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Splnilo sa jej všetko, o čom snívala. Bolo to presne ako v ho-
nosných tanečných sálach a na sviatočných večierkoch v holly- 
woodskych filmoch, na ktoré si pamätala z detstva. Rozbúšilo sa 
jej srdce. Ach, ako len túžila po tomto prostredí – po Josefovom 
svete moci, prestíže a nehatenej eufórie. Patrili doň všetci a všet-
ko v tejto miestnosti, ako ovocná poleva na jahodový koláč. Cel-
kom zabudla na zaprášenú dosku či čierny popol v peci, na za-
mazané prídelové lístky a ťažko zarobené mince v dlani, ktorú 
mala teraz umytú a čistú. Pri Josefovom boku sa mohla tváriť, že 
patrí medzi nich, cítiť sa ako princezná Tretej ríše. Mohla si na-
hovárať, že okolitý svet nie je plný hladu a strachu.

Chodba viedla do impozantnej banketovej sály. Na dlážke sa 
vynímali dlhé biele stoly, pri každej štvrtej stoličke stál veľký 
rozvetvený strieborný svietnik. Na pódiu sedelo kvarteto. Všet-
ky sláčiky sa súčasne pohybovali dopredu a dozadu. Na taneč-
nom parkete pomaly krúžili páry, pripomínali miniatúrne fi-
gúrky na hodinách. Muži mali na sebe uniformy SS. Vznikal 
tak vzor svetlohnedých sák a cviklovočervených pások na ruká-
voch. Ženy, mladé i staršie, zdobili scénu šatami jasných odtie-
ňov – slivkového, marhuľového, oranžového, uhorkovozeleného.

Korpulentná brunetka v šarlátových šatách z lamé si prezrela 
Elsie od hlavy až po päty a zastavila sa pri chodidlách. Elsie sle-
dovala jej pohľad až k špičke jednej z maminých čiernych topá-
nok s prackou v tvare písmena T. Rýchlo ju zasunula späť pod 
lem. Pristúpil k nej čašník s podnosom, na ktorom sa vynímali 
vysoké poháre s perlivým svetlým vínom. Josef vzal jeden z nich 
a podal jej ho.

„Nech sa páči. Vždy dodržím slovo. No dávajte si pozor. Člo-
vek spozná účinky šampanského až po tom, čo ho prvý raz 
vyskúša.“

Šampanské. Vyschlo jej v ústach. Zatiaľ sledovala iba to, ako 
sa filmové hviezdy pri popíjaní tohto nápoja dostávajú do nála-
dy. Dúfala, že rovnaký čarovný efekt sa dostaví aj teraz. Chytila 
pohár a žasla. Až dovtedy farbu šampanského nepoznala. Bolo 
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svetlozlatisté, ako pšeničné steblá tesne pred žatvou. Odhadova-
la, že bude sladké ako med a sýte ako chlieb. Olizla si pery a od-
pila si.

Zaútočili na ňu ostré bublinky. Víno bolo veľmi suché, pri-
pomínalo jej droždie, ktoré napučalo vo vode. Aby ho nevypľu-
la späť do pohára, prehltla ho. Nestačila však skryť výraz, ktorý 
sa jej zjavil na tvári.

Josef sa zasmial. „Zvyknete si.“
„Znova si odpite – a potom ešte raz. Ak vám nezachutí ani po 

treťom glgu, zvyšok vypijem za vás,“ ozval sa Kremer a zachech-
tal sa. Objemné brucho mu vytláčalo gombíky saka.

Spomenula si na maminu radu a so sebazaprením sa prinúti-
la do ľúbezného smiechu. Koniec koncov, bol to Josefov priateľ. 
Chcela, aby ju mal rád. Poslúchla ho teda a znova si odpila. Aby 
mala po probléme, pokúsila sa obrátiť do seba celý pohár.

„Na zdravie! Zdá sa, že si si priviedol zdatnú Fräulein,“ podo-
tkol Kremer. „Čo keby som si s vami zatancoval? Josef vám za-
tiaľ prinesie ďalší pohár.“

Elsie pozrela Josefovi do očí. „Nejde mi to dobre,“ priznala.
„Na tom nezáleží.“ Kremer chytil Elsie za lakeť a odviedol ju 

na tanečný parket. „Sľubujem, že to bude pomalý tanec.“ Pritia-
hol si ju k sebe, jednu ruku si položil na jej kríže, druhou jej zo-
vrel prsty v rukavici. Napätou uniformou jej vtláčal koráliky šiat 
do pokožky. Zdalo sa jej, že ich spája tisíc klincov.

Obzrela sa za Josefom. Usmial sa a  zdvihol prázdny pohár. 
Keď sa obrátil, aby privolal čašníka, Kremer jej vzadu zasunul 
ruku pod šifón.

Odtiahla sa a zapýrila sa. „Herr Kremer!“
Schytil ju za ruku a prudko pritiahol k sebe. „Pst! Je večierok. 

Neurobte scénu, Fräulein.“ Zazubil sa a vtancoval s ňou hlbšie 
do davu. „Chcel som sa s vami pozhovárať v súkromí. Aby ste 
rozumeli, niektorým ľuďom sa vidí čudné, že muž s Josefovým 
postavením si našiel nevzdelanú dcéru bežného pekára. Veď má 
oveľa lepšie možnosti vrátane vašej vlastnej sestry.“
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Keď spomenul jej študijné výsledky, zvraštila tvár. Zatiaľ 
čo Hazel navštevovala gymnázium a  zmaturovala ako najlep-
šia z triedy, Elsie nedokončila ani druhý stupeň základnej školy 
a na plný úväzok začala pracovať v pekárni. Hoci sa s majorom 
Kremerom práve zoznámila, očividne mal podrobné informácie 
o nej i o jej rodine.

„V  dnešných časoch sa nasadzuje množstvo špiónov. Pek-
né nové tváre vždy vzbudzujú podozrenie.“ Naklonil sa k nej 
a z nepríjemnej blízkosti si ju prezeral. Horúci dych mu páchol 
po skazených vajciach.

Elsie prudko odvrátila tvár. „Moja rodina pozná Josefa roky.“
„Ja. Ktovie, koľko tajomstiev ste už zhromaždili a odovzda-

li nepriateľom.“
„Nie som špiónka!“ zasyčala. „Papa pečie chlieb pre nacistické 

ústredie v Garmischi. Sestru zaradili do programu Lebensborn.“
„Nezaujímajú ma oni, ale vy.“ Olizol si zuby.
Krúžili po parkete. Žena s pávími perami v striebristých vla-

soch potiahla nosom, keď si s Elsie vrazili do lakťov. Elsie pre-
glgla. Krútila sa jej hlava. Bola verná Nemka, ako však môže do-
kázať lojálnosť? Musela sa spoľahnúť na svoje slovo.

Kremerova uniforma páchla po pote a  cigaretách. Elsie 
v hrdle stúpali bublinky šampanského. Najradšej by mu bola 
vylepila facku a zavolala Josefa, no ostré bodanie, ktoré cítila pri 
dotyku s Kremerovou uniformou bezpečnostnej polície, jej pri-
pomenulo možné následky. Nielen pre ňu, ale aj pre jej rodinu. 
Všetku kyslosť preto radšej prehltla.

Pieseň sa skončila. Členovia kvarteta odložili sláčiky, posta-
vili sa a uklonili.

„Tu ste, drahá.“
Elsie sa preľakla. Vyskočila a vyrazila Josefovi z ruky pohár. 

Pokropila ich spŕška perlivého vína.
„Prepáčte.“ Z  chlopní saka mu utierala kvapôčky nápoja. 

Vďaka škrobu doň nevsiakli. Jej šaty už také šťastie nemali, šam-
panské jej zmáčalo slonovinovobiely dolný lem.
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„Nič sa nestalo.“ Chytil ju za rameno. „Poznám čističa, ktorý 
pomocou lúhového mydla a kefy z kančích štetín odstráni čo-
koľvek.“ Pobozkal ju na ruku.

„Ďakujem za tanec. Bolo to úžasné.“ Kremer prirazil päty 
k sebe, nasadil samoľúby úsmev a odišiel.

Vedúci kvarteta vyšiel na pódium. „Dámy a páni, sadnite si, 
prosím. Začne sa vianočné predstavenie.“

Josef ju viedol k  stredu banketového stola. Na vzdialenom 
konci sedeli Kremer a Frau Kremerová, tmavá vyžla s bezkrv-
nými lícami a ostrým nosom. Zachytila Elsin pohľad a prižmú-
rila oči.

