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Vím, že nic se nerozhoduje v nebi
ani na zemi – a přitom si třu ztuhlou hruď

jako hospodář břicho jalovici.
I já porodím nové srdce

za marných bolestí mi mezi nohama vyjde ven
a já nebudu vědět, co s ním.

Elisa Ruotolo, Bochník chleba



Raněným ženám
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Prolog

O dvacet sedm let dříve
Úplně nakonec

Bylo jí jen něco přes třicet a cítila, že je míň než prach. A co 
mohla vytěžit z prachu? Nový život, ale jen pod podmínkou, 
že ho smíchá se slzami a krví, potem bytosti, která se křečovitě 
drží okraje propasti.

Teresa ležela na lehátku a právě absolvovala další část te-
rapie, jejímž cílem bylo zmírnit bolesti a znovu slepit to, co 
bylo uvnitř stále rozbito na kusy. Cizích doteků na svém těle 
se původně obávala, ale s překvapením zjistila, že naopak cítí 
úlevu. Díky zkušeným lékařčiným rukám si znovu připadala 
jako malá holčička, kterou někdo chová v náručí, jako by její 
nářek bylo jen slabé kňourání.

„Člověk za jediný život může několikrát zemřít a znovu se 
narodit, Tereso. Tobě se to stalo. Možná se to bude opakovat 
a bude to bolet, ale uvědom si, kdo teď jsi.“

Teresa přelétla pohledem ze stropu na ženinu tvář. Cí-
tila se jako dutá nádoba, která do sebe není schopná nic po- 
jmout.

Lékařka se sklonila k lehátku, na němž spočívalo to vyprahlé, 
prázdné tělo.

Její mateřština propůjčovala každému slovu, které vycházelo 
z jejích úst, zvláštní intonaci. Mezi patrem a chrupem té ženy 
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vězel Dálný východ, vlnil se podobně jako hřbet bájného fénixe 
Feng-chuang, vyšitého na jejím hedvábném oděvu. Rudém jako 
plody planiky, které se v zimních mlhách leskly jako plamínky 
v zahradě Teresiných prarodičů.

„Všichni mluví o tom, co jsi dokázala.“
Znepokojovalo ji, že teď, když jí všechno připadalo nená-

vratně ztracené, se jí vzpomínky odvíjejí před očima s takovou 
lehkostí. Konec byl jako nakloněná rovina, po níž se všechno 
sunulo zpět ke svému počátku. Teresa se pomalu kutálela do 
černé díry.

Z obřadních vonných tyčinek stoupaly klikaté proužky dýmu. 
Bambusové flétny v pozadí napodobovaly ševelící vítr v dale-
kých zemích.

Lékařka jí pod kůži zapíchla další jehlu.
„Tenhle energetický bod se jmenuje Ta Ling, to znamená 

‚veliký kopec‘. Představuje hliněnou pohřební mohylu…“
Teresa zavřela oči, sama si připadala jako živoucí hrob.
„Ale každý hrob skrývá nějaké tajemství, proto má Ta Ling 

ještě další jména. Aby mohl to tajemství odhalit, vyhojit ránu.“ 
Další jehla pod kůží. „Kuej Sin, přízrak srdce. Ču Sin, vládce 
srdce. Pohřbi svou minulost a pocit viny, Tereso, ale ne svoje 
nadání.“

Teresa pootevřela rty. Mluvení ji bolelo. Čelist, kterou jí při 
operaci provrtali šrouby, ještě pořád pevně vězela v ortéze.

