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Mikovi, který ví proč





CáST  PRVNí
DÍVKA Z VOSKU

Není nic krásnějšího, než si vychovávat nějakou 
takovou mladou osůbku, děvče osmnáctileté, dvacetileté, 

takové je tvárné jako vosk.

Adolf Hitler

ˇ



8

1

Gretchen Müllerová mžourala skrz kapkami zacákané čelní 
sklo. Vpředu přecházel přes ulici muž, tak daleko před nimi, 
že vypadal spíš jako panáček vystřižený z papíru s tenouč-
kýma rukama, nohama a hlavou. Černý klobouk s širokou 
krempou a dlouhý kabát prozrazovaly, že patří k chasidským 
Židům. 

„Koukej na toho židáka,“ řekl její bratr Reinhard. S kama-
rádem Kurtem se začali pochechtávat. Gretchen si jich nevší-
mala a pohlédla na svou nejlepší přítelkyni, která vzadu seděla 
vedle ní. Světla z okolních domů se míhala po Evině napud-
rovaném obličeji a po rtěnce, kterou právě otevírala. 

„Pro strýce Dolfa se nemusíš tak parádit.“ Gretchen se 
usmála. „Vždycky přece říká, že je obyčejný člověk.“ 

Eva si červeně obtáhla rty rychlým, zkušeným pohybem 
ruky. „To ano, jenomže je tak fascinující. Chci vypadat co 
nejlépe.“ 

Gretchen tomu rozuměla. Pro ni sice byl Adolf Hitler sta-
rým rodinným přítelem, ale Evě připadal úchvatný a tajem-
ný, nejproslulejší muž v Mnichově. Ačkoli nikdy nezastával 
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žádnou volenou funkci – obyčejné místo poslance Reichsta-
gu by bylo pod jeho úroveň a místní politika ho nezajíma-
la – dělal si zálusk na samotný Berlín a kandidoval na prezi-
denta. Poslední dobou ho politika zaměstnávala natolik, že 
se jeho pozvání na dezert a kávu stalo spíš sváteční událostí. 

Auto cuklo doleva.
„Co to děláte?“ křikla Gretchen.
Motor zaburácel, neklamné znamení, že Kurt pořádně se-

šlápl plyn. Pneumatiky se na zmáčených dlažebních kostkách 
stočily do smyku a Gretchen se chytila předního sedadla, aby 
nespadla na Evu. 

Žluté paprsky světlometů prořízly tmu a na okamžik ozá-
řily Žida, který v jejich světle vypadal jako přízrak, stál bez 
hnutí a vyděšeně zíral na auto, které se řítilo přímo na něj. 
Ústa se mu otevřela výkřikem a Gretchen nejasně slyšela, jak 
sama také vyjekla a žadonila Kurta, aby zastavil. 

Mercedes se se smykem ostře stočil do protisměru. Ná-
hlý pohyb mrštil Gretchen na Evu tak prudce, že nemohla 
popadnout dech. Jedou příliš rychle – přeletí přes obrubník 
a nabourají do skupinky žen před obchodem s oděvy – pak 
byl slyšet pronikavý rachot převodovky a brzdy zafungovaly 
tak ostře, až to ji a Evu přimáčklo na zadní sedadlo. Auto 
zůstalo stát. 

Okamžik se nikdo ani nepohnul. Motor s tikáním chladl, 
nepatrný zvuk v tichu. Gretchen se zhluboka nadechla a sna-
žila se uklidnit zběsilý tlukot svého srdce. Pak kluci vyklouzli 
ven a rozběhli se, jejich těžké holínky tvrdě dopadaly na zem. 
Něco v ní jim chtělo fandit – strýc Dolf jí koneckonců mno-
hokrát vysvětloval, že Židi jsou podlidé rozhodnutí zničit ji 
i všechny ostatní čistokrevné Němce – ale jiná její část váha-
la. Žid se tvářil tak vyděšeně. 
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„Kéž by se s ním nezahazovali.“ Eva se ušklíbla. „Teď při-
jdeme pozdě.“

Pozdní příchod bude ten nejmenší problém, jestli Rein-
hard s Kurtem začnou rvačku. Čelním sklem Gretchen vidě-
la, jak se kluci na Žida vrhli. Ani neměl čas vykřiknout, než 
ho chytili za paže a vlekli do průchodu. 

Gretchen se vyštrachala z automobilu. Bratra znala příliš 
dobře, takže věděla, co přijde. Stejně tak jí bylo jasné, jak 
bude Hitler zuřit, jestli Reinhard rozpoutá pouliční bitku. 
Strýc Dolf si neustále stěžoval, že jsou členové strany ocej-
chováni jako banda rváčů. Nesčetněkrát vykládal, že jest-
li chtějí národní socialisté uspět ve volbách, je třeba, aby 
v očích veřejnosti vypadali jako poslušní zákona. Musí svého 
bratra zastavit. 

Mokré dlažební kostky se jí smekaly pod nohama, kluzké 
od dešťových kapek, ale vítr byl suchý a nesl s sebou výkřiky 
kluků: „Špinavej Žide!“ 

Eva ze zadního sedadla vzlykla: „Nenechávej mě tu sa-
motnou!“

„Musím je zastavit.“
Gretchen zabouchla dveře od auta. Soumrak se snesl brzy 

a zbarvil změť cihlových a kamenných budov podél ulice mod-
ro-černými pruhy. Elektrické pouliční lampy rozbíjely pada-
jící temnotu a vrhaly malé bílé kruhy na Mnichovany, kteří 
procházeli po chodníku – měšťané v pěkných oblecích mířili 
do restaurací na vybrané jídlo, námezdní dělníci v zašpině-
ných sakách a záplatovaných kalhotách se vlekli do pivnic, 
děvčata z kanceláří v šatech s volány se vracela do pronajatých 
bytů, všichni se svěšenými hlavami a odvrácenými obličeji, 
aby se nemuseli dívat na dva kluky postrkující Žida do díry 
mezi kamennými budovami. 
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Vyčerpáním jim poklesla ramena a hladem se jim propad-
ly tváře. Bující nezaměstnanost, hladovění a infl ace je osla-
bily, tak to říkal strýc Dolf. Němci byli natolik zabraní do 
svých maličkých životů, do snahy přežít za každou cenu, že 
si nevšimli nebezpečí, které se stále přibližovalo. Díky tomu 
Žid triumfoval, jako krysa, která proklouzne do sudu s jabl-
ky, všechna je zkazí a do prvního odporného sousta si toho 
nikdo nevšimne. 

Gretchen roztřeseně vydechla. Žid je věčný nepřítel. Ta slo-
va vedla její srdce po dvanáct let, díky „strýci“ Dolfovi. Tolik 
mu dlužila. Učil ji umění a hudbě, všem věcem, kterým její 
otec nerozuměl a které její matce připadaly nudné. Z vděč-
nosti k němu musí zabránit další pouliční bitce, jež by mohla 
poškodit pověst strany.

Podpatky Židových bot narážely do dlažebních kostek, 
jak ho Reinhard a Kurt táhli k průchodu. Nikdo se na zápa-
sící kluky ani nepodíval. Na opačné straně Brienner Straße 
otevřela skupinka mužů dveře do kavárny Carlton a ven se 
prodral slabý proužek světla. Měli na sobě čistě hnědé uni-
formy SA, Sturmabteilung neboli úderné jednotky, stejného 
útvaru Národně socialistické strany, do které patřili i Rein-
hard a jeho přátelé. 

Od nich se pomoci nedočká. Kdyby je zavolala, přiřítili 
by se ulicí s pěstmi připravenými k boji. 

„Prosím!“ vykřikl Žid. Dlouhý, ostrý zvuk jí pronikal do 
uší tak silně, že si je chtěla zacpat rukama, aby výkřik od-
razila. Co má dělat? Naproti přes ulici muži z SA a uvnitř 
kavárny nejspíš sedí strýc Dolf se svým řidičem, jí jahodové 
košíčky a čeká na ni a ostatní s rostoucí netrpělivostí, pro-
tože potom chce jet na muzikál do Kammerspiele. Za ním 
jít nemůže. Kdyby ho poprosila o pomoc, prozradila by, že 
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se Reinhard rve na ulici, a maminka kromě toho chtěla, aby 
byla rodina Müllerových bez poskvrnky. 

Musí kluky zastavit sama. 
Ozval se dupot nohou, jak se rozeběhla do průchodu. Byl 

kamenný a tak temný, že musela několikrát zamrkat, než si 
oči zvykly. O zeď byly opřené popelnice, nejspíš nacpané ku-
chyňským odpadem, soudě podle odporného puchu útočící-
ho na její nos. A tam, úplně vzadu, se její bratr a Kurt skláněli 
nad Židem. 

Ležel na zemi. Letmo ho zahlédla za nohama kluků: kou-
sek obličeje, bledého a bez vousů, oko, tmavé a velké, a koutek 
úst, rudých a řvoucích: „Přestaňte!“ 

Z Gretchenina hrdla se vydral výkřik dřív, než ho dokáza-
la zastavit. „Neubližujte mu!“

Ztuhla. Co to udělala? Chtěla klukům říct, aby nechali 
toho pošetilého chování, jinak se strýc Dolf bude zlobit – ne-
chtěla bránit Žida. Ale bolest v mužově hlase byla víc, než 
dokázala snést. 

Reinhard se zastavil. Ve stínech byl jen temnou siluetou, 
stejně jako Kurt, ale Gretchen okamžitě rozpoznala ostrou 
linii bratrových ramen a obrovskou, bezmála dvoumetrovou 
postavu, která se pomalu zvedala a narovnávala. Bylo mu jen 
osmnáct, o rok víc než jí, a už byl ohromná hora svalů. Po-
pošel k ní, do obdélníku světla z okna dvě podlaží nad nimi. 

Najednou měla Gretchen v puse úplně sucho. Když k němu 
vzhlédla, jako by se dívala na mužskou podobu sebe sama, když 
byli ještě malé děti: světle blonďaté vlasy, chrpově modré oči, 
světlá kůže, všechny rysy, které strýc Dolf velebil jako árijské. Její 
vlasy ztmavly do medova a oči jí potemněly do tmavomodra, ale 
Reinhard vypadal stále stejně. Nezměnil se. Jen vyrostl. 

„Běž zpátky do auta,“ řekl Reinhard. „A ať Eva zmlkne.“
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Gretchen se ohlédla. Automobil byl zaparkovaný na dru-
hé straně ulice, šikmo tak, jak ve smyku zastavil. Na zadním 
sedadle se Eva kolíbala sem a tam. Nejspíš brečela, ale tak po-
tichu, že to neslyšeli. Aspoň že tak. Reinhard nesnášel slzy. 
Několik kolemjdoucích zavadilo pohledem o auto, pak po-
krčili rameny a šli dál. 

„Bude v pořádku,“ řekla Gretchen. Musí mluvit teď, než 
ztratí nervy. „Reinharde, tohle bys neměl dělat. Víš, jak by se 
strýc Dolf rozčílil, kdyby věděl…“

Přerušil ji smích. „Kurte! Gretchen si myslí, že se Führer 
bude zlobit, když zjistí, co děláme.“

Kurt se smál taky. „My se bráníme, Gretchen. Tys nevidě-
la, jak ten podčlověk přecházel ulici přímo před námi? Vždyť 
já se málem přetrhl, abych ho nesrazil!“ Sklonil se, chytil 
Žida za chomáč vlasů a prudce s nimi škubl, aby ho donutil 
vzhlédnout. V bledém oválném obličeji se mu zračila ode-
vzdanost. Skleslá ústa prozradila, že je mu jasné, že nemá 
šanci uniknout. 

„Měli byste ho nechat na pokoji,“ řekla Gretchen. Uvnitř 
se třásla, ale zdálo se jí, že hlas má klidný. „Tohle je přesně 
to chování, kvůli kterému podle strýce Dolfa vypadá SA jako 
banda hrubiánů.“

Reinhard na ni pohlédl, oči měl prázdné a lhostejné. Ně-
kdy během rvačky si sundal sako. Šle jako by mu temně pro-
řezávaly bílou košili. Měl vyhrnuté rukávy, takže viděla táhlé 
svaly na jeho předloktí. 

V žaludku ucítila známý svíravý pocit. Reinhard by ji ne-
uhodil, to věděla; nikdy to neudělal. Dělal něco mnohem 
horšího. A ona mu odmlouvala před jeho kamarádem. 

Měla by se vrátit do auta. Jenže muž na ni upínal oči s ta-
kovou silou, že nedokázala odtrhnout pohled. Byl mladší, 
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než si myslela, kolem pětadvaceti, a měl jemný obličej, na 
bradě pár fousků, jako by mu pořádné vousy nerostly. Byl 
oblečený v černých šatech tradičních chasidských Židů: tlus-
té kalhoty, dlouhý rozevlátý kabát, jarmulku připnutou do 
hnědých vlasů. 

Bezhlesně pohyboval rty. Prosím. 
Jak by ho mohla odmítnout, když ležel na zemi, zlomeně 

a tiše? Jak by mohla jít zpátky k automobilu, když věděla, že 
by ho pěsti kluků v mžiku rozmlátily napadrť? Jak by si moh-
la myslet, že není schopen citu, když ho slyšela křičet bolestí? 
Možná to ale jen předstírá. Strýc Dolf vždy říkal, že Žid si na 
sebe vezme jakoukoli masku, která se mu zrovna hodí. Ob-
zvlášť masku oběti, když mu dopomůže k úniku. 

Jenže pomalý pohyb, kterým Žid svěsil hlavu, zjevně bez 
naděje na pomoc, rozhodl za ni. „Nechte ho být. Strýc Dolf 
na nás čeká a bude se zlobit, když se zpozdíme.“ 

„Chtěla jsi říct, že čeká na nás chlapy,“ odpověděl Rein-
hard. „Ty a Eva jste už podle mě prokázaly, že vůbec nejste 
schopné zvládnout jeden večer ve městě.“ 

Jednou rukou chytil Žida za kabát a zvedl ho do sedu. Pak 
mu pěstí druhé ruky vrazil ránu do obličeje. 

„Přestaň!“ křikla Gretchen. Lehkost, s jakou Reinhard Žida 
praštil, jí byla odporná.

Reinhard ji jedním rychlým pohybem chytil za pas a při-
táhl k sobě. I přes vrstvy oblečení cítila, jak z něj sálá horko 
a dere se jí do kůže. Známý pach levné kolínské a cigaret ji 
dusil. S každým nadechnutím z něj vdechovala víc. Zvedal 
se jí žaludek. 

„Řekl jsem ti,“ šeptal jí do ucha, „abys šla zpátky do auta.“
„Tak co se to tady děje?“ Průchodem zahřměl příkrý muž-

ský hlas. 
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Reinhard ji pustil. Gretchen zavrávorala do strany, než se 
rukou opřela o kamennou zeď, aby získala rovnováhu. Do 
průchodu mžoural muž v tmavě zelené uniformě. Světlo 
lamp se odráželo od kovového znaku na jeho helmě. Vydech-
la úlevou. Státní četník. 

Za strážníkem se shromáždil houf lidí. Někteří stáli na 
špičkách a snažili se mu dívat přes ramena. 