Aby sa na ňu Elsie nemusela dívať, otočila si stoličku k Jose-
fovi. „Josef,“ oslovila ho rozochveným hlasom. Aby sa upokojila, 
odkašľala si. „Musím sa s vami rozprávať o...“

„Pozrite sa, pozrite sa!“ prerušil ju a ukázal na javisko. „Má- 
me prekvapenie. Páči sa vám hudba? Wagner, Hotter, Cle-
mens Krauss?“

Elsie si prestala cítiť prsty. Rozopla si mušketierske gombíky 
na rukaviciach a potiahla za prsty, ktoré jej predtým zmáčalo 
šampanské. „Ja, ale ešte nikdy som nebola v opere.“

Zvraštil čelo. „V tom prípade by som vám mal poslať neja-
ké platne.“

Elsie nevlastnila gramofón, no nebola natoľko pokojná, aby 
sa teraz púšťala do vysvetľovania. Zložila si rukavice a okamžite 
si pripadala nahá. Vzduch, ktorý jej narážal do dlaní, ju obťažo-
val. Aby sa vzchopila, preplietla si prsty rúk.

„Josef,“ pokúsila sa znova.
„A teraz!“ zvolal vedúci kvarteta. „Krátke hudobné predsta-

venie, ktoré vám spríjemní večeru.“ Spustil mikrofón, postavil 
predeň malý stolček a s husľami v rukách sa posadil.

Josef si poťukal ukazovákom po perách. „Neskôr,“ zašepkal.
V  sále sa ozval mrmot, ktorý prezrádzal zvedavosť účastní-

kov. Keď územčistá členka SS-Gefolge s prameňom bielych vla-
sov v strede čela priviedla po schodoch na pódium chlapca, v sále 
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zavládlo ticho. Mohol mať najviac šesť či sedem rokov. Mal na 
sebe jednoduchú bielu ľanovú košeľu, farebne zladené rukavi-
ce, čierne nohavice a motýlika. Bol by vyzeral ako ktorýkoľvek 
iný chlapec, ktorého vyobliekali na Štedrý večer, vlasy mal však 
oholené až k lebke a pleť viditeľne žltkastú. Zdalo sa, že jeho tvár 
nemá nijaké črty. Kráčal ako prízrak. Žena mu naznačila, aby 
sa postavil na stolček. So sklonenou hlavou ju poslúchol. Potom 
zdvihol oči, ktoré boli veľké a trblietavé ako pramenitá voda.

Vedúci kvarteta zahral na husliach dlhý vysoký tón. Chlapec 
zovrel ruky v päste, dal si ich v bok, zhlboka sa nadýchol, otvoril 
ústa a začal spievať. Jeho kontratenor sa ozýval až na chodbách. 
Všetci stíchli a otočili k nemu hlavy. Hlas mal čistý a jemný ako 
čerstvé maslo, Elsie priam vyrazil dych. Tichú noc počúvala celý 
život, sama ju spievala, ale ešte nikdy neznela takto.

„Všetko spí, všetko sní...“
Husle zmĺkli, no chlapcov hlas sa šíril ďalej.
„Ríšsky kancelár bez pomoci stráži Nemecko vo dne v noci...“
Skôr ako dospieval, začala sa podávať večera. Čašníci cinkali 

porcelánovými taniermi na lakovaných podnosoch a do pripra-
vených kalichov nalievali víno farby drahokamu. Znova sa roz-
prúdila diskusia. Nejaká žena sa zasmiala až prihlasno.

„Stále sa o nás stará, stále sa o nás stará...“
Elsie zatvorila oči.
„Víno?“ spýtal sa zozadu čašník.
„Tichá noc, svätá noc...“ Chlapcov hlas sa vôbec nekolísal, ni-

kdy nebol nad či pod tónom.
Elsie narástla v hrdle hrčka. Emócie, ktoré až dovtedy potlá-

čala, náhle prekypeli.
„Má nádherný hlas,“ podotkol Josef.
Elsie prikývla a zažmurkala slziacimi očami. „Viete, odkiaľ 

pochádza?“
„Spieval väzňom, ktorí prichádzali do dachauského tábora,“ 

vysvetlil Josef. „Začul ho Sturmscharführer Wicker a  zariadil, 
aby vystúpil na niekoľkých slávnostných večeriach. Všetkým sa 
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páčil. Má jedinečný hlas. Ak pozabudnete, odkiaľ pochádza, 
uchváti vás.“

„Ja, jedinečný.“ Elsie sa spamätala.
„Prines nám slávu a zdar, Nemecku všetku moc daj.“ Chla-

pec dospieval.
Huslista podišiel k  mikrofónu. „Budem citovať Führera: 

‚Všetka príroda predstavuje gigantický boj medzi silou a slabos-
ťou, večné víťazstvo silných nad slabými.‘“ Prirazil päty k sebe 
a straníckym spôsobom zdvihol sláčik. „Guten Appetit!“

Nadšené zhromaždenie spustilo skutočnú kakofóniu – rinča-
lo striebornými servismi a rapotalo. Huslista spustil novú pieseň 
a chlapec sa znovu dal do spevu. Elsie v tom hluku takmer ne-
rozlišovala slová.

