znám, kdy zuří, i když se navenek usmívá, i to, kdy skrývá svůj
strach nebo smutek za sarkastickou poznámkou.“
„Chápu,“ zamumlala paní Dosenová v okamžiku, kdy odbočila na příjezdovou cestu. Přímo před nimi se vynořila dvoupatrová
vila v rokokovém slohu s bílou fasádou, obklopená velkou zahradou
plnou okrasných záhonů, sestříhaných keříků a vysokých stromů.
„Doufám, že se ti tu bude líbit,“ řekla a zaparkovala před garáží. Sára vystoupila a nadechla se čerstvého vzduchu prosyceného
vůní květin.
„Tak pojď,“ vybídla ji baculatá žena k masivním dvoukřídlým
dveřím na vrcholku schodiště. Společně vstoupily do prostorné
haly obložené tmavým dřevem. „Tenhle dům postavil můj praděda
a otec ho zrekonstruoval. Já mám příliš mnoho práce na to, abych
se o něj starala, takže na to najímám lidi. Amálie je naše kuchařka
a uklízečka a nedávno jsem ještě přijala jednoho mladíka. Chlapská ruka tu chyběla už moc dlouho. Jsem rozvedená už roky, takže
kromě těch dvou a mě tu na nikoho jiného nenarazíš.“
Sára se pousmála, když ji žena vedla po schodišti naproti dveřím, které se větvilo na dvě strany. „Musí to tu působit prázdně.“
„Ano,“ souhlasila žena a ukázala na konec chodby. „Tamhle je
tvůj pokoj. Zabydli se. Já teď musím jít ještě něco zařídit do ﬁrmy,
ale doufám, že se stihnu vrátit na oběd. Ten bude v hlavní jídelně.
To je v přízemí vlevo od schodiště.“
„Dobře. Na shledanou,“ rozloučila se Sára a pomalým krokem
se vydala k bílým dveřím na konci chodby. Váhavě vzala za kliku
a vešla do prozářené místnosti s velkými francouzskými okny, kterými dovnitř pronikaly sluneční paprsky. Všechno bylo sladěné do
příjemné zelené a bílé barvy.
„Páni,“ vydechla dívka uchváceně a přejela prsty po bílé komodě hned vedle dveří. Prošla kolem sněhobílé postele s nebesy a pohovky s malým konferenčním stolkem až k vysokým oknům a otevřela dveře na balkon.
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„To je nádhera,“ vydechla nad výhledem, který se jí naskytl,
a opřela se o zábradlí. Svěží vítr si pohrával s jejími dlouhými vlasy
a přinášel k ní vůni čerstvě posečené trávy.
Po chvíli se Sára vrátila do pokoje a kolem stolu přešla k druhým dveřím hned naproti posteli a otevřela je.
„Už žádný boj o sprchu,“ pousmála se nad vlastní koupelnou
plnou světla. Zavřela za sebou a vrátila se do pokoje. Batoh se všemi svými věcmi položila na nadýchanou postel a otevřela ho.
Hned navrchu měla zabalený dárek, který jí daly děti z domova. Opatrně roztrhla červený papír a na postel vypadlo velké album
s fotkami. Smutně se pousmála, když ho otevřela a hned na první straně našla obrázek, na němž byla se svou sestrou. Fotka byla
přes rok stará a obě na ní byly špinavé a mokré. Vzpomněla si, jak
tenkrát v létě Lea sehnala hromadu balonků na vodu a rozpoutala
vodní bitvu po celém dvoře. Ušetřen nebyl skutečně nikdo. Jeden
zásah schytala i Alice Pormoglová, když přišla, aby tomu zabránila.
Sára si doteď nebyla jistá, jestli to byla skutečně nehoda, nebo zda
její dvojče treﬁlo vychovatelku úmyslně.
S povzdechem album zavřela a rozhlédla se po místě, kam by ho
uložila. Nakonec ho dala na prázdnou polici nad stolem, kam vyskládala i další svoje vzpomínky, které za svůj život nasbírala. Průzračný krystal na černé kůži od Karolíny, která před pár lety z dětského domova odešla, nebo vonné svíčky, jež pravidelně dostávala
od své sestry. Nakonec z batohu vytáhla svoje oblečení a uložila ho
do velké skříně v rohu místnosti. Když pohlédla na tu směšně vypadající hromádku v obrovském prostoru, musela se usmát. Nedokázala si představit, že by tenhle šatník někdy dokázala zaplnit.
Je tu krásně. Kdoví, jestli si na ten klid tady vůbec kdy zvyknu,
pomyslela si v duchu, když se znovu rozhlédla po pokoji. Pak se
vydala ke dveřím a vyklouzla na chodbu.
Čas do oběda strávila bloumáním po domě, aniž by kohokoli
potkala. Skutečně měla dojem, jako kdyby byl dům úplně prázdný.
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