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JEDEN

Som ako presýpacie hodiny.
Za sedemnásť rokov svojho života som sa zrútila a som vnú-

torne mŕtva. Na nohách cítim veľa piesku a sú k sebe prilepené, 
myseľ mi prekypuje zrnkami nerozhodnosti, nezvolenými mož-
nosťami, a zmocňuje sa ma netrpezlivosť, kým v mojom tele ply-
nie čas. Malá hodinová ručička ma pristihne o jednej a druhej, 
tretej a štvrtej, zašepká pozdrav na privítanie, vstanem, postavím 
sa, je čas na to, aby som sa

zobudila,
zobudila.
„Zobuď sa,“ zašepká.
Ostrý príval vzduchu a už som hore, ale nevstávam, prekva-

pená, ale nie vystrašená, tak nejako zízam do strašne zúfalých 
zelených očí, ktoré, ako sa zdá, veľmi dobre a pridobre poznám. 
Aaron Warner Anderson sa nado mnou skláňa, skúmavo si ma 
premeriava očami plnými obáv, ruka mu zostane vo vzduchu, 
akoby sa ma už-už chystal dotknúť.

Mykne sa.
Zíza, nežmurká, hruď sa mu vzdúva a klesá.
„Dobré ráno,“ ozvem sa. Nie som si istá svojím hlasom, ho-

dinou ani dnešným dňom, ani slovami, ktoré mi unikajú z pier, 
či telom, ktoré je mojou neoddeliteľnou súčasťou.

Všímam si, že má na sebe bielu košeľu s výraznými gombíkmi, 
napoly zastrčenú do čudne pokrčených čiernych voľných noha-
víc. Rukávy košele má vysúkané až nad lakťami.
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Jeho úsmev pripomína zranenie.
Posadím sa a Warner sa otočí, aby sa mi prispôsobil. Musím 

zatvoriť oči, aby som ustála náhlu nevoľnosť, ale prinútim sa zo-
trvať v pokoji, až kým sa táto emócia nevytratí.

Som unavená a slabá od hladu, ale až na niekoľko bežných 
boľačiek sa zdá, že som v poriadku. Som nažive. Dýcham, žmur-
kám, cítim sa ako človek a viem presne prečo.

Stretnú sa nám pohľady. „Zachránil si mi život.“
Strelili mi do hrude.
Warnerov otec mi do tela zavŕtal guľku a ešte stále cítim jej 

ozveny. Ak sa budem sústrediť, znovu môžem prežiť ten istý mo-
ment, ktorý sa odohral, tú bolesť – takú intenzívnu, takú nezne-
siteľnú, nikdy na ňu nebudem môcť zabudnúť.

Vtiahnem do seba vyplašený nádych.
Napokon si uvedomím známy pocit tejto cudzej miestnosti 

a rýchlo ma pochytí panika, ktorá kričí, že som sa neprebudila na 
mieste, kde som zaspala. Srdce mi tlčie ako opreteky, odsúvam 
sa od neho, chrbtom sa dotýkam záhlavia, zvieram plachty, sna-
žím sa nezízať na svietnik, ktorý si až pridobre pamätám...

„To je dobré,“ vraví Warner. „Všetko je v poriadku...“
„Čo tu robím?“ Panika a zdesenie mi zatemňujú vedomie. 

„Prečo si ma sem znovu priviedol?“
„Juliette, prosím, neublížim ti...“
„Tak potom prečo si ma sem priviedol?“ Hlas sa mi začína lá-

mať a bojujem s ním, aby som ho udržala pod kontrolou. „Prečo 
si ma priviedol späť do tejto pekelnej diery?“

„Musel som ťa skryť.“ Vydýchne, pozerá sa hore na stenu.
„Čo? Prečo?“
„Nikto nevie, že si nažive.“ Otočí sa, aby na mňa videl. „Musel 

som sa dostať späť na základňu. Musel som predstierať, že všetko 
je opäť normálne, no dochádzal mi čas.“

Prinútim sa, aby som mu neukázala svoj strach.
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Skúmam jeho tvár a analyzujem jeho trpezlivý, vážny tón. 
Spomínam si na minulú noc a naňho – určite to bola minu-
lá noc – spomínam si na jeho tvár, pamätám si, ako v tme ležal 
 vedľa mňa. Bol nežný, milý a láskavý a zachránil ma, zachránil mi 
život. Pravdepodobne ma odniesol do postele. Uložil ma vedľa 
seba. Musel to byť on.

No keď sa letmo pozriem na svoje telo, uvedomím si, že mám 
na sebe čisté šaty, nikde žiadna krv či diery ani nič podobné. 
Zaujímalo by ma, kto ma umyl, kto ma asi prezliekol. Obávam 
sa, že aj to mohol byť Warner.

„Ty si...“ váham, dotýkam sa lemu košele, ktorú mám na 
sebe. „Ty si – teda – chcem tým povedať – moje šaty...“

Usmieva sa. Uprene sa na mňa pozerá, až kým sa nečerve-
nám. Tak trochu ho nenávidím, no potom pokýva hlavou. Pozrie 
sa na svoje dlane. „Nie,“ povie. „O to sa postarali dievčatá. Ja 
som ťa len priniesol do postele.“

„Dievčatá,“ zašepkám omráčene.
Dievčatá.
Sonya a Sara. Aj ony tam boli, dvojičky – liečiteľky, pomohli 

Warnerovi. Pomohli mu zachrániť ma, pretože on je jediný, kto 
sa ma teraz môže dotýkať. Je jedinou osobou na svete, ktorá je 
schopná bezpečne preniesť ich liečivú silu do môjho tela.

Myšlienky mi doslova blčia.
Kde sú dievčatá, čo sa dievčatám stalo a kde je Anderson, a čo voj-

na, och, bože, čo sa stalo Adamovi a Kenjimu, a Castlovi? Musím 
vstať, musím vstať, musím vstať, dostať sa von z postele a vy-
padnúť,

ale
pokúsim sa pohnúť a Warner ma chytí. Nedokážem udržať 

rovnováhu, potácam sa, stále sa cítim, akoby som mala nohy pri-
pevnené k posteli, zrazu nedokážem dýchať, vidím bodky a cí-
tim, že odpadnem. Musím ísť hore. Musím ísť von.
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Nemôžem.
„Warner.“ V jeho tvári sa odrážajú moje besniace oči. „Čo sa 

stalo? Čo sa deje s bitkou?“
„Prosím,“ povie a zviera mi ramená. „Musíš začať pomaly, 

mala by si niečo zjesť...“
„Povedz mi...“
„Nechceš sa najprv najesť? A čo taká sprcha?“
„Nie,“ počujem, ako hovorím. „Musím to vedieť teraz.“
Jeden okamih. Dva a tri.
Warner sa zhlboka nadýchne. Ešte asi miliónkrát. Pravú ruku 

má na ľavej, stále dokola otáča svojím nefritovozeleným prste-
ňom na malíčku. „Už je po všetkom,“ povie.

„Čo?“
Otváram ústa, ale moje pery nevydávajú žiadny zvuk. Akosi 

som onemela. Žmurkám a nič nevidím.
„Je koniec,“ opakuje.
„Nie.“
Vydýchnem to slovo, vydychujem nemožné.
Prikývne. Nesúhlasí so mnou.
„Nie.“
„Juliette.“
„Nie,“ vravím. „Nie. Nie. Nebuď hlúpy,“ vravím mu. „Nebuď 

smiešny,“ hovorím mu. „Neklam mi, ty prekliaty...“ Teraz je už 
môj hlas zreteľne vysoký, zlomený a trasie sa. „Nie,“ lapám po 
dychu, „nie, nie, nie...“

Tentoraz sa mi vlastne darí vstať. Oči sa mi rýchlo plnia slza-
mi a žmurkám, žmurkám, ale svet sa mení na chaos. Chce sa mi 
smiať, pretože dokážem myslieť len na to, aké je to strašné a krás-
ne, že naše oči rozmažú pravdu, keď ju nedokážeme vidieť.

Zem je tvrdá.
Viem, že toto je momentálny fakt, pretože sa mi zrazu tlačí na 

tvár a Warner sa ma pokúša dotknúť, ale myslím, že kričím a od-
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tlačím mu ruky preč, pretože už poznám odpoveď. Musím už ve-
dieť odpoveď, pretože cítim, ako sa vo mne vzdúva odpor a zne-
pokojuje moje vnútro, no aj tak sa opýtam. Som v horizontálnej 
polohe a akosi sa stále potkýnam, diery v mojej hlave sa nanovo 
otvárajú a uprene sa pozerám na bodku na koberci, ktorá je tak 
pol metra odo mňa. Už si nie som istá ani tým, či som nažive, ale 
musím ho počuť, ako to povie.

„Prečo?“ opýtam sa.
Je to len slovo, hlúpe a jednoduché.
„Prečo sa bitka skončila?“ pýtam sa. Už viac nedýcham, len 

mi cez pery unikajú slová.
Warner sa na mňa nepozerá.
Pozerá sa na stenu a na podlahu, a na posteľnú plachtu a spô-

sob, akým si pretiera oči – keď zatne päste, no nepozrie sa na 
mňa – prezrádza, že jeho nasledujúce slová budú také nežné.

„Pretože sú mŕtvi, láska. Všetci sú mŕtvi.“
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DVA

Moje telo sa uzamkne.
Moje kosti, moja krv, môj mozog na mieste zamrznú, zmoc-

ní sa ich akýsi druh náhleho, nekontrolovateľného ochromenia, 
ktorý sa mnou šíri tak rýchlo, až sa zdá, že nemôžem dýchať. 
Ťažko dýcham, napäto vdychujem a steny sa predo mnou ne-
ustále kolíšu.

Warner ma pritiahne k sebe, aby ma objal.
„Pusť ma,“ kričím, ale len vo svojej mysli, pretože moje pery 

už vypovedali službu, srdce mi práve dotĺklo, myseľ odišla do 
pekla a moje oči si myslia, že krvácajú.

Warner šepká slová útechy, ktoré nepočujem, a rukami ma 
celkom zviera, snaží sa ma udržať pohromade napriek fyzickej 
sile, ale zbytočne.

Necítim nič.
Warner ma tíši, kolíše sa so mnou dopredu a dozadu a až 

vtedy si uvedomím, že vydávam najmučivejší, uši trhajúci zvuk. 
Ovládla ma agónia. Chcem hovoriť, namietať, obviniť Warnera, 
vyčítať mu to, nazvať ho klamárom, ale nedokážem povedať nič. 
Nemôžem zo seba dostať nič, len úbohé zvuky, za ktoré sa takmer 
hanbím. Vyslobodím sa z jeho náručia, lapám po dychu a zviera 
mi žalúdok.

„Adam.“ Dusím sa jeho menom.
„Juliette, prosím...“
„Kenji.“ Teraz už zrýchlene dýcham.
„Prosím, láska, dovoľ, aby som ti pomohol...“
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„A čo James?“ počujem, ako mu kladiem ďalšiu otázku. „Ne-
chali ho v Bode Omega – nedovolili mu ísť von...“

„Všetko je zničené,“ hovorí Warner pomaly, potichu. „Všet-
ko. Niekoľko vašich členov mučili, aby sa dozvedeli o presnom 
umiestnení Bodu Omega. A potom všetko zbombardovali.“

„Och, bože.“ Jednou rukou si zakrývam ústa a zízam na po-
valu, nežmurkám.

„Je mi to tak ľúto,“ hovorí. „Ani len netušíš, ako ma to 
mrzí.“

„Klamár,“ zašepkám, v hlase mám zlosť. Som nahnevaná, ne-
príjemná a na ničom mi nezáleží. „Vôbec ťa to nemrzí.“

Letmo sa pozriem na Warnera, no napriek tomu si všimnem, 
že sa mu v očiach odráža bolesť. Odkašle si.

„Mrzí ma to,“ zopakuje potichu, ale rozhodne. Potom si vez-
me kabát, ktorý má zavesený na neďalekom vešiaku, a bez slova 
si ho na seba navlečie.

„Kam ideš?“ pýtam sa a zrazu sa cítim previnilo.
„Potrebuješ čas, aby si sa so všetkým vyrovnala, a moja spo-

ločnosť očividne nemá zmysel. Pustím sa do plnenia nejakých 
úloh, kým budeš pripravená na rozhovor.“

„Povedz mi, prosím, že sa mýliš.“ Hlas sa mi zlomí a zalapám 
po dychu. „Povedz mi, že je šanca, že sa môžeš mýliť...“

Warner na mňa chvíľu zíza, no ten okamih mi pripadá ako 
celá večnosť. „Keby existovala čo i len iskierka nádeje, že by som 
ťa mohol ušetriť tejto bolesti,“ povie nakoniec, „urobil by som 
to. Určite vieš, že by som niečo také nepovedal, keby to nebola 
úplná pravda.“

A práve toto – jeho úprimnosť – je tým, čo ma nakoniec 
 zlomí.

Keďže pravda je naozaj neznesiteľná, želám si, aby mi radšej 
klamal.
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Nepamätám si, kedy Warner odišiel.
Nespomínam si na to, ako odišiel, a ani na to, čo povedal. 

Viem len to, že tu ležím skrútená na podlahe už poriadne dlho. 
Dosť dlho na to, aby sa slzy zmenili na soľ, dosť dlho na to, aby 
mi vyschlo v hrdle a aby mi v hlave hučalo rovnako silno ako 
srdce v hrudi.

Pomaly si sadám, cítim, že mozog sa mi v lebke nejako skrú-
til. Darí sa mi vyštverať sa na posteľ a posadiť sa tam. Stále som 
meravá, hoci už o trošku menej. Nohy si pritiahnem k hrudi.

Život bez Adama.
Život bez Kenjiho, bez Jamesa a Castla, a Sonye, a Sary, 

a Brendana, a Winstona, a bez celého Bodu Omega. Moji pria-
telia – všetkých zničili šmahom ruky.

Život bez Adama.
Pevne zvieram kolená, modlím sa, aby bolesť pominula.
Neúspešne.
Adam je preč.
Moja prvá láska. Môj prvý priateľ. Môj jediný priateľ, keď 

som nemala nikoho, a teraz je preč a ja ani neviem, ako sa cítim. 
Väčšinou zvláštne. Aj šialene. Cítim sa prázdna a zlomená, a pod-
vedená, a vinná, a nahnevaná, a zúfalo, naozaj zúfalo  smutná.

Vzďaľovali sme sa jeden druhému, odkedy sme vyšli z Bodu 
Omega, ale to všetko bola moja chyba. Chcel odo mňa viac, ale 
ja som chcela, aby žil dlho. Chcela som ho uchrániť od bolesti, 
ktorú by som mu bola spôsobila. Snažila som sa naňho zabud-
núť, ísť ďalej bez neho, pripraviť sa na budúcnosť, ktorá s ním 
nebude mať nič spoločné.

Myslela som si, že ak sa budem od neho držať čo najďalej, zo-
stane nažive.

Hlupaňa.
Slzy sú studené a teraz mi padajú rýchlo, potichu mi putu-

jú po líci, až do mojich otvorených, po dychu lapajúcich úst. 
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Neprestávam sa triasť, päste mám stále zaťaté, telo mám v kŕči, 
kolená sa mi podlamujú, staré návyky sa derú na povrch spopod 
mojej kože a ja počítam praskliny a farby, a zvuky, a záchvevy, 
a kolísanie sa dopredu a dozadu, a dopredu, a dozadu, a dopre-
du, a dozadu, a musím ho nechať ísť, musím ho nechať ísť, mu-
sím ho nechať ísť, musím ho nechať ísť.

Zatváram oči
a dýcham.
Ostré, ťažké, chrapľavé nádychy a výdychy.
Dnu.
Von.
Počítam ich.
Už som tu predtým bola, hovorím si. Už som bola osamelej-

šia, než som teraz, už som zažila väčšiu beznádej a väčšie zúfal-
stvo. Už som tu predtým bola a prežila som. Zvládnem aj toto.

