
Tretia kapitola

Scarlet

„Odhryznutý prst?“ opýtala sa sestra Joanne a opatrne 
pripravovala pacientkinu ruku. „Odhryzol jej ho pes?“

„Neviem,“ odvetila Ally. Hlas jej tlmilo rúško. Prednedáv-
nom nastúpila k ošetrovateľskému personálu na chirurgii. Bola 
čerstvo po škole. Mala dvadsať rokov, ale podľa toho, ako vyde-
sene sa pozerala na pacientkinu ruku, by jej človek hádal dva-
násť. „Asi nejaké zviera.“

„Jej syn,“ ozvala som sa. Čakala som s röntgenovým zariade-
ním na operujúceho lekára. Joanne s Ally civeli na odhalený člá-
nok prsta. „Robila som jej röntgen,“ dodala som. „Bola v šoku, 
vravela, že jej syn odhryzol palec.“

„Si si istá, že povedala syn?“ spýtala sa Ally a zahľadela sa na 
chýbajúci prst s obnoveným záujmom.

„Je na pohotovosti,“ pridala sa drobná sestra Angie. „Poču-
la som, že sa uňho vyskytli príznaky besnoty. Majú ich viace-
rí ľudia.“

„Nemyslíte si, že to má niečo spoločné s  tým, čo dávajú 
v správach, však?“ opýtala sa vyľakane Ally. „Mohlo sa to už dostať 
z Nemecka k nám? Môže sa to šíriť takto rýchlo?“

 V tom momente zavládlo v miestnosti ticho.
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Anestéziológ bol od začiatku nervózny, že má uspať Marga-
ret Sisneyovú. Zvyčajne sa hral na mobile, ale teraz nad ňou stál 
a sústredil sa na každé stúpnutie a klesnutie jej hrudníka. Kaž-
dú chvíľu sa pozeral na čísla na monitore a potom znova zame-
ral pozornosť na Margaret. Modré operačné plachty zahaľovali 
zvyšok jej tela, tvár a krk však mala viditeľne sfarbené domodra. 
„Je cyanotická,“ objasnil. Potočil niekoľkými gombíkmi a pri-
pravil injekčnú striekačku.

„Pán doktor Ingram,“ povedala sestrička anestéziológovi. 
„Pozrite sa na pacientkine nechty.“

Aj cez oranžovohnedé fľaky, ktoré zanechala jódová dezin-
fekcia, bolo vidno, že Margaret černejú nechty.

„Dopekla!“ zavrčal doktor Ingram. Očami nervózne preska-
koval z  pacientky na pípajúci monitor a  späť. „Bola to chyba. 
Prekliata veľká chyba!“

Margaretin palec bol uložený na ľade na druhej strane 
miestnosti. Aj prst bol cyanotický. Rozhodnutie doktora Ferbe-
ra, že jej ho treba prišiť v narkóze, hoci už na pohotovosti nebo-
la úplne stabilná, bolo diskutabilné aj podľa čerstvej röntgenovej 
techničky, ako som bola ja. Sledovala som, ako jej klesajú vitálne 
funkcie, a rýchlo som presunula svoje vybavenie k stene na opač-
nej strane sály, lebo som vedela, že čochvíľa vyhlásia modrý kód 
a budú ju oživovať.

Na tele som pocítila vibrovanie pejdžera. Stiahla som si ho 
z gumičky na páse. „Dokelu, Angie, musím pripraviť operačnú 
sálu číslo štyri a potom končím. Pošlem sem Davida. Bude mať 
pejdžer.“

„Aj tak to chvíľu potrvá, ak jej ho vôbec budeme prišívať,“ 
odvetila, zatiaľ čo narýchlo otvárala vrecúška a pobiehala po sále.

