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Než někomu začneš závidět, přesvědč se,  

zda máš, co závidět… 
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Nina seděla na lavičce v šatně, na klíně jí ležel sešit, v ruce držela propisku a 

narychlo psala domácí úkol z němčiny. Časy, kdy zvládala všechno z pohodlí 

domova, byly už dávno pryč. Poslední dobou nestíhala nic a měla pocit, že nic 

nedělá pořádně. Vymyslet choreografii k předtančení maturitního plesu, tréninky 

s taneční skupinou, Ninin přítel se také často dožadoval pozornosti, k tomu všemu 

kupa maturitních otázek a… Nina se zadívala na text v učebnici „Taková pitomost“ 

pronesla a dál pokračovala v psaní, vůbec nevnímala taneční hit „On and On“ od 

Agnes, na který měli vymyšlenou choreografii.  

„Nino, Nino,“ volala Eva, dívka s rovnými hnědým vlasy dlouhými do půli zad, která 

vyběhla z tělocvičny do malé šatny, v níž seděla Nina. 

Nina zvedla oči od sešitu a pohlédla na svou spolužačku. 

„Nino, potřebujeme pomoc. My jsme to celý nějak zapomněly,“ chrlila Eva. 

 „Cože?“ nechápala Nina. 

„No, tu sestavu,“ vysvětlovala. 

 „Jo, aha,“ vstala a položila učebnici, „Choreografie. Už jdu.“ 

„Ok,“ Eva vběhla opět do tělocvičny. 

Nina odložila sešit a uklidila propisovačku do penálu. V tu chvíli se rozletěly dveře 

šatny a vzápětí se hlasitě zavřely.  

Nina se otočila, aby zjistila, kdo měl na svědomí takový hluk. „Deniso?“ spatřila svou, 

kdysi nejlepší přítelkyni, dnes už jen další obyčejnou kamarádku v příšerném stavu. 

Denisa měla své dlouhé blonďaté vlasy ledabyle stažené do culíku, pleť získala 

působením mrazu až nepřirozeně růžovou barvu, Denisiny oči, které rámovaly brýle 

s černými obroučky, byly celé zarudlé, jakoby plakala celé hodiny.  
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Denisin obličej nenesl ani sebemenší známky nalíčení.  

 „Proč jdeš tak pozdě?“ zajímalo Ninu. 

„Nestihla jsem to,“ odsekla Denisa, shodila svůj batoh na lavičku, rozepnula zadní 

kapsu a začala se v něm přehrabovat. „A proč ty nenacvičuješ?“ v Denisině hlase 

bylo znát, že je neskutečně naštvaná a rozzuřená. 

 „Něco jsem si dopisovala a..,“ Nina se odmlčela. Co jí má co vysvětlovat? 

„Navíc, já to umím.“ 

 „Jasně.“ 

„Stalo se ti něco?“ zeptala se Nina.  

 „Ne,“ Denisa si sundala brýle, schovala je do pouzdra, pak si přetáhla tričko 

přes hlavu a vyměnila ho za jiné. 

„Jsi naštvaná, vidím to,“ nenechala se odbýt Nina. „A vypadáš, jako bys celou noc 

nespala.“  

 S Denisou už asi rok nebyly nejlepší přítelkyně a dávno si nesvěřovaly svá 

tajemství, přesto si Nina děla o Denisu starosti. Denisu poznala v prvním ročníku a 

celé ty roky, co jí znala, se Denisa snažila být až přehnaně perfektní. Učební látku 

znala vždy snad i pozpátku, všude bývala půl hodiny předem, aby náhodou něco 

nepromeškala a nikdy si nedovolila v něčem selhat. Nikdy by nevyšla ven perfektně 

nenalíčená, učesaná a oblečená jako modelka z luxusního magazínu. Tak co ta 

náhlá změna? Co způsobilo, že přišla do školy v takovém stavu? Něco se jí muselo 

stát, myslela si Nina.  

 „Jo, nespala, “ odvětila a s krabičkou v ruce došla k zrcadlu. „Naštvaná? To 

není to správný slovo.“ Obratně si dala do očí kontaktní čočky. „Milan,“ zaklapla 

krabičku a pohlédla na Ninu, „Rozešli jsme se“ 

Nina zůstala překvapením stát jako opařená. Proto ty zarudlé oči.  
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„Myslíš jako…“ 

 „Prostě jsme se rozešli,“ přerušila Ninu. „Nechápu, čemu se divíš.“ 

 „To se teda divím!“ 

 „Zrovna ty,“ pronesla jedovatě. 

„Něco mi uniklo?“ 

 „Tobě vždycky.“ 

V šatně se opět objevila Eva. „Nino, potřebujeme tě v tělocvičně.“ 

„Vím, hned sem tam,“ ujistila jo.  

 „Tady to vidíš,“ Denisa otočila hlavu směrem k odcházející dívce. 

„Co máš vlastně za problém? 