Ale ešte niky som nebola úplne okradnutá. Láska a šanca, 
priateľstvá a budúcnosť – to všetko je preč. Teraz musím začať 
nanovo, opäť musím svetu čeliť sama. Musím urobiť konečné 
rozhodnutie: vzdať sa alebo pokračovať.

A tak vstávam.
Hlava sa mi točí, myšlienky narážajú jedna o druhú, ale na-

koniec sa mi darí prehltnúť slzy. Zatínam päste, pokúšam sa ne-
kričať, svojich priateľov si schovám v srdci a v mysli sa mi vynorí 
jediné slovo:

pomsta.
Nikdy mi neznelo sladšie.
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TRI

Vytrvaj,
drž sa,
zostaň silná,
vytrvaj,
drž sa pevne,
tvár sa vyrovnane,
vzchop sa.
Jedného dňa sa možno zrútim,
jedného dňa sa možno
oslobodím.

Warner nedokáže zakryť svoje prekvapenie, keď sa vráti do 
miestnosti.

Pozriem sa hore a zatvorím zápisník, ktorý mám v rukách. 
„Toto si beriem späť,“ poviem mu.

Zažmurká na mňa. „Cítiš sa lepšie?“
Ponad plece prikývnem. „Môj zápisník tu len tak ležal na 

nočnom stolíku.“
„Áno,“ odpovie pomaly. Opatrne.
„Beriem si ho späť.“
„Rozumiem.“ Stále stojí pri dverách, akoby zamrzol na mieste, 

stále zíza. „Ty...“ pokýva hlavou... „Prepáč, chystáš sa niekam?“
Až vtedy si uvedomujem, že som už na polceste k dverám. 

„Musím odtiaľto vypadnúť.“
Warner nič nehovorí. Spraví niekoľko krokov v miestnosti, 
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vyzlečie si kabát a prevesí ho cez stoličku. Vytiahne tri zbrane 
z puzdra, ktoré má na chrbte, a pomaly ich položí na stôl, kde 
bol predtým môj zápisník. Dáva si načas. Keď sa napokon pozrie 
hore, na tvári mu badať jemný úsmev.

Ruky má vo vreckách. Usmieva sa o čosi viac. „Kam ideš, 
láska?“

„Sú nejaké veci, o ktoré sa musím postarať.“
„To naozaj?“ Jedným plecom sa oprie o stenu a prekríži si 

ruky na hrudi. Neprestajne sa usmieva.
„Áno.“ Teraz som už nahnevaná.
Warner čaká. Uprene sa na mňa pozerá. Prikývne, akoby mi 

chcel povedať, nech pokračujem.
„Tvoj otec...“
„Nie je tu.“
„Och!“
Pokúšam sa zakryť prekvapenie, ale teraz už ani neviem, pre-

čo som si bola taká istá tým, že Anderson bude stále tu. To všet-
ko komplikuje.

„Naozaj si si myslela, že z tejto miestnosti budeš môcť len tak 
odkráčať?“ pýta sa ma Warner. „Zaklopať na dvere môjho otca 
a skoncovať s ním?“

Áno. „Nie.“
„Klameš, až sa hory zelenajú,“ povie Warner jemne.
Uprene sa naňho pozerám.
„Môj otec je preč,“ povie Warner. „Vrátil sa do hlavného mes-

ta a vzal so sebou aj Sonyu a Saru.“
Zdesene zalapám po dychu. „Nie.“
Warner sa už neusmieva.
„Sú... nažive?“
„Neviem.“ Pokrčí plecami. „Myslím, že sú, jedine, že by ich 

môj otec už v žiadnej inej záležitosti nepotreboval.“
„Sú nažive?“ Srdce sa mi rozbúši tak rýchlo, že mám pocit, 
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že každú chvíľu dostanem infarkt. „Musím ich dostať späť – mu-
sím ich nájsť, ja...“

„Ty čo?“ Warner sa na mňa uprene pozerá. „Ako sa dostaneš 
k môjmu otcovi? Ako ich nájdeš?“

„Neviem!“ Teraz sa už prechádzam po miestnosti. „Ale mu-
sím ich nájsť. Možno sú to moje jediné priateľky na celom svete, 
ktoré mi zostali...“

Zastanem.
Zrazu sa otočím, srdce mám v hrdle.
„A čo ak sú tam aj ďalší?“ zašepkám, príliš sa obávam dúfať.
V miestnosti sa nám s Warnerom stretnú pohľady.
„Čo ak sú aj ďalší, čo prežili?“ pýtam sa, teraz už hlasnejšie. 

„Čo ak sa niekde skrývajú?“
„To sa mi nezdá pravdepodobné.“
„Ale šanca tu je, však?“ Som zúfalá. „Ak existuje čo i len is-

kierka nádeje...“
Warner vzdychne. Rukou si prehrabne vlasy až po zátylok. 

„Keby si videla, ako bolo všetko zdevastované, nehovorila by si 
niečo také. Nádej ti znovu zlomí srdce.“

Kolená sa mi už začínajú podlamovať.
Držím sa rámu postele, dýcham rýchlo, ruky sa mi trasú. Už 

nič viac neviem. Vlastne ani neviem, čo sa stalo s Bodom Omega. 
Neviem, kde je hlavné mesto, ani to, ako by som sa tam dosta-
la. Neviem, či by sa mi podarilo dostať sa k Sonyi a Sare včas. 
Ale akosi sa nedokážem striasť tejto náhlej, hlúpej nádeje, že viac 
mojich priateľov azda prežilo.

Pretože oni sú silnejší než ostatní – šikovnejší.
„Tak dlho plánovali vojnu,“ počujem, ako hovorím. „Museli 

mať nejaký záložný plán. Miesto na úkryt...“
„Juliette...“
„Dočerta, Warner! Musím sa pokúsiť. Musíš mi dovoliť pre-

svedčiť sa na vlastné oči.“
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„Toto je životu nebezpečné.“ Nepozerá sa mi do očí. „Je ne-
bezpečné myslieť si, že by ktokoľvek mohol byť stále nažive.“

Uprene sa pozerám na jeho silný a pokojný výraz.
Skúma svoje ruky.
„Prosím,“ šepkám.
Vzdychne.
„Zajtra musím ísť do oddelených oblastí, aby som mohol 

lepšie dohliadať na proces opätovnej výstavby.“ Znie napäto. 
„Stratili sme veľa civilov,“ hovorí. „Priveľa. Zvyšní občania sú 
pochopiteľne traumatizovaní a stiesnení, čo bolo zámerom môj-
ho otca. Vzali im poslednú nádej, a tak na vzburu nikto z nich 
ani len nepomyslí.“

Ťažký nádych.
„A teraz sa musí všetko rýchlo vrátiť do starých koľají,“ po-

kračuje. „Telá už odniesli a spálili. Zničené obytné časti sa na-
hrádzajú novými. Civilné obyvateľstvo nútia, aby sa vrátilo do 
práce, siroty sa sťahujú a zvyšné deti musia navštevovať školy vo 
svojich sektoroch. Nový systém,“ hovorí, „nedáva ľuďom čas na 
trúchlenie.“

Medzi nami je ťaživé ticho.
„Zatiaľ čo budem dohliadať na základňu,“ vraví Warner, „mô-

žem nájsť spôsob, ako ťa vziať späť do Bodu Omega. Môžem ti 
ukázať, čo sa stalo. A keď už budeš mať dôkaz, budeš si musieť 
vybrať.“

„Vybrať čo?“
„Musíš sa rozhodnúť, aký bude tvoj nasledujúci krok. Môžeš 

zostať so mnou,“ zaváha, „alebo, ak si to budeš želať, môžem za-
riadiť, aby si žila niekde na území, ktoré nie je ovládané. Ale to 
by bol život v samote,“ dodáva potichu. „Nikdy by ťa nenašli.“

„Och.“
Pauza.
„Áno,“ povie.
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Ďalšia pauza.
„Alebo,“ odpoviem mu, „odídem, nájdem tvojho otca, zabi-

jem ho a sama sa vyrovnám s následkami.“
Warner bojuje s úsmevom, no nedarí sa mu.
Letmo sa pozrie nadol a trochu sa zasmeje, kým sa mi pozrie 

priamo do očí. Pokýva hlavou.
„Čo je na tom smiešne?“
„Moja drahá...“
„Čože?“
„Na túto chvíľu som čakal naozaj veľmi dlho.“
„Čo tým chceš povedať?“
„Konečne si pripravená,“ pokračuje. „Konečne si priprave-

ná bojovať.“
Prúdi mnou zdesenie. „Samozrejme, že som.“
Okamžite ma začnú bombardovať spomienky na bojové pole 

a strach, že ma zastrelia. Nezabudla som na svojich priateľov 
ani na svoju obnovenú sebadôveru, odhodlanie robiť veci inak. 
Aby mali význam. Tentoraz budem naozaj bojovať, bez zaváha-
nia. Nezáleží na tom, čo sa stane – a nezáleží na tom, čo obja-
vím – už sa viac neobzriem späť. Nie sú iné možnosti.

Nezabudla som. „Namierim si to k smrti.“
Warner sa nahlas rozosmeje, až mu vyhŕknu slzy.
„Zabijem tvojho otca,“ hovorím mu, „a možno zničím aj nový 

systém.“
Stále sa usmieva.
„Urobím to.“
„Viem,“ hovorí.
„Tak prečo sa potom na mne smeješ?“
„Nie,“ povie nežne, „len by ma zaujímalo,“ pokračuje, „či 

prijmeš aj moju pomoc.“
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ŠTYRI

„Čo?“ neveriacky žmurkám.
„Vždy som ti hovoril,“ vraví mi Warner, „že z nás bude do-

konalý tím. Vždy som vravel, že počkám, kým budeš pripravená, 
kým rozpoznáš svoj hnev a svoju vlastnú silu. Čakal som odo 
dňa, keď som ťa stretol.“

„Ale ty si ma chcel využiť v prospech nového systému – chcel 
si, aby som mučila nevinných ľudí...“

„To nie je pravda.“
„Čože? O čom to rozprávaš? Sám si mi povedal...“
„Klamal som.“ Pokrčí plecami.
Ústa mám dokorán.
„Sú tri veci, ktoré by si o mne mala vedieť, láska.“ Pristúpi 

bližšie. „Prvá je,“ pokračuje, „že svojho otca nenávidím viac, než 
si dokážeš predstaviť.“ Odkašle si. „Po druhé – som neosprave-
dlniteľne sebecký človek, ktorý v takmer každej situácií robí roz-
hodnutia, čo sa zakladajú výhradne na vlastnom záujme. A po 
tretie...“ Pauza. Pozerá sa do zeme, trochu sa smeje. „Nikdy som 
nemal v pláne použiť ťa ako zbraň.“

Slová ma zrádzajú.
Posuniem sa späť k posteli a posadím sa.
Som ochromená.
„To všetko bola prepracovaná schéma, ktorú som navrhol len 

pre otcov prospech,“ hovorí Warner. „Musel som ho presvedčiť, 
že je dobrý nápad investovať do niekoho, ako si ty, že by sme ťa 
opäť mohli využiť pre armádu. A aby som bol celkom úprimný, 
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stále si nie som istý tým, ako sa mi to podarilo. Ten nápad je ab-
surdný. Utrácať všetok čas, peniaze a energiu na dievča, ktoré má 
pravdepodobne psychické problémy, len preto, aby mohlo nieko-
ho mučiť?“ Pokýva hlavou. „Od začiatku som vedel, že to bude 
námaha, ktorá neprinesie nijaké ovocie, úplná strata času. Je ďa-
leko viac efektívnych metód, ako vytiahnuť informácie z tých, čo 
nič nechcú vyzradiť.“

„Tak potom prečo – prečo si chcel mňa?“
V očiach sa mu zračí úprimnosť. „Chcel som ťa skúmať.“
„Čo?“ zalapám po dychu.
Otočí sa mi chrbtom. „Vedela si,“ hovorí tak potichu, že mu-

sím napínať uši, aby som ho počula, „že v tom dome žije moja 
matka?“ Pozerá sa na zatvorené dvere. „V tom, kam ťa priviedol 
môj otec? V tom, kde do teba strelil? Bola vo svojej izbe. Len kú-
sok od chodby, kde ťa držal.“

Keď neodpovedám, Warner sa otočí, aby sa mi pozrel do tváre.
„Áno,“ zašepkám, „tvoj otec ju v nejakej súvislosti spomenul.“
„Hej?“ V jeho črtách sa mihá znepokojenie. Svoje city však 

rýchlo zamaskuje. „A čo,“ pokračuje, pričom sa snaží znieť po-
kojne, „čo o nej povedal?“

„Že je chorá,“ hovorím mu, pričom si vyčítam, že sa chveje. 
„Že ju tam skrýva, pretože sa jej v základni veľmi nedarilo.“

Warner sa opiera o stenu, vyzerá, akoby potreboval oporu. 
Ťažko sa nadýchne. „Áno,“ povie nakoniec. „To je pravda. Je 
chorá. Náhle sa jej veľmi pohoršilo.“ Uprene hľadí na vzdiale-
ný bod v cudzom svete. „Keď som bol dieťaťom, zdala sa úplne 
v poriadku,“ hovorí a stále dokola si na prste otáča svoj nefri-
tovozelený prsteň. „Ale potom sa jedného dňa... zosypala. Roky 
som so svojím otcom bojoval a snažil sa ho prinútiť, aby našiel 
nejaký liek, niečo, čo jej pomôže, ale jeho to nikdy nezaujíma-
lo. V hľadaní pomoci som bol úplne sám, ale bez ohľadu na to, 
koho som kontaktoval, žiaden lekár jej nevedel pomôcť. Nikto,“ 
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hovorí a teraz už dýcha naozaj veľmi ťažko, „nevedel, čo sa s ňou 
stalo. Je v stave neustálej agónie,“ pokračuje, „a ja som bol vždy 
až príliš sebecký na to, aby som ju nechal umrieť.“

Pozrie sa hore.
A potom som sa dopočul o tebe. Počul som o tebe všelija-

ké príbehy a klebety,“ hovorí. „To mi po prvý raz dodalo nádej. 
Chcel som sa k tebe dostať, chcel som ťa skúmať. Chcel som ťa 
spoznať a priamo ti porozumieť. Pretože podľa všetkých mojich 
výskumov si bola jedinou osobou, ktorá by mi mohla ponúknuť 
odpovede týkajúce sa stavu mojej matky. Bol som zúfalý,“ vraví, 
„bol som ochotný vyskúšať všetko.“

„Čo tým chceš povedať?“ opýtam sa. „Ako by ti niekto ako ja 
mohol pomôcť s tvojou matkou?“

Znovu sa nám stretnú pohľady, v očiach mu jasne vidno skľú-
čenosť. „Pretože, láska, ty sa nemôžeš nikoho dotknúť. A jej,“ 
pokračuje, „sa takisto nikto nemôže dotýkať.“
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PÄŤ

Stratila som schopnosť reči.
„Konečne rozumiem jej bolesti,“ hovorí Warner. „Konečne 

rozumiem, aké to pre ňu musí byť. Vďaka tebe. Pretože som vi-
del, čo to robí tebe, keď musíš niesť tento druh bremena, keď 
musíš existovať s toľkou silou a žiť medzi tými, ktorí ti nerozu-
mejú.“

Hlavu si oprie o stenu, ruky si pritláča k očiam.
„Ona je tak veľmi ako ty,“ hovorí, „musí sa cítiť, akoby v nej 

bolo monštrum. Ale na rozdiel od teba, jej jedinou obeťou je 
ona sama. Nemôže žiť vo vlastnej koži. Nikto sa jej nemôže do-
tknúť, ani ona sama. Nemôže si učesať vlasy z čela ani zaťať päs-
te. Bojí sa hovoriť, pohnúť nohami, natiahnuť ruky, ba dokonca 
sa čo i len posunúť do pohodlnejšej polohy. A to všetko len preto, 
lebo cit jej kože, ktorá sa trie sama o seba, jej spôsobuje ukrut-
né  bolesti.“

Ruky mu ovisnú.
„Zdá sa,“ hovorí a bojuje s tým, aby bol jeho hlas pokojný, 

„že niečo v okamihu ľudského kontaktu v nej spúšťa túto straš-
nú, deštruktívnu silu. A práve preto, že je zároveň aj pôvodcom, 
aj prijímateľom bolesti, nie je schopná zabiť sa. Namiesto toho 
je väzňom vo vlastnom tele a nedokáže uniknúť pred týmito seba 
zničujúcimi mukami.“

Pohľad mám ostrý, žmurkám rýchlo.
Toľké roky som si myslela, že mám ťažký život, myslela som 

si, že chápem, čo znamená trpieť. Ale toto... Toto je niečo, čo ne-
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môžem pochopiť. Nikdy som neprestala uvažovať nad tým, že 
niekto iný je na tom možno ešte horšie než ja.