Náhlila som sa na koniec chodby, pred sebou som tlačila a za 
sebou ťahala ťažké prístroje. Keď som sa pripravila na ďalšieho 
pacienta, v reproduktore sa ozval oznam.
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„Modrý kód. Operačná sála číslo sedem. Modrý kód. Ope-
račná sála číslo sedem,“ odriekal ženský hlas, ktorý znel pokoj-
ne a apaticky.

Zdvihla som telefón, ktorý visel na stene pri dverách, a za-
volala som dole na svoje oddelenie. „Čau, to som ja Scarlet. Pri-
pravila som sálu číslo štyri, ale zdá sa, že na sedmičke to chvíľu 
potrvá, ak sa vôbec bude niečo robiť. Povedz Davidovi, aby sa so 
mnou stretol pri južnom výťahu na prvom poschodí. Bude to 
musieť dorobiť za mňa, preto mu chcem dať pejdžer.“

Kým som kráčala po chodbe, predbiehali ma sestry, lekári 
a anestéziológovia, ktorí sa hrnuli k Margaret Sisneyovej. Privo-
lala som výťah a strhla som si rúško z tváre. Keď sa otvorili dve-
re, pri pohľade na tlačenicu vnútri som si vzdychla.

„Ešte tu je miesto, Scarlet,“ zavolala na mňa Lana z učtárne. 
„Radšej... ehm, pôjdem po schodoch,“ vyhlásila som a uká-

zala som prstom napravo.
Otočila som sa na päte, roztlačila som dvojkrídlové dvere do 

oddelenia a potom som plecom odtlačila masívne dvere vedúce 
k schodisku.

„Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť...“ rýchlo som počítala a ute-
kala som nadol. Keď som vyšla na prvom poschodí, David na 
mňa už čakal pri výťahu.

„Uži si to,“ hodila som mu pejdžer.
„Vďaka, zlato. Pekný víkend,“ rozlúčil sa.
Ľudia, ktorí vystúpili z výťahu, kráčali po chodbe ako pevne 

zomknutá skupinka. Ticho a nervózne sa zhovárali o najnovších 
správach o epidémii. 

„Sivý kód. Pohotovostná ambulancia číslo jeden. Sivý kód. 
Pohotovostná ambulancia číslo jeden,“ ozval sa ženský hlas 
z reproduktorov.

Anita, hlavná sestra na rádiológii, stála uprostred chod-
by s rukami prekríženými cez prsia. V priebehu niekoľkých se-
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kúnd sa cez otvorené dvojkrídlové dvere vedúce na pohoto- 
vosť nahrnuli muži z ochranky a zo všetkých ostatných oddelení.

„Zelenáč, čo znamená sivý kód?“ spýtala sa ma s úškrnom 
Anita.

„Hm... agresívny pacient?“ odpovedala som neisto.
„Dobre!“ pochválila ma a potľapkala po chrbte. „Nemávame 

to tu často.“
„Sivý kód. Pohotovostná ambulancia číslo šesť. Sivý kód. Po-

hotovostná ambulancia číslo šesť,“ ozvalo sa znovu z reproduk-
tora. Už to neznelo tak bezvýrazne.

Anita sa zadívala na chodbu nášho oddelenia. „Niečo nie je 
v poriadku,“ hlesla. Na chodbu vyšiel Julian, laborant obsluhujú-
ci tomograf. Anita mávla rukou k pohotovosti. „Bež!“

Julian poslúchol a na chvíľu sa mu z tváre vytratil večne unu-
dený výraz. Keď prechádzal popri nás, Anita ukázala na dámsku 
šatňu. „Radšej choď, kým si to rozmyslím.“

„To mi nemusíš vravieť dva razy.“ Keď som naťukala bez-
pečnostný kód, z klávesnice sa ozvalo pípnutie, ktoré oznamo-
valo, že môžem vstúpiť. Uvedomila som si, že som v šatni sa-
ma. Zvyčajne bol v miestnosti hluk. Kolegyne otvárali skrinky, 
vyberali z  nich kabelky, smiali sa, klebetili alebo nadávali na 
ťažký deň.

