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Prolog

ÚSTAV SVATÉHo MAToUŠE
(STŘEDISKo Pro lÉČBU KATolICKÝCH KNĚŽÍ,  

KTEŘÍ SE DoPUSTIlI PoHlAVNÍHo ZNEUŽÍVÁNÍ)
Silver Spring, Maryland

Červenec 1999

otec Selznick se probudil uprostřed noci s nožem na ryby na hrdle. 
Jak si Karoski opatřil řezný nástroj, zůstává dodnes záhadou. Během 
nekonečných nocí si ho nabrousil o hranu trochu vystouplé dlaždice 
v cele, kde byl v izolaci.

Jednalo se o předposlední případ, kdy se mu z oné úzké místnůstky 
třikrát dva metry podařilo uniknout; řetězu, kterým byl připoutaný 
ke stěně, se zbavil pomocí náplně do propisovačky.

Selznick ho urazil a musel za to zaplatit.
„Nepokoušej se mluvit, Petře.“
Karoskiho měkká a  pevná ruka mu zakrývala ústa, zatímco 

nůž jemně přejížděl po  rašících vousech jeho bratra ve  víře, naho
ru a dolů, jako v úděsné parodii na holení. Selznick se na něj díval  
ochromený hrůzou, s očima vytřeštěnýma a s prsty zaťatými do obru
by povlečení, a cítil na sobě jeho tíhu.

„Ty přece víš, proč jsem přišel, viď, Petře? Mrkni jednou, abys řekl 
,ano‘, a dvakrát, abys řekl ‚ne‘.“

Selznick téměř nereagoval, dokud neucítil, že nůž na ryby ustal ve 
svém tanci. Pak dvakrát zamrkal.
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„Tvá nevědomost je to jediné, co mě dokáže rozčilit ještě víc než 
tvoje nezdvořilost, Petře. Přišel jsem, abych si vyslechl tvou zpověď.“

V Selznickových očích se mihl letmý záblesk ulehčení.
„Lituješ toho, že jsi zneužíval nevinné chlapce?“
Jedno mrknutí.
„Lituješ toho, že jsi pošpinil svůj kněžský úřad?“
Jedno mrknutí.
„Lituješ toho, že jsi pohoršil tolik zbožných duší a zklamal jsi dů

věru naší svaté matky církve?“
Jedno mrknutí.
„A konečně, ale neposlední v řadě, lituješ toho, že jsi mě před tře

mi týdny vyrušil při skupinové terapii, a  tím jsi značně zdržel mé 
opětovné začlenění do společnosti a můj návrat do služeb Bohu?“

Jedno důrazné, horlivé mrknutí.
„Rád vidím, že se kaješ. Za ty první tři hříchy ti jako pokání uklá

dám šest Otčenášů a šest Zdrávasů. Za ten poslední…“
Výraz v  Karoskiho chladných šedých očích se nijak nezměnil, 

zdvihl však nůž a zastrčil ho mezi rty zděšené oběti.
„Neumíš si představit, Petře, jak si tohle vychutnám…“
Selznickovi trvalo téměř tři čtvrtě hodiny, než zemřel. Vypus

til duši ve vynuceném tichu, aniž by zburcoval dozorce, kteří třicet 
met rů od nich chovance hlídali. Karoski se vrátil do své cely a zavřel 
za sebou dveře. Další den ráno ho zděšený ředitel ústavu našel, jak 
tam sedí pokrytý zaschlou krví. Ona podívaná však starým knězem 
neotřásla nejvíc. 

Úplně ho totiž zaskočila chladná, nevzrušená a absolutní logika, 
s kterou ho Karoski požádal o ručník a umyvadlo, protože ‚se uma
zal‘.
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DrAMATIS PErSoNAE

Kněží

ANTHONY FOWLER, bývalý důstojník zpravodajské služby 
vojenského letectva. Američan.
VIKTOR KAROSKI, kněz a sériový vrah. Američan.
CANICE CONROY, bývalý ředitel Ústavu svatého Matouše. Ze-
snulý. Američan.

Vysocí civilní činitelé ve Vatikánu

JOAQUÍN BALCELLS, mluvčí Vatikánu. Španěl.
GIANLUIGI VARONE, jediný soudce města Vatikán. Ital. 

Kardinálové

EDUARDO GONZÁLEZ SAMALO, kardinál komoří. Španěl.
FRANCIS SHAW, Američan.
EMILIO ROBAYRA, Argentinec.
ENRICO PORTINI, Ital.
GERALDO CARDOSO, Brazilec.
Dalších 110 kardinálů.

Řeholníci

Bratr FRANCESCO TOMA, karmelitán. Farář u Santa Maria in 
Traspontina.
Sestra HELENA TOBINOVÁ, Polka. Ředitelka Domu Sanctae 
Marthae. 
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Bezpečnostní sbor městského státu Vatikán

CAMILO CIRIN, generální inspektor.
FABIO DANTE, superintendant.

Italská policie
Útvar pro analýzu násilných zločinů (ÚANZ)

PAOLA DICANTIOVÁ, inspektorka a  doktorka psychiatrie. 
Vedoucí Laboratoře pro analýzu chování (LACH).
CARLO BOI, generální ředitel ÚANZ a Paolin šéf.
MAURIZIO PONTIERO, podinspektor.
ANGELO BIFFI, policejní kreslíř a odborník na digitální zob-
razení.

Soukromé osoby

ANDREA OTEROVÁ, zvláštní zpravodajka deníku El Globo. 
Španělka.
GIUSEPPE BASTINA, doručovatel služby Tevere Express. Ital. 

POZNÁMKA AUTORA: Téměř všechny postavy v knize jsou inspirovány 
skutečnými osobami. Tento příběh je smyšlený, avšak velice se blíží skuteč-
nosti, pokud jde o vnitřní fungování Vatikánu a o Ústav svatého Matouše, 
skutečné zařízení (i když se jmenuje jinak), jehož samotná existence vzbu-
zuje strach a o kterém se ve Španělsku nic neví. Možná nejznepokojivější 
na celém románu nejsou skutečnosti, které líčí, nýbrž to, že by mohly být 
pravdivé.
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APoŠTolSKÝ PAlÁC

Sobota, 2. dubna 2005, 21:37

Muž na posteli přestal dýchat. Jeho osobní tajemník monsigno-
re Stanisław Dziwisz, který už šestatřicet hodin držel umírajícího 
za ruku, se rozplakal. Ošetřující lékaři ho museli násilím odstrčit 
a víc než hodinu se starce pokoušeli vzkřísit. Zašli mnohem dál, než 
říkal zdravý rozum. Znovu a znovu začínali s resuscitací, poněvadž 
věděli, že musí udělat všechno, co je v jejich silách, a dokonce ještě 
víc, aby upokojili vlastní svědomí. 

