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1. KAPITOL A
Sonia, sestra na patﬁe, vpadla bez klepání do jeho kanceláﬁe:
„Pojìte honem, Sarah umírá!“
Doktor Sorin prudce odstrãil kﬁeslo na koleãkách a vyskoãil:
„¤ekni Luciovi, aÈ vezme defibrilátor, stojan na transfuzi, jestli
uÏ tam není, glukózu, tﬁi ampulky draslíku a jednu ampulku adrenalinu. Rychle!“
Spûchal ke schodi‰ti, podvûdomû nezvolil v˘tah: bylo vylouãené, aby se vystavil riziku, byÈ nepatrnému, Ïe zÛstane viset mezi
dvûma poschodími.
*
Mathieu bral schody po ãtyﬁech a pﬁitom si rychle rekapituloval
první konzultaci se Sarah. Pﬁijela sama, pﬁivezl ji ‰ofér v autû s vlajeãkou, jistû voze jejího otce Philippa Fillota, ministra zdravotnictví. Je‰tû neÏ otevﬁel dopis od svého kolegy psychiatra, kter˘ mu
tuto pacientku poslal, uÏ znal diagnózu. Mentální anorexii neprozrazovala jen extrémní vyhublost postavy, ale také onen zvlá‰tní
zpÛsob oblékání a postoj s py‰nû zvednutou hlavou. A tak zatímco jedním okem ãetl dopis svého kolegy, druh˘m pozoroval Sarah.
Sedûla v kﬁesle vzpﬁímenû, s rukama a nohama zkﬁíÏen˘ma, a opovrÏlivû si prohlíÏela zaﬁízení ordinace. No, ta nám dá zabrat, pomyslel si okamÏitû. V‰echno v jejím chování naznaãovalo, Ïe není
na klinice úplnû ze své vÛle a Ïe je pevnû rozhodnutá nespolupracovat pﬁi léãbû. Mathieu si ti‰e povzdechl, neÏ zahájil rozhovor.
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Nemohl se ubránit my‰lence, jaká je to ‰koda. Kdyby ta dívka
sedící naproti nûmu mûla o pár kilo víc, byla by to skuteãná krasavice. Její nádherné zelené oãi se zdály pﬁíli‰ velké ve srovnání
s drobn˘m obliãejem bez tváﬁí a s namodralou barvou cév prosvítajících tenouãkou kÛÏí. âerné vlasy bez lesku, zesláblé kvÛli nedostatku Ïivin, mûla sepnuté do maliãkého drdÛlku. Bylo vidût,
jak jí pod svetrem vystupují klíãní kosti, a lokty mûla tak ‰piãaté,
Ïe jí málem propíchly vlnu. Rourovité dÏíny jí obepínaly hubená
stehna a r˘sovaly se pod nimi stehenní kosti a kolena.
A navíc chytrá! V jejím chorobopisu byla zmínka o tom, Ïe maturitu sloÏila o rok dﬁív a s vyznamenáním a nastoupila do jedné
z nejlep‰ích paﬁíÏsk˘ch pﬁípravek. Za ãtyﬁi mûsíce by mûla skládat
velmi obtíÏnou zkou‰ku, na jejímÏ v˘sledku do jisté míry závisí její
budoucnost. Ov‰em jedinû pokud se v té dobû je‰tû udrÏí na nohou. ProtoÏe teì váÏila tﬁicet devût kilo pﬁi v˘‰ce sto sedmdesát
jedna centimetrÛ.
Jak Mathieu oãekával, Sarah se vyhnula témûﬁ v‰em jeho otázkám a odpovídala koutkem úst. Jedin˘m pozitivním bodem rozhovoru bylo, Ïe souhlasila s mûsíãní hospitalizací na klinice.
Vzhledem k tomu, Ïe byla plnoletá, mohla toto opatﬁení, které poÏadovali její rodiãe, odmítnout. Nedalo se pﬁedpokládat, Ïe by za
tak krátkou dobu pﬁibrala víc neÏ dvû nebo tﬁi kila. A to je‰tû jen
tehdy, bude-li pﬁijímat potravu, coÏ nebylo vÛbec jisté.
*
Ukázalo se, Ïe Sarah je skuteãnû doslova neléãitelná. Mûla pusu
na zámek jak pﬁi rozhovorech s psychoterapeutem, tak v dobû jídel.
A opravdu se nic nezmûnilo. V jejím subtilním tûle dlela stále tatáÏ
Ïelezná vÛle a vypadalo to, Ïe s ní nikdo a nic nepohne. MoÏná jenom Lucio, jeden z o‰etﬁovatelÛ, kterému ráãila vûnovat svÛj úsmûv.
Sarah uÏ pob˘vala na klinice bezmála ãtrnáct dnÛ a zatím dál
hubla. Vãera váÏila tﬁicet sedm kilo, ãímÏ se dostala do ãerveného
pásma znamenajícího ohroÏení Ïivota. První pﬁíãinou smrti anorektikÛ je nedostatek draslíku, kter˘ ohroÏuje ãinnost srdce.
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Mathieu si ﬁíkal, jestli jí nemûl zavést Ïaludeãní sondu, trubici,
která se protáhne jícnem a jíÏ se dodává vyÏivující tekutina pﬁímo
do Ïaludku pacienta. Tato metoda nemá daleko ke zpÛsobu, jak˘m
se vykrmují husy.