Keď som vytočila kombináciu na svojej zámke, z reproduk-
tora sa ozval ďalší oznam.

„Modrý kód, pohotovostná ambulancia číslo tri. Modrý kód,  
pohotovostná ambulancia číslo tri. Sivý kód v priestore pre sa-
nitky. Sivý kód v priestore pre sanitky.“

Schmatla som kabelku, zabuchla som dvere a náhlila som sa 
po chodbe. Cestou som prešla okolo čakárne na rádiológii, kto-
rú od chodby oddeľovalo hrubé sklo. Bolo tam len niekoľko pa-
cientov, všetci sa však sústredili na plochú obrazovku. Hlásateľ 
zamračene rozprával a naspodku obrazovky sa objavilo blikajúce 
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upozornenie. Väčšina slov bola primalá, takže som ich nevedela 
prečítať, ale jedno som videla jasne: PANDÉMIA.

Prišlo mi nevoľno a  rýchlo som vykročila. Pred východom 
pre zamestnancov som sa takmer rozbehla. Keď som otvára-
la dvere, ozval sa výkrik a potom nasledovali ďalšie. Mužské aj 
ženské. Neobzrela som sa.

Utekala som cez križovatku k svojmu autu na juhozápadnej 
strane parkoviska. Začula som, ako ostro zaškrípali pneumatiky 
brzdiaceho auta. Zdravotná sestra z tretieho poschodia v panike 
utekala z nemocnice. Bála sa a nedávala pozor na ostatné autá. 
Prvé ju o vlások minulo, ale spoza rohu sa vynorilo nákladné au-
to a narazilo do nej. Sestričku náraz odhodil dopredu a jej bez-
vládne telo sa odkotúľalo k obrubníku.

Zdravotný výcvik ma nútil rozbehnúť sa k nej a skontrolo-
vať pulz, ale niečo vo mne odmietalo ísť inam ako na parkovisko.

Vo vchodových dverách určených pre zamestnancov sa zja-
vila Angie, sestrička z operačného oddelenia. Uniformu mala od 
krku po kolená zakrvavenú, oči vytreštené. Keď prechádzala cez 
križovatku, bola oveľa opatrnejšia a vyhýbala sa šialene uháňa-
júcim autám.

„Panebože, to je Shelly?“ spýtala sa. Utekala k  obrubníku 
a čupla si k bezduchému telu. Priložila prsty na sestričkin krk  
a vy desene sa na mňa pozrela. „Je mŕtva.“

Nevedela som, ako sa tvárim, ale Angie mi kývnutím hlavy 
dala najavo, že čaká odpoveď. „Videla si, kto ju zrazil?“

„Myslím si, že na tom nezáleží,“ odvetila som a o krok som 
cúvla.

Angie sa postavila a poobzerala sa. Policajné auto sa hnalo 
smerom do centra mesta. Z dverí nemocnice sa začali rojiť ďalší 
zamestnanci a bežali na parkovisko.

„Nemôžem uveriť tomu, čo sa deje,“ zašepkala a z nakrátko 
ostrihaných plavých vlasov si stiahla čiapočku.
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„Tvoja uniforma,“ povedala som. Na svetlozelenej uniforme 
operačnej sestry žiarila obrovská červená škvrna. Krv jej ošplie-
chala aj krk a líca.