„Je Žid?“ spýtala sa Josefa.
„Jeho matka bola židovská speváčka, otec zasa poľský sklada-

teľ. Hudbu má v krvi.“ Josef rozlomil Brötchen a obe polovice 
potrel maslom.

„Aj môj synovec Julius spieva. Hazel tvrdí, že celkom dobre.“
„Niekedy by nám mohol potešiť uši.“ Jednu polovicu polo-

žil na Elsin tanier. „Dnešné predstavenie je chlapcovo posled-
né. Zajtra sa vracia do tábora. Vzhľadom na to, čo všetko sa deje 
v Ardenách...“ Žul chlieb a prehĺtal. „Ospravedlňujem sa. Nie je 
to téma vhodná na Vianoce.“

O  táboroch sa prvýkrát dozvedela pred niekoľkými rokmi, 
keď raz uprostred noci zmizli Grünovci, maloobchodnícka rodi-
na, ktorá predávala najlepšie mydlá a šampóny v oblasti. Do ich 
obchodu zašla najmenej raz za mesiac. Ich syn Isaac mal o dva 
roky viac ako ona a bol najkrajší chlapec v meste. Jedného dňa 
si kúpila mydlo s mliekom a medom, vtedy na ňu žmurkol. Keď 
ležala v horúcej vani a stúpajúca para ju zahaľovala ako voňavý 
závoj, potajomky naňho myslela. Teraz sa pri tej spomienke cí-
tila zahanbene. Hoci boli Židia, komunita si ich obľúbila. Po-
tom im zrazu obchod zadebnili a označili nápisom Juden. Od-
vtedy boli nezvestní.
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Piata kapitola
NACISTICKÝ VIANOČNÝ VEČIEROK 
GERNACKERSTRASSE 19 
GARMISCH, NEMECKO 
 
24. DECEMBRA 1944

Z 
ačalo snežiť. K zemi slepo klesali tisíce dúhovo sfarbených 

vretienok. Elsie zaklonila hlavu, aby sa jej na tvári kopili hebké 
vločky. Chlad jej prečistil myseľ, a hoci sa chvela, zostávala v ti-
chu uličky a sledovala, ako sa svet mení na rozprávkový maškarný 
ples. Špinavé ulice pokryl biely poprašok, tmavé stromy úhľadne 
ozdobili kryštáliky. Zaparkované autá sa práve pretvárali na kopy 
cukru. Nový sneh priam zbožňovala. Menil úplne všetko.

Pod šaty jej prenikal vietor. Oziabali ju nohy a na chrbte jej 
naskočila husia koža. Rukami si obopla hruď. Josefov prsteň bol 
ľadovo chladný. Stiahla si ho, a aby ho zohriala, trela ho me-
dzi dlaňami. Bola to nádherná obrúčka od dobrého človeka, no 
na takú veľkú chvíľu si pripadala bezvýznamná. Obracala šperk 
v ruke, rubíny a diamanty, červené a biele. Prečo to nemohol byť 
ďalší vianočný darček? Ako šaty a šampanské?

Začala si nasadzovať obrúčku naspäť na prst, vtom si však na 
nej čosi všimla. Škrabanec? Nie, bolo to priveľmi presné a pra-
videlné. Otočila prsteň do svetla, ktoré vychádzalo z okna, 
a prečítala nápis, takmer vyšúchaný: Ani ledodi vedodi li.  
Hebrejčina.
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Prevalila sa ňou vlna horúčavy. Pot, ktorý na nej v zlomku se-
kundy zamrzol, jej stiahol hrudník ako lak. Vedela, že gestapo 
konfiškuje židovské cennosti, no nikdy sa nezamyslela, čo s nimi 
robí. Rovnako ako ich majitelia, aj ony jednoducho zmizli.