Soukromé obydlí Nejvyššího pontifika by nejednoho neznalého 
pozorovatele udivilo. Vladař, před kterým se s úctou skláněly hlavy 
států, žil v  naprosté chudobě. Jeho pokoj byla nevýslovně strohá 
místnost, s holými stěnami až na krucifix a nábytek z lakovaného 
dřeva: stůl, jednu židli a skromné lůžko, které v uplynulých měsí-
cích nahradila nemocniční postel. Na té se ho ošetřovatelé snažili 
resuscitovat, zatímco veliké krůpěje potu kapaly na neposkvrněně 
bílé povlečení, které několik polských jeptišek třikrát denně vymě-
ňovalo.

Potom už doktor Silvio Renato, papežův osobní lékař, ono mar-
né úsilí konečně zarazil. Posunkem nařídil ošetřovatelům, aby star-
cův obličej zakryli bílou plachetkou. Požádal všechny, aby odešli, 
a zůstal tam jenom s Dziwiszem. Na místě vystavil úmrtní list. Pří-
čina smrti byla naprosto jasná: kolaps kardiovaskulárního systému, 
ztížený zánětem hrtanu. Když měl napsat starcovo jméno, zaváhal, 
aby však zabránil problémům, zvolil nakonec to občanské.
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Když listinu vystavil a  podepsal, podal ji kardinálu Samalovi, 
který právě vešel do  místnosti. Toho čekal trudný úkol oficiálně 
ověřit papežovu smrt.

„Děkuji, pane doktore. Když dovolíte, začnu.“
„Je zcela váš, Vaše Eminence.“
„Ne, pane doktore. Teď náleží Bohu.“
Samalo pomalu přistoupil k úmrtnímu loži. Ve svých sedmde-

sáti osmi letech mnohokrát prosil Pána, aby se té chvíle nedožil. Byl 
to klidný a mírný člověk a věděl, jak těžké břemeno a kolik povin-
ností a úkolů teď dolehne na jeho ramena.

Podíval se na mrtvolu. Ten muž přežil kulku do prsou, nádor 
na tračníku a komplikovaný zánět slepého střeva a dožil se čtyřia-
osmdesáti let. Parkinsonova choroba ho však den po dni oslabovala 
natolik, že jeho srdce nakonec už nevydrželo.

Z okna ve třetím poschodí paláce kardinál viděl, jak skoro dvě 
stě tisíc lidí zaplnilo náměstí Svatého Petra. Terasy okolních budov 
byly plné antén a televizních kamer. ‚A zakrátko jich bude ještě víc,‘ 
pomyslel si Samalo. ‚Co nás to čeká? Lidé ho zbožňovali, obdivovali 
jeho obětavost a železnou vůli. Bude to těžká rána, i když to všichni 
už od ledna čekali… a leckdo si to přál. A pak je tu ještě ta druhá 
záležitost.‘

Ode dveří se ozvaly kroky a vešel šéf vatikánské bezpečnosti Ca-
milo Cirin. Po něm vstoupili tři kardinálové, kteří měli potvrdit pa-
pežovu smrt. V jejich tvářích bylo znát znepokojení a rozespalost. 
Všichni přistoupili k lůžku a žádný neodvrátil oči.

„Začněme,“ řekl Samalo.
Dziwisz mu nastavil otevřený kufřík. Komoří zvedl bílou pla-

chetku, která zakrývala obličej zesnulého, otevřel lahvičku, obsahu-
jící poslední pomazání, a začal latinsky tisíciletý rituál: 

„Si vives, ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, 
et Spiritus Sancti. Amen.“*)

Udělal na čelo zesnulého znamení kříže a pokračoval:

*) Jsi-li živ, zprošťuji tě tvých hříchů ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen.
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„Per istam sanctam Unctionem, indulgeat tibi Dominus a quid
quid… Amen.“*)    

Se slavnostním gestem přednesl apoštolské požehnání:
„Právem, které mi poskytla Apoštolská stolice, uděluji ti plno-

mocné odpustky a prominutí všech hříchů… a dávám ti požehná-
ní. Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého… Amen.“

Z kufříku, který před ním tajemník držel, vytáhl stříbrné kla-
dívko. Třikrát jím lehce poklepal na  čelo mrtvého a  po  každém 
klepnutí se zeptal:

„Karole Wojtylo, jsi mrtev?“
Nedočkal se žádné odpovědi. Komoří se podíval na tři kardiná-

ly, stojící u postele, a ti přisvědčili.
„Je to pravda, papež je mrtev.“
Samalo pravou rukou sundal nebožtíkovi rybářský prsten, sym-

bol jeho světské pravomoci. Pak pravicí znovu zakryl obličej Jana 
Pavla II. plachetkou. Zhluboka vzdychl a pohlédl na své tři kolegy.

„Máme před sebou spoustu práce.“

*) Tímto svatým pomazáním nechť ti odpustí Bůh hříchy, kterých ses mohl dopustit. 
Amen.
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NĚKolIK oBJEKTIVNÍCH ÚDAJŮ
o MĚSTĚ VATIKÁN

(převzato z příručky CIA World Factbook)

Rozloha: 0,44 čtverečných kilometrů (nejmenší země na světě).
Hranice: 3,2 km (s Itálií).
Nejnižší bod: Náměstí Svatého Petra, nadmořská výška 19 metrů.
Nejvyšší bod: Vatikánské zahrady, nadmořská výška 75 metrů.
Teplota: Od září do poloviny května mírné a deštivé zimy, od květ-

na do září horká a suchá léta.
Využití pozemků: 100 % představují městské plochy. Obdělávané 

pozemky: 0 %.
Přírodní bohatství: Žádné.
Obyvatelstvo: 911 občanů s pasem. Během dne 3 000 pracovníků.
Vládní systém: Církevní, absolutní monarchie.
Porodnost: 0 %. Během celých dějin nedošlo k žádnému narození.
Hospodářství: Založené na milodarech, na prodeji poštovních zná-

mek, pohlednic a barvotiskových obrázků svatých a na  řízení 
vatikánských bank a financí.