„Pani Sisneyová podľahla zastaveniu srdca, no neskôr sa pre-
brala,“ odvetila Angie. Tvár jej horela a perlili sa na nej kvapôč-
ky potu. „Napadla doktora Ingrama. Netuším, čo sa udialo po-
tom. Odišla som.“

Prikývla som a cúvla som smerom k svojmu autu. „Choď do-
mov, Angie. Zober dcéru a vypadni z mesta.“

Kývla hlavou a potom sa zadívala na krv. „Mala by som ísť 
ešte do nemocnice. Neviem, aké je to nákazlivé. Kate je s mojím 
otcom. Je s ním v bezpečí.“

Odtrhla oči od krvou nasiaknutého oblečenia a uprela ich  
na mňa. Mala ich zahmlené, a tak bolo jasné, že sa vzdala. Chce - 
la som jej povedať, aby to aspoň skúsila, ale keď sa mi v mysli 
vynorili tváre mojich detí, rozbehla som sa k parkovisku. Ho-
dila som kabelku na miesto spolujazdca a strčila kľúč do zapa-
ľovania. Snažila som sa upokojiť. Moje dcéry boli hodinu cesty 
odo mňa u svojho otca. V duchu som si vybavila všetky mož-
né trasy, ale zároveň som na každej videla aj scény z postapo-
kalyptických filmov – dlhočizné rady vozidiel blokujúcich kaž-
dú diaľnicu. 

Vybrala som z vrecka mobil a vytočila som Andrewovo čís-
lo. Po dlhom zvonení sa mi namiesto odkazovej schránky ozval 
čudný obsadzovací tón. „Ešte sa to len začalo,“ povedala som 
potichu. „Stále sa k nim môžem dostať.“

Hodila som telefón do kabelky, jednou rukou som stisla vo-
lant, druhou som zaradila spiatočku.

Cítila som sa trochu hlúpo. Logická polovica mojej osob-
nosti chcela uveriť, že preháňam, no v rádiu nehrali hudbu. Zne-
li z neho len najnovšie správy o pandémii, o zvyšujúcom sa poč-
te obetí a vzrastajúcej panike.
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Auto odrazu zastalo a ja som sa otočila. Zbadala som Lisu 
Barnesovú, zdravotnú sestru z našej nemocnice, ako zviera vo-
lant s vytreštenými očami. Nepozerala som sa, kam cúvam, a na-
razila som do nej, keď vychádzala zo svojho parkovacieho mies-
ta. Rozrazila som dvere a rozbehla som sa k nej.

„Si v poriadku?“ spýtala som sa jej vystrašene.
„Doparoma! Vypadni mi z cesty!“ zajačala a prudko zaradi-

la spiatočku.
Vtedy sa parkoviskom prehnal pikap, vrazil mi do auta a od-

tlačil ho až na ulicu.
V šoku som sa zmohla len na to, že som nehybne stála ved-

ľa Lisinho sedanu. Mozog odmietal prijať absurdnú scénu, ktorá  
sa predo mnou odohrávala, kým som nezazrela dav tlačiaci sa 
cez bočný východ, čo sa valil na ulicu a pridával sa k ľuďom z os-
tatných častí mesta, ktorí tiež bežali ako o život. Vtedy som po-
chopila, že svet sa zbláznil.

Drew Davidson, riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov, sa po-
tkol a  padol. Zajačal od bolesti, poobzeral sa okolo seba, na-
čahoval ruky k tým, čo utekali okolo, a kričal o pomoc. Nikto 
nespomalil.

V zástupe ma upútal pár šialených očí. Bola to pani Sisneyo-
vá. Ponáhľala sa k náhliacej sa mase tiel. Prešla cez cestu a nako-
niec dobehla k Drewovi, ktorý stále ležal na zemi. Načiahla sa 
po jeho členku.

 Zdesene som sledovala, ako ho napadla. Vrhla sa naňho, 
schmatla ho za drahý oblek a doširoka roztvorila ústa. Drew ju 
odtláčal, ale bola to veľká žena. Nakoniec jej telesná hmotnosť 
pomohla pritlačiť Drewove ruky k chodníku a z pleca mu vyhryz - 
la kusisko mäsa.

Jeho výkriky upútali pozornosť syna pani Sisneyovej a ďal-
šej ženy v nemocničnej uniforme. Zhŕkli sa okolo Drewových 
kopúcich nôh a začali sa kŕmiť.
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