Snežilo čoraz hustejšie. Vločky už neboli ľahké, ale obsahovali 
ľadové srdcia, ktoré ju pichali do pokožky. V očiach ju štípal vie-
tor. Aby videla na prsteň jasne, žmurkaním sa zbavila sĺz. Obrúč-
ka patrila komusi inému. 

Elsie sa pod balkónom oprela o debnu, ktorú predtým zahali-
la pokrývka snehu. Dýchala mrazivý vzduch, kým jej neprestalo 
búšiť srdce.

„Čo tu robíte?“ Zadným vchodom sa pretlačil Kremer.
Nasadila si prsteň. „Dnu je horúco. Nie som zvyknutá na šam-

panské. Už mi je lepšie.“ Načiahla sa za kľučkou, no zastavil ju.
„Pozrite sa na seba – celá sa chvejete. Ako dlho ste už vonku?“ 

Drsnými prstami jej masíroval rameno.
„Mala by som sa vrátiť dnu,“ podotkla.
„Potrebujete, aby vás niekto rozohrial.“ Skôr ako sa stihla od-

tiahnuť, prudko si ju pritisol k sebe. Dych mu páchol po červe-
nom víne a klobáse.

„Major Kremer, prosím.“ Snažila sa vyslobodiť si ruky, ale mala 
ich studené a ťažké.

„Voniate ako pekárova dcéra.“ Naklonil sa k nej. „No chutíte 
tak?“ Pobozkal ju na krk.

„Pustite ma! Prestaňte!“ skríkla.
Zakryl jej ústa. „Ak hlesnete...“ zavrčal jej do ucha a rozopol 

si puzdro na pištoľ. „Dôstojníkov už pochválili za to, že zastre-
lili špiónky, ktoré sa ich pokúsili zviesť.“ Jednou rukou ju pevne 
držal, druhou jej vykasal sukňu a zanoril jej prsty medzi stehná.

„Hnusné prasa! Ako sa opovažujete?“ Silno ho kopla a  od-
tiahla sa. „Nie som špiónka!“ Napľula mu do tváre.

Vylepil jej facku, až ju obrátil. „Taká pekná Fräulein, taká 
oduševnená.“ Hodil ju o debnu a obe ruky jej znehybnil nad 
hlavou. „Nechcem vám ublížiť.“ Zápasil s prackou opaska.
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„Beštia!“ zvolala Elsie. „Poviem to Josefovi!“
Kremer sa usmial. „Myslíte si, že vás ešte stále bude chcieť? Po 

tom, čo zistí, že ste ma zviedli?“ Vyhŕňal šifón a rozopínal si no-
havice. „Navyše v dnešnú svätú noc?“

„Prosím.“ Elsie podľahla panike. „Nikdy som...“
Stehná mal horúce a drsné. Keď sa jej tvrdou uniformou ob-

tieral o šaty s korálikmi, na koži jej vznikali bodné ranky.
„Komu podľa vás uveria, ha? Nemravnej konkubíne alebo 

dôstojníkovi Tretej ríše?“
„Bože, prosím!“ skríkla Elsie.
Kremer jej vykrútil ruky a ukotvil si nohy.
Odrazu ako siréna preťal ticho hlasný vreskot, jediný vysoko-

frekvenčný tón. Kremer náhle so všetkým prestal. Šokovalo ju to. 
Spadla na zem. Do stôp po jeho čižmách vnikli drobné koráliky.

Výkrik neutíchal.
Kremer vytiahol zbraň a  zapol si nohavice. Mieril doprava 

a doľava, potom lokalizoval zdroj – drevenú debnu za nimi. Str-
hol z nej obal.

Vnútri sedel židovský chlapec, cez hlavu mal prehodenú deku. 
Výjav evokoval narodenie Ježiša.

„Ticho!“ zvolal Kremer a  kovovou pažbou zbrane tresol do 
drevených latiek.

Tón, ktorý držal chlapec, sa nerozkolísal.
„Židovský diabol!“ Natiahol kohútik.
Elsie sa priplazila k dverám vedúcim do banketovej sály. Na-

razila na čižmy Josefa, ktorý práve vychádzal.
„Elsie!“ Zdvihol ju na nohy. „Čo sa tu deje?“
Kremer vystieral ruku, vyleštenou hlavňou mieril na chlap-

covu hlavu.
Elsie si zaborila tvár do Josefovho tvrdého pleca.
„Günther, odlož zbraň!“ zahrmel Josef.
Chlapec stíchol.
„Je to Žid. Prečo márniť čas jeho odvozom naspäť do tábora?“ 

Kremer položil prst na kohútik.
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Josef mu vytrhol pištoľ z ruky. Guľka sa zavŕtala do tmavého 
napadaného snehu. „Nie je to v tvojej kompetencii!“ zavrčal Josef.

Elsie ho azda prvý raz zbadala rozhnevaného. Rozochvela sa.
Josef zdvihol zo zasneženej dlažby zbraň a vyprázdnil komo-

ru. Náboje nečujne padali do záveja. Nato pritisol hlaveň Kre-
merovi k čelu. Nikto neprehovoril.

Vlhký šifón na Elsinom tele tvrdol, menil sa na jemný ľado-
vý zámotok. Zacítila chuť železa. Keď sa dotkla úst, prst sa jej 
sfarbil do karmínovočervena. Vnútornú stranu jednej pery mala 
roztrhnutú. Aby zastavila krvácanie, cucala si ju.

Deka, ktorou bol zakrytý chlapec, sa skĺzla a odhalila bledú 
hlavu a líca mokré od sĺz. Dieťaťu sa chvela brada. Elsie si spome-
nula, ako raz – jediný raz – zbadala svojho synovca Juliusa. Keď 
sa narodil, navštívila v Steinhöringu sestru Hazel. Ležal v prúte-
nej kolíske a plakal, lebo chcel mlieko. Bol taký malý a krehký. 
Slzy sa jej na ňom videli priveľké. Tento židovský chlapec vyze-
ral rovnako. Túžila natiahnuť ruku, vziať ho do náručia a kolísať.

„Josef. Priateľ môj,“ ozval sa Kremer.
Josef mu vtisol zbraň do kože. „‚Potom pred svoj sudcovský 

stolec predvolá všetkých tých, ktorí dnes, kým sú pri moci, šlia-
pu po spravodlivosti a zákone...‘“ Zatlačil ešte silnejšie a hovoril 
vyrovnane, akoby v tranze: „‚... ktorí zaviedli náš ľud do utrpe-
nia a skazy a uprostred nešťastia otčiny povyšovali vlastné ego 
nad život spoločenstva.‘“

Josef sa upokojil. „Prospelo by ti, keby si pochopil náš zámer.“ 
Podal Kremerovi prázdnu pištoľ, odkašľal si a popravil si man-
žety saka tak, aby boli dokonale zarovnané. „Podávajú dezert.“ 
Vzal Elsie za ruku a otvoril dvere. Do uličky prenikli sviatočné 
tóny huslí. „Poď, Günther.“

Kremer ho poslúchol a kráčal za nimi.
Chlapec v debne mlčal. Elsie sa naňho chcela naposledy ob-

zrieť, radšej však hľadela vpred zo strachu, že sa premení na soľ-
ný stĺp.
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Na poschodí buchotali čižmy. Niekto rozbil lampu a prevra-
cal nábytok. Z podlahových dosiek sa pri otrasoch uvoľňoval 
prach.

Tobias, pomyslela si. Majú Tobiasa! Srdce sa jej trepotalo ako 
jastrab v nastraženom oku. Natoľko jej búšilo, že sa nemohla 
nadýchnuť.

Strážca, ktorý ju držal za hlavu, ju obrátil tvárou k mužovi, 
čo ju obvinil zo zrady.

„Kremer!“ vzdychla.
„Fräulein.“ Naduto sa zaškeril.
Príslušník gestapa ju pustil. Pri Kremerových čižmách spad-

la na ruky a kolená.
„Josef bude veľmi sklamaný, keď zistí, že z jeho malej pekár-

ky sa vykľul Judáš.“ Pokrčil plecami. „No ja som to vedel. Ve-
del.“ Stiahol si kožené rukavice – jeden prst za druhým – a ho-
dil ich na drevený stôl.

Strážca mieril Elsie do tváre z takej blízkosti, že v hlavni zba-
dala spálený pušný prach.

Kremer si pohládzal fúzy. „Máme právomoc likvidovať zrad-
cov v súkromí, pevne však verím v moc verejného predstavenia. 
Súhlasíte so mnou? Tých, ktorí sa previnia voči krajine, treba 
potrestať exemplárne. Čo to teda bude, hm? Guľka alebo lano? 
Ako Nemec vám dávam na výber.“

Na sebe jej nezáležalo. Tohto muža nenávidela, a  ak bude 
mať na rukách jej krv, nech mu to Boh poriadne odplatí. Čo 
však urobili s Tobiasom? Nezniesla pomyslenie na to, ako ho 
týrajú.

