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Prolog

Mladá žena seděla na opuštěné pasece. Byl nádherný 
letní den, teplý vzduch voněl čerstvou trávou. Vládl tu 
naprostý klid, až na bzučení včel, které pilně pracovaly 
na louce plné květin, a občasný ptačí zpěv ze sousedního 
lesa.

Mladá žena měla dlouhé vlasy, pěkné rysy obličeje 
a modré oči. Na jejích rtech hrál úsměv, když vstala 
a protáhla se. Levou rukou si přihladila bílou halenu, 
která jí sahala sotva pod kolena. Její pohled klouzal spo-
kojeně po věcech, které si přinesla s sebou.

Všechno bylo připraveno.
Zvedla pravici, v níž držela nůžky, vzala jeden pra-

men vlasů a zamyšleně si ho prohlížela. Potom začala se 
stříháním. Střihy byly křivé a překotné. Nůžky vydávaly 
suchý kovový zvuk, jak oddělovaly vlasy. V tom tichu 
zněl onen zvuk neúprosně.
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Brzy obklopila bosé nohy ženy hromada hnědých lo-
ken. Její účes teď tvořily nepravidelné krátké zuby. Čás-
tečně prosvítala pokožka.

Žena se zhluboka nadechla a přešla ke kusu dřeva, 
které leželo na zemi. Zvedla ho, přivřela na okamžik za-
myšleně oči, než začala pozorněji pozorovat předmět. 
Do dřeva bylo zaraženo několik starých rezavých hřebí-
ků, které jakoby zlomyslně vyčnívaly ven.

Žena se opatrně, koncem ukazováčku, dotkla je-
jich ostrých špicí. Potom položila levou dlaň na prkno 
a stiskla obě ruce tak silně, jak jen dokázala. Hřebíky se 
zabořily hluboko do masa, pronikly dovnitř a krví potřís-
něné čněly nad hřbetem ruky.

Z úst ženy nevyšel ani hlásek.
Zvedla ruku a podívala se skoro nezúčastněně na rány 

a krev, která z nich odkapávala. Setrvala delší dobu v této 
pozici a pak prkno pomalu vytáhla. Vydalo to mlaskavý 
zvuk, když se hřebíky oddělily od masa.

Také nyní žena mlčela.
Šikmo naproti rostly těsně u sebe dvě břízy. Otvírala 

se mezi nimi jen malá škvíra. Žena zaměřila svou pozor-
nost na tyto kmeny. Šla směrem k nim a zůstala stát pří-
mo před nimi, hlavu skloněnou na stranu. Potom strčila 
svou zdravou pravou ruku do otvoru, chvilku počkala 
a nakonec rukou prudce trhla. Dřevěně to prasklo, když 
se ruka zlomila.

Žena ze sebe opět nevydala ani hlásek.
Místo toho opatrně vyprostila ruku z otvoru. Studovala 

zlomeninu s odbornou zvědavostí. Síla jejího pohybu kosti 
rozštěpila, kousky propíchly kůži. Také tato rána krvácela.

Žena povolila ruku. Teď přišla složitá část. Obrátila 
se k hranici dříví, kterou si navršila.
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Nanosila hodně polínek. Hromada měřila skoro metr.
Namáhavě na ni šplhala nahoru a snažila se držet 

rovnováhu. Přitom dvakrát klopýtla a padla na zraněné 
paže, kterými se chtěla podvědomě zachytit.

Ale také tentokrát byla potichu.
Když se dostala nahoru, posadila se. Spokojeně se 

zhluboka nadechla.
Vedle své pravé nohy položila automatický zapalovač, 

který se používá k zapalování krbů. Kousek po kousku 
posunovala nohu, až na něj dosáhla palcem. Její oči těka-
ly po pasece, až se zastavily na kanystru benzínu, kterým 
polila dřevo. Stál u jejích ostatních věcí: u oblečení, ve 
kterém přišla, jejích bot a dokladů. Zavřela oči a soustře-
dila se. Potom stiskla knoflík zapalovače. Objevil se malý 
plamínek a benzín se s temným hučením vzňal. Plameny 
se s praskáním draly vzhůru. Nejdříve spálily bílou lně-
nou košili, do které byla zahalená, pak s divokým pras-
kotem a syčením zbytek jejích vlasů, a potom pohltily 
celé tělo. Trvalo dlouho, než si povolila křičet. Její nářek 
už v sobě neměl nic lidského a naplnil poklidnou paseku 
zkázou a smrtí.
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Schůzka byla stanovena na jedenáctou.
Volala mi kvůli tomu snaživá sekretářka. V násle-