„Jsem je-nom prach,“ vysoukala ze sebe.
Stačilo by na ni fouknout a odneslo by ji to pryč. Muž, kterého 

milovala, pohodil její kosti na černý oltář. Teresa cítila, jak na 
ně dýchá život a ony se tam převalují, jako by se snažily znovu 
sestavit kostru, z níž by povstal nový začátek. Vydávaly stejný 
zvuk, jaký slýchala ve stavech úzkosti, která ji budila uprostřed 
noci. Hlasité praskání lámaných kostí. Jejích kostí.
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Záchvaty paniky ji přepadaly vždycky potmě, v tichu, ruce 
a nohy měla zafixované pod pokrývkou, vydaná na pospas vlast-
ní zkáze. Přijížděly na temných koních, jejichž stádo se trys-
kem rozbíhalo po oblinách její zmučené kůže. Nohama bušilo 
do zašitých stehů, kopyta zarývalo do kolen, loketních jamek, 
netrpělivě hrabalo na klíčních kostech a kotnících. Drolilo to, 
co se Teresa s námahou pokoušela udržet pohromadě, rozbíje-
lo tu kostlivou, odřenou ženu, která se z ní stala. Drtilo ji na 
miniaturní úlomky a jeden kousek se pokaždé někam vytratil.

Mej Kao, která stála za ní, mezitím odložila akupunkturní 
nástroje. Vzala její obličej do rukou a jemně táhla, dokud jí 
nezvedla bradu.

Teresa ucítila, jak se její tělo otevírá bodavým vpichům a za-
číná dýchat víc zhluboka, poddává se síle, která ovšem měla 
svou cenu a ta se platila bolestí.

„Byla jsi prach, ale z utrpení se stal oheň,“ zašeptala ta žena. 
„Díky němu jsi vzplanula. A znovu jsi se zrodila z popela své-
ho předchozího života. To je osud těch, kteří velí, komisařko 
Battagliová. Už nikdy nesmíš sklonit hlavu, před ničím a před 
nikým. Ani před sebou.“
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1

Současnost

Taxík zastavil před branami věznice se zvýšenou ostrahou.
Žena se nehýbala, neotevřela dveře. Dívala se na betonové 

bašty a strážní věže, jako by se svoboda nacházela za nimi, na 
druhé straně.

Taxikář se otočil, loktem se opřel o sedadlo.
„Je to ta správná adresa?“
Bylo to tak a místo konečného určení bylo přesně „uvnitř“, 

tam, kde už nebude mít žádnou jistotu.
„Madam?“
Žena váhala, bála se udělat další krok do života, s nímž už se 

měla dávno rozloučit, styděla se, že už není tím, co v ní ostatní 
dál tvrdošíjně spatřovali. Byl to jen odraz, který se postupně od-
děloval od jejího těla a odevzdával minulosti to, čím byla. Před 
nedávnem překročila práh šedesátky, její tělo skučelo, jako by 
mu bylo osmdesát, a zármutek v duši odpovídal spíš nějaké sto-
leté stařeně. Cítila se jako přízrak ve světě, který už jí nepatřil.

„Chtěla jste jet sem?“
Přízraky nemají žádný hlas. Ale někdo jiný na chodníku 

odpověděl za ni.
„Je to tady, ano.“
Massimo Marini otevřel dveře. Na ramena mu ostře dopadalo 

syté sluneční světlo jarního odpoledne, takže bylo vidět, jak mu 
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při tom cuká jeden z čelistních svalů. Inspektor byl nervózní, 
možná stejně jako ta žena, která v nepatrném smrštění téhle ob-
ličejové partie rozeznala stěží ovládanou emoci. Viděli se poprvé 
po dvou týdnech, kdy spolu jen o vlásek unikli smrti.

Inspektor vytáhl z vnitřní kapsy saka peněženku, zaplatil za 
jízdu a podal jí ruku, aby mohla vystoupit.

„Půjdeme, paní komisařko?“
Teresa Battagliová pevněji sevřela vycházkovou hůl a schvál-

ně ji napřáhla vysoko před sebe, aby si Mariniho držela od těla.
To by se ti tak hodilo! durdila se v duchu a krutá ironie toho gesta 

přitom platila jí samé. Nemohoucnost, ta zjevná i ta dosud skrytá, 
byla nepříjemným faktem, s nímž se museli oba nějak vyrovnat.

