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Sobota, 18. června

heather

Voda byla tak studená, že jí vyrazila dech. Heather se 
prodírala davem mladých lidí, kteří se tísnili na plá-
ži a na mělčině, mávali ručníky a podomácku vyrobe-

nými transparenty a pokřikováním povzbuzovali zbývající sko-
kany.

Zhluboka se nadechla a ponořila se. Povykování a  smích 
okamžitě umlkly. 

Zůstal s ní jen jeden jediný hlas.
Takhle jsem to nechtěl.
Ty oči s dlouhými řasami, piha přímo pod pravým obočím.
Jenže na ní prostě něco je. 
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Na ní něco je. Což znamená, že na tobě není nic.
Zrovna ten večer se mu chystala říct, že ho miluje.
Chlad jí pronikal tělem jako bouřlivý, hřmotný příboj. Měla 

pocit, jako by její džínové šortky tížilo závaží z kamene. Naštěs-
tí však díky rokům závodění s Bishopