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11

Prolog

4. prosinec 2009

Perugia, Itálie

Do starobylé perugijské soudní síně, kde se vynášely roz-
sudky po celá staletí, jsem vstupovala s nadějí, že mě 
tato dlouhá tradice spravedlnosti ochrání. Zaletěla jsem 

pohledem k velkému kříži na zdi za soudcovským stolcem. Pří-
slušníci justiční stráže v modrých čepicích, kteří tvořili můj do-
provod, mě postrkovali kupředu. Soudní síň sice byla plná poli-
cistů, právníků a novinářů, ale vládlo v ní skličující ticho. U stěny 
po straně stáli moji nejbližší – oba rodiče, nevlastní matka, otčím 
a sestra Deanna – a všichni mě neslyšnými pohyby rtů ujišťovali: 
„Milujeme tě, milujeme tě.“ Mé další sestry byly ještě tak malé, že 
by je do soudní síně nepustili, ale čekaly na mě na chodbě hned 
za dvojitými dveřmi. 

Nespravedlnost dospěla po dlouhém čekání – téměř – ke konci.
Čtyři minuty po půlnoci krátce zazvonil zvonek a soudní ta-

jemník oznámil: „La corte.“ Z přilehlé kanceláře vešli do síně 
soudci v černých talárech a členové poroty se šerpami v italských 
národních barvách – zelené, bílé a červené. V kamenných tvářích 
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Amanda Knox

měli pochmurný výraz, a když kolem nás procházeli na svá místa, 
upřeně hleděli kamsi do dálky, za naše obličeje, v nichž se zračilo 
napjaté očekávání. Stála jsem mezi svými dvěma italskými práv-
níky a tiskla ruku vyššímu z nich – tomu, který mi dlouhé měsíce 
neustále opakoval: „Odvahu, Amando, musíte zachovat odvahu. 
Zbytek zařídíme my.“

Soudce zvedl list papíru a tichým monotónním hlasem začal 
předčítat obvinění, která proti mně byla vznesena. Zhluboka jsem 
se nadechla.

„Ne!“ zakvílel kdosi za mými zády těsně předtím, než jsem 
ze soudcových úst uslyšela rozsudek: „Calpevole“ – „Vinna.“ Celá 
roztřesená jsem se zhroutila na svého právníka. Objal mě mohut-
nou paží a přitiskl si můj obličej na hrudník. V uších mi pulzova-
la krev. „Ne, ne, ne,“ sténala jsem a v duchu si říkala: To není mož-

né, to není možné, je to jenom noční můra. To není možné, je to nespravedlivé, 

je to nespravedlivé. Lidé kolem mě vykřikovali – jedni se mě snaži-
li podpořit, jiní zostudit. Odevšad se ke mně natahovaly ruce, 
o nichž jsem nevěděla, komu patří, a dotýkaly se mě. A přes vše-
chen zmatek a hluk ke mně doléhaly vzlyky mé sestry a mamky. 

Nohy mi vypověděly službu. Členky justiční stráže mě chyti-
ly v podpaždí a úplně zhroucenou mě odnesly ze soudní síně. Ve 
zmatku, do něhož se propadl celý můj otřesený svět, jsem vůbec 
neslyšela soudcův rozsudek: „Dvacet šest let.“

Konec. Bylo po všem.
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Kapitola 1

Duben – srpen 2007

Seattle, USA

Mamka se v kavárně posadila vedle mě do našeho oblí-
beného boxu s vysokými opěradly. Taťka zaujal místo 
naproti nám. „Tak o co jde?“ zeptal se. Nemohla jsem 

uvěřit, že jsme se sešli takhle ve třech. 
Posezení s rodiči nad zeleninovým salátem nejspíš nevypa-

dá jako něco výjimečného, ale pro mě to byla naprosto převrat-
ná událost. Mamka i táta se však museli cítit dost nepříjemně. 
Za celých devatenáct let, co jsem byla na světě, jsem je totiž ani 
jedinkrát neviděla sedět u jednoho stolu, natož spolu obědvat. 
Rozvedli se, když mi byl jeden rok a mamka čekala mou  sestru 
Deannu. Od té doby spolu téměř nepromluvili, dokonce ani po 
telefonu. Když tedy oba přišli do Eats Market Café v západní čás-
ti Seattlu, jasně mi tím dokázali, jak mě mají rádi. Mamka si oku-
sovala nehty, taťka se choval věcně a prakticky, ale oba ke mně 
vysílali stejně vlídné úsměvy.

Za nejpádnější důkaz jejich lásky ke mně a k Deanně jsem však 
považovala způsob, jakým se vypořádali se svým rozchodem. 
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Po rozvodu si koupili domy stojící pouhé dva bloky od sebe, aby 
nám zajistili stejné výhody, jaké mají děti z úplných rodin, takže 
jsme nikdy neměly pocit, že by spolu bojovali o naši přízeň. Ni-
kdy jsem také nezažila, že by na sebe před námi nějak nasazovali. 
K sobě navzájem se však chovali, jako kdyby se neznali – ať už je 
dělily dva bloky domů, anebo pouze dvě řady židlí v sále na škol-
ním představení. Při fotbalových zápasech nám oba fandili u po-
stranních čar hřiště, ale chránění řadou dalších otců a matek. 

Oddělený život rodičů pro mne znamenal, že pokud jsem jim 
chtěla sdělit nějakou novinku, musela jsem to udělat nadvakrát. 
Když jsem tedy tentokrát pozvala oba současně, vedlo mě k tomu 
odhodlání dát jim jasně na srozuměnou, že jsem učinila zatím nej-
závažnější rozhodnutí v celém svém dosavadním životě. Chtěla 
jsem jim totiž oznámit, že je načase, abych se osamostatnila. Jako 
pokaždé jsem nejdřív oslovila volnomyšlenkářskou mamku, která 
odjakživa razila názor, že člověk by měl následovat hlas svého srd-
ce. Když jsem se jí svěřila, že mi moje srdce velí, abych se ve třetím 
ročníku vysoké školy vydala do italské Perugie, vzdálené 8967 kilo-
metrů od domova, odpověděla mi, jak jsem očekávala: „Jeď tam!“

Mamka se narodila v Německu, ale ještě jako malá holčička se 
s rodiči přestěhovala do Seattlu. Babička, které jsme říkali Oma, 
mluvila se mnou a s Deannou už od dětství často německy, ale 
teprve v prvním ročníku vysoké školy jsem si pořádně uvědomi-
la, že mám přirozené jazykové schopnosti, a začala jsem si po-
hrávat s myšlenkou, že bych v budoucnu mohla pracovat jako 
překladatelka. A jednou se snad stát i spisovatelkou. A tak když 
jsem se měla rozhodnout, kde strávím třetí ročník, napadlo mě 
v první chvíli Německo. Nakonec jsem ale usoudila, že si musím 
vybrat cizí jazyk i zemi podle vlastních představ a že by to mělo 
být něco, na co si již nedělá nárok moje rodina. Byla jsem pře-
svědčená, že mi to pomůže defi nitivně dospět.
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Německo by nepochybně představovalo bezpečnou volbu, ale 
na bezpečnost jsem se tehdy neohlížela. Záleželo mi jenom na 
jediné věci – získat nezávislost. Věřila jsem, že se umím rozho-
dovat zodpovědně, ačkoliv ve mně občas převládly emoce nad 
rozumem a způsobily, že jsem šlápla vedle. 

Kdybych se skutečně měla stát překladatelkou, zužitkovala bych 
španělštinu nebo francouzštinu daleko lépe než italštinu, jenom-
že španělštinu si vybírali téměř všichni a francouzština mě nijak 
nelákala. Italská kultura mě však fascinovala už na základní škole, 
kde jsem se učila latinu a seznamovala se s římskými a italskými 
dějinami. Ještě víc jsem si Itálii zamilovala ve čtrnácti letech, kdy 
se mi naskytla příležitost poznat ji zblízka – během dvoutýdenní-
ho výletu s mamkou a její rodinou. Oma, tetičky, strýcové, otčím, 
Deanna a já jsme se vměstnali do dvou dodávek a vyrazili na cestu 
po Německu a Rakousku, během níž jsme navštěvovali příbuzné. 
V Mnichově jsme oslavili Oktoberfest a potom zamířili do jižní 
Itálie na prohlídku Pisy, Říma, Neapole, Pompejí a pobřeží Amal-
fi . Dějiny, které jsem se učila ve škole, dostaly při návštěvě Kolo-
sea a trosek Pompejí reálné obrysy. Vzpomínám si, jak jsem všech-
ny tyhle pamětihodnosti ukazovala svým příbuzným a sypala ze 
sebe všelijaké nesmysly, které jsem si pamatovala ze školy. Vyslou-
žila jsem si tím přezdívku „turistická průvodkyně“. Úzké dláždě-
né uličky a domy s cihlovými základy, které byly na hony vzdálené 
všemu, co jsem znala ze Seattlu, mi naprosto učarovaly. Itálii jsme 
navštívili měsíc po teroristických útocích z 11. září a místní obyva-
telé se k nám chovali skutečně vřele, s upřímnou účastí. Odjížděla 
jsem s přesvědčením, že je to nesmírně pohostinná země s obrov-
ským kulturním a historickým bohatstvím. 

Ve druhém ročníku vysoké školy jsem se přihlásila na lekce 
italštiny pro začátečníky. Když jsem pak zjistila, že moje domov-
ská Washingtonská univerzita pořádá v Římě kurz tvůrčího psa-
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ní v italštině, připadala jsem si jako v sedmém nebi. Obsahoval 
totiž všechno, po čem jsem toužila. Především jsem však musela 
zvládnout italštinu a ponořit se na devět měsíců do místní kul-
tury – to vše v malém městě Perugia. V červnu jsem pak hodlala 
vyrazit se vší parádou do Říma.

Ze všeho nejdřív mě ale čekal nejdůležitější úkol – přesvědčit 
tátu, který na všechno pohlíží velice pragmaticky, pracuje ve fi -
nanční sféře, přemýšlí v číslech a potrpí si na důkladné plánová-
ní. Čekala jsem, že jako člověk, který věci hodnotí z praktického 
hlediska a vyniká organizačními schopnostmi, bude mít spous-
tu otázek, takže jsem si některé odpovědi prozíravě připravila už 
předem.

Schůzku s oběma rodiči jsem si domluvila také kvůli tomu, 
abych dala taťkovi jasně najevo, že ho mám ráda úplně stejně jako 
mamku. A když jsem ho prosila, aby mi důvěřoval a souhlasil 
s mým odjezdem do Perugie, myslela jsem to zároveň jako omlu-
vu, že chci vůbec odjet pryč.

V prvním a ve druhém ročníku vysoké školy jsem totiž začala 
daleko víc pohlížet na spoustu věcí ze zorného úhlu svých blíz-
kých. A zároveň jsem si postupně sestavovala přehled svých dří-
vějších skutků, k nimž mě vedly ryze sobecké důvody. Na před-
ním místě v tomto soupisu se ocitlo veškeré mé chování k taťkovi 
v době, kdy jsem procházela pubertou. 

Ofi ciálně jsem u něj odmalička bývala každý druhý víkend. 
Táta nepatřil mezi rodiče, kteří na své děti neustále dohlížejí, a tak 
nechával všechny každodenní drobnosti na mamce. Pokud jsem se 
tedy potřebovala nějak rozhodnout, pokaždé jsem se obracela na 
ni. Mamka mi pak vyložila všechny možnosti a vybídla mě, abych 
se rozhodla sama. Táta stál v tomhle procesu volby úplně stranou.

Dům, ve kterém bydlel se svou druhou ženou Cassandrou, byl 
pouze jejich, ne můj. Když se jim narodily mé nevlastní sestry 
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Ashley a Delaney, musely jsme se s Deannou přestěhovat z naší 
společné ložnice na rozkládací pohovky v dětském pokoji. Sku-
tečný domov jsem měla jenom ve svém vlastním pokoji, vedle 
Deanny, maminky a jejího druhého manžela Chrise. Tam jsem se 
cítila nejlépe. Mamka nás nechávala navlékat si na sebe všechno, 
co jsme chtěly, a budovat si vzadu na zahradě bunkry. Za dešti-
vého počasí jsme s Deannou vracely na správnou cestu zbloudilé 
slimáky, kteří se zatoulali do jídelny škvírou pod zadními dveřmi. 
Taťka po nás chtěl, abychom si pod skleničky s pitím dávaly tác-
ky, ukládaly videokazety s fi lmy a cédéčka podle abecedy a nosily 
barevně i stylově sladěné oblečení.

Ve čtrnácti letech jsem mu řekla, že už k němu nemůžu cho-
dit, protože mám přehršel mimoškolních aktivit a spoustu přá-
tel. Ve skutečnosti mi ale nesmírně vadila prohlubující se propast 
mezi našimi životy. Takže jsem se rozhodla, že ji ještě rozšířím. 
Teď jsem ji ale chtěla zasypat. Nadobro.

Při zevrubném zkoumání studijních programů, které se mi na-
bízely v Itálii, jsem si uvědomila, že je pro mě tátova podpora ve-
lice důležitá. Proto jsem ještě nikdy nic nenacvičovala tak pečlivě 
jako rozhovor, který mě čekal. Chtěla jsem na taťku udělat dojem 
a vůbec jsem netušila, co si počnu, pokud mě nevyslyší. Pustila 
jsem se tedy do obhajoby svého nápadu ještě předtím, než nám 
servírka přinesla menu.

„Tati, ráda bych příští rok studoval italštinu v Perugii,“ začala 
jsem a snažila se, aby to vyznělo naprosto věcně. „Leží na půli ces-
ty mezi Florencií a Římem, ale je lepší než obě tahle města, proto-
že je menší a klidnější a nejezdí tam hordy amerických studentů. 
Budu se tam stýkat jenom se samými seriózními učenci. Ponořím 
se do místní kultury. A tady mi pak uznají všechny jejich kredity.“

Táta se k mé obrovské úlevě zatvářil vstřícně. 
Povzbuzená jeho reakcí jsem vydechla a pokračovala: „Uni-
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verzita pro cizince v Perugii je docela malá škola, která se sou-
střeďuje výhradně na výuku italštiny. Mají intenzivní program 
a čeká mě tam spousta práce. Pokud nebudu sedět v učebně, pře-
sunu se do knihovny. Už jen to, že budu muset od rána do večera 
mluvit italsky, mi moc pomůže.“

Taťka přikývl. Mamka, potěšená mým úspěchem, se šťastně 
usmívala. 

„Doma už nebydlím skoro dva roky, při studiu pracuju a při-
tom mám pořád dobré známky. Ujišťuju tě, že se o sebe umím 
postarat.“

„Mám jenom strach, že jsi až příliš důvěřivá, Amando,“ řekl 
taťka. „Co když se ti něco stane? Nemůžu tam jenom tak zavo-
lat nebo pro tebe přijet. Budeš úplně sama v cizí zemi, daleko od 
domova.“

Táta se sice dokáže uvolnit, ale když vystupuje v roli rodiče, 
dokáže mluvit stejně upjatě jako otec z nějakého sitcomu z pade-
sátých let.

„Právě o tohle jde, tati. Zakrátko mi bude dvacet, jsem dospě-
lá. Zvládnu to.“

„Ale zatím je na nás, abychom se o tebe starali,“ namítl. „Co 
když onemocníš?“

„Mají tam nemocnici. A teta Dolly bydlí v Hamburku. Je to 
docela blízko.“

„Kolik dělá školné? Pomyslela jsi na všechny výlohy?“
„Všechno jsem si spočítala. Dokážu si zaplatit jídlo i další vý-

daje,“ odpověděla jsem. „Loni v zimě jsem přece pracovala ve 
třech zaměstnáních. Všechno jsem si uložila do banky. Mám na 
účtu sedm tisíc osm set dolarů.“

Táta si propletl prsty a položil ruce na stůl. „Jak se tam budeš 
přepravovat?“

„Univerzita je v centru a po městě jezdí autobusy,“ řekla jsem. 
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„Kromě toho je Perugia malá. Žije tam jenom sto osmdesát tisíc 
lidí. Určitě se tam rychle zorientuju.“

„Jak s námi budeš udržovat spojení?“
„Koupím si v Itálii mobil a celou dobu budu na e-mailu. Mů-

žeme spolu mluvit i přes Skype.“
„Budeš bydlet na koleji?“
„Ne, ubytování si musím najít sama. Určitě ale seženu nějaké 

dobré bydlení blízko školy. Zašla jsem na naše zahraniční odděle-
ní a vyptala se tam. Univerzita pro cizince mi dá hned po příjez-
du seznam dostupných nabídek. Ráda bych bydlela s Italy, abych 
se mohla pořád pocvičovat v jejich jazyce.“

Nevěděla jsem, co na to taťka řekne, ale každopádně jsem počí-
tala s tím, že se o mém plánu budeme dohadovat celé týdny. Proto 
mě překvapilo, že na něj kývl, ještě než jsem vzala do ruky vidličku.

„Jsem na tebe pyšný, Amando,“ prohlásil. „Tvrdě jsi pracova-
la a ušetřila sis spoustu peněz. Uvědomuju si, jak je to pro tebe 
důležité.“

Bylo mi jasné, že jsem jen jediná kapka v moři dvou set padesá-
ti tisíc amerických studentů, kteří na podzim zamíří do zahraničí, 
ale přesto jsem svou nadcházející cestu do Perugie vnímala jako 
nejdůležitější krok v celém svém dosavadním životě. V okruhu 
mých přátel a známých z Washingtonské univerzity šlo navíc o na-
prosto mimořádnou událost, protože většina z nich do ciziny ni-
kdy nevyjela. Připadala jsem si výjimečná a velice odvážná. Z Itá-
lie se vrátím jako vyspělý člověk, jehož změnil už jen sám fakt, 
že do téhle země odjel. A kromě toho budu mluvit plynně italsky.

Roční pobyt v zahraničí pro mě představoval úplně první 
zkušenost, kdy jsem měla být odkázaná jenom sama na sebe. 

Většina mých přátel ze seattleské střední školy – jezuitské příprav-

Cekam_az_me_vyslechnete.indd   21 25.2.2015   23:07:04



Amanda Knox

22

ky pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysoké ško-
le – si v posledním ročníku podala přihlášky na univerzity a ko-
leje vzdálené stovky mil od domova. Někteří dokonce plánovali 
odjet na úplně opačný konec Spojených států. Já jsem sice nechtě-
la promeškat žádné dobrodružství, ale zároveň mi bylo jasné, že 
ještě nejsem natolik vyzrálá, abych odjela pryč. Proto jsem se roz-
hodla, že se přihlásím na Washingtonskou univerzitu v Seattlu, 
kam jsem mohla dojíždět z domova na kole, a dopřeju si tak ještě 
trochu času, než se ze mě defi nitivně stane dospělý člověk. Ale 
ještě před maturitou jsem se začala pídit po zahraničních progra-
mech, které nabízela studentům moje budoucí univerzita.

Většina mých spolužáků ze střední školy stála na společen-
ském žebříčku o dost výš než já. Bydleli v Bellevue – na výstav-
ním předměstí s honosnými vilami u jezera – a sousedili s mana-
žery Boeingu, Starbucks či Microsoftu.

Školné jsem tehdy hradila ze stipendia a bydlela ve skromné 
čtvrti v západní části Seattlu, nedaleko od své nejlepší kamarád-
ky Brett, s níž jsem se přátelila už od útlého dětství. Byla jsem 
dost svérázné stvoření, které se nejčastěji stýkalo s věčně zakabo-
něnými čtenáři japonské mangy, s ostrakizovanými homosexuály 
a s divadelními nadšenci. Učila jsem se japonsky, a když jsem ve 
škole přecházela po chodbách z jedné učebny do druhé, hlasitě 
jsem si prozpěvovala. 

Protože jsem nezapadla do žádné skupinky, chovala jsem se 
naprosto přirozeně. Tím jsem si ovšem vykoledovala jistotu, že 
už ani nikam nezapadnu. 

Upřímně řečeno, na svém životním stylu bych nic nezměnila, 
i kdybych si to mohla dovolit. Odjakživa jsem byla spíš spořivá 
než rozhazovačná a dojíždění do školy na kole mě bavilo víc, než 
kdyby mě tam dopravovalo BMW. Nicméně musím kajícně při-
znat, že jsem ve třetím ročníku vyměnila své dosavadní přátele 
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za partu lidí, kteří se nechovali tak excentricky. Doteď se kvůli 
tomu cítím trapně.

Už od dětství jsem byla schopná vycházet téměř s kýmkoliv. 
Na střední škole se mi však poprvé v životě stalo, že si ze mě ně-
kdo dělal legraci nebo – což jsem nesla ještě hůř – že mě igno-
roval.

Nakonec jsem se tam spřátelila se skupinou kluků a děvčat, 
kteří představovali jakýsi hlavní proud a vyznačovali se mimo-
řádnou soudružností. Právě ta mi na nich imponovala ze vše-
ho nejvíc. Po chodbách chodívali v jednom početném chumlu 
a společně obědvali i trávili veškerý volný čas po vyučování. Pů-
sobili dojmem, jako by se znali už celou věčnost. Svým někdej-
ším přátelům, kteří mě měli rádi, ačkoliv jsem byla jiná než oni 
(nebo možná právě proto), jsem tím ale ublížila. K novým kama-
rádům, kteří se projevovali především jako milovníci zábavy, mě 
 poháněl především pocit nejistoty. Nesmírně mě mrzí, že jsem 
neměla tolik kuráže, abych zůstala sama sebou, bez ohledu na 
názory svého okolí.

Neznamenalo to však, že jsem se uvnitř nějak změnila. Jako 
většina teenagerů jsem si dobře uvědomovala své chyby. Připa-
dala jsem si strašně neohrabaná. Neuměla jsem se pořádně vyjá-
dřit, a uvědomovala jsem si, že některé mé výroky znějí neomale-
ně. Vyváděla jsem věci, za které by se většina mladých lidí v mém 
věku i dospělých styděla – například jsem kráčela po ulici v póze 
Egypťanky z nějakého starověkého reliéfu nebo jsem napodobo-
vala slona – ale moji přátelé tyto výstřelky kvitovali nadšením. 
Dovolovala jsem svému okolí, aby si ze mě dělalo terč svých vtíp-
ků, protože jsem chtěla navodit dobrou náladu. Lidem, kteří mě 
měli rádi, připadala moje ztřeštěnost roztomilá. Nejbližší přátelé 
a příbuzní jen dobrosrdečně vrtěli hlavou a říkali: „To je prostě 
naše Amanda.“
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Úplně jiná situace však panovala na fotbalovém hřišti. V tom-
hle sportu jsem byla skutečně dobrá a cítila se naprosto rovno-
cenná s ostatními.

Na vysoké škole jsem konečně našla pevnou půdu pod noha-
ma. Stále jsem se stýkala s Brett a kromě toho jsem se skamará-
dila – při výuce, na školní umělé lezecké stěně a také na koleji, 
kde jsem byla ubytovaná – s nepříliš početnou skupinkou výji-
mečných, inteligentních studentů. Chodila jsem s klukem, který 
se jmenoval D. J., byl vyznavačem přírodního životního stylu, 
v žilách mu kolovala indiánská krev a nosil kilt. Moje sousedka 
z vedlejšího pokoje na koleji se jmenovala Madison a během stu-
dia jsme se postupně sblížily a přilnuly k sobě. Chovala se úplně 
jinak než ostatní studentky a studenti. Nesportovala, nepila, ne-
kouřila a nechodila na večírky. Vyrůstala v mormonské rodině 
a jako hlavní obory si zvolila fotografi i a genderová studia. O své 
víře měla pochybnosti. Dělala jsem jí společnost během večerů, 
které trávila ve školní temné komoře. Dodávala mi odvahu a pře-
svědčovala mě, abych zůstala sama sebou. 

Většinu mých přátel však tvořili kluci. Hráli jsme fotbal, brnka-
li na kytaru a debatovali o životě. Občas jsme si zapálili trávu, 
společně se rozhodli pro určitý typ jídla – třeba hamburger, piz-
zu, gyros a podobně – a potom jsme bloumali po celé čtvrti tak 
dlouho, dokud jsme nenašli pokrm, který jsme považovali v dané 
kategorii za nejlepší.

Během příprav na odjezd do Perugie jsem si uvědomila, že 
ještě nejsem tak docela hotová osobnost, ale zároveň jsem si ne-
byla jistá, jak bych toho mohla dosáhnout. Měla jsem ty nejlepší 
úmysly, nad vším jsem důkladně přemýšlela a až přehnaně jsem 
se snažila dělat jenom to, co jsem považovala za správné, ale stále 
jsem měla pocit, že se mi to nedaří. Proto mi vyhlídka na úplně 
samostatný život v Itálii připadala tak důležitá. Do posledního 
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ročníku studia na Washingtonské univerzitě jsem se chtěla vrá-
tit jako silnější bytost, která si je daleko jistější sama sebou – jako 
lepší sestra, dcera i kamarádka.

Zatímco jsem uvažovala nad věcmi, které budu v Itálii potře-
bovat – každopádně jsem si chtěla vzít lezecké potřeby, turistic-
ké boty a konvici na čaj – navštěvovali mě staří přátelé ze střední 
školy i ti noví z univerzity a nosili mi malé pozornosti a komic-
ké dárky.

Dostala jsem od nich tlustý vázaný sešit na psaní deníku, pšou-
kající pytlík a plechovky s čajem. Brett, která nikdy nectila auto-
rity a ze všeho si dělala legraci, mi přinesla malý růžový vibrátor-
-zajíčka. Zůstala jsem na něj zírat jako zkoprnělá, protože jsem 
nikdy v životě nic podobného nepoužila.

„Dokud nepotkáš nějakýho italskýho hřebce,“ vysvětlila mi se 
spikleneckým mrknutím.

Vybuchla jsem smíchy. Ta pomůcka ji dokonale vystihovala. 
Brett mě totiž neustále popichovala, že trestuhodně zaostávám 
za ostatními. Na střední škole se mě snažila přemluvit, abych si 
začala žehlit vlasy a používala šminky. V prvním případě jsem 
jí vyhověla a měla jsem pocit, že to dopadlo dobře. Ve druhém 
také, ale připadala jsem si jako podvodnice. Teď si Brett usmys-
lela, že mě přesvědčí, abych se nebránila příležitostnému sexu. 
Ostatní kamarádi mi radili totéž. Zdálo se mi to docela rozum-
né, protože jsem si přála zbořit všechny překážky, které mě dě-
lily od dospělosti. A jednou z největších a nejděsivějších byl pro 
mě právě sex. V téhle oblasti jsem se totiž začala projevovat po-
měrně pozdě – poprvé jsem se líbala s klukem v sedmnácti le-
tech a o panenství jsem přišla krátce po nástupu na vysokou ško-
lu. Před odjezdem do Itálie jsem spala se čtyřmi kluky, pokaždé 
během vztahu, který jsem považovala za důležitý, ačkoliv každý 
z nich poměrně rychle skončil.
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Do Itálie jsem tedy mířila s předsevzetím, že tohle všechno 
změním. Sex pro mě představoval velice emocionální záležitost, 
ale chtěla jsem ho začít brát jinak – nerada jsem byla na někom 
závislá. Přála jsem si, aby mě vnitřně posiloval a přinášel mi po-
těšení, a ne aby se mi kvůli němu neustále honilo hlavou: Líbím 

se tomu člověku? A budu se mu líbit i zítra? Byla jsem natolik mladá, 
že jsem podlehla dojmu, že se tenhle pocit nejistoty v dospělosti 
vytratí. A domnívala jsem se, že mi cesta do Itálie poskytne pří-
ležitost dospět i v tomhle směru. 

V den odjezdu na letiště jsem ve spěchu, naprosto bezmyšlen-
kovitě, hodila růžový vibrátor od Brett do průhledné taštičky na 
toaletní potřeby.

Později se ukázalo, že to byl velice špatný nápad.
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Kapitola 2

30. srpen – 1. září 2007

Itálie

Vypadalo to naprosto nevinně. Moje sestra Deanna a já 
jsme jely vlakem z Milána do Florencie. Společně s námi 
seděl v kupé Cristiano – opálený světlovlasý mladík v tíl-

ku, které odhalovalo jeho štíhlou vypracovanou postavu. Měl 
ostře řezané hezké rysy kalifornského plážového povaleče a jeho 
italština zněla velice svůdně. Obojí mi připadalo nesmírně při-
tažlivé. S angličtinou na tom byl ještě bídněji než já se svou začá-
tečnickou italštinou, takže jsme nedostatky ve slovní komunikaci 
museli nahradit gesty a úsměvy. Uvědomila jsem si, že fl irtování 
představuje univerzální dorozumívací prostředek. 

Cestou mezi jasně zelenými loukami jsem přemýšlela, jestli mě 
Cristiano považuje za kočku – napadl mě tehdy tenhle termín, 
protože slova jako „krásná“ nebo „sexy“ jsem považovala za pří-
liš odvážná. Pokud jsem je někdy měla začít ve vztahu k sobě po-
užívat, chtěla jsem to udělat teprve tehdy, až dospěju v sexuálně 
sebevědomou ženu. Neměla jsem ovšem tušení, kdy se to sta-
ne. Při pohledu na Cristiana, který ke mně stále pokradmu zalé-
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tal očima, jsem si ale začala uvědomovat, že některé muže čímsi 
přitahuju. 

Cristiano měl namířeno do Rimini – pobřežního letoviska pro-
slaveného diskotékami. Já a Deanna jsme chtěly přespat ve Flo-
rencii a brzy ráno vyrazit do Perugie. Byla jsem jako na trní – po 
dlouhých měsících, kdy jsem o tomhle městě jenom četla, ho ko-
nečně uvidím. S Deannou jsme si umínily, že pro mě musíme se-
hnat nejdéle do dvou dnů vhodné ubytování blízko Università per 

Stranieri – Univerzity pro cizince – kde mi výuka začínala až 1. říj-
na. Potom jsme se chtěly vypravit vlakem do Hamburku a navští-
vit své německé příbuzné. 

Pokládala jsem tenhle společný výlet za neofi ciální začátek 
nové životní etapy. Říkala jsem si, že během něj strávím nějaký 
čas s Italy a třeba se s některými z nich spřátelím. Byla jsem pře-
svědčená, že už pouhý pobyt v novém prostředí mě musí vnitř-
ně obohatit. 

Ve Florencii jsme všichni vystoupili. Deanna a já jsme se tam 
chtěly nějakou dobu zdržet a Cristiano hodlal pokračovat dál. 
Jenže zmeškal autobus do Rimini, a tak se ubytoval v tomtéž ho-
telu jako my. Všichni tři jsme se pak usadili v předzahrádce hote-
lové restaurace a dali si velkou pizzu s rajčaty, mozzarellou a ba-
zalkou a k ní džbán vína. Tou dobou už bylo jasné, že jsme se 
do sebe s Cristianem zakoukali. Deanna si musela připadat jako 
„křen“, protože hned jak jsme dojedli, oznámila nám, že si jde 
lehnout, a nechala nás o samotě. Já a Cristiano jsme se do sebe 
zavěsili a vydali se na obhlídku města. Po chvíli se mě zeptal: 
„Hele, dáš sis spinello?“ Myslel tím jointa.

„Jo, máš ho?“
Zakouřili jsme si a celí rozesmátí, v povznesené náladě jsme 

zamířili k němu na pokoj. Teprve nedávno mi bylo dvacet let 
a tohle byl můj první románek na jednu noc.
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Kamarádům ve Státech jsem vždycky tvrdila, že bych nemoh-
la spát s žádným cizím člověkem – s někým, kdo pro mě nic ne-
znamená. Cristiano všechno změnil.

Neměli jsme kondom, takže ke skutečnému sexu ani nedošlo, 
ale muchlovali jsme se jako pominutí. O hodinu později jsem si 
ale uvědomila: Vždyť toho kluka vůbec neznám. Polekaně jsem nad-
skočila, vtiskla mu poslední polibek, rozloučila se a odešla do své-
ho a Deannina pokoje. Sestra byla vzhůru a stála u okna. „Kdes 
byla?“ zeptala se. „Nevěděla jsem, kam ses poděla, a už jsem se 
o tebe bála.“

Měla pravdu.
Následující den jsem se jí to pokusila vynahradit. Vstala jsem 

už za úsvitu, pobíhala s ní po Florencii a fotografovala nás v ko-
mických pózách a se směšnými výrazy v obličeji na mostě Ponte 
Vecchio, před replikou Michelangelova Davida a u Neptunovy 
fontány. Docela to zapůsobilo.

Další den ráno jsme nastoupily do prvního vlaku jedoucího 
do Perugie a ještě během mlhavého dopoledne jsme dorazily do 
cíle. Mamčina sestřenice Dolly, která pro nás předem zajišťova-
la všechny jízdenky, nám poradila, abychom z nádraží do hotelu 
dojely městským autobusem. Dolly, které jsem říkala „teto“, strá-
vila celý dosavadní život v Německu, procestovala Evropu kří-
žem krážem a uměla si poradit v každé situaci. Já ale ze všeho nej-
radši chodím pěšky, a tak mi jízda autobusem připadala zbytečná. 
Navíc jsme neměly ponětí, kterou linku bychom si měly zvolit, 
a já jsem ještě neuměla italsky tak dobře, abych se zeptala na ces-
tu a pochopila odpověď. „Půjdeme pěšky,“ řekla jsem  Deanně. 
„Aspoň se tu trochu zorientujeme.“

Byla to už druhá vážná chyba, které jsem se dopustila.
Centrum Perugie se rozkládá na vrcholu strmého kopce, kdež-

to vlakové nádraží se nachází na jeho úpatí. Už když jsme vystou-
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paly po schodech vedoucích z nástupiště do nádražní budovy, 
sotva jsme popadaly dech. Předpokládala jsem, že hotel není da-
leko, ale pro jistotu jsem si koupila u informačního stánku mapu. 
Zjistila jsem, že náš hotel sice stojí na úplném okraji znázorněné-
ho terénu, ale byla jsem přesvědčená, že cestu zvládneme, i když 
nás sužovalo vedro a batohy jsme měly plné oblečení a knih.

Přešly jsme koleje, zamířily po strmé křivolaké cestě vzhůru 
a neustále se rozhlížely po okolních cypřišových a olivových háj-
cích, kostelních vížkách a terakotových domech. Zhluboka jsem 
nasávala perugijské ovzduší a zaplavoval mě pocit, jako bych tu 
byla doma. Zakrátko mi tenhle výhled bude připadat stejně důvěrně zná-

mý jako pohled na věž Space Needle v Seattlu, napadlo mě. 
Po půldruhé hodině trmácení jsme došly k místu, kde cesta 

končila a terén byl ještě neschůdnější než předtím. Před sebou 
jsme měly pouze nájezd na dálnici, takže nám nezbylo nic jiné-
ho než pokračovat dál podél ní. Zanedlouho jsme měly nohy celé 
poškrábané od vysoké trávy a pokousané od hmyzu. Ukázalo se, 
že cesta do hotelu je přinejmenším dvakrát delší a čtyřikrát ná-
ročnější, než jsem čekala. Vysoko na obloze pálilo slunce. 

Deanna – zbrocená potem, naprosto zničená a se slzami na 
krajíčku – nakonec prohlásila: „Amando, tohle určitě není správ-
ná cesta!“ Vyčerpaně se svezla na zem a lehla si na záda, na kte-
rých měla zavěšený batoh. 

„Vypadáš jako želva, co se převalila vzhůru nohama na vršek 
krunýře,“ poznamenala jsem, abych celou situaci trochu odleh-
čila.

„Já už dál nemůžu,“ vzdychla. „Co uděláme?“
Stále jsem byla přesvědčená, že jdeme správně. Posadila jsem 

se tedy vedle Deanny a začala jí ukazovat na mapě. „Teď jsme 
tady. Na kopci se nám už půjde líp. Zkusíme najít někoho, kdo 
nám ukáže cestu.“
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Ještě než jsme dorazily na vrchol kopce, zastavilo vedle nás 
docela obyčejné auto. Řidič mohl být o jen o několik let mladší 
než náš táta. Netušila jsem, na co se ptá nebo co říká, ale nepo-
chybně poznal, že jsme Američanky a nemůžeme najít cestu. Bě-
hem pokusu o rozhovor s neznámým šoférem jsme vypadaly, jako 
bychom předváděly pantomimu. Jeho skromná angličtina nebyla 
o nic lepší než moje chabá italština, ale dvěma slovům jsme ro-
zuměli oba dva – Holiday Inn. Muž ukázal ke svému autu a přejel 
prstem po mapě od dálnice až k hotelu, čímž nám na bídl svezení.

Jsem od přírody důvěřivá – až příliš, jak mi před odjezdem 
 vytkl taťka – a tak jsem automaticky předpokládala, že dotyčný 
řidič je slušný člověk. Kromě toho, měly jsme snad jinou mož-
nost? Otočit se a zamířit nazpátek jsme nemohly. V tu chvíli mě 
prostě zaplavilo štěstí, že jsme narazily na ochotného dobrodin-
ce, který nás dopraví až do hotelu, a byla jsem kvůli tomu ochot-
ná všechno vsadit na jednu kartu. 

„Grazie,“ řekla jsem.
Posadila jsem se vedle řidiče a snažila se s ním udržovat hovor. 

Kdyby se náhodou pokusil o nějakou nekalost, mohla jsem mezi 
ním a Deannou vytvořit bariéru. Jako nejstarší ze všech souro-
zenců jsem takhle ochranitelsky uvažovala a jednala ve všech pří-
padech, kdy šlo o mé mladší sourozence. A díky iluzornímu do-
jmu, že mám všechno pod kontrolou, jsem si nepřipadala tak 
zranitelná. Když si to teď zpětně vybavuju, je mi jasné, že má se-
bejistota plavala na vodě. Jak jsem mohla předpokládat, že najdu 
cestu do hotelu v zemi, kterou jsem navštívila jenom jedinkrát 
v životě, navíc před mnoha lety, a ve městě, kde jsem nebyla vů-
bec? Nikdy jsem se s nikým nepoprala, takže jak bych asi Deannu 
ochránila, kdyby se během jízdy něco zvrtlo?

Nakonec se ukázalo, že jsem řidiče odhadla podstatně lépe než 
vzdálenost od nádraží k hotelu. Sjel z dálnice, několikrát ostře 

Cekam_az_me_vyslechnete.indd   31 25.2.2015   23:07:04



Amanda Knox

32

odbočil – ulice nebyly označené tabulemi s názvem – a zároveň 
mi cosi nenuceně vykládal, hlavu nakloněnou směrem ke mně. 
Z jeho monologu jsem vyrozuměla, že mu buď patří nějaká dis-
kotéka, nebo nás na ni chce večer pozvat. Došlo mi to, když řekl: 
„Disco stasera?“ Deset trapných minut jsem se usmívala a opako-
vala „no“ – slovo, které mají italština a angličtina společné. Řidič 
se však tvářil vesele a nevinně, čímž se nám zřejmě snažil dát na-
jevo, že mu jeho snahu nemáme mít za zlé. Nakonec nás vysadil 
před hotelem.

Zapsaly jsme se v recepci, odtáhly zavazadla na pokoj a uby-
tovaly se – to vše o čtyři hodiny později, než kdybychom využily 
místní dopravu. Ztratily jsme tak cenný čas, během něhož jsme 
mohly shánět mé budoucí bydlení. Ale mohlo to dopadnout ještě 
hůř. Protože jsme už na další procházku neměly náladu, nased-
ly jsme do autobusu a odjely do města, kde jsem si koupila laciný 
mobil s předplacenou kartou. Na hlavní ulici jsme se s Deannou 
zastavily v kavárně, pět minut popisovaly dobrosrdečnému číš-
níkovi, jakou si přejeme moka kávu (espresso + latté + cioccolato! ), 
a já se pak chopila novin a pustila se do prohledávání inzerátů 
nabízejících byty k pronájmu – bez úspěchu. Moje nervozita ješ-
tě zesílila. Celá tahle cesta začala dost nešťastně. Nebyla jsem 
sice pověrčivá, ale napadlo mě, jestli to není znamení charakte-
rizující celý můj roční pobyt v Itálii. Nezbývalo mi než doufat, 
že není.

Dorazily jsme po dlážděné ulici k univerzitě a vešly do správ-
ní budovy s bohatě zdobenou fasádou. Pokud se mi nepodaří 
najít ubytování, snad se aspoň zvládnu zapsat mezi studenty. Na 
balkoně nad vchodem vlály desítky vlajek, jejichž zásluhou uni-
verzita tak trochu připomínala zmenšenou obdobu sídla OSN. 
Symbolizovaly země, z nichž se rekrutovali zdejší studenti. Při 
odchodu z budovy jsem zahlédla štíhlou brunetku, která mohla 
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být o pár let starší než já. Vypadala jako studentka, měla na sobě 
neskutečně odvážné šortky a žlutý top a právě připevňovala lís-
tek na dřevěné hrazení poseté nejrůznějšími oznámeními. Všim-
la jsem si, že na jejím lístku je uvedené telefonní číslo, a rozhodla 
jsem se využít příležitost. „Nepronajímáš náhodou byt?“ zeptala 
jsem se váhavě anglicky. Dívka odpověděla – naštěstí také anglic-
ky – že ona a její nejlepší kamarádka hledají spolubydlící do dvou 
pokojů v pronajatém domě.

„Jak je to daleko?“ zeptala jsem se.
„Kousek odsud, v téhle ulici – co bys kamenem dohodila,“ 

odpověděla. „Chtěla by ses tam podívat?“ Nemohla jsem uvěřit, 
že řešení mého problému s bydlením stojí přímo přede mnou. 

Dívka se jmenovala Laura Mezzettiová a okamžitě mi pad-
la do oka. Já i Deanna jsme za ní hned vykročily. Svižným tem-
pem jsme s ní došly na druhý konec náměstí lemovaného stro-
my a pokračovaly dál kolem domů z červených cihel. Z jedné 
životem kypící ulice jsme pak téměř vyběhly na další, která byla 
ještě rušnější. Nakonec jsme přešly křižovatku a zamířily k vy-
soké železné bráně. Laura se před ní zastavila a otevřela ji. Ocit-
ly jsme se na příjezdové cestě vedoucí ke krémově bílé kamenné 
vile s terakotovou střechou, která vypadala jako z pohádky. Stála 
na vrcholu kopce a na svahu pod ní se rozprostírala neudržova-
ná zahrada. Nevycházela jsem z údivu. Vila zasazená do kopce 
uprostřed města!

„To snad ne,“ pošeptala jsem Deanně. „Tohle je naprosto 
ideál ní. Možná až příliš.“

„Horní patro je naše,“ vysvětlila mi Laura. „Dolní podlaží si 
pronajalo pár kluků – studentů.“

Laura a její spolubydlící Filomena Romanelliová nás zavedly 
do kuchyně spojené s obývacím pokojem. V horním podlaží byly 
čtyři ložnice, dvě koupelny a terasa. Okno jedné ze dvou vol-
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ných místností vedlo do ulice, ale přes střechu protějšího domu 
z něj byla vidět i malá část údolí. Vedlejší pokoj, o něco větší, 
měl  arkýřové okno, z něhož se otevíral malebný výhled do pří-
rody. Obě ložnice byly stejně drahé, ale menší se mi líbila o něco 
víc. Poskytovala mi všechno, co jsem si přála – postel, stůl, šat-
ní skříň – a cítila jsem se v ní útulně. Nájem tři sta eur – tehdy 
necelých čtyři sta dolarů – byl dost vysoký, ale lákalo mě bydlení 
v těsné blízkosti univerzity, a navíc ve ville. Stálo to za to.

Dům číslo 7 v ulici Via della Pergola na mě působil velice 
přátelsky, možná i díky tomu, že Laura a Filomena přistupovaly 
k životu dost uvolněně. „Chodíme do práce, vracíme se domů, 
díváme se na seriály, vaříme večeře a bavíme se s přáteli,“ pro-
hlásila Laura.

Oběma táhlo na třicítku a pracovaly v advokátních kancelá-
řích. Laura vypadala dost nekonvenčně a obě uši měla bohatě 
zdobené piercingem. Filomena působila o něco ženštějším do-
jmem, ale chovala se stejně nenuceně jako Laura – možná tro-
chu jako hippie – a byla s ní legrace. Připomínaly mi mé kama-
rádky ze Seattlu, a tak jsem byla přesvědčená, že mezi ně dobře 
zapadnu.

Laura, která mluvila anglicky o něco lépe než Filomena, se mě 
okamžitě začala vyptávat na všechno možné, aby zjistila, co jsem 
vlastně zač. Svěřila jsem se jí, že hraju na kytaru, ale nemohla 
jsem si ji s sebou přivézt.

„Já tady jednu mám,“ vyhrkla okamžitě. „Můžeš si kdykoliv 
zahrát.“

A když jsem se jí pak přiznala, že cvičím jógu, vyhrkla: „Páni, 
naučila bys mě to? Vždycky mě lákala.“

„Určitě se ti bude moc líbit jazzový festival a festival čokolá-
dy,“ dodala Filomena a nabídla mně a Deanně čerstvé fíky ze za-
hrady.
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Prozradily mi, že nejsem první zájemce o bydlení, který se 
v domě objevil. Přede mnou se tu prý už vyptával jakýsi „hrozně 
upjatý chlap“, dokud nezjistil, že obyvatelé vily kouří – cigarety 
i marihuanu. „Nevadí ti to?“ zeptala se Filomena.

„Jsem ze Seattlu, takže s tím nemám problém,“ odpověděla 
jsem. „Cigarety nekouřím, ale proti jointu nic nenamítnu.“ O pár 
minut později ho už měly ubalený a začaly jsme si ho podávat. 
Zhluboka jsem nasála kouř a uvolnila se. Připadala jsem si jako 
klikařka. Vlastně jako velice zdatná klikařka. Skoro deset tisíc 
kilometrů od domova, bez pomoci rodičů se mi podařilo zahájit 
novou životní kapitolu – našla jsem si skvělé bydlení, kde budu 
moct žít jako místní obyvatelé – Laura, Filomena i jejich čtyři 
spolubydlící z přízemí byli Italové.

„Jsem nadšená,“ prohlásila jsem. „Zítra přinesu kauci. Tedy, 
jakmile najdu bankomat.“ Než jsme odešly, Deanna mě vyfoto-
grafovala s Laurou a Filomenou, jak se na sebe u hlavních dveří 
usmíváme a vzájemně se držíme kolem pasu.

Po splnění hlavního úkolu jsme s Deannou odjely za tetou 
Dolly. Předpokládala jsem, že až se v polovině září vrátím, bude 
pronajatý i poslední pokoj. Laura a Filomena mi vysvětlily, že 
by byly nejradši, kdyby i poslední podnájemnice byla dívka, ale 
nejvíc jim záleželo na tom, aby našly pohodového člověka, který 
mezi ně zapadne. Obě se mi velice zamlouvaly a byla jsem pře-
svědčená, že ať už si vyberou kohokoliv, určitě s ním vyjdu. 

Asi týden po příjezdu do Německa mi Laura a Filomena na-
psaly e-mail, že se k nám stěhuje britská studentka Meredith Ker-
cherová. Doma prý bydlí kousek od Londýna a je klidná a milá. 
Nakonec ještě připojily naléhavou poznámku, ať se brzy vrátím, 
abychom to „pořádně rozjely“.

Nemohla jsem se dočkat. První cesta do Perugie se však na 
mně nepříjemně podepsala. Několik dní po příjezdu do Němec-
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ka se mi na horním rtu objevil obrovský opar. Společně s tetou 
Dolly jsme usoudily, že jde o nákazu virem herpes simplex. Mu-
sela jsem ho chytit od Christiana. Dolly mě s rozpaky zavedla do 
lékárny, abychom zjistily možnou léčbu. Nemohla jsem uvěřit, že 
můj první divoký kousek v životě měl takové následky. Zacho-
vala jsem se naprosto impulzivně a bác! Musím nést celoživotní 
následky.

Mrzelo mě, že mi opar může kdykoliv znovu vyskočit, takže 
se už nadosmrti neobejdu bez léků. Ještě víc mě ale zasáhlo po-
myšlení, že budu muset varovat všechny své potenciální part-
nery. Vyčítala jsem si to, ale po několika dnech, kdy jsem v du-
chu vedla dlouhé rozhovory sama se sebou, jsem se s tím smířila 
a umínila si, že pro příště si budu dávat mnohem větší pozor. Po 
euforii spojené s nalezením příjemného ubytování ve vile mě do-
stihla smůla. Řekla jsem si, že pokud je herpes to nejhorší, co se 
mi v Itálii přihodí, přežiju to.
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Kapitola 3

Září 2007

Perugia, Itálie

Meredith jsem poznala 20. září 2007, když jsem se nastě-
hovala do ulice Via della Pergola číslo 7. Byla to překrás-
ná, exoticky působící poloviční Indka, která pocházela 

z Británie a jako hlavní obor si zvolila evropská studia. Během ne-
celého měsíce stráveného v Perugii už pevně zakotvila ve skupin-
ce Britek, které také chodily na místní univerzitu. Když po mém 
příjezdu do vily stála ve dveřích a klábosila se mnou, zatímco já si 
vybalovala věci, okamžitě jsem pochopila, proč se s nimi tak rych-
le spřátelila – byla milá a otevřená. „Pojď se mnou dneska ven. 
Představím tě svým kamarádkám a ukážu ti všechny lidi a mís-
ta, co jsem v Perugii až doteď poznala. Bude se ti tu moc líbit.“

S naší nejnovější spolubydlící jsem měla hodně společného. 
Obě jsme pocházely ze střední třídy, ona i já jsme měly rozvedené 
rodiče a Meredith byla ve svých jednadvaceti letech jen o jeden 
ročník výš. A musely jsme vyvinout značné úsilí, abychom mohly 
odjet do Itálie. Dlouhé hodiny strávené v zaměstnání v domov-
ském Seattlu – dopoledne jsem obsluhovala zákazníky za baro-
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vým pultem, pozdě do noci pracovala v cateringové společnosti 
a ve zbývajícím čase jsem trénovala dívčí fotbalový tým – se nyní 
nepochybně vyplatily. Meredith zbožňovala Itálii už odjakživa, 
takže byla naprosto zničená, když jí britská domovská univerzi-
ta zamítla žádost o výjezd do zahraničí. Rozhodla se ale bojovat 
a nakonec uspěla. Možná právě kvůli tomu jsme si umínily, že 
dosáhneme svého cíle stůj co stůj.

Když jsem se s ní hned ten první den bavila, s hrůzou jsem si 
uvědomila, jak málo věcí vím o svém novém bydlišti. Předpoklá-
dala jsem, že já i moje britská spolubydlící budeme společně stu-
dovat na Univerzitě pro cizince, ale zjistila jsem, že se Meredith 
zapsala na Perugijskou univerzitu. Nešlo mi do hlavy, jak jsem se 
mohla natolik soustředit na své vlastní záležitosti, že jsem úplně 
přehlédla existenci další vysoké školy, která se nacházela necelých 
deset minut chůze od naší vily a poskytovala vzdělání čtyřiatřice-
ti tisícům dalších studentů. Kdybych se obtěžovala zabrousit na 
Google, určitě bych se o ní dozvěděla. Já jsem však měla Perugii 
zafi xovanou jako velice klidné, možná až mnišské místo. Nako-
nec se však ukázalo, že přes čtvrtinu obyvatel města tvoří stu-
denti a kypí v něm úplně stejný život jako v univerzitních měs-
tech Ann Arbor, Berkeley nebo Chapel Hill, přestože je Perugia 
o více než dva tisíce let starší a mnohem romantičtější.

Byla jsem tu první den a má očekávání se již hroutila pod tla-
kem reality.

Při večeři jsem zjistila, že Mereditiny kamarádky jsou typic-
ké rezervované Britky, které mě určitě považovaly za klasickou 
rozjívenou Američanku. Byla jsem dost energická i na nonkon-
formní seattleské poměry a pravděpodobně jsem mluvila hlasitě-
ji, než bylo záhodno. Seděly jsme v restauraci, upíjely víno a jedly 
 pizzu a já jsem zčistajasna začala zpívat jednu písničku, která byla 
tehdy hodně populární. V Seattlu bych tím vyvolala úsměvy, ale 
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v  Perugii jsem si vysloužila rozpačité pohledy. Nedošlo mi, že 
tyhle malé výstřednosti, které moji přátelé doma považovali za 
roztomilé, se mohly méně tolerantních lidí nepříjemně dotknout. 
Člověku zvyklému na přísnější dodržování společenských norem 
by určitě došlo, že tu dětinské chování není vítané.

Byla jsem proto ráda, že s Meredith, Laurou a Filomenou 
můžu trávit hodně času doma. Cítila jsem se s nimi příjemně, 
přestože Meredith byla cudnější a zdrženlivější a Laura s Filome-
nou zase starší a kultivovanější než já. Všechny mě bez sebemen-
ších námitek okamžitě přijaly mezi sebe. 

První měsíc v Perugii jsem se nejvíc stýkala s Meredith. Měla 
jsem ji upřímně ráda a ona ke mně taky přilnula. Dovedla jsem 
si představit, že spolu po ukončení ročního pobytu v Itálii zůsta-
neme ve styku prostřednictvím e-mailu. Možná se dokonce vzá-
jemně navštívíme doma. 

Akademický rok na Perugijské univerzitě začínal dřív než na 
Univerzitě pro cizince, takže Meredith šla do školy už první den 
mého skutečného života v Perugii. Na prohlídku města jsem se 
tedy vydala sama a cestou se zastavila na jediném místě, které 
jsem znala – v malé kavárně, kde jsme se s Deannou koncem 
srpna stravovaly. Rozhodla jsem se pozdravit vysokého dobro-
srdečného barmana se začínající pleší, který byl minule tak hod-
ný a připravil nám to podivné espresso s mlékem a čokoládou. 
Zapomněla jsem, jak se jmenuje, ale když dorazíte do města, kde 
nikoho neznáte, jste vděční za každou povědomou tvář. Zjisti-
la jsem však, že se mezitím odstěhoval a na jeho místo nastou-
pil sportovně vyhlížející mladík Mirko, který byl přibližně můj 
vrstevník. Měl černé vlasy, modré oči a v obličeji široký úsměv. 
Vysvětlila jsem mu, že jsem přijela do města studovat. Mirko mi 
odpověděl, že on je spíš na práci než na studium. Při odchodu 
z kavárny jsem měla dojem, že mezi námi přeskočila jiskra.
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Ve volných dnech před začátkem semestru jsem pak ještě ně-
kolikrát zašla do kavárny na odpolední caff è macchiato nebo na 
skleničku vína a trochu fl irtu. Po muchlování s Cristianem, z ně-
hož jsem si odnesla trvalý dárek v podobě oparu, mi to připada-
lo nevinné a příjemné.

Mou novou nejoblíbenější kratochvílí se stala stará italská tra-
dice, spočívající v dlouhých uvolněných domácích obědech. Me-
redith i já jsme jídaly s Laurou a Filomenou, které se při této příle-
žitosti pokaždé převlékly z kostýmků do šortek a zapnuly televizi. 
Jejich oblíbená telenovela však pro mě tvořila pouze šum v po-
zadí. Televizi skoro nesleduju, natož telenovely, ale připadalo mi 
komické, že italské dialogy znějí skoro stejně jako americké. Ro-
zuměla jsem sice každému pátému slovu, ale přesto jsem měla 
přehled, co se děje. S KÝM že jsi spal? Utečeme spolu! Zjistila jsem, 
že řeč telenovel představuje další univerzální jazyk, jemuž rozu-
mějí všichni lidé na světě. 

Když se Filomena a Laura zase vrátily do práce, většinou jsme 
s Meredith zamířily na terasu, kde jsme se opalovaly a povídaly 
si. Meredith si tam s sebou brávala detektivku a já se zase učila 
hrát na kytaru písničky od Beatles. Jednou mi řekla, že jí to při-
pomíná dobu, kdy si se sestrou pouštěly CD přehrávač na nejvyš-
ší hlasitost a zpívaly si.

Těšilo mě, že spolu tak pohodově vycházíme. Vyprávěly jsme 
si o životě doma i o tom, co bychom chtěly dělat, až dostudujeme. 
Meredith se mi svěřila, že by se ráda vydala ve šlépějích svého 
otce a stala se novinářkou. Půjčovala mi věci na sebe – její šatník 
byl ženštější než moje oblečení, které sestávalo ze starých džínsů 
a chlapeckých triček – a pomáhala mi s italskou gramatikou. Před 
zápisem na Perugijskou univerzitu totiž chodila na rychlokurz 
italštiny pořádaný Univerzitou pro cizince, aby si oživila jazyk. 
Já jsem ji seznamovala s hudebními novinkami a ona mi vyprá-
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věla o své rodině, především o matčině špatném zdravotním sta-
vu. Měla o ni takový strach, že si s sebou pro jistotu brala mobil 
s britskou kartou, i když šla jen do botteg y na rohu ulice.

Pověděla jsem jí o svých rodičích – o tom, že taťka žije už od 
mého útlého dětství se svou druhou ženou Cassandrou a že mam-
ka potkala svého nynějšího manžela Chrise, když mi bylo deset let.

Dělaly jsme všechno, co obvykle dělají děvčata našeho věku, 
a bavily se o klucích, kteří se nám líbí v Perugii, i o těch, co jsme 
nechaly doma. Řekla jsem jí o Mirkovi z kavárny, který se mi líbil 
stále víc, i o svém bývalém příteli ze Seattlu. „D. J. a já jsme spolu 
chodili osm měsíců. Rozešli jsme se, protože já jsem odjela sem 
a on zase na rok do Číny. Ale zůstali jsme přátelé.“

„Co byl zač?“
„Blázen na entou,“ odpověděla jsem. „Má číro, nosí červený 

otrhaný kilt a všude chodí naboso. Obouvá se, jenom když šplhá 
po horolezecké stěně. A obléká si kraťasy.“

Meredith se rozesmála. „Podle všeho jste se k sobě hodili. Mys-
líš, že se k sobě vrátíte?“

„Nevím. A co ty? Máš přítele?“
„S jedním jsem chodila dost dlouho,“ odpověděla Meredith. 

„Několik měsíců. Mám ho moc ráda, ale na skutečně vážnou zná-
most jsem zatím moc mladá. Dva roky budu ještě studovat. Roze-
šli jsme se těsně předtím, než jsem odjela sem do Itálie.“

„Když člověk rozvažuje, jak dál naloží se svým životem, ne-
měl by se nechat zatěžovat minulostí.“ 

Vzájemně jsme se povzbuzovaly konejšivými úsměvy a lev-
ným italským červeným vínem a společně jsme dělaly i spoustu 
běžných rutinních věcí – například chodily nakupovat a vybírat 
fi lmy do videopůjčovny. Meredith mě také poprosila, abych ji vy-
fotografovala před arkýřovým oknem v jejím pokoji. „Chci uká-
zat rodině, jaký mám výhled,“ vysvětlila mi.

Cekam_az_me_vyslechnete.indd   41 25.2.2015   23:07:04



Amanda Knox

42

Jednou odpoledne jsem ve městě objevila obchod s retro ob-
lečením. Vrátila jsem se domů celá nadšená a okamžitě jsem tam 
Meredith zavedla. Něco takového bych byla schopná udělat je-
nom pro Brett nebo Madison.

„Tohle oblečení se rozhodně vymyká tomu, na co jsem zvyk-
lá, ale vypadá skvěle,“ poznamenala Meredith a zkusila si něko-
lik věcí. Pokaždé vyšla z kabinky, předvedla se mi a pak se mnou 
probírala, na jakou příležitost by si co mohla obléct. Nakonec si 
koupila lesklé stříbrné šaty, které si chtěla vzít na oslavy Nového 
roku v Londýně.

Bylo logické, že Meredith a já jsme měly blíž k sobě navzájem 
než k ostatním spolubydlícím – obě jsme se snažily zorientovat 
ve městě i v jazyku, který jsme neznaly. Filomena a Laura byly 
dlouholeté kamarádky, starší než my, vystudované, a navíc Italky. 
Perugia jim připadala všední, stále stejná.

Před začátkem semestru jsem se snažila číst co nejvíc italské 
texty a při každé příležitosti uplatňovat novou slovní zásobu. Jed-
noho dne jsem se vydala do Coopu – supermarketu na Piazza 
Matteotti. Nakoupila jsem všechny potřebné potraviny a chysta-
la se zaplatit. „Busta?“ zeptala se mě pokladní.

Tohle slovo jsem neznala. Nebyla to obálka? Ptala se mě, jestli 
si chci koupit obálky? Přímo fyzicky jsem cítila, jak za mnou lidé 
ve frontě netrpělivě přešlapují. Už jsem se chystala odpovědět, 
že ne, ale než jsem to stačila vyslovit, pokladní si uvědomila, jak 
zmateně se tvářím, a zatřepala mi před obličejem igelitovou taš-
kou. „Busta?“

Rázem jsem zrudla. „Sì, sì, busta. Grazie. Scusa.“
Věděla jsem, že se nemám za co stydět, ale nechtěla jsem, aby 

mě považovali za turistku. Příčilo se mi, že bych měla přitahovat 
pozornost svou neznalostí italštiny. 

Rozhodně jsem však nepřipustila, aby mi mé chyby zabránily 
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v poznávání okolí a sousedů. Kdykoliv jsem zašla do internetové 
kavárny, abych si popovídala po Skypu se svým bývalým přítelem 
nebo s mamkou, zapředla jsem řeč i s majitelem podniku. Pochá-
zel z Řecka, jmenoval se Spyros a táhlo mu na třicet. Bavili jsme 
se o podobných věcech, jaké jsem řešila s přáteli na Washington-
ské univerzitě – hlavně o svých představách a problémech. Spy-
ros vděčně kvitoval mou snahu bavit se lámanou italštinou také 
o něčem jiném než o počasí. Cítila jsem se při tom líp než ve 
svém dočasném domově ve vile, protože Lauře a Filomeně při-
padala moje italština komická a často se mým chybám chichotaly. 

Několikrát týdně jsem chodila i do kavárny, kde pracoval Mir-
ko, a probírala s ním, co oba rádi děláme a jací jsme. Já – vážné, 
byť trochu ztřeštěné ranní ptáče a on – hravá a rozverná noční 
sova.

Jednou odpoledne jsem se ho zeptala: „Nevíš, kam bych si tu 
mohla zajít na koncert?“

„Nevím. Já si spíš potrpím na sport. Máš ráda Inter?“ zeptal 
se mě na populární milánský fotbalový tým.

„Radši fotbal hraju, než sleduju. Hrála jsem na pozici obránce 
v ligovém týmu,“ odpověděla jsem, ale zřejmě si mě zařadil jako 
účastnici nějakého církevního fotbalového přeboru pro mládež. 

„A šlo ti to?“
„Víš, u nás máme rčení, že je někdo ‚mazaný jako liška‘. Přes-

ně takhle jsem se chovala na hřišti – rychle jsem běhala, uměla 
najít skulinu a sebrat soupeřovi míč. Proto mi spoluhráči přezdí-
vali Foxy Knoxy, podle slova ‚liška‘ neboli ‚fox‘ a mého příjmení,“ 
vysvětlila jsem mu.

Po pár dnech jsem zašla do kavárny znovu a chvíli Mirka po-
zorovala při práci. Snažila jsem se najít aspoň náznak něčeho, co 
by nás spojovalo. V pozadí zněla jakási taneční písnička, kterou 
hráli v místním rádiu. „Máš rád hudbu?“ zeptala jsem se.
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„Rád tancuju. A ty?“
Že by to byl jenom primitivní hejsek, co vymetá mejdany? pomyslela 

jsem si. O takového kamaráda jsem nestála. „Radši zpívám a hra-
ju na kytaru,“ odpověděla jsem.

Napadlo mě, že jsme se možná dostali do slepé uličky. Mir-
ko pak ale řekl: „Objevil jsem jedno místo, kde by se ti líbilo – 
pizzerii.“

„Tak tam někdy zajdeme,“ prohlásila jsem, ale pak mi okamži-
tě blesko hlavou: Proboha, vždyť já ho pozvala na rande.

„Co třeba dneska?“ zeptal se. „Končím v pět.“
Nemohla jsem se dočkat. Mirko byl milý, nenucený a líbila 

jsem se mu. 
Když jsem pak za ním znovu přišla do kavárny, právě si sun-

dával zástěru. Vyšli jsme ven, prošli po hlavní perugijské ulici 
Corso Vannucci a odbočili do tišší uličky lemované obchody 
a restauracemi. Před pizzerií stáli lidé a čekali, až se uvolní stůl.

„Nechceš se najíst u mě?“ zeptal se Mirko. „Můžeme se po-
dívat na fi lm.“

„Jasně,“ odpověděla jsem a najednou jsem cítila, jak se mi 
uvnitř všechno sevřelo. Náhle mě zaplavil pocit, že se spolu vy-
spíme a že veškeré naše fl irtování směřovalo po celou dobu prá-
vě k tomu. 

Odnesli jsme si krabice s pizzou přes náměstí Piazza Grimana 
a kolem Univerzity pro cizince a za parkem jsme zmizeli v jedné 
uličce, kterou jsem neznala. Mirkův dům stál na konci příjezdové 
cesty vysypané štěrkem. „Bydlím tady se sestrou,“ vysvětlil mi.

Večeřeli jsme v kuchyni a já jsem stále vedla vnitřní boj. Chtěla 
jsem se sexem tolik spěchat? Stále jsem totiž litovala toho úletu 
s Cristianem. Zároveň jsem ale dumala nad tím, co mi řekla Brett 
a moji přátelé v Seattlu, a v duchu jsem je viděla, jak koulejí očima 
a skučí: „Hele, Amando, vždyť sex je úplně normální věc.“
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Moje generace zkrátka považuje známosti na jednu noc za na-
prostou samozřejmost.

Já jsem ale neměla dojem, že bych se v téhle otázce nějak liši-
la od svých spolubydlících z vily. Meredith s nikým nespala od 
té doby, co se v Anglii rozešla se svým přítelem. Filomena měla 
v Perugii stálého přítele Marca Z. A Laura chodila a spala s jed-
ním mládencem, který byl podle jejích slov milý, ale příliš na ní 
lpěl, nicméně neodsuzovala nikoho, kdo si dopřál sexuální dob-
rodružství mimo svůj vážný vztah. 

Pokud jde o sex a vztahy, všechny čtyři jsme o nich mluvily 
od samého začátku naprosto otevřeně. Laura zastávala názor, že 
Meredith a já bychom si měly především co nejvíc užívat. Filo-
mena byla o něco konzervativnější, a tak nechápala, že D. J. zů-
stává i po rozchodu mým kamarádem a že si přes Skype dokonce 
vyprávíme o svých milostných zážitcích. 

Pak jsem se ve svých úvahách znovu vrátila k Mirkovi, který 
seděl naproti mně za stolem a ukusoval pizzu. Patřil do úzkého 
kroužku lidí, s nimiž jsem se v Perugii začala sbližovat. 

Při jídle jsme toho moc nenamluvili. Neměla jsem naspěch, 
a tak jsem se ho jenom tu a tam zeptala na úplně běžné věci, kte-
ré jsem o něm chtěla vědět. On ale všelijak kličkoval a nakonec 
vyhrkl: „Jaký fi lmy máš ráda?“

„Všechny, při kterých se nemusím bát,“ odpověděla jsem. 
„Ráda bych viděla nějakou italskou klasiku.“

„Mám na DVD jednu komedii,“ řekl Mirko.
A televizi měl samozřejmě u sebe v pokoji.
„Je tu trochu zima. Zalezeme si pod deku,“ navrhl mi.
Vyhověla jsem mu, ale zůstala jsem oblečená. Jenom jsem si 

zula boty.
Film byl tak prostoduchý, že jsem ho téměř nevnímala. Ze 

všeho nejvíc jsem se soustředila na to, jak celý večer asi dopadne. 
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Mirko se mi líbil, ale neznala jsem ho. Byl přitažlivý a jeho sebe-
vědomí mi imponovalo, jenomže pokud šlo o fi lmy, měl příšer-
ný vkus. Na druhou stranu jsem si řekla: Románky na jednu noc jsou 

přece úplně normální.
Když fi lm skončil, Mirko vypnul televizi, bez jediného slova se 

ke mně naklonil a políbil mě. Já udělala totéž. A pak se to stalo.
Jakmile bylo po všem, tiše jsem se oblékla. Zároveň jsem uva-

žovala, jak bych měla pohlížet na tuhle novou svobodu, kterou 
jsem právě objevila. Byla jsem na sebe pyšná, že se mi podařilo 
prožít nezávazný sex, ale zároveň jsem cítila rozpaky a připadala 
si nejistá. Zatím jsem netušila, jestli toho jednou nebudu litovat. 
(Vůbec mě ale nenapadlo, že mě tenhle můj ryze soukromý ex-
periment naprosto odrovná na veřejnosti.) 

„Promiň, ale už budeš muset jít,“ řekl pak Mirko. „Za chvilku 
se vrátí domů moje sestra. Doprovodím tě k univerzitě. Odtud 
už snadno trefíš domů.“

Prošli jsme spolu kolem parku a nepromluvili ani slovo. Když 
jsme dorazili k univerzitě, Mirko mě políbil na obě tváře. Klasic-
ké italské rozloučení „ahoj“ a „měj se“, které se používalo mezi 
nepříliš blízkými přáteli, by bylo v naší situaci stejně trapné, jako 
kdybyste si v Americe potřásli rukou. „Snad si to někdy zopaku-
jeme,“ prohodil a já přikývla, přestože mi v hlavě vířil rej různo-
rodých emocí. 

Do vily jsem se vrátila sama, zčásti nadšená a zčásti s pocitem 
porážky.

Nazítří ráno jsem se svým spolubydlícím svěřila, že jsem se 
s Mirkem vyspala. „Jsem z toho špatná,“ přiznala jsem se. „Bylo 
to fajn, ale zároveň jsem si připadala divně, protože nás vlastně 
vůbec nic nespojuje. Jak byste se cítily vy?“

Laura se mě pokusila utěšit. „Jsi mladá a volná. Takže se kvů-
li tomu netrap.“
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Aspoň trochu mi tím zlepšila náladu.
O pár dní později jsem znovu zašla do kavárny a Mirko mě 

zase pozval k sobě. Hodila jsem své rozporuplné pocity za hla-
vu a přikývla. Cestou se na mě usmál a zeptal se, jak mi to jde ve 
škole. „Dobře,“ odpověděla jsem. „Co v práci?“

„Skončila turistická sezona, takže teď obchody skomírají.“
Nedrželi jsme se za ruce.
Následovala jsem ho po příjezdové cestě vysypané štěrkem 

a vstoupila do domu. Měla jsem sto chutí otočit se a utéct, ale 
místo toho jsem se ocitla u něj v ložnici. Mirko mě rozverně po-
valil na svou širokou postel, ale když mi zajel rukou k džínsům, 
ucukla jsem a vyhrkla „Musím jít!“, aniž bych mu vysvětlila kam 
a proč. Prostě jsem si oblékla košili a utekla. Prošla jsem sama uli-
cí, vydala se kolem parku k Univerzitě pro cizince a odtud jsem 
zamířila domů. Vůbec jsem si nepřipadala jako světačka, která si 
užívá svobody. Spíš mě nahlodávala lítost.

Po téhle události jsem se tolik styděla a připadala si tak trapně, 
že jsem už nenašla odvahu znovu se v kavárně zastavit. Nejsem 

nějaká divná? říkala jsem si. Nebo je snad divný on? Ať tak či tak, ne-
chtěla jsem ho už nikdy potkat.

Mezi čtyřma očima jsem se Meredith svěřila, jak jsem před 
Mirkem utekla.

„Připadala jsem si jako blázen.“
„Amando,“ řekla mi konejšivě, „možná že na sex bez závazků 

prostě nejsi stavěná.“

Oněkolik měsíců později Mereditini přátelé, naše spolubyd-
lící a především žalobce tvrdili, že můj vztah s Meredith 

postupně zhořkl – že jsme se hádaly kvůli mužům, mému cho-
vání a penězům. Nebyla to pravda. Nikdy jsme se kvůli ničemu 
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nehádaly. Jenom jsme se vzájemně lépe poznávaly. Řekla bych, 
že jsme se během krátké doby sblížily natolik, že nám spolu bylo 
dobře. Přispěl k tomu především fakt, že všechno, s čím jsme 
se setkávaly, bylo nové a neznámé. Bydlely jsme spolu v jednom 
domě, jedly tatáž jídla a používaly společnou toaletu. Považovala 
jsem Meredith za svou důvěrnici. A Meredith se ke mně chovala 
s respektem a se smyslem pro humor.

Poněkud trapnou chvilku jsme zažily jen jednou – když mi 
ohleduplně vysvětlovala určitá omezení italské kanalizace.

S napjatou tváří, ve které se odrážely rozpaky, vešla ke mně 
do pokoje a řekla: „Amando, moc mě mrzí, že se o tom zmiňu-
ju, ale možná sis neuvědomila, že se na záchodě musí pokaždé 
použít štětka.“

Úplně jsem zkoprněla. Bylo mi jasné, že se k téhle připomínce 
odhodlala jen s velkým sebezapřením. Já bych si taky připadala 
trapně. „Proboha, moc mě to mrzí. Zajdu tam a vyčistím to.“

Obě jsme se trochu nervózně zasmály. Nechtěly jsme se vzá-
jemně urazit.

Vpolovině října zaplnily všechna náměstí kolem Corsa Van-
nuci na dva týdny stany a stoly – ve městě se konal Evropský 

festival čokolády. Před vůní sladké pochoutky se nedalo nikam 
uniknout. Laura mi řekla, že na náměstí Piazza IV Novembre 
každé ráno dokonce vyřezávají z čokoládové hmoty celou sochu. 
Hned následující den jsem se tam vypravila, abych se o tom pře-
svědčila na vlastní oči. Když jsem tam dorazila, umělci už začínali 
opracovávat tmavý blok velký jako lednice. Jejich pomocníci sbí-
rali odřezané kousky do plastových pytlíků a ty pak házeli rozja-
řenému přihlížejícímu davu. Když od budoucí sochy od padl kus 
čokolády o rozměrech velkého slovníku, diváci začali křičet a na-
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tahovali se přes bariéru. Byla jsem menší než většina lidí stojících 
kolem mě, a tak jsem vyskakovala nahoru a volala: „Mi, mi, mi!“

Překvapilo mě, že mi jeden z asistentů skutečně vložil ten vel-
ký kus čokolády do rukou. Když jsem se pak pokoušela prokles-
tit si cestu sroceným davem a dostat se někam do ústraní, lidé 
ke mně natahovali ruce a snažili se uždibnout z mé trofeje as-
poň maličký kousek. Jakmile jsem se z jejich obklíčení vymani-
la, rychle jsem se rozběhla domů, aby se mi čokoláda neroztekla 
a neumazala mi halenku. Ve vile jsem pak položila sladkou po-
choutku na stůl a zvolala: „Voilà!“ Z části kořisti jsme pak spo-
lečně s Meredith upekly čokoládové sušenky podle receptu, který 
jsme si napůl pamatovaly a napůl odhadly.

Další odpoledne jsem se s Meredith na slavnost vrátila. Za-
pnula jsem kameru a předstírala, že jsem novinářka. „Meredith, 
pověz mi, jak se ti líbí na Evropském festivalu čokolády?“

„Ne, ne, netoč mě,“ zasmála se a odstrčila kameru. Nebyla 
ráda středem pozornosti.

Nikdo z nás neměl pocit, že musíme chodit daleko za zábavou. 
Tři ze čtyř spolubydlících, kteří měli pronajaté přízemí – Giaco-
mo, Stefano a Marco M. – k nám často chodili společně se svým 
kamarádem Giorgem na oběd a někdy i na večeři, po níž násle-
dovalo domácí espresso a téměř pokaždé i joint. Byli o několik 
let starší než já s Meredith a chovali se k nám zčásti jako dospě-
lí bratři a zčásti jako zkušení sukničkáři. V Perugii studovali, ale 
pocházeli z venkovské oblasti Marche, která ležela na východ od 
našeho univerzitního města. Vysedávali u nás, pokuřovali a tla-
chali o telenovelách, soutěžích, fi lmech nebo hudbě, prostě tak 
všelijak. Giacomo byl vysoký, urostlý mladík připomínající hrá-
če amerického fotbalu, měl propíchnuté uši, nagelované vlasy, oči 
plaché laně a choval se ze všech nejnenápadněji a nejstydlivěji. 
Hrál na basovou kytaru, studoval španělštinu a mluvil anglicky 
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lépe než jeho spolubydlící. Pokud kluci zrovna nebyli doma, ve 
škole nebo u nás nahoře, trávili volný čas na basketbalovém hřišti 
na náměstí Piazza Grimana. Doufala jsem, že bych s nimi mohla 
zažít něco podobného jako se svými kamarády z Washingtonské 
univerzity, s kterými jsem hrávala fotbal. Jednou jsem se jich tedy 
zeptala, jestli by mě někdy nevzali s sebou. „Jasně,“ odpověděli 
mi, ale po příchodu na místo jsem zjistila, že mě zřejmě nepocho-
pili – mysleli si, že se na ně chci jenom dívat. Byl to pro mě jenom 
další důkaz toho, že mě život v Seattlu vůbec nepřipravil na spo-
lečenské zvyklosti, které platily v mém novém prostředí.

Marihuana představovala v našem domě stejnou samozřej-
most jako třeba těstoviny. Nikdy jsem si ji nekoupila, ale pokaždé 
jsem se přidala k ostatním. Její kouření jsem považovala za spo-
lečenskou záležitost a nikdy bych si nezapálila, když jsem byla 
sama. Ani jsem neuměla ubalit jointa, ačkoliv jsem se o to jednou 
celý večer pokoušela. V Seattlu i v Perugii jsem mnohokrát sledo-
vala, jak se to dělá, ale nakonec se ukázalo, že je to mnohem ná-
ročnější, než jsem si představovala. Laura dohlížela, jak odsypá-
vám tabák a marihuanu a snažím se je ubalit do stavu, který by se 
dal kouřit, a radila mi, jak na to. Ten večer jsem sice neuspěla, ale 
dostalo se mi potlesku za snahu. Už si nepamatuju, jestli to byla 
Filomena nebo Laura, ale jedna z nich mě pak vyfotografovala 
s výsledkem mého pokusu, který jsem držela mezi ukazováčkem 
a prostředníčkem. Tvářila jsem se, jako bych pózovala pro fotku 
z padesátých let.

Šlo jenom o potrhlé dětinské gesto, ale tahle karikatura, která 
mě znázorňovala jako sexbombu, zanedlouho obletěla celý svět. 
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Kapitola 4

Říjen 2007

Hned první den na Univerzitě pro cizince se mi dostalo 
důležitého poučení, které ale nijak nesouviselo s akade-
mickým světem. Na hodinu gramatiky začínající v de-

vět hodin jsem přišla o chvilku dřív. Byla jsem v učebně  úplně 
sama. Čekala jsem a neustále si kontrolovala rozvrh, protože 
mě přepadl strach, že jsem si spletla místnost. Už jsem to chtěla 
vzdát, ale ve čtvrt na deset se objevili ostatní studenti – všichni 
najednou. Ten den jsem zjistila, že v Itálii se konkrétní hodina H 
rovná stanovenému času plus patnáct minut. Byla jsem přesvěd-
čená, že mi tenhle poznatek přinese mnohem větší užitek než ča-
sování jakéhokoliv slovesa. Ještě větší dojem na mě udělala naše 
učitelka fonetiky, která uprostřed vyučovací hodiny prohlásila, 
že si potřebuje jít zakouřit, a dala nám přestávku. Všech patnáct 
studentů také vyrazilo ven na cigaretu nebo na rychlé espres-
so. Začínala jsem chápat, že Italové využívají každou příležitost 
k tomu, aby si nějak zpříjemnili život. Na něco takového jsem 
vůbec nebyla zvyklá.
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Do školy jsem docházela pětkrát týdně na dvě hodiny. Kromě 
gramatiky a fonetiky jsem měla na rozvrhu také cyklus předná-
šek o italské kultuře. Na oběd jsme se vraceli domů a odpoledne 
i večer jsem si pak mohla dělat, co se mi zlíbilo. Vyučující nám 
nedávali domácí úkoly, takže jsem sedávala na terase nebo uvnitř 
za stolem (když se ochladilo) s učebnicí gramatiky a slovníkem, 
s jehož pomocí jsem se slovo za slovem prokousávala italským 
překladem Harryho Pottera a Tajemné komnaty.

Spousta lidí by si se mnou okamžitě vyměnila místo. Žila jsem 
v Itálii, byla jsem mladá a bez závazků. Zakrátko jsem ale zjistila, 
že s touto svobodou souvisí i jedna nevýhoda: volný čas a touha 
nějak ho naplnit mě sváděl k nezodpovědnému chování. 

Když jsem začátkem října svým spolubydlícím řekla, že si chci 
najít nějakou práci, Laura mi domluvila schůzku s jedním svým 
známým. Po obědě mě zavedla na náměstí Piazza Grimana, kte-
ré se nacházelo hned vedle Univerzity pro cizince, a představila 
mě jakémusi rozcuchanému chlapíkovi. „Juve, tohle je Amanda. 
Amando, Juve. Hodně štěstí!“ prohodila, otočila se a zmizela.

Juve se usmál a potřásl si se mnou rukou. Anglicky mluvil 
skvěle, jenom trochu pomalu. „Takže sháníš práci?“ zeptal se.

„Ano. Už jsem pracovala jako barmanka.“
„Jsi z Ameriky?“
„Ano, ze Seattlu.“
Juve mi ovinul ruku kolem ramen a vykročil se mnou po uli-

ci, opačným směrem od univerzity. Bylo mi trapně, protože jsem 
sháněla práci, ne přítele. 

„Můj šéf, Diya Lumumba – všichni mu říkají Patrick – otevřel 
ve městě další bar. Jmenuje se Le Chic,“ začal Juve. „Je to malý 
příjemný místo a zrovna se rozjíždí. Během dne rozdávám pro-
pagační letáky a večer se starám o hosty. Zařizuju, aby všechno 
klapalo.“
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„Jdeme tam?“ zeptala jsem se.
Odpověď zněla ne.
Místo toho jsme zamířili k Juvemu do bytu, kde nám oběma 

uvařil espresso a pak jsme se střídali ve hře na kytaru. Byl to ten 
nejpodivnější pracovní pohovor, jaký jsem kdy zažila. Netušila 
jsem, co dělat nebo říkat. Měla jsem se zmínit o svých zkušenos-
tech z práce v kavárně a pro cateringovou společnost v Seattlu? 
Nebo jsme sem přišli jako dva kolegové, kteří mají volno? Čekala 
jsem, že se mě na něco zeptá, ale měla jsem pocit, že jsem to mís-
to dostala už při prvním potřesení rukou. Tahle událost, stejně 
jako mnoho jiných zážitků v Perugii, mě vyvedla z míry.

„Pokud jde o práci,“ řekl konečně Juve. „Je jednoduchá a ne-
náročná. Dám ti letáky. Rozdej je ve škole a pozvi k nám svo-
je spolužáky. Obejdi jich co nejvíc. Asi tak v devět se sejdeme 
v baru, Patrick ho otevře a my mu pomůžeme všechno  připravit. 
Potom vyrazíme na Corso Vannucci, rozdáme další letáky a bu-
deme se snažit nalákat lidi dovnitř. Až všechny letáky spotře-
bujeme, budeme spolu s Patrickem roznášet pití, hlídat zásoby 
a zajišťovat, aby se lidi dobře bavili. Až hosti odejdou, přivede-
me další.“

Měla jsem pracovat od devíti večer do jedné hodiny po půlno-
ci za pět eur – přibližně sedm dolarů a pětasedmdesát centů – na 
hodinu. „To rozdávání letáků se ale do pracovní doby nepočítá,“ 
poznamenal Juve.

„Tak dobře,“ odpověděla jsem. „Co dál?“
„Představím tě Patrickovi. Povím mu, že se známe a že tě 

všechno naučím.“
S Patrickem jsem se seznámila následující den v poledne ve 

školním bufetu. Pocházel z Konga a mluvil italsky, ale angličtinu 
neovládal. „Rozumíš mi, co ti říkám?“ zeptal se.

„Poměrně dobře.“
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Ani Patricka příliš nezajímaly moje předcházející  pracovní 
zkušenosti. Když o tom teď zpětně uvažuju, mám dojem, že 
mě najali jenom kvůli jediné věci – byli přesvědčení, že se za 
mnou do baru potáhne mužská klientela. Tehdy jsem ale byla 
příliš  naivní, než abych si to uvědomila. Stále jsem se považovala 
především za trochu svéráznou holku, která se jenom snaží zjis-
tit, jaká bude, až dospěje. Teď ale vím, že při „pohovoru“ chtěli 
pouze zjistit, jak vypadám, a z toho pak vyvodit, jestli bude můj 
vzhled hosty spíš přitahovat, anebo odpuzovat. 

„Občas budeš roznášet pití, jindy uklízet, ale hlavně musíš být 
příjemná a vstřícná,“ vysvětlil mi Patrick.

„Jsem společenská,“ ujistila jsem je. Stále jsem se jim snažila 
dokázat, že ve mně získají zdatnou pracovní sílu. „Moc ráda se 
bavím s lidmi.“

„Dobře. Juve tě všechno naučí. Uvidíme se večer!“ Patrick 
vstal a políbil mě na obě tváře. Juve mi pak podal balík letá-
ků. „Studenti zrovna vycházejí ze tříd. Můžeš to začít rozdávat. 
A gratuluju!“

Večer jsem krátce před devátou hodinou zamířila k Juveho 
bytu a odtud jsme pak společně odešli do baru. Za otevřenými 
hlavními dveřmi se nacházela nevelká místnost s barovým pul-
tem a volným prostorem vyplněným stolky se židličkami. Cihlo-
vé stěny byly tmavé a v místnosti panovalo šero. Připadala jsem 
si jako ve sklepě.

Patrick stál za barem. „Vítej u nás,“ pozdravil mě, podal mi 
menu a začal mi vysvětlovat, která piva se čepují z pípy, která se 
servírují v lahvích, z jakých lihovin se míchají koktejly a jaké se 
v podniku podávají speciality. „Dala by sis něco?“

„Zatím jsem dobrá,“ prohlásila jsem a Patrick na mě zůstal 
nechápavě zírat, protože jsem tenhle americký výraz přeložila do 
italštiny úplně doslova. „Zatím ne, děkuju,“ opravila jsem se.
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Brzy jsem zjistila, že práce v baru Le Chic není zdaleka tak 
jednoduchá a nenáročná, jak jsem předpokládala. Upřímně ře-
čeno, šla mi z ní hlava kolem. Přes hlasitou hudbu jsem často 
nerozuměla Patrickovým pokynům a musela se spolehnout na 
Juveho, který mi je překládal. Také mi dělalo problém udržovat 
si přehled o nejen o objednávkách, ale i o zákaznících, po nichž 
jsem nemohla chtít, aby stáli celý večer na jednom místě. Podnos 
s naplněnými sklenicemi jsem v ruce neudržela, a tak jsem muse-
la roznášet nápoje po jednom v každé ruce. Moje povinnost byla 
dohlížet, aby hosté stále pili, takže bylo nutné zůstat trvale ve 
střehu, odnášet ještě nedopité koktejly a vyměňovat je za nové. 
Znamenalo to zvládat spoustu věcí najednou. A ke všemu jsem 
ještě musela vydržet vzhůru do jedné hodiny po půlnoci, přesto-
že jsem následující den ráno šla do školy.

„Hlavně si to užívej,“ řekl mi Patrick. Pokud se prý budu v prá-
ci dobře bavit já, budou se bavit i zákazníci. Neměla jsem tuše-
ní, že mě čeká právě tohle. Když jsem pracovala jako barman-
ka v Americe, chovala jsem se ke všem hostům příjemně, ale 
nosila jsem zástěru a zůstávala v bezpečí za barovým pultem. 
V Patricko vě baru mě bavilo obcházet hosty, ale připadala jsem si 
nechráněná a nejistá. Jsem ale typ, který když se do něčeho pustí, 
jen nerad přiznává, že všechno neklape podle jeho představ.

Patrick mi během směny pokaždé nabízel pití a já neměla po-
nětí, jaké signály mi tím vysílá. Nikdy jsem moc nepila, a tak jsem 
většinou odmítla nebo si za celý večer dala jen jednu skleničku 
bílého vína.

Juve za mnou chodil každý den po hodině gramatiky a pře-
dával mi další a další letáky, abych je o přestávce rozdala svým 
spolužákům. Nejvíc jsem se ale děsila doby mezi devátou a de-
sátou hodinou večer, kdy jsem sama stávala na hlavním peru-
gijském náměstí Piazza IV Novembre a vykřikovala: „Le Chic! 
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Via Alessi! Le Chic! Via Alessi!“ Připadala jsem si strašně zra-
nitelná.

Piazza IV Novembre s impozantním Dómem – mohutnou 
gotickou katedrálou z patnáctého století – a ozdobnou fontánou 
z růžového a bílého mramoru bylo místo, kde si dávali sraz lidé 
z celé Perugie. V noci ho zaplňovali hulákající studenti, kteří po-
píjeli pivo z plastových kelímků. Při pohledu na ně se mi vyba-
vovaly nepříjemné vzpomínky na večírky vysokoškolských bratr-
stev, na které jsem chodila v prvním ročníku univerzity. Tančila 
jsem na nich se studenty a přeháněla to s pitím. Během semestru 
jsem si ale uvědomila, že je mi to vlastně proti srsti. Po příjezdu 
do Perugie mě náhle zaplavil pocit, jako bych se vrátila do minu-
losti. Zdálo se mi to zvláštní vzhledem k tomu, že jsem odjela do 
Itálie, abych se stala jiným člověkem.

V práci jsem si připadala jako svítící terč uprostřed všeobecné-
ho zmatku. Stále se mnou fl irtovali nějací kluci, kteří slibovali, že 
přijdou do baru jedině tehdy, když tam budu já. Měla jsem pokaž-
dé sto chutí pořádně je usadit, ale tím bych uškodila Patrickovu 
podnikání. A tak jsem na podobné poznámky zvesela odpovída-
la „Určitě přijďte!“ a doufala, že je to dostatečně přívětivá reakce, 
která podniku pomůže a mně neublíží. 

Byla jsem zmatená. Nebránila jsem se novým zážitkům a ne-
vadilo mi seznamování s neznámými lidmi, ale ocitala jsem se 
v situacích, které se mi ani trochu nelíbily. Práce pro Patricka 
a Juveho už zkrátka byla taková.

Většinu dní jsem vyplňovala postáváním na ulici a natahová-
ním ruky s letáky ke kolemjdoucím, kteří předstírali, že mě za ba-
revným obdélníkem nevidí. Když jsem se všech papírů zbavila 
a konečně mohla odejít, pokaždé se mi nesmírně ulevilo. 

Ale ať jsem jich rozdala sebevíc, Le Chic se příliš nechytal. Me-
redith tam za mnou několikrát zašla, abych se nenudila a nepři-
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padala si tak sama, a jednou dokonce přivedla i své kamarádky. 
Chápala jsem, proč se v baru už nikdy znovu neobjevily. Moc lidí 
tam nechodilo, parket býval většinou prázdný a celý podnik pů-
sobil opuštěně, což rozhodně nevypadalo jako příslib bůhvíjaké 
zábavy. Patrick se choval bodře a snažil se vytvořit v baru příjem-
né ovzduší, ale byl tam hluk a šero a většinu návštěvníků netvo-
řili studenti, ale postarší muži. 

Le Chic nepředstavoval nijak nebezpečné místo, ale tma uvnitř 
naznačovala, že Perugia má i své temné stánky. Před příjezdem 
do Itálie jsem netušila, že v tomhle městě je největší koncentrace 
narkomanů závislých na heroinu v celé Itálii. Teprve ve vězení, 
kde mi v cele dělaly společnost dealerky, jsem se dozvěděla, kolik 
drog se ve městě prodává a užívá. Během soudního procesu po-
važovala obžaloba i média za hotovou věc, že je naše čtvrť seme-
niště hříchu a naše malá vila smrtící past.

Mamka se o mě bála, aniž cokoliv z těchhle věcí věděla. Měla 
o mě skutečně velký strach. Když jsem si s ní jednou v kavár-
ně vyměňovala jeden e-mail za druhým, nečekaně mi napsala: 
„Komu mám zavolat, kdybych se s tebou nemohla spojit?“

„Doma telefon nemám, ale můžu ti dát Lauřino číslo,“ ode-
psala jsem jí. „Ale upřímně řečeno, mami, jsem tady ve větším 
bezpečí než v Seattlu. Spřátelila jsem se tu se spoustou lidí.“

„To je dobře,“ odpověděla mamka. „Hned jsem klidnější.“
Svému tvrzení jsem upřímně věřila. Neměla jsem je sice nijak 

rozumně podložené, ale Perugia mě skutečně okouzlila – a kvůli 
svému nadšení jsem přehlédla několik varovných náznaků.

Když jsme jednou v noci zavírali bar a Juve mě nemohl do-
provodit domů, zahlédla jsem na ulici jednoho Mereditina ka-
maráda. Jeho skutečné jméno jsem neznala, ale věděla jsem, že 
mu Meredith a její kamarádky říkají Třasák – podle toho, jak 
tancoval. Nabídl mi odvoz domů na skútru. Pomyslela jsem si, 
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že  kamarádčin kamarád je dostatečně důvěryhodná osoba, ale 
oškli vě jsem se spletla. 

Prosvištěli jsme úzkými uličkami a na křižovatce poblíž vily 
Třasák najednou zpomalil a zavolal na mě přes rameno: „Nedáš 
si koláč? Znám tady jednu pekárnu – nejlepší v Perugii. Mají ote-
vřeno celou noc.“

„Nechci, jsem unavená. Chci domů.“
„Ale no tak, je to kousek.“
„Ne, děkuju,“ odpověděla jsem, jenomže Třasák se mnou pro-

jel kolem vily a pokračoval dál. 
Dorazili jsme do pekárny, ale nic jsem si nekoupila. „Stejně ne-

mám koláče ráda,“ prohlásila jsem. „Chci domů.“
„Ke mně domů,“ řekl.
„Ne!“ ohradila jsem se rázně a probodla ho pohledem.
„Jenom na chvilku, musím si něco vyzvednout.“
„Tak dobře,“ podvolila jsem se, ale zřetelně jsem cítila, že ne-

dělám dobře. Neměla jsem ale tušení, kde jsme, a neznala jsem 
cestu do vily.

Byt měl maličký a plný lidí. Zavedl mě k sobě do ložnice a řekl 
mi, ať na něj počkám, že si pro něco zajde. 

Po chvilce mi přinesl pivo.
„Jestli mě hned neodvezeš domů, půjdu pěšky.“ Byla to sice 

prázdná pohrůžka, ale naštěstí zabrala. Třasák pokrčil rameny, 
otočil se a vyšel se mnou ven. Když jsme pak dorazili do cíle, se-
skočila jsem bez rozloučení ze skútru a vběhla do domu.

Celá rozčilená jsem pak šla za Meredith. „Moc mě to mrzí,“ 
řekla s povzdechem. „Přesně o totéž se pokusil s mojí kamarád-
kou Sophií. Jenomže když se jí potom udělalo špatně, celou dobu 
se o ni staral, takže mu pořád věřím.“

Meredith pak vymyslela plán. Ona sama chodívala ven s něko-
lika kamarádkami, protože se ve skupině cítila bezpečněji, a dob-
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ře věděla, že často zůstávám ve vile sama. „Když se vrátíš domů 
a já tady nebudu, napiš mi zprávu, že jsi dorazila v pořádku,“ na-
vrhla mi.

Byla jsem jí vděčná. Znamenalo to, že pokud se neozvu, Me-
redith si snadno domyslí, že se mi něco stalo, a přijde mi na po-
moc.

Jednou večer provoz v baru doslova skomíral, a tak se Patrick 
rozhodl, že zavře o něco dřív. Poslala jsem textovou zprávu Me-
redith a ona mi odpověděla, že se tedy setkáme u fontány před 
Dómem, který se nacházel jen tři minuty pěší chůze od mého 
pracoviště. 

Když jsem si pak na Piazza IV Novembre razila cestu davem 
opilých studentů, zahlédla jsem dva z našich spolubydlících z pří-
zemí – Giacoma a Marca. Giacomo mi podal pivo a já se dál tla-
čila dopředu a hledala pohledem Meredith. Jakmile jsem ji našla, 
vrátily jsme se ke klukům a oni nám představili svého kamará-
da. Později jsme se dozvěděly, že se do Itálie přistěhoval už jako 
malý kluk z Pobřeží slonoviny. Jmenoval se Rudy a občas s nimi 
hrál basketbal.

Naše pětičlenná skupinka pak ještě chvíli zůstala na náměs-
tí a potom jsme se společně vypravili domů. Kluci nás pozvali 
k sobě do bytu, ale Meredith a já jsme nejdřív zašly nahoru, aby-
chom si ve svých pokojích odložily kabelky.

„Už jsi připravená?“ zavolala jsem na ni z chodby.
„Běž dolů sama. Za chvilku přijdu,“ odpověděla mi.
Sešla jsem tedy ze schodů, a když jsem otevřela dveře bytu 

v přízemí, uviděla jsem Giacoma, Marca, Stefana a Rudyho, jak 
sedí u stolu a smějí se. „Co se děje?“ zeptala jsem se.

„Nic,“ odpověděli všichni zaraženě.
Znovu jsem si na to vzpomněla až po mnoha, mnoha měsí-

cích. U soudu totiž vyšlo najevo, že těsně předtím, než jsem ote-
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vřela dveře, Rudy na ostatních mládencích vyzvídal, jestli jsem 
zadaná.

Zakrátko k nám dorazila i Meredith a posadila se ke stolu ved-
le mě. Kluci nám podali jointa, kterého právě kouřili. Obě jsme 
potáhly, vrátily jim ho a chvilku seděly, zatímco kluci o něčem 
vtipkovali v italštině. Byla jsem unavená a trochu zkouřená, tak-
že jsem jejich hovor nebyla schopná sledovat. „Půjdu si lehnout,“ 
řekla jsem nakonec Meredith.

Jednou v polovině října, asi tři týdny po příjezdu do  Perugie 
jsme šly s Meredith po Via Pinturicchio do nového obchodu s po-
travinami, který jsme chtěly vyzkoušet místo Coopu, kam jsme 
v centru chodily nejčastěji. Tehdy jsem to ještě netušila, ale stál 
jen několik domů od perugijského soudu.

„Už jsi tady potkala někoho, kdo by se ti líbil?“ zeptala jsem 
se jí.

„Giacoma,“ odpověděla s poněkud plachým výrazem, ale od-
hodlaným tónem. Vybavila jsem si, že se o našem sousedovi zmí-
nila už dřív. „Líbí se mi, a navíc se hezky chová.“

O pár dní později nás kluci pozvali na party do Červené zóny – 
oblíbeného klubu kousek za městem. Obvykle jsem na taková hle 
místa moc nechodila, ale tentokrát jsem se tam těšila, protože 
jsem usoudila, že je načase vyzkoušet zase něco nového. Předtím 
jsem navštívila dva kluby v centru – Dóm a Modrý samet – a kupo-
divu jsem se tam dobře pobavila. 

Laura s Filomenou zůstaly doma, ale Meredith pozvala svou 
kamarádku Amy a kluci s sebou vzali Bobbyho, svého kamaráda 
z Říma. Jednou jsem se s ním už viděla, ale bylo to v době, kdy 
mi vyskočil ten nešťastný opar a já se tak styděla, že jsem měla sto 
chutí někam se schovat. Bobby mi ale velice mile anglicky řekl: 
„Proč ti to vadí? Tohle se přece může stát komukoliv.“

Červená zóna zabírala celý obrovský prostor bývalého skladiště. 
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Větší a šílenější taneční klub jsem ještě neviděla. Fronta zájemců 
o vstup se vinula kolem všech stran budovy a lidé uvnitř byli tak 
směstnaní, že se tam skoro nedalo dýchat. Měla jsem dojem, jako 
kdyby byl celý prostor vzduchotěsně uzavřený. Refl ektory svítily 
červeně, zeleně a modře a dunivé basy ve mně vyvolávaly dojem, 
jako by pronikaly přes betonovou podlahu do všech kostí v mém 
těle. Jakýmsi zázrakem se nám podařilo sehnat volný stůl a Ste-
fano pak všem objednal nějaké sytě modré sladké pití. Netuši-
la jsem, co to je, ale okamžitě mi stouplo do hlavy. Poslouchali 
jsme hudbu, smáli se a občas si zatančili. V hale bylo aspoň čtyři-
cet stupňů, takže jsem se hrozně potila. Bobby se snažil překřičet 
hluk a bavit se se mnou.

Když jsem vstala a zamířila na záchod, vydal se za mnou a po-
čkal přede dveřmi. Po chvilce jsem se vypotácela ven, chytila se 
ho a políbila ho na ústa.

„Líbím se ti?“ zeptal se Bobby.
Přikývla jsem.
Teď zase políbil on mě.
V tu chvíli kolem nás prošel Marco a okamžitě začal výskat 

a gratulovat Bobbymu ke skvělému úlovku. Ani nevím, jak dlou-
ho jsme v klubu zůstali. Když jsme se nachystali k odchodu, Ste-
fan odešel na parkoviště pro auto. Já a Bobby jsme zůstali stát na 
chodníku před klubem a líbali se. Meredith a Giacomo se objí-
mali o kus dál. 

Když jsme dojeli k vile, Bobby mě doprovodil až k hlavním 
dveřím.

„Nechceš jít dál?“ zeptala jsem se ho.
„Myslíš to vážně?“
Přikývla jsem. Od příjezdu do Perugie to bylo poprvé, co jsem 

pozvala nějakého kluka k sobě do postele. Odešli jsme ke mně do 
pokoje a pomilovali se. Potom jsme oba úplně odpadli.
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Následující den ráno jsem vstala, oblékla se a odešla si udělat 
snídani. Bobby dorazil do kuchyně o chvíli později. 

Laura se objevila ve dveřích, když jsme už spolu ukusovali 
sušenky. Pokud šlo o sex, Laura sice tvrdila, že netrpí žádnými 
předsudky, ale přesto jsme se všichni cítili trapně, protože jsem 
nikdy předtím s žádným milencem ve vile nesnídala. Snažili jsme 
se však nedat to najevo. 

Jakmile jsme dojedli, vyprovodila jsem Bobbyho ke dveřím, 
protože měl namířeno zpátky do Říma. Usmál se, zamával mi 
a odešel.

Tentokrát mě nezaplavila lítost jako po té sexuální avantýře 
s Mirkem, ale připadala jsem si uvnitř úplně prázdná. To jsem 
ovšem ještě netušila, jak vysokou cenu za tyto románky zapla-
tím. O něco později přišla nahoru Meredith. Poprvé se vyspala 
s Giacomem a byla z toho úplně u vytržení. Dům číslo sedm na 
Via della Pergola tehdy zažil divokou noc, ale žádné pokračová-
ní se už nekonalo. 

Po pár dnech mi Juve oznámil, že Patrick není nijak nadše-
ný mým výkonem a rád by si se mnou promluvil na schodišti do 
Dómu. Bylo mi jasné, že ještě neumím roznášet pití tak rychle, 
jak by bylo zapotřebí, a nepřitahuju tolik zákazníků, kolik dou-
fali.

Patrick se ke mně choval kupodivu mile. „Potřebuješ tro-
chu víc času, aby ses naučila pořádně obsluhovat hosty,“ řekl mi. 
„Když máme hodně lidí, musím mít v podniku někoho zkuše-
nějšího. Jestli chceš, můžeš chodit v úterý a ve čtvrtek, kdy není 
tak rušno, a v klidu se všechno naučíš.“

Spadl mi kámen ze srdce. Práce mě těšila, ale zároveň jsem si 
uvědomovala, že takovéhle zaměstnání pro mě moc není. Za-
čala jsem se tedy vyptávat v různých knihkupectvích i jinde ve 
městě. 
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V Perugii jsem žila už druhý měsíc a stále jsem si připadala 
jako násilím vytržená ze svého přirozeného prostředí v Seattlu, 
ale přesto jsem si začínala pomalu zvykat. Při každodenních ces-
tách do školy a nazpátek jsem potkávala stále víc a víc známých 
tváří a především jsem se utvrzovala v přesvědčení, že mi tenhle 
pobyt po všech stránkách prospívá. Stačilo jen počkat si, co bude 
následovat a kdo mi vstoupí do života příště. 
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Kapitola 5

25. říjen – 1. listopad 2007

Náhoda.
Díky náhodě jsem našla spolubydlící. Díky náhodě 

jsem zahlédla plakát upozorňující na vystoupení smyč-
cového a klavírního kvintetu. Díky náhodě jsem potkala Raff ae-
le ho Sollecita. 

Ve čtvrtek 25. října jsme se s Meredith vypravily na koncert 
seskupení Quintetto Bottesini, který se konal na Univerzitě pro 
cizince. V sálu s vysokým stropem jsme se posadily poblíž dveří. 
Během první skladby – Le Grand Tango od Ástora Piazzolly – jsem 
se otočila k Meredith s jakousi poznámkou a vtom jsem zahlédla 
dva kluky, kteří postávali jen kousek od nás. Jeden byl štíhlý bledý 
brunet s rozcuchanými vlasy a brýlemi bez obrouček. Okamžitě 
mě upoutal, protože působil nesmírně skromně. Usmála jsem se 
na něj a on mi úsměv oplatil. 

Když Meredith odešla o přestávce pryč, protože měla domlu-
venou večeři s přáteli, neznámý mladík mě oslovil.

„Můžeme si přisednout?“ zeptal se italsky.
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„Ano, sedněte si, prosím,“ odpověděla jsem lámanou italštinou.
„Jmenuju se Raff aele,“ přešel mladík do angličtiny.
„Amanda.“
Později jsem uvažovala, o kolik odlišněji by se všechno vyví-

jelo nebýt událostí toho večera. Co kdyby Meredith zůstala až do 
konce koncertu? Co kdyby Raff aele přišel včas a našel si jiné mís-
to? Všimli bychom si jeden druhého? Oslovil by mě při své pla-
chosti i v případě, že by neseděl vedle mě? Kdybych se s ním ne-
seznámila, pohlíželi by na mě lidé jinak? Vypadaly by následující 
čtyři roky odlišně? Pro mě možná, pro Raff aeleho rozhodně ano. 

Nicméně jsme se setkali. Líbil se mi. Byl skromný, ohledupl-
ný a slušný a vstoupil mi do života ve chvíli, kdy jsem potřebo-
vala nějaký pevný opěrný bod. Právě díky tomuhle správnému 
načasování měl náš vztah naději na úspěch. Pokud bychom se 
 seznámili později – v době, kdy už bych byla dokonale zoriento-
vaná v novém prostředí a měla pevný okruh přátel – skočila bych 
tak ochotně po útěše, kterou mi nabízel?

Čekali jsme, až kvintet zase přijde na pódium, a povídali si. 
Anglicky mluvil rozhodně mnohem líp než já italsky. 

„Ten koncert se ti líbí?“ zeptal se mě.
„Ano, mám klasickou hudbu moc ráda.“
„U lidí v našem věku je to dost zvláštní,“ poznamenal.
Měl pravdu. Ostatní návštěvníci byli přinejmenším třikrát star-

ší než my. Mezi svými vrstevníky jsem v Perugii až do té doby ne-
našla nikoho, s kým bych se mohla bavit o klasické hudbě. Doma 
jsem ale velice často využívala studentské slevy na vystoupení 
Seattleského symfonického orchestru v koncertní síni Benaroya 
Hall a pokaždé jsem s sebou brávala své přátele. 

Během druhé půlky koncertu jsem si s Raff aelem špitala po-
dobně jako předtím s Meredith. Těšilo mě, že nás spojuje tenhle 
nepříliš obvyklý zájem.
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Když jsme po koncertu vstali a chystali se k odchodu, požá-
dal mě o číslo. V Perugii, kde po mně chtěl telefon kdekdo, jsem 
to standardně odmítala. Raff aele byl ale přesně můj typ – trochu 
plachý a neohrabaný, ale roztomilý. Dokonce i na koncert si ob-
lékl džínsy a tenisky. A na poutku u kalhot měl zavěšený kapes-
ní nůž – stejně jako můj bývalý přítel D. J. Líbilo se mi jeho hus-
té obočí, vlídné oči a výrazné lícní kosti. Nepůsobil tak sebejistě 
jako ostatní Italové, které jsem poznala. „Večer pracuju v baru Le 

Chic na Via Alessi. Nechceš tam zajít?“
V deset hodin jsem dorazila do baru, kde sedělo jen pár hostů 

a popíjelo pivo. Juve zesílil hudbu a já se snažila vyplnit čas bez-
duchými činnostmi – doplňovala jsem do misek zákusky, utírala 
stoly, průběžně kontrolovala toalety, jestli jsou stále čisté, a občas 
se na sebe podívala do zrcátka. Byla jsem ráda, že se můžu nějak 
zaměstnat, než se Raff aele objeví.

Kdykoliv jsem zaslechla, že se otevírají dveře, zvedla jsem oči 
v naději, že je to on. Nakonec jsem se dočkala – přišel a přivedl 
s sebou tři kamarády. Nervozitou se mi sevřel žaludek, ale nasa-
dila jsem široký úsměv, došla k jejich vysokému stolu a podala jim 
jídelní lístek. Pozdě večer jsem se pak od něj dozvěděla, co těm 
klukům slíbil, když s ním půjdou – že za ně zaplatí celou útratu. 

Následující hodinu jsem pak obsluhovala všechny hosty, ale 
oči jsem měla jen pro jediného. Poprvé za celou tristní kariéru 
servírky jsem se chovala přesně podle Patrickových představ – 
jako zázrakem jsem se objevila u Raff aeleho stolu těsně předtím, 
než vypil poslední doušek ze sklenice.

„Mám přinést další?“ zeptala jsem se.
„Ne, děkuju,“ odpověděl. „Kdy končíš?“
„Asi za půl hodiny,“ odpověděla jsem. „Nechceš mě doprovo-

dit domů?“ Společná procházka byla totiž taktický manévr, který 
jsem několikrát využila už v Seattlu, když jsem si chtěla ujasnit, 
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jestli bych toho kterého kluka znovu ráda viděla. Takový dopro-
vod domů mě – na rozdíl od domluveného rande – ještě k niče-
mu nezavazoval.

Pomalu jsme bloumali městem a stále víc se vzdalovali od 
mého bydliště. Nakonec jsme dorazili až na konec třídy Cor-
so Vannucci – na náměstí Piazza Italia – a zastavili se před níz-
kou cihlovou zdí, kde se před námi otevřel nádherný výhled do 
okolí.

Stáli jsme vysoko nad údolím Tibery a hleděli na světla, kte-
rá blikala dole pod námi. „Tohle je ideální místo na přemýšlení,“ 
řekl Raff aele. Byla na něm vidět přímo hmatatelná – a také na-
kažlivá – nervozita. Za napjatého ticha jsme se rozhlíželi po oko-
lí, ale postupně jsme přestali vnímat nádhernou vyhlídku a oto-
čili se k sobě.

Náš první polibek nebyl nijak elektrizující, ale jemný a něžný, 
plný útěchy a porozumění.

Nemám ponětí, jak dlouho jsme tam stáli a pevně se objímali. 
Když jsme se ale od sebe odtrhli, vzduch byl tak palčivě chladný, 
že jsem v něm viděla svůj dech. V tu chvíli jsem měla pocit, že 
Raff aeleho náruč je to nejteplejší a nejbezpečnější místo na světě. 
Podobný pocit jsem naposledy zažila v srpnu, když jsem se doma 
před odjezdem objímala s lidmi, které jsem měla nejradši. Už po 
měsíci stráveném mimo domov mě postupně začal opouštět ně-
kdejší úžasný pocit, že si naprosto svobodně řídím svůj život. 
Potácela jsem se někde mezi sebejistotou a smutkem. Vychutná-
vala jsem si všechno nové, co mi život nabízel, ale zároveň se mi 
stýskalo po starých jistotách. Raff aele však překlenul tuto propast 
mezi mými protichůdnými pocity jediným polibkem. Jeho blíz-
kost na mě působila jako léčivý balzám.

Vydali jsme se nazpátek kolem fontány na náměstí Piazza IV 
Novembre. Už za pět minut jsme mohli být u mě doma! Touži-
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la jsem si tuhle chvíli pohody prodloužit. „Chutná ti tráva?“ vy-
hrkla jsem.

„Je to moje neřest,“ odpověděl.
„Moje neřest taky.“ Moc se mi líbilo, jak to zní v italštině.
Raff aele se v první chvíli zatvářil překvapeně, ale pak údiv 

v jeho obličeji vystřídala radost. „Nechceš zajít ke mně do bytu 
na jointa?“

Zaváhala jsem. Byl to víceméně cizí člověk, ale věřila jsem mu. 
Považovala jsem ho za hodného a skromného mladíka a cítila 
jsem se s ním bezpečně. „Moc ráda,“ přikývla jsem. 

Raff aele bydlel sám v dokonale upraveném jednopokojovém 
bytě. Posadila jsem se na postel a on mezitím balil jointa. Po 
chvilce se ke mně otočil a podal mi ho.

Pokuřovali jsme a povídali si. Bylo mu třiadvacet, pocházel 
z Bari na jihu Itálie a zbývaly mu tři týdny do promoce v oboru 
výpočetní techniky. „Příští rok se stěhuju do Milána,“ pozname-
nal. „Rád bych si tam našel práci – jako designér videoher.“

Zjistili jsme, že oba ovládáme ještě jeden jazyk – němčinu. 
Prozradila jsem mu, že jsem se na střední škole učila i japonsky, 
a Raff aele mi na to řekl, že miluje Sailor Moon – japonský komiks 
o dívkách, které bojují proti zlu za pomoci kouzel. Když jsem 
byla menší, měla jsem moc ráda televizní seriál natočený právě 
podle tohohle komiksu. Překvapilo mě, že má tak dětinské záliby, 
ale zároveň mi připadalo roztomilé, že to dokáže přiznat.

Marihuana začínala působit. „Víš, co mě vždycky rozesměje?“ 
zeptala jsem se. „Takovýhle obličeje. Hele.“ Pevně jsem zavřela 
oči a nafoukla tváře. „Teď ty.“

„Dobře.“ Raff aele vyplázl jazyk a svraštil obočí.
Rozesmála jsem se.
Přisedl si ke mně na postel. Dělali jsme na sebe obličeje, vše-

lijak se při tom nakláněli a v jednu chvíli jsme se k sobě přiblí-
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žili natolik, že to skončilo polibkem. Potom jsme se pomilova-
li. Připadalo mi to naprosto přirozené a ráno jsem se probudila 
v jeho objetí.

Tu noc se z nás stal nerozlučný pár. Celý den – i následující tý-
den – jsme spolu trávili všechen volný čas. Ráno po snídani jsem 
pokaždé běžela domů, abych se osprchovala – Raff aeleho kou-
pelna byla dost těsná – a převlékla, a potom jsem uháněla do ško-
ly. Na oběd jsme se scházeli buď v jeho bytě, nebo u mě ve vile. 
Odpoledne jsem se u něj učila do školy a Raff aele mezitím vylep-
šoval svou diplomovou práci, kterou měl odevzdat už za dva týd-
ny – pouhý týden před státnicemi. Jeho otec mu dokonce chystal 
velkou oslavu v jedné nedaleké příjemné restauraci. 

Během hovoru jsme někdy přeskakovali z italštiny do angličti-
ny a němčiny, ale často jsme se omezovali pouze na polibky a do-
teky. Nesmírně ráda jsem se mu třeba schoulila na klíně nebo ho 
zezadu objala, když oplachoval nádobí. Při sprchování mně myl 
vlasy a potom mi je vysušoval, a dokonce mi pomáhal při čištění 
uší vatovými tyčinkami. Všechny tyhle drobnosti byly velice in-
timní – skoro jako kdybychom se milovali.

Meredith tou dobou začínala chodit s Giacomem, takže jsme 
spolu občas vtipkovaly, že vedeme paralelní životy. Když jsme se 
doma na několik minut setkaly bez našich partnerů, rychle jsme 
si vypověděly, co je nového. „Giacomo se mi líbí, ale když jsme 
spolu mezi lidmi, chová se strašně nesměle. A pokud na něj tře-
ba narazím někde ve městě, vůbec se ke mně nehlásí a dělá, jako 
kdyby mě vůbec neviděl. To mi na něm strašně vadí.“

„Možná potřebuje trochu víc času,“ poznamenala jsem.
„Jo, taky mám ten dojem,“ odpověděla. „A co Raff aele? Vypa-

dá to, že ho máš hodně ráda.“
„Jo, mám.“
Byla to pravda. Raff aele se mnou trávil všechen volný čas a beze-
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zbytku se mi věnoval. Oceňovala jsem jeho cit pro detaily. Nosil 
měkké bavlněné košile, kašmírové svetry a šály, které vypadaly 
mnohem líp než moje džíny a trička. A přestože jsem se vůbec ne-
vyznala v autech, hrdě mi ukázal své audi. Když zjistil, že nemám 
žádný parfém, který by tvořil trvalou součást mé osobnosti – ta-
kový, jaký by měla mít každá správná Italka – vyrazil se mnou 
do parfumerie v centru, abych si nějakou vůni vybrala. Nanesla 
jsem si tedy kapku na předloktí a dala mu přivonět. Shodli jsme 
se na lehké zemité vůni, v níž jsem cítila santalové dřevo a která 
mi připomínala svěží ranní vzduch v Perugii.  Raff aele bez sebe-
menšího zaváhání zaplatil a podal mi roztomilou nákupní taštič-
ku ozdobenou modrou stuhou. Díky němu jsem se v tu chvíli cí-
tila jako mladá přitažlivá žena na úrovni. Ruku v ruce jsme pak 
došli k němu domů.

Když jsme se pak večer v posteli mazlili, otočil se ke mně 
a řekl: „Ti voglio bene.“ Doslova přeloženo je to: „Přeju ti to nejlep-
ší.“ Tuhle větu jsem v Perugii slýchávala často. A TVB se v Itálii 
často připojovalo na konec textových zpráv.

„Anch’io ti voglio bene,“ odpověděla jsem. „Taky ti přeju to nejlep-
ší.“ Tehdy jsem ale ještě netušila, jakou mají ta tři slova váhu. Ita-
lové je říkají členům své rodiny, protože stojí jen o malý stupínek 
níž než nejláskyplnější výraz „Ti amo,“ což znamená „Miluju tě“.

Raff aele se na mě zadíval a v obličeji měl vážný, obdivný výraz. 
„Budeš moje přítelkyně?“

Znali jsme se teprve tři dny.
„Ano,“ odpověděla jsem s lehkým zaváháním, které jsem pova-

žovala za varovné znamení. Je to všechno strašně hrrr. Nežene se Raff ae-

le do vážného vztahu příliš brz y? Už se mi dokonce svěřil, že mě po 
promoci představí svým rodičům, a plánoval, jak spolu budeme 
trávit volné zimní víkendy v Miláně. Přitom jsme se sotva znali.

Nedokázala jsem si představit, jak by náš vztah mohl vydržet. 
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Vždyť jsme se už za pár měsíců měli přestěhovat každý do jiného 
města. Kromě toho jsem se rozhodně chtěla už napřesrok kon-
cem léta vrátit do Seattlu. A protože jsem do Itálie přijela pře-
devším kvůli tomu, abych zjistila, co ve mně vlastně je, možná 
bych měla radši zůstat sama, dát si se vším pořádně na čas a ni-
kam nespěchat. Tohle všechno se mi sice honilo hlavou, ale nic 
jsem pro to neudělala.

Nebylo mi zatěžko zaplašit všechny podobné pochybnosti, 
protože se mi Raff aele skutečně líbil. Byl velice citlivý a vyzařo-
val z něj klid. A já jsem si v Perugii připadala bez pevného záze-
mí osamělejší, než jsem si přiznávala.

Když se na to teď dívám zpětně, musím uznat, že Raff aele... 
vlastně my oba jsme ještě zdaleka nebyli dospělí a spíš než do sebe 
jsme se zamilovali do lásky jako takové. Byli jsme mladí a tepr-
ve jsme se snažili zjistit, co ve skutečnosti obnáší hluboký lásky-
plný vztah. 

Dny strávené s Raff aelem mi však umožnily provést si vnitřní 
inventuru v oblasti, kde jsem už stačila pořádně šlápnout vedle, 
a dokonce si přivodit – po tom úletu s Cristianem – trvalé násled-
ky. Pochopila jsem, že na nezávazný sex, jaký jsem zažila s Mir-
kem a Bobbym, prostě nejsem stavěná. Díky Raff aelemu jsem si 
uvědomila, že po sexu, při kterém chyběly jakýkoliv city, jsem si 
připadala ještě prázdnější, než kdybych se vůbec s nikým nevy-
spala. Vlastně jsem měla dojem, jako by mě někdo oloupil. 

Tehdy jsem však ještě netušila, že tahle lekce přišla příliš poz-
dě, než aby mi nějak prospěla.

Halloween připadl na středu, kterou jsme trávili s  Raff aelem. 
V Itálii ale děti nechodí od domu k domu jako ve Spoje-

ných státech a nedostávají cukroví. Ve studentském městě, jako 
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je Perugia, však Halloween nabízí studentům lákavou možnost 
 obléknout si nejrůznější kostýmy a vyrazit za zábavou.  Místní 
bary a diskotéky se jim přitom snaží v co největší míře vyjít 
vstříc, protože tenhle den jim jednoznačně přináší nejvyšší vý-
dělky v celém roce.

Patrick mě poprosil, abych se zastavila u něj v Le Chic, ačkoliv 
jsem ten večer měla volno, a Raff aele zůstal doma, protože chtěl 
ještě vylepšovat diplomovou práci. Můj milostný život mě pohltil 
natolik, že mě vůbec nenapadlo připravit si nějaký kostým. Pro-
brala jsem se tedy skříní, pyšně z ní vytáhla černé kalhoty a svetr 
a Raff aele mi pomohl namalovat na tváře tužkou na oči fousky, 
čímž mě proměnil v černou kočku. Vůbec mě nenapadlo, že by 
mi to mohlo přinést smůlu. 

Město bylo plné lidí a náměstí Piazza Grimana, kam se nahr-
nula spousta studentů v maskách, parukách a strašidelných kos-
týmech, působilo dost děsivě. Bylo mi jasné, že žádná ze strašidel-
ných bytostí nepředstavuje nebezpečí, ale kostýmy mi odjakživa 
trochu naháněly strach. Když jsem procházela kolem dlouhých 
front před autobusy, které si najaly kluby jako Červená zóna, po-
slala jsem Meredith esemesku „Co děláš večer? Nechceš se sejít? 
Máš kostým?“

Odepsala mi: „Ano, mám, ale jdu na večeři k jednomu kama-
rádovi. Co máš v plánu?“ Obžaloba a tisk později využili její od-
pověď jako důkaz našeho upadajícího vztahu, přestože Meredith 
na konec připsala velké X, které ve stručnosti znamenalo „Líbám 
tě!“ Meredith měla zkrátka vlastní přátele a já jsem nečekala, že 
budu u všeho, co dělá. Napsala jsem zprávu svému kamarádovi 
Spyrosovi, který pracoval v internetové kavárně, a dohodli jsme 
se, že se sejdeme.

Bar Le Chic, který obvykle působil dost opuštěně a zel prázd-
notou, byl ten večer – nejspíš poprvé za celý rok – úplně plný. 
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U hlavních dveří stál Juve s obličejem potřeným bílou barvou 
a od koutku úst mu stékal na bradu namalovaný pramínek krve. 
„Kde máš kostým?“ zeptal se.

„Jsem přece za kočku.“
„Máš vypadat strašidelně,“ namítl Juve.
Patrick mi nalil sklenici vína. Chvíli jsem postávala stranou, 

mimo největší dav hostů, ale vůbec mě to nebavilo, ani pořád-
ně nevím proč. Zaletěla jsem tedy pohledem k šéfovi, zamávala 
na něj a neslyšným pohybem rtů jsem mu naznačila: „Už půjdu.“ 
Přikývl a já okamžitě vyšla ze dveří. 

Kolem půl jedné jsem se sešla se Spyrosem a jeho přáteli na 
skleničku, jak jsme se domluvili, ale nedokázala jsem se bavit tak 
rozjařeně jako oni. Ani ten večer jsem totiž nepřišla na chuť pe-
rugijskému nočnímu životu, a tak jsem se celou dobu spíš nudi-
la a nostalgicky vzpomínala na setkání a poklidné debaty s přá-
teli na Washingtonské univerzitě. Když pro mě tedy přišel na 
 Piazza IV Novembre Raff aele, aby mě doprovodil domů, měla 
jsem upřímnou radost. Tou dobou už bylo tři čtvrtě na dvě a vět-
šina fousků namalovaných tužkou na oči mi už mezitím z tváří 
zmizela. Halloween 2007 naštěstí skončil.

Slavnost Všech svatých je v Itálii státní svátek, který připadá 
na první listopad a při němž se vzpomíná na zemřelé. Až 

na vyzvánění kostelních zvonů bylo to čtvrteční ráno v Perugii 
poměrně tiché. Všichni mladí lidé v mém věku nejspíš dospávali 
uplynulou divokou noc. Vyrazila jsem od Raff aeleho na pár ho-
din k sobě do vily a cestou jsem si plnými doušky vychutnávala 
samotu.

Kolem poledne jsem seděla v kuchyni a četla si, když vtom se 
v domě objevila Filomena se svým přítelem Marcem, aby se pře-
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vlékli na večírek. Dost spěchala, takže si se mnou povídala přes 
otevřené dveře svého pokoje.

„Jak se ti vůbec vede?“ zeptala se. „Kde je Meredith?“
„Dobře. Čekám na Raff aeleho, přijde sem na oběd. A Mere-

dith nejspíš spí.“
Asi hodinu potom, co Filomena s Marcem odešli, se vypotá-

cela z ložnice Meredith s ospalým výrazem v obličeji.
„Na bradě ti zůstala upíří krev,“ upozornila jsem ji.
„Já vím. Nešlo to setřít,“ odpověděla. „Vrátila jsem se domů 

v pět ráno tak utahaná, že už jsem si nebyla schopná pořádně 
umýt obličej.“

„Co jsi vůbec včera dělala?“ zeptala jsem se.
„Byla jsem na večírku. Úžasně jsme se bavili. Majitel podni-

ku naplnil lékařskou rukavici vodou, strčil ji do mrazáku a pak 
z ní vytáhl ledovou ruku. Tu potom nechal plavat v míse s pun-
čem. Vypadalo to skvěle. Nakonec jsme si šli všichni zatančit 
k Merlinovi.“ To byl Mereditin nejoblíbenější hostinec ve městě. 
„A co ty?“

„Tenhle Halloween nestál za nic. Obhlížela jsem všechny ty 
kostýmy, ve kterých lidi vyráželi ven, ale jinak jsem se spíš nu-
dila.“

Meredith se pak odešla osprchovat a do vily dorazil Raff aele. 
Po chvíli moje spolubydlící znovu vyšla ze své ložnice a zamí-
řila s náručí špinavého prádla do velké koupelny, kde jsme měli 
automatickou pračku. Na sobě měla pytlovité džínsy pánského 
střihu. Raff aele a já jsme v tu chvíli seděli u stolu a obědvali těs-
toviny. 

„Sakra, holka, ty kalhoty ti seknou,“ poznamenala jsem.
„No jo, koupil mi je bývalý přítel,“ odpověděla a šťouchla do 

mě bokem, což myslela jako poděkování za mou pochvalu. „Co 
máš dneska v plánu?“
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„Ještě chvilku zůstanu tady a pak se vrátíme k Raff aelemu,“ 
řekla jsem.

„Bezva. Já jdu ven s kamarádama, takže se měj.“
Popadla kabelku, řekla nám „Tak zatím ahoj! Ciao!“, přehodi-

la si popruh přes rameno, zamávala nám a vyšla hlavními dveř-
mi ven.

Raff aeleho i mě bavilo jen tak v klidu odpočívat. Posadili jsme 
se do obývacího pokoje, zapálili si jointa a já pak asi hodinu hrála 
na jeho kytaru písničky od Beatles. Někdy mezi čtvrtou a pátou 
odpoledne jsme vyrazili k němu. Toužili jsme po tiché, příjem-
né noci. Cestou jsem se mu svěřila, že můj nejoblíbenější fi lm je 
Amélie z Montmartru.

„Vážně? Ten jsem neviděl.“
„To snad ne!“ vyhrkla jsem nevěřícně. „Tak to se na něj musíš 

okamžitě podívat! Bude se ti moc líbit!“
Krátce po příchodu k Raff aelemu jsme uslyšeli zvonek. Za 

dveřmi stála jeho kamarádka, kterou jsem nikdy předtím nevidě-
la. Jmenovala se Jovanna Popovićová, byla to hezká a způsobná 
studentka medicíny a mluvila italsky tak rychle, že jsem jí vůbec 
nerozuměla. Chtěla Raff aeleho požádat o laskavost. Matka jí po-
slala po řidiči dálkového autobusu kufr, a tak se Jovanna přišla 
zeptat, jestli by ji Raff aele o půlnoci neodvezl autem na nádraží 
a pomohl jí ho vyzvednout.

„Samozřejmě,“ odpověděl jí.
Jakmile odešla, stáhli jsme si na počítači fi lm Amélie z Mont-

martru, posadili se na postel a pustili si ho. Kolem půl sedmé ve-
čer mi zčistajasna došlo, že je čtvrtek – den, kdy jsem chodila 
do práce. Rychle jsem zkontrolovala telefon, jestli nemám něja-
ké textové zprávy. Našla jsem vzkaz od Patricka, že dnes večer 
chodit nemusím. Vzhledem k tomu, že byl svátek, ho moc prá-
ce nečekalo.
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„Dobře,“ odepsala jsem. „Ci vediamo più tardi buona serata!“ – 
Myslela jsem tím doslovně: „Měj se. A užij si večer!“ Pro případ, 
že by si to třeba rozmyslel a rozhodl se mě přece jenom povolat 
do práce, jsem si vypnula mobil. Samou radostí z vidiny volného 
večera jsem pak skočila na Raff aeleho a začala výskat „Jupí! Jupí!“

Naše dobrá nálada se ještě zlepšila ve tři čtvrtě na devět, když 
znovu zazvonil zvonek. Jovanna nám přišla oznámit, že kufr na-
konec v autobusu nedorazí, takže od Raff aeleho žádnou pomoc 
nepotřebuje. Odpadly nám tedy všechny závazky a měli jsme 
před sebou celý volný večer, kdy jsme se mohli věnovat jenom 
sobě.

Film skončil asi ve čtvrt na deset. Rychle jsme si osmažili kus 
ryby a udělali si jednoduchý salát. Potom jsme se pustili do mytí 
nádobí, ale po chvilce jsme zjistili, že odpadová trubka pod dře-
zem netěsní. Raff aele už na to jednou volal instalatéra a teď se jen 
rozčileně snažil utřít malým hadříkem rozlitou vodu. Nakonec 
toho nechal, přestože na podlaze zůstala loužička. 

„Nic se neděje, zítra přinesu z domova mop,“ řekla jsem. 
Posadil se ke stolu a ubalil si jointa. Uvelebila jsem se mu na 

klíně a začala nahlas předčítat další díl Harryho Pottera – tento-
krát v němčině. Raff aele kouřil a pochechtával se u toho a já mu 
snaživě překládala do angličtiny a italštiny pasáže, kterým nero-
zuměl.

Později – to už jsme leželi v posteli – jsme se v hovoru dostali 
k Raff aeleho matce. Manžel se s ní rozvedl už před mnoha lety, 
ale nikdy se z toho nevzpamatovala a v roce 2005 náhle zemře-
la. „Část našich známých má podezření, že spáchala sebevraždu, 
ale já stoprocentně vím, že to není pravda,“ řekl mi. „Takovou 
věc by nikdy neudělala. Špatně jí sloužilo srdce a jednoho dne to 
zkrátka vzdalo. Bylo mi tenkrát příšerně. Měli jsme k sobě hodně 
blízko a pořád mi chybí.“
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Bylo mi ho moc líto, ale neuměla jsem si představit, co skuteč-
ně prožívá. Mně umřel z blízkých lidí jenom dědeček. Bylo mi 
tehdy šestnáct, a když mi to mamka řekla, moc mě to zasáhlo. 
Jenomže děda byl starý a nemocný a už několik týdnů jsme něco 
podobného očekávali. 

Mamka i babička to určitě oplakaly, ale ze všeho nejzřetelně-
ji si vybavuju, jak jsme všichni seděli u stolu v jídelně a vyprávě-
li si komické historky, které jsme s dědečkem zažili. Z té doby 
mi utkvěla v paměti babiččina zásada, že smutek je ryze intimní 
prožitek a v žádném případě se neukazuje na veřejnosti. Člověk 
 podle ní musí zůstat navenek klidný a žít dál. 

Bolest, která čišela z Raff aeleho hlasu, mě rozesmutnila. Po-
ložila jsem mu hlavu na prsa a snažila se na něj působit konejši-
vým dojmem. 

Po chvilce jsme se začali líbat a Raff aele mi udělal na krku cuc-
fl ek. Postupně jsme se svlékli, pomilovali se a usnuli.

Znali jsme se přesně týden, ale zvykli jsme si na sebe tak rych-
le, že jsme měli dojem, jako by jedna šťastná noc plynule přechá-
zela v další. 

Následující den byly Dušičky. Rozhodli jsme se, že porušíme 
svůj každodenní režim a vyjedeme si na dlouhý výlet do nedale-
kého města Gubbio. Druhý listopad se neslavil tak okázale jako 
svátek Všech svatých, ale protože v roce 2007 připadl na pátek, 
spousta lidí včetně nás se rozhodla udělat si prodloužený čtyř-
denní víkend. Italové se zase budou bavit, napadlo mě a už jsem se 
nemohla dočkat. 
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Kapitola 6

2. listopad 2007, dopoledne, 
den první

Toho chladného, ale slunečného pátečního rána jsem ne-
chala Raff aeleho spát v jeho bytě a vydala se domů ospr-
chovat a vzít si pár věcí. Cestou jsem myslela na náš nad-

cházející romantický víkend v umbrijských kopcích. Když o tom 
teď zpětně uvažuju, mám dojem, že jsem se při pohledu na ote-
vřené domovní dveře měla vylekat mnohem víc. V tu chvíli jsem 
si ale jenom pomyslela: To je divné. Dalo se to však snadno vy-
světlit. Stará západka v zámku už byla nespolehlivá a moc dobře 
nefungovala, takže pokud jsme dveře nezamkli na klíč, často se 
uvolňovaly. Nejspíš je otevřel průvan, usoudila jsem a vešla dovnitř. 
„Filomeno? Lauro? Meredith? Haló? Je tu někdo?“

Nikde nikdo. Dveře do všech ložnic byly zavřené.
V koupelně, o kterou jsem se dělila s Meredith, jsem uviděla 

na umyvadle dvě kapičky krve, ale nijak mě to nevyvedlo z míry. 
Na kohoutku jsem pak zahlédla další. Co to znamená? Nedávno 
jsem si nechala propíchnout uši. Že by začaly krvácet? Nehtem 
jsem seškrábla zaschlou krev. Meredith se nejspíš o něco řízla.
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Teprve když jsem vyšla ze sprchy a sklopila oči k podlaze, všim-
la jsem si na předložce rudohnědé skvrny velké jako pomeranč. 
Další krev. Nedostala Meredith měsíčky? Nezaskočily ji právě ve sprše? Je-

nomže jak by se v takovém případě dostala krev na umyvadlo? Byla jsem 
čím dál zmatenější, protože jsme si většinou dávaly velmi záležet 
na udržování čistoty. Zamířila jsem do své ložnice, oblékla si bí-
lou sukni a modrý svetr a uvažovala, co bych si měla vzít na cestu 
s Raff aelem do Gubbia.

Přešla jsem do velké koupelny, abych si tam vysušila vlasy Fi-
lomeniným fénem. Když jsem ho pak ukládala na místo u stěny, 
zahlédla jsem v záchodové míse lejno. Zarazilo mě to, protože 
jsem věděla, že nikdo z obyvatel domu by po sobě nezapomněl 
spláchnout. Že by se sem vkradl někdo cizí? Pronikl dovnitř v době, kdy 

jsem se sprchovala? Zmocnil se mě panický strach a pocítila jsem 
zvláštní mravenčení, které člověka přepadá ve chvílích, kdy má 
dojem, že ho někdo sleduje. Rychle jsem popadla kabelku, kabát 
a pak ještě mop, který jsem slíbila Raff aelemu. S divoce bušícím 
srdcem jsem zasunula klíč do zámku, s vypětím všech sil ho oto-
čila a vyběhla po příjezdové cestě na ulici. 

Dvě ulice od domu se mi do hlavy začaly vkrádat pochyb-
nosti. Možná jsem reagovala příliš ukvapeně. Záchod nemusel 
být spláchnutý z nějakého úplně prostého důvodu. Potřebova-
la jsem, aby mi někdo řekl: „Máš právo být vyděšená, Aman-
do. Tohle není normální.“ A pokud to nebylo normální, chtěla 
jsem, aby mi někdo poradil, co mám udělat. Horečně pracují-
cí mozek mi připomněl mamčinu mantru: Pokud jsi na pochy-
bách, někomu zavolej. Vytáhla jsem tedy mobil a zavolala domů, 
aniž jsem pomyslela na devítihodinový časový rozdíl mezi Pe-
rugií a  Seattlem. Mamka mě ani nepozdravila a rovnou vyhrkla: 
„Amando, jsi v pořádku? Co se děje?“ V Seattlu byla noc a mam-
ka se o mě bála.
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„Vracím se k Raff aelemu,“ odpověděla jsem, „ale chtěla jsem 
s tebou mluvit. Našla jsem doma pár zvláštních věcí.“ Vysvětlila 
jsem jí, proč mám takový strach. „Co mám podle tebe dělat?“

„Zavolej spolubydlícím. Pověz o všem Raff aelemu a pak mi 
hned zavolej.“

Její hlas mě okamžitě uklidnil. Určitě nepůjde o nic hrozného, po-
myslela jsem si. Jsem už daleko od vily. Nic se nestalo. Jsem v bez pečí. 

Nikomu nic nehrozí.
Nejdřív jsem zavolala Filomeně. Když zvedla telefon, ulevi-

lo se mi.
„Ciao, Amando,“ pozdravila mě.
„Ciao,“ odpověděla jsem. „Volám ti, protože když jsem dnes-

ka ráno přišla od Raff aeleho domů, našla jsem otevřené hlavní 
dveře. V jedné koupelně jsem si všimla několika kapek krve a ve 
druhé bylo naděláno v míse. Nevíš o tom něco?“

„Cože?“ vyhrkla Filomena poplašeným zvýšeným hlasem. 
„Včera večer jsem tam vůbec nebyla – zůstala jsem u Marca. 
A Laura je na služební cestě v Římě. Mluvila jsi o tom s Mere-
dith?“

„Ne, nejdřív jsem zavolala tobě.“
„Jsem na trhu mimo město,“ odpověděla. „Zrovna jsem přije-

la. Zkus brnknout Meredith a pak se vrať domů. Musíme se po-
dívat, jestli nám něco neukradli,“ dodala ustaraně.

Zavolala jsem Meredith na její britské číslo. Předtočený hlas 
mi oznámil, že telefon je mimo provoz. Připadalo mi to dost 
zvláštní. Zkusila jsem tedy její italské číslo, ale dostala jsem se 
rovnou do hlasové schránky.

Mezitím jsem se vrátila k Raff aelemu, svátečně naladěnému na 
celý volný den, který jsme měli před sebou. Vylezl ze sprchy krát-
ce před mým příchodem, protože zaspal. Já jsem mezitím úpl-
ně zapomněla, že máme jet na nějaký výlet. „Ahoj,“ pozdravila 
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jsem ho a snažila se, aby to znělo nenuceně. „Poslechni si, co se 
mi stalo,“ pokračovala jsem a vylíčila mu, co jsem doma viděla. 
„Nepřipadá ti to zvláštní?“

„Jo,“ odpověděl. „Musíme se tam vrátit a obhlídnout to.“
Během rychlé snídaně jsme dál probírali, co mě doma tak za-

razilo. „Možná se na tom záchodě jenom rozbilo splachovadlo,“ 
poznamenal Raff aele.

Než jsme dopili poslední doušek kávy, znovu mi zavolala Fi-
lomena. „Tak co jste našli?“ vyhrkla a její vyděšený hlas ve mně 
znovu probudil paniku.

„Filomeno,“ začala jsem co možná nejklidnějším tónem. „Prá-
vě vycházíme od Raff aeleho.“

Když jsme o deset minut později dorazili k vile, měla jsem ža-
ludek úplně stažený strachem. „Co když tam někdo byl?“ hles-
la jsem s narůstajícími obavami. Když jsem odemykala dveře, 
 Raff aele mě držel za volnou ruku. „Je tu někdo?“ zavolala jsem.

Zpočátku jsem nezaregistrovala nic zvláštního. V domě vládlo 
ticho a kuchyň i obývací pokoj byly důkladně uklizené. Nahlédla 
jsem do Lauřina pokoje, ale ani tam jsem si nevšimla ničeho ne-
obvyklého. Když jsem ale otevřela Filomeninu ložnici, hrůzou 
jsem zalapala po dechu. Někdo rozbil okno a všude ležely střepy. 
Na posteli a na podlaze se válelo oblečení. Šuplíky a skříňky byly 
pozotvírané. V celé místnosti panoval chaos. „Proboha, někdo se 
k nám vloupal!“ vykřikla jsem na Raff aeleho, který stál přímo za 
mnou. Vtom jsem si všimla, že na stole leží Filomenin notebook 
a digitální fotoaparát. Nešlo mi to do hlavy. „To je zvláštní. Má 
tady všechny věci. To nechápu. Co se tady stalo?“

Náhle mi zazvonil telefon. Volala mi Filomena. „Někdo se ti 
vloupal do pokoje,“ řekla jsem jí. „Rozbil okno. Ale je divné, že 
ti zřejmě nic neukradl.“

„Hned jedu domů,“ odpověděla stísněně.
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Mereditiny dveře byly stále zamčené, jako když jsem před nimi 
stála při svém prvním příchodu do vily. „Meredith!“ zavolala jsem, 
ale nikdo mi neodpověděl. Nezůstala přes noc u Giacoma? Nebo u ně-

které ze svých britských kamarádek? V tu chvíli mi ale dělalo větší 
starosti rozbité okno ve Filomenině pokoji než zavřené dveře do 
Mereditiny ložnice.

Vyběhla jsem ven a obešla dům, abych se podívala, jestli jsou 
kluci z přízemí doma, a případně se jich zeptala, zda něco nesly-
šeli. Jakmile jsem se ale ocitla venku, daleko od Raff aeleho, zno-
vu mě přepadl příšerný strach a prudce se mi rozbušilo srdce. Za-
klepala jsem na jejich dveře a pokusila se nahlédnout dovnitř, ale 
vypadalo to, že uvnitř nikdo není.

Vyrazila jsem nazpátek, vyběhla do prvního patra a tiše za-
klepala na dveře Mereditiny ložnice. „Meredith? Jsi tam?“ Nikdo 
mi neopověděl. Zavolala jsem o trochu hlasitěji a znovu zaťukala 
na dveře, tentokrát důrazněji. Nic. Nakonec jsem na ně zabuši-
la a zalomcovala klikou. Byly zamčené. Meredith se zamyká, jenom 

když se převléká, blesklo mi hlavou. Určitě tam není, protože by mi od-

pověděla. „Proč se neozývá?“ vyhrkla jsem rozrušeně. 
Nenapadal mě ale žádný důvod – zvlášť v tu chvíli – kvůli 

kterému by pokoj zamkla. Co když je uvnitř? A pokud ano, proč 
mi neodpovídá? Že by usnula se sluchátky v uších? Nestalo se jí 
něco? Ze všeho nejvíc mě v tom okamžiku zajímalo, jak bych se 
k ní mohla dostat a zjistit, jestli je v pořádku.

Klekla jsem si na zem, přimhouřila oči a pokusila se nakouk-
nout do ložnice klíčovou dírkou, ale vůbec nic jsem neviděla. Ne-
mohli jsme ani zjistit, jestli dveře zamkla zevnitř, nebo zvenčí.

„Pokusím se vypátrat, jestli k ní není vidět z terasy.“
Přelezla jsem tepané železné zábradlí a stoupla si na úzkou 

římsu. Pevně jsem sevřela zábradlí a naklonila se nad vyštěrko-
vanou cestu zhruba v úhlu pětačtyřiceti stupňů. Raff aele vyšel na 
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terasu, a hned jak mě uviděl, zavolal: „Amando! Slez dolů! Ještě 
spadneš!“

Tahle možnost mě ani okamžik nenapadla.
„Prosím tě, pojď zpátky, než se ti něco stane!“
Vrátili jsme se dovnitř a okamžitě znovu zamířili k zamčeným 

dveřím do Mereditina pokoje. „Můžu je zkusit vyrazit,“ nabídl 
se Raff aele.

„Tak do toho!“
Raff aele se proti nim rozběhl a zprudka do nich vrazil rame-

nem. Bezvýsledně. Pak do nich kopl těsně vedle kliky. Nepovo-
lily ani o píď.

Znovu jsem zavolala domů. „Mami, někdo se nám vloupal do 
domu a nemůžeme najít Meredith. Co máme udělat?“

„Zavolejte policii, Amando,“ poradila mi.
Můj nevlastní otec Chris do telefonu zakřičel: „Amando, zmiz-

te z toho domu! Okamžitě!“
Zatímco jsem s ním mluvila, Raff aele zavolal své sestře a ze-

ptal se jí, co si o tom myslí. Pracovala u římské policie.
Nakonec vytočil 112 – italskou obdobu našeho pohotovost-

ního čísla 911 – a dovolal se na četníky – carabinieri – kteří tvoři-
li samostatnou bezpečnostní složku a měli pověst větších profe-
sionálů než místní policie v Perugii. 

„Počkáme na ně venku,“ řekl mi, když zavěsil. Představa, že 
bychom zůstali v domě, mě děsila – to jsem věděla i bez Chrisova 
naléhání. Zamířili jsme ven, ale já jsem ještě z kuchyně nahlédla 
do větší koupelny. Záchod byl spláchnutý. „Panebože!“ vyhrkla 
jsem. „Když jsem sem předtím přišla, někdo se tu určitě schová-
val – nebo se sem vrátil potom, co jsem utekla pryč!“

Vyběhli jsme ven a zůstali stát na travnatém pásu vedle příjez-
dové cesty. Raff aele mě objal, aby mě uklidnil a zahřál, protože 
jsem se třásla po celém těle rozrušením a zimou. Po chvíli k nám 
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přistoupil muž v džínsech a hnědé bundě a řekl nám, že je od po-
licie. To je tedy rychlost.

Vzápětí se objevil ještě jeden policista. Pokusila jsem se jim 
italsky vysvětlit, že tu došlo k vloupání a že nemůžeme najít Me-
redith, jednu z našich spolubydlících. Raff aele mně i oběma mu-
žům pomáhal s překladem a já jsem zakrátko pochopila, že máme 
před sebou pouze příslušníky poštovní policejní jednotky, která 
se zabývá zločiny v elektronické sféře.

„Dnes nám někdo doručil dva mobily,“ řekl jeden z mužů. 
„První je hlášený na Filomenu Romanelliovou. Znáte ji?“

„Ano, to je moje spolubydlící,“ odpověděla jsem. „Ale Filo-
menin určitě není, protože jsem s ní zrovna mluvila. Od rána se 
snažíme sehnat naši další spolubydlící Meredith. Nikomu neod-
povídá. Kdo je odevzdal? A kde je našel?“

Později jsem se dozvěděla, že když jsem se snažila dovolat Me-
redith, naše sousedka slyšela zvonit mobil u sebe na zahradě. Ně-
kdo ho k ní hodil přes vysokou zeď, která chránila její dům z uli-
ce – a před nezvanými návštěvníky. Ani jeden z policistů nám ale 
nic nevysvětlil a na naše otázky neodpověděl. 

Vešli jsme do domu a já jsem napsala policistům na poznám-
kový lístek Mereditino číslo. Během hovoru jsme zaslechli, že 
venku zastavilo auto. Byl to Marco, Filomenin přítel, a jeho ka-
marád Luca. O dvě minuty později zaskřípěly brzdy a na příjez-
dové cestě zastavil další vůz – přijela Filomena a její kamarád-
ka Paola, která chodila s Lucou. Obě vyskočily ven a Filomena 
okamžitě vběhla do svého pokoje, aby ho prohledala. Když vyšla 
ven, prohlásila: „Je tam hotová spoušť. Všude se válí sklo a pod 
stolem leží kámen, ale nic se neztratilo.“

Policisté jí ukázali čísla mobilů. „Tohle je číslo britské karty,“ 
řekla Filomena. „Meredith z něj volala mamince. A tu druhou 
kartu jsem jí půjčila já, aby mohla telefonovat tady.“
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Oba důstojníci se zatvářili spokojeně. Udělali všechno, co měli. 
„Můžeme nahlásit, že tu došlo k vloupání. Opravdu se nic ne-
ztratilo?“

„Ničeho jsme si nevšimli,“ odpověděla jsem. „A Meredith má 
dveře do pokoje zamčené. Dost se o ni bojím.“

„Je to neobvyklé?“
Pokusila jsem se jim vysvětlit, že se Meredith zamyká, jenom 

když se převléká nebo pokud odjíždí na víkend mimo město. V tu 
chvíli se ale Filomena otočila a zvolala: „Nikdy se nezamyká!“ 
Ustoupila jsem a nechala ji vést rozhovor v italštině podle svého. 
Ona i policisté po sobě metali slova tak rychle, že jsem je vůbec 
nestačila sledovat. Nakonec Filomena na oba vykřikla: „Tak ty 
dveře vyrazte!“

„To nemůžeme, nemáme k tomu oprávnění,“ namítl jeden 
z policistů.

V uzounké chodbě před Mereditiným pokojem se teď tísnilo 
šest lidí, kteří na sebe hlasitě mluvili italsky. Náhle jsem uslyšela 
hlasitou ránu a zjistila, že Luca kopl do dveří. Potom znovu a pak 
ještě jednou, až se dřevo u zámku odštíplo a dveře se rozlétly. Fi-
lomena vykřikla: „Un piede! Un piede!“ – „Noha! Noha!“

Noha? Natáhla jsem krk, ale v tu chvíli se už kolem dveří mo-
talo tolik lidí, že jsem do Mereditina pokoje vůbec neviděla. 
„Raff aele,“ řekla jsem svému příteli, který stál vedle mě. „Co se 
děje? Co se děje?“

„Sangue!“ zvolal jeden z kluků. „Dio mio!“ – „Krev! Panebože!“
Filomena se hystericky rozeštkala a vřískala jako zvíře.
Policisté zaburáceli „Všichni ven z domu. Okamžitě!“ a zavo-

lali posily z perugijské městské policie.
Raff aele mě chytil za ruce a odtáhl k hlavním dveřím.
Zůstala jsem sedět na schodech a slyšela, jak kdosi volá: „Ar-

madio“ – „Šatník“. Našli ji v šatní skříni. „Corpo!“ – „Tělo!“ Její tělo 
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leželo v šatní skříni, ze které vykukovala noha? Jejich slova mi nedávala 
vůbec žádný smysl. Filomena stále kvílela. „Meredith! Meredith! 
Panebože!“ opakovala stále dokola. „Meredith! Panebože!“

Mozek mi pracoval jako ve zpomaleném fi lmu. Nemohla jsem 
křičet ani mluvit, ale v duchu jsem si neustále opakovala: Co se to 

děje? Co se to děje?

Teprve během následujících dní se mi podařilo poskládat si do-
hromady to, co uvnitř viděla Filomena a ostatní přítomní: Zpod 
prošívané deky, která ležela v ložnici na podlaze, vykukovala pro-
modralá noha a na zemi i na zdech byly krvavé stříkance.

Ale když jsem tehdy seděla na schodech vily, představovala 
jsem si pouze tělo bez tváře ukryté ve skříni a vykukující nohu. 

Možná právě proto Filomena tolik plakala, kdežto já ne. Vidě-
la tolik, aby pochopila strašlivý dopad všeho, co se stalo. Já jsem 
vnímala pouze změť hlasů a slov a později i otázky ohledně Me-
redith a jejího života v Perugii. O hrozném stavu, v jakém bylo 
nalezeno její mrtvé tělo, jsem nemohla říct vůbec nic. 

Přesto jsem byla nesmírně otřesená. Zřejmě to byl důsledek 
šoku. Dva policisté hlídali vstupní dveře a já jsem s Raff aelem 
čekala na příjezdové cestě a pevně se ho držela. Nohy se pode 
mnou třásly a celé tělo mi ochromovala zima – na obloze sice 
svítilo slunce, ale listopadové počasí bylo dost chladné, a já jsem 
navíc odešla z domu bez bundy. Raff aele si svlékl svou bundu le-
movanou umělou kožešinou a přehodil mi ji přes ramena. 

K vile se ve vlnách hrnuli záchranáři, vyšetřovatelé a forenz-
ní analytici v bílých oblecích. Policie nám nic neřekla, ale Luca 
a Pao la zůstali stát v jejich blízkosti a snažili zachytit z jejich ho-
voru, co se dalo, nebo jim aspoň odezírat slova za rtů. V jednu 
chvíli Luca Raff aelemu řekl: „Tu oběť někdo podříznul.“

Až během několika měsíců, které předcházely soudnímu říze-
ní, a během samotného soudu jsem se dozvěděla, jak sadisticky 
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si vrah počínal. Když policie zvedla béžovou prošívanou deku, 
našla pod ní ležet Meredith od pasu dolů nahou. Ruce i tělo měla 
poseté modřinami. Před smrtí musela usilovně zápasit o život. 
Vrah z ní strhnul podprsenku a pohodil ji vedle jejího těla. Ba-
vlněné tričko, které jí vytáhl nad prsa, bylo nasáklé krví. Nejvíc 
mě ale šokovalo, že ji několikrát bodl do krku, takže se Meredith 
udusila vlastní krví. Když ji policie našla, měla kolem sebe rudou 
louži a hlavu s otevřenýma očima otočenou k oknu.

V prvních hodinách, během nichž jsem stála na příjezdové 
cestě před perugijskou vilou, která se stala mým útočištěm, vzdá-
leným od domova tisíce kilometrů, jsem tohle naštěstí nevědě-
la. Jen pomalu jsem vstřebávala útržkovité zprávy o Mereditině 
smrti a vnitřně jim vzdorovala. 

Měla jsem pocit člověka ponořeného do vody. Každý pohyb – 
ať už můj nebo cizí – mi připadal zpomalený, těžkopádný, nesku-
tečný. Moc jsem si přála, aby vyšlo najevo, že se policie plete, aby 
Meredith přišla živá a zdravá domů. Co když zůstala přes noc 
u některé ze svých britských kamarádek? Nebo vstala dřív a ně-
kde se s nimi sešla? Upínala jsem se k téměř neexistující naději, 
že tělo v jejím pokoji patří někomu jinému, cizímu. 

Kromě Raff aeleho paží, které mě pevně objímaly a díky nimž 
jsem se držela na nohou a nesvezla se na zem, mi všechno ostatní 
připadalo nereálné. Přimkla jsem se k němu ještě pevněji. Ve stre-
su, který mě ochromil, jsem měla dojem, že se mi z hlavy vytrati-
lo všechno, co jsem se do té doby z italštiny naučila, protože jsem 
ničemu nerozuměla. Když jsem se pokoušela zachycovat jednot-
livá slova a v duchu si je překládat do angličtiny, zdálo se mi, jako 
bych si prorážela cestu neproniknutelnou hradbou. 