Marini se naklonil trochu blíž.
„Chcete vzít v podpaží? Já bych to udělal.“
„Ruply by ti záda.“
Marini položil ruku na hůl.
„Jestli si to chcete rozmyslet, budete mě muset přetáhnout 

tímhle.“
Zacloumala holí, ale nedokázala mu ji vytrhnout.
„To se ti klidně může stát.“
„Vystupte.“
„Vystoupím, až budu chtít sama.“
Taxikář nastartoval.
„Madam, prosím vás, prostě si vystupte a basta.“
Teresa přijala nabízenou pomoc. Pronikavá bolest se ozvala 

nejen ve svalech, ale pošramotila i její sebeúctu, už tak zotro-
čenou nemotornou pomalostí, kterou si vynucovalo její tělo. 
Teresa si připadala bezbranná a zranitelná, musela rezignovat, 
ale oproti očekávání ji to nijak netrýznilo. Svým způsobem 
se jí dokonce ulevilo. Odhazovala peříčko za peříčkem, až se 
 docela osvobodila od křídel, jimiž si musela už tolikrát  pomáhat 
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v  problematických situacích, a nakonec se obrnila tenkou vrst-
vou odvahy.

Když konečně stanuli proti sobě, zkoumavě se na sebe za-
dívali. Od uzavření případu Spící nymfy neuplynulo ještě ani 
dvacet dní a oba měli dosud své šrámy. Ona zánět sedacího 
nervu, inspektor pár popálenin a modřin. Ale oči mu jen ho-
řely. Teresa v něm znovu uviděla sebe samu, jaká bývala dřív, 
kdy téměř nespala a chtěla se za každou cenu prosadit. Marini 
se chystal vrhnout do dalšího případu a po Terese chtěl, aby 
ho doprovázela, jenomže nevěděl, že ona se do tohohle víru 
propadla už téměř před třiceti lety.

„Jak je vám?“
Teresa byla vyděšená, neklidná, cítila se jako štvanec na 

pranýři, vystavený všeobecnému posměchu, a přitom byla pořád 
naživu. Ale ten život jí působil velké obtíže.

„Jsem unavená.“
Marini se usmál, jako by se v něm na okamžik probudil malý 

chlapec. Chmury z jeho tváře zmizely, naléhavý výraz se roz-
plynul v pocitu chvilkové radosti.

„Já vím. Díky, že jste přijela.“
Teresa viděla, jak na komisařově rameni přistála rozpuklá 

tobolka topolu. Vlákna bílých chloupků se natahovala ven, za 
světlem.

„Jak je tobě?“ zeptala se, aniž by zvedla pohled.
„Chyběla jste mi.“
Kdo ví, jestli semínko uložené v tom chmýří vnímalo teplo 

sluneční záře. Jestli v té strnulé, navenek nehybné tmě právě 
život nezkoumá, kterým z milionu možných způsobů starších 
než člověk by se mohl prodrat znovu na svět. Cítila, že se ty 
hřejivé paprsky právě dotkly i jí.

„Slyšela jste, co jsem prve říkal?“
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Teresa se snažila nevnímat něhu, kterou do těch slov vložil.
„Marini, ještě si to někdo špatně vyloží a bude z toho malér.“
Dal se do smíchu.
„To by byl možná zajímavý způsob, jak odvést Lonovu po-

zornost.“
Když padlo kvestorovo jméno, Teresa zvážněla. S námahou 

udělala několik kroků. Protizánětlivé a utišující léky jí moc 
nepomáhaly.

„Jak se má Elena a vaše holčička?“
„Dobře, díky. Elena se mě na vás pořád vyptává a chlapeček 

je při každém ultrazvuku větší a větší.“
„Bude to holka.“
„Já to cítím jinak. Otcovský instinkt přece taky něco zna-

mená.“
„No jo, Marini, jenže ten tvůj…“
„Nechte to být.“
„Šéfe, vítejte zpátky.“
Teresa zvedla hlavu.
Vedle strážní věže na ni čekali vyšetřovatelé De Carli a Parisi 

a usmívali se. Oba na sobě měli džíny a tričko, takže vypadali 
spíš jako štěňata a ne hlídací psi, které si Teresa vychovala. Po-
dobně jako inspektor byli i oni dvakrát mladší než ona, takže je 
bude stejně vždycky považovat za svoje „kluky“.