dujících dnech se mnohokrát ujišťovala, že se opravdu 
uskuteční – jejímu zadavateli se to zdálo velice důležité. 
Pokaždé jsem to potvrdila.

Jedenáct hodin byl dobrý čas. Vstala jsem brzo, uběh-
la svých pět kilometrů a vrátila se zpátky do svého bytu 
zpocená, ale spokojená se sebou a se světem. Pak jsem se 
vydatně osprchovala. Dokonce se mi podařilo sníst něco 
malého k snídani.

Teď jsem tu seděla a čekala.
Uplynulou noc jsem také přečkala obstojně, a to sko-

ro bez prášku na spaní. Noční můry sice neztratily svou 
hrůznou intenzitu, ale docela jsem se naučila s nimi za-
cházet.

Ode dneška to zvládnu sama.

1.
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Už jsem nepotřebovala doktora.
Stála jsem u kraje postele a přemýšlela jsem, co si 

mám obléct. Můj šatník se dal označit jako střídmý a pře-
hledný. Rozhodla jsem se nejdřív pro lepší džíny a jed-
noduché tričko. Přes to jsem přehodila ještě šedý blejzr, 
abych nepůsobila nedbale. Když jsem nanesla trošku 
make-upu a učesala se, docela to ušlo.

Obývací prostor mého dvoupokojového bytu mi 
sloužil současně jako kancelář. Stál tu psací stůl, pár 
židlí, dvě křesla a jeden gauč. Na stěně proti velkému 
oknu byl sekretář. Byl ještě prázdný, ale dodával míst-
nosti profesionální vzhled.

Zavřela jsem spojovací dveře do ložnice a posadila 
se do jednoho z křesel. Místnost působila čistě a z ulice 
nebyl slyšet téměř žádný hluk.

Čekala jsem.
Když zazvonil zvonek, zvedla jsem se a šla ke vcho-

dovým dveřím otevřít.
Přede mnou stál mladík v tmavém obleku. Jeho vlasy 

byly krátce zastřižené. Měl atraktivní postavu a jeho oči 
světle zářily – šedomodře, abych byla přesná. Byl možná 
jen o dva, maximálně o tři roky mladší než já. Odhado-
vala jsem ho přibližně na dvacet osm let.

Co se ale vůbec nehodilo k jeho zjevu, byl bílý líme-
ček. Nebyl to obvyklý límeček. Byl to kněžský kolárek.

„Paní Anna Steinbachová?“ zeptal se.
Přikývla jsem.
„Jmenuji se Pavel Wagner. Přicházím z děkanátu. Vo-

lali vám přece?“
„Jsme domluveni na jedenáctou,“ potvrdila jsem, 

abych hned nato dodala: „Měl byste o mně vědět, že 
jsem ateistka.“
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Můj protějšek svraštil čelo. „O to tady nejde, to je 
nepodstatné. Ale jestli vám to připadá důležité…“

„Chtěla jsem to jenom dopředu vyjasnit,“ přerušila 
jsem ho a gestem vybídla, aby vstoupil.

Jen jsme vešli do obývacího pokoje, respektive do pra-
covny, řekl kněz: „Dobrá, můžeme tedy začít.“ Podíval 
se na mě skoro chladně, s odstupem.

Zlobila jsem se na sebe, protože se mi nahrnula krev 
do hlavy. Co si ten mladý nafoukanec myslí. Představuje 
si snad, že mě ohromí svými fráternickými triky? Byt je 
pořád ještě můj. Tady mám hlavní slovo já.

Posadila jsem se do křesla, přehodila jsem s důraznou 
ležérností nohu přes nohu a až pak jsem ho lehkým po-
kývnutím vyzvala, aby se také posadil. Podívala jsem se 
na něj pátravým pohledem, až uhnul očima. 

Druhé kolo bylo na mně.
Wagner si odkašlal. „Nejsme si jistí, jestli vás na tu 

zakázku chceme…“
„Já si taky nejsem jistá, jestli já tu zakázku chci,“ pře-

rušila jsem ho. „Přesně proto jsme se tady sešli. A o co 
se jedná?“

Wagner sáhl do náprsní kapsy a vytáhl dopisní obál-
ku. Položil ji mezi nás na konferenční stolek a poklepal 
na ni ukazováčkem.

„Co je to?“ zeptala jsem se.
„To jsou fotografie. Než si popovídáme, měla byste se 

na ně nejdřív podívat.“
Vzala jsem obálku a otevřela ji. Objevily se barevné 

snímky. Lesní paseka v létě, pestré luční květiny, zelená 
tráva. Mrtvola, zřetelně ženská. Tělo pokryté černými 
spáleninami, rozpraskaná kůže, tmavě červené maso na 
celém těle a obličej zkřivený bolestí. Tam, kde kdysi byly 
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oči, prázdné díry. To, co zůstalo z úst, bylo groteskně 
doširoka roztažené, zuby černé od sazí.

„Už jste někdy něco takového viděla?“ zeptal se kněz, 
zatímco si mě pozorně a s mírným znepokojením měřil.

Pokrčila jsem mírně rameny. Už jsem se setkala s da-
leko horšími věcmi. Takovými, které si ani nedokázal 
představit. Řekla jsem nahlas: „To není nic výjimečného. 
Lidé dělají lidem strašné věci.“

Wagner se kousl do spodního rtu. „To je přesně ten 
problém. To, co vidíte, oběti nikdo nezpůsobil.“

„Jak tomu mám rozumět?“
„Toto je sebevražda.“
„Sebevražda? Děláte si legraci!“
„Ale vůbec ne.“ Kněz potřásl hlavou. „Stalo se to 

přibližně před deseti týdny. Zemřelá to všechno pře-
dem pečlivě naplánovala a připravila. Opustila domov, 
šla na tuto louku – úplně sama a daleko od všech, kdo 
by jí mohli pomoci. Navršila hromadu dříví a polila ho 
benzínem. Potom si ostříhala vlasy, děravými hřebíky si 
probodla ruce a pravou si zlomila. A nakonec… nakonec 
vyšplhala na hromadu dříví, sedla si a zapálila se.“

„Proboha,“ řekla jsem. „Ta byla ale důkladná.“ Vnitřně 
jsem se zachvěla, když jsem přemýšlela, co může člověka 
dovést k tomu, že si takovým otřesným způsobem vezme 
život.

„Našli jste motiv? Nechala dopis na rozloučenou?“ ze-
ptala jsem se po chvíli.

Wagner na mě vrhl pohled, který jasně říkal, že stá-
le ještě pochybuje, jestli jsem ta správná osoba, která 
by měla případ vyšetřovat. „Ne. Nic.“ Jeho dlouhé prs-
ty znovu bubnovaly – tentokrát na konferenční sto-
lek. „A proto jsem tady. Člověk, který mi zadal tento 



Ráj mrtvých dětí

15

případ…“ jeho hlas slábnul, „ti lidé by chtěli zjistit, co 
se za tímto činem skrývá.“

„Ale je přece jisté, že se jedná o sebevraždu?“ Pomalu 
mi docházela trpělivost, ale zdálo se, že Wagner nevní-
mal mé rozladění.

„To je bezpochyby jisté. Ale právě proto bychom tuto 
věc měli sledovat. Měli bychom zjistit, kdo nebo co do-
hnalo Kornélii k tomuto činu.“

„Jmenovala se Kornélie?“
„Ano. Kornélie Heinzová. A…“ znovu ztišil hlas, 

„máme velký zájem na objasnění tohoto případu.“ Od-
mlčel se.

Nezbývalo mi, než se znovu zeptat. „Proč zrovna já? 
Jak jste na to přišli, že bych zrovna já vás chtěla podpo-
řit?“

„Zahájili jsme pátrání, kdo má s takovými případy 
zkušenosti.“

Dávná vzpomínka mnou projela jako elektrický šok. 
Před mým vnitřním zrakem se objevovaly obrazy, které 
byly prosáklé červení a vybledlé – cáry zlé vize, která 
člověka dlouhé roky trápí a které se už nemůže zbavit.

„Takže mám zkušenosti?“ odvětila jsem a nepodařilo 
se mi úplně odstranit z mého hlasu hořký podtón.

„V každém případě se to říká.“ Wagner vzal dopisní 
obálku, která ležela opět na konferenčním stolku, a chtěl 
ji zastrčit zpátky. Uprostřed pohybu se zarazil a podíval 
se na mě. Jeho výraz byl upřímný – poprvé během naše-
ho rozhovoru – a ustaraný.

„Myslíte si, že jste opravdu schopna – jak to mám 
říct – pracovat?“

Opřela jsem se dozadu a založila ruce na prsou. „Jak 
prosím?“



Roxann Hill

16

„No, nechtěl jsem být indiskrétní, ale nevypadáte dob-
ře… Abyste mi nerozuměla špatně, nemyslím to teď ve 
smyslu neatraktivní, ale působíte na mě… tak nějak… 
nemocně.“ Z jeho výrazu vyzařovala táž starost, ke které 
se ještě přidala pochybnost.

„Vždycky jsem si myslela,“ poznamenala jsem s úsmě-
vem, „že kněží nedají na zevnějšek.“

„Ale všímáme si ho, jenom neurčuje naše jednání, jako 
je to možná u jiných lidí.“

To mě rozzuřilo. „Ach tak, neurčuje vaše jednání, ale 
přesto přijdete do mé kanceláře a máte tu drzost mi říct, 
že nejsem schopna pořádně odvést svou práci?“

„To není nic osobního. Na tom případu nám jenom 
velmi záleží.“ Wagner udělal rukou smířlivé gesto, ale 
tím dosáhl pravého opaku toho, než čeho dosáhnout 
chtěl. Nepotřebovala jsem soucit.

„Na tom případu vám záleží?“ vybuchla jsem. „Co 
pro vás ta Kornélie znamenala? Neměl jste k ní snad jiný 
vztah, než vám váš úřad dovoloval?“

Tentokrát zrudl Wagner. Obličej mu prudce zčervenal 
a na chvilku jsem měla pocit, že lapá po dechu.

„Tak to nebylo,“ namítl horečnatě. „Zájem na tom 
případu je čistě profesionální povahy… Ale obávám se, 
že jste vůči mně předpojatá. Můžeme být úspěšní, jen 
pokud se mnou budete spolupracovat. Jestli máte pro-
blém s tím, že jsem kněz, tak to řekněte rovnou. Pak si 
najdeme někoho jiného, kdo tuto zakázku převezme.“

Vstala jsem, šla jsem ke svému psacímu stolu, položila 
na desku ruce a podívala se na něj zpříma. „Možná teď 
nejsem tak fit jako dřív, ale dost zdravá a schopná tu 
zakázku provést. Jsem zatraceně dobrá vyšetřovatelka. 
Mám za sebou těžké životní období. A jsem a zůstanu 
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přesvědčenou ateistkou. Celý tenhle hokus pokus s věč-
ným životem a vaším dobrotivým Bohem na mě zaručeně 
nefunguje.“ Udělala jsem pauzu. 

Svá další slova jsem řekla klidně a rozvážně: „Ale ne-
mám žádný problém s tím, že jste muž církve. Teď jste 
vy na řadě s rozhodnutím, jestli se mnou budete chtít 
a moci spolupracovat. Takže jak?“

Wagner se taky zvedl. Mlčel. V rukou zašelestil pa-
pírem obálky. Ohnul ji prsty, aniž to zpozoroval. Potom 
přece odpověděl. „Uděláme dohodu. Sjednám s rodinou 
Kornélie schůzku. Možná už zítra… Myslím, že budeme 
mluvit s rodiči jako první. Možná nám to pomůže dostat 
se dál.“

Nechala jsem uplynout trošku času, než jsem kývla na 
souhlas. „Zavolejte mi, až to bude připravené.“

Wagner se beze slova otočil a šel k východu z bytu. 
Dveře se za ním zaklaply a slyšela jsem ještě chvíli jeho 
kroky na schodech.