 „Ještě se ptej!“ 

Nině už docházela trpělivost. „Deniso, nech tě hádanek. O co ti jde?“ 

  „O co mi jde? Milan mě nechal, protože nejsem tak úžasná jako ty. Krásná, 

oblíbená a úspěšná. Já podle Milana nedělám nic jinýho, než celý dny civím do 

počítače a do zrcadla. Ale můžu snad já ze blbej úraz? Kdyby se to nestalo, byla 

bych teď na ledě a ne tady. A podívej se na ostatní. Eva sem vrazí a ani mě 

nepozdraví.“ 

„Asi si jen nevšimla,“ omlouvala spolužačku. 

 „Víš, ono je to tak, že tam kde jsi ty, neexistuje nikdo jinej.“ 

„Deniso, tak to přece není.“ 

 „Prosim tě, myslíš, že to nevidim? Celý ty roky?“ 

„Potíž je v tom, že ty vidíš jenom to, co vidět chceš.“ 

 „Pani chytrá,“ ušklíbla se Denisa.  

Nina nechápavě kroutila hlavou. Nechápala, kde se v Denise vzalo tolik pocitů 

méněcennosti.  
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„Nejsem tak úžasná, jak si myslíš, “ řekla Nina a naivně doufala, že tím něco zlepší. 

Denisa se na ní podívala s posměšným výrazem v obličeji.  

 „Víš, co mi můžeš,“ chytila za kliku a vešla do tělocvičny, Nina jí následovala. 

Při nácviku předtančení Denisu pozorně sledovala. Taneční kroky nečinily Denise 

žádný problém, zatímco jiné spolužačky spletly, co mohly.  

Zkusím Denise navrhnout, aby začala tancovat, napadlo Ninu. Chtěla Denise pomoct 

získat ztracené sebevědomí. Denisa potřebovala přítelkyni, ale opravdovou, ne 

takovou tu povrchní, kterých měla kolem sebe spousty.  

 

Uběhlo několik dní a Denisa se pomalu začínala dávat dohromady. Její vzhled opět 

připomínal modelky z titulních stran časopisů, po škole chodila s hrdě vztyčenou 

hlavou a navenek se tvářila, jako by se vlastně nic nestalo. Svým přátelům tvrdila, že 

vztah s Milanem ukončila ona. Někteří jí věřili, někteří ne. Když se Milan od někoho 

z nich doslechl, co Denisa všude prohlašuje, jen se v duchu pousmál a potvrdil 

Denisina slova. 

 

Jejich vztah skončil tak jako tak, nezáleželo mu na tom, co si o něm druzí povídají a 

bylo mu jedno, jestli se mu ostatní za zády posmívají, protože se s ním rozešla 

mladší dívka. Milan totiž moc dobře znal Denisu a její povahu. Nebyla nic víc než 

rozmazlená, malá holka, která se nedovedla vyrovnat se svou životní situací. A 

přitom nebyla jediná, koho něco takového potkalo. Na světě byla spousta těch, kteří 

museli zanechat sportu kvůli zdravotním komplikacím. Mnohokrát tenhle fakt Denise 

opakoval, ona se však cítila jako největší oběť a neustále se litovala. Tolikrát Denise 

radil, aby si našla jiný koníček. Měla dosti vlivné rodiče, kteří by svou dceru dotlačili 

třeba i do světa modelingu, kdyby to chtěla. 



Anděl v převleku   Linda Mars 

6 
 

Od onoho dne, kdy se dozvěděla, že s její kariérou krasobruslařky je konec, nejevila 

zájem prakticky o nic. Jedinou její zábavou se stal počítač, dokázala celé hodiny 

sledovat i ty nejhloupější seriály a kdoví co ještě. Doslova propadla virtuálnímu světu, 

kde zcela určitě vystupovala pod fiktivní přezdívkou a realizovala tam své sny.  

Jakmile vyrazila někam do společnosti, nasadila si masku úspěšné a sebejisté dívky, 

za zavřenými dveřmi se znovu měnila v rozmazlenou a s životem nespokojenou 

Denisou.  

 

Nina se svými pokusy, stát se znovu Denisinou nejlepší přítelkyní, neuspěla. Ačkoliv 

spolu seděly v jedné lavici (Denisa byly v tomhle stereotypní a když už si spolu sedly 

v prvním ročníku, proč to najednou měnit?), téměř se spolu nebavily. Sem tam 

probrali nějakou tu školní záležitost, ale tím veškerá jejich komunikace končila. A 

nápad s tancováním Denisa rázně zamítla.  

 „Nebudu věčně ta druhá,“ vmetla Nině do tváře. Do kapsy bundy si strčila 

krabičku cigaret a odešla ze třídy. V ten den se Nina vzdala.  Denisa o její přátelství 

nestála, tak proč se zbytečně snažit a ztrácet energii něčím, co stejně nemá smysl? 

 

Ve čtvrtek, den před maturitním plesem, ještě třída naposledy zkoušela sestavu 

k předtančení. Ninu stálo dosti sil zachovat si chladnou hlavu a chyby spolužaček 

brát s úsměvem. Určitě jsou nervózní, přemýšlela Nina při pohledu na tančící 

spolužačky a několik spolužáků. Snad to zítra nespletou, doufala.  

 Školu opouštěli krátce po šestnácté hodině. Na Ninu čekal před budovou Aleš 

se svým autem.  

Nina otevřela zadní dveře. „Ahoj,“ zamumlala a hodila kabelku na zadní sedadlo.  