Byla jsem zničená a zoufalá. Čas od času jsem zabořila obličej 
do Raff aeleho svetru a oči se mi zalily slzami. Ani jedinkrát jsem 
však nevzlykla nahlas. Nedávala jsem své pocity najevo – stejně 
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jako moje mamka a hlavně babička, která mě naučila, že plakat 
můžu jedině v naprostém soukromí. Pro život v zemi, kde je ote-
vřené projevování emocí naprosto obvyklé, a dokonce se od člo-
věka očekává, to vůbec nebyl šťastný rys povahy.

Raff aele se mě snažil ukonejšit. „Andrà tutto bene“ – „Všechno 
dobře dopadne,“ opakoval klidným hlasem. Přivinul mě k sobě 
ještě pevněji a začal mě hladit po vlasech a po paži. Podíval se na 
mě, políbil mě a já mu jeho polibek oplatila. Chtěli jsme si tím 
jenom dodat odvahu. Raff aele mi dával najevo, že v tom nejsem 
sama. Připomínalo mi to dětství, kdy jsem trpěla nočními mů-
rami. Maminka mě pokaždé sevřela do náruče, hladila mě po 
vlasech a snažila se mi dokázat, že nejsem sama, že je se mnou. 
 Raff aelemu se podařilo totéž.

Později lidé tvrdili, že naše polibky byly plné vášně, a považo-
vali to za důkaz viny. A když jsem zabořila obličej do Raff aeleho 
svetru, prý jsem se s ním mazlila. Žalobce a média pak tvrdili, 
že nevinní lidé by byli natolik zdrcení, že by nedokázali zastavit 
slzy. 

Když se teď zpětně dívám na záznam z toho dne, svírá se mi 
žaludek a cítím se stejně sklíčeně jako tehdy. Vidím se taková, 
jaká jsem byla: mladá, vyděšená, toužící po útěše. Vidím, jak se 
Raff aele snaží vyrovnat se svými vlastními pocity a zároveň mě 
uklidnit.

Měli jsme dojem, že na té příjezdové cestě čekáme celou věč-
nost. Čas od času vyšel z domu policista, položil nám pár otázek, 
vrátil se dovnitř, znovu vyšel ven a opět se nás začal vyptávat. 
Pokaždé jsem mu odpověděla totéž: „Přišla jsem domů a našla 
domovní dveře otevřené. Filomenin pokoj byl vzhůru nohama, 
ale zřejmě se nic neztratilo. Dveře k Meredith byly zamčené.“

A pokaždé jsem měla pocit, jako bych nemluvila já, ale někdo 
jiný.
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Mezi zamlženými myšlenkami mi prosvítala jedna velice jasná 
a prostá: „Musíme policii nahlásit, že když jsem v Lauřině a Fi-
lomenině koupelně ukládala na místo fén, všimla jsem si těch fe-
kálií v záchodové míse. Když jsem se tam ale později podívala 
znovu, bylo spláchnuto,“ řekla jsem Raff aelemu. Nejspíš to udě-
lal vrah. Byl tam, když jsem se sprchovala? Mohl mě taky zabít?

Došli jsme k policistce s dlouhými černými vlasy a dlouhými 
nehty. Později jsem zjistila, že se jmenuje Monica Napoleoniová 
a vede oddělení vražd. Raff aele jí italsky popsal, co jsem na toa-
letě viděla, a policistka mě probodla pohledem. „Určitě víte, že si 
to zkontrolujeme,“ prohlásila.

„Proto vám to říkám,“ odpověděla jsem.
Vběhla do domu, ale krátce nato se zase se vrátila. „Ten výkal 

tam pořád je. Co jste si to vymyslela?“ vyprskla.
Dost mě tím zmátla. Přesto jsem se jí snažila vysvětlit, co se 

stalo – že jsem si ráno odnesla mop, ale když jsem se potom vrá-
tila do vily s Raff aelem, abychom zjistili, jestli nás někdo nevy-
kradl, přinesla jsem ho nazpátek. 

„Víte, že se podíváme, jestli na něm není krev, že ano?“ ze-
ptala se mě.

„Vím.“ Překvapilo mě, že se chová tak příkře.
Policisté nám vysvětlili, že nás nemohou pustit do domu, pro-

tože je to místo činu a musí zůstat nedotčené. Než nám nařídi-
li, abychom odešli pryč, prohledala Filomena pečlivě svůj po-
koj a snažila se zjistit, jestli něco nezmizelo. Po chvilce se vrátila 
o něco klidnější a pošeptala mi, že nemůže odejít bez svého note-
booku, který potřebuje k práci. Vrátila se tedy do svého pokoje – 
nemám tušení, jak se jí podařilo obejít policistu na stráži – po-
padla notebook, odnesla ho a podruhé tím narušila místo činu. 
Marco zůstal stát na příjezdové cestě a v obličeji měl zdrcený vý-
raz. Paola a Luca se vytratili do auta, kde bylo teplo.
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Zpráva o tragické události se mezitím stačila rozšířit, aniž 
jsem věděla jak. Na mobil mi přišly zprávy od několika lidí. „Co 
se tam děje?“ ptali se. Odepsala jsem jim, že se to všechno sku-
tečně stalo v naší vile. Ano, bohužel šlo o Meredith. Všimla jsem 
si, že se na parkovišti nad vilou rozmístily dodávky televizních 
štábů, ale nepřikládala jsem tomu nějaký zvláštní význam. 

Někdy kolem třetí hodiny odpoledne nás policisté svolali na 
příjezdovou cestu a oznámili nám, že s nimi musíme odjet na po-
licejní stanici – questuru – která sídlila ve vysoké moderní budo-
vě se světle šedou omítkou, vzdálené asi deset minut od našeho 
domu směrem k okraji města. 

Raff aele a já jsme jeli s Paolou a Lucou. Cestou na mě znovu 
plnou vahou dolehlo vědomí, že Meredith leží v našem domě 
mrtvá. Pořád jsem na to musela myslet. Předklonila jsem se na 
sedadle a rozplakala se. Raff aele mi položil ruku na záda a Paola 
se ke mně otočila. „Dopadne to dobře, dopadne to dobře.“

Jenomže to dobře nedopadlo.

Cekam_az_me_vyslechnete.indd   91 25.2.2015   23:07:06



Cekam_az_me_vyslechnete.indd   92 25.2.2015   23:07:06



93

Kapitola 7

2. září 2007, odpoledne, 
den první

Na policejní stanici se ve vzduchu vznášela jediná otázka: 
Kdo? Kdo to mohl udělat?

Když se policisté pustili do hledání odpovědi, cel-
kem rozumně začali vyslýchat nejdříve ze všech přítomných prá-
vě mě. To já jsem ráno přišla domů jako první. Chtěla jsem jim 
popsat všechno, čeho jsem si všimla – počínaje otevřenými hlav-
ními dveřmi a kapkami krve na umyvadle.

Policisté mě zavedli přes čekárnu do dlouhé úzké kancelá-
ře s malým oknem proti dveřím, která působila úplně obyčejně. 
První hodinu vedli výslech v italštině, ale protože jsem jim pří-
liš nerozuměla a nebyla jsem jim schopná vysvětlit všechno, co 
jsem měla na srdci, následujících pět hodin si mě vzal na starost 
detektiv, který uměl anglicky. Seděli jsme v kanceláři sami, na 
opačných stranách běžného dřevěného stolu. Vylíčila jsem mu 
všechno, na co jsem si vzpomněla. Některé jeho otázky směřo-
valy k podstatě problému, jiné s vraždou příliš nesouvisely. „Pro 
vyšetřovatele může mít hodnotu cokoliv,“ vysvětlil mi. „Nic nám 
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nezatajujte, i když vám to třeba připadá naprosto nepodstatné. 
I sebemenší detaily jsou důležité. Nikdy nevíte, jestli to není klíč 
k vypátrání pachatele.“

Kladl mi otázky a já mu upřímně odpovídala.
„Kde jste poznala Meredith? Jak dlouho jste v Perugii? S kým 

Meredith chodila? Co víte o těch mládencích, kteří bydlí v příze-
mí? Kam se Meredith chodívala bavit? Kdy jste ji naposledy vi-
děla? Kam šla? Kdy Meredith odešla z vily?“

„Bylo to včera odpoledne. Nemám ale tušení, kam měla namí-
řeno,“ řekla jsem. „Nic nám o tom neřekla.“

„Co jste s Raff aelem dělali včera odpoledne a večer?“
„Byli jsme nejprve u mě a pak u něj doma.“
Detektiv na mě nijak netlačil. Jenom poslouchal.
Tehdy mi to připadalo jako obyčejný výslech. Ve své naivitě 

jsem vůbec nepředpokládala, že detektivové podezírají z vraždy 
některého z obyvatel domu a celé vloupání do vily pokládají je-
nom za kamufl áž. Netušila jsem ani to, že podle názoru příslušní-
ků Polizia postale jsme se s Raff aelem chovali zvláštně. Nic z toho 
mi detektiv ne řekl. A nezmínil se ani o tom, že nás policisté z od-
dělení vražd začali bedlivě sledovat již předtím, než jsme odjeli 
od vily na služebnu.

Teď je mi jasné, že jsem byla jako myš, s níž si pohrávají koč-
ky. Snažila jsem se vybavit si jakoukoliv maličkost, která by jim 
mohla pomoct odhalit vraha, a zároveň jsem se pokoušela vyrov-
nat se šokem z Mereditiny smrti. Policisté se mezitím rozhodli, 
že mně i Raff aelemu napíchnou mobily.

Zatímco jsem seděla a čekala, že se dozvím, co ode mě policis-
té ještě potřebují vědět, zeptala jsem se detektiva, který mě vyslý-
chal, jestli je ta mrtvá žena skutečně Meredith. Stále jsem v sobě 
nedokázala udusit poslední jiskřičku naděje, že tělo v ložnici patří 
někomu jinému a Meredith je ve skutečnosti živá a zdravá.
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Detektiv přikývl a přejel si prstem po krku.
Zakryla jsem si ústa oběma dlaněmi a zavrtěla hlavou. To ne. 

„To snad není možné,“ špitla jsem.
Detektiv znovu přikývl a vážně se mi podíval do očí.
Potom mě poslal zpátky do čekárny plné Mereditiných přá-

tel. Všichni plakali, mluvili, přecházeli sem a tam a snažili se zo-
rientovat v naprosto chaotické situaci. Sophie, Amy a Robyn – 
Mereditiny britské kamarádky, s nimiž jsem šla hned po příjezdu 
do Perugie na večeři – seděly u sebe. Přišel i majitel klubu Merlin, 
Mereditina oblíbeného podniku. Laura se vrátila ze služební ces-
ty do Říma. Kluci z bytu v přízemí se na svátky vypravili do své-
ho rodiště, vzdáleného několik hodin jízdy od Perugie. Policisté 
je telefonicky zastihli během zpáteční cesty ve vlaku, vysvětlili 
jim, že se ve vile stala vražda, a řekli jim, ať se dostaví na questuru. 
Giacomo se tvářil zdrceně.

Všichni mě zaplavovali otázkami: „Co jsi viděla? Co o tom 
víš?“

Ochotně jsem se s nimi podělila o všechno, co jsem věděla, 
ale zakrátko se ukázalo, že většina mých informací neodpovídá 
skutečnosti. Stále jsem totiž byla přesvědčená, že policisté našli 
Mereditino tělo ve skříni.

Když jsem poprvé uviděla Lauru, měla úplně rudé oči. Při-
šla ke mně a objala mě. „Nemůžu tomu uvěřit. Moc mě to mrzí. 
Vím, že jste s Meredith byly kamarádky.“ Potom mě posadila 
a pokračovala: „Amando, tohle je moc důležité. Nezapomeň na 
to. Neříkej policii, že jsme doma kouřili trávu.“

Policii se přece nesmí lhát, pomyslela jsem si, ale pak jsem to rychle 
zvážila a odpověděla: „Dobře, ještě jsem se jim o tom nezmínila. 
A neprozradím to.“

Nakrátko jsem se odmlčela a pak jsem se zeptala: „Myslíš, že 
nám dovolí odnést si z domu věci?“
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„To doufám,“ odpověděla Laura. „Filomena a já to právě pro-
bíráme s našimi právníky.“

Vůbec mě nenapadlo – ani moje rodiče, kteří mi neustále vo-
lali – že bych si možná také měla obstarat právníka.

Mereditiny kamarádky se choulily k sobě. Sophie vstala a ne-
motorně mě objala. Byla jsem stále tak ochromená, že jsem jí její 
gesto neoplatila. Byla to první z mnoha věcí, které jsem v tomhle 
stresujícím prostředí udělala – prostě proto, že jsem se chovala, 
jak mi velela moje přirozenost – a které mi pak přitížily. Moje 
údajně nezvyklé chování, k němuž patřilo i to, že jsem neplaka-
la, použila obžaloba jako důkaz, že jsem Mereditiny smrti vůbec 
nelitovala. Sophie mi pak vysvětlila, že předcházející večer do-
provodila Meredith téměř až domů, takže byla poslední, kdo ji 
viděl živou.

Asi ve tři hodiny po půlnoci odvedl jeden policista mě i Mere-
ditiny kamarádky do přízemí, aby nám sejmul otisky prstů. „Mu-
síme zjistit, které otisky při prohledávání domu vyřadit.“

Jednu po druhé nás vzali do místnosti a potřeli nám bříška 
prstů černou lepkavou směsí připomínající dehet. Když jsem vy-
šla ven, Sophie seděla na židli přede dveřmi a plakala. Pokusi-
la jsem se jí nějak vynahradit ten nedostatek vřelosti, který jsem 
projevila předtím, a tak jsem jí řekla: „Moc mě mrzí, co se stalo. 
Kdybys něco potřebovala, tady je moje číslo.“

Náhle se mě zmocnil pocit, jako bych se teprve teď probudila 
z ochromujícího šoku, a zaplavila mě vlna neskutečného vzteku 
na neznámého vraha. Začala jsem rázovat po chodbě sem a tam 
a v návalu zlosti jsem se plácala dlaní do čela. „Ne, ne, ne,“ opa-
kovala jsem stále dokola. Dělala jsem to pokaždé, když jsem už 
nedokázala vzdorovat zuřivosti. Anglicky mluvící detektiv, který 
dohlížel na odebírání otisků, ke mně přistoupil a řekl: „Amando, 
musíte se uklidnit.“
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Cítila jsem neovladatelnou touhu pomoct při pátrání po vra-
hovi – jaksi instinktivně jsem předpokládala, že jde o muže – 
a přispět k tomu, aby strávil zbytek života ve vězení. Chtěla jsem, 
aby hodinu po hodině litoval svého činu. Až do smrti.

Neustále se mi honilo hlavou: Jak se to mohlo stát? Proč zabil 

právě Meredith? Vždyť neměla v povaze dělat si nepřátele. Vrah ji za-
bil v našem domě, v její ložnici. Zavraždil ji doma, kde měla být 
v bezpečí. Zvedl se mi žaludek. Instinktivní reakcí lidského těla 
na ohrožení je vzdor nebo útěk. V tu chvíli mě ovládal pouze 
vzdor. 

Co kdyby mě moje přirozené pudy přiměly k útěku? Během 
následujících dní mě ani nenapadlo, že bych se měla vrátit domů, 
abych se ze všeho vzpamatovala, a pomáhat při vyšetřování ze 
Seattlu. Vůbec mi nepřišlo na mysl, že by to byla správná  reakce.

Rázovala jsem po chodbě a myšlenky se mi horečně točily 
v kruzích, z nichž jsem čas od času udělala prudkou odbočku. 
Co se stalo? Kdo mohl nechat to lejno v záchodové míse? Proč zůstal můj 

a Lauřin pokoj netknutý? Proč zůstal na místě Filomenin počítač? Znala 

Meredith svého vraha? Jak se to vůbec stalo? Jak? Jak? Jak?

Pokusila jsem se posadit vedle Sophie, ale nedokázala jsem zů-
stat na jednom místě. „Nechápu, jak to někdo mohl udělat. Vů-
bec mi to nedává smysl.“

Detektiv, který stál vedle nás, řekl: „Zkusíme to co nejdřív 
zjistit. Pomůže nám cokoliv, na co si vzpomenete.“

Když jsme se vrátili nahoru do čekárny, začali mi postupně 
telefonovat členové mé rodiny. Když jsem rozrušená, obvykle 
mluvím příliš nahlas. Nebylo to jinak ani tehdy, když jsem se jim 
snažila vysvětlit, co se stalo, ale vůbec jsem si to neuvědomova-
la. Musela jsem každému volajícímu zopakovat celý příběh – že 
jsem se vrátila domů jako první, ale nedošlo mi, že se k nám ně-
kdo vloupal, a že jsme pak s Raff aelem zavolali policii.
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Můj otčím Chris mi řekl: „Ten vrah mohl pozorovat váš dům 
spoustu dní, takže mu došlo, že ten večer je Meredith sama. Mož-
ná ví i to, kde bydlí Raff aele. Musíš si dávat pozor! Všímej si vše-
ho, co se kolem tebe děje. A hlavně nikde nezůstávej sama.“

Taťka se mě snažil ukonejšit: „Mrzí mě, že tě nemůžu obe-
jmout a ochránit.“ Potom mě poprosil, jestli by si nemohl pro-
mluvit s Raff aelem. Nezná ani slovo italsky, a tak mu řekl anglic-
ky: „Děkuju, že jste se místo mě postaral o Amandu. Dávejte na 
ni prosím pozor i nadále.“ Raff aelle mu rozuměl a přitakal.

Já jsem mezitím bez telefonu dál rázovala sem a tam. Přitom 
jsem prošla kolem Natalie Hayworthové, jedné z Mereditiných 
britských kamarádek, která poznamenala: „Snad moc netrpěla.“

V návalu vzteku jsem se k ní otočila a vybuchla: „A co si asi 
myslíš?“ vyhrkla jsem. „Ten šmejd jí podříznul. Sráč zkurvená.“

Byla jsem strašně rozčilená a vůbec jsem neuvažovala nad tím, 
co říkám. Nechápala jsem, proč jsou ostatní tak klidní. Nikdo 
z nich nechodil sem a tam, nemumlal, nenadával. Všichni se sna-
žili ovládat. Nejdříve mi vyčítali, že nedávám najevo emoce, a teď 
jsem jich zase projevovala až příliš. Aniž jsem si to uvědomova-
la, jejich důvěra ve mě vyprchávala jako vzduch z propíchnuté 
pneumatiky.

Raff aele měl nejspíš podezření, že se nervově hroutím. Posadil 
si mě proto na klín a začal se mnou lehce pohupovat. Líbal mě, 
dělal na mě obličeje a vyprávěl mi vtipy – jenom kvůli tomu, aby 
mě uklidnil. Choval se ke mně jako k dítěti, protože mi chtěl za-
bránit v dalších prudkých výlevech. 

Nerada to přiznávám, ale jeho taktika chlácholit mě jako malé 
děcko zabrala. Za normálních okolností by mě otravovala, ale 
v tomhle případě mi pomohla. 

Nakonec jsem z kabelky vytáhla deník a naškrábala do něj 
několik myšlenek, které se mi spontánně honily hlavou – jak mi 
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to vše připadá neskutečné a jak ráda bych o té hrozné a odporné 
události třeba napsala písničku, která by byla mým soukromým 
holdem zavražděné Meredith. Měla jsem pocit, že hudba by mi 
mohla pomoct a uklidnit mě. Když mi později policie deník za-
bavila a jeho obsah unikl do médií, lidé v tom viděli důkaz, že 
jsem Mereditinu smrt zlehčovala.

Další důkazy jim poskytl můj černý humor. Napsala jsem to-
tiž: „Umírám hlady. Nejradši bych řekla, že bych pro kousek 
 pizzy zabíjela, ale připadá mi to morbidní.“

Hlavou se mi v tu chvíli honilo tolik myšlenek, že jsem se 
z nich musela vypsat, ať už byly jakékoliv. Nikdy jsem nechtěla 
nikomu říct, na co jsem tehdy myslela, jenom jsem se tím snaži-
la sama sobě ulevit. Všichni ale brali moje zápisky v deníku do-
slovně a zavrhli mě. V téže situaci jsem se měla ocitnout ještě 
 mnohokrát.

Deník jsem odložila až v ranních hodinách. Policisté praco-
vali celou noc beze spánku a s námi nakládali stejně. Raff aele 
a já jsme odcházeli z questury mezi posledními společně s Lau-
rou, Filomenou, Giacomem a dalšími kluky z přízemí. Bylo půl 
šesté ráno.

Detektivové dali mně i Raff aelemu jasný pokyn, abychom se 
vrátili už za pár hodin – v jedenáct dopoledne. „Přesně,“ dodali.

Už si ani nevzpomínám, kdo nás vysadil u Raff aeleho. Dobře 
si ale vybavuju okamžik, kdy jsem si uvědomila, že vlastně ne-
mám žádné jiné místo, kde bych mohla složit hlavu.
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Kapitola 8

3. září 2007, den druhý

K dyž jsme se v sobotu v jedenáct hodin vrátili s Raff ae-
lem na questuru, čekárna už zela prázdnotou. Několik 
Mereditiných britských kamarádek bylo natolik zdrce-

ných a vyděšených, že radši odjely do Británie. Dvěma z nich se 
podařilo chytit autobus na letiště, který odjížděl v sedm hodin 
ráno, tedy přibližně v době, kdy jsem konečně usnula.

Měla jsem tutéž příležitost. Během jednoho z telefonátů, které 
jsme si vyměnily předcházející den, se mě mamka zeptala, jestli 
mi má koupit letenku do Seattlu. „Ne,“ odpověděla jsem rázně. 
„Chci pomoct policii.“

Ani na okamžik mě nenapadlo vrátit se domů. Nepřipadalo 
mi to správné. Měla jsem pocit, že kdybych z Perugie odjela, ve 
skutečnosti bych tím utekla před dospělostí. Přesně takhle jsem 
se na to dívala. Uvědomovala jsem si, že k vraždám zkrátka do-
chází, ale nemínila jsem připustit, aby mi tahle tragédie zhatila 
všechno, o co jsem se celý poslední rok snažila. Na Univerzitu 
pro cizince jsem chodila ráda a věděla jsem, že moje rodina není 
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