu, takže sa 
im dotkli čelá, „ani si nedokážeš predstaviť, ako veľmi ma to mrzí.“

„Nemusí,“ odvetila a pokrútila hlavou. „Nebola to tvoja vina. 
Vedeli sme, že sa to môže stať. Právnici nás predsa varovali, že 
môže byť vznesená obžaloba. Kiežby som radšej namiesto behania 
po múzeách bola študovala právo! Možno by som aspoň trochu 
chápala, čo sa vlastne deje.“

„Mala si mať krajšiu svadbu a nie takéto starosti,“ dodal. „Ne-
zaslúžila si si to.“

Vzala mu tvár do dlaní a  zahľadela sa mu do očí. Boli tma-
vé a zakalené. Možno v nich postrehla aj štipku hanby; ale výraz 
hlbokej zraniteľnosti určite. Bolo jej ľúto, že udalosti niekoľkých 
predošlých dní ho zrazili na kolená. Videla to v jeho očiach a usta-
ranej tvári.

„Ani ty si si to nezaslúžil. Budeme bojovať spoločne, dobre?“
Prikývol, aj keď trochu neochotne. Potom zodvihol zo zeme 

sako, ale Sera mu ho vzala z ruky, oprášila a prehodila si ho cez 
plece. Napokon vložila ruku do manželovej dlane a preplietla si 
s ním prsty.

„Lincoln mi zavolal hneď po predbežnom vypočutí, aby mi 
oznámil, kedy ťa prepustia. Sám si vzal tvoj prípad na starosť. Mys-
lím, že odkedy ťa zatkli, ani nespal.“

William prekvapene zdvihol obočie: „Volal ti sám starý Stahlworth?“
„Keď to bolo potrebné, dokonca aj uprostred noci.“
„To by od neho človek nečakal.“
„Vraj si jeho najdôležitejší klient.“
Uštipačne sa zasmial. „To preto, lebo jeho najdôležitejší klient je 

takmer vždy ten, ktorý sa ocitol v najväčšej kaši. A mne už takmer 
horí pod nohami.“

„Veľmi sa mi uľavilo, že ťa sudca prepustil na kauciu. Najmä po 
tom, čo prečítali obžalobu. Ktovie, či pochyboval o tom, že nám 
sudca vyhovie.“
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William pokrútil hlavou: „Určite nie. Lincolna Stahlwortha by 
bolo treba vyvážiť zlatom. Je jedným z mála ľudí, ktorí sú chytrejší 
ako môj otec a dedko. Ak sa objaví problém, môžeš si byť istá, že 
on bude prvý, kto sa doň pustí. Ubezpečil ma, že náš prípad je na 
dobrej ceste.“

„Hlavné je, že je na našej strane a  vďaka tomu ideš domov.“ 
Cestou k autu sa Sera k nemu pritisla a oprela si hlavu o jeho plece. 
„Takže čo teraz?“

„Nachvíľu to pusťme z hlavy,“ povedal a zahľadel sa na zlatisté 
lúče slnka, ktoré sa predierali cez oblaky. „Dohodnime sa, že dnes 
ráno na to nebudeme myslieť. Dal by som si dobrú silnú kávu a za-
budol na tieto posledné dni.“

„Si si istý? Mali by sme začať plánovať tvoju obhajobu.“
Zavrtel hlavou: „Dnes nie. Veď je to prvý deň, čo sme spolu ako 

manželia.“ Zdvihol do vzduchu ich prepletené dlane a pobozkal ju 
na vnútornej strane zápästia. „Obvinenia sa nevyparia. Môžeš si 
byť istá, že ten chaos tu bude zajtra aj pozajtra – až kým sa nezačne 
pojednávanie.“ 

„Ale ty si nevinný. Nemôžem uveriť, že ťa upodozrievajú z nie-
čoho takého. Ako im len mohlo napadnúť, že to na teba prišijú?“

„Už dávno som mal z tej spoločnosti odísť,“ zamrmlal a prstami 
si prečesal vlasy. „Začínam mať nepríjemný pocit, že tvoj man-
žel bol naivný hlupák, keď sa posadil do kresla predchádzajúceho 
 generálneho riaditeľa.“

Zmätene sa naňho pozrela: „Nerozumiem.“
„Existuje len jeden človek na tejto planéte, ktorý tomu rozu-

mie,“ znechutene si povzdychol. „Právnici budú trvať na tom, aby 
som sa porozprával so svojím otcom.“

A čo bolo ďalej? Zistíte v románe Vrabce z Terezína.

http://bit.ly/2TvvaT4