Můj byt se zase ponořil do ticha.
A já jsem osaměla.
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Můj golfík už poznal lepší časy, ale snášel své rezavé 
skvrny důstojně. A to, že se nedaly zamknout dveře spo-
lujezdce, pro mě nebylo důležité. Drkotali jsme po silni-
ci. Listy na obou stranách silnice hrály odstíny červené 
a žluté. Léto vystřídal podzim.

Sotva před hodinou jsem vyzvedla Wagnera. Stál na 
ulici před svým domem a čekal na mě. Wagner měl na 
sobě znovu jeden ze svých tmavých obleků, přes něj měl 
světlý trenčkot. Nechyběl ani obligátní límeček.

Pokusila jsem se představit si ho v tričku a džínách, 
zatímco jsem ho po očku pozorovala, jak se uvelebuje 
na vedlejším sedadle. Působil docela uvolněně, díval se 
často z okýnka a zdálo se, že si užívá krajiny. Naprosto 
mi vyhovovalo, že se stará víc o sebe. Mohla jsem se pak 
oddávat svým myšlenkám, aniž bych musela vést nicot-
nou konverzaci.

2.
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Vychutnávala jsem si jízdu a monotónní zvuk motoru.
Rodina oběti bydlela na předměstí, vzdáleném asi pa-

desát kilometrů. Jeli jsme nejdříve po dálnici, než jsme 
odbočili na silnici, klikatící se mezi kopci, které byly po-
rostlé hustě lesy. Brzy bylo vidět první domy. Čekaly na 
nás výstavní novostavby s upravenými zahradami – uli-
ce byly čerstvě vyasfaltované, chodníky před nedávnem 
vydlážděné. Bylo tu cítit bohatství a nikdo se nestyděl 
ho předvést. Domy nebyly ani pět let staré, byly vybu-
dované z nejlepších materiálů. Na příjezdových cestách 
byla místa pro dvě auta. Někde stálo nové terénní auto 
nebo SUV.

Moje navigace čile brebentila a dovedla mě odbočka-
mi a zatáčkami k malé slepé uličce, před kterou se vyjí-
mala cedule s hrajícími si dětmi. Zůstali jsme stát před 
rodinným domem, který byl natřen tmavě červeně. Na-
vigace dodala: Jste u cíle.

Vypnula jsem motor. „A co teď?“ zeptala jsem se.
„Čekají na nás,“ odpověděl Wagner. „Včera jsem jim 

volal. Vědí, že přijedeme.“
Vystoupila jsem a nadechla se. Vzduch tady byl čistší 

než ve městě. A žádný hluk aut.
Wagner obešel auto a zůstal stát vedle mě. Také zhlu-

boka vtáhl vzduch, ale udělal to z jiného důvodu než já.
„Teď se nedělejte,“ řekla jsem. „Přece jste včera s ro-

diči mluvil. Jestli tomu dobře rozumím, zajímá vás smrt 
jejich dcery.“

„Ano,“ odpověděl Wagner, ale neznělo mi to na sto 
procent přesvědčivě. „Jenom pro mě není lehké teď před-
stoupit před pana a paní Heinzovy.“

Wagner šel napřed. Otevřel malou zahradní branku 
a zastavil před celkem impozantně působícími domovními 
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dveřmi. Dotkl se zvonku. Slyšela jsem, jak vevnitř v domě 
dvakrát melodicky zazněl zvuk gongu.

Netrvalo to dlouho a otevřeli nám. Stála před námi 
žena kolem padesátky, velmi udržovaná. Vypadala utrá-
peně. Její oči byly červené a opuchlé. Podle všeho pla-
kala.