„Všechno je v pořádku,“ řekl Reinhard. „Malé nedorozu-
mění, to je všechno.“ 

„Tak se rozejděte,“ poručil strážník. Pokrčil rameny. „A fo-
frem.“

Reinhard a Kurt se loudali z průchodu. Gretchen se díva-
la, jak míří přes ulici do kavárny. Věděla, co přijde teď. Nakrá-
čí si to k Hitlerově stolu, Reinhard žuchne do židle, strýcovu 
mrzutost kvůli zpoždění přejde s úsměvem a pak nonšalant-
ně pronese, že Gretchen a Eva nemohly přijít. Strýc Dolf 
několikrát podrážděně vzdychne, dokud Reinhard nezavede 
řeč na některé z jeho oblíbených témat, hudbu, malbu nebo 
stará auta, a strýc Dolf začne mluvit, vodopád slov, až úplně 
zapomene na dvě dívky, které měly dnes večer doplnit jejich 
stůl. 

Je to tak lepší. Čím méně lidí ví, co se stalo v průchodu, 
tím lépe. Co si vůbec myslela, bránit Žida? Asi blázní. 

Ale nedokázala se zastavit. Už žádné další umírání v uli-
cích. Ne po tom, co se stalo otci. 

Na mysli jí vytanul obraz: táta, obličejem k zemi, krev 
zbarvující dlažební kostky do ruda. Zemřel jen několik kilo-
metrů odtud, tělo proděravěné kulkami strážníků. 

Nejasně slyšela, jak někdo zalapal po dechu, a uvědomi-
la si, že to je ona sama. Zírala na zeď, zkoumala vzor kamenů 
a pruhy malty, dokud tatínkův obraz nezmizel. 
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Dobelhal se k ní Žid. Na nose si držel dlaň. Viděla, jak 
mu mezi prsty stéká přes rty na bradu krev. 

„Je zlomený?“ zeptala se.
„Ne, myslím, že ne.“ Hlas měl tichý a rozvážný, jako zleh-

ka padající sníh. „Děkuju. Tisíceré díky, Fräulein.“
Nevěděla, co říct. Vděčnost od Žida je otrávené jablko, ří-

kával jí strýc Dolf. Usmívali se člověku do očí a do hrudi mu 
zabodávali nůž. A přesto se na ni tenhle muž díval tak čis-
týma, vděčnýma očima. „Jděte radši domů,“ řekla nakonec. 

Odbelhal se opačným směrem po Brienner Straße, než 
kterým se vydali její bratr a Kurt. Lidé mezitím odešli. Všich-
ni kromě osamoceného muže, který ji pozoroval. Stál mimo 
světlo pouliční lampy, takže zůstával ve stínu. 

„Vůbec nejste jako oni,“ řekl. Hlas měl mladý a energic-
ký, s ostrým přízvukem Berlíňana. Nebyl to muž, ale kluk, 
možná v jejím věku nebo trochu starší. Kéž by na něj viděla. 
„Nebo ano, Fräulein Müller?“

Trhla sebou. Jak to, že tenhle cizí člověk zná její jméno? 
A co tím myslí, že ji srovnává s Reinhardem a Kurtem? „Kdo 
jste?“

Popošel o krok blíž. Měl na sobě obyčejný tmavomodrý 
oblek a bílou košili jako lidé z kanceláří. Oči měl tak tmavé, 
že snad byly černé. Pod klenutým obočím ji upřeně pozoro-
valy. Ve stínech jen stěží rozpoznala dlouhou křivku jeho če-
listí a štíhlý obrys jeho obličeje – krásného jemného obličeje, 
ale zároveň tak divokého, že bezděčně o krok ustoupila. 

Když otevřel ústa, zuby mu bíle zazářily. „Překvapila jste 
mě, Fräulein Müller. A to se hned tak někomu nepovede.“

„Kdo k čertu…“
Přerušil je klapot podpatků na dlažebních kostkách. Pospí-

chala k ní Eva, jednou rukou si přidržovala klobouk a v druhé 



svírala kabelku. „Gretchen! Co se tu u všech svatých děje? Proč 
jsi mě nechala tak dlouho úplně samotnou v autě?“

Gretchen zaváhala. „Počkej chvíli.“ Otočila se zpět k cizí-
mu muži. Ale stíny, ve kterých ještě před pár okamžiky stál, 
byly prázdné. 
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„Takový bídný večer.“ Eva se zavěsila do Gretchen a uháněla 
ke Carltonu. „Chvíli jsem si skutečně myslela, že Kurt toho 
muže srazí. Díkybohu, že včas strhl volant.“

Strhl volant. Gretchen se v mysli vrátila zpět. Automobil 
cukl doleva, pak doprava, než se náhle s trhnutím zastavil. 
Kurt mířil s autem k Židovi, pak ztratil nervy a stočil volant 
na druhou stranu. To proto auto zavrávoralo a zastavilo. Ne 
kvůli dlažebním kostkám. V kostech se jí znenadání rozvinul 
chlad, ačkoli srpnový večer byl teplý. 

Gretchen neřekla nic, zatímco Eva švitořila dál. Nebyl dů-
vod, aby svou kamarádku děsila něčím, co stejně nemohly 
změnit. „Podle mě jsou hoši strašlivě neomalení, když šli do-
vnitř bez nás!“ řekla Eva. „A to po všem tom pachtění, natá-
čení vlasů a žehlení mé nejlepší blůzky! Vím, že Reinhard je 
tvůj bratr, ale někdy dokáže být tak hrubý.“

Gretchen se zachvěla. Eva neměla tušení, jakou má pravdu.
S přemáháním se znovu zapojila do konverzace. „Evo, je 

mi to líto, ale Reinhard řekl, že s nimi do kavárny jít nemů-
žeme. Zlobí se na mě.“
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Eva se zastavila. „No tohle! Kdo si k čertu myslí, že je?“
Nad tím Gretchen uvažovala už mockrát. Co Reinhard 

viděl, když se podíval do zrcadla? Nebo se tam vůbec nedíval?
„A já se tak těšila, že strávím čas s Herr Hitlerem.“ Eva si 

povzdechla. 
Gretchen tomu rozuměla. Strýc Dolf byl vycházející hvěz-

dou politické strany, která se léta potácela na okraji a teď ko-
nečně zažívala vlnu popularity. Sedět s ním u stolu znamenalo 
zvědavé pohledy ostatních hostů a Eva pozornost zbožňova-
la. Že neuvidí Hitlera, nakonec ani takové zklamání neby-
lo – Eva pracovala jako asistentka pro Heinricha Hoff manna, 
jeho oblíbeného fotografa, takže Hitlera často vídala, když se 
zastavil v ateliéru.

„Mrzí mě to,“ řekla Gretchen.
Evin libozvučný smích zahlaholil jako zvonek. Za těch 

třináct let, které se znaly, Gretchen nikdy neviděla Evu roz-
zlobenou nadlouho. „Hlupáčci. Naše nepřítomnost je pře-
ce jejich škoda. Pojď se mnou k nám domů. Mám kupu no-
vých fi lmových časopisů a knížku od Karla Maye, kterou ti 
chci půjčit. Části s kovboji a indiány jsou jednoduše senzač-
ní! Jenom…“

Eva se odmlčela a skousla si ret. „Jenom mi musíš slíbit, že 
se mému otci nezmíníš o Herr Hitlerovi,“ dodala překotně. 
„Neřekla jsem mu, že jsem se s ním dnes večer měla setkat.“

Gretchen přikývla. Moc dobře věděla, jak silně Herr Braun 
nesouhlasil se strýcem Dolfem a že její a Evino přátelství 
toleroval jen proto, že byly dívky, takže se neočekávalo, že 
by přemýšlely o politice. Když byla u Evy, snažila se Herr 
Braunovi vyhnout, protože věděla, že kdyby ji viděl, začal by 
nadávat na toho namyšleného rakouského politika a říkat, že 
mladá dáma jako ona nemá co koketovat s chlapem, který je 



20

dost starý, aby byl její otec. Jako kdyby v ní snad strýc Dolf 
viděl něco víc než jakousi čestnou neteř, milované dítě muže, 
který pro něj zemřel. 

Ale kdyby si všímala pocitů Herr Brauna, vrazilo by to 
mezi ni a Evu klín. A tak se přinutila k úsměvu, zatímco se 
loudaly k tramvajové zastávce, a poslouchala, jak její přítel-
kyně brebentí o tom, jak krásné by bylo, kdyby se mohla do-
stat od svého přísného otce a stát se slavnou herečkou, jako 
Marlene Dietrichová, nebo možná světově uznávanou foto-
grafkou, cestující na exotická místa, zatímco chudinka Gret-
chen by se plahočila na univerzitě, aby se mohla stát lékař-
kou. Gretchen se usmívala a říkala všechny ty vhodné věci 
a snažila se nemyslet na záhadného cizince ani na Žida v prů-
chodu nebo na svůj hlas, jak ječí na kluky, aby přestali. 

Když ale ve výloze zahlédla jejich odraz – obě štíhlé a ob-
lečené v nejlepších blůzkách a skládaných sukních po kolena, 
Evin srdcovitý obličej s oblakem tmavě blonďatých vlasů, tváře 
napudrované a namalované tak dovedně, že prasklinky v líče-
ní byly vidět jen zblízka, a svůj vlastní oválný obličej, opále-
ný a nenalíčený, vlasy stažené do lesklého copu jako správná 
dívka národních socialistů – divila se jejich nucené spokojené 
náladě. Jako by obě skrývaly tajemství. Zvláštní. Eva před ní 
neměla co skrývat. A ona, Gretchen, měla ze svého bratra tak 
podivný strach, že by to nepřiznala ani sama sobě. 

Ráno ležela Gretchen ve smotané přikrývce, poslouchala, než 
se odváží pohnout, a opět myslela na záhadného neznámé-
ho před průchodem. Kdo to byl? Z ulice cinkaly lahve, jak 
mlékař stavěl své zboží na venkovní schody. Koně klapali po 
dlažebních kostkách a táhli káry plné zeleniny a ovoce, ryb 
a pečiva na Viktualienmarkt. Z dálky zazněl zvonek tramvaje 
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a zavrčel motor automobilu, který vezl řidiče na časnou ces-
tu. Typické nedělní ráno, alespoň venku. 

Ještě se neposadila. Každým gramem svého těla naslou-
chala zvukům penzionu. Kousek dál po chodbě spláchla toa-
leta. To nebylo překvapivé, protože s ní na patře bydlely tři 
starší dámy s malými měchýři. Někdo zakašlal. Bezpochyby 
Frau Bruckner ve vedlejším pokoji, která dovnitř pašovala 
cigarety a pak na sebe stříkala fi alkovou vůni, aby zakryla 
neženský odér tabáku. 

Bezpečné, každodenní zvuky. Gretchen se přetočila na bok. 
Rozbřesk zbarvil její maličký pokojík světle šedou. Všech-
no vypadalo stejně: otlučená stará almara v rohu, psací stůl 
s úhlednými komínky vypůjčených knih a školních textů, bílé 
stěny pokryté lacinými pohlednicemi cizích míst, která toužila 
navštívit, a židle zaklesnutá pod klikou u dveří. 

V noci, stejně jako pokaždé, se v pokoji zabarikádovala. 
Reinhard by mohl otevřít dveře násilím, ale židle by spadla 
na podlahu a vzbudila ji. Ale protože židle pořád stála a ona 
spala celou noc, Reinhard na ni už možná nastražil past jinde 
v domě – jako trest za to, že před Kurtem zpochybnila jeho 
autoritu. 

Vzdychla a posadila se. Někdy si nebyla jistá, co je hor-
ší – naletět Reinhardovi na některou z jeho sadistických lstí, 
nebo čekat, než s nějakou přijde. Dny, možná týdny může 
trvat, než ji potrestá za to, že mu v průchodu odporovala. Ni-
kdo nebyl trpělivější než její bratr. 

U nohou se jí choulila kočička, jako měkký šedý jehel-
níček, a Gretchen se navzdory svým obavám usmála. Slad-
ký malý Proužkovaný Peterl, poslední dárek od táty, který jí 
dal pár hodin před svou smrtí. Osm let, a Peterl byl stále dro-
bounký jako kotě. 
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Než vstala, přitulila se k jeho kožíšku. Kůže jí mravenči-
la, když se oplachovala ve studené vodě v umyvadle. Hloupá. 
Copak už pokoj nezkontrolovala? Nikdo za ní nestojí. A až se 
dostane na chodbu, půjde opatrně. Bude v pořádku. 

Rychle se oblékla, ustlala postel a otočila klíčem v zámku. 
Podél prázdné chodby se táhly zavřené dveře. Žádná mrtvá 
myš na podlaze, žádné lepidlo na klice. Ale Reinhard by ne-
opakoval staré lsti, kterými ji napálil dříve. Dával přednost 
překvapením. 

Schodiště bez oken bylo temné, protože maminka povo-
lovala rozsvítit osvětlení až v noci, aby ušetřila za elektřinu. 
Gretchen se chytila zábradlí a pohybovala se pomalu, šoupa-
la nohou po každém schodu, dokud si nebyla jistá, že je bez-
pečný. Byla ve třech čtvrtinách, když nad jedním schodem 
o něco zavadila botou. 

Nad schodem se táhl provázek, jehož konce byly připí-
náčky připevněné ke stěnám. Jen pár schůdků nad podlahou, 
takže by to nebyl dlouhý pád. Ne natolik, aby se ošklivě zra-
nila, ale dost na vyvrtnutý kotník. 

Se zatnutými zuby uvolnila připínáčky a provázek si zastr-
čila do kapsy u sukně. Co kdyby se někdo ze starších hostů 
rozhodl sejít dolů dříve? Staré kosti by mohl pád ze čtyř scho-
dů zlámat. Tohle riziko Reinhard podstoupil, protože věděl, 
že možnost, že dolů sejde první někdo jiný než Gretchen, je 
velice malá. Kroutila hlavou, když kráčela do předního salon-
ku, připínáčky vysypala do krabičky ve stole – kdo šetří, má 
za tři, říkala vždycky její matka – a provázek hodila do koší-
ku, kde si starší dámy schraňovaly pletení. 

V kuchyni otevřela dvířka od kamen a prohrábla uhlíky, 
než je zapálila. Když začaly hořet, postavila na kamna kon-
vici na kávu a nakoukla do lednice. Žádné maso, což nebylo 
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překvapení. Nevzpomínala si, kdy naposledy jedla k snídani 
párky. Možná na statku prarodičů v Dachau, to už bylo ale 
nejméně dvě léta zpátky. 

Žaludek měla poslední dobou tak prázdný, že ho mohla 
naplnit jen Hitlerova slova: Práci a chléb pro všechny. Jednoho 
dne naše velká otčina znovu povstane. Nesena na ramenou mla-
dých lidí. Usmál se a zatahal ji za cop. Díky mladým lidem, 
jako jsem já, strýčku Dolfe? zeptala se a on přikývl a řekl slo-
va, která si vždy přála slyšet od svých rodičů. Ty jsi výjimečná.

A ve městě ji znali. Možná kvůli tomu znal ten cizí člo-
věk před průchodem její jméno. V kruzích národních socia-
listů jí říkali „mučedníkova dcera“, titul, který jí přiřkli poté, 
co její otec skočil během dávné pouliční potyčky před Hit-
lera a zastavil svým tělem kulky zamýšlené pro jejich vůdce. 
Ale co ten neznámý myslel tím, že ho překvapila? Ta poznám-
ka nedávala smysl. 

Ozval se klapot podpatků po podlaze. Maminka rozrazila 
lítací dveře. „Jsi brzy vzhůru. Už připravuješ kávu?“

„Ano, máti. V lednici toho moc není a na chlebu je plíseň.“ 
Maminka pokrčila rameny a uvázala si zástěru. „To zele-

né odřízni. A prostři stůl. Ten hezký příbor, nezapomeň, je 
neděle.“

Když Gretchen rovnala nádobí a ubrousky na tác, kout-
kem oka pozorovala maminku. I když na sobě měla jen oby-
čejné pruhované šaty na doma a nebyla nalíčená, přece byla 
hezká, s jemnými rysy baleríny a plným hrudníkem kabaret-
ní tanečnice. Gretchen se už dávno smířila s tím, že ačkoli po 
matce zdědila hezkou pleť, postavu měla po otci – vysokou 
a rovnou jako šíp. 