Hanbím sa za to, že som sa kedysi ľutovala.
„Dlho,“ pokračuje Warner, „som si myslel, že je len... chorá. 

Myslel som si, že sa u nej prejavil nejaký druh choroby, ktorý 
napáda jej imunitný systém, niečo, kvôli čomu je jej koža citli-
vá a bolestivá. Domnieval som sa, že pri správnej liečbe sa na-
pokon vylieči. Stále som v to dúfal,“ hovorí, „až kým som si na-
koniec neuvedomil, že uplynuli celé roky a nič sa nezmenilo. 
Nepretržitá agónia začala ničiť jej duševnú stabilitu, napokon to 
so životom vzdala. Dovolila, aby sa jej zmocnila bolesť. Odmietla 
vstať z postele či pravidelne jesť, prestala ju zaujímať základná 
hygiena. A riešením môjho otca bolo nadrogovať ju. Drží ju za-
mknutú v tom dome, kde jej spoločnosť robí len zdravotná ses-
tra. Teraz je už závislá od morfi a a úplne stratila rozum. Už ma 
vôbec nespoznáva. Nevie, kto som. A tých párkrát, čo som sa jej 
snažil zabrániť v prístupe k drogám,“ hovorí úplne potichu, „sa 
ma pokúsila zabiť.“ Na sekundu stíchne, vyzerá, akoby zabu-
dol, že stojím v miestnosti aj ja. „Moje detstvo sa niekedy dalo 
zniesť,“ hovorí, „ale len vďaka nej. A namiesto toho, aby sa o ňu 
postaral, ju môj otec teraz zmenil na niečo nepoznateľné.“

Zdvihne pohľad, smeje sa.
„Vždy som si myslel, že to napravím,“ pokračuje. „Myslel 

som si, že ak sa mi podarí nájsť koreň toho všetkého, tak bu-
dem môcť niečo urobiť...“ Odmlčí sa. Rukou si prejde po tvári. 
„Neviem,“ zašepká a odvráti sa. „Ale nikdy som nemal v plá-
ne využiť ťa proti tvojej vôli. Takýto nápad sa mi nikdy nepáčil. 
Musel som však predstierať. Môj otec, ako vieš, neschvaľuje môj 
záujem o matkin dobrý zdravotný stav.“

Usmieva sa zvláštnym druhom skrúteného úsmevu. Pozerá sa 
smerom k dverám. Smeje sa.

„Nikdy jej nechcel pomôcť. Je preňho bremenom, z ktorého 
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je znechutený. Myslí si, že keď ju necháva nažive, robí jej obrov-
skú láskavosť, za čo by som mu mal byť aj ja vďačný. Myslí si, že 
toto mi musí stačiť. Sledujem, ako sa moja matka mení na divú 
bytosť, ktorú úplne pohlcuje jej vlastná agónia a ktorá sa úplne 
opúšťa.“ Roztrasenou rukou si prehrabne vlasy a zviera si zá-
tylok.

„Ale to nebolo,“ povie potichu, „nebolo to dostatočné. Zmoc-
nila sa ma posadnutosť tým, ako jej môžem pomôcť. Prinavrátiť 
ju späť k životu. A chcel som to cítiť,“ vraví mi, pozerá sa mi 
priamo do očí. „Chcel som vedieť, aké to bude pretrpieť toľkú 
bolesť ako ona. Pochopiť, čo musí zakúšať každučký jeden deň. 
Nikdy som sa nebál tvojho dotyku,“ pokračuje. „Vlastne som sa 
naň tešil. Bol som si celkom istý, že napokon sa do mňa pustíš, 
že sa pokúsiš brániť, tešil som sa na tú chvíľu. Ale ty si to nikdy 
neurobila.“ Pokyvuje hlavou. „Všetko, čo som si prečítal v tvo-
jich záznamoch, mi ukázalo, že si nespútaným krutým stvore-
ním. Čakal som, že budeš ako zviera, niekým, kto sa mňa a mo-
jich mužov pokúsi zabiť pri akejkoľvek príležitosti – niekým, na 
koho bude treba dávať dobrý pozor. Ale sklamala si ma, pre-
tože si bola príliš ľudská, príliš milá. A až neznesiteľne naivná. 
Nebojovala by si.“

V očiach mu vidieť nesústredenosť, spomína.
„Nereagovala si na moje hrozby. Neodpovedala si na veci, na 

ktorých záležalo. Správala si sa ako drzé decko,“ hovorí. „Nepáčili 
sa ti tvoje šaty. Nejedla si dobré jedlo.“ Nahlas sa smeje, prevra-
cia očami a ja zrazu zabúdam na svoj súcit.

Som v pokušení hodiť doňho niečo.
„Bola si taká zranená,“ vraví, „že som ťa požiadal, aby si si 

obliekla šaty.“ Potom sa na mňa pozrie, v očiach mu iskrí po-
bavenie. „Bol som pripravený brániť svoj život pred nekontro-
lovateľným monštrom, ktoré by mohlo zabiť,“ hovorí, „človeka 
len holými rukami...“ Potlačí ďalší smiech. „A ty si dostávala zá-
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chvaty zlosti z toho, že si musíš obliecť čisté šaty a jesť teplé jedlo. 
Och,“ hovorí a pri strope kýva hlavou, „bola si smiešna. Bola si 
úplne smiešna a pre mňa to bola asi najväčšia zábava, akú som 
kedy zažil. Ani neviem povedať, ako som si to užíval. Bavilo ma 
privádzať ťa do šialenstva,“ vraví mi a v očiach mu vidím zlomy-
seľnosť. „Stále ma baví privádzať ťa do šialenstva.“

Tak silno zvieram jeden z jeho vankúšov, že sa až bojím, že ho 
roztrhnem. Zízam naňho.

On sa zo mňa smeje.
„Bol som taký rozrušený,“ povie a usmieva sa. „Vždy som 

chcel tráviť čas s tebou. Predstieral som, že plánujem veci pre 
tvoju predpokladanú budúcnosť s novým systémom. Bola si bez-
branná a krásna, a vždy si na mňa kričala,“ hovorí a teraz sa už 
naširoko škerí. „Bože, revala si na mňa pre tie najmenej dôležité 
veci,“ dodá a spomína. „Ale nikdy si mi neklamala. Ani raz, do-
konca ani vtedy, keď si si zachránila vlastný život.“

Úsmev mu vädne.
„To ma vystrašilo. Desila ma predstava, že sa môžeš obetovať 

skôr, než svoju silu využiješ na svoju obranu.“ Nádych. „A tak 
som zmenil taktiku. Snažil som sa ťa zastrašovaním vyprovoko-
vať, aby si sa ma dotkla.“

Ustúpim, pridobre si pamätám na ten deň v modrej miestnos-
ti. Keď sa mi vysmieval, manipuloval mnou a ja som sa k nemu 
priblížila natoľko, že som mu ublížila. Konečne sa mu podari-
lo nájsť presne tie veci, ktoré ma zrania tak veľmi, že mu budem 
chcieť ublížiť.

Skoro som to urobila.
Zdvihne hlavu. Porazene, ťažko vydýchne. „Ale ani to nefun-

govalo. A zrazu som rýchlo začal pochybovať o svojom pôvodnom 
stanovisku a cieli. Toľko som sa ti venoval, až som zabudol na to, 
prečo som ťa na základňu vlastne priviedol. Frustrovalo ma, že 
sa nepoddávaš, že si odmietla mlátiť okolo seba hlava- nehlava, 
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hoci som vedel, že by si chcela. Ale vždy, keď som sa už vzdával, 
objavili sa chvíle,“ hovorí a kýva hlavou, „neuveriteľné okamihy, 
keď si napokon ukázala záblesky surovej a bezuzdnej sily. Bolo to 
neskutočné.“ Mlčí. Nakláňa sa k stene. „Ale potom... potom si 
vždy ustúpila. Akoby si sa hanbila. Akoby si v sebe nechcela roz-
poznať takéto pocity. A tak som opäť zmenil taktiku. Skúsil som 
ešte niečo iné. Niečo, o čom som s istotou vedel, že zlomí tvoju 
hranicu. A musím povedať, že to bolo presne také, ako som dú-
fal.“ Usmieva sa. „Po prvý raz si naozaj vyzerala vo svojom živle, 
akoby si skutočne ožila.“

Ruky mám zrazu studené ako ľad.
„Mučiareň,“ zalapám po dychu.
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ŠESŤ

„Myslím, že by sa to tak dalo nazvať.“ Warner pokrčí plecami. 
„My ju voláme simulačná komora.“

„Prinútil si ma, aby som mučila to dieťa,“ vravím mu, hnev 
a zúrivosť z toho dňa vo mne opäť ožívajú.

Ako som mohla zabudnúť na to, čo urobil? Čo ma prinútil 
urobiť? Tie strašné spomienky, ktoré ma núti prežívať nanovo 
len pre vlastné potešenie. „To ti nikdy neodpustím,“ vyprsknem 
jedovatým hlasom. „Nikdy ti neodpustím, čo si urobil tomu ma-
lému chlapcovi. Čo si ma prinútil urobiť mu!“

Warner sa mračí. „Prepáč – čo?“
„To dieťa by si bol obetoval!“ Hlas sa mi teraz trasie. „Len pre 

svoje sprosté hry! Ako si len mohol urobiť niečo také ohavné?“ 
Hodím doňho vankúš. „Ty choré, bezcitné monštrum!“

Warner chytí vankúš, ktorý mu narazí na hruď, zíza na mňa 
tak, akoby ma predtým nikdy v živote nevidel. Ale potom si na 
ňom všimnem náznak pochopenia a vankúš mu vypadne z rúk. 
Padá na zem. „Och,“ vzdychne. Silno zatvára oči, snaží sa potla-
čiť svoje pobavenie. „Och, chystáš sa ma zabiť,“ hovorí a teraz sa 
už smeje otvorene. „Myslím si, že toto nezvládnem...“

„O čom to hovoríš? Čo je to s tebou?“ dožadujem sa odpo-
vede.

Stále sa usmieva, keď mi odpovedá: „Povedz mi, láska, po-
vedz mi presne, čo sa v ten deň stalo.“

Zatínam päste, uráža ma jeho nemiestnosť a chvejem sa od 
hnevu. „Obliekol si ma do sprostých krátkych šiat! A potom si 
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ma vzal na nižšie poschodie Sektora 45 a zamkol si ma v sta-
rej špinavej miestnosti. Dokonale si na to spomínam,“ vravím 
mu a bojujem s tým, aby som zostala pokojná. „Boli tam ne-
chutne žlté steny. Starý zelený koberec. A obrovské dvojstranné 
 zrkadlo.“

Warner nadvihne obočie. Posunkom mi naznačí, aby som po-
kračovala.

„A potom... potom si niečo stlačil,“ vravím, nútim samu seba, 
aby som pokračovala. Ani neviem, prečo o sebe začínam pochy-
bovať. „A z podlahy sa začali vynárať obrovské kovové hroty. 
A potom,“ váham, neviem, či pokračovať, „sa tam objavilo bato-
ľa. Malo zaviazané oči. A ty si povedal, že je tam namiesto teba. 
Povedal si, že ak ho nezachránim, neurobíš to ani ty.“

Warner sa teraz na mňa sústredene pozerá. Skúma moje oči. 
„Si si istá, že som to povedal?“

„Áno.“
„Áno?“ nadvihne hlavu. „Áno, na vlastné oči si ma videla, ako 

som to povedal?“
„N-nie,“ poviem rýchlo, cítim sa neisto, „ale boli tam repro-

duktory – počula som tvoj hlas...“ Zhlboka sa nadýchne. „Správ-
ne, samozrejme.“

„Som si istá,“ vravím mu.
„Takže, keď si ma to počula povedať, čo sa stalo potom?“
Preglgnem. „Musela som toho chlapca zachrániť. Inak by zo-

mrel. Nevidel, kam ide a isto by sa napichol na tie hroty. Musela 
som ho schmatnúť do náručia a pokúsiť sa nájsť spôsob, ako ho 
budem držať bez toho, aby som ho zabila.“

Búšenie ticha.
„A podarilo sa ti to?“ pýta sa ma Warner.
„Áno,“ zašepkám, nerozumiem, prečo sa ma na to pýta, keď 

sám na vlastné oči videl, ako sa to presne stalo. „Ale ten chlapec 
znehybnel,“ vravím. „V mojom náručí bol dočasne paralyzovaný. 
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A potom si stlačil nejaké ďalšie tlačidlo a hroty zmizli. Pustila som 
ho a on znovu začal plakať a narazil do mojich bosých nôh. A po-
tom začal kričať. A ja... ja som sa na teba šialene nahnevala...“

„Až tak, že si prerazila ten betón,“ hovorí Warner so slabým 
úsmevom na perách. „Prerazila si betónovú stenu, len aby si sa 
ma pokúsila zahrdúsiť.“

„Zaslúžil si si to,“ počujem, ako mu hovorím. „Zaslúžil si si 
aj niečo horšie.“

„No,“ vzdychne, „ak som naozaj urobil to, čo hovoríš, že som 
urobil, znie to tak, že som si to istotne zaslúžil.“

Čo tým chceš povedať, ak si to urobil? Ja viem, že si to uro-
bil...“

„Naozaj je to tak?“
„Samozrejme!“
„Tak mi povedz, láska, čo sa stalo tomu chlapcovi.“
„Čo?“ zamrznem, na rukách sa mi vytvárajú cencúle.
„Čo sa stalo,“ pokračuje, „tomu malému chlapcovi? Vravíš, 

že si ho usadila na zem. Ale potom si pokračovala tým, že si sa 
pokúsila preniknúť cez hrubú betónovú stenu, na ktorej bolo 
široké zrkadlo, a očividne si už na batoľa, o ktorom tvrdíš, že 
sa prechádzalo po miestnosti, nebrala ohľad. Nemyslíš si, že to 
úbohé dieťa by sa pri takejto divokej a bezohľadnej scéne mohlo 
zraniť? Moji vojaci boli isto zranení. Prerazila si stenu z betónu, 
láska. Rozdrvila si obrovský kus skla. Nezastavila si sa, aby si sa 
presvedčila, kam kusy či roztrieštené úlomky padli alebo koho 
by mohli pri tom všetkom zraniť.“ Odmlčí sa. Uprene sa poze-
rá. „Však?“

„Nie,“ lapám po dychu, krv mi zamrzne v žilách.
„Tak čo sa stalo po tom, ako si odkráčala z miestnosti?“ pýta 

sa. „Alebo si na tú časť už nespomínaš? Otočila si sa a odišla si, 
hneď ako si zničila miestnosť, zranila mojich mužov a šmarila ma 
o zem. Otočila si sa,“ hovorí, „a hneď si vyšla von.“
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Teraz zmeraviem, rozpamätávam sa. Je to pravda. Urobila som 
to. Nepremýšľala som. Vedela som len to, že odtiaľ musím čo naj-
rýchlejšie vypadnúť. Musela som ísť preč, vyčistiť si hlavu.