 „Ahoj,“ pozdravila znovu Aleše, když už seděla vedle něj na předním sedadle.  
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„Ahoj,“ usmál se a naklonil se k Nině, aby jí políbil. „Co podnikneme?“ zeptal se.  

 „Promiň, ale dneska jsem úplně mrtvá. Hoď mě domů. Však si toho zítra 

užijeme až dost,“ zapnula si bezpečnostní pás a opřela se o sedačku. 

 „A nechceš se jít aspoň někam najíst?“ 

Nina zakroutila hlavou. 

„Tak ne, no,“ Aleš nastartoval auto a rozjel se od školy. 

 „Zlobíš se?“ 

„Ne,“ usmál se, aby jí ujistil o pravdivosti svých slov. Zbožňoval Ninu, byla krásná, 

spontánní a nikdy se spolu nenudili, poslední týdny se mu však zdála poněkud 

chladná. Dělalo mu to starosti, ale nechtěl zbytečně vyvolávat hádky a tak se o ničem 

Nině raději nezmínil. Věřil, že se mezi nimi nic nezměnilo a Nina je skutečně jen 

unavená.  

 Když Nina vystupovala z auta, jenom Aleše letmo políbila a pak mu přes sklo 

zamávla. Počkala, až se vůz vzdálí, poté přešla na druhou stranu a zašla do tmavé 

uličky. Dnešní večer neměla v plná strávit mez čtyřmi stěnami svého pokoje, jak 

tvrdila Alešovi.  

 

V pátek ráno, v den plesu, Eva nervózně chodila po školní chodbě sem tam a marně 

se snažila dovolat Nině. Pokaždé, když vytočila Ninino číslo, hlas v telefonu jí 

oznámil, že účastník je nedostupný. „Zavolejte později“ opakovala ženský hlas.  

 „Později, později,“ Eva nervozitou vyťukávala prsty do okenního parapetu a vyhlížela 

Ninu. „Kde ta holka je?“ ptala se sama sebe a nepřestávala se dívat z okna. V jeden 

okamžik se jí zdálo, jako by Ninu zahlédla, ale byla to jen dívka s podobným 

blonďatým odstínem vlasů a se stejnou kabelkou, jakou nosila Nina. „Možná 

zaspala,“ napadlo Evu. „Zavolám jí po hodině“  
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Svižným krokem se ke škole blížila Denisa.  

„Třeba bude vědět něco ona, i když…“ Eva moc dobře věděla, jaké vztahy panují 

mezi Denisou a Ninou. „Ahoj,“ odchytla si Denisu ještě přede dveřmi jejich třídy. 

„Čau,“ odvětila Denisa.  

 „Nevíš, kde je Nina?“ 

 „Já? Jsem snad její osobní ochranka?“ 

 „Tak promiň. Nemůžu se jí dovolat a myslela jsem, jestli…“ 

„Určitě zaspala,“ skočila jí do řeči Denisa.  

 „Jo, asi jo.“ 

 

Nina už ten do školy nepřišla. Eva si myslela, že se jí na tři hodiny do školy jít 

nechtělo a čekala, že se sejdou až u kadeřnice, ke které byly společně objednané. 

Nina se neobjevila ani tam. Ninin telefon byl stále nedostupný. Když Eva odcházela 

od kadeřnice sice s krásným účesem, ale bez Niny, začínala mít strach. Něco se 

stalo, to bylo víc než jasné. Nina by nikdy nepromeškala návštěvu kadeřnice. Zbývalo 

jen doufat, že se během dne objeví, že jí ještě uvidí. Čím se den krátil, a blížila se 

hodina plesu, naděje slábly. Ninin otec, který doma fungoval spíše jako občasný 

návštěvník a při každé své návštěvě zásoboval Ninu tučným kapesným a drahými 

dárky, byl na služební cestě v zahraniční a kontakt s ním byl prakticky nemožný. 

Matka seděla doma a ani se neobtěžovala nahlásit zmizení své dcery na polici. 

„Čertví kde zas je. Však ona se objeví,“ s klidem oznámila do telefonu třídní učitelce 

a zavěsila.  Očividně si o svou dceru nedělala žádné starosti. Však ona se objeví. 

Jenže, co když se neobjeví? 

  



Anděl v převleku   Linda Mars 

9 
 

Nina se celou noc neozvala. Její matka seděla na plese u stolu s Evinou rodinou a 

tvářila se nepřítomně. Možná jí přeci jenom začalo hryzat svědomí. Aleš byl zničený, 

zůstal na plese celý večer proto, aby nepromeškal jakoukoliv zprávu o Nině. Žádné 

zprávy se však nedočkal. Po půlnoci odešel pryč s Nininou matkou, kterou se mu 

podařilo přinutit jít na policii a oznámit Ninino zmizení. Oba policisty překvapilo, že 

Ninina matka přišla až den po zmizení své dcery. Zajímalo je, s kým a kde Nina byla 

naposledy. Nina matka jen pokročila rameny: „Netuším, kde se toulala.“ 

Aleš se na ní nechápavě podíval. Proč mluví tak, jako by Nina patřila k lehčím 

dívkám? 