„Je to iba chlapec!“ zvolala.
„To neznamená, že ste sa nedopustili vlastizrady,“ odvrkol 

Kremer. „Toľká škoda. Herr Schmidt pečie najlepšie medovní-
ky v Bavorsku.“

Papa a Mutti? Nie, nedovolí, aby museli pykať za jej činy.
Na stole ležal luskáč a miska s lieskovými orieškami. Kremer 

vzal jeden z nich, vložil ho medzi kovové čeľuste a stlačil ich. Na 
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zem spadli kúsky škrupiny a odhalilo sa chutné vnútro. Vložil 
si ho do úst.

„Ušetrite moju rodinu, prosím. Je nevinná.“ V dlaniach zbe-
rala sukňu. „Dám vám všetko, čo budete chcieť. Všetko.“

Zasmial sa a vypľul lieskový oriešok do misky. „Červivý.“
Z poschodia sa ozval výkrik a ozbrojenec pri Elsinom boku 

sa prudko obrátil.
Kremer kývol nahor. „Choďte.“ Nato vybral z puzdra pištoľ 

a namieril ju na Elsie. „Len vy a ja, Fräulein.“
Strážca poslúchol a nechal ich v kuchyni samých.
„Prosím, pán major!“ žobronila Elsie. „Je to iba jeden Žid. 

Vari na tom ešte záleží?“ Zlomil sa jej hlas.
Vojna sa chýlila ku koncu. Vedeli to všetci. Hitler sa zašil do 

berlínskeho bunkra a očakával kapituláciu. Načo ďalšie krvipre-
liatie? Dokonca aj človek ako Kremer mal svedomie a bol schop-
ný rozlíšiť zbytočnú brutalitu. Nebo a peklo nepoznali rasu ani 
náboženské presvedčenie. Smrť si poňho príde s rovnakou ur-
čitosťou ako po ňu či Tobiasa. To, ktorou bránou prejde, však 
predurčí jeho terajšie rozhodnutie.

Obrátil sa k nej, oči mu diabolsky svietili. „Žid?“
„Ak veríte v Boha, prosím.“
„Priveďte chlapca sem!“ zvolal Kremer ponad plece, potom si 

kľakol k Elsie.
„‚Ľudia, ktorí bastardizujú sami seba alebo dopúšťajú, aby ich 

bastardizovali iní, hrešia proti vôli večnej Prozreteľnosti‘. Tak 
vraví náš Führer.“ Žmurkol na ňu. „V iného Boha neverím.“

„Pustite ma! Povedal som vám, čo vyhlásila – je to zradkyňa!“ 
kričal Julius a vrtel sa v zovretí príslušníka gestapa.

Kremer ho pozorne skúmal, potom ako kôň prudko vyfúkol 
vzduch nosovými dierkami. „Neuveriteľné. Niekedy sa to zisťuje 
tak ťažko. Vôbec nevyzerá ako potkan.“ Naklonil hlavu. „Mož-
no tie zuby. Alebo prefíkaný pohľad.“

„Ja? Nie som Žid!“ vrieskal Julius.
Kremer zdvihol pištoľ. Príslušník gestapa odstúpil.
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„Nein!“ Elsie vstala, aby Juliusa ochránila. „Je to syn mojej 
sestry Hazel a vášho druha Petra Abenda, čistý árijec. Narodil 
sa v rámci programu Lebensborn, kde ho aj vychovávali.“

Kremer držal zbraň vo vystretej pravej ruke. „Ja som ho Ži-
dom nenazval. To vy!“ Ľavým malíčkom si spoza rezáka vytia-
hol šupku z orieška.

„Klamárka!“ Julius päsťami udieral Elsie do krížov. „Zradkyňa!“
Zvraštila tvár a naklonila sa nabok.
Kremer sa zachechtal. „Verím ti, chlapče. Je v  tebe priveľa 

energie, nemôžeš byť menejcenný.“
Príslušníci gestapa, ktorí jej obrátili izbu naruby, zišli dolu 

a oznámili: „Nič, pane.“
Elsie zdvihla zrak. Tobias je v bezpečí? Sklopila pohľad a zadí-

vala sa Kremerovi do očí.
Pozrel na strop a  tľoskol. „Myslím si, že tam niečo bude.“ 