„Tak čo sa teda stalo tomu chlapcovi?“ trvá na svojom Warner. 
„Kde bol, keď si odchádzala? Videla si ho?“ Nadvihne obočie. 
„A čo tie hroty?“ pokračuje. „Obťažovala si sa natoľko, aby si sa 
pozrela na zem, odkiaľ mohli asi tak vychádzať? Alebo ako mohli 
asi prederaviť podlahu s kobercom bez toho, aby spôsobili aké-
koľvek poškodenie? Cítila si povrch pod svojimi nohami? Bol po-
rušený a nerovný?“

Teraz sa mi už dýcha ťažko, bojujem, aby som zostala pokoj-
ná. Nedokážem sa odtrhnúť od jeho upretého pohľadu.

„Juliette, láska,“ vraví nežne. „V tej miestnosti neboli žiadne 
reproduktory. Je zvukotesná, sú v nej len senzory a kamery. Je to 
simulačná miestnosť.“

„Nie,“ dychčím, odmietam tomu uveriť. Nechcem pripus-
tiť, že som sa mýlila, že Warner nie je tým monštrom, za ktoré 
som ho pokladala. Teraz môže všetko zmeniť. Môže ma takto 
zmiasť. Toto nie je spôsob, ako to môže fungovať. „To nie je 
možné...“

„Som vinný,“ hovorí, „z toho, že som ťa prinútil prejsť takou 
krutou simuláciou. Uznávam, že to bola chyba a za svoje skutky 
som sa už ospravedlnil. Chcel som ťa len dotlačiť k tomu, aby si 
konečne reagovala, vedel som, že takýto spôsob v tvojom vnút-
ri niečo rýchlo spustí. Ale dobrý Bože, láska,“ pokyvuje hlavou, 
„musíš mať o mne absurdne nízku mienku, ak si myslíš, že by 
som niekomu ukradol dieťa len preto, aby som sa mohol poze-
rať, ako ho umučíš.“

„Nebolo to skutočné?“ Nespoznávam svoj vlastný chrapľavý 
hlas plný paniky. „Nebolo to skutočné?“

Súcitne sa na mňa usmeje. „Navrhol som základné časti si-
mulácie, ale krásou toho programu je, že sa vyvíja a prispôsobuje 
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na základe spracovania pudových reakcií vojaka. Používame ho 
na tréning vojakov, ktorí musia prekonať strach alebo sa pripraviť 
na obzvlášť citlivú misiu. Dokážeme vytvoriť takmer akékoľvek 
prostredie,“ vraví. „Dokonca aj vojaci, ktorí vedia, do čoho idú, 
zabudnú na to, že ide len o simuláciu.“ Odvráti pohľad. „Vedel 
som, že to pre teba bude desivé, ale aj tak som to urobil. A to, že 
som ti ublížil, ľutujem. Ale nie,“ vraví potichu a opäť sa mi poze-
rá do očí, „nič z toho nebolo skutočné. Môj hlas v tej miestnosti 
si si len predstavovala. Predstavila si si aj bolesť, zvuky, pachy. To 
všetko bolo len v tvojej hlave.“

„Nechcem ti veriť,“ vravím mu sotva počuteľným šepotom.
Pokúša sa usmievať. „Prečo si myslíš, že som ti dal tie šaty?“ 

pýta sa. „Materiál tvojho odevu bol napustený chemikáliami, 
ktoré reagovali na senzory v miestnosti. A čím menej si mala na 
sebe, tým ľahšie mohli kamery zaznamenávať teplotu tvojho tela 
a tvoje pohyby.“ Pokýva hlavou. „Nikdy som nemal príležitosť 
vysvetliť ti to, čo si zažila. Okamžite som ťa chcel sledovať, ale 
potom mi napadlo, že by som ti mohol dať trochu času, aby si 
sa pozbierala. Z mojej strany šlo o hlúpe rozhodnutie.“ V sánke 
mu cítiť napätie. „Čakal som, hoci som nemal. Pretože keď som 
ťa našiel, bolo už príliš neskoro. Už si bola pripravená vyskočiť 
z okna, len aby si sa odo mňa dostala čo najďalej.“

„Mala som na to dobrý dôvod,“ vyšteknem.
Na znak toho, že sa vzdáva, drží ruky hore.
„Ty si strašný človek!“ vybuchnem a zvyšok vankúšov mu ho-

dím do tváre. Som nahnevaná, vydesená aj pokorená zároveň. 
„Prečo si ma vystavoval niečomu takému, keď si vedel, čím som 
si prešla, ty sprostý, arogantný...“

„Juliette, prosím,“ vraví, pristupuje bližšie a vyhýba sa vankú-
šu, aby mi dočiahol na ruky. „Mrzí ma, že som ti ublížil, ale na-
ozaj si myslím, že to stálo za...“

„Nedotýkaj sa ma!“ zaspätkujem, zízam naňho a nohu poste-
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le zvieram tak, akoby šlo o zbraň. „Mala by som ťa zastreliť za to, 
čo si mi urobil! Mala by som... mala by som...“

„Čože?“ smeje sa. „Chystáš sa do mňa hodiť ďalší vankúš?“
Strčím doňho, no keď neustúpi, začnem doňho vrážať. Udie-

ram ho do hrude, do rúk a brucha, do nôh a kamkoľvek dočiah-
nem. Viac než kedykoľvek predtým si želám, aby nebol schopný 
pohltiť moju silu, aby som naozaj mohla rozmliaždiť všetky kos-
ti v jeho tele a aby v zovretí mojich rúk zbledol. „Ty sebecké... 
monštrum!“ Neprestajne doňho vrážam zle namierenými päsťa-
mi, neuvedomujem si, ako veľmi ma táto snaha vyčerpáva, ne-
uvedomujem si, ako rýchlo sa hnev zmení na bolesť. Zrazu sa mi 
chce len plakať. Telo sa mi trasie od úľavy aj zdesenia, že som sa 
nakoniec vyslobodila z pút strachu, že som ďalšiemu nevinnému 
dieťaťu opäť spôsobila nenapraviteľné poškodenie. No súčasne 
ma desí to, že ma Warner prinútil k takejto strašnej veci. Aby mi 
pomohol.

„Veľmi ma to mrzí,“ hovorí a pristupuje bližšie. „Naozaj mi to 
je ľúto. Vtedy som ťa nepoznal. Nie tak ako teraz. Teraz by som 
ti niečo také určite neurobil.“

„Nepoznáš ma,“ zamrmlem a utieram si slzy. „Myslíš si, že 
ma poznáš len preto, lebo si čítal môj denník – ty sprostý, sliedi-
vý, súkromie kradnúci sviniar...“

„Och, správne...“ Usmieva sa a jedna rýchla ruka mi z vrecka 
vyšklbne denník, keď sa začína zberať k dverám. „Bohužiaľ som 
ho nedočítal.“

„Hej!“ namietam a zakričím naňho, keď sa vzďaľuje. „Po vedal 
si, že mi ho vraciaš!“

„Nič také som nepovedal,“ hovorí tlmene, keď si môj denník 
strká do vrecka vlastných nohavíc. „Teraz tu, prosím, chvíľku 
počkaj. Zoženiem ti niečo na jedenie.“

Ešte stále kričím, keď za sebou zatvorí dvere.
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SEDEM

Zvalím sa na posteľ.
Hlboko v hrdle mám zúrivý rozhnevaný zvuk. Pri stene du-

sím vankúš.
Musím niečo urobiť. Musím sa začať hýbať.
Musím dokončiť svoj plán.
Bránim sa a som na úteku už tak dlho, že moju myseľ pohltilo 

prepracované a beznádejné denné snenie o tom, ako zničím nový 
systém. Väčšinu zo svojich 264 dní som strávila v tejto cele fan-
tazírovaním o presne takomto nemožnom okamihu – o dni, keď 
budem môcť napľuť do tváre tým, ktorí ma utláčali, a všetkým, 
čo sú za mojím oknom. A hoci som si vysnívala asi milión rôz-
nych scenárov, v ktorých som vstala a bránila sa, v podstate som 
nikdy nemala príležitosť uskutočniť ich. Nikdy by mi nenapadlo, 
že budem mať takú silu, príležitosť alebo odvahu.

Ale teraz?
Všetci sú preč.
Možno som jediná, čo zostala nažive.
V Bode Omega som spokojne nechala Castla, aby všetko ria-

dil. O ničom som toho príliš veľa nevedela. Vlastne som stále 
bola tak trochu vydesená, aby som začala konať. Zodpovedný bol 
Castle a mal aj plán, tak som mu dôverovala, že on to vie najlep-
šie, že oni to vedia lepšie.

Chyba.
Vždy som vedela, kdesi hlboko vnútri, kto by mal odpor viesť. 

Už nejaký čas som to cítila, vždy ma však desilo čo i len vyslo-
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viť tie slová. Niekto, kto nemá čo stratiť a môže všetko získať. 
Niekto, kto sa už nikoho viac nebojí.

Nie Castle. Nie Kenji. Nie Adam. Dokonca ani Warner nie.
Mala by som to byť ja.
Po prvý raz sa zblízka pozriem na svoj odev a uvedomím si, 

že na sebe mám určite staré Warnerove šaty. Topím sa vo vybled-
nutom oranžovom tričku a v sivých nohaviciach, ktoré mi skoro 
vždy, keď sa postavím alebo narovnám, takmer skĺznu z bokov. 
Chvíľu mi trvá, kým znovu nadobudnem rovnováhu, vlastnou 
váhou testujem hrubý, plyšový koberec, ktorý mám pod bosý-
mi nohami. Niekoľko ráz si vytiahnem nohavice o čosi vyššie, až 
kým ich nemám v pohodlnej polohe na bokoch. Potom si však 
vytiahnem zvyšok trička a vzadu si ho zaviažem. Len chabo si 
uvedomujem, že musím vyzerať smiešne, ale keď mám pocit, že 
si odev prispôsobím svojej postave, nadobudnem štipku kontro-
ly, na ktorej totálne lipnem. Vďaka tomu sa cítim o trochu viac 
pri vedomí, akoby som mala všetko o niečo viac pod kontrolou. 
Teraz už potrebujem len gumičku. Vlasy mám príliš ťažké a za-
čínam mať pocit, akoby ma dusili. Zúfalo sa snažím dostať ich 
z krku. Vlastne sa až zúfalo túžim dostať do sprchy.

Otočím sa na zvuk dvier.
Prichytili ma uprostred premýšľania, obidvoma rukami si dr-

žím vlasy hore, aby som si ich uviazala do chvosta. Vtom si ná-
hle uvedomím aj to, že na sebe nemám svoju spodnú bielizeň.

Warner drží tácku.
Uprene sa na mňa pozerá, ani nežmurkne. Pohľad mu kĺže 

po mojej tvári, krku a rukách. Zastaví sa až pri páse. Keď sledu-
jem jeho oči, zisťujem, že svojimi pohybmi som si nadvihla tričko 
a odhalila brucho. A zrazu rozumiem, prečo na mňa zíza.

Spomienky na to, ako ma bozkával, rukami skúmal môj chr-
bát, moje holé nohy a stehná, jeho prsty, ktoré sa zasekli pri gu-
mičke mojej bielizne...
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Och.
Púšťam ruky a súčasne aj svoje vlasy, hnedé vlny mi ťažko 

a rýchlo padajú na ramená, chrbát a udierajú mi o driek. V tvá-
ri horím.

Warner zrazu pohľadom prebodne miesto priamo nad mo-
jou hlavou.

„Pravdepodobne by som si mala ostrihať vlasy,“ vravím nie-
komu neznámemu, a ani nerozumiem, prečo som to vlastne po-
vedala. Svoje vlasy si nechcem ostrihať. Chcem sa zamknúť na 
toaletách.

Neodpovedá. Tácku donesie bližšie k posteli a až keď zazriem 
poháre vody a taniere jedla, uvedomím si, aká som hladná. Ani 
si nepamätám, kedy som naposledy niečo jedla, prežívam vďaka 
dobitej energii, keď sa mi liečila rana.

„Sadni si,“ povie a ani mi nepozrie do očí. Kývne smerom 
k podlahe ešte skôr, než sa sám zloží na koberec. Sadám si opro-
ti nemu. Pred nos mi posunie tácku s jedlom.

„Ďakujem,“ poviem, očami hypnotizujem pokrm. „To vyze-
rá chutne.“

Ide o nakrájaný šalát a čerstvú farebnú ryžu. Nakrájané oko-
renené zemiaky a malú kôpku zeleniny pripravenej na pare. Malý 
pohárik čokoládového pudingu. Misku čerstvo nakrájaného ovo-
cia. Dva poháre vody.

Je to jedlo, ktorým by som pri prvej návšteve pohrdla.
Keby som vtedy vedela to, čo viem teraz, využila by som kaž-

dučkú príležitosť, ktorú mi Warner dal. Bola by som to jedlo zje-
dla a vzala si aj šaty. Zosilnela by som a dávala lepší pozor, keď 
ma vodil po základni. Bola by som hľadala únikové cesty a výho-
vorky, aby som sa mohla potulovať po základni aj sama. A po-
tom by som bola šla na vec. Bola by som našla spôsob, ako prežiť 
sama. A Adama by som so sebou nikdy nebola ťahala. Nikdy by 
som ani seba, ani toľkých ďalších nebola dostala do takejto kaše.
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Keby som len bola jedávala to sprosté jedlo.
Bola som vystrašeným, zlomeným dievčaťom, ktoré sa brá-

nilo tak, ako vedelo. Niet divu, že som zlyhala. Nebola som pri 
zmysloch. Bola som slabá a vydesená, a nevidela som nijakú inú 
možnosť. Nemala som žiadnu skúsenosť s ľstivosťou a manipu-
láciou. Sotva som vedela, ako vychádzať s ľuďmi – len sčasti som 
rozumela slovám vo vlastnej hlave.

Šokuje ma pomyslenie, ako veľmi som sa za týchto pár mesia-
cov zmenila. Cítim sa ako úplne iný človek. Som nemilosrdná. 
Úplne tvrdá. A po prvýkrát vo svojom živote som ochotná pri-
pustiť, že som aj nahnevaná. 

Oslobodzujúci pocit.
Zrazu sa pozriem hore, cítim váhu Warnerovho pohľadu. Zíza 

na mňa, akoby bol pobúrený a fascinovaný. „Nad čím premýš-
ľaš?“ pýta sa.

Na vidličku si nabodnem kúsok zemiaka. „Premýšľam nad 
tým, že som bola idiot, keď som vylievala tanier teplého jedla.“ 
Pri pohľade na mňa nadvihne obočie. „Nemôžem povedať, že 
s tebou nesúhlasím.“

Vrhnem naňho nevraživý pohľad.
„Bola si taká zlomená, keď si sa sem dostala,“ vraví a zhlboka 

sa nadýchne. „Ja som bol zmätený. Stále som čakal, že zošalieš, 
vyskočíš pri večeri na stôl a začneš páliť na mojich vojakov. Bol 
som si istý tým, že sa pokúsiš zabiť úplne každého, no namiesto 
toho si bola tvrdohlavá a trucovitá, odmietala si si prezliecť svoje 
špinavé šaty a sťažovala si sa na to, že musíš jesť zeleninu.“

Začínam sa červenať.
„Najprv,“ povie a smeje sa, „som si myslel, že máš niečo za lu-

bom. Myslel som, že len predstieraš, že si samoľúba, aby si moju 
pozornosť odpútala od svojho pravého zámeru. Myslel som, že 
tvoj hnev z maličkostí bol len úskokom,“ vraví a očami sa mi vy-
smieva. „Usúdil som, že to musí byť tak.“
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Ruky si prekrížim na hrudi. „Tá márnotratnosť bola odporná. 
Toľko peňazí premárnených na armádu, zatiaľ čo iní ľudia zo-
mierali od hladu.“

Warner máva rukou a kýva hlavou. „To nie je pointa. Pointou 
je,“ pokračuje, „že som ti tie veci nedával z nejakého prešpeku-
lovaného či postranného dôvodu. Nešlo o nejaký druh testu.“ 
Smeje sa. „Nepokúšal som sa ťa privádzať do rozpakov. Myslel 
som si, že ti robím láskavosť. Prišla si z nechutne mizernej die-
ry v zemi. Chcel som, aby si mala naozajstný matrac. Aby si 
sa mohla pokojne osprchovať. A aby si mala pekné nové šaty. 
Navyše si sa potrebovala najesť,“ hovorí. „Bola si skoro na smrť 
vyhladovaná.“

Stuhnem, trochu sa utíšim. „Možno,“ hovorím. „Ale bol si 
šialený. Bol si maniak, ktorý musel mať všetko pod kontrolou. 
Dokonca si mi nedovolil ani len sa porozprávať s inými vo-
jakmi.“

„Pretože oni sú zvieratá,“ vyštekne až nečakane ostrým hla-
som.