„Byla se mnou,“ promluvil Aleš. Pověděl jim, jak vyzvedl Ninu a protože byla 

unavena, zavezl jí hned domů. „Vystoupila a od té doby jsem jí nevěděl.“ 

Policista si Aleše poněkud podezíravě změřil. „Viděl jste jí vejít do domu?“ 

„To ne. Zamávala mi a já hned odjel. Nečekal jsem, až zajde dovnitř.“ 

 „Byl s vámi ještě někdo?“ 

„Ne.“ 

 „Takže nemáte žádného svědka?“ 

„Svědka?“ nechápal. 

 „Nějaký člověk na ulici. Sousedka nebo tak.“ 

„Ne,“ odpověděl a zarytě se díval na desku psacího stolu. Přestávalo se mu to celé 

líbit. Podezírali ho snad z něčeho? 

 „A co jste dělal poté, kdy Nina vystoupila z vašeho vozu?“ 

„Jel jsem domů.“ 

 „Může Vám to někdo potvrdit?“ 

„Mladší brácha. Když jsem přijel, byl už doma.“ 

 „V pořádku,“ odvětil policista. „My si to ověříme.“ 
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V pondělí ráno to před školu vypadalo jako každý jiný všední den. Přijíždějící auta, ze 

kterých se ozývala příliš hlasitá hudba, hloučky studentů křičících jeden přes 

druhého. Eva přicházela ke škole a všimla si, že někteří studenti obrací hlavy vzhůru. 

Zvedla také svůj zrak, aby zjistila, co tolik upoutalo jejich pozornosti. Z pohledu, který 

se jí naskytl, až zamrazilo v zádech. Na budově školy visela obrovská černá vlajka. 

 „Nina,“ vyjekla Eva a zakryla si ústa dlaněmi. Několik minut stála na místě 

neschopná se pohnout.  

„Co tu tak stojíš?“ ozvalo se vedle Evy. 

 Eva se otočila a vedle ní stála Denisa, která si doposud ničeho nevšimla.  

Eva ukázala na budovu školy. „Podívej!“ 

„Tak už našli Ninu, jo?“ zeptala se. 

 „Asi jo,“ Evě tekly po tvářích slzy.  

„Tak to abych začala shánět černý svetr,“ pronesla Denisa. Nevypadala právě 

dvakrát zničeně.  

 „Ty…,“ začala Eva, ale větu raději nedokončila. Neodvážilo se vyslovit, to co 

věděli všichni. Denisa nebyla z Nininy smrti zničená, spíše naopak. Těšilo ji, že třídní 

královna je pryč. Už nikdy víc nebude muset žít v jejím stínu. Kdo by byl řekl, že byly 

kdysi s Ninou nejlepší přítelkyně.  

 

Na druhý den se po škole pohybovali dva neznámí muži a pečlivě si prohlíželi 

každého studenta, profesorku či profesora, dokonce ani uklízečky neunikly jejich 

pohledu. Než si oba muži osobně promluvili s některým ze studentů, pozorovali školu 

a hledali sebemenší spojitost s Nininým případem.  

 Někteří z pozornějších studentů možná odhalili dva policisty v civilu, jiní je 

považovali za obyčejné návštěvníky školy.  
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Denisa vhodila do automatu kovovou minci a vzápětí ji vypadla čokoládová tyčinka, 

Denisa se na obal podívala poněkud znechuceně, jako by snad čekala něco méně 

tučného. „Pro jednou“ zamumlala si pro sebe a hodila si tyčinku do batohu. Rozběhla 

se po schodech, ale v dalším kroku jí zabránil jeden z policistů, do kterého vrazila.  

„Pardon, “ zakoktala a narovnala si své černé brýle. 

 „Z které třídy jsi?“ zeptal se.  

„Čtvrtá A. Proč Vás to zajímá?“ 

 „Jenom tak,“ pousmál se. 

Denise se zdál černovlasý muž poněkud divný. Neutušila, kdo to je. Ani v nejmenším 

by jí nenapadlo, že jde o policistu. Nikdy nebývala příliš vnímavá, a proto jí tento 

detail unikl. Rozdrnčel se zvonek. Denisa přestala věnovat pozornost onomu muži a 

vzdálila se.  

 

Nikdo z Nininých spolužáků a přátel dosud netušil, co se s Ninou stalo. Věděli jen, že 

když jí policie v neděli ráno našla, byl už mrtvá. Našli ji venku. Venku jako nějakého 

prašivého psa. Vyšetřování vraždy nebývá nikdy snadné a tento případ byl obzvlášť 

zapeklitý. Neexistovala žádná fakta, nebyly prakticky žádné stopy. Policie odebrala 

otisky všem studentům z Nininy třídy. Možná poněkud přehnané, ale jelikož se 

ukázalo, že Aleš nemá s Nininou smrtí nic společného a v ten večer byl skutečně 

doma, hlavním místem vyšetřování se stala škola. Jistě, Nina mohla být ten večer 

s někým úplně cizím, ale intuice onomu černovlasému policistovi Radimovi 

napovídala, že právě škola je tím klíčovým místem a díky ní najdou odpovědi na 

všechny otázky. Se svým kolegou si rozdělili třídu na dvě skupiny a postupně mluvili 

s tím i oním. 
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Chlapců byla ve třídě jen hrstka, a jak vyplynulo z jejich slov, žádný z nich se nikdy 

nedostal s Ninou do závažnějšího osobního konfliktu. Všichni se shodli na jednom - 

Nina byla krásná a měli ji rádi, ačkoliv jim někdy svou panovačností a snahou vše 

zorganizovat, šla na nervy. Nina vypadala jako princezna a toužila  

po životě princezny. Nevyšlo jí to. Jeden z kluků se také zmínil o nedávných sporech 

mezi Ninou a Denisou. 