Usmial sa na Elsie. „Myš v podkroví?“
Elsino srdce bilo nepravidelne, až sa celkom zastavilo. Potom 

sa opäť rozbúšilo. Pokrútila hlavou.
Obaja príslušníci gestapa sa obrátili, aby znova vyšli nahor, 

no Kremer im v tom zabránil. „Stojte!“ Ukázal na Elsie. „Toho 
Žida nám privediete vy.“

Elsie nasucho prehltla. „Okrem mňa a môjho synovca tu ni- 
kto nie je. Rodičia sú v kostole.“

„Zradkyňa a  klamárka, presne tak,“ pokračoval Kremer. 
Pritlačil ju k dlážke a  Juliusovi vylepil facku. Dlaňou mu za-
kryl ústa a hlaveň pištole mu drsne pritisol k spánku.

„Je Nemec!“ zvolala Elsie.
Ostatní dvaja muži v kuchyni sa znepokojene zamrvili.
„No tak, no tak, no tak,“ podpichoval Kremer Elsie. „Je to 

nemanželský syn štetky – aj keď musím priznať, že dobrej. Sám 
som si ju obľúbil, no pravdupovediac, naša rasa nemá pre takú 
skazenosť využitie. Ľudskejšie asi bude zbaviť toto dieťa utr-
penia a nedopustiť, aby vyrastalo v takejto rodine deviantov – 
zradcov a cundier.“ Pokrčil plecami.
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Pre tlak a paniku Juliusovi vystupovali oči, ktoré mu od pla-
ču sčerveneli už predtým. Ruky mu vedľa tela zmeraveli. Semi-
šový predok nohavíc mu stmavol a zvlhol.

Kremer si z neho uťahoval: „Nie je to syn otčiny. Veď sa ešte 
ani nenaučil chodiť na nočník.“ Naklonil sa mu k uchu. „Mož-
no je retardovaný. Viete, čo sa v rámci programu robí s takými 
deťmi? Do mlieka sa im ráno primieša kyanid alebo...“ pritlačil 
mu k spánku hlaveň, „... im mozog prevŕta rýchla guľka. Tak 
skončil tvoj brat.“

Juliusovi tiekli po lícach slzy.
Aby si Elsie udržala rovnováhu, zovrela chladnú dlážku. Zor-

né pole sa jej zúžilo, akoby vesmír implodoval.
„Poviem vám, čo urobím.“ Kremer pustil chlapca a odhodil 

ho k Elsie. „Vy mi privediete Žida a ja nechám pangharta naži-
ve. Pre vás, Fräulein, táto ponuka, pravdaže, neplatí, ale sľubu-
jem, že rozsudok vykonám rýchlo.“

Julius sa meravo opieral o Elsin bok. Pripomínal premočenú 
handrovú bábiku, ktorá trpí katatóniou. Má jeho – alebo jej – 
život väčšiu cenu než Tobiasov? Židovský chlapec ju ľúbil a dô-
veroval jej. Nezaslúžil si, aby ho odovzdala gestapu ako platidlo 
pri akomsi nemorálnom obchode. Mala by však obetovať rodi-
nu? S takým pocitom viny by nedokázala žiť – alebo zomrieť. 
Verila v posmrtný život a nechcela, aby pri stretnutí s Bohom 
niesla jedno z týchto bremien.

Elsie zatvorila oči. Za viečkami jej vybuchovali hviezdy. Ve-
dela, že nočná mora sa čoskoro skončí. Povrávalo sa, že na past- 
vinách za mestom táboria Rusi a Američania. Radšej zomrieť 
ich rukou ako urobiť takéto rozhodnutie.

„Takže?“ spýtal sa Kremer.
Elsie sa nevedela rozhodnúť, cítila sa ako na hojdačke. Zdalo 

sa jej, že myseľ sa jej rozštiepila na dvoje. Nedarilo sa jej utriediť 
si myšlienky. Logika v tejto situácii nefungovala. Mohla dúfať 
iba v Božie vedenie a modliť sa, že to postačí na to, aby sa zbavi-
la hriechu. Pomaly vstala.
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„Privediem vám ho,“ hlesla ako chorľavá pinka. „No musím 
tam ísť bez sprievodu. Ak nebudem sama, nevyjde von.“

Strážcovia pozreli na Kremera.
Cucal si zuby. „Máte päť minút. Ak sa dovtedy nevrátite, za-

strelím vášho synovca. Potom si Žida nájdem sám a zabijem aj 
jeho. Vás znesiem zo sveta naposledy, aby ste mohli sledovať, ako 
krvácajú.“
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