Vyľakane sa pozriem nahor, aby som mu videla do nahneva-
ných tlejúcich zelených očí.

„Ty, ktorá si väčšinu svojho života strávila zamknutá,“ hovo-
rí, „si ešte nemala príležitosť pochopiť, aká si krásna ani ako mô-
žeš na inú osobu zapôsobiť. Mal som obavy o tvoju bezpečnosť,“ 
dodáva. „Bola si plachá a slabá a žila si na základni plnej osa-
melých, plne ozbrojených vojakov s tupými hlavami, ktorí boli 
trikrát väčší než ty. Nechcel som, aby ťa obťažovali. To divadlo 
s Jenkinsom bolo preto, lebo som chcel, aby mali dôkaz o tvojich 
schopnostiach. Potreboval som, aby videli, že si hrozným protiv-
níkom – takým, od ktorého sa treba držať čo najďalej. Snažil som 
sa ťa ochraňovať.“

Nedokážem uhnúť jeho intenzívnemu pohľadu.
„Čo si si o mne len musela myslieť.“ Šokovane pokýva hla-
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vou. „Ani som len netušil, že si ma tak veľmi nenávidela. Že všet-
ko, čím som ti chcel pomôcť, narazilo na tvrdý obal.“

„Ako môžeš byť prekvapený? Mala som na výber niečo iné? 
Čakala som len to najhoršie. Bol si arogantný a hrubý, a zaob-
chádzal si so mnou ako s majetkom...“

„Pretože som musel!“ Drzo ma preruší. „Každý môj pohyb, 
každé slovo monitorujú, keď nie som vo vlastnej štvrti. Celý môj 
život závisí od toho, že si udržím istý typ osobnosti.“

„A čo ten vojak, ktorého si strelil do čela? Seamus Fletcher?“ 
pýtam sa vyzývavo, lebo som znovu nahnevaná. Keď som už 
hnev vpustila do svojho života, uvedomujem si, že mi pripadá 
prirodzený. „Aj to bolo súčasťou tvojho plánu? Nie, počkaj, ne-
hovor,“ dvíham ruku, „aj to bola len simulácia, však?“

Warner stuhne.
Sadá si, zatína zuby. Pozerá sa na mňa so zmesou smútku 

a zlosti v očiach. „Nie,“ povie nakoniec smrteľne pokojne. „To 
nebola simulácia.“

„Takže s niečím podobným problém nemáš?“ pýtam sa ho. 
„Nemáš zábrany, pokiaľ ide o zabíjanie ľudí, čo ukradli trochu 
jedla? Len preto, aby prežili, podobne ako ty?“

Warner si asi pol sekundy hryzie spodnú peru. So založený-
mi rukami pokračuje: „Fíha, ako rýchlo si vyskočila, aby si ho 
obraňovala.“

„Bol to nevinný človek,“ vravím mu. „Nezaslúžil si zomrieť. 
Nie za toto. A nie takto.“

„Seamus Fletcher,“ hovorí Warner potichu a uprene sa po-
zerá do otvorených dlaní, „bol ožratý bastard, ktorý bil svoju 
ženu a deti. Nedal im jedlo už dva týždne. Svoju deväťročnú 
dcéru udrel po tvári, vybil jej dva predné zuby a zlomil jej čeľusť. 
Svoju tehotnú ženu zbil tak, že potratila. Mal aj dve ďalšie deti,“ 
pokračuje, „sedemročného chlapca a päťročné dievča.“ Pauza. 
„Zlomil im obidve ruky.“
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Na svoje jedlo som už zabudla.
„Veľmi dôsledne monitorujem životy našich občanov,“ hovorí 

Warner. „Zaujíma ma, kým sú a ako sa im darí.“ Pokrčí pleca-
mi. „Pravdepodobne by mi na tom nemalo záležať,“ povie, „ale 
záleží mi na nich.“

Myslím, že už niky viac nič nepoviem.
„Nikdy som netvrdil, že žijem podľa určitých princípov,“ 

hovorí mi Warner. „Nikdy som netvrdil, že som dobrý, alebo 
že mám vždy pravdu, ani že ma moje skutky ospravedlňujú. 
Jednoduchou pravdou je, že mi to je jedno. V mojom živote ma 
prinútili urobiť strašné veci, láska, a preto nehľadám ani tvoje 
odpustenie, ani schválenie. Lebo nemám ten luxus fi lozofovať 
nad pochybnosťami, keď ma každý deň nútia konať na základe 
inštinktu.“

Stretnú sa nám pohľady.
„Súď ma,“ hovorí, „ako chceš, ale netolerujem muža,“ povie 

ostro, „ktorý bije svoju ženu. Vôbec,“ pokračuje, „netolerujem 
muža, čo bije svoje deti.“ Teraz dýcha ťažko. „Seamus Fletcher 
svoju rodinu ničil,“ povie mi. „Môžeš tomu, do pekla, hovoriť, 
ako len chceš, ale nikdy nebudem ľutovať to, že som zabil muža, 
ktorý svoju manželku tresol o stenu. Nikdy neoľutujem zabitie 
muža, ktorý udrel svoju deväťročnú dcérku po tvári. To mi nie 
je ľúto,“ hovorí. „A neospravedlním sa. Pretože tomu dieťaťu je 
lepšie bez takého otca a tej žene bez takého manžela.“ Sledujem, 
ako ťažko preglgne. „To viem.“

„Prepáč, Warner... ja...“
Zdvihne ruku, aby ma zastavil. Upokojí sa, očami sa sústreďu-

je na taniere s nedotknutým jedlom. „Už som to povedal pred-
tým, láska, a je mi ľúto, že to musím opakovať, ale nerozumiem 
rozhodnutiam, ktoré musím urobiť. Nevieš, čo som videl a čoho 
musím byť každý deň svedkom.“ Váha. „Nechcem, aby si to mu-
sela zažiť. No nenahováraj si, že rozumieš mojim skutkom,“ po-
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vie a nakoniec sa mi pozrie do očí. „Pretože ak to urobíš, uis-
ťujem ťa, že budeš sklamaná. A ak trváš na tom, že si o mojom 
charaktere budeš robiť nejaké závery, radím ti len jedno: rátaj 
s tým, že sa budeš vždy mýliť.“

Ozbrojuje sa nenútenou eleganciou, ktorá ma desí. Prihladí si 
nohavice. Znovu si vyhrnie rukávy. „Tvoju výzbroj som presunul 
do mojej skrine,“ povie. „Máš tam veci na prezlečenie, ak budeš 
chcieť. Posteľ a kúpeľňa sú tvoje. Ja mám nejakú prácu,“ dodáva. 
„Dnes večer budem spať vo svojej kancelárii.“

S týmito slovami otvorí neďaleké dvere do svojej kancelárie 
a zvnútra za sebou zamkne.
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OSEM

Moje jedlo je studené.
Pichnem do zemiakov a doslova sa nútim dojesť jedlo, hoci 

ma naň už prešla chuť. Nedokážem si pomôcť, no musím uva-
žovať nad tým, či sa mi nakoniec podarilo dostať Warnera do 
 úzkych.

Myslela som, že nadnes sme s odhaleniami skončili, ale opäť 
som sa mýlila. To všetko ma núti uvažovať nad tým, koľko toho 
ešte zostalo, čo všetko sa ešte v nasledujúcich dňoch o Warnerovi 
dozviem. Možno pôjde o mesiace.

Mám strach.
Pretože čím viac sa o ňom dozvedám, tým mám menej výho-

voriek na to, aby som ho odstrčila preč. Odhaľuje sa predo mnou 
a stáva sa čímsi úplne iným, svojím spôsobom ma desí tak, ako 
som nikdy nečakala.

Jediné, na čo dokážem myslieť, je nie teraz.
Nie tu. Nie, keď je to všetko neisté. Kiežby moje emócie po-

chopili dôležitosť dokonalého načasovania.
Nikdy som si neuvedomila to, že Warner si nie je vedomý 

toho, ako veľmi som ho nenávidela. Myslím, že teraz už oveľa 
lepšie chápem, ako videl sám seba, ako sa na svoje činy nikdy ne-
díval z pozície vinného či kriminálnika. Možno si myslel, že by 
som mu bola mohla dať výhodu pochybností. Že som ho doká-
zala prečítať tak ľahko ako on mňa.

Ale to nebola pravda. Nedokázala som to. Teraz si zas nedo-
kážem pomôcť a musím neprestajne uvažovať nad tým, či sa mi 



42

ho nejakým spôsobom podarilo sklamať. Prečo mi na tom vlast-
ne záleží?

S povzdychom sa postavím na nohy. Nenávidím svoju ne-
istotu. Pretože hoci nie som schopná poprieť jeho fyzickú prí-
ťažlivosť, stále sa neviem zbaviť ani len svojich prvých dojmov 
z jeho povahy. Nie je pre mňa ľahké tak náhle prepnúť, pozerať 
sa naňho ako na niečo, čo nepripomína istý druh manipulatív-
neho monštra.

Potrebujem čas, aby som si zvykla na Warnera ako na nor-
málnu osobu.

No z premýšľania som už unavená. A práve teraz je mojou je-
dinou túžbou sprcha.

Vlečiem sa smerom k otvoreným dverám kúpeľne skôr, než 
si spomeniem, čo Warner povedal o mojich šatách. Že moje veci 
presťahoval do svojej skrine. Poobzerám sa okolo, hľadám ďal-
šie dvere, ale nenachádzam nič iné, než zatvorený vstup do jeho 
kancelárie. Spolovice som v pokušení zaklopať a priamo sa ho 
opýtať, ale nakoniec sa rozhodnem, že to neurobím. Namiesto 
toho pozorne skúmam steny. Čudujem sa, prečo by mi Warner 
nedal žiadne inštrukcie, ak by sa jeho skriňa dala len ťažko nájsť. 
A potom si ho všimnem.

Prepínač.
Vlastne ide skôr o gombík, ktorý sa červená na stene. Bolo 

by takmer nemožné všimnúť si ho, keby ste ho naozaj nehľadali.
Stlačím gombík.
Zo steny sa razom vysunie panel. A keď prekročím prah, 

miestnosť sa sama osvetlí. Táto komôrka je vlastne väčšia než 
celá jeho izba.

Steny i strop sú obložené dlaždičkami z bieleho kameňa, kto-
rý sa leskne pri prenikavom svetle žiariviek. Podlahu pokrýva-
jú hrubé orientálne koberce. V strede miestnosti je umiestne-
ný malý semišový gauč farby svetlozeleného nefritu. No aj tak 
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vidno, že ide o starý gauč – nemá operadlo. Vyzerá nadrozmer-
ne. Najzvláštnejšie zo všetkého je, že tu nikde nie je jediné zrka-
dlo. Obzerám sa okolo seba, som si istá, že som len musela pre-
hliadnuť takú očividnú vec. Som taká uchvátená detailmi tohto 
priestoru, že mi skoro uniknú šaty.

Moje šaty.
Sú všade, akoby ich tu vystavil ako nejaké umelecké pred-

mety. Hladké časti tmavého dreva sú vstavané do stien a police 
sú preplnené celými radmi topánok. Zvyšok skrine je venovaný 
vešiakom, na každej stene je iný druh odevov.

Všetko je usporiadané podľa farby.
Vlastní viac kabátov, viac topánok, viac nohavíc a košieľ, než 

som za celý svoj život videla. Kravaty a motýliky, opasky, šály, ru-
kavice a manžety. Krásne bohaté tkaniny a látky: zmes hodvábu 
a naškrobenej bavlny, jemnej vlny a kašmíru. Ozdobené topánky 
a béžové kožené čižmy vyleštené do dokonalosti. Kabát v tma-
vom odtieni oranžovej a ďalší kabát v tmavomodrej námorníc-
kej farbe. Zimný kabát na zapínanie sýteho oslňujúceho odtieňa 
slivkovej. Odvažujem sa prstami dotýkať rozličných materiálov 
a netrúfam si odhadnúť, koľko z týchto kúskov mal už naozaj 
na sebe.

Som ohromená.
Vždy bolo očividné, že Warner dôsledne dbá o svoj vzhľad, 

jeho výstroj je vždy bezchybná, jeho odev mu sedí tak, akoby ho 
ušili priamo na jeho postavu. Teraz už konečne rozumiem, prečo 
sa tak staral o môj šatník.

Nesnažil sa ma ochraňovať.
Potešoval sám seba.
Aaron Warner Anderson, hlavný veliteľ a regent Sektora 45, 

syn najvyššieho veliteľa nového systému.
Má slabosť pre módu.
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Po tom, čo sa vytratí môj prvotný šok, sa mi podarí poľahky 
nájsť svoje staré šaty. Sú nedbalo pohodené v rohu miestnosti, 
čo mi je takmer ľúto. V porovnaní so zvyškom priestoru vyzera-
jú divne.

Rýchlo sa vlečiem pomedzi zásuvky a po prvý raz som vďač-
ná, že mám čisté veci, do ktorých sa môžem prezliecť. Warner 
predvídal, čo všetko budem potrebovať ešte pred tým, ako som 
prišla na základňu. Moja výbava je plná šiat, košieľ a nohavíc, 
ale taktiež je tu aj veľa ponožiek, podprseniek a nohavičiek. 
A hoci viem, že práve pre toto by som sa mala cítiť čudne, ni-
jako mi to nedochádza. Spodná bielizeň je jednoduchá a nená-
padná. Priemerná bavlna, ktorá je dokonale funkčná. Tieto veci 
mi kúpil skôr, než ma spoznal. Keďže teda viem, že ich nekupo-
val s nijakou túžbou či iným osobným záujmom, vôbec sa necí-
tim placho.

Schmatnem malé tričko, pár spodných častí pyžama a všetky 
nové časti spodnej bielizne a vytratím sa z miestnosti. Svetlá sa 
okamžite vypnú vo chvíli, keď som späť v izbe. Napokon stlačím 
tlačidlo, aby sa panel zatvoril.

Po jeho izbe sa obzerám novými očami, znovu sa prispôso-
bujem menšiemu štandardnému priestoru. Warnerova izba je 
takmer identická s tou, v ktorej som bola na základni. Zaujímalo 
by ma prečo. Nikde nie sú osobné veci, žiadne obrázky, žiadne 
divné hlúposti.

Ale zrazu mi to všetko začne dávať zmysel.
Jeho izba preňho nič neznamená. Je to len miesto, kde môže 

prespať. Ale jeho šatník – to bol jeho štýl, jeho dizajn. Je to prav-
depodobne jediný priestor, na ktorom mu v celej tejto izbe zá-
leží.

Núti ma to uvažovať nad tým, ako to asi vyzerá v jeho kance-
lárii. Očami zamierim na dvere ešte skôr, než si spomeniem, ako 
sa tam dnu zamkol.
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Potlačím povzdych a zamierim do kúpeľne, plánujem si dať 
sprchu, prezliecť sa a okamžite zaspať. Tento deň sa mi zdá dlhý 
ako niekoľko rokov. Už je načase s ním skoncovať. Dúfajme, že 
zajtra sa nám podarí vrátiť do Bodu Omega a konečne sa neja-
kým spôsobom pohnúť ďalej.