Teresa byla z práce zvyklá zkoumat reakce různých lidí, 
nacházet v řeči těla slova, jež se rty brání vyslovit, často i lež, 
ale ve svém vlastním okolí jí to moc nešlo. Necítila se ve své 
kůži a očima těkala z jedné tváře na druhou ve snaze dopídit 
se pravdy.

Našla v nich jen srdečnou náklonnost. Musela sklopit oči 
a předstírat, že s přehnanou pozorností zkoumá nepravidelnosti 
v asfaltovém povrchu pod svýma nohama.
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„Ani nevím, proč jsem tady,“ zabrblala. Ze samých rozpaků jí 
hůl vyklouzla z ruky. Marini se pro ni sehnul, potom ji uchopil 
za ruku a položil si ji na předloktí.

„Přece proto, abyste si vzala zpátky to, co vám patří, ne?“
Teresa se nahrbila a začala pajdat směrem k budově. V duchu 

si přitom znovu a znovu opakovala větu, kterou by si v dřívěj-
ších dobách nikdy nedovolila vypustit z úst. Nechtěla vypadat 
zatrpkle. Nebo už taková dávno byla?

„Nevezmu si zpátky vůbec nic,“ hučela. „Hlavně ať se ne-
rozkřikne, že to vážně chci udělat, nebo Lonu klepne.“

De Carli si odkašlal, ale nepodařilo se mu zamaskovat 
uchechtnutí.

„Upřímně řečeno, paní komisařko, kvestor už na vás čeká.“
Parisi pohlédl na hodinky.
„Už hodinu, ale vypadá zatím docela klidně.“
Teresa ucítila, jak se napřimuje. Jednoho po druhém si je 

všechny přeměřila.
„Neřekla jsem vám to snad dost jasně?“
Marini pokynul hlídkující vězeňské službě, aby otevřela 

bránu.
„Víc než jasně, paní komisařko, a kvestor to taky pochopil. 

Až na to, že jeden usvědčený mnohonásobný vrah výslovně 
požádal, aby si mohl promluvit s vámi a jen s vámi. Lona to chtě 
nechtě musel vzít na vědomí.“

Klec vězení se otevřela, ozvěna řinčení zámků a posunování 
vrat se rozléhala v prostorech bez oken. Soukolí mechanismu 
určeného k polykání trestaných duší teď pohltilo i je.
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2

Současnost

Věznice byla labyrint, v němž člověk mohl duchem zabloudit, 
zaklínit se v ostrých úhlech přímek protínajících stovky životů 
uvězněných tam uvnitř. Na téhle geometrii bez špetky fantazie 
nebylo přirozeného zhola nic. Vznikla jen proto, aby udržovala 
lidi ve stavu omezení, v otevřeném kontrastu s bouřlivým a ne-
zadržitelným během života. Nebyla to převýchovná instituce, 
ale trest, a ten, kdo překročil její práh, se musel smířit s tím, 
že pohltí jeho vlastní stín a on bude muset dýchat její kovový, 
surový, samčí pach. Musel se smířit, že se – byť jen na okamžik – 
nechá zavřít uvnitř.

Teresa si nikdy nemohla zvyknout na pocit, že na ní spočívá 
tíha všech těch životů kolem; ačkoli ji od nich oddělovaly tlusté 
zdi, mříže a brány, vždycky si našly cestu, jak se jí dotknout. 
Překypovaly vztekem, propadaly zoufalství.

A pak tu byl ještě někdo, koho nějaké nepochopitelné důvody 
přiměly k tomu, aby na ni teď osobně, v celé své kráse, čekal 
na konci chodby.

Albert Lona sledoval, jak se k němu namáhavě plouží, ale 
nehnul brvou, neudělal ani krok, aby zkrátil vzdálenost, která 
je dělila.

Teresu to nijak nevzrušovalo. Kvestor, ten chorobně hrdý 
otrok vlastní minulosti, jí slíbil porážku a svého předsevzetí se 
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věrně držel. Přesto před několika málo dny neváhal a vrhnul 
se do plamenů, aby ji zachránil.