Spoje: 2  200 telefonních linek, 7 rozhlasových stanic, 1 televizní 
kanál.

Roční příjmy: 242 milionů dolarů.
Roční výdaje: 272 milionů dolarů.
Právní systém: Založený na  kodexu kanonického práva. I  když 

se od  roku 1868 oficiálně nepoužívá, zůstává v  platnosti trest  
smrti.

Zvláštní aspekty: Svatý otec má velký vliv na  život víc než 
1 086 000 000 věřících.  
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KoSTEl SANTA MArIA IN TrASPoNTINA
Via della Conciliazione 14

Úterý 5. dubna 2005, 10:41

Když inspektorka Dicantiová vešla dovnitř, přimhouřila oči, aby 
přivykla šeru v  kostele. Trvalo jí skoro půl hodiny, než dorazi-
la na  místo zločinu. V  římských ulicích vždycky vládne chaos, 
po smrti Svatého otce se však proměnily v peklo. Do hlavního měs-
ta křesťanstva denně přijížděly tisíce lidí, aby daly poslední sbohem 
mrtvému vystavenému v bazilice svatého Petra. Onen papež měl už 
za života pověst světce, a ulicemi už obcházeli dobrovolníci a sbí-
rali podpisy na podporu řízení o jeho blahořečení. Každou hodinu 
prošlo před tělem 18 000 lidí. ‚Pro soudní lékařství je to opravdový 
úspěch,‘ pomyslela si uštěpačně Paola.

Ještě než vyšla z jejich společného bytu na Via della Croce, mat-
ka ji varovala:

„Nejezdi přes Cavourův most, zdržela by ses. Jeď až přes most 
královny Margherity a  potom dolů po  Cola di Rienzo.“ Dořekla 
a sklidila ze stolu polentu, kterou jí připravila, tak jako každé ráno 
už třiatřicet let.

Samozřejmě že jela přes Cavourův most a samozřejmě že se zdr-
žela.   

V  ústech ještě pořád cítila chuť polenty, chuť svých římských 
rán. Během roku, kdy studovala v sídle FBI v Quanticu ve Virginii, 
onen pocit téměř chorobně postrádala. Nakonec poprosila matku, 
aby jí sklenici kukuřičné kaše poslala, a ohřála si ji v mikrovlnce 
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v odpočívárně Útvaru pro studium chování. Nechutnala stejně, po-
mohla jí však pobývat tak daleko od domova během onoho velice 
těžkého, nicméně vysoce užitečného roku. Paola vyrostla kousek 
od Via Condotti, jedné z nejluxusnějších ulic na světě, ovšem její 
rodina byla chudá. Nevěděla, co to slovo znamená, dokud nepřijela 
do Spojených států, země, která na všechno má svá vlastní měřítka. 
Byla nesmírně ráda, když se zas vrátila do města, které v letech do-
spívání tak nenáviděla.

Útvar pro analýzu násilných zločinů, zaměřený na sériové vra-
hy, v Itálii vznikl až v roce 1995. Zdá se neuvěřitelné, že pátá země 
na světě, pokud jde o počet psychopatů, až do té doby neměla útvar 
boje proti nim. V  rámci ÚANZ bylo zvláštní oddělení nazvané 
Laboratoř pro analýzu chování; založil ho Giovanni Balta, Paolin 
učitel a vychovatel. Počátkem roku 2004 však Balta naneštěstí za-
hynul při tragické dopravní nehodě, a z dottory Dicantiové se stala 
ispettora Dicantiová, stojící v čele římské LACH. Pro její jmenová-
ní mluvila její průprava v FBI a Baltova výtečná hlášení. Od smr-
ti jejího vedoucího bylo však osazenstvo LACH značně omezené: 
představovala ho ona sama. Jakožto součást ÚANZ ovšem mohla 
počítat s technickou podporou jednoho z nejvyspělejších krimina-
listických útvarů v Evropě.

Až do  té chvíle nicméně nevykazovala žádné úspěchy. V  Itá-
lii bylo na  svobodě 30 sériových vrahů, jejichž totožnost nebyla 
známá. Z toho jich devět patřilo k „horkým“ případům, poněvadž 
k posledním úmrtím došlo nedávno. Od chvíle, kdy převzala vedení 
LACH, se sice žádné nové mrtvoly neobjevily, nedostatek věcných 
důkazů však zvyšoval tlak na Dicantiovou, protože psychologické 
profily byly mnohdy to jediné, co je mohlo přivést k podezřelému. 
‚Ty vaše vzdušné zámky,‘ říkal jim doktor Boi, matematický a jader-
ný fyzik, který trávil víc času telefonováním než v laboratoři. Na-
neštěstí byl Boi generálním ředitelem ÚANZ a Paoliným přímým 
nadřízeným, a pokaždé, když se s ní potkal na chodbě, obdařil ji 
uštěpačným pohledem. ‚Má krásná spisovatelko,‘ to bylo přízvisko, 
kterým ji častoval, když byli sami v jeho pracovně; posměšně tím 
narážel na mimořádnou představivost, kterou hýřila ve svých pro-
filech. Dicantiová toužila, aby její práce začala přinášet plody, které 
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by tomu hajzlovi mohla otlouct o hlavu. Svého času udělala chybu 
a ve slabé chvilce se s ním vyspala. Pracovala tenkrát dlouho do ve-
čera, přestala být ve střehu, v srdci měla neurčitý pocit prázdnoty… 
a ráno následovala obvyklá lítost. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že 
Boi byl ženatý a málem dvakrát tak starý jako ona. Zachoval se jako 
gentleman a nikdy se k tomu nevracel (navíc dbal na to, aby navzá-
jem zachovávali odstup), avšak občasnou větou, napůl chlapáckou 
a napůl roztomilou, Paole nedovolil, aby na to kdy zapomněla. Dio, 
jak ho nenáviděla.

A teď poprvé od svého povýšení konečně měla opravdový pří-
pad, který mohla řešit od začátku, místo aby se opírala o pochyb-
né stopy lajdácky zajištěné nemotornými policisty. Když ji zavolali 
uprostřed snídaně, šla se do svého pokoje převléknout. Dlouhé čer-
né vlasy si stáhla do tuhého uzlu, zavrhla kalhotovou sukni a sve-
tr, ve kterých hodlala jít do kanceláře, a rozhodla se pro elegantní 
kostým, rovněž černý. Byla napjatá; z telefonátu se nedozvěděla nic 
bližšího, jen to, že došlo ke zločinu, který spadá do její kompetence, 
a že má co nejrychleji přijet do kostela Santa Maria in Traspontina.

A teď tu stála ve dveřích kostela. Za jejími zády se mačkala vřava 
lidí v téměř pětikilometrové frontě, která sahala až k mostu Viktora 
Emanuela II. Ustaraně si ten zástup prohlédla. Oni lidé tu strávili 
celou noc, ovšem ti, kteří mohli něco zahlédnout, byli už bůhvíkde. 
Někteří poutníci se úkosem ohlíželi na mlčenlivý pár carabinieri, 
kteří bránili občasným hloučkům věřících vejít do kostela. S největ-
ší diplomacií tvrdili, že budova se opravuje.

Paola se zhluboka nadechla a překročila práh pološerého koste-
la. Měl jedinou loď s pěti kaplemi po každé straně. Ve vzduchu vi-
sel pach starého zvětralého kadidla. Všechna světla byla zhasnutá,  
určitě proto, že nesvítila, když tělo objevili. Jedna z  Boiho zásad 
zněla: ‚Podívejme se tak, jak to viděl on.‘

Přimhouřila oči a rozhlédla se kolem. V zadní části kostela spo-
lu tiše hovořili dva lidé, obrácení k ní zády. U kropenky se svěcenou 
vodou se modlil růženec jakýsi nervózní karmelitán a zaujala ho 
pozornost, s jakou si Paola všechno prohlížela.

„Je překrásný, že ano, signorino? Pochází z roku 1566. Postavil 
ho Peruzzi a ty kaple…“
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Dicantiová ho přerušila s pevným úsměvem. 
„Bohužel, bratře, právě teď mě umění vůbec nezajímá. Jsem in-

spektorka Paola Dicantiová. Vy jste zdejší farář?“
„Ano, ispettoro. A já jsem také objevil tělo. To vás určitě bude 

zajímat víc. Dobrý Bože, v takové době jako teď… Světec nám ode-
šel a zůstali nám jen ďáblové!“

Tento muž obstarožního vzhledu, který nosil brýle se silnými 
skly, byl oblečen v  hnědé karmelitánské kutně. Kolem pasu měl 
široký škapulíř a obličej mu zakrývaly husté a prošedivělé vousy. 
Obcházel trochu shrbený kolem kropenky a mírně kulhal. Ruce se 
mu míhaly po kuličkách růžence a chvílemi se neovladatelně třásly.

„Uklidněte se, bratře. Jak se jmenujete?“
„Francesco Toma, ispettoro.“
„Dobrá, bratře, povězte mi, jak se to všechno stalo. Uvědomuju 

si, že jste to už určitě vypravoval šestkrát nebo sedmkrát, ale věřte 
mi, že je to nutné.“

Mnich vzdychl.
„Vlastně vám toho neřeknu nijak mnoho. Kromě toho, že jsem 

farář, mám na starosti i péči o kostel. Bydlím v malé cele za sakristií. 
Vstal jsem v šest hodin ráno jako každý den. Umyl jsem si obličej 
a oblékl jsem si hábit. Prošel jsem sakristií, skrytými dvířky vzadu 
za hlavním oltářem jsem vešel do kostela a zamířil jsem do kaple 
Matky Boží z Carmen, kde se každý den modlím. Zaujalo mě, že 
před kaplí svatého Tomáše hoří svíce, protože když jsem šel spát, 
žádná tam nebyla, a v tu chvíli jsem to uviděl. Utekl jsem do sakris-
tie polomrtvý strachy, protože vrah mohl ještě být v kostele, a zavo-
lal jsem na linku 113.“

„Na místě zločinu jste se ničeho nedotkl?“
„Ne, ispettoro. Ničeho. Byl jsem hrozně vyděšený, ať mi Bůh od-

pustí.“
„A nepokusil jste se pomoci té oběti?“
„Ispettoro…, bylo zřejmé, že by mu žádná pozemská pomoc už 

nebyla nic platná.“
Uličkou uprostřed kostela se k nim blížila nějaká postava. Byl to 

podinspektor Maurizio Pontiero z ÚANZ.
„Pospěš si, Dicantiová, za chvíli rozsvítí světla.“
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„Ještě vteřinku. Tu máte, bratře. To je má navštívenka. Dole je 
číslo mého mobilu. Zavolejte mi v  kteroukoliv dobu, kdybyste si 
ještě na něco vzpomněl.“

„Spolehněte se, ispettoro. Tady ode mne máte dárek.“
Karmelitán jí podal pestrobarevný obrázek.
„To je Panna Maria z Carmen. Noste ji stále u sebe. V nynějších 

temných časech vám ukáže cestu.“  
„Děkuju vám, bratře,“ řekla Dicantiová a roztržitě zastrčila bar-

votisk do kapsy.
Šla za Pontierem uličkou uprostřed kostela až ke třetí kapli vle-

vo, uzavřené obvyklou červenou páskou ÚANZ.
„Přijela jsi pozdě,“ vytkl jí podinspektor.
„Byl strašný provoz. Tam venku je úplný cirkus.“
„Měla jsi jet po Cola di Rienzo.“
I  když podle italského policejního žebříčku měla Dicantiová 

vyšší hodnost, Pontiero v ÚANZ řídil terénní vyšetřování, a pro-
to mu v praxi podléhal každý laboratorní pracovník a také Paola, 
i když měla funkci vedoucí oddělení. Vychrtlému a nevrlému Pon-
tierovi bylo jednapadesát. Obličej, připomínající seschlou rozinku, 
mu zdobilo věčně zachmuřené obočí. Paola věděla, že ji podinspek-
tor zbožňuje, i když pečlivě dbal, aby to nedal najevo.

Chystala se překročit zátaras, ale Pontiero ji uchopil za ruku.
„Počkej okamžik, Paolo. Nic, co jsi dodneška viděla, tě na něco 

takového nepřipravilo. Je to úplně šílené.“ Hlas se mu třásl.
„Myslím, že to dokážu zvládnout, Pontiero. Ale děkuju ti.“
Vešla do  kaple. Uvnitř fotografoval nějaký technik z  ÚANZ. 

V zadní části kaple byl těsně u zdi malý oltář s obrazem zachycují-
cím svatého Tomáše ve chvíli, kdy vkládá prsty do Ježíšových ran.

Pod ním bylo tělo.
„Santa Madonna.“
„Já jsem ti to říkal, Dicantiová.“
Byla to dantovská podívaná. Nebožtík byl opřený o oltář. Vrah 

mu vyloupl oči a nechal místo nich dvě hrůzné černé rány. Z úst, 
otevřených v úděsném a groteskním šklebu, viselo něco nahněd-
lého. V oslňujícím světle fotografova blesku Dicantiová uviděla to 
nejstrašnější. Vrah mrtvému uřízl ruce a ty teď ležely vedle sebe na 
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bílém plátně kousek od těla, bez jediné kapky krve. Na jedné z nich 
ještě byl masivní prsten.

Mrtvý na sobě měl černou sutanu s červeným lemováním, jaké 
nosí kardinálové. 

Paola vytřeštila oči.
„Pontiero, řekni mi, že to není nějaký kardinál.“
„To zatím nevíme, Dicantiová. Zjišťujeme to, i když z jeho ob-

ličeje mnoho nezbylo. Čekali jsme na tebe, abys to tu viděla stejně 
jako vrah.“

„Kde je zbytek týmu pro ohledání místa zločinu?“
Analytický tým představoval hlavní součást ÚANZ. Všechno 

to byli kriminální odborníci zaměření na zajišťování šlépějí, stop, 
chlupů nebo čehokoliv, co zločinec po sobě mohl zanechat. Praco-
vali podle zásady, že při každém zločinu dochází k přesunu: vrah si 
něco odnese a něco tam nechá.

„Jsou na cestě. Uvázli s dodávkou na Cavourově mostu.“
„Měli jet po Cola di Rienzo,“ vmísil se technik.
„Na váš názor se nikdo neptal,“ utrhla se na něj Dicantiová.
Technik vyšel z kaple a potichu si o ní mumlal něco nelichoti-

vého.
„Uděláš líp, když se začneš trochu krotit, Paolo.“
„Proboha, Pontiero, proč jsi mi nezavolal dřív?“ řekla Dican-

tiová, jako by podinspektorovo doporučení přeslechla. „Tohle je 
opravdu vážný případ. Ten, kdo to udělal, nemá všech pět pohro-
madě.“

„To je vaše odborné vyhodnocení, dottoro?“ 
Do kaple vešel Carlo Boi a obdařil ji jedním ze svých výsměš-

ných pohledů. Takové překvapivé příchody na scénu miloval. Paola 
si uvědomila, že byl jeden z těch dvou, kteří spolu zády k ní hovořili 
u kropenky se svěcenou vodou, když přišla do kostela, a v duchu si 
vyčetla, že připustila, aby ji přistihl nepřipravenou. Druhý muž stál 
kousek od Boiho, neřekl však ani slovo a nevkročil do kaple.

„Ne, pane řediteli. Mé odborné vyhodnocení budete mít na sto-
le, jakmile ho dokončím. Teď jenom předesílám, že člověk, který 
tento zločin spáchal, je těžce nemocný.“
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Boi chtěl něco říct, ale v  tu chvíli se světla v kostele rozsvítila 
a všichni uviděli něco, co jim až dosud unikalo. Na podlaze vedle 
mrtvého bylo nepříliš velkými písmeny napsáno:

EGO TE ABSOLVO

„Vypadá to jako krev,“ vyslovil Pontiero nahlas to, co si všichni 
mysleli.

Někomu zazvonil mobil akordy Händelova Aleluja. Všichni tři 
pohlédli na Boiho společníka, který s velice vážným výrazem vy-
táhl telefon z kapsy svrchníku a přijal rozhovor. Neřekl však skoro 
nic, nanejvýš tucet no ne a hmm.

Když hovor skončil, podíval se na Boiho a přikývl.
„Čili je to tak, jak jsme se obávali,“ řekl ředitel ÚANZ. „Ispettoro 

Dicantiová, vice ispettore Pontiero, musím vám oznámit, že tento 
případ je velice choulostivý. Muž, kterého máte před sebou, je ar-
gentinský kardinál Emilio Robayra. Zavraždění kardinála v Římě 
je samo o sobě nepopsatelná tragédie, ale za stávajících okolností 
jde o mnohem víc. Oběť patří mezi sto patnáct osob, které se za ně-
kolik dní zúčastní konkláve, aby zvolily nového Nejvyššího ponti-
fika. Situace je tudíž kromobyčejně choulostivá. V žádném přípa-
dě se o tomto zločinu nesmí dozvědět tisk. Představte si ty titulky:  
‚Sériový vrah ohrožuje volbu papeže‘. Nechci ani domýšlet…“

„Okamžik, pane řediteli. Řekl jste sériový vrah? Je tu snad něco, 
o čem nevíme?“

Boi si odkašlal a  podíval se na  záhadnou osobu, která přišla 
s ním.

„Paolo Dicantiová, Maurizio Pontiero, dovolte, abych vám 
představil Camila Cirina, generálního inspektora bezpečnostního 
sboru Městského státu Vatikán.“

Muž přikývl a pokročil dopředu. Musel se přemáhat, aby pro-
mluvil, jako by se mu příčilo pronést jediné slovo.

„Domníváme se, že je to druhá oběť.“ 
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ÚSTAV SVATÉHo MAToUŠE
Silver Spring, Maryland

Srpen 1994

„Pojďte dál, otče Karoski, pojďte dál. Buďte tak laskav a  tam 
za plentou se svlékněte, prosím vás.“

Kněz si začal sundávat oděv. Z opačné strany bílé zástěny k němu 
doléhal technikův hlas. 

„Nemusíte si kvůli tomu vyšetření dělat starosti, otče. Je to úplně 
normální, rozumíte? Úplně normální, che che. Možná jste o něm něco 
slyšel od jiných chovanců, ale jak říkávala moje babička, čert není tak 
černý, jak ho malují. Jak dlouho už jste u nás?“

„Čtrnáct dnů.“ 
„To už byste o tom mohl vědět… Byl jste si zahrát tenis?“
„Mě tenis nebaví. Mám už jít ven?“
„Ne, otče, napřed si oblečte tu zelenou noční košili, abyste u nás 

nenastydl, che che.“
Karoski vyšel zpoza plenty v zelené košili.
„Teď jděte k  tomu lehátku a  položte se. Ano, správně. Počkejte, 

seřídím vám opěradlo. Musíte dobře vidět obraz v  tom televizoru. 
Vidíte ho dobře?“

„Výborně.“
„Prima. Počkejte, musím ještě seřídit měřicí přístroje a pustíme se 

do toho. Mimochodem, tohle je pěkný televizor, co říkáte? Má dvaa
třicet palců; kdybych takový měl doma, stará by si mě určitě víc váži
la, nemyslíte? Che che.“
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„Tím si nejsem jistý.“
„To víte, že ne, otče, to víte, že ne. Ta dračice by si nevážila ani 

samotného Ježíše, kdyby vylezl z  balíčku krekrů Golden Grahams 
a nakopl ji do toho tučného zadku, che che.“

„Neměl bys brát Boží jméno nadarmo, synu.“
„Máte pravdu, otče. Tak, už to je. Penilní pletysmografii vám ještě 

nikdy nedělali, viďte?“
„Ne.“
„Samozřejmě že ne, co to povídám, che che. Vysvětlili vám už, 

v čem to vyšetření spočívá?“
„Jenom zhruba.“
„Tak teď vám strčím ruce pod košili a připevním vám tyhle dvě 

elektrody na  penis, rozumíte? To nám pomůže změřit úroveň vaší 
sexuální reakce na určité podněty. Teď vám je nasadím. Hotovo.“

„Máte studené ruce.“
„Poněvadž tu je chladno, che che. Jste v pohodě?“
„Je mi dobře.“
„Tak začneme.“
Na obrazovce se začaly střídat snímky. Eiffelova věž. Svítání. Mlha 

v horách. Čokoládová zmrzlina. Heterosexuální soulož. Les. Stromy. 
Heterosexuální orální sex. Tulipány v Holandsku. Soulož homosexu
álů. Velázquezovy Dvorní dámy. Západ slunce na  Kilimandžáru. 
Homosexuální orální sex. Sníh na  střechách jakéhosi švýcarského 
městečka. Pedofilní orální styk. Chlapec hledí přímo do fotoaparátu, 
zatímco cucá pohlavní úd dospělého. Má smutné oči.

Karoski vstal. V očích měl vztek.
„Nemůžete vstávat, otče, ještě jsme neskončili!“
Kněz ho uchopil za krk, začal mu otloukat hlavu o přístrojový pa

nel a krev zmáčela tlačítka, technikův bílý plášť, Karoskiho zelenou 
košili a celý svět.

„Víckrát už takové necudnosti dělat nebudeš, rozumíš? Rozumíš, 
ty sráči špinavá, rozumíš?“
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KoSTEl SANTA MArIA IN TrASPoNTINA
Via della Conciliazione 14

Úterý 5. dubna 2005, 11:59

Ticho, jež následovalo po Cirinových slovech, ještě podtrhly zvo-
ny, které na  nedalekém náměstí Svatého Petra ohlašovaly Anděl 
Páně.

„Druhá oběť? Rozsekali na  kusy nějakého dalšího kardinála, 
a my se to dozvíme až teď?“ Výraz v Pontierově obličeji jasně říkal, 
co si o té situaci myslí.

Ledově klidný Cirin se na ně upřeně podíval. Byl to bezpochyby 
neobyčejný člověk. Střední postavy, s hnědýma očima, neurčitého 
věku, ve střízlivém obleku a šedém svrchníku. Žádný z  jeho rysů 
nepřevažoval nad ostatními, a právě to na něm bylo mimořádné: 
představoval vzor čiré normálnosti. Mluvil velice málo, jako kdyby 
se i  tím chtěl držet v pozadí. Nikoho z přítomných to ovšem ne-
zmýlilo: o Camilu Cirinovi, jednom z nejmocnějších mužů ve Va-
tikánu, už slyšeli všichni. Řídil nejmenší policejní sbor na světě: Vi
gilanza Vaticana. Jeho sbor měl oficiálně osmačtyřicet příslušníků, 
tedy ani polovinu mužů, kteří sloužili u švýcarské gardy, byl však 
neporovnatelně mocnější. V  jeho malé zemi se nepohnul ani lís-
tek, aniž by o tom Cirin věděl. V roce 1997 se ho jeden muž poku-
sil zastínit: nově zvolený velitel švýcarské gardy Alois Siltermann. 
Dva dny po jeho jmenování našli Siltermanna, jeho ženu a jednoho 
seržanta bezúhonné pověsti mrtvé. Někdo je postřílel.*) Vina padla 

 *) Jedná se o skutečný případ (i když jména byla s ohledem na oběti změněna) a jeho 
dopady mají silný základ v boji o moc mezi zednáři a Opus Dei ve Vatikánu.
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na seržanta, jenž údajně zešílel, zastřelil oba manžele a pak si dal 
‚svou služební zbraň‘ do úst a stiskl kohoutek. Toto vysvětlení by 
vyhovovalo, nebýt dvou maličkostí: seržanti švýcarské gardy nejsou 
ozbrojení a dotyčný seržant měl rozdrcené přední zuby. Všechno 
nasvědčovalo tomu, že mu pistoli surově strčili do úst.

Dicantiové ten příběh vyprávěl jeden kolega z  Inspektorátu*). 
Když se o  vraždě dozvěděli, on i  jeho kolegové chtěli příslušní-
kům Vigilanzy poskytnout všemožnou pomoc, sotva však vkročili 
na místo zločinu, byli vlídně vyzváni, aby se vrátili na Inspektorát 
a zavřeli za sebou dveře zevnitř, a dokonce jim nikdo ani nepodě-
koval. Temná legenda o Cirinovi šla od úst k ústům po všech řím-
ských komisařstvích, a ÚANZ nebyla výjimkou.