„Denisa se vedle Niny začala cítit blbě. Méněcenně. Snažila se Nině vyrovnat. 

Dokonce si i kupovala stejné oblečení. Nechala si prodloužit vlasy, protože tak chtěla 

mít něco, co Nina nemá.“ 

 „Jak tohle všechno víte?“  

„O přestávkách člověk zaslechne ledacos.“ 

 „A Denisa…“ zamyslel se Radim. „Je ta dívka s černými brýlemi?“ vybavil si 

dívku, se kterou se srazil na schodišti.  

„Jo,“ přitakal. 

 „A nechovala se Denisa v posledních dnech nějak divně? Podezřele?“ 

Zakroutil hlavou. „Denisa je od doby, kdy se přestala bavit s Ninou divná pořád. 

S každým se hádá, kvůli každý blbosti na vás řve,“ odmlčel se. 

 „Jen pokračujte,“ vyzval ho Radim. 

„Denisa nesnáší neúspěch. Dostane pětku a rozbrečí se jak malá holka.“ 

 „Pohádala se v minulých dnech Nina ještě s někým?“ 

Petr se zamyslel. Vzpomněl si na spor Niny se spolužačkou Luckou. Jejich hádka mu 

přišla nepodstatná, ale co když podstatná byla? Ne, nevěřil, že by Lucka Nině nějak 

ublížila. 

 „Prosím. Mluvte.“ 

„Pohádala se s jednou holkou kvůli předtančení.“ 
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 „Jméno?“ 

„Lucka“ 

 „A důvod?“ 

„Lucka vůbec nechodila na zkoušky tance na předtančení. Byla tam jednou, možná 

dvakrát. A nedá se říct, že by jí to dvakrát šlo. Ninu už štvala, proto řekla Lucce, že 

s námi tancovat nebude. Nechtěla, aby nám to tam zkazila.“ 

 „A to bylo kdy?“ 

„Nevím. Někdy v prosinci. Lucka byla naštvaná, to jo, ale jinak se pak s Ninou bavila 

normálně. Překousla, že nebude tancovat.“ 

 

Až poté, kdy si oba policisti promluvili s každým ve třídě, sdělili všem, že Ninu nalezli 

poblíž nepoužívaných garáží, asi patnáct minut od jejího domova. Od čtvrtečního 

rána hustě sněžilo, napadla silná vrstva sněhu, a proto dívka nebyla vidět. Vypátral jí 

až policejní pes. Nina zemřela na krvácení do mozku po silném úderu do hlavy.  

Zatím nebylo známo, kdo Ninu udeřil, ani jak se na onom místě ocitla. Co tam ve 

čtvrtek večer dělala, když svému příteli, řekla, že večer stráví doma? Proč, když 

vystoupila z auta, nezašla do domu, v němž bydlela, ale toulala se v ulicích? 

 

Radim se v myšlenkách stále vracel k Denise. Když s ní mluvil, byla nervózní, 

nedívala se mu do očí a neustále tikala pohledem po místnosti. Nemusela mít prsty 

v Ninině vraždě, ale zcela jistě něco věděla. Věděla, kde se Nina ten večer 

zdržovala. Věděla to, ale odmítala cokoliv říct. Proč? Co skrývala? 
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Když se Radim se svým kolegou přišli podívat do bytu, v němž Nina žila se svými 

rodiči, její otec byl stále na cestách a matka jim nevěnovala žádnou pozornost. 

Zeptala se jich, zda si něco dají, když nic nechtěli, sedla si v ložnici k počítači a 

tvářila se, jako by byla v bytě sama. 

 Radim se procházel po Ninině pokoji. Nebyl na něm nic zvláštního. Klasický 

dívčí pokoj s narůžovo vymalovanými zdmi. Radim otevřel šuplík u psacího stolu. 

Navrchu ležel sešit s tvrdými deskami.  

„Asi deník,“ napadlo ho. Nemýlil se, sešit byl opravdu Nininým deníkem. Pohledem  

do její duše. Přibližně vprostřed deníku byly vložené tři fotografie Niny s nějakým 

mladíkem. V závěru deníku našel ještě jednu fotografii, ale na té byl zachycen onen 

neznámý sám. Asi 20letý pohledný brunet s patkou sčesanou na stranu. Radim 

listoval deníkem, ale ať se snažil jakkoliv, fotku Niny s Alešem nikde nenašel. Kdo byl 

mladík z fotografie? A proč měla Nina fotky v deníku právě s ním? 

 Radim došel do ložnice. „Můžu vás vyrušit?“ zeptal se Nininy matky.  