Pozdravila zdvořile Wagnera, mě vzala sotva na vědo-
mí a zavedla nás do obývacího pokoje. Tam čekal starší 
muž. Byl šedovlasý, štíhlý a v jeho obličeji byly tvrdé, 
hluboké vrásky strachu. Vypadalo to, že má hodně špat-
ný zrak. Oči se skrývaly za tlustými skly brýlí. Také on 
působil napjatě a smutně. Atmosféra v domě byla divná 
a čpěla po neštěstí.

Muž nevstal. Ukázal na pohovku v rohu pokoje. Wag-
ner a já jsme se posadili. Žena si sedla do křesla vedle 
muže. Založila si ruce na prsou. Muž si sundal brýle, pře-
jel si oči rukama a zakašlal.

„Smím vám představit paní Steinbachovou?“ chopil se 
Wagner slova a pak se ke mně obrátil. „Pan a paní Hein-
zovi jsou rodiče Kornélie. Tedy…“ Wagner cítil, že se do-
pustil chyby a dodal: „byli…“ Kousl se do rtu a odmlčel se.

Pan Heinze si posunul brýle, znovu zakašlal a řekl: 
„Nevidím v tom smysl. Už jsme přece dost mluvili s po-
licií. Proč to musíme ještě celé opakovat? Proč už s tím 
nemůžeme zůstat sami?“

Během řeči svého muže se paní Heinzová ani nepo-
hnula. Teď hleděla na podlahu a její bledý obličej půso-
bil ještě ustaraněji než předtím.

Wagner zvedl smířlivě ruku. Jeho výraz mi říkal, že as-
poň pro něj, respektive pro jeho nadřízené, je důkladné 
vyšetření případu skutečně velice důležité. „Nechceme 
vás v žádném případě rušit ve vašem zármutku. Ale…“
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Pan Heinze ho přerušil. „Pořád je nějaké Ale. V tomto 
případě je to nesmyslné. Kornélie se z nějakého důvodu 
rozhodla rozloučit se životem. Co by se ještě mohlo stát? 
Nic nám nemůže tuto ztrátu nahradit. Nic nemůže ulevit 
našemu smutku. Nic! Slyšíte? Vůbec nic!“

Po jeho slovech zavládlo ticho. Zdálo se mi, že skoro 
slyším praskání plamenů, které se prodírají hranicí dřeva.

Abych tu představu zaplašila, soustředila jsem se na 
pozorování místnosti. Zařízení bylo konvenční a možná 
trošku staromódní, ale za jiných okolností bych se tu 
cítila dobře. V neposlední řadě k tomu přispívalo jižní 
okno plné květin, police plné knih a množství malých 
zarámovaných rodinných fotografií, které byly rozložené 
na stolku vedle gauče. Byly tam i třídní fotky – ne Kor-
néliiny, ale obrázky ze školních let rodičů.

Podívala jsem se zpět na pana a paní Heinzovy. Ještě 
stále mlčeli a pan Heinze věnoval Wagnerovi odmítavý 
pohled, ve kterém se mihl bezmocný hněv.

Zakašláním jsem přerušila ticho a přispěchala Wag-
nerovi na pomoc. „Pane Heinzi, chápu, co vám naše 
návštěva způsobila. Přesto by pro vás možná mohlo být 
důležité pochopit, co vaši dceru vedlo k tomuto činu.“

 „Tady není čemu rozumět.“ Jeho žena se rozohnila. 
„Viděli jste ty fotky? Ukázal jste jí ty fotky?“ obrátila se 
na Wagnera. „Neukázal jste jí je, že? To, co na nich je, 
není pochopitelné lidskou logikou. Kornélie byla šťastné 
dítě. Dali jsme jí všechno, co chtěla. Byla šťastná, byla 
spokojená…“ Paní Heinzová se zarazila a znervózněla. 
Pokračovala podstatně tišším hlasem. „Potom, v posled-
ním půl roce, se změnila. Uzavřela se do sebe. A když 
jsme se jí na to zeptali, neuměla odpovědět. Nechtěla od-
povědět… No dobře, oba jsme si mysleli, že potřebuje 
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čas. Že prožívá složité období. Že se znova stane tím 
člověkem, kterého jsme dvacet let znali. Najde k nám 
důvěru a řekne nám o svých problémech a těžkostech. 
Rozumíte? Nechali jsme jí prostě čas. Možná to byla ta 
chyba.“ Paní Heinzová sklonila hlavu do dlaní a suše 
a tlumeně zavzlykala.