A teď tu všichni tři stáli před kaplí ohromeni Cirinovými slovy.
„Ve  vší úctě, ispettore generale, ale pokud jste věděli, že se po 

Římě volně pohybuje vrah schopný spáchat takový zločin jako ten-
hle, myslím, že vaší povinností bylo oznámit to ÚANZ,“ řekla Di-
cantiová.

„Správně, a  to také můj vážený kolega učinil,“ odpověděl Boi. 
„Oznámil to mně osobně. Oba jsme se shodli, že tento případ musí 
ve všeobecném zájmu zůstat v nejpřísnější tajnosti. A shodli jsme 
se ještě na něčem. Vatikán nemá nikoho, kdo by byl schopen čelit… 
tak svéráznému zločinci, jako je tenhle.“

Cirin se překvapivě vmísil: 
„Budu upřímný, signorino. My se zabýváme kontrolou, ochra-

nou a  kontrašpionáží. V  těch oborech jsme opravdu dobří, za  to 
vám ručím. Ale nějaký týpek – jak jste to říkala? –, který nemá 
všech pět pohromadě, nespadá do naší kompetence. Hodlali jsme 
vás požádat o pomoc, ještě než jsme dostali zprávu, že došlo k dru-
hému zločinu.“

„Usoudili jsme, že tenhle případ si vyžádá daleko tvořivější pří-
stup, ispettoro Dicantiová. Proto nechceme, abyste jen vypracová-
vala profily jako dosud. Chceme, abyste řídila vyšetřování,“ řekl 
ředitel Boi.

*)  Malý útvar italské policie uvnitř Vatikánu. Má tři příslušníky, jejichž přítomnost 
je pouze formální a kteří zajišťují podpůrné práce. Nemají ve Vatikánu žádnou 
pravomoc, protože jde o jinou zemi.
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Paola ztratila řeč. To byla práce pro terénního policistu, ne pro 
kriminální psycholožku. Samozřejmě by to zvládla stejně dobře 
jako každý terénní policista, protože z Quantica k tomu měla ná-
ležitou průpravu, ale že ji o to požádal Boi, a navíc v tuto chvíli, jí 
vyrazilo dech.

Cirin se otočil k muži v kožené bundě, který k nim právě přišel.
„Á, tady je. Dovolte, abych vám představil superintendanta 

Danteho z Vigilanzy. Bude vaší spojkou s Vatikánem, ispettoro Di-
cantiová. Bude vás informovat o  tom předchozím zločinu a  spo-
lečně budete pracovat na  tomhle, protože se jedná o  jediný pří-
pad. Když ho o cokoliv požádáte, jako kdybyste o to požádala mě. 
A naopak, když vám cokoliv odmítne, jako kdybych vám to odmítl 
já. Ve Vatikánu máme svá vlastní pravidla – věřím, že to chápete. 
A také doufám, že toho zvrhlíka dopadnete. Zavraždění dvou kní-
žat Svaté matky církve nemůže zůstat bez trestu.“

A bez dalšího se odporoučel.
Boi přistoupil tak těsně k Paole, až jí to bylo nepříjemné. Ještě 

pořád měla příliš čerstvě v paměti jejich milostné hrátky. 
„Tak jste to slyšela, Dicantiová. Právě jste přišla do styku s jed-

ním z nejmocnějších lidí ve Vatikánu a požádal vás o něco zcela 
konkrétního. Nevím, jak připadl na  vás, ale uvedl výslovně vaše 
jméno. Vezměte si všechno, co budete potřebovat. Každý den mi 
podávejte jasná, stručná a jednoduchá hlášení. A především zajis-
těte věcné důkazy. Doufám, že ty vaše ‚vzdušné zámky‘ tentokrát 
budou k něčemu dobré. Přineste mi něco, a rychle.“

Otočil se a zamířil k východu za Cirinem.
„To jsou ale hajzlové,“ vybuchla konečně Dicantiová, když si 

byla jistá, že už ji nemohou slyšet.
„Ale ale, vy to berete zhurta,“ usmál se superintendant.
Paola se začervenala a podala mu ruku.
„Paola Dicantiová.“
„Fabio Dante.“
„Maurizio Pontiero.“
Dicantiová využila chvíle, kdy si Pontiero a Dante stiskli ruce, 

aby si nově příchozího bedlivě prohlédla. Jednalo se o  nanejvýš 
jednačtyřicetiletého muže nevelké postavy, snědého a podsaditého, 



29

s  tlustým krkem, dlouhým sotva pět centimetrů. Superintendant 
měřil sice sotva metr sedmdesát, ale i když vůbec nebyl pohledný, 
vypadal přitažlivě. Oči měl olivově zelené barvy, která je tak pří-
značná pro jih italského poloostrova.

„Mám to chápat tak, že ten výraz ‚hajzlové‘ zahrnoval i mého 
nadřízeného, ispettoro?“

„Abych pravdu řekla, ano. Myslím, že se mi dostalo nezaslou-
žené cti.“

„Oba dva víme, že to není čest, ale zatracený malér, slečno Di-
cantiová. A není nezasloužený; podle vašeho osobního spisu máte 
vynikající průpravu. Škoda, že ji zatím nedoprovázejí výsledky, ale 
to se určitě brzo změní, viďte?“

„Vy jste četl můj osobní spis? Santa Madonna, copak tady není 
nic důvěrného?“

„Pro Něj ne.“
„Poslyšte, vy náfuko…,“ rozčilil se Pontiero. 
„To stačí, Maurizio. Je to zbytečné. Jsme na místě zločinu a  já 

řídím vyšetřování. Dejme se do práce, povídat si můžeme potom. 
Teď udělejme místo jim.“

„V pořádku, Paolo, teď velíš ty. Šéf to nařídil.“
V  patřičné vzdálenosti za  červenou páskou čekali dva muži 

a jedna žena, oblečení v tmavomodrých kombinézách. Byl to tým 
pro ohledání místa zločinu, odborníci na zajišťování stop. Inspek-
torka a její společníci vyšli z kaple a zamířili do středové lodi.