„Děje se něco?“ 

Radim jí ukázal fotografie z deníku. „Nevíte, kdo to je?“ 

Zakroutila hlavou. „Nemám tušení, nikdy jsem ho neviděla. Kde jste k těm fotkám 

přišel?“ 

 „Našel jsem Ninin deník.“ 

„Deník?“ nevěřila. „Zvláštní. Netušila jsem, že si ho píše“ zatvářila se poněkud 

sklesle. To bylo poprvé za celou tu dobu, kdy projevila nějaký cit. Lhostejnost z jejích 

očí zmizela.  

 „Je Vám dobře?“ náhlá změna ve výrazu Nininy matky Radima poněkud 

zaskočila. A to jí ještě neoznámil výsledky pitvy… 

„Jsem v pořádku. Akorát jsem zjistila něco, co jsem netušila.“ 
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 „Že si Nina píše deník?“ 

„Ne. Zjišťuju, že jsem svou dceru vůbec neznala. Vždyť ani jen netuším, jaký byl její 

oblíbený film nebo knížka nebo“ odmlčela se a zabořila obličej do dlaní. „O Nině jsem 

ztratila přehled už před lety. Nemůžu Vám nijak pomoct. Je mi líto.“ 

 „Nejsme tu jen kvůli prohlídce. Mám pro Vás výsledky pitvy“ 

Radim oznámil Ninině matce, že podle výsledku soudní pitvy požila Nina před smrtí 

velké množství alkoholu. 

„Vidíte, říkala jsem Vám, že jsem Ninu vlastně neznala. Ta Nina, kterou jsem znala 

já, se totiž nikdy neopíjela.“ 

 

Další den se Radim s fotografiemi neznámého mladíka vydal do školy.  

„On znal Ninu?“ nechápala Lucka. Dívka, která byla Ninou vyloučena z tanečního 

vystoupení na maturitním plese.  

Radim se znovu podíval na fotografii. „Tak kdo je to?“ 

„Honza. Můj bratranec. Dělá do počítačů. Jednou jsem ho dohodila Denise, protože 

měla ten svůj rozbitej.“ 

 „A Nina?“ 

„Nevím, netušila jsem, že ho znala.“ 

 „Denisa mi tvrdila, že ho nezná.“ 

„Co? Vždyť je to asi tři měsíce, co jí dělal na tom počítači,“ podívala se na sešit 

v Radimových rukách. „Četl jste Ninin deník?“ 

 „Ne,“ přiznal Radim, „Mám doma 16letou dceru a dovedu si živě představit, 

jaký poprask by ztropila, kdyby zjistila, že jsem četl její deník“ 

„Jenže Nina to už nezjistí. A třeba se v něm dozvíte víc. Ale nechápu, proč Denisa 

zapřela, že Honzu zná. Fakt to nechápu.“ 
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 „Musím si s ní znovu promluvit.“ 

Denisa si následně jakoby záhadně vzpomněla, že Honzu zná.  

 „Ale už se na něho moc nepamatuju. Proto jsem ho hned nepoznala.“ 

Denisina lež byla tak neskutečně průhledná, ona sama si to však neuvědomovala a 

naivně si myslela, že jí všichni věří. Prozradila se hned následující den na Ninině 

pohřbu. Chvíli předstírala, že Honzu nevidí, ale jakmile smuteční obřad skončil, vzala 

si Honzu stranou a začala mu nadávat. „Jsi úplně blbej. Co tady chceš?“ 

„Buď zticha!“ okřikl jí Honza.  

 Radim si jejich rozhovoru okamžitě všiml. Nekřičeli na sebe, ale bylo vidět, že 

se hádají. Ještě v ten den odvedl Honzu na policejní stanici. Před tím si na Lucčinu 

radu přečetl Ninin deník a zjistil fakt, který ho naprosto šokoval. I když v dnešní době 

jsou vztahy všelijaké a spousta mladých lidí tvrdí, že věrnost už se nenosí, přesto ho 

překvapilo, že Nina svého přítele Aleše podváděla. S Honzou. Poznala ho před 

dvěma měsíci v jednom obchodním centru, kde jí oslovil a od té doby se s ním 

pravidelně scházela. Namluvil jí, že má důležité kontakty a zařídí, aby se stala 

modelkou. U něj doma nafotili několik snímku, které Honza graficky upravil a sliboval 

jí, že fotky ukáže svým známým.  

 Po měsíci jí oznámil, že nikdo z jeho kontaktů zájem nemá. To už ale bylo 

pozdě. Ze zápisů v deníku bylo jasně poznat, že Nina byla do Honzy až po uši 

zamilovaná.  

 Aleš musel být slepý, když si ničeho nevšiml. Honza na stanici přiznal, že to 

celé na Ninu navlékla Denisa. Chtěla jí znepříjemnit život a tak si najala Honzu a 

zinscenovala náhodné setkání. Honza jí o všech schůzkách s Ninou pravidelně 

informoval. Honzovi otisky prstů se shodovali s otisky na Ninině oblečení.  

„Byla tu noc s Vámi?“ zeptal se Honzy Radim, ačkoliv odpověď znal.  
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 „Ano, byla,“ Honza se nesnažil zapírat. Proč taky? Přiznal, že s Ninou strávil 

několik hodin, něco vypili a pak Nina odešla domů. 