Ale bez ohľadu na to, čo bude nasledovať, a bez ohľadu na to, 
čo objavíme, som odhodlaná nájsť cestu k Andersonovi, aj keby 
som mala ísť sama.
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DEVÄŤ

Nemôžem kričať.
Pľúca sa mi nerozšíria. Stále sa trhane nadychujem a vydy-

chujem. Hruď mám príliš stiahnutú, hrdlo mi zviera a hoci sa 
pokúšam kričať, nemôžem. Nemôžem prestať chrčať, metať ru-
kami a zúfalo sa pokúšať nadýchnuť, ale toto úsilie je márne. 
Nikto ma nemôže počuť. Nikto sa nikdy nedozvie, že zomieram, 
že mám v hrudi dieru, ktorá sa napĺňa krvou a bolesťou, a na ozaj 
neznesiteľnou agóniou, ktorej je tak veľa... tak veľa krvi a horú-
čosti, že nemôžem, nemôžem dýchať...

„Juliette... Juliette, láska, prebuď sa... prebuď sa...“
Vyskočím tak rýchlo, že skoro spadnem. Dýcham zhlboka, 

chrapľavo, akoby som len lapala po dychu. Tak ma premohol 
pocit úľavy, že sa mi do pľúc môže dostať kyslík, že nedokážem 
hovoriť, nedokážem urobiť nič, len vdychovať čo najviac. Celé 
moje telo sa trasie, moja koža je lepkavá, prirýchlo sa zmenila 
z rozhorúčenej na chladnú. Nedokážem sa upokojiť, neviem za-
staviť tiché slzy, nemôžem sa striasť svojej nočnej mory, zbaviť sa 
spomienky zo sna.

Nedokážem prestať lapať po dychu.
Warner mi rukami drží tvár. Teplo jeho kože ma akosi upoko-

juje, až napokon cítim, že rýchlosť môjho srdca je už pomalšia. 
„Pozri sa na mňa,“ hovorí.

Nútim sa, aby som sa mu pozrela do očí. Trasiem sa, keď sa 
mi konečne podarí normálne nadýchnuť.

„To je v poriadku,“ zašepká a stále ma drží za líca. „Bol to len 
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zlý sen. Skús zatvoriť ústa,“ hovorí, „a dýchať nosom.“ Prikývne. 
„Výborne. Zľahka. Si v poriadku.“ Jeho hlas je taký jemný, taký 
melodický, taký nevysvetliteľne nežný.

Nedokážem sa odtrhnúť od jeho pohľadu. Bojím sa žmurknúť, 
bojím sa, že ma opäť pohltí moja nočná mora.

„Nedovolím ti ísť, kým nebudeš pripravená,“ hovorí mi. „Ne-
maj strach. Máš času, koľko len chceš.“

Zatvorím oči. Cítim, že moje srdce spomaľuje a dostáva sa 
do normálneho rytmu. Moje svaly sa začínajú uvoľňovať a moje 
ruky sa prestávajú chvieť. A hoci nahlas neplačem, nedokážem 
zastaviť prúdenie sĺz po mojej tvári. Ale potom sa vo mne nie-
čo zlomí, gniavi ma zvnútra. Zrazu som taká vyčerpaná, že sa už 
viac neudržím na nohách.

Warner to pochopí.
Pomáha mi sadnúť si späť na posteľ a cez plecia mi prehodí 

deku. Trasiem sa a utieram si posledné zvyšky sĺz. Warner mi rukou 
prehrabne vlasy. „To je v poriadku,“ vraví jemne. „Si v poriadku.“

„Nejdeš si aj ty ľahnúť?“ zakokcem a premýšľam nad tým, koľ-
ko je asi hodín. Všímam si, že je stále oblečený tak ako predtým.

„Ja... áno,“ povie. Aj pri tomto tlmenom svetle vidím v jeho 
očiach prekvapenie. „Koniec koncov, nechodievam často do po-
stele tak skoro.“

„Och.“ Zažmurkám, teraz sa mi dýcha už o čosi ľahšie. „Koľ-
ko je hodín?“

„Dve hodiny ráno.“
Teraz som na rade ja – som prekvapená. „Nevstávame už 

o pár hodín?“
„Áno.“ Na perách sa mu objaví tajomný úsmev. „No mne sa 

skoro nikdy nepodarí zaspať vtedy, keď by som mal. Zdá sa, že 
nedokážem vypnúť svoju myseľ,“ povie, o čosi dlhšie sa na mňa 
usmieva a nakoniec sa obráti na odchod.

„Zostaň.“
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Toto slovo mi unikne pomedzi pery skôr, než mám šancu 
premyslieť si, čo poviem. Nie som si istá, prečo som to povedala. 
Možno preto, lebo je neskoro a ja sa ešte stále trasiem, a možno 
preto, lebo keď bude nablízku, odplaší moje nočné mory. Alebo 
je to možno preto, lebo som slabá, žialim a práve teraz potrebu-
jem priateľa. Nie som si istá. Ale niečo na tejto temnote a tichu 
hodiny je, myslím, že to vytvára svoj vlastný jazyk. V temnote je 
zvláštny druh slobody, desivá zraniteľnosť, ktorej sa podvoľujeme 
práve v tom najhoršom okamihu. Dávame sa oklamať temnotou 
a podliehame presvedčeniu, že udrží naše tajomstvá. Zabúdame 
však, že temnota nie je deka, zabúdame, že čoskoro vyjde slnko. 
Ale prinajmenšom v tom momente sa cítime dostatočne statoční 
na to, aby sme povedali veci, ktoré by sme za bieleho dňa nikdy 
nevyslovili.

Až na Warnera, ktorý nepreriekne ani slovo.
Vlastne sa na zlomok sekundy zdá vystrašený. Zíza na mňa 

v tichej hrôze, je príliš ohromený na to, aby niečo povedal. Už-
už sa chystám vziať všetko späť a skryť sa pod prikrývku, keď ma 
chytí za ruku.

Stíchnem.
Ťahá ma k sebe, až kým sa mu neopieram o hruď. Rukami 

ma pomaly a opatrne objíma, ako keby mi hovoril, že sa môžem 
odtiahnuť, že to pochopí, že si môžem vybrať. Ale ja sa cítim bez-
pečne, je mi príjemne teplo, som nesmierne spokojná, že mi ne-
napadá jediný dôvod, prečo by som sa nemala tešiť z tejto chvíľ-
ky. Pritlačím sa bližšie, skrývam si tvár v jemných záhyboch jeho 
košele a jeho ruky ma pevne oblapia, hruď sa mu dvíha a klesá. 
Rukami odpočívam na jeho bruchu, pevných svaloch, ktoré sú 
pod mojím dotykom plné napätia. Ľavá ruka mi skĺzne okolo 
jeho rebier, potom smeruje k chrbtu. Warner zamrzne, pri uchu 
počujem, ako mu opreteky tlčie srdce. Zatváram oči, keď cítim, 
ako sa pokúša nadýchnuť.
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„Och, bože,“ zalapá po dychu. Strhne sa a ustúpi. „Toto ne-
môžem urobiť. Neprežijem to.“

„Čo?“
Už je na nohách a len vďaka obrysu jeho postavy vidím, ako 

sa chveje. „Nemôžem v tom pokračovať...“
„Warner...“
„Naposledy som si myslel, že by som mohol odísť,“ hovorí. 

„Myslel som si, že by som ťa mohol nechať ísť a nenávidieť ťa za 
to, ale nemôžem. Pretože to všetko tak prekliato sťažuješ,“ ho-
vorí rozrušeným hlasom. „Pretože nehráš férovo. Len tak urobíš 
niečo na ten štýl, že sa necháš zastreliť,“ pokračuje, „a v priebe-
hu toho ma zničíš.“

Pokúšam sa zostať dokonale pokojná.
Snažím sa nevydať zo seba ani hlások.
Ale v mysli sa mi vynára tisíc myšlienok, srdce neprestáva tĺcť. 

Len niekoľkými slovami sa mu podarilo zničiť moje sústredené 
úsilie zabudnúť na to, čo som mu urobila.

Neviem, čo mám robiť.
Oči sa mi nakoniec prispôsobia tme a zažmurkám. Keď sa 

lepšie pozriem, vidím, že sa mi pozerá priamo do očí, akoby mi 
videl aj do duše.

Na toto nie som pripravená. Ešte nie. Ešte nie. Nie takto. Ale 
pocity a predstavy jeho rúk, jeho ramien, jeho pier sa mi predie-
rajú mysľou a ja sa ich pokúšam potlačiť, chcem ignorovať vôňu 
jeho kože a šialenú blízkosť jeho tela. Počujem, ako mu v hrudi 
zvonivo buráca srdce, vidím, ako zatína zuby, cítim silu, ktorú 
v sebe potichu krotí.

A zrazu sa mu mení tvár. Obavy.
„Máš strach?“ pýta sa.
Vyľakám sa, dýcham rýchlejšie, som vďačná, že môže cítiť len 

všeobecný smer mojich pocitov a nič viac. Na chvíľku som v po-
kušení povedať mu nie. Nie, nie som vystrašená.
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Zmeraviem.
Keď som vedľa teba takto blízko, dejú sa so mnou zvláštne 

veci. Divné veci a iracionálne veci, veci, ktoré sa chvejú v mojej 
hrudi a splietajú mi kosti. Chcem odpovede a zrozumiteľnosť, 
a knihy príjemných prekvapení. Chcem vrecko plné interpunk-
čných znamienok, ktoré zakončia myšlienky, čo mi násilím vsu-
nul do mysle.

Ale nič z tých vecí nechcem vysloviť nahlas.
Namiesto toho mu položím otázku, na ktorú už poznám od-

poveď.
„Prečo by som sa bála?“
„Trasieš sa,“ povie.
„Och.“
Tri písmená a ich nepatrný zvuk mi vykĺzne z úst a hľadá 

útočisko na mieste ďaleko odtiaľto. Stále si želám, aby som v ta-
kýchto chvíľach mala silu nepozerať sa naňho. Kiežby sa moje 
líca tak ľahko nerozpaľovali. Myslím, že svoje priania premárnim 
hlúpymi vecami.

„Nie, nebojím sa,“ poviem nakoniec. Naozaj potrebujem, aby 
odo mňa ustúpil. Naozaj potrebujem, aby mi urobil takúto lás-
kavosť. „Som len prekvapená.“

Je ticho a potom ma očami úpenlivo žiada o vysvetlenie. Stal 
sa mi známym aj neznámym za taký krátky čas. Presne tak, ako 
som si namýšľala, no zároveň úplne inak.

„Dovoľuješ svetu myslieť si, že si bezcitný vrah,“ poviem mu. 
„A to predsa nie si.“

Zasmeje sa, raz, obočie nadvihne od prekvapenia. „Nie,“ ho-
vorí, „bohužiaľ som bežným druhom vraha.“

„Ale prečo... prečo by si predstieral, že si taký bezohľadný?“ 
spýtam sa. „Prečo dovoľuješ ľuďom, aby s tebou takto zaobchá-
dzali?“

Vzdychne. Znovu si svoje napoly vyhrnuté rukávy košele vy-
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tiahne nad lakte. Nedokážem si pomôcť, ale musím ten pohyb 
sledovať, oči upieram na jeho predlaktia. A po prvý raz si uve-
domujem, že nemá žiadne vojenské tetovanie ako všetci ostatní. 
Zaujímalo by ma prečo.

„A v čom je rozdiel?“ pýta sa. „Ľudia si môžu myslieť, čo len 
chcú. Netúžim po ich obdive.“

„Takže ti to,“ pýtam sa, „že ťa ľudia tak tvrdo súdia, nepre-
káža?“

„Nemám nikoho, na koho by som chcel urobiť dojem,“ po-
vie. „Nikoho, komu by záležalo na tom, čo sa mi stane. Nemám 
priateľov ani lásku. Mojou prácou je vedenie armády a to je je-
diná vec, v ktorej som dobrý. Nikto,“ pokračuje, „by nebol hrdý 
na veci, ktoré som dosiahol. Moja matka ma už dokonca ani ne-
spoznáva. Môj otec si myslí, že som slabý a patetický. Moji voja-
ci chcú, aby som zomrel. Svet sa rúti do pekla. A tieto rozhovory 
s tebou sú najdlhšie, aké som kedy s niekým v živote viedol.“

„Čo... naozaj?“ pýtam sa s naširoko roztvorenými očami.
„Naozaj.“
„A pri všetkých týchto informáciách mi veríš?“ Som v šoku. 

„Prečo sa so mnou delíš o svoje tajomstvá?“
Oči mu stmavnú, z ničoho nič sú umŕtvené. Pozerá sa sme-

rom k stene. „Nerob to,“ hovorí. „Neklaď mi otázky, na ktoré 
už poznáš odpoveď. Dvakrát som sa pred tebou odhalil a všetko, 
čo som získal, bola rana od guľky a zlomené srdce. Nemuč ma,“ 
povie a znovu sa mi pozrie do očí. „Je to naozaj kruté, dokonca 
aj voči niekomu ako som ja.“

„Warner...“
„Nerozumiem!“ Vyštekne, napokon stratí svoju vyrovnanosť 

a intenzita jeho hlasu stúpa. „Čo pre teba mohol len Kent,“ po-
vie a pri jeho mene si odpľuje, „urobiť?“

Som taká šokovaná, taká nepripravená odpovedať na jeho 
otázku, že som náhle onemela. Neviem ani len to, čo sa Adamovi 
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stalo, kde by mohol byť alebo čo má pre nás prichystané budúc-
nosť. Práve teraz len lipnem na nádeji, že z toho vyviazol živý. 
Že je tam niekde vonku a že napriek všetkým vyhliadkam prežil. 
Práve teraz by mi istota úplne stačila.

A tak sa zhlboka nadýchnem a pokúsim sa nájsť tie správ-
ne slová, ten správny spôsob, ako vysvetliť, že je toľko väčších 
problémov, ktorými sa treba zaoberať. No keď zdvihnem hlavu, 
zisťujem, že Warner na mňa ešte stále zíza, čaká na odpoveď na 
otázku, ktorú sa teraz úpenlivo snaží potlačiť. Niečo, čo ho musí 
zožierať.

Myslím, že si zaslúži odpoveď. Najmä po tom, čo som mu 
urobila.

A tak sa znovu zhlboka nadýchnem.
„Nie je to niečo, čo by som vedela vysvetliť,“ vravím. „On 

je... neviem.“ Uprene sa pozerám na svoje ruky. „Bol to môj 
prvý priateľ. Prvý človek, ktorý so mnou zaobchádzal s úctou, 
ktorý ma miloval.“ Chvíľu som ticho. „Vždy bol ku mne taký 
láskavý.“

Warner cúvne. Na tvári sa mu zračí prekvapenie. „Vždy bol 
k tebe taký láskavý?“

„Áno,“ zašepkám.
Warner sa zasmeje drsným tupým smiechom.
„Toto je neuveriteľné,“ vraví a s jednou rukou vo vlasoch zíza 

na dvere. „Táto otázka ma trápila posledné tri dni, zúfalo som sa 
snažil pochopiť, prečo by si sa mi oddala dobrovoľne, len aby si 
mi v poslednej chvíli roztrhala srdce pre nejakého nezaujímavé-
ho, celkom nahraditeľného robota. Neustále som premýšľal nad 
tým, že v tom musí byť nejaký veľký háčik, nejaký dôvod, niečo, 
čo som prehliadol a čo som nebol schopný pochopiť,“ vraví a te-
raz sa už sústreďuje na mňa.