Ano, jenÏe tahle sonda je urãit˘ druh muãení, po nûmÏ zÛstanou doÏivotní stopy nejen v du‰i mladé Ïeny, ale také na její trávicí trubici. A nikde není ﬁeãeno, Ïe aÏ tohle nucené vykrmování,
tahle umûlá pupeãní ‰ÀÛra, skonãí, neodmítne Sarah znovu pﬁijímat potravu.
Mathieu si velmi pﬁál, aby toho milou Sarah u‰etﬁil.
*
Ale teì uÏ jsou podobné úvahy zbyteãné, ﬁekl si, kdyÏ dobûhl
do druhého poschodí.
ProtoÏe pokud se mu podaﬁí obnovit srdeãní ãinnost, nebude
mít jiné ﬁe‰ení neÏ sondu.
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Ud˘chan˘ Mathieu vpadl do Saﬁina pokoje. Na chodbû se rozlehly Luciovy rychlé kroky. Dorazil pár vteﬁin po svém ‰éfovi, vybaven v‰ím potﬁebn˘m k dívãinu oÏivení.
*
ZbûÏn˘ pohled na dívku potvrdil jeho diagnózu. Celá se tﬁásla,
oãi mûla pﬁivﬁené a byla napÛl v bezvûdomí. Nebylo pochyb, byla
to opravdu srdeãní zástava v dÛsledku oslabení srdeãního svalu kvÛli nedostatku draslíku. Mathieu rychle odhodil pokr˘vku a poloÏil
Sarah na zem, protoÏe masáÏ srdce je úãinnûj‰í, leÏí-li tûlo na tvrdé podloÏce. Byl soustﬁedûn˘, napjat˘, ale tup˘ strach uvnitﬁ mu
zvy‰oval hladinu adrenalinu. Nesmí ji ztratit, nesmí ji ztratit.
*
PoloÏil dlaÀ na hrudní kost, druhou umístil nad ni, tyhle pohyby provádûl uÏ pﬁinejmen‰ím dvacetkrát. Zvedl Sarah paÏe za
hlavu. Stiskl jí nos a vdechl jí vzduch do plic, sv˘m dechem ji pomáhal oÏivit. Dal jí polibek, aby ji zachránil pﬁed smrtí. Vzpomínal si, Ïe ho dával za jin˘ch podmínek star˘m lidem, jimÏ páchlo
z úst. Tentokrát je to Sarah, ztûlesnûná jemnost a citlivost, koho se
snaÏí vymanit z neblahého kouzla, které ji paralyzuje, brání jí v jídle a nevyhnutelnû ji Ïene do záhuby. Tohle ho u anorektikÛ právû
dûsilo, to spojení pevné vÛle a puzení ke smrti.
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*
„Pﬁiprav defibrilátor,“ vy‰tûkl Mathieu na Lucia, „zapoj ho a poãkej, aÏ se nabije. Postav ho vedle mû. Ihned také zaveì infuzi, dej
tam glukózu a tﬁi ampulky draslíku. Honem!“
„Sonio, vytáhnûte Ïaluzie.“
Îádné dûkuji ani prosím, jen strohé pﬁíkazy, které mûly zajistit
to nejnaléhavûj‰í.
*
·ero, v nûmÏ si Sarah libovala, dodávalo pokoji pohﬁební atmosféru. Hrob adolescentky? Bylo tﬁeba prudce vytáhnout Ïaluzie,
aby sem proniklo denní svûtlo jako nadûje na návrat do Ïivota.
*
Mathieu bez okolkÛ stáhl pacientce noãní ko‰ili. Rychle se ujistil, Ïe na sobû nemá Ïádn˘ kovov˘ pﬁedmût, ani ﬁetízek, ani prsten,
ani hodinky, aby úãinek defibrilátoru nebyl oslaben.
„Lucio, co blbne‰, myslel jsem, Ïe infuze bude pﬁipravená, neÏ
zaãneme.“
„Tak, Mathieu,“ odpovûdûl mlad˘ o‰etﬁovatel, „uÏ ji jenom pﬁelepím leukoplastí, aby nevypadla. Hotovo, mÛÏe‰ zaãít.“
Lékaﬁ uchopil elektrody defibrilátoru a umístil jednu nad pravé a druhou nad levé Àadro. Pak ustoupil, aby nebyl sám zasaÏen
proudem.
„Nabíjej,“ pﬁikázal Luciovi.
*
Ledov˘ pot stékal lékaﬁi po zádech. Nade‰el rozhodující okamÏik, kdy se ve zlomku vteﬁiny rozhodne o nûãím Ïivotû, nebo
smrti. O vzkﬁí‰ení, nebo skonu ãlovûka, kter˘ za cel˘ svÛj Ïivot nikdy nepoznal ‰tûstí.
Usly‰el ostr˘ zvuk defibrilátoru a vidûl, jak tûlem projela ‰oková
vlna. Následovala tlumená rána, jak Saﬁino tûlo dopadlo po kontrakci znovu na zem. Mathieu odloÏil elektrody a zkusil dívce na17
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hmatat pulz. Tváﬁil se ustaranû a napjatû, ale zdálo se mu, Ïe cítí
lehké chvûní. Popadl stetoskop, aby si to ovûﬁil.
„A je to, naskoãilo,“ zaradoval se.
Ale náhle se znovu rozhostilo ticho. Srdce se opût zastavilo…