„Vy jste jí nechal odejít opilou?“ 

 „Co jsem měl dělat? Dovést jí domů a pak to za ní ještě schytat? Ne, díky.“ 

„Nebyla zvyklá pít“ 

 „Jste si jistý?“ ušklíbl se. 

„Její matka tvrdila, že se Nina nikdy neopíjela“ 

 „Její matka věčně nebyl doma. A otec to samý. Kašlali na ní.“ 

„Svěřovala se Vám?“ 

 „Svěřovala? Doslova si vylejvala srdce. Obzvlášť když byla opilá. Bylo to  

k nevydržení.“ 

 „Jejího přítele jste znal?“ 

 „Zmínila se o něm. Ale o Alešovi jsem věděl už od Denisy.“ 

„Miloval jste Ninu?“ 

Honza se rozesmál. „Vy jste se musel zbláznit. Nesnáším přecitlivělé holky, které se 

po pár skleničkách přestanou ovládat. A taky nesnáším holky s dvěma tvářemi. Na 

povrchu perfektní a vyrovnaná, ale uvnitř zakomplexovaná malá holka. Přesně jako 

Denisa. Ta se taky navenek tváří sebejistě, ale uvnitř se užírá. Záviděla Nině. A 

vlastně neměla co. Nina žila dvojí život. Nebyla tak perfektní, za jakou jí Denisa 

měla.“ 

 Následující den byl Honza předvolán na stanici znovu.  

„Zapomněl jste se nám o něčem zmínit.“ 

Honza pohlédl na Radima. „Nevím, o čem to mluvíte.“ 

„Prohlédli jsme Váš byt a víme, že jste ten večer nebyl s Ninou sám.“ 

 „Švédskou trojku jsme neprovozovali,“ ušklíbl se. 
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„Otisky prstů na Vašem nábytku se shodují s otisky Denisy.“ 

Honza mlčel.  

 „Co mlčíte? Byla tam ve čtvrtek večer s Vámi a Ninou.“ 

 „Jo, dobře,“ vzdal to. „Byla tam. Ale já s Nininou smrtí nemám nic.“ 

„K tomu se dostaneme. Co u Vás dělala Denisa?“ 

 „Prostě přišla. Nina byla nahoře v ložnici, když Denisa přišla. Bohužel slyšela, 

o čem jsem se s Denisou bavil a došlo jí to.“ 

„Že jste jí lhal?“ 

 „Denisa mi přinesla lístek na ples. Chtěla, aby se Aleš na plese dozvěděl, že 

ho Nina podvádí.“ 

„Nina to slyšela?“ 

 „Jste hluchej? Jo, slyšela. Všechno. Zuřila, ale zároveň byla nešťastná. Bušila 

do mě, pak si vzala bundu a vypadla.“ 

„A Denisa?“ 

 „Ta odešla asi dvacet minut po Nině“ 

„Na plese jste byl?“ 

 „Co bych tam hledal. Po té scéně bylo jasné, že Nina už za mnou nikdy 

nepřijde.“ 

„Až by se z toho vyspala, možná by si nic nepamatovala.“ 

 „Zase tak opilá nebyla. Sice se dost motala, ale určitě by si všechno 

pamatovala.“ 

„Kdyby si to pamatovala a přesto by chtěla být s Vámi?“ 

 „Nechtěla. Věřte nebo ne, nechtěla. Zradil jsem jí. S její bývalou nejlepší 

kamarádkou. Neodpustila by mi.“ 

„Přál jste si, aby Vám odpustila?“ 
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 „Nina mi byla ukradená. Nebyl jsem do ní zamilovanej, ostatně, zamilovanej 

jsem nebyl už nějakej ten pátek. Jak jsem řekl, Nina byla krásná a je její škoda, ale 

nebyla to holka pro mě. Byla ještě taková nezralá. A začínala mě dost nudit.“ 

„Proč jste s ní tedy byl tak dlouho?“ 

 „Potřeboval jsem prachy a Denisa platila dobře.“ 

„Byla by schopná Ninu zabít?“ 

 „Co?“ vytřeštil oči. „Denisa?“ 

„Máte snad jiný tip?“ 

 „Co já vim,“ odvětil. „Ale Denisa odešla až za 20 minut. Spíš si myslim, že 

Nina sebou někde sekla, praštila se a bylo to.“ 

„Jste si tím nějak jistý.“ 

 „Já jsem si jistý jenom tím, že ta holka měla děsnou smůlu. Ostatní je na Vás.“ 

„Volala Vám Nina ještě ten večer?“ 

 „Těžko. Zapomněla si u mě mobil. Odnesla ho Denisa.“ 

„Denisa?“ 

 „Jo. Ta.“ 

 

Radim hlasitě zavřel dveře, až Denisa leknutím nadskočila. 

„Špatné svědomí?“ 

 „Cože?“ nechápala.  

„Nehrajte neviňátko. Proč jste odnesla mobil Niny?“ 

 „Zapomněla si ho u Honzy. Chtěla jsem jí ho pak ve škole dát. Nepotřebovala 

jsem se obohatit. Stačí říct a můžu mít novejch mobilů třeba deset.“ 
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„Jistě,“ pronesl. „Bohatá holka, která má všechno na co si vzpomene. Značková 

kabelka, drahé šaty, nejnovější mobil. Jste pak víc, když máte něco, co ostatní ve 

třídě nemají? Jak holka ze základní školy.“ 

 „Tohle nemusím poslouchat,“ Denisa se zvedla ze židle.  