Její muž se na ni krátce podíval s obličejem plným 
bolesti a položil jí ruku na rameno. Další slova namířil 
na Wagnera. Zněla spíše jako obžaloba. „Proč nám sem 
vůbec taháte tuto ženu?“ – ukázal na mě – „K vám máme 
přece důvěru, pane Wagnere. Ale co víme o této osobě?!“

 A na moji adresu: „Nic proti vám, ale musíte to po-
chopit. Jste pro nás úplně cizí člověk. Proč bychom před 
vámi měli mluvit o svých starostech a neštěstí? Ještě 
k tomu, když je to všechno tak nesmyslné. Naše Korné-
lie už nežije. Ztratili jsme ji. Navždycky!“

Wagner se neklidně zavrtěl na pohovce vedle mě a ko-
nečně se naklonil dopředu. „Paní Steinbachová mě pod-
poruje v mém vyšetřování. Má s takovými případy velké 
zkušenosti.“

„V jakém vyšetřování?“ vybuchl pan Heinze.
„Pane Heinzi,“ Wagnerův hlas ztratil nejistotu. „Ne-

jenom vy jste utrpěli nenahraditelnou ztrátu, ale i církev-
ní společenství, kterého byla Kornélie důležitou součástí. 
Diecéze chce prostě pochopit, co se stalo. Chceme to 
pochopit, a potom, někdy, možná můžeme tu věc uza-
vřít – i když nás nikdy neopustí smutek a lítost.“

Obličej pana Heinze naběhl rudě, zatímco Wagner 
mluvil. Teď byl popelavě bledý, zůstalo jen pár tmavých 
fleků. Namáhavě bojoval se svým rozpoložením.

„V pořádku, ale nemůžu slíbit, jak dlouho to vydržím. 
Tyhle výslechy, tohle křivé podezírání. Máme toho dost!“
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Pokusila jsem se o úsměv, ale nebyla jsem si jistá, jestli 
se mi to povedlo. „Říkala jste předtím,“ a mluvila jsem 
přitom přímo k paní Heinzové, „že se vaše dcera v po-
sledních měsících změnila. Říkala jste, že byla duchem 
nepřítomná, uzavřená?“

„Ano,“ potvrdila tiše paní Heinzová. „Přišlo to úplně 
náhle. Stále víc se stahovala do sebe. Předtím jsme spolu 
vydrželi mluvit hodiny. Celé noci jsme probírali problé-
my, plánovali jsme dovolené, dárky…“ – Paní Heinzová 
se odmlčela. „Měla byste vědět, že jsme byli velice šťast-
ná rodina.“

„To nezpochybňuji,“ pospíšila jsem si jí přisvědčit. 
„Jak jste si změnu u vaší dcery vysvětlovali?“

„Myslela jsem si, že se od nás odpoutává, že se bude 
chtít osamostatnit.“ Paní Heinzová si nepřítomně přejela 
rukou čelo. „Mysleli jsme si, že se možná zamilovala. 
Že má možná nějaký problém. Víte přece, jací jsou dnes 
mladí.“

„Ne,“ řekla jsem, „to nevím. Mohla byste mi to blíže 
objasnit?“

„No, přece se všude říká,“ vmísil se pan Heinze, „že 
první opravdový vztah… že to mladého člověka úplně 
změní.“

„Kornélie měla tedy přítele?“
„Ano, myslíme si to,“ odpověděl pan Heinze.
„Jak to, myslíme? Nikdy jste ho neviděli? Ona vám 

svého přítele nepředstavila?“
„Ne.“ Teď odpověděla paní Heinzová. „Začala ale 

večer chodit pryč. Jenom neurčitě nám sdělovala kam. 
A my jsme se nechtěli vyptávat.“

Pan Heinze se znovu ujal slova. „Chtěli jsme jí ukázat, 
že jí důvěřujeme. Když nám nechtěla říct, kam chodí, tak 