„A bol som pripravený to prijať,“ hovorí. „Prinútil som sa, že 
to prijmem, pretože som usúdil, že tvoje dôvody boli hlboké a za 
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hranicou môjho chápania. Bol som ochotný nechať ťa ísť, ak si 
našla niečo výnimočné. Niekoho, kto ťa dokáže spoznať spôsob-
mi, ktoré ja nikdy nepochopím. Pretože ty si to zaslúžiš,“ vraví, 
„vravel som si, že si zaslúžiš viac než mňa, viac než moje mizer-
né ponuky.“ Kýva hlavou, ruky mu ovisnú. „Ale toto?“ opakuje 
ohromene. „Tieto slová? Toto vysvetlenie? Vybrala si si ho, preto-
že je k tebe láskavý? Pretože ti ponúkol pomoc v núdzi?“

Zrazu som nahnevaná.
Zrazu som ponížená.
Som pobúrená tým, že si Warner dovoľuje posudzovať môj 

život – že si myslí, aký bol štedrý, keď ustúpil bokom. Zúžim oči, 
zatnem päste. „Nejde o pomoc,“ zaprskám. „Jemu na mne zá-
leží – a mne záleží na ňom!“

Warner nezaujato prikyvuje. „Mala by si si zaobstarať psa, lás-
ka. Počul som, že aj oni majú podobné vlastnosti.“

„Ty si neuveriteľný!“ Vyskočím na nohy a oľutujem to. Musím 
sa pridržiavať rámu postele, aby som sa upokojila. „Do môjho 
vzťahu s Adamom ťa absolútne nič nie je!“

„Tvojho vzťahu?“ Warner sa nahlas smeje. Rýchlo sa posunie, 
aby mi mohol vidieť do tváre z druhej strany postele, je medzi 
nami len niekoľko centimetrov. „Akého vzťahu? Vie o tebe vôbec 
niečo? Rozumie ti? Pozná to, čo chceš, z čoho máš strach, prav-
du, ktorú skrývaš v srdci?“

„Och, a čo ty? Ty to nebodaj vieš?“
„Ty, do pekla, veľmi dobre vieš, že ťa poznám!“ kričí a ukazu-

je na mňa prstom. „A som ochotný staviť svoj život, že on nemá 
ani len poňatia o tom, aká naozaj si. Okolo jeho pocitov chodíš 
po špičkách, predstieraš, že si jeho milé dievčatko, však? Bojíš sa, 
že ho odplašíš. Máš strach povedať mu priveľa...“

„Ty nevieš nič!“
„Ale viem,“ viem a rýchlo pristúpi bližšie. „Dokonale tomu 

rozumiem. Podľahol tvojej tichej a plachej ulite. Teda tomu, čím 
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si bola kedysi. Nemá ani len poňatia, čoho všetkého si schopná. 
Čo by si mohla urobiť, keď ťa dotlačia až na hranicu.“ Ruka mu 
skĺzne za môj krk, prikláňa sa, až kým nemá pery niekoľko cen-
timetrov od mojich.

Čo sa to deje s mojimi pľúcami?
„Si zbabelá,“ zašepká. „Chceš byť so mnou a desí ťa to. Navyše 

sa za to hanbíš,“ hovorí. „Hanbíš sa, že chceš niekoho, ako som 
ja. Však?“ Sklopí zrak, nosom sa obtrie o môj a ja takmer počí-
tam milimetre medzi našimi perami. Zápasím s tým, aby som sa 
sústredila, snažím sa pamätať na to, že sa naňho hnevám, že som 
pre niečo naštvaná, ale jeho ústa sú priamo pred mojimi a moja 
myseľ sa nedokáže sústrediť na nič iné, len na to, ako ten priestor 
medzi nami prekonať.

„Chceš ma,“ vraví nežne, rukami sa posúva po mojom chrb-
te, „a to ťa zabíja.“

Ustupujem, vytrhnem sa z jeho zovretia a nenávidím svoje telo 
za to, že naňho reaguje, že sa mi takto podlamujú kolená. Kĺby 
mi ochabnú a v nohách akoby som nemala kosti. Potrebujem 
kyslík, potrebujem mozog, potrebujem nájsť vlastné pľúca...

„Zaslúžiš si oveľa viac než len dobročinnosť,“ povie a hruď sa 
mu vzdúva. „Zaslúžiš si žiť. Zaslúžiš si byť nažive.“ Uprene sa na 
mňa pozerá, ani len nežmurkne.

„Vráť sa do života, láska. Budem tu, keď sa prebudíš.“
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DESAŤ

Keď sa prebudím, ležím na bruchu.
Tvár mám zaborenú do vankúšov, rukami objímam ich jemné 

kontúry. Ustavične žmurkám, moje zakalené oči zaznamenávajú 
okolie, snažia sa zapamätať si, kde som. Pred denným svetlom 
len prižmurujem oči. Vlasy mi padajú do tváre, keď dvíham hla-
vu, aby som sa poobzerala dookola.

„Dobré ráno.“
Bez dôvodu sa vyľakám, rýchlo si sadnem a z nejakého rovna-

ko nevysvetliteľného dôvodu pri hrudi zvieram vankúš. Warner 
stojí pri konci postele už prezlečený. Má na sebe čierne nohavice 
a bridlicovozelený sveter, ktorý mu prilieha k telu. Rukávy má 
vysúkané. Vlasy dokonale upravené. Oči má energické, živé a až 
neskutočne zosvetlené zelenou farbou košele. A v ruke drží hrn-
ček, z ktorého sa ešte stále parí. Usmieva sa na mňa.

Chabo mu zakývam.
„Kávu?“ spýta sa a ponúkne mi hrnček.
Plná pochybností naň len zízam. „Nikdy predtým som nepi-

la kávu.“
„To nie je až také strašné,“ povie a pokrčí plecami. „Delalieu 

je ňou posadnutý. Nemám pravdu, Delalieu?“
Trhne ma na posteli, hlavou takmer udriem do steny za mnou.
Z rohu miestnosti sa na mňa usmieva starší láskavo vyzera júci 

džentlmen. Jeho riedke hnedé vlasy a napäté fúzy sú mi hmlis-
to povedomé, akoby som ho už predtým na základni videla. 
Všimnem si, že stojí vedľa vozíka s raňajkami. „Je mi potešením 
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sa s vami ofi ciálne stretnúť, slečna Ferrarsová,“ vraví. Hlas má 
trochu roztrasený, ale nepôsobí zastrašujúco. V očiach mu žiari 
nečakaná úprimnosť. „Káva je naozaj dobrá,“ hovorí. „Dávam si 
ju každý deň. Hoci do tej svojej si v-vždy dávam...“

„Smotanu a cukor,“ dopovie Warner s otráveným úsmevom. 
Oči sa mu smejú, akoby šlo o súkromný vtip. „Áno. Ale aj tak 
mám obavy, že cukor je pre mňa už trochu priveľa. Prichádzam 
na to, že uprednostňujem horkú chuť.“ Letmo sa na mňa pozrie. 
„Nechám to na vás.“

„O čo tu ide?“ pýtam sa.
„Raňajky,“ odpovedá Warner bez toho, aby čokoľvek prezra-

dil. „Myslel som, že by si mohla byť hladná.“
„Je v poriadku, že je tu aj on?“ zašepkám, hoci som si plne ve-

domá toho, že ma Delalieu môže počuť. „Že vie, že som tu?“
Warner prikývne. No nedá mi žiadne ďalšie vysvetlenie.
„Dobre teda,“ poviem mu, „vyskúšam kávu.“
Preplazím sa cez posteľ, aby som dočiahla na šálku, a Warne-

ro ve oči sledujú moje pohyby, putuje od mojej tváre ku krivkám 
môjho tela a nakoniec k pokrčeným vankúšom a plachtám, kto-
ré mám pod skrčenými kolenami. Keď sa mi napokon pozrie do 
očí, rýchlo uhne pohľadom, podáva mi šálku, akoby medzi nami 
bola celá miestnosť.

„Tak ako veľa Delalieu vie?“ spýtam sa a letmo sa pozriem na 
staršieho pána.

„Čo tým chceš povedať?“ Warner nadvihne obočie.
„No... vie, že odchádzam?“ Teraz nadvihnem obočie aj ja. 

Warner len zíza. „Sľúbil si mi, že ma dostaneš von zo základne,“ 
hovorím mu, „a dúfam, že Delalieu tu nie je na to, aby ti s tým 
pomohol. Ak by to mal byť až taký problém, myslím, že mi po-
stačí aj okno.“ Zdvihnem hlavu. „Naposledy to celkom dobre 
 fungovalo.“

Warner narovná obočie a pery mu vytvárajú úzku priamku. 
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Stále sa na mňa uprene pozerá, keď kývne na vozík s raňajkami, 
ktorý stojí vedľa neho. „Takto ťa dnes odtiaľto dostaneme.“

Môj prvý dúšok kávy mi zabehne. „Čože?“
„Je to najľahšie a najefektívnejšie riešenie,“ hovorí Warner. 

„Si malá a nevážiš veľa, ľahko sa poskladáš do tesného priestoru 
a panely s tkaninou ťa ukryjú pred neželanými pohľadmi. Často 
pracujem vo svojej izbe,“ povie, „Delalieu mi sem z času na čas 
nosieva tácky s raňajkami. Nikto nebude mať podozrenie, preto-
že nepôjde o nič nezvyčajné.“

Pozriem sa na Delalieua, akoby som čakala, že mi to potvrdí.
Nedočkavo prikývne.
„V prvom rade, ako si ma sem dostal?“ opýtam sa. „Prečo ne-

môžeme urobiť to isté?“
Warner si skúmavo prezerá taniere s raňajkami. „Obávam sa, 

že táto možnosť už pre nás nie je dostupná.“
„Čo tým chceš povedať?“ Telo mi ovládne náhla úzkosť. „Ako 

si ma sem dostal?“
„Nebola si tak celkom pri vedomí,“ vraví. „Museli sme byť 

tak trochu... kreatívnejší.“
„Delalieu.“
Starý muž sa na zvuk môjho hlasu pozrie nahor, očividne ho 

prekvapuje, že ho niekto oslovuje takto priamo. „Áno, slečna?“
„Ako ste ma dostali do budovy?“
Delalieu sa letmo pozrie na Warnera, ktorého pohľad sa teraz 

uprene sústreďuje na stenu. Delalieu sa pozerá na mňa, kajúcne 
sa na mňa usmieva. „No... my sme vás doviezli vo vozíku,“ povie.

„Ako?“
„Pane,“ povie Delalieu zrazu, očami úpenlivo prosí o pomoc 

Warnera.
„Priniesli sme ťa dnu,“ povie Warner s dusivým povzdychom, 

„vo vaku na mŕtvoly.“
Končatiny mi stuhnú od strachu. „Čo ste urobili?“
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„Bola si v bezvedomí, láska. Nemali sme veľa možností. Ne-
mohol som ťa na základňu doniesť v náručí.“ Vrhne na mňa ostrý 
pohľad. „Bolo veľa zranených z boja,“ pokračuje. „Na obidvoch 
stranách. Vak na telo sa dal ľahko prehliadnuť.“

Pozerám sa naňho s otvorenými ústami.
„Neboj sa.“ Usmeje sa. „Vyrezal som ti doň niekoľko dier.“
„Ty si taký pozorný!“ vyšteknem.
„Bolo to ohľaduplné,“ počujem, ako sa ozval Delalieu. Keď sa 

naňho pozriem, vidím, že ma v šoku sleduje, očividne ho ohro-
milo moje správanie. „Náš veliteľ vám zachraňoval život.“

Myknem sa.
Zízam do svojej šálky od kávy a horúčosť mi zapaľuje líca. 

Moje rozhovory s Warnerom nikdy predtým nemali publikum. 
Zaujímalo by ma, ako naše výmeny názorov musia pripadať po-
zorovateľovi zvonku.

„To je v poriadku, nadporučík,“ povie Warner. „Má tenden-
ciu nahnevať sa, keď je vydesená. Je to niečo ako obranný mecha-
nizmus. Pomyslenie na to, že bola poskladaná v malom priestore 
pravdepodobne len spustilo jej klaustrofobické sklony.“

Zrazu sa pozriem nahor.
Warner sa díva priamo na mňa, v očiach má hlboké nevypo-

vedané porozumenie.
Neustále zabúdam na to, že aj Warner je schopný cítiť, že vždy 

vie aj to, aké sú moje skutočné pocity. A pozná ma natoľko, že si 
vie dať všetko do kontextu.

Som preňho úplne priehľadná.
A akosi – aspoň teraz – som mu za to vďačná.
„Samozrejme, pane,“ povie Delalieu. „Ospravedlňujem sa.“
„Pokojne sa osprchuj a prezleč,“ povie mi Warner. „V kúpeľ-

ni som ti nechal nejaké oblečenie – žiadne šaty,“ povie a bojuje 
s úsmevom. „My počkáme tu. Ja a Delalieu ešte musíme nejaké 
veci prediskutovať.“
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Prikývnem, rozmotám sa z plachiet a so zakopnutím vstanem. 
Potiahnem okraj svojho trička, lebo sa zrazu pred týmito vojakmi 
cítim rozpačito, pokrkvane a neupravene.

Chvíľu sa na nich uprene pozerám.
Warner mi posunkom ukáže dvere kúpeľne.
Cestou si so sebou beriem aj svoju kávu a celý čas uvažujem 

nad tým, kým je Delalieu a prečo mu Warner, ako sa zdá, dôve-
ruje. Myslela som, že vravel, že všetci jeho vojaci by ho najradšej 
videli mŕtveho.

Kiežby som mohla načúvať ich rozhovoru, ale obidvaja si dá-
vajú pozor, aby nepovedali nič, až kým sa za mnou nezatvoria 
dvere kúpeľne.
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JEDENÁSŤ

Rýchlo sa osprchujem, dávam si pozor, aby sa mi voda ani len 
nedotkla vlasov. Už som si ich včera večer umyla a dnes ráno 
mi teplota pripadá dosť osviežujúca. Ak vyrazíme von, nechcem 
riskovať, že prechladnem alebo chytím nádchu. Ale je pre mňa 
ťažké vyhnúť sa pokušeniu dlhej sprchy – a horúcej vode – vo 
Warnerovej kúpeľni.

Rýchlo sa oblečiem, schmatnem poskladané šaty, ktoré mi na 
poličke nechal Warner. Tmavé džínsy a námornícky modrý sve-
ter. Čisté ponožky a spodná bielizeň. Značkové tenisky.

Veľkosť sedí perfektne.
Samozrejme, že áno.
Džínsy som na sebe nemala už toľké roky, že mi ten mate-

riál na mne pripadá najprv zvláštne. Strih je taký tesný, až prí-
liš zúžený. Musím pokrčiť kolená, aby sa látka trochu roztiahla. 
Ale kým si pretiahnem sveter cez hlavu, cítim sa už pohodlne. 
A hoci mi chýba môj odev, na skutočnom oblečení je niečo pek-
né. Nejde o žiadne nóbl šaty, drahé nohavice či iné špeciálne tka-
niny. Len džínsy a sveter, ako nosia všetci normálni ľudia. Je to 
zvláštna skutočnosť.

Rýchlo sa pozriem do zrkadla a zažmurkám na svoj odraz. 
Kiežby som mala niečo, čím by som si zopla vlasy, v Bode Omega 
som si zvykla na to, že mi nepadali do tváre. Rezignovane sa ob-
zriem späť, dúfam, že tento deň sa začne čo najskôr. No vo chví-
li, keď otvorím dvere kúpeľne, začujem hlasy.

Na mieste zamrznem. Počúvam.
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„Ste si istý, že je to bezpečné, pane?“ spýta sa Delalieu.
„Prepáčte mi,“ povie starší muž rýchlo. „Nemám v úmysle 

znieť drzo, ale nemôžem pomôcť inak, len ak sa budem zaují-
mať...“

„Bude to v poriadku. Len sa uistite, že naše jednotky tú oblasť 
nestrážia. Vyrazíme už o pár hodín.“

„Áno, pane.“
Ticho.
A potom...
„Juliette,“ povie Warner a ja takmer spadnem do toalety. 

„Vyjdi von, láska. Je neslušné načúvať.“
Pomaly vykročím z kúpeľne, tvár mi zalieva rumenec, horúča-

va zo sprchy, ale aj hanba, že ma prichytili pri takom detinskom 
čine. Zrazu ani len netuším, čo s rukami.

Warner si užíva to, že sa cítim trápne. „Si pripravená na od-
chod?“

Nie.
Nie, nie som.
Škrtia ma nádej a strach, musím si pripomínať, že sa mám 

nadýchnuť. Nie som pripravená čeliť smrti a zničeniu všetkých 
mojich priateľov. Samozrejme, že nie.

Ale nakoniec nahlas poviem len: „Áno, samozrejme.“
Pozbierala som odvahu na pravdu, nech už sa dostaví v akej-

koľvek podobe.