„Dobrá, pane Dante. Tak spusťte,“ požádala Dicantiová.
„Takže… První obětí byl italský kardinál Enrico Portini.“
„To není možné!“ zděsili se zároveň Dicantiová i Pontiero.
„Věřte mi, přátelé, viděl jsem ho na vlastní oči.“
„Významný kandidát reformně liberálního křídla církve. Jestli 

se o tom dozvědí sdělovací prostředky, bude to strašné.“
„Ne, Pontiero, bude to katastrofa. Včera ráno přiletěl do Říma 

George Bush s celou rodinou. Dalších dvě stě hlav států z celého 
světa je ubytováno ve  vaší zemi, ale v  pátek přijdou na  pohřeb 
do naší. Platí maximální pohotovost, ale vy přece víte, jak to chodí 
v tomhle městě. Situace je vysoce složitá a poslední, co chceme, je, 
aby vypukla panika. Pojďte se mnou ven, prosím vás. Potřebuju si 
dát cigaretu.“
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Dante vyšel jako první na ulici, kde zástup rostl a byla tam čím 
dál větší tlačenice. Via della Conciliazione úplně zaplňovala masa 
lidí. Byly tam francouzské, španělské, polské a italské vlajky, mla-
díci s kytarami, jeptišky s hořícími svícemi, a dokonce i nějaký sle-
pý stařec se svým doprovodným psem. Na pohřbu papeže, který 
změnil mapu Evropy, se očekávaly dva miliony lidí. ‚Samozřejmě,‘ 
pomyslela si Dicantiová, ‚tohle je pro naši práci to nejhorší pro-
středí na světě. Každá případná stopa se okamžitě ztratí v záplavě 
poutníků.‘

„Portini byl ubytovaný v penzionu Madri Pie, na Via de Gas-
peri,“ prohlásil Dante. „Přijel ve čtvrtek ráno, protože věděl, že pa-
pežův zdravotní stav je vážný. Jeptišky říkají, že v pátek naprosto 
normálně povečeřel a hodnou chvíli se v kapli modlil za Svatého 
otce. Jít spát ho neviděly. V  jeho pokoji nebyly stopy po  zápasu. 
V jeho posteli nikdo nespal nebo ji ten, kdo ho unesl, zase dokonale 
ustlal. V sobotu nepřišel na snídani, jeptišky však předpokládaly, že 
se zdržel na modlitbách ve Vatikánu. Nám není známo, že by tam 
v sobotu přišel, ovšem v Città vládl strašlivý zmatek. Chápete, co to 
znamená? Zmizel jeden blok domů od Vatikánu.“

Zůstal stát, zapálil si cigaretu a nabídl i Pontierovi; ten nevrle 
odmítl a vytáhl si vlastní. Dante pokračoval:

„Včera ráno jeho mrtvolu objevili v kapli penzionu, ani tam však 
nebyla na podlaze žádná krev, takže bylo zřejmé, že to někdo na-
strojil. Tělo naštěstí objevil jeden počestný kněz, který jako první 
zburcoval právě nás. Pořídili jsme fotografie místa nálezu, ale když 
jsem navrhl, že vás zavolám, Cirin mi řekl, že si to bere na starost 
on, a nařídil nám, abychom všechno odklidili, úplně všechno. Tělo 
kardinála Portiniho převezli do vatikánských prostor a tam ho zpo-
pelnili.“

„Cože? Zlikvidovali jste důkazy těžkého zločinu na italské půdě! 
Abych pravdu řekla, to se mi ani nechce věřit.“

Dante se na ni vyzývavě podíval.
„Můj šéf učinil určité rozhodnutí, i když možná nebylo právě 

nejvhodnější. Zavolal však vašemu šéfovi a  vysvětlil mu situaci. 
Takže teď jste tady. Uvědomujete si, před čím stojíme? Nejsme při-
pravení na to, abychom si s takovou situací poradili.“
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„Právě proto jste všechno měli nechat v  rukou profesionálů,“ 
zasáhl s kamennou tváří Pontiero.

„Vy mi pořád nerozumíte. Nemůžeme důvěřovat naprosto ni-
komu. Proto Cirin jako dobrý voják naší matky církve udělal to, co 
udělal. Nedívejte se na mě takhle, slečno Dicantiová. Uvažte dů-
vody, které ho k tomu vedly. Kdyby zůstalo jen u smrti Portiniho, 
mohli jsme si vymyslet nějakou výmluvu a celou záležitost zamést 
pod koberec. Jenže to tím neskončilo. Není v  tom nic osobního, 
chápejte.“

„Chápu jen to, že tady jsme u  druhého chodu. A  máme je-
nom  polovičku důkazů. To je prostě úžasné. Máte ještě něco, co 
bychom se měli dozvědět?“ Dicantiová byla skutečně rozzuřená.

„Pro tuto chvíli ne, ispettoro,“ řekl Dante a  znovu se schoval 
za svůj poťouchlý úsměv.    

„Do prdele. Do prdele, do prdele. Máme na krku šílený malér, 
pane Dante. Chci, abyste mi napříště říkal úplně všechno. A jedna 
věc musí být jasná: tady velím já. Pověřili vás, abyste mi ve všem 
pomáhal, ale chci, abyste pochopil, že oběti jsou sice kardinálové, 
ale k oběma zločinům došlo v mé kompetenci. Je to jasné?“

„Jako křišťál.“
„Hlavně aby to tak zůstalo. Modus operandi byl stejný?“
„V mezích, kam sahají mé detektivní schopnosti, ano. Mrtvo-

la ležela před oltářem. Chyběly jí oči. Ruce jí uřízli a  položili je 
na plátno vedle mrtvoly, stejně jako tady. Bylo to odporné. To já 
jsem uložil tělo do  pytle a  odnesl jsem ho až do  kremační pece. 
Potom jsem strávil celou noc pod sprchou, to mi věřte.“

„Měl jste tam ještě chvilku zůstat,“ zamumlal Pontiero. 

Po čtyřech dlouhých hodinách ohledání Robayrova těla ukonči-
li a mohlo se přistoupit k jeho převozu. Na výslovné přání ředitele 
Boiho mládenci z Analytického týmu sami uložili mrtvolu do plas-
tového pytle a odvezli ji do márnice, aby zdravotnický personál ne-
zahlédl kardinálskou sutanu. Všem bylo jasné, že jde o zcela mimo-
řádný případ a totožnost mrtvého musí zůstat tajemstvím.

Ve všeobecném zájmu.