Když k němu Teresa došla, vyčerpáním se jí chvěly svaly. 
Byla uřícená, lapala po dechu a jedno jí bylo nad slunce jasné: 
do práce se vrátit nemůže. Vedle něho, v čerstvě vyčištěném ob-
leku ušitém na míru, navoněného vytříbeným parfémem, který 
nejspíš pocházel od nějaké luxusní značky, Teresa přímo bila 
do očí. Anglická kadence, jež byla stále důkazem jeho zkřížené 
italské krve, mu propůjčovala cosi gentlemanského. A přitom 
by nikdy, v žádném případě nedokázal zamaskovat svou dravčí 
povahu. Byli stejně staří, k policii nastoupili ve stejnou dobu, ale 
Albert se brzy se vší vervou vydal na vzestupnou dráhu a dotáhl 
to daleko. A potom se zase objevil v Teresině životě.

Teprve nedávno mu vrátila služební průkaz i zbraň. On ne-
chal obojí na druhý den doručit k Marinimu domů. Žádný ko-
mentář, žádný vzkaz.

Průkaz i zbraň stále ležely tam, kam je Teresa odložila. Její 
život přesně v téhle chvíli připomínal horskou dráhu v bodě, 
kdy se rozskřípaný vozík vyšplhá nahoru, na chvilku se v hrů-
zyplném očekávání zastaví, jako by visel ve vzduchoprázdnu, 
a potom se po hlavě rozjede dolů.

„Pane doktore,“ pozdravila ho.
„Tereso…“ Albert podle všeho hledal vhodná slova. „Jak 

pokračuje rekonvalescence?“
„Skvěle. Není to vidět?“
Kvestor nakrabatil čelo, ale myšlenky, které ho k tomu vedly, 

si nechal pro sebe. Teresu už po sté napadlo, jestli na světě exi-
stuje aspoň jeden jediný člověk, který by o sobě opravdu mohl 
tvrdit, že je mu blízký.

Vedle stál ředitel věznice, který jí vřele potřásl rukou a při-
tom se mu do cesty připletla její hůl, již si Teresa nenuceně přen-



19

dala do druhé ruky. Znali se už dlouho a on byl natolik taktní, 
že vůbec nezavadil pohledem o překážku, o kterou se opírala.

„Řídil jsem se vaším návrhem, paní komisařko. Opatřili jsme 
mu všechno, co požadoval.“

O tom Teresa nepochybovala. Ředitel věznice byl rozumný 
a čestný muž a dělal všechno pro to, aby zmírnil represivní 
povahu výkonu trestu.

Rozhlížela se a hledala podél strohých stěn nějakou židli, na 
kterou by se mohla konečně posadit.

„Teď už musíme počkat jenom na…“
Albert ji přerušil.
„Zástupce prokurátora Gardini přijde každou chvíli, řekl, 

ať začneme bez něj, a on,“ pokynul směrem k uzavřené cele za 
nimi, „on si stanovil jedinou podmínku: že s ním budeš jenom 
ty a o samotě. Nechce dokonce ani svého obhájce.“

Teresa z brašny vylovila zápisník. Ohořelé desky vypovídaly 
o posledním dobrodružství své majitelky a ohni, jemuž se Albert 
postavil, aby ji dostal ven. Když zvedla pohled, všimla si, že 
kvestor upřeně zírá na začernalé okraje zápisníku. Možná ho 
napadlo totéž co Teresu: oba tam mohli shořet na popel.

Vrátila zápisník do tašky.
„Půjde se mnou inspektor Marini. On už se s tím nějak srovná.“
Albert se probral, na jeho tváři se opět objevil nevraživý vý-

raz.
„Budeš se držet rozkazů, Tereso. Dovnitř půjdeš sama.“
„To neodpovídá služebním postupům.“
Snaha o zachování vnější formy byla ta tam.
„Na služební postupy kašlu. Proveď rozkaz.“
„A já zase kašlu na tu tvoji mizernou náladu, Alberte. Jestli 

chceš, abych tam šla, udělám to po svým. Nebo si ten problém 
budeš muset vyřešit jinak.“