62

DVANÁSŤ

Warner mal pravdu.
Prejsť cez Sektor 45 vo vozíku bolo oveľa jednoduchšie, než 

som čakala. Nikto si nič nevšimol. Prázdny priestor vo vozíku 
bol navyše dostatočne priestranný na to, aby som v ňom mohla 
pohodlne sedieť.

Až keď Delalieu prevráti jeden panel s látkou, uvedomím si, 
kde sme. Rýchlo sa poobzerám dookola, očami počítam vojenské 
tanky zaparkované na obrovskom priestranstve.

„Rýchlo,“ zašepká Delalieu. Pohne sa smerom k tanku, ktorý 
je zaparkovaný najbližšie k nám. Sledujem, ako sa dvere otvoria 
zvnútra. „Ponáhľajte sa, slečna. Nemôžu vás vidieť.“

Vyleziem hore.
Vyskočím spopod vozíka a zamierim k otvoreným dverám tan-

ku, driapem sa hore a sadnem si. Dvere sa za mnou zatvoria. 
Keď sa otočím späť, vidím, že Delalieu má oči strhané a plné 
obáv. Tank sa začína hýbať.

Takmer padám dopredu.
„Drž sa dolu a pripútaj sa, láska. Tieto tanky nepostavili pre 

pohodlie.“
Warner sa usmieva a pozerá sa priamo dopredu, ruky má 

v čiernych kožených rukaviciach a telo odeté v oceľovosivom ka-
báte. Prikrčím sa v sedadle a nešikovne sa pokúšam nájsť popru-
hy. Zapínam sa, ako najlepšie viem.

„Takže ty vieš, ako sa tam dostať?“ pýtam sa ho.
„Samozrejme.“



63

„Ale tvoj otec povedal, že si nepamätáš na nič, čo súvisí 
s Bodom Omega.“

Warner sa na mňa letmo pozrie, oči sa mu smejú. „Aké milé, 
že sa mi prinavrátila pamäť.“

„Hej... Ako sa ti odtiaľ vlastne podarilo dostať?“ pýtam sa. 
„Ako si prešiel popri strážach?“

Pokrčí plecami. „Povedal som im, že mám povolenie byť 
mimo svojej izby.“

Pozerám sa naňho s vypleštenými očami. „To nemyslíš vážne!“
„Ale myslím.“
„Ale ako si našiel cestu von?“ vyzvedám ďalej. „Prešiel si popri 

tých, čo strážili, fajn. Ale to miesto je ako labyrint – ja som sa tam 
nevedela zorientovať, hoci som tam žila už mesiac.“

Warner skontroluje monitor na palubnej doske. Stlačí niekoľ-
ko gombíkov a spustí funkcie, ktorým nerozumiem. „Nebol som 
v úplnom bezvedomí, keď ma priniesli dnu,“ hovorí. „Snažil 
som sa venovať pozornosť vchodu,“ pokračuje. „Zo všetkých 
síl som sa snažil zapamätať si akýkoľvek orientačný bod. Taktiež 
som si pamätal, koľko času trvalo, kým ma odniesli od vchodu až 
do medicínskej časti. A potom z nemocnice do mojej izby. A keď 
ma Castle brával do kúpeľne,“ dodáva, „skúmal som svoje oko-
lie, pokúšal som sa zhodnotiť, ako ďaleko som od východu.“

„Takže...“ mračím sa. „Mohol si sa ubrániť a pokúsiť sa ujsť 
už skôr. Prečo si to neurobil?“

„Už som ti to povedal,“ hovorí. „Išlo o zvláštny luxus, keď 
už sme pri tom. Mohol som dobehnúť týždne spánku. Nemusel 
som pracovať ani sa zaoberať vojenskými problémami. Ale naj-
dôležitejšie bolo to,“ povie a vydýchne, „že som ťa mohol každý 
deň vídať. Preto som tam zostal.“

„Och.“
Warner sa smeje, na chvíľku úplne zatvorí oči. „Ty si tam 

vlastne nikdy nechcela byť, však?“
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„Čo tým chceš povedať?“
Pokýva hlavou. „Ak máš prežiť,“ povie opäť, „nikdy nemô-

žeš byť ľahostajná voči svojmu okoliu. Môžeš byť závislá od 
ostatných, ktorí sa o teba postarajú. Nemôžeš si však myslieť, že 
niekto iný urobí veci správne.“

„O čom to hovoríš?“
„Nezáležalo ti na tom,“ hovorí. „Bola si tam, vyše mesia-

ca pod zemou, obklopená rebelmi obdarenými nadprirodzený-
mi schopnosťami, ktorí drístali o veľkých ušľachtilých ideáloch 
o tom, ako zachránite svet, a len tak mi povieš, že si ani len neve-
dela nájsť cestu von. To preto, lebo ti na tom nezáležalo,“ hovo-
rí. „Nechcela si byť súčasťou ich projektu. Keby bol opak prav-
dou, prevzala by si iniciatívu, aby si sa o svojom novom domove 
dozvedela čo najviac. Bola by si celá bez seba od vzrušenia. No 
namiesto toho si bola apatická. Ľahostajná.“

Otvorím ústa, aby som namietala, ale nemám šancu.
„Neobviňujem ťa,“ hovorí. „Ich ideály neboli realistické. Je 

mi jedno, aké sú tvoje končatiny fl exibilné či koľko predmetov 
vieš premiestniť len pomocou svojej mysle. Ak nerozumieš svoj-
mu protivníkovi – alebo ešte horšie – ak podceníš svojho pro-
tivníka, prehráš.“ Zatne zuby. „Pokúšam sa ti povedať,“ hovorí, 
„že Castle vašu skupinu viedol k masakru. Bol príliš optimis-
tický na to, aby bol vhodným vodcom. Mal priveľkú nádej na 
to, aby logicky zvážil vyhliadky, ktoré mal pred sebou. Bol príliš 
ignorantský voči novému systému, aby porozumel, ako zaobchá-
dza s hlasmi opozície. Nový systém,“ pokračuje Warner, „nezau-
jíma udržanie láskavej fasády. Civilní občania sú preň len otro-
ci. Bažia po moci,“ dodáva, „a chcú sa zabávať. Nezaujíma ich 
vyriešenie našich problémov. Chcú sa len ubezpečiť, že sa budú 
mať čo najpohodlnejšie, kým si my vykopeme vlastné hroby.“

„Nie.“
„Áno,“ hovorí. „Je to presne takéto jednoduché. Všetko ostat-
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né je pre nich len vtip. Texty, ľudské výtvory, jazyky. Ľudí chcú 
len vystrašiť, udržať ich v podriadenosti a obnažiť ich individua-
litu, aby ich mohli strážiť ako stádo s jedinou mentalitou, ktorá 
nebude slúžiť ničomu inému, len tomu, čo chcú oni. Práve pre-
to môžu a zničia všetky hnutia rebelov. A práve tejto skutočnosti 
tvoji priatelia celkom neporozumeli. A teraz,“ pokračuje, „trpia 
pre svoju ľahostajnosť.“

Zastaví tank.
Vypne motor.
Odomkne moje dvere.
A ja stále nie som pripravená čeliť niečomu takému.
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TRINÁSŤ

Teraz by sa Bod Omega podarilo nájsť asi každému. Ktorýkoľvek 
občan, ktorýkoľvek človek, ktokoľvek by vám s prehľadom pove-
dal, kde sa nachádza veľký kráter Sektora 45.

Warner mal pravdu.
Pomaly sa rozopnem a naslepo sa načiahnem za kľučkou na 

dverách. Mám pocit, akoby som sa pohybovala v hmle, akoby 
boli moje nohy vytvorené z čerstvej hliny. Neodhadnem výšku 
tanku nad zemou a zatackám sa vo vzduchu.

Takže tak.
Toto je ten prázdny, pustý kus zeme, ktorý som poznala pod 

názvom Bod Omega, zem, o ktorej si Castle myslel, že na nej 
zbujnie zeleň a vegetácia. Vravel, že ide o dokonalý úkryt pre 
Bod Omega. Ale to bolo ešte skôr, než sa veci začali meniť. Skôr 
než ju zdeformovalo počasie a rastliny zakvitli. Teraz je to len po-
hrebisko. Kostry stromov a kvílivý vietor, tenká vrstva snehu roz-
prášeného na studenej neľútostnej zemi.

Bod Omega je preč.
Zostala po ňom len obrovská škľabiaca sa diera v zemi, kto-

rá má dĺžku niečo vyše kilometra a siaha do hĺbky asi pätnástich 
metrov. Je to misa plná vnútorností, smrti a deštrukcie, jej ticho 
je následkom tragédie. Roky úsilia, toľko času a energie stráve-
nej za určitým cieľom, jediným účelom: plánom, ako zachrániť 
ľudskosť.

Za noc ho vymazali.
Nápor vetra mi vlezie do šiat a obtáča sa mi okolo kostí. Ľa-
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dové prsty sa dotýkajú mojich nôh, zovrú mi kolená a potiahnu. 
Zrazu si už nie som istá ani tým, či ešte stále stojím. Mám pocit, 
že mi zamrzla a stuhla krv v žilách. Rukami si zakrývam ústa, ne-
viem ani len to, kto mi ich tam položil.

Na ramená mi padne niečo ťažké. Kabát.
Keď sa obzriem, zistím, že ma Warner sleduje. Podáva mi aj 

rukavice.
Vezmem rukavice, natiahnem si ich na zamrznuté prsty a ču-

dujem sa, prečo som sa ešte neprebrala, prečo sa nenašiel nikto, 
kto by mi povedal, že je všetko v poriadku, že ide len o zlý sen, 
že všetko bude opäť fajn.

Cítim sa, akoby ma vydlabávali zvnútra, akoby mi niekto ni-
čil všetky orgány, ktoré musia fungovať. Nezostalo mi nič, len 
prázdnota a úplná, totálna nedôvera. Pretože toto nie je možné.

Bod Omega.
Úplne zničený.
„JULIETTE, SADNI SI...“
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ŠTRNÁSŤ

Warner ma strhne k zemi hneď, ako vzduch naplní zvuk vý-
strelov.

Svoje ruky má podo mnou, drží ma pri hrudi, svojím telom 
ma chráni pred akoukoľvek hroziacou katastrofou, do ktorej 
sme sa práve dostali. Srdce mi bije tak hlasno, že sotva počujem 
Warnerov hlas, keď mi niečo hovorí do ucha. „Si v poriadku?“ 
šepká a ťahá ma bližšie k sebe.

Pokúšam sa prikývnuť.
„Zostaň dolu,“ vraví. „Nehýb sa.“
Neplánovala som to, ale to mu nepoviem.
„USTÚP OD NEJ, TY BEZCENNÝ KUS HOVNA!“
Telo mi stuhne.
Ten hlas. Poznám ten hlas.
Počujem, ako sa k nám približujú kroky. Pod váhou tela  vŕzga 

sneh a špinavý ľad. Warnerovo objatie povoľuje, keď si uvedo-
mím, že sa načahuje za svojou zbraňou.

„Kenji... nie...“ pokúšam sa kričať, ale môj hlas tlmí sneh.
„VSTAŇ!“ zreve Kenji a je čoraz bližšie. „Postav sa, ty cho-

rý zbabelec!“
Očividne som začala panikáriť.
Warnerove pery sa obtrú o moje ucho. „Hneď som späť,“ za-

šepká.
A práve vo chvíli, keď sa otočím, aby som namietala, sa War-

ner zdvihne. Je preč. Úplne sa stratil. Pomaly sa postavím a otá-
čam sa.
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Očami zakotvím pri Kenjim.
Zastal, je zmätený a skenuje územie. Som taká šťastná, že ho 

vidím, že ma momentálne netrápi ani Warner. Už-už sa chystám 
vykríknuť. Zapištím Kenjiho meno.

Stretnú sa nám pohľady.
Vykročí vpred, uzatvára vzdialenosť medzi nami a tak vrúcne 

a divo ma objíme, že mi prakticky prestáva prúdiť krv v žilách. 
„No do riti, tak rád ťa vidím!“ hovorí bez dychu a stláča ma ešte 
silnejšie.

Držím sa ho, uľavilo sa mi a som taká ohromená, že ani ne-
viem, čo mu mám povedať. Zatvorím oči, pretože nedokážem 
zastaviť slzy.

Kenji sa odtiahne, aby mi pozrel do očí, tvár má jasnú od bo-
lesti a radosti. „Čo, do pekla, robíš tu vonku? Myslel som si, že 
si mŕtva...“

„Ja som si myslela, že ty si mŕtvy!“
Potom sa zasekne. Úsmev mu zmizne z tváre. „Kam, do pek-

la, šiel Warner?“ pýta sa a očami skúma okolie. „Bola si s ním, 
však? Neprichádzam o rozum, alebo áno?“

„Áno – počuj, Warner ma sem priviedol,“ hovorím mu, snažím 
sa znieť pokojne, dúfam, že schladím hnev v jeho očiach. „Ale on 
sa nepokúša bojovať. Keď mi povedal, čo sa stalo s Bodom Omega, 
neverila som mu, tak som ho požiadala, aby mi ukázal dôkaz...“

„Je to pravda?“ pokračuje Kenji a v očiach sa mu blýska 
taká nenávisť, akú som uňho predtým nikdy nevidela. „Prišiel 
sa pochváliť tým, čo urobili? Aby ti ukázal, aké množstvo ľudí 
ZAVRAŽDIL?!“ Kenji sa vytrhne z objatia a trasie sa od takej 
zúrivosti, akej som ani len nemyslela, že by mohol byť schop-
ný. „Povedal ti, koľko detí bolo tam dnu? Povedal ti, koľko na-
šich mužov a žien vyvraždili len kvôli nemu?“ Zasekne sa, ťažko 
sa mu dýcha. „Povedal ti to?“ pýta sa znovu, kričí do vzduchu. 
„VRÁŤ SA VON, TY CHORÁ SVIŇA!“
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„Kenji, nie...“
Ale Kenji je už preč, vybehol preč tak rýchlo, že je z neho už 

len fl iačik v diaľke. Viem, že prehľadáva rozľahlý priestor, aby 
našiel Warnera. Musím niečo urobiť, musím ho zastaviť, ale ne-
viem ako...

„Nehýb sa.“
Pri svojom uchu začujem Warnerov šepot, ruky má pevne 

na mojich ramenách. Pokúsim sa otočiť, ale drží ma na mieste. 
„Povedal som, nehýb sa.“

„Čo to robíš...“
„Psst,“ povie jemne. „Nikto ma nevidí.“
„Čože?“ zalapám po dychu. Naťahujem krk dozadu a pokúšam 

sa ho za sebou aspoň letmo zazrieť. No hlavou narazím o War-
nerovu bradu. Jeho neviditeľnú bradu.

„Nie,“ počujem, ako lapám po dychu. „Ale veď sa ho ne-
držíš...“

„Pozeraj sa dopredu,“ zašepká, „nevzíde z toho nič dobré, ak 
ťa prichytia, že sa rozprávaš s neviditeľnými ľuďmi.“

Tvár otočím dopredu. Kenji nie je na dohľad. „Ako?“ pýtam 
sa Warnera. „Ako sa ti podarilo...“

Warner za mnou pokrčí plecami. „Cítil som sa akosi inak od 
toho nášho experimentu s tvojou silou. Teraz už presne viem, aké to 
je mať ďalšiu schopnosť. Oveľa ľahšie ju rozpoznávam. Ako naprí-
klad teraz,“ vraví. „Cítim sa, akoby som sa doslova mohol načiah-
nuť a zmocniť sa tvojej energie. S Kenjim to bolo veľmi jednodu-
ché,“ pokračuje. „Stál priamo tam. Zasiahol môj inštinkt prežitia.“

A hoci je táto chvíľa strašná na to, aby som sa zaoberala ta-
kýmito vecami, nedokážem si pomôcť a panikárim. Z toho, že 
Warner dokáže tak ľahko projektovať svoju silu. Bez tréningu. Bez 
akéhokoľvek zácviku.

Môže si vybrať moje schopnosti a použiť ich tak, ako sa mu 
bude páčiť.
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