Maminčino čelo dnes vypadalo hladce, bez starostí, které 
by vrásčily měkkou kůži. Možná by jí naslouchala. Slova se 
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jí drala z hrdla. Maminko, včera večer jsem zachránila Žida. 
A nevím, jestli to byla správná, nebo špatná věc. 

Maminka se na ni ostře podívala. „Už zase sníš, Gretl? 
Okrájej ten chleba, a pěkně rychle! Hosté budou dole každou 
chvíli.“

Gretchen bez odpovědi seškrábala plíseň z okoralého boch-
níku. Co ji to napadlo, mluvit s matkou. Už dávno ji nepo-
slouchala. Měla moc starostí s vedením penzionu: chystat jíd-
lo, nakupovat na trhu, prát povlečení, mýt záchody, urovnávat 
malicherné půtky mezi starými dámami. Maminka věřila, že 
jen podlézavá úslužnost chrání Müllerovy před životem na uli-
ci. Těch osm let od tatínkovy smrti pracovala pro rodinu, která 
penzion vlastnila, tak tvrdě, že se změnila v někoho, koho už 
Gretchen ani nepoznávala. 

Navykle se pohybovaly po kuchyni jako už tolikrát, ne-
potřebovaly mluvit. Káva se nalila do karafy, hrnky, příbo-
ry a ubrousky se odnesly do jídelny a postavily na prastarý 
ubrus, snídaně chudých sestávající z rýžové kaše s cukrem 
a skořicí se nabrala do misek a donesla čekajícím dámám. 

V kuchyni posedával u kulatého stolu Reinhard. Světlý-
ma očima přelétl Gretcheniny nohy. Nejspíš doufal, že ji uvi-
dí kulhat. „Jak se dnes cítíš?“

„Dobře,“ řekla rychle a doufala, že od tématu upustí. 
Svaly kolem čelistí se mu na okamžik napjaly, než se při-

nutil k úsměvu. „Máti, vyprávěla vám Gretchen o včerejším 
večeru? Vypadá to, že si vaše dcera oblíbila židáky.“

Měla takovou reakci očekávat. Když se mu nepodařilo po-
trestat ji jedním způsobem, donutí ji zaplatit jinak. Může to 
nechat být. Čím déle se bude snažit ho přelstít, tím déle si 
s ní bude hrát. Klesla do židle. Rýžová kaše už se zdála stude-
ná, ale stejně teď neměla hlad. 
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„Ne, Gretl se mi o ničem nezmínila.“ Maminka posunula 
Gretchenin talíř blíž k ní. „Jez. Do mše nezbývá moc času.“

„Úplná milovnice Židů, vám řeknu.“ Reinhard s úsmě-
vem strčil bradu ke Gretchen. „Nenechala mě dát jednomu 
podčlověku lekci, kterou se potřeboval naučit.“

Gretchen zírala na podlahu a prohlížela si kresbu na dře-
věných prknech. Něco tvrdého a těžkého se jí usadilo v hru-
di jako kámen a stahovalo ji to dolů. Někdy měla pocit, že by 
dokázala snést cokoli kromě tichého nesouhlasu své matky. 
Což bude asi všechno, čeho se jí dostane. 

„Co se stalo?“ Maminčin hlas zněl jasně jako horská bys-
třina. A stejně ledově.

K čertu s Reinhardem a jeho samolibým úsměvem! „Máti, 
víte, jak strýc Dolf říká, že strana musí být vážená organizace, 
jestli má být jako politik brán vážně. Pouliční bitky mu kazí 
pověst. Já… já se jen snažila pomoct,“ zajíkala se pod matči-
ným tichým, zkoumavým pohledem. 

Maminka chvíli otáčela kolem prstu svůj zlatý snubní prs-
týnek a prohlížela si ho. Nakonec řekla: „Musíš dělat, co si 
přeje Herr Hitler, Reinharde.“ Chvějícíma se rukama sklidila 
nádobí od snídaně. „On ví, co je nejlepší. Už žádné bitky, 
jestli to tak říká. Po tom, co se stalo tvému tatínkovi, Herr 
Hitler určitě chce, aby jeho příznivci byli opatrní.“

Gretchen spolkla své zklamání. Celá máti, říká věci beze 
smyslu. Ona i Reinhard uměli příběh tatínkovy velké oběti 
nazpaměť, slyšeli ho tolikrát. Jak se národní socialisté v roce 
1923 pokusili ovládnout Mnichov. Jak napochodovali přímo 
do čekajícího kordonu státní policie a tatínek se vrhl před 
Hitlera, když začaly létat kulky. Jak byl strýc Dolf uvězněn 
za velezradu. Jak se strana téměř rozpadla a jen vedení strýce 
Dolfa ji znovu spojilo. 



Když vstala, Reinhard se prosmýkl těsně kolem ní. „Urči-
tě to byl jediný důvod, sestřičko?“

Neřekla nic. Ale zaslechla posměch v jeho tichém šepotu – 
uhádl pravdu. Původně chtěla zabránit nelegální pouliční 
bitce, která by se negativně podepsala na straně. Ale když 
viděla toho Žida ležet na zemi, bezbranného… Viděla člově-
ka. Ne zrůdu. 

Posbírala špinavé nádobí z jídelny a šla k zadním scho-
dům, kde seškrábala zbytky do džberu na pomyje. Letní 
slunce zaplavilo dvorek. Někdo někde otevřel okno a nechal 
klasickou hudbu z rozhlasu, aby se rozlila do teplého vánku. 

Na zadní straně protějších budov visely v některých ok-
nech vlajky: žluté kladivo a srp na červeném pozadí komunis-
tů, tmavě zelená sociálních demokratů, černý orel na zářivě 
žlutém podkladu Bavorské lidové strany, krvavě rudý obdél-
ník s bílým kruhem kolem černé svastiky národních socia-
listů. Politika byla v té době všude, jak se zdálo. Bezděčně se 
dotkla zlatého přívěsku na svém řetízku. Hakenkreuz, hákový 
kříž, byl dárek k minulým narozeninám od strýce Dolfa. 

Myslel by si, že zradila jeho i všechno, co strana zosobňo-
vala, když bránila Žida? Jak by mohla žít dál, kdyby ji jediný 
dospělý, kterému bez výhrad věřila, muž, který se jí stal dru-
hým otcem, zavrhl?

Kolem džberu létaly mouchy přivábené odpornou smě-
sí den starého koňského masa a rýžové kaše, která se v horku 
rozkládala. Bylo jí na zvracení. 

Odpověď znala. Bez Hitlerova přátelství by mohla žít dál. 
Ale možná by nechtěla. 
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Gretchen vstoupila do příjemného chladu kuchyně. Po mši 
strávila odpoledne věšením mokrého povlečení na prádelní 
šňůry natažené na dvorku a klepáním koberců na zápraží. 
Když si nalévala sklenici vody, zaslechla tichou mluvu, kte-
rou okamžitě poznala. Strýc Dolf. Nikdo jiný neměl tak krás-
ný hlas, hluboký, hřejivý a silný, jako rozpuštěná čokoláda. 
Zvuk ji přitáhl do vstupní haly. 

„Nechci děti,“ říkal, „a myslím, že by bylo nezodpovědné 
se ženit, když bych své ženě nemohl věnovat dostatek času.“

„Ta pravá by měla pochopení. Vaše oddanost straně musí 
předčit vše ostatní.“ Maminka zněla hihňavě jako malá holka. 

Gretchen si položila dlaň na rozpálený obličej. Určitě vy-
padá strašně.

„Neslyším kroky malé Gretl?“ zeptal se Hitler. „Pojď k nám, 
sluníčko!“

Říkal jí tak, už když byla malá. Srdce jí při jeho oslovení 
vždy poskočilo.

Hitler vstal a políbil ji na obě ruce. Celý rozzářený pood-
stoupil a prohlížel si ji. Vždy byl tak nějak konejšivě stejný. 
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Za těch dvanáct let, co ho znala, se jeho vzhled nezměnil. 
Jemné hnědé vlasy mu stále poletovaly na čele, i když si je 
každé ráno svědomitě česal k hlavě. Světle modré oči nad os-
trými lícními kostmi měl vždy jasné a přímé, jeho knírek byl 
stále jen tmavá šmouha nad tenkým rtem, obličej měl hrana-
tý a téměř vyzáblý, jako by měl bez přestání hlad, ale nesta-
ral se o své osobní pohodlí dost na to, aby jedl. Dnes na sobě 
měl hnědý oblek s jemným proužkem. Pod sakem se mu rý-
sovaly věci, které měl vždy u sebe – pistole a nábojový pás. 
Jeho bičík ležel na stole. 

„Vidím, že pomáháš mamince jako hodné děvče,“ řekl. 
Zarděla se a sundala si šátek z hlavy. „Čistila jsem koberce. 

Když si nezakryju vlasy, dostane se mi do nich prach.“
„Nikdy se nestyď za to, jak vypadáš při práci,“ opáčil strýc 

Dolf. „Pravá německá žena doma tvrdě dře.“
Postarší dámy usazené na květované lenošce přikývly. 

Všechny pletly, pravděpodobně další šály pro Hitlera. Gret-
chen na jedné z nich zahlédla počátky motivu hákového kříže. 

„Nedáte si čaj, Herr Hitler?“ zeptala se maminka. 
„Ne, ne. Nečekaný host je u stolu nevítanou přítěží.“ Když 

se Hitler podíval na Gretchen, uvědomila si, že jsou stejně 
vysocí. Aniž by si toho všimla, vyrostla do jeho sto sedm-
desáti centimetrů. Ačkoli ho viděla alespoň jednou týdně, 
většinou seděli a rozprávěli u jeho vyhrazeného stolu v re-
stauraci nebo lenošili v jeho salonku. Jak zvláštní bylo dívat 
se do očí muži, který se vždy zdál tak veliký, že jeho přítom-
nost vyplnila prostor, jakmile otevřel ústa. 

„To není problém,“ řekla maminka. „Krmit muže, který 
umí ocenit jídlo, je pro mě opravdovým potěšením. Vy bys-
te potřeboval ženu, Herr Hitler, aby o vás pečovala. Říkám 
vám, že se ztrácíte před očima!“ 
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„Nemohu mít ženu, když mou největší láskou je Němec-
ko.“ Hitler se uklonil. „Ač jste půvabné, dámy, musím se 
omluvit. Přišel jsem požádat Gretl, jestli by mě nedoprovo-
dila do Alte Pinakothek.“ Napřáhl ruku ke Gretchen a ta se 
usmála. Vždycky se choval tak dvorně. 

„Nesmírně ráda půjdu do muzea, strýčku Dolfe.“ Ani ne-
musela žádat matku o svolení. Bez ohledu na to, kolik domá-
cích prací ještě zbývalo, maminka jí vždy dovolila, aby s ním 
šla, kamkoli a kdykoli si jen přál. 

Trpělivě čekal ve vstupní hale, než si vezme psaníčko 
a klobouk. Když vystoupili ven do šikmého slunečního svi-
tu, usmál se a prohodil: „Jen málo věcí je tak příjemných jako 
společnost mladé dámy.“

Často jí ta slova říkal, když mluvil o hudbě a malířství, 
a vysvětloval, že dívčí mysl je z vosku a musí se zformovat do 
správného tvaru. Jak měkce a poddajně se cítila, když ji jeho 
elektrizující modré oči přikovaly na místo a hřmotný hlas 
burácel nekonečný proud slov.

Jak by to udělal otec, říkával. Jeho mysl se dotýkala té její 
a tvarovala z ní ten správný mozek pro dívku národních socia-
listů, která, jak tvrdil, se jednoho dne stane zlatým, zářným 
příkladem ženství, jejž bude ostatní ženské pokolení Němec-
ka napodobovat. Byla tak pyšná, že si vybral právě ji, aby z ní 
udělal dokonalou dívku. 

Když scházeli z domovních schodů, strýc Dolf ji zatahal 
za dlouhý cop. „Copak jsem to slyšel za hlouposti, že jsi přišla 
na pomoc Židovi?“ zeptal se.

Stud jí rozpálil obličej. Kdo mu to řekl? Co si o ní asi 
myslí?

Postavil se na poslední schod, jeho rty se nepatrně usmí-
valy. U obrubníku se čekající šofér opíral o červený merce-



des a dál v ulici, v nejlepším svátečním oblečení na nedělní 
procházce, se pošťuchovala trojice dam středního věku a po-
kyvovala na Hitlera, nepochybně protože poznala nejslavněj-
šího mnichovského obyvatele. Pro kolemjdoucí by Gretchen 
a strýc Dolf mohli být otec s dcerou užívající si společné od-
poledne. Suché oči ji pálily. Ne dívka a její nejdražší idol, 
kteří se co nevidět odloučí. 

„Prosím, nezlobte se.“ Na posledním slově jí selhal hlas. 
„Říkal jste, že musíme být solidní strana.“

„Myslel jsem si, že to bude něco takového.“ Hitler ji po-
plácal po ruce. „Ano, Národně socialistická strana musí vy-
stupovat velmi solidně, to je pravda. A jsem v šoku, jednoduše 
v šoku, když mí následovníci nesprávně chápou mé posel-
ství a uchylují se k nezákonnému chování. Udělala jsi správ-
nou věc, Gretl.“

Žilami se jí rozlila vlna úlevy. Pořád ji má rád. Její lítost 
nad Židem bylo jen poblouznění nebo typická reakce bu-
doucí studentky medicíny, která nesnese pohled na člověka 
trpícího bolestí. To bylo vše. 

„Děkuji vám,“ řekla. 
Hitler jí políbil ruku. Rty měl suché a chladné. „Vůbec 

není zač, sluníčko.“ Usmál se. „Stále jsi má oblíbenkyně.“ 
Také se na něj usmála. Nikdy nebyla ničí oblíbenkyně a kaž-
dý úder jejího srdce teď křičel, že sem patří, že sem patří, že 
sem patří. 
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Když v pondělí odpoledne zvonek oznámil konec školy, zdrá-
hala se Gretchen odejít, a tak ukládala knihy pomalu do ko-
žené brašny. Ostatní dívky spěchaly pryč, chichotaly se a špi-
taly si. Domů za svými maminkami, které si s nimi vypijí čaj 
a zeptají se jich, co bylo ve škole. Píchlo ji u srdce. Za ma-
minkami, které budou poslouchat, co jim odpovídají. 

Nos jí naplňoval známý pach křídového prachu a formal-
dehydu ze školní laboratoře. Kdyby tak mohla zůstat tady, kde 
všechno dávalo smysl, s předvídatelností matematiky a krás-
nou logikou vědy. Bez zmateného chaosu politiky a nábožen-
ství a otázek, které ji mučily. 

Když procházela úzkou chodbou, přála si, aby byl život 
prostý a jednoznačný. Chtěla být tolika různými kousky sklá-
danky – sluníčkem strýce Dolfa, dcerou mučedníka, přemýš-
livou studentkou, budoucí lékařkou. To poslední už měla na 
dosah. Nové pololetí začalo o Velikonocích, takže už byla 
v polovině posledního ročníku na gymnáziu, škole, která ji 
měla připravit na univerzitu. Přijímací zkoušky na vysokou 
budou za pár měsíců. Jestli se jí zadaří, brzy začne studovat 
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medicínu. Před školou byla úzká Tengstraße plná studentů 
hrnoucích se ze školy. Spolužačky z gymnázia se smály, klá-
bosily a postávaly na chodníku a malí kluci ze základní školy 
za chůze dováděli a postrkovali se.