Radim udeřil pěstí do stolu. „Sedněte si! Neskončil jsem.“ 

Denisa Radima vyděšeně pozorovala.  

„Máte luxus, ale ne přátelé. Máte krásu, ale ne lásku. Nemáte žádný cíl. Neexistuje 

nic, čeho byste chtěla dosáhnout, za čím byste šla. Vaším cílem bylo leda tak zničit 

Ninu.“ 

 „Já ji nezabila. Nahrála jsem na ní to s Honzou, protože jsem jí chtěla ukázat, 

zač je toho loket.“ 

„Na plese jste jí chtěla znemožnit, ale zašla jste dál. Nemohla jste přece risknout, že 

by se stala královnou plesu a Vy byste byla jen další v řadě.“ 

 „To není pravda,“ křičela Denisa. Po tvářích jí začaly stékat první slzy. „Je to 

moje vina, že je mrtvá, ale nezabila jsem jí.“ 

Radim se posadil. „Tak jak to bylo?“ 

Denisa si utřela oči. „Nelíbilo se mi, jak byla Nina opilá, řekla jsem Honzovi, aby šel 

raději za ní. Honzovi se nechtělo a tak jsme se na to oba vykašlali.“ 

„Dál?“ 

 „Pak jsem šla domů i já. Šla jsem svojí obvyklou cestou. Jsou tam schody a 

všimla jsem si, že je na nich krev. Byla i dole na chodníku i ve sněhu. Bála jsem se. 

Šla jsem dál, až jsem prošla kolem garáží. A tam jsem spatřila Ninu.“ 

„Byl s ní někdo?“ 

 „Ne,“ zavzlykala. „Byla sama. Ležela na zemi, z hlavy jí tekla krev. Musela být 

v bezvědomí.“ 
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„Došla jste k ní?“ 

 „Ne. Ani jsem se jí nedotkla“ 

„Nevolala jste sanitku?“ 

Denisa nebyla schopná jediného slova. Brečela a po obličeji měla rozteklou řasenku.  

„Mluvte!“ 

 „Nevolala jsem nikoho. Odešla jsem domů.“ 

„S Honzou jste už nemluvila?“ 

 „Ne, nic jsem mu neřekla.“ 

„Proč jste nezavolala pomoc?“ 

 „Já nevím,“ Denisa se neodvažovala podívat Radimovi do očí. „Byla jsem 

naštvaná, že prasklo to s Honzou.“ 

„Proto jste jí tam nechala ležet? Bez pomoci? Nedošlo Vám, že může zemřít?“ 

 „Neuvažovala jsem nad tím. Štvalo mě, jak Nina všechny dirigovala a přesto jí 

měli rádi. Mě neměl rád nikdo. Kluk se na mě vykašlal a Nina toho svého podváděla. 

Přitom Honza je blbec. A kamarádi? Kdybych já potřebovala pomoc, byly by mi ty 

stovky přátel z Facebooku úplně na nic.“ 

 „Nina se Vám po rozchodu s Vaším přítelem snažila pomoct.“ 

„To jsou jenom žvásty z jejího deníku.“ 

 „Víte moc dobře, že to nejsou žvásty. Nestála jste o pomoc, kterou Vám Nina 

nabízela.“ 

„Jo, tak nestála. Nechtěla jsem být její kamarádkou, protože být její kamarádkou 

znamenalo být jako její stín. Být ta druhá. Lidi by si mě nezačali víc všímat.“ 

 „Tak jste jí raději nechala zemřít?“ 

„Nebylo to úmyslné.“ 
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 „Ne?“ podíval se Denise přímo do očí. „Nechala jste jí tam ležet v domnění, že 

se zvedne a odejde domů po svých?“ 

„Nevím,“ opět hlasitě vzlykala. „Já nevím, Nechtěla jsem, aby zemřela. Chtěla jsem 

jen…“ 

 „Být jako ona. Víte Deniso, oblíbeným se člověk nestane, když bude dokonalý 

a nejlepší. Ale stane se jím ve chvíli, kdy bude sám sebou. A až zase začnete 

někomu závidět, přesvědčte se, zda máte co závidět.“ 

 

Netrvalo dlouho a pravda o Ninině smrti se rozšířila rychlostí blesku. Nikdo nechápal, 

proč se Denisa takto zachovala. Kvůli závisti? To si teda pomohla. Denisa se ve 

městě víckrát neukázala. Rodiče jí bez vysvětlení odhlásili ze školy a Denisa, aniž by 

se komukoliv omluvila, zmizela. Slehla se po ní zem a nikomu se neozvala. 

 Když tentokrát Milan potkal někoho ze svých a Denisiných známých, už se mu 

nikdo nevysmíval. Všichni mu opakovali: „Buď rád, že tě nechala. Ta holka nestojí za 

nic.“ Milanovi nezbývalo nic jiného než souhlasit. Byl rád, že Denisu vymazal ze 

svého života a už o ní nechtěl nikdy víc slyšet… 
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