Gretchen se přidala ke svým kamarádkám. Dívky si stěžo-
valy na oznámení Frau Huber, že je tento týden čeká písem-
ka z latiny, což je po víkendovém úkolu z Aeneidy s tím straš-
livým skloňováním jednoduše kruté. Gretchenin pohled se 
zatoulal ke skupince dívek stojících vedle a střetl se s očima 
Eriky Goldbergové. 

Erika se usmála a Gretchen jí úsměv málem oplatila, pak 
jí hanba rozpálila tváře a ona odvrátila pohled. Měla Erikou 
Goldbergovou opovrhovat. Erika a její divoké prstýnky vla-
sů a ještě divočejší smích. Erika, která vyprávěla legrační vti-
py a uměla odrecitovat prvních pět strof Aeneidy zpaměti. Je 
to nepřítel, musela si Gretchen připomínat pokaždé, když se 
potkaly na chodbě. 

Ale nedokázala to. Smála se Eričiným vtipům, přestože 
by neměla. Obdivovala, jak dobře umí Erika latinsky, přes-
tože by tím měla pohrdat. A někdy, když spolužačky po ško-
le klábosily před vchodem, si přála, aby mohla stát vedle 
Eriky a povídat si o směšných šatech, které nosí Frau Hu-
ber, nebo o té nemožné písemce z angličtiny nebo o hez-
kých klucích z gymnázia ve vedlejší ulici, ale nikdy to ne-
udělala. Pokaždé, když k Erice zamířila, ji nějaká neviditelná 
nitka strhla zpět. 

Odvrátila pohled od Eričina nesmělého úsměvu a na 
omluvu zamumlala něco o tom, že se musí vrátit do penzio-
nu, aby pomohla matce. 

Šla sama a do obličeje se jí opíral horký špinavý vzduch. 
Vepředu chrlil černý automobil s nízkým podvozkem vý-
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fukové zplodiny a pouliční prodavač nabíral školákům do 
papírových sáčků pražené kaštany páchnoucí spáleninou. 
Maminky tlačily kočárky s dětmi a nějaká žena se smetákem 
vychrstla kbelík vody na schodiště přede dveřmi. Tři mladí 
muži v jednobarevných hnědých uniformách SA se svastikou 
na pásce kolem paže se loudali po chodníku, smáli se a kouři-
li. Ulice vypadala stejně jako každé odpoledne, když šla Gret-
chen ze školy. Všechno se zdálo nekonečně stejné. 

Budoucnost se před ní vinula jako stužka. Bude spát s žid-
lí zaklesnutou pod klikou, klepat koberce na zápraží, při-
pravovat snídani pro hosty, čistit záchody, převlékat poste-
le, nalévat čerstvou vodu do umyvadel, smlouvat s trhovci 
na Viktualienmarktu, bojovat s nočními můrami o tatínko-
vi, ve kterých vidí, jak jeho zkrvavené tělo leží na ulici a ona 
mu nedokáže pomoct, když se mu přestává zvedat hrudník 
a oči má prázdné. 

Sevřelo se jí hrdlo. Nedokázala zachránit tatínka, ale jed-
noho dne by mohla zachraňovat jiné lidi. Zrychlila krok. 
Nikdo kromě strýce Dolfa její ambice nechápal. Bojoval se 
životem stejně jako ona a hledal něco vyššího, něco smyslu-
plného. 

Přiběhl k ní malý chlapec. „Počkej,“ řekl. „Něco pro tebe 
mám.“

Nemohlo mu být víc než sedm nebo osm. Poznala jeho 
veselý, ušmudlaný obličej. Byl to jeden ze školáků, kteří se 
tlačili kolem vozíku s horkými kaštany. 

„Co to je?“
„Jak to mám asi vědět, co?“ zněl pohoršeně. „Nečtu mi-

lostný dopisy cizejch lidí. Na.“ Z kožené brašny vytáhl bí-
lou obálku. 

„Milostný dopis.“ Musela se smát. „Asi ses spletl.“
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„Ne.“ Vrazil jí obálku do ruky. „Ten pán řekl, že je to pro 
hezký děvče s blonďatým copem, bílou blůzkou a řetízkem, 
na kterým je Hakenkreuz. Jsi tu jediná, tak to musíš bejt ty.“

„Počkej chvíli.“ Chytila ho za bledou hubeňoučkou ruč-
ku. „Jaký pán?“

„Nevím.“ Pokusil se jí vytrhnout. „Nějakej vysokej chlápek 
v tmavým obleku. Musí bejt bohatej, páč mi dal dvě marky.“

Marky, když by to ten kluk vyřídil za pár feniků. Možná 
nebyl bohatý, ale určitě byl odhodlaný.

Kolem páteře jí přeběhla úzkost. Prudce se otočila. Chlap-
ci hráli drápky, dívky mířily ze školy domů, hospodyňky nes-
ly síťovky s nákupem. Nikdo podezřelý. 

Klučina odběhl pryč. Na rohu pomalu zastavila tramvaj, 
z elektrického kabelu odlétlo několik modrých jisker a Gret-
chen vystoupala po schůdcích dovnitř. 

Nikdo se na ni nepodíval, když se proplétala do zadní čás-
ti. Kvůli lepší rovnováze se opřela o tyč a roztrhla obálku. 

Pondělí 17. srpna 1931
Vážená Fräulein Müller,
ačkoli to dobře skrýváte, je zřejmé, že nejste ani trochu 
jako ostatní, pročež jsem si dovolil poslat Vám tento dopis. 
Minulý týden mne oslovil jeden z původních členů nacis-
tické strany. Je již stár, jeho zdraví je chatrné, ale paměť 
má jasnou. Pověděl mi znepokojivý příběh, který si jako 
dcera Klause Müllera zasloužíte slyšet. Váš otec nezemřel 
jako mučedník v zájmu nacistické věci a vratké postavení 
Vaší rodiny v Hitlerově straně se zakládá na lži. 
Žádám proto o možnost podat Vám vysvětlení. Setkáme se 
dnes večer o půl sedmé přímo před Vaším domem.
Přítel



Papír jí v roztřesené ruce šustil. Jak se někdo opovažuje 
vymýšlet si takové lži? Věděla, že tatínek byl zastřelen, když se 
snažil chránit strýce Dolfa, stejně jako věděla, že vlny oceánu 
budou donekonečna narážet na pobřeží a každá z nich vyme-
le písek o trochu víc. Byl to jeden z životních faktů.

A nikdo – rozhodně ne nějaký anonym, který své odpor-
né lži podepisuje jako Přítel – nesmí zpochybňovat otcovu 
oběť. Zemřel, aby Hitler mohl žít. Nikdo nesmí zapomenout 
jeho poslední hrdinský čin. Nebo o něm pochybovat. 

Vyhlédla z okénka na dlouhé ulice míhající se kolem. Let-
ní slunce viselo na nebi jako zářivá mince. Zbývají hodiny, 
než se ten záhadný přítel ukáže před penzionem. Samozřejmě 
se s ním setká – strýc Dolf vždy říká, že jediný způsob, jak se 
vypořádat s blížící se hrozbou, je zaútočit první. Musí ale mít 
prostředky, kterými se bránit, kdyby byl nebezpečný. 

Tramvaj trhavě zatočila za roh. Gretchen se chytila plátě-
ného držadla visícího ze stropu, aby získala rovnováhu. A po-
myslela na nože v kuchyňské zásuvce – dlouhé, nablýskané 
a ostré. 



36

5

Na Königinstraße se sneslo ostře modré světlo brzkého ve-
čera. Gretchen čekala v úzkém průchodu mezi kamennými 
domy. Nervozitou zesílila stisk, kterým svírala rukojeť nože. 
Bez hnutí nechávala stíny v průchodu, aby ji zahalily jako 
závoj. Věděla, že prozradit ji může jen lesk jejích očí a nože 
v ruce. 

Jenže on ji tu čekat nebude. Bude pozorovat domy a hle-
dat ten její. 

Přes ulici se v ohromné Anglické zahradě do obou stran 
rozprostíraly pečlivě střižené trávníky. Po chodnících se do 
pronajatých pokojů vlekli dělníci ve špinavých sakách, na-
dávali na nízkou mzdu a ona si vzpomněla, jak se strýc Dolf 
smál, když říkal, že ochromující ekonomická krize je to nej-
lepší, co se jemu a straně mohlo stát. Lidé zoufale toužili po 
spasiteli, po změně, která by nasytila jejich žaludky a přines-
la mince do jejich kapes. Po jakékoli stabilitě. A přesně to jim 
Hitler sliboval. 

O pár metrů dál si hrála skupinka dívek, švihadlo naráže-
lo na chodník a z jedné z předzahrádek vyrazil dlouhonohý 
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pes, jeho majitel za ním křičel něco o nepořádku na koberci, 
zatímco zvíře vběhlo do silnice a kličkovalo mezi soukromý-
mi vozy, autobusy, bicykly a kárkami, které v půl sedmé za-
hltily Königinstraße. 

Jako obvykle.
Pro ni teď ale nebylo obvyklého nic, všechno známé se sta-

lo cizím, kvůli tomu dopisu. Cítila, jak ji přes kapsu u suk-
ně pálí. 

A pak ho uviděla. 
Nemohla se splést, ačkoli se nikdy nesetkali. Byl takový, 

jak očekávala. Osamělá postava kráčela padajícím soumra-
kem a čas od času zastavila, aby zkontrolovala čísla na do-
mech. Vysoký a štíhlý, rychlý dlouhý krok, jako by pospíchal. 
Sevřela rukojeť nože pevněji. 

Když se muž přiblížil, v mžiku ho poznala. Klobouk nasa-
zený hluboko do čela nechával tušit jen olivovou kůži a ostrou 
čelist. Ale ten tvar širokých úst i křivku statných ramen znala. 

Byl to ten neznámý z průchodu. 
Nebyl to tedy muž, ale kluk na pokraji dospělosti, mohlo 

mu být možná osmnáct nebo devatenáct, ne o moc víc než jí.
Vystartovala ze stínů. Kluk na chodníku se zastavil a po-

díval se na číslo uzoučkého kamenného penzionu. Přiblížila 
se tak blízko, že mezi jejich těly zůstalo jen několik centime-
trů, a ucítila jeho vůni po pomerančích a mýdle. Dřív než 
ztratila nervy, mu přitiskla špičku nože do zad tak, aby přes 
šaty ucítil píchnutí čepele. 

„Napsal jste dopis Gretchen Müllerové,“ řekla. Její hlas 
zněl silně a hluboce, skoro jako by patřil někomu jinému. 

„Ano.“
Chtěl se otočit, ale Gretchen řekla: „Přes ulici. Do Anglic-

ké zahrady. Můžeme mluvit tam.“
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„Doufal jsem, že bychom si promluvili jako civilizovaní 
lidé v pivnici tady v ulici.“ Zněl napůl pobaveně, jako by ji ne-
bral vážně. Jeho ostrý berlínský přízvuk okořenil každé slovo. 

Mohla si jen představovat, co by asi řekli ostatní hosté, 
kdyby viděli oblíbenkyni strýce Dolfa, jak sedí s někým, kdo 
je nepřítelem strany. „Ne. Do parku.“

Zhluboka si povzdechl, jako by mu to celé připadalo otrav-
né, ale neodporoval. Běželi stejně jako sousedův pes, kličkovali 
mezi automobily, autobusy a koňskými povozy. Když se Gret-
chen dostala na chodník, nevěděla, kam se poděl. Zmocnila se 
jí panika. Zmizel. 

Ale pak ho zahlédla, jak čeká u vchodu do parku. Posunul 
si klobouk dozadu, takže poprvé spatřila jeho tvář. Hezký 
obličej, ale měla pravdu, že v něm bylo něco nebezpečného. 
Oči neměl černé, jak si myslela, ale tmavě hnědé, duhovky 
lemované zlatou. 

„Nesmíme mluvit tady na veřejnosti,“ řekla.
Jeho tvrdý výraz se nezměnil. „Dobrá.“
Šli rychle a napojili se na jeden z chodníků vonících po 

květinách, které se táhly křížem krážem Anglickou zahradou. 
Schovala ruku pod záhyby sukně, aby ukryla nůž. Ostrá ru-
kojeť se jí zarývala do dlaně, ale byla příliš nervózní, aby nůž 
odložila. 

V tuto hodinu byly chodníky plné dělníků vracejících se 
domů, obličeje měli vyčerpané, v kapsách jim cinkalo pár 
mizerných feniků, které se jim dnes podařilo vydělat. Když 
Gretchen s klukem došli k hájku borovic, v tiché shodě sešli 
z chodníku. Pod nohama jim praskalo jehličí, když mířili dál 
do temného lesíka. Špičky stromů byly blízko u sebe, takže 
částečně clonily paprsky pohasínajícího slunce a držely Gret-
chen a kluka v oáze zelenkavého stínu. 
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Měl výrazný obličej, silnou čelist, vystouplé lícní kosti, 
ostře řezaný nos. Nebylo na něm nic jemného, ale jeho oči, 
když se setkaly s těmi jejími, se zdály laskavé a upřímné. 

„Co říkáte na výměnu informací?“ navrhl. „Řeknu vám, 
co vím o smrti vašeho otce, a vy mi řeknete, proč vám připa-
dalo nezbytné přivítat mě s nožem v ruce.“

To nebyl férový obchod. Jeho část bude plná lží a její 
vzpomínek, kterým nikdo cizí nemůže rozumět. Tatínkova 
smrt chránila její rodinu. Kdyby zemřel za velké války nebo 
na chřipku, na jeho ovdovělou ženu a děti by se brzy zapo-
mnělo. Nejspíš by je uklidili na farmu maminčiných rodičů 
v Dachau, kde by žili v pomalu se vkrádající chudobě. 

Místo toho byli chráněni. Starý člen strany našel pro ma-
minku místo správkyně penzionu. Jiný platil Gretchen hodi-
ny klavíru. Na Vánoce s Reinhardem dostávali desítky krabic 
čokolády, a když byla ještě dítě, dostala porcelánovou mrkací 
pannu a Reinhard kreslířské uhly a skicák s mimořádně ten-
kým papírem. Po stranických proslovech ji dámy z vyšší spo-
lečnosti líbaly na tváře, a když seděla u Hitlerova obvyklého 
stolu v Café Heck, muži z SA jí vděčně tiskli ruku. 

A hlavně byl strýc Dolf i nadále jejich drahým rodin-
ným přítelem. Někdy, když měl tesknou náladu, vyprávěl 
o houževnatém, spolehlivém starém Müllerovi. O tom, že 
jeho loajální pobočník věděl, že on, Hitler, je předurčen vy-
konat velké věci, a tak položil svůj život, aby je mohl do-
vést do konce. 

Žádný obchod nepřipadal v úvahu. „Kdo jste?“ zeptala se.
„Jsem reportér,“ řekl. „Přišel jsem za vámi, protože tato 

doba je pro nacistickou stranu klíčová…“
„Národně socialistickou,“ opravila ho bezděčně. Nesná-

šela, jak někteří lidé říkali „nacista“, jako by se nechumeli-



40

lo, jako kdyby snad ani nevěděli, že to je bavorský slang pro 
„venkovského balíka“. 

„Omlouvám se.“ Nepatrně se usmál, pak zvážněl. „Fräulein 
Müller, Hitler kandiduje na prezidenta, zatímco tu rozpráví-
me. Jeho strana má šanci stát se nejmocnější politickou silou 
země. A to se nesmí stát.“ 

„Nesmí stát?“ V jejím hlase bylo znát podráždění, i když 
se ho snažila potlačit. Vymyslel si snad tenhle člověk histor-
ku o jejím otci, aby ji vylákal na setkání a mohl se tu vyznat 
ze svého politického přesvědčení, protože věděl, že je jednou 
z Hitlerových oblíbenkyň a že by jeho obavy mohla přednést 
Führerovi? Strýc Dolf ji před takovými vetřelci varoval. 

Nyní více než kdy jindy se strana musí chránit před ne-
přáteli. V posledních volbách zvýšili národní socialisté svůj 
počet v Reichstagu z dvanácti na sto sedm poslanců a rychle 
se stávali nejpopulárnější stranou v zemi. Jak strýc Dolf často 
říkal, jejich politické hnutí dosáhlo obratu. 

„Národně socialistická strana je to nejlepší, co kdy moh-
lo Německo potkat!“ řekla Gretchen. „Herr Hitler je odhod-
lán snížit nezaměstnanost a vytvořit více pracovních míst.“ 

Kluk jí pohledem klouzal po obličeji a ona celá nesvá tro-
chu  poodstoupila. V očích měl pronikavou divokost. Ne-
mohla si vzpomenout, kdy se na ni naposledy někdo díval 
tak upřeně. 

„Vidím, že tomu skutečně věříte,“ řekl nakonec. „Proč taky 
ne. Žila jste v Hitlerově stínu, co si pamatujete.“ 

Přešla ta slova. „Proč jste mi poslal dopis?“
„Nic není důležitější než odkrytí lži.“ Přiblížil se k ní, jeh-

ličí pod jeho nohama zapraskalo. „A protože jste dcera Klau-
se Müllera. Myslel jsem si, že právě vy, více než kdo jiný, bu-
dete chtít vědět, co se mu stalo.“ 
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Mysl jí zatemnilo zmatení. „Už to vím. Zemřel, když chrá-
nil Herr Hitlera.“

„Byl zavražděn.“
Obrátila oči v sloup. „Jistěže. Státní policisté ho zastřelili 

a nechali vykrvácet na ulici.“
Taková ztráta času. Chtěla kolem něj projít pryč, ale chy-

til ji za paži. Prsty na její nahé kůži byly horké. 
„Je mi líto, Fräulein Müller, ale tak to nebylo.“ Jeho 

tmavé oči se zahleděly do jejích. „Starý člen strany, zklama-
ný Hitlerovou politikou, za mnou přišel s informací, která 
podle něj dokazuje, že váš otec nebyl zabit policií, ale kole-
gou z Národně socialistické strany. Váš otec nebyl mučed-
ník, Fräulein Müller. Byl zavražděn. Hodlám zjistit, kdo to 
udělal.“

Stromy se kývaly a splývaly dohromady, útlé černé kmeny 
a zelené větve v jednom víru, jako když dítě maluje ruka-
ma. Jakoby z dálky cítila, jak kluk zvolna sundal ruku z její 
paže, a pak vnímala jeho prsty, jak ji drží za ramena, navrací 
jí rovnováhu. 

Krutý žert. To bylo všechno. Konečně se jí vrátil hlas. 
„Mýlíte se.“

V černozeleném světle uviděla jeho zachmuřená ústa. Ne-
byl to žert. Zatímco na něj zírala oněmělá úžasem, spustil 
ruce podél těla, ale jeho dotek ji stále pálil na ramenou. 

„Mám důkaz,“ řekl tiše. „Zjistím, co stálo za vraždou va-
šeho otce, a až to udělám, dozví se to celý Mnichov.“

Zlehka se dotkl okraje svého klobouku. „Když se rozhod-
nete udělat ve jménu památky svého otce správnou věc, na-
jdete mě zítra večer v baru U Zlatého fénixe.“

Kráčel pryč, jeho vysoká postava se rychle ztrácela v dálce, 
až byl jen částí stínů, které se snášely na park. 



42

Absurdní lži, pokus přehnaně horlivého reportéra vyhra-
bat špínu na strýce Dolfa – tak to musí být. Sevřela nůž pev-
něji. Vyřezávaná dřevěná rukojeť se jí zaryla do prstů a téměř 
bolestivý pocit ji uklidnil. Výjimečný vztah její rodiny k Hit-
lerovi znamenal, že se také stali terčem.

Strýc Dolf ji varoval, že se musí mít neustále na pozoru 
před nesčetnými nepřáteli strany. Říkal, že jeho odpůrci jsou 
rozeseti po všech koutech města, sotva rozpoznatelní, jako 
pavučina – až když se na tenoučkou síť nalije voda, najed-
nou tam jsou, odpůrci třpytící se jako diamanty, zářivě jas-
ní a zcela zřejmí. 

Určitě by o této zvláštní rozmluvě chtěl vědět. Zaváhala. 
Něco na tom klukovi ji zadrželo. Možná laskavost v jeho hlase.

Myšlenky jí prořízla náhlá ostrá bolest. Nůž sklouzl. Mezi 
prsty jí tekly tenké pramínky krve. V soumraku vypadaly čer-
ně. Omotala si kolem bolavých prstů kapesník. Pak vystoupi-
la ze stromoví a dala se na cestu. 

I v houstnoucím šeru vypadal penzion omšele a zašle, jako 
stárnoucí divadelní herečka, která, skrytá pod silnými vrstva-
mi líčení, uvadá. Na několika místech byl umazaný od sazí, 
déšť z minulého týdne ušpinil okna a otevřenými dveřmi se 
nesl laciný pach ledvinkové polévky a koňského masa.

Ve vstupní hale Gretchen popadla telefonní sluchátko. 
Vytočila činžovní dům v Hohenzollernstraße číslo 93, otoči-
la se čelem ke zdi a shrbila ramena, jako by se mohla schoulit 
sama do sebe a stát se neviditelnou. Tlukot srdce jí s úlevou 
zpomalil, když na druhé straně někdo zvedl telefon společný 
pro celý dům a slíbil, že sežene Evu. 

Jak čekala, putovala očima po kýčovité červenofi alově 
květované tapetě. Na konci chodby klevetily v salonku dámy. 
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Bylo po večeři a ona se neukázala, aby mamince pomohla 
vařit a uklízet. Co asi řekne? Gretchen ztěžka polkla. Nic, 
s čím by její matka mohla přijít, nebude horší než to, co říkal 
ten kluk.

„Ahoj!“ Telefonními dráty se rozlehl Evin průzračně jasný 
hlas. „Díkybohu, že voláš! Trčím tady a čtu si fi lmové časopi-
sy, protože otec mě samozřejmě nepustí ven, takže se snažím 
nemyslet na dort s krémem…“

„Evo,“ skočila jí Gretchen do řeči, „stalo se něco zvlášt-
ního.“ Proti svým zvyklostem se rozhlédla po prázdné hale, 
ačkoli věděla, že je sama. „Můžu se zítra stavit u tebe v ate-
liéru? Musím s tebou mluvit.“

„Jsi v pořádku?“ zeptala se Eva. „Gretchen, zníš… ne-
vím… jako bys nemohla dýchat.“

„Ne, nejsem v pořádku.“ Slova z ní vypadla dřív, než je 
mohla zastavit. „Jeden muž – vlastně spíš kluk – prostě mi 
řekl strašnou věc o mém otci…“

Zmlkla, když se na schodech ozvalo tiché, lehké šoupání. 
Někdo z hostů scházel dolů. „Musím jít.“

Položila sluchátko do držáku a šla do kuchyně. Maminka 
stála u dřezu a myla nádobí. Dokonce i její úzká ramena vy-
padala naštvaně, když vyštěkla: „Proč jsi mi nepomohla s ve-
čeří pro hosty?“

„Omlouvám se, maminko. Ztratila jsem pojem o čase.“
„Ztrácíme mnohem víc než jen to.“ Maminka jí strčila do 

ruky mokrý talíř. „Všechny ty účty, Gretl. Už je nezvládám 
platit.“

I když majitelé budovy hradili elektřinu a uhlí, všichni 
obyvatelé museli platit za nájem a stravu. Gretchenina rodi-
na dávala nižší obnos a maminka dostávala za práci správky-
ně penzionu skromný plat, ale její mzda taktak stačila na ná-
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jemné a náklady na jídlo. Ostatní věci, jako třeba ošacení, 
musely být pořizovány s rozvahou. 

„Mohli bychom strýčka Dolfa požádat o půjčku?“
Maminka ponořila ruce do mýdlové vody. „Strana má usta-

vičně málo peněz, alespoň to tak tvrdí. Navíc dlužíme každý 
měsíc víc a víc.“ Podala jí další talíř a Gretchen si uvědomila, 
že ten první ještě neutřela. „Musíš si najít práci. Opravdovou 
práci, Gretl.“ Maminka se na ni nedívala. „Budeš muset pře-
stat chodit do školy.“

„Cože?“ Musela se přeslechnout. Jen ať jí nebere vzdělání, 
jediné, čeho se držela, aby mohla vylézt z propasti otročiny, 
ve které měla podle matky žít. Jen ať jí nebere sen stát se 
lékařkou. Ne teď, když měla jen pár měsíců před maturitou. 
Byla tak blízko. 

Gretchen pomalu odložila mokrý talíř na komínek na lin-
ce. Cinknutí porcelánového nádobí se v tiché kuchyni zdá-
lo hlučné. 

„Slyšelas.“ Maminka vyndala špunt a voda klokotala od-
tokovou trubkou. „Ráno začneme hledat vhodné místo. Moc 
volných jich nebude, ale Herr Hitler za nás jistě někde ztra-
tí slovo.“

Gretchen si připadala, jako by vstoupila do ledového jeze-
ra. „Prosím, maminko, musím se vrátit do školy. Jsem v po-
sledním ročníku gymnázia.“

„Já vím a chceš být lékařkou a všechny uzdravovat a dě-
lat samé báječné věci.“ Matka čistila linku a zněla rozzlobe-
ně. „Ale není to možné. Raději běž nahoru a vyžehli si tu bí-
lou blůzku, aby sis ji mohla zítra vzít, až půjdeš hledat práci. 
Neupravené děvče nikdo nepřijme.“

Gretchen otevřela ústa, aby se ohradila, pak je zase zavře-
la. Odmlouvání nebylo dovoleno. V žádné rodině. Neměla 



jedinou přítelkyni, která by se odvážila hádat se s rodiči. Bylo 
rozhodnuto. Žadonění ani slzy nepřipadaly v úvahu. Nic by 
nezměnily. Gretchen jako v mrákotách odešla do haly a má-
lem srazila muže, který si prohlížel jednu z lacině zarámova-
ných reprodukcí lučního kvítí. 

„Odpusťte,“ zamumlala a jen matně zachytila černé vlasy, 
brýle se zlatými obroučkami a příval omluv ve zmatené ško-
lácké němčině, pak vyrazila z hlavních dveří, seběhla ze scho-
dů a utíkala rychleji a rychleji, až měla pocit, že jí prasknou 
plíce.

Pomoc mohla hledat jen u jediného člověka, ale strýc Dolf 
měl mít ani ne za hodinu projev v budově Circus Kronu. Musí 
si pospíšit. 
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Circus Krone byla prostorná hala s desítkami řad dřevěných 
lavic. Gretchen se zastavila u vchodu. Na sedačkách se těsna-
ly stovky lidí. Měšťané v oblecích vedle dělníků v potrhaných 
sakách, hospodyňky v květovaných šatech vedle dam z vyšší 
společnosti v hedvábí, barevně nalíčení divadelníci se otírali 
o ramena pouličních hrubiánů v černém, všichni smíchaní 
dohromady bez ohledu na třídní kastování – tak, jak to Hit-
ler vždy prosazoval.

Různé třídy, avšak stejné napětí jim šponovalo ramena 
a stejná beznaděj jim zatemňovala oči. Potřebovali spasitele, 
který by je vytáhl z té ponuré propasti – propasti infl ace, vy-
soké nezaměstnanosti, hlodajícího hladu a řady slabých vlád, 
které se jedna za druhou rozpadaly. Z úst téměř všech kolem 
slyšela Gretchen slovo Heiland. Spasitel, vykupitel. Takové-
ho Hitlera potřebovali. Nebyla náhoda, že ho zdravili slovem 
Heil. A on přišel, aby tomu dostál. 

Pódium bylo stále prázdné. Ještě tu není. Teď ho ale ne-
smí hledat. Kdyby ho vyrušila před projevem, jen by ho to 
rozzlobilo.
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Vzduch byl mlhavý, jak se tabákový kouř líně nesl k vy-
sokému stropu. Hlasy v davu sílily a upadaly jako vzdouva-
jící se vlny a náhle se tlachání vzedmulo v tlumené burácení. 
„Sieg Heil! Sieg Heil!“

To bylo znamení, že přichází strýc Dolf. V přední řadě 
zahlédla jeho nevlastní neteř. Geli Raubalová se na sedačce 
otočila. Oči se jí rozšířily, jakmile se setkaly s Gretcheniný-
ma, a Geli na ni zamávala a nehlasně vyslovila Sedni si ke mně! 
Pospěš!

Gretchen chvátala prostřední uličkou. Geli si ji přitáhla 
blíž a zašeptala: „To je báječné, že jsi tady! Teď se nemusím 
unudit k smrti.“ Pokývla hlavou směrem k třicátníkovi vedle 
sebe. Gretchen ten růžolící obličej a ledové oči poznala. Pa-
třily jednomu z mnoha Hitlerových pobočníků, který občas 
dělal Geli garde. 

Dav znovu zajásal, a ušetřil tak Gretchen odpovědi. Často 
nevěděla, jak má na Geliiny prostořeké poznámky reagovat. 
Na rozdíl od národních socialistů, kteří Hitlerovi podlé-
zali, si Geli svého strýčka Alfa často dobírala, a uměla do-
konce způsobit něco tak neobvyklého, jako že se Hitler za-
smál sám sobě. Když se Geli před čtyřmi lety přistěhovala do 
Mnichova, Gretchen čekala, že je jejich rozdílný věk bude 
od sebe oddělovat – přece jen byla Geli o šest let starší – ale 
díky její veselosti a nenucenosti se spřátelily. Často spolu se-
dávaly v Café Heck nebo nakupovaly na Maximilianstraße 
a Gretchen se dívala, jak si Geli zkouší klobouk za klobou-
kem, až se nakonec zachichotala a řekla, že se nemůže roz-
hodnout a bude si je muset koupit všechny a prosím, účet 
pošlete strýčkovi. 

Dav zaburácel. Gretchen se postavila spolu s ním a mžou-
rala přes tlačenici těl a rozvířený cigaretový kouř. Podél stěn 
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a pod vyvýšeným pódiem stáli uniformovaní příslušníci SA. 
Rozhlíželi se a sledovali publikum. Byli připraveni vyskočit 
a odvléct provokatéry. 

Rozeznala mezi nimi Reinharda, věž v hnědé uniformě. Stál 
s rukama za zády, nohy daleko od sebe, připraven k útoku. 

Rychle od něj odvrátila pohled a byla ráda, že si jí nevšiml. 
I teď, když ji zaplavovala vlna úlevy, se cítila trapně. Nikdy 
nikomu nemůže říct, jak moc se bojí svého vlastního bratra 
nebo jak ji Reinhard tajně trestá za zaklení nebo nevhodný 
smích tím, že na ni připravuje škaredé podrazy. Knihu, kte-
rou si vypůjčila z knihovny, našla během deštivé noci ležet na 
vstupních schodech, ačkoli by mohla přísahat, že si ji dala do 
školní brašny. Svou nejlepší blůzku objevila smotanou pod 
postelí, přestože už ji tam hledala pětkrát. Nikdo jiný to být 
nemohl, i když on se nikdy nepřiznal a ona neměla nervy na 
něj uhodit. 

Vzduch zaplnily výkřiky Sieg Heil, když Hitler kráčel pro-
střední uličkou, obličej měl napjatý a rázně máchal pažemi. 
Dnes večer na sobě měl modrý seržový oblek, na který byl 
tak hrdý, a na čele už se mu leskl pot. 

Gretchen se stejně jako ostatní otočila, aby viděla Hitlera 
přicházet. Lidé v publiku zvedli paži k národně socialistické-
mu pozdravu, jednotní v identickém postoji. 

Ale vzadu stál někdo, kdo ani nesalutoval, ani neaplaudo-
val. V mdlém světle ho sotva viděla – vysoká postava, paže 
zkřížené na široké hrudi. Když se pohnul a ozářilo ho bledé 
světlo žárovek, málem nahlas zalapala po dechu. Byl to ten 
kluk z parku. 

Díval se na ni. Když se jejich pohledy setkaly, smekl klo-
bouk. Poprvé uviděla záplavu jeho tmavých vlasů, kaštanově 
hnědé pramínky lesknoucí se ve světle lamp.
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Nemohla si pomoct a šťouchla do Geli. „Znáš toho klu-
ka? Toho, co stojí vzadu a má překřížené paže?“

Geli se podívala a pak se zasmála, zvuk pohltila další vlna 
aplausu, když Hitler vyšel na pódium. Její krátké hnědé mi-
kádo se Gretchen otíralo o tvář, jak se k ní nakláněla a šepta-
la: „Fešák, co? To je Daniel Cohen, drahoušku. Nejnovější re-
portér Jedové chýše. A Žid.“

Jedová chýše. Gretchen o ní samozřejmě slyšela. Šlo o místní 
sociálně demokratické noviny s názvem Münchener Post, jednu 
ze stále menšího počtu tiskovin namířených proti straně. Strýc 
Dolf o jejích reportérech prohlašoval, že jsou banda šarlatánů, 
kteří o něm kuchtí zlomyslné lži, a vymyslel pro ně tuto pře-
zdívku. Podle strýce Dolfa to byla nejhorší možná urážka, pro-
tože být travič znamenalo být hanobitel rasy s nečistou krví. 

A Žid. Předtím se jí líbily chlapcovy oči, zdály se jí pře-
krásné. A ostré linie jeho obličeje a jeho hluboký, rychlý hlas.

Její myšlenky přerušil náhlý rozruch. V zadní části haly 
obestoupila skupina hnědokošiláčů postaršího muže. Vypadal 
sešle a křehce jako větvička, ale pral se obstojně, kopal a bil 
útočníky. Dav se bavil a tropil si žerty z toho, jak se příslušníci 
SA snažili starce zadržet. Jeden z nich ztratil rovnováhu a vrazil 
pozadu do statného muže oblečeného v hnědé barvě SA. 

I na tu dálku poznala Gretchen jeho širokou, zavalitou po-
stavu. Kdysi snad silnou a svalnatou, ale nyní rychle měknoucí 
v tuk. Byl to SA-Stabschef Ernst Röhm, velitel SA a Reinhar-
dův nadřízený. 

Röhm chlapce odstrčil a naštvaně křičel. Přihnal se k Rein-
hardovi, který stál bez výrazu opodál. Šťouchl ho prstem do 
obličeje a něco řval. 

Potom Reinhard vstoupil do masy ohánějících se těl a od-
strkoval své druhy, dokud se nedostal ke staříkovi. Muž couvl 
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a na znamení kapitulace zvedl ruce, ale Reinhard jeho smíř-
livé gesto ignoroval. Jednou rukou ho chytil za pas, zvedl ho 
lehce jako pytel pšenice a vynesl ho ven, zatímco muž křičel 
o pomoc. 

Nijak by ji to nezajímalo, protože hnědokošiláči často vy-
váděli lidi z publika pryč, ale zahlédla Cohena, jak také utíká 
k východu. Vypadal vyděšeně. 

Po skončení proslovu vyšel strýc Dolf ven, ještě když hrála 
hudba, což byl jeho obvyklý trik, jak uniknout davu přívr-
ženců. Zatímco ostatní postávali v malých hloučcích a pro-
bírali Hitlerovy návrhy ohledně vytvoření pracovních míst 
na stavbě silnic a domů, Gretchen popřála Geli a jejímu do-
provodu dobrou noc a pak utíkala tlačenicí vstříc teplému 
hvězdnému večeru. 

Hitlerův červený mercedes stál u obrubníku s nastarto-
vaným motorem. Šofér mu právě otevíral zadní dveře, když 
k nim Gretchen doběhla a zavolala jeho jméno. 

Strýc Dolf se otočil. Vypadal vyčerpaně, kůži měl ble-
dou a tenkou jako papír. Vlasy na spáncích mu potemněly 
potem a hnědé pramínky se změnily v černé. „Ale, Gretl. 
Neměla bys být doma a pomáhat mamince jako hodné 
děvče?“

„Prosím, strýčku Dolfe.“ Z rychlého běhu ji svíralo na 
hrudi. „Stalo se něco strašného. Maminka říká, že už se ne-
můžu vrátit do školy.“

„To je všechno?“ Uchechtl se. „Většina dívek tvého věku 
by jistě dychtila odejít ze školy a usadit se místo toho s něja-
kým slušným mužem.“ Poplácal ji po tváři. „Ale ty chceš asi 
dál chodit do školy, ty má malá budoucí lékařko. Proč tvoje 
maminka zamýšlí ukončit tvá studia?“
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„Herr Hitler,“ řekl řidič tiše, „publikum začne každou chví-
li vycházet.“

Hitler zabručel. „Vždycky po proslovu mě chtějí uštvat 
a dohadovat se o každičkém bodu.“ Zvedl prst. „Nikdy niko-
mu nedej příležitost, aby zpochybnil tvé ideje!“

„Prosím, strýčku Dolfe, potřebuju jen chvilku.“ Zoufal-
ství jí svíralo hlas natolik, že ho ani nepoznávala. „Maminka 
říká, že si to nemůžeme dovolit. Říká, že si musím najít práci, 
ale té je tak málo a já bych tak moc chtěla být lékařkou a vy 
byste jistě mohl udělat něco…“

„Hanfstaengle,“ přerušil ji strýc Dolf, „nestěžoval jste si 
včera, že máte v kanceláři málo lidí?“

Až teď si Gretchen všimla vysokého muže, který se opí-
ral o pár metrů dál o kandelábr. Ernst Hanfstaengl byl šéf za-
hraničního tisku NSDAP, chlap jako hora s ohromnou vy-
stouplou bradou a nepoddajnými černými vlasy. 

„Nejen že jsem si stěžoval, Herr Hitler, v podstatě jsem to 
rozkřičel do všech světových stran. Navíc jsem zavřený v mr-
ňavé kanceláři, kde mě nikdo nikdy nenajde…“

„Ano, ano, skutečně musíme vaši situaci změnit, Hanfstaen-
gle,“ řekl Hitler spěšně. „Fräulein Müller bude vaše nová asis-
tentka. Může vypomáhat vaší sekretářce, až si tedy nějakou 
najmete. Začne pozítří, což vám poskytne dostatek času najít 
pro ni stůl.“

Gretchen chtěla něco namítnout. Copak ji neslyšel, když 
říkala, že žádnou práci nechce, že chce dál chodit do školy? 
Přesto však nic neřekla. Laskavost od Hitlera se neodmítá. 

Hanfstaengl se na Gretchen rezignovaně podíval. „Ne-
předpokládám, že byste měla zkušenost s prací sekretářky, 
nebo snad máte?“

„No, pomáhám mamince v penzionu…“
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„Jinak řečeno nemáte.“ Obrátil oči v sloup. 
„Hanfstaengle,“ vyštěkl na něj Hitler, „jistě nepožaduji 

příliš, když chci zaměstnat dceru našeho padlého druha, že?“
Hanfstaengl spolkl povzdechnutí, jeho obrovská ramena 

se při tom téměř otřásala námahou. „Jistěže ne.“
„Její otec přinesl straně nejvyšší oběť.“ Hitler zvýšil hlas. 

Gretchen za nimi uslyšela dupot kroků. Dav opouštěl Circus 
Krone. „Kdyby nebylo Klause Müllera a jeho odvážného činu, 
nebyl bych tu. Avšak Prozřetelnost se mnou měla jiné úmysly.“ 

„Herr Hitler,“ řekl řidič, „skutečně už musíme jet!“
„Ano, ano.“ Strýc Dolf políbil Gretchen ruce. „Nebuď tak 

sklíčená, mé dítě. Vše je zařízeno.“
Ale, vznášelo se jí na rtech, jenže říct se to neopovážila. 
Hitler a Hanfstaengl nastoupili do mercedesu. Když auto 

odjíždělo, sledovala, jak se zadní světla mění v rubínově čer-
vené tečky. 

Neporozuměl jí. Tak to bylo. Až mu to pořádně vysvětlí, 
promluví s maminkou. Jistě najde způsob, jak by mohla dál 
chodit do školy. Cožpak pro Geli nezařídil univerzitní stu-
dium medicíny, a když ji pak přestalo bavit, nenašel pro ni 
snad učitele hudby, aby mohla začít pěveckou kariéru? Jistě 
pro ni bude moci udělat to samé. 

Proud myšlenek přerušil dusot kroků. Pochodovala k ní 
skupina mladých mužů, oblečených shodně do černých košil 
a červených motýlků. Strnula na místě. Komunisti. Z desítek 
soupeřících politických stran, které se v Mnichově vyrojily 
po velké válce, byli tihle jediní, kterých se bála. Strýc Dolf 
říkal, že komunismus je mor šířící se z ruských stepí, kte-
rý nakazil mnoho evropských zemí. Ideologie vytvořená jen 
proto, aby podporovala židovské zájmy a zničila veškeré ne-
židovské národy. 



A měli obušky. 
„Zaslechli jsme ošklivou zvěst, že tu dneska měli dostave-

níčko náckové,“ křikl jeden z nich. Měřil si ji pohledem. „Vi-
dím, že tak ošklivá nakonec nebyla.“

Horečným pohledem prohledávala ulici. Nikdo jiný tam 
nebyl. Za ní se z Circus Kronu pomalu loudalo tlachající 
publikum. Byli o několik metrů dál. Ne dost blízko, kdyby 
se komunisti rozhodli, že ji napadnou. Už slyšela o dívkách, 
které se zapletly do pouličních bojů mezi národními socia-
listy a komunisty. V Berlíně dokonce loni jedna zemřela. Ne-
bylo kam utéct.

„Mýlíte se.“ Přiměla svůj hlas, aby se nechvěl. „Jen jdu 
domů, to je vše.“

„Pěkná historka.“ Jeden z mužů šťouchl do dalšího. „Po-
dívej na její řetízek.“

Hakenkreuz! Prsty se dotkla přívěsku. Zapomněla, že ho 
má na sobě. To si mohla na krk rovnou pověsit ceduli, že je 
Hitlerovou oblíbenkyní.

„Přece byste neublížili dívce,“ řekla. 
„Ne,“ řekl ten samý muž. „Ale rád si tě vezmu jako ru-

kojmí.“ 
A skočil na ni. 
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Na hrozivý okamžik se muž pozastavil v letu. Gretchen se dí-
vala, jak se k ní blíží, jak jeho tělo klesá a klesá…

Pak ho ke straně srazila tmavá šmouha. Zápolili spolu na 
chodníku a kleli. Uslyšela odporný zvuk pěstí dopadajících 
na maso. Tmavá šmouha se vyškrábala na nohy a podívala se 
na ni. Byl to Kurt. Ze šrámu pod okem mu kapala krev. 

„Vypadni odsud!“ zařval a ona se otočila a utíkala. 
Za sebou slyšela dunět po chodníku kroky komunistů. 

Před sebou uviděla Reinharda a skupinu členů SA, jak stojí 
v hloučku, smějí se a tlachají. Otočili se a v obličejích se jim 
zračil údiv, když ji uviděli. 

„Komunisti!“ křičela. „Pomoc!“
Proběhli kolem ní. Utíkala dál, ale někdo ji chytil za paži. 

Málem ucukla a až potom si všimla, kdo to je. 
Šéf SA Röhm. Ztratil čepici, takže si všimla, že má vlasy 

ostříhané tak blizoučko u hlavy, že je mu vidět bledá, jako 
u prasete do růžova vydrhnutá kůže. Zaostřil na ni malými 
očky. Široký obličej měl zohyzděný jizvami. Od šrapnelu, ří-
kalo se, ale nevěděla, jestli se zranil během velké války, nebo 
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ve dvacátých letech, když žil jako žoldák v Bolívii. Ty velké 
rýhy ji vždy znervózňovaly, už od doby, co ho v dubnu zno-
vu potkala, když ho Hitler povolal zpět do Mnichova, aby 
převzal SA. 

„Fräulein Müller, tohle není místo pro vás.“ Hlas měl drs-
ný, jako když se o sebe třou dva archy smirkového papíru. 
„Pojďte.“

Pevně ji chytil za pas a táhl ji pryč. Klopýtavě se dala do 
mírného běhu, aby mu stačila. Před nimi se ulice táhla jako 
šedá stužka, až nakonec končila v temnotě, a křik a řev mužů 
za nimi začal pomalu slábnout. 

„Nedívejte se tak vyděšeně, Fräulein.“ Röhm se zastavil, 
ohromná hruď se mu ztěžka vzdouvala. Zašklebil se, což ji 
polekalo. „Pouliční bitky bychom měli oslavovat, ne se jich 
bát. To je jedna z mnoha věcí, na nichž se s Führerem ne-
shodneme. S vámi je stejná potíž jako s většinou Němců. 
Naši krajané zapomněli, jak nenávidět.“ Širokou tlapou si 
přejel po hnědé košili a urovnal záhyby. „Váš bratr to chápe.“

Vybavila si, jak se na ni Reinhard podíval přes kuchyňský 
stůl prázdnýma očima, když matce jakoby nic sděloval, jak 
má Gretchen ráda židáky. Zachvěla se. Ano, Reinhard chápal 
nenávist. Někdy se sama sebe ptala, jestli nenávidí i ji. Nebo 
jestli si snad myslí, že jeho léčky jsou prapodivná forma sou-
rozeneckého popichování…

Vzduch prořízl pronikavý zvuk policejních sirén. Röhm 
zaklel. „Musím jít rozehnat muže. Pošlu Kurta, aby vás od-
vezl domů.“

„Ne! To není třeba!“ Mluvila ale jen k jeho zádům, už bě-
žel zpátky směrem ke rvačce. Od Circus Kronu přibíhali další 
muži, aby se přidali k bitce. Ulici nyní zaplňovalo asi třicet 
nebo čtyřicet mužů, kteří se bili a řvali. 
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O pár metrů dál vrážel Reinhard pěsti do obličeje nějaké-
ho muže a lhostejně přihlížel, jak se hroutí k zemi. Jiný muž 
skočil Reinhardovi na záda, ale s Gretcheniným bratrem jeho 
váha sotva pohnula. Jedním rychlým pohybem sáhl za sebe, 
popadl útočníka za paži, převrátil ho dopředu a shodil ho na 
chodník.

Gretchen nedokázala odtrhnout pohled. Likvidovat muže 
několika dobře mířenými údery vypadalo u Reinharda tak 
snadně. Když vstoupil do zlatého světla lampy, viděla, jak klid-
ně a netečně vypadá jeho obličej. Očima přelétal sem a tam 
a hledal možnou hrozbu, čelisti měl zatnuté, ale ve výrazu ne-
měl zlost, obličej mu nekřivil strach. A přece… Gretchen si 
prohlédla ostatní muže. Všichni vypadali rozzuřeně nebo vydě-
šeně, někdy obojí. Reinhard byl jediný, kdo se zdál nedotčený.

Ozvaly se další policejní sirény. Muži se rozutekli, hnali se 
do stínů. Stejně rychle jako začala, bitka také skončila. Gret-
chen uvolnila dech, aniž by si uvědomila, že ho zadržovala. 
Roztřeseně se otočila. 

„Gretchen!“ volal za ní Kurt.
Takže Röhm na slib, že pro ni najde šoféra, nezapomněl. 

Myšlenka na to, že opět usedne do Kurtova auta, byla víc, než 
mohla snést. Vzpomněla si, jak mercedes klouzal po dlažbě, 
přední světla ozářila obličej Žida strnulého v šoku jedinou 
hrozivou vteřinu předtím, než se auto stočilo do protisměru. 
Ale nemohla vymyslet důvod, proč jízdu odmítnout. Bude 
s ním muset jet.

„Dneska to byla drsná parta,“ řekl Kurt, když k ní došel. 
„Ještě pár minut a měli by to spočítaný. Radši se ztratíme, než 
přijede policie.“

Běželi do postranní uličky. V tuhle pozdní hodinu byla 
opuštěná, světla kancelářských budov zhasnutá. V polovině 
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ulice stálo u obrubníku Kurtovo auto. Když se rozjeli, Gret-
chen zírala přes zamazané přední sklo, poslouchala, jak pneu-
matiky kodrcají po dlažbě, a přemýšlela, co říct, aby zaplnila 
ticho. Ten starý muž! Opatrně si Kurta prohlížela koutkem 
oka. Nakláněl se nad volantem, mračil se a s námahou mžou-
ral na cestu.

„Věděl jsem, že mám to okno umýt,“ mručel. 
Před nimi se po chodníku motalo několik opilých mužů. 

Někde se otevřely a zavřely dveře a krátce propustily řev hudby.
„Kurte,“ řekla Gretchen, „kdo byl ten stařec? Ten, kterého 

jste dnes v noci vyvedli z Circus Kronu?“
„Hmm? Jo, jenom polomrtvej blázen ze strany.“ Kurt se 

zamračil ještě víc. Opilci si jich všimli a jeden z nich si začal 
rozepínat kalhoty a chlípně se díval na Gretchen. „Hlupá-
ci!“ Kurt vystrčil hlavu z otevřeného okénka. „Nikdo tu tvo-
jí ubohou chloubu vidět nechce!“ To musí zápolit s každým? 
Gretchen spolkla povzdech. 

Po letmém pohledu do stran Kurt sešlápl plyn a prolétl 
křižovatkou. „Šéfův rozkaz,“ dodal. „Röhm řekl, že ho máme 
vyvést z každé schůze, na kterou přijde.“

To byla zvláštní odpověď. Gretchen potlačila třes. Proč se 
Röhm zajímal o starého nemohoucího člena strany?

„Co se s ním stalo?“ zeptala se.
„Nevím.“ Kurt si poklepal na kapsy, nejspíš hledal ciga-

rety. „Dali jsme mu lekci a pak se odpotácel s nějakým klu-
kem. Brečel jako dítě.“ Zašklebil se a vytáhl krabičku. „Hurá, 
cigarety!“

„Proč se SA-Stabschef Röhm o toho muže zajímá?“
Kurt sešlápl brzdu tak prudce, že musela vymrštit ruce, 

aby nespadla na převodovku. „Pitomí řidiči.“ Gestikuloval 
na opla, který se vlekl před nimi. „Ten stařík se potuluje ko-
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lem ústředí strany a chodí na Führerovy projevy. Ptá se na 
různý otázky ohledně puče.“ 

Puč. Srdce se jí rozbušilo. Událost, která vyústila v poulič-
ní přestřelku, v níž zahynul její otec. 

„Otázky?“ Doufala, že zní nenuceně. „Co chtěl vědět?“ 
Kurt hledal po kapsách zapalovač a jednou rukou řídil 

tichou ulicí. Když se zapalovač rozhořel, Kurtův obličej na 
okamžik ozářil oranžový plamínek a odhalil jeho světlé obočí 
a nefritově zelené oči. „Různý nesmysly. Pozice mužů v před-
ní linii. Ožehy střelným prachem. Blbej stařík asi senilní.“

Ztuhla. V uších se jí rozezněl tlumený hukot. Váš otec ne-
zemřel jako mučedník v zájmu nacistické věci a vratké postavení 
Vaší rodiny v Hitlerově straně se zakládá na lži. Starý člen stra-
ny, který znal jejího otce v počátcích stranického úsilí a který 
možná pochodoval po boku jejího otce v posledních minu-
tách jeho života… „Ano, nesmysly,“ dokázala ještě říct. „Asi 
přichází o rozum.“ 

Když Gretchen konečně dorazila do penzionu a zavřela dve-
ře Kurtovi před nosem, zatímco se nakláněl pro polibek, což 
jí připadalo směšné, spěchala nahoru a přeskakovala při-
tom vrzající schody. Stejně jako každou noc zamkla dveře, 
pod kliku zaklínila židli a rozvázala těžké závěsy. Sama, ko-
nečně. 

Proužkovaný Peterl byl v almaře, stočený ve špičce její 
zimní galoše. Přenesla ho k posteli, natáhla se na žinylkový 
přehoz a kocourka si položila na hruď. Předl, zatímco ho hla-
dila a přemýšlela. 

Stařec se vyptával na pozice mužů v přední linii. Určitě 
myslel pochod na Residenzstraße. Před osmi lety, poté, co se 
jim nepodařilo převzít v puči moc nad městem, pochodovali 
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národní socialisté Mnichovem, přímo do čekajícího kordonu 
policie. Její otec šel se strýcem Dolfem vepředu. Když začala 
přestřelka, tatínek skočil před Hitlera a jeho tělo sebou šku-
balo, jak se mu do hrudi zavrtávaly kulky. Zasáhly ho střely 
zamýšlené pro jeho vůdce.

Hrudník jí stáhla stará známá obruč a bránila jí v dýchá-
ní. Klid, klid. Zavřela oči a soustředila se na to, jak jí plíce-
mi proudí kyslík. Tři hluboké nádechy, starý trik, který ji na-
učil Hitler. Cítila, jak se jí nosními dírkami valí vzduch, jak 
jí zaplňuje hruď. 

Metoda fungovala, jako vždycky. Otevřela oči. Muži v před-
ní linii – slavný generál z velké války, bývalé letecké eso, 
armádní důstojník, prominentní národní socialista z Ruska, 
mnichovský vůdce SA, Hitlerův osobní strážce, Hitler sám 
a její otec, Hitlerův starý přítel z války. 

Tatínek zastřelen… Zaplavily ji vzpomínky – lechtání jeho 
kníru na tváři, když jí dával pusu, a teplá hrubost jeho dlaní, 
když ji hladil po obličeji. 

Seděli na zemi v kuchyni, v jediném pokoji, který si moh-
li v bídně studeném listopadu roku 1923 dovolit vytopit. Ta-
tínek na sobě měl uniformu z velké války a na paži pásku 
zdobenou hákovým křížem. Choulili se u kamen, když jí do 
rukou položil koťátko. 

„Je pro tebe,“ řekl tatínek. „Už jsem ho pojmenoval Prouž-
kovaný Peterl.“

„Tatínku, ten je krásný!“ Pohladila ho po měkkém kožíš-
ku. „Ale co když se taky zaběhne? Jako Malý Franzl?“

Tatínkovým obličejem se mihl zvláštní výraz. Chvíli to 
vypadalo, jako by měl strach. Ale to bylo směšné. Její velký 
a silný tatínek se nebál ničeho, a jistě ne rodinné kočky, kte-
rá před měsícem zmizela. 
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„Musíš na něj dávat velký pozor,“ řekl nakonec. „Nedo-
vol nikomu jinému, aby si s ním hrál. To kotě je jen pro tebe, 
rozumíš?“

„Ano, tatínku. Děkuju.“ Když mu dala pusu, ucítila na tvá-
řích vlhko a věděla, že to je z jeho slz, a plakala taky, protože 
tatínek slíbil, že zítra večer budou z radnice vlát vlajky národ-
ních socialistů. Ale předtím bude muset udělat něco moc ne-
bezpečného. 

A teď, po osmi letech, v jiném domě, v jiné čtvrti, v jiném 
období svého života se zase cítila jako devítileté dítě, osamělá 
a oplakávající otce, který se už nevrátí.

Jeho uniformu uchovávala v horní poličce almary. Když 
maminka přišla z městské márnice s tatínkovými věcmi 
domů, chtěla ji spálit a ošoupané boty a zkrvavené vlněné 
kamaše vyhodit. Ale Gretchen žadonila, aby si směla nechat 
jeho košili, rozpadlý kus látky, který stále dokola objímala, 
a plakala, protože tatínka ani trošku neochránil, ale stejně 
ho potřebovala, protože to byla poslední věc, která se dotý-
kala jeho kůže. 

Košile byla složená do malého čtverečku. Zatřepala s ní 
a prsty přejela po dírách od kulek. Tolik děr, ani je nedokáza-
la spočítat, i když se snažila. Střelný prach a zaschlá krev, ble-
dě šedá a rezivě červená, všude. V očích ji pálily slzy, začala 
košili skládat a ztuhla, když uviděla díru na zádech.

Nemohla dýchat. Díra v zádech košile, kde byly otco-
vy lopatky. Díra po kulce. Na okrajích byl do látky vstřeba-
ný šedý prach. Zmateně přejela prsty po rozedraném kruhu, 
který byl ztvrdlý zaschlou krví a vybledlý výstřelem zbraně. 
Ožehy střelným prachem, říkal starý muž.

Věděla, jaký tvar po sobě kulky nechají, když se do něče-
ho zavrtají, a znala i šedavý prach, který se rozptýlí, když se 



střílí na blízký cíl. Strýc Dolf ji to naučil už dávno, když byla 
ještě malé děcko. Byl jedním z nejlepších střelců ve městě 
a věřil, že se zbraní by měl umět zacházet každý. 

O nedělních odpoledních, poté, co si u nich vypil čaj, 
brával s tatínkem ji a Reinharda do Anglické zahrady, do bu-
kového mlází daleko od chodníčků, aby je nikdo neviděl cvi-
čit střelbu na stromy. Nejprve ji zpětný ráz odrazil několik 
kroků nazpět, k nohám strýce Dolfa. Smál se a ukázal jí, jak 
si má zabořit paty do hlíny, aby stála pevně. 

Zírala na tatínkovu košili. Kdyby to byl díra, kterou kul-
ka vyletěla ven, nebyl by kolem střelný prach. Jen krev. Ale 
ona ho viděla, špinavý kruh šedavého prachu a zaschlé krve.

Někdo jejího otce střelil do zad. Státní policisté stáli před 
ním. Za ním byli jen ostatní národní socialisté. 

Ten Žid měl pravdu. 
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Když Gretchen druhý den večer vešla do tančírny U Zlatého 
fénixe, zarazila se a zírala kolem sebe. Na stěnách byla tapeta 
s modrozlatým vzorem, která ohromný prostor proměnila ve 
třpytivé velikonoční vejce. Ze stupínku pro orchestr se linul 
nádherný zvuk pulzující rozvlněnou energií. Kolem doko-
la místnosti byly rozestavěné stolky, u kterých se skleničkou 
v ruce posedávaly páry ve večerním oblečení. 

Místnosti vévodil taneční parket. Byl to prostorný dřevě-
ný obdélník, na němž muži ve smokinzích a ženy v krátkých 
saténových šatičkách tančili výstřední sestavu, kterou Gret-
chen znala z fi lmů. Charleston, tak se to asi jmenovalo, po-
pulární tanec z Ameriky. Nemohla potlačit nával vzrušení. 
Všechno se zdálo tak krásné a oslnivé. 

„Ta hudba,“ řekl hlas za jejími zády, „je americký swing.“
Otočila se. Daniel Cohen se opíral o bar. Dnes večer na 

sobě měl černý oblek. Motýlek měl rozvázaný a vrchní knof-
lík košile rozepnutý, což odhalilo jeho klíční kosti. Viděla, 
jak mu na krku tepe pulz, překotné bubnování pod kůží, 
a ten pohled ji uklidnil. I on je nervózní.
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„Swing je zvrhlý,“ přinutila se říct.
Prohlížel si ji pozornýma očima. „Líbí se vám?“
Ano. Ale neměl by. „Nikdy dřív jsem nic podobného ne-

slyšela,“ vyhnula se odpovědi.
Cohen řekl pár slov barmanovi. Gretchen se opírala o ba-

rový pult a snažila se budit dojem, že ví, jak se chovat. Tohle 
je šílenství. Pohlédla k východu. Možná by měla odejít. Pak 
by se ale nedozvěděla, co se stalo tatínkovi.

Stála bez hnutí.
Cohen jí do ruky vtiskl sklenici. „Vy národní socialisté 

teda víte, jak se vyšňořit.“
Zarděla se a odolala nutkání sklopit oči. Ty šaty jí dala Geli 

loňské léto, když už ji přestaly bavit. Krátké černé koktejlové 
šatičky se třpytily tisícovkou fl itrů. Gretchen si rozpletla cop, 
který nosila normálně, a nechala dlouhé vlasy, aby se jí vlnily 
až do půli zad. Hlavu jí obepínala korálky posetá čelenka s čer-
ně obarveným pštrosím peřím. Geliiným křivkám padly šaty 
skvěle, ale na Gretchenině menší postavě spadával živůtek níž, 
než jí bylo milé, a tak si výstřih neustále popotahovala nahoru. 

„Děkuju.“ Chtěla mu sklenici vrátit, ale nevzal si ji. „Ne-
mohu od vás přijmout dar…“

Zkřivil ústa. „Myslíte od Žida? Skutečně pochodujete, jak 
Hitler píská, není-liž pravda?“ Popadl sklenici a postavil ji na 
bar tak prudce, až obsah vyšplouchl přes okraj. „Zvládnete si 
sednout se mnou ke stolu, nebo musíme zůstat stát?“

Rozzlobila ho. Nevěděla, co ji překvapilo víc – to, že jí to 
mrzelo, nebo to, že se tím Cohen vůbec zaobíral. Z nějaké-
ho důvodu jí připadal jako někdo, kdo by nikdy nepřipustil, 
aby se kvůli někomu cítil nepříjemně. 

„Omlouvám se,“ řekla, ale jen mávl rukou.
„Zapomeňte na to. Pojďme se posadit.“
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Našli maličký stolek u zdi. Gretchen pozorovala muže 
a ženy u baru, kteří se nad svými skleničkami smáli až příliš 
nahlas, a tanečníky, kteří se na parketu pohybovali až pří-
liš rychle, jako by chtěli alespoň na jednu noc zapomenout 
na svoje nesnáze.

„Proč se pořád rozhlížíte?“ zeptal se Cohen. „Nemusíte 
se bát, že by vás se mnou přistihli. Pochybuju, že by některý 
z vašich přátel z NSDAP přišel na místo, jako je tohle.“

„Ne, já jen, že jsem ještě nikdy nebyla v nočním klubu.“
Překvapeně vykulil oči. „Jak je možné, že v tomhle městě 

žiju jen měsíc a nejspíš už jsem z něj viděl víc než vy?“
„Nesmím.“ Mluvila vzpurně, aby skryla rozpaky. Musí 

vypadat jako dítě. Malé děcko, které nesmí chodit do barů 
ani poslouchat populární hudbu. 

„Jak jste se sem tedy dnes dostala, když to máte zakázané?“
Celá v rozpacích si poposedla. „Tajně jsem utekla.“
Zasmál se. Náhlé veselí mu změnilo obličej a zaoblilo jeho 

tvrdé rysy. Zalapala po dechu a musela se podívat jinam.
„Skutečně?“ řekl Cohen. „Možná s vámi tedy ještě není 

vše ztraceno. Za tím, co vám ukazují národní socialisté, je 
skryté město plné hudby, kultury, umění a tance, to všechno 
se před vámi snaží schovat.“

Jeho souhlasný tón ji zahanboval. Nedokázala si předsta-
vit, co by udělal strýc Dolf, kdyby na to přišel. 

„Nepotřebuju vaše rady,“ řekla. „Vytratila jsem se z domu, 
abych s vámi mohla znovu mluvit. Potřebuju, abyste mi vy-
světlil tu tajemnou historku o mém otci, o které se domnívá-
te, že jste odhalil.“

Mluvila tiše, aby neslyšel, jak moc se jí třese hlas. Nikdy 
nepřátelům neukazuj, že ti na něčem záleží, učil ji tatínek, pro-
tože potom nad tebou získají převahu. 
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Z reportérových rysů zmizelo veškeré veselí. Naklonil se 
přes stůl a na tvářích se mu odráželo tlumené světlo lustrů. 
„To vy jste na Dearstynea poslala ty hnědokošilaté grázly, je 
to tak?“ Pohled upíral do jejích očí. „Bála jste se, že by zni-
čil drahocenné výhodné postavení vaší rodiny ve straně. Ni-
kdo jiný to být nemohl. Držel jsem ho v tajnosti přede všemi 
kromě šéfredaktora.“ 

Netušila, proč ji zloba v jeho hlase překvapila. Strýc Dolf 
ji varoval, že Židé jsou zmije schované v trávě, připravené 
každou chvíli zaútočit. „Nikomu jsem to neřekla. A kdo je 
Dearstyne? Ten starý muž v Circus Kronu včera večer?“

„Ano, Stefan Dearstyne.“ Mluvil nepřátelsky. „Váš bratr 
a jeho kumpáni ho bili a kopali, když klečel a hledal svoje vy-
ražené zuby.“ Před očima se jí mihla představa Reinharda, jak 
se sklání nad bezbranným starým mužem s rukou napřaže-
nou k ráně. Udělalo se jí špatně. „Nejsme tu, abychom mlu-
vili o nich, ale o mém otci…“

Cohen prudce vstal. „Už ty vaše vytáčky nemůžu poslou-
chat. Ani kvůli největšímu sólokapru své kariéry. Sbohem, 
Fräulein Müller.“

„Počkejte!“
Spěchala za ním. Její paže se natáhla dopředu a prsty se ob-

točily kolem jeho zápěstí. Zastavil se a díval se dolů na její ruku, 
jako by ho ten pohled znechucoval. „Jste si jistá, že chcete tohle 
dělat?“ zeptal se. „Dotknout se Žida? Není to proti pravidlům?“

„Teď mi na pravidlech nezáleží!“ Mluvila potichu, ale lidé 
od okolních stolů se na ně stejně otáčeli. „Lidé na nás zírají.“

Beze slova šel přes taneční parket rychle pryč. Nesmí ho 
nechat odejít, ne dokud nebude znát příběh Herr Dearsty-
nea. Vyběhla před něj a chytila ho za ruce. V žaludku pocíti-
la zhnusení. Ale musí znát pravdu o tatínkovi. 
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„Prosím,“ zašeptala. 
Herr Cohen na ni shlížel tvrdým pohledem, výraz měl ne-

čitelný. „Nerozumím vám,“ řekl tak potichu, jako by mlu-
vil sám k sobě. „Pokaždé, když si myslím, že vím, kdo jste, se 
znovu změníte.“

Co si o ní myslí, bylo jedno. Všechno bylo jedno, kromě 
malé kulaté díry v zádech tatínkovy košile z velké války. 

„Prosím,“ řekla znovu. „Přísahám, že jsem o vašem dopi-
se neřekla živé duši. Jen své nejdražší přítelkyni jsem pově-
děla, že jdu dnes večer sem, ale o vás nic. Jeden z členů SA 
tvrdí, že dostali rozkazy od šéfa SA Röhma, aby toho staré-
ho muže okamžitě vyhodili, pokud se ukáže, ale to je vše, co 
o tom věděl.“

Jeho tvrdý výraz se nezměnil, ale přitáhl si ji do náruče. 
Když se začala vzpírat, řekl podrážděně: „Měli bychom tan-
čit, jestli chceme, aby na nás lidé přestali zírat.“

Nejistota ji přikovala na místo. Ale cítila na sobě zvěda-
vé pohledy ostatních. Zdráhavě položila ruce na Cohenova 
ramena. Pod jejími prsty se napínaly jeho silné, zaťaté sva-
ly. Napjaté a tvrdé, jako by se jen tak tak držel pohromadě. 
Chytil ji v pase, jeho prsty ji přes tenkou látku šatů hřály. 
Orchestr začal hrát pomalý kousek, takže tančili waltz. 

Oči měli jen pár centimetrů od sebe. Zatímco se jejich 
těla společně pohybovala ve čtvercových krocích, pozorova-
la jeho zorničky a čekala, kdy se zvětší, pohltí zlatavě hnědé 
duhovky a změní je v černé kaluže, jak vyprávěl strýc Dolf. 

Jenže se nic nestalo. A necítila ani zkažený puch potu 
a hniloby, jak čekala. Jen jemnou vůni mýdla a kolínské. Prs-
ty, které držely ty její, byly hladké a jemné, ne hrubé se za-
šmodrchanými chlupy. 

Že by se v něm spletla?
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Otočil ji dokola. Kroužila po tanečním parketu a ostatní 
páry se rozpily do víru černé, červené, zelené a modré. Zase si 
ji přitáhl k sobě. Ruka na jejích malých zádech ji držela příliš 
pevně. Jako by se mu příčilo se jí dotýkat.

„Můžeme si vzájemně pomoci,“ řekl a jeho teplý dech ji 
lechtal na krku. „Řeknu vám, co vím, a vy využijete svých ko-
nexí a zjistíte mi informace, které potřebuju.“

Za krkem jí mravenčilo nervozitou. Velice snadno si do-
kázala představit, jak by byl strýc Dolf zklamaný, kdyby zjis-
til, že spolupracuje s Židem. Pak pomyslela na díru po kulce 
v tatínkově košili a všechno ostatní bylo nedůležité. „Vysvět-
lete mi, proč se Herr Dearstyne tolik zajímá o smrt mého 
otce.“

„Dearstyne se tou pouliční přestřelkou začal zabývat poté, 
co si přečetl deník svého zesnulého bratra,“ odpověděl Co-
hen s rukou položenou na jejím pase, zatímco se pohupova-
li sem a tam. „A než vám řeknu něco dalšího, také se bude-
te muset o něco podělit. Co vás přimělo, abyste mě zde dnes 
večer vyhledala?“ 

„Na něco jsem si vzpomněla. Na oblečení, které měl otec 
na sobě, když zemřel.“ Zhluboka se nadechla, jako plavkyně, 
která se odhodlává ke skoku do ledové vody. „V zádech koši-
le byly ožehy střelným prachem.“

Cohen vyvalil oči. „Takže jsem měl pravdu! Věděl jsem to! 
Tak…“ Zarazil se a zaklel. „Co tady dělá váš bratr?“

Otočila se mu v náruči. U vchodu do baru, zalité zlata-
vým světlem lustrů, stály dvě známé postavy. Reinhard a Eva. 
A z toho, jak se rozhlíželi a zkoumali hemžící se dav, bylo jas-
né, že někoho hledají. Musela to být ona.

Rychle se od Cohena odtrhla. „Odejděte odsud! Jděte, 
jděte!“



„Ale, Fräulein Müller,“ řekl sarkasticky. „Skoro bych uvě-
řil, že vám na mně záleží.“

„Tak jděte! Můj bratr je asi o dvacet kilo těžší. V mžiku 
by vás rozdrtil.“

Cohen se zasmál. „Fräulein Müller, nevíte, že se nesluší 
zpochybňovat mužovu schopnost se prát?“

Ta nečekaná trocha humoru ji udivila. 
Dívala se, jak zkoumavě pohlédl ke vchodu. Jak si tak může 

zahrávat s vlastní bezpečností? Nebo si snad myslí, že jsou dů-
ležitější věci než jeho bezpečí? Nerozuměla mu. „Prosím, Herr 
Cohen.“ Dotkla se jeho ramene a postrčila ho kupředu. „Ne-
chci, aby se někomu něco stalo. Můžeme se setkat jindy.“

Otočil hlavu dozadu, aby se na ni mohl podívat. „Vy bys-
te mě snad chtěla vidět znovu?“

„Ano. Protože…“ Slova se jí vzpříčila v krku. „Potřebuju 
vaši pomoc. A vy jste říkal, že potřebujete tu mou. Můžeme 
spolupracovat.“

Přikývl, ale výraz měl ostražitý, jako by nevěděl, jestli jí 
věří. „Žid a národní socialistka spojí své síly. Nikdy jsem ne-
myslel, že něco takového zažiju. Tedy dobrá. Přijímám váš 
návrh. Brzy vás budu kontaktovat. Čekejte mé zprávy.“

„Ano, ale už jděte!“
K její úlevě se otočil k odchodu. Ušel sotva dva kroky víří-

cím davem tančících těl, když k ní došel Reinhard. 
„Kdo to byl?“ chtěl vědět.
„Nikdo.“ Propletla si prsty, aby si nevšiml, jak se jí třesou. 

„Nikdo,“ řekla znovu a Reinhard ji pozoroval svýma prázd-
nýma očima a v čelisti mu škubal sval, pak se otočil a zamí-
řil k baru.
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„Jak jsi mě mohla zradit?“ řekla Gretchen Evě, když spolu šly na 
toalety. Její přítelkyně na sobě měla korálkové šaty se sníženým 
pasem a vlasy si nakadeřila do maličkých prstýnků. Vypadala 
jako americké divy z fi lmových časopisů, které tak ráda četla. 

„Cože?“ Eva zněla pohoršeně. „Gretchen, nikdy bych…“
„Počkej.“ Gretchen nakoukla pod dveře dřevěných kabi-

nek – žádné nohy – a podívala se i do přilehlé odpočívárny, 
kde stálo několik prošoupaných čalouněných křesílek – byla 
prázdná. V zrcadle se odrážela místnost, směsice dřeva a po-
zlátka, která měla vypadat luxusně, ale v ostrém světle půso-
bila sešle. Vzorkovaná tapeta se začínala odlupovat od stěny, 
umyvadla měla odštípnuté hrany, dřevěné kabinky byly otlu-
čené. Vypadalo to tam stejně jako všude jinde v Mnichově, 
kdysi krásné, ale pomalu chátrající. Tento postupný úpadek 
mohl zvrátit jen Hitler, jak tolikrát slíbil. 

„Prozradila jsi Reinhardovi, kde dnes večer budu,“ řekla. 
„Nikomu jsem to nesvěřila, jen tobě.“

„Zavolal mi a hledal tě. Nepochopila jsem, že to je tajem-
ství…“
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„To se snad rozumělo samo sebou! Věděla jsi přece, že sem 
půjdu tajně…“

„Ano, ale vždyť mi telefonoval tvůj bratr! Sotva bych čeka-
la, že před ním něco skrýváš.“

Gretchen si opřela hlavu o zrcadlo. Sklo bylo hladké a stu-
dené. Eva tomu nerozumí. A ani nikdy nebude, protože jak 
by asi mohla pochopit strach, který Gretchen zachvátil po-
každé, když se nablízku objevil její bratr? Způsob, jakým se 
k ní Reinhard choval, byl jejím nejostudnějším tajemstvím. 

„Omlouvám se,“ řekla nakonec. „Neměla jsem na tebe 
křičet.“

„To je v pořádku.“ Eva se dotkla Gretchenina ramene. 
„Ani jsi mi neřekla, proč jsi sem vlastně šla. Kvůli klukovi?“

„Ano. V podstatě.“ Ačkoli moc chtěla povědět Evě všech-
no, nic víc už neřekla ze strachu, že by někdo mohl vejít 
a uslyšet ji. Anebo že by Reinhard, který na ni čekal u baru, 
začal být netrpělivý a chtěl vědět, co jim trvá tak dlouho. 

Eva se naklonila blíž k zrcadlu a konečky prstů si na tvá-
ře nanášela růž. „My děvčata asi musíme mít svá tajemství.“ 
Její vysoký chichot zněl nepřirozeně a Gretchen se zamra-
čila a pomyslela si, jak změněná se občas Eva zdála být od 
té doby, co se před dvěma lety vrátila domů z klášterní ško-
ly. Schovávala obličej pod vrstvami líčení a chtěla si odbarvit 
vlasy, jako by dychtila stát se někým jiným. Eva švitořila dál: 
„To jsou rozkošné šatičky. Kdepak jsi je sehnala?“

Černé šaty se na Gretchen třpytily ze zrcadla. „Ty mám 
od Geli Raubalové. Víš, jak ráda rozdává oblečení, které už 
ji nebaví.“

„Ach,“ řekla Eva bezvýrazně. „Tahle.“
Gretchen pozorovala, jak si Eva obtahuje rty rtěnkou. Ni-

kdy nepochopila, proč Eva neměla ráda Geli. Ty dvě se ani 
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nepotkaly – Geli se pohybovala v elitním kruhu Hitlerových 
blízkých, zatímco Eva patřila k mnoha dalším v okolí stra-
ny a Hitlera znala jen z občasných konverzací ve fotoateliéru. 
Gretchen jednou navrhla, že je seznámí, ale Eva to odmítla 
a mumlala něco o tom, že jsou pravděpodobně příliš rozdíl-
né, než aby spolu dobře vycházely. 

Když byla Eva hotová, šly spolu křivolakou chodbou do 
tančírny. S každým krokem byla hudba hlasitější a hlasitější 
a Gretchen se musela naklánět k Evině uchu, aby byla slyšet. 

„Jen tak ze zvědavosti… Co na to říkal Reinhard, když jsi 
mu pověděla, že jsem tady?“

„Ale vždyť znáš Reinharda.“ Eva se zachichotala. „Řekl, že 
bychom měli jít za tebou a také se trochu pobavit. Vůbec se 
nezlobil,“ ujistila ji. „Nikdy se nezlobí.“

To byla vlastně pravda. A že to bylo zvláštní, Gretchen 
zjistila až poté, co pozorovala, jak spolu vychází sestry Brau-
novy. Sourozenci by si měli lézt na nervy. Jak na sebe jejich 
životy neustále narážejí, jak se spolu musí dennodenně dělit 
o domov i rodiče, kvůli tomu by se přece měli s Reinhardem 
sem tam hašteřit. Ale oni se nikdy nehádali. 

Šla za Evou do tančírny a hudba se přes ně přelila jako 
moře. A když se dívala na Evu, která se smála, zatímco se 
protáčela v Reinhardově náručí, skoro by i dokázala předstí-
rat, že je šťastná. 

Hlavní dveře penzionu se zamykaly každou noc o půl desá-
té. Hosté měli klíč a bylo jim řečeno, aby nerozsvěceli světla, 
pokud se domů dostanou pozdě, aby se ušetřilo za elektřinu. 
Gretchen a Reinhard ale klíč nedostali a Gretchen měla po-
dezření, že to byl způsob, kterým se jejich matka chtěla ujis-
tit, že celou noc zůstanou ve svých pokojích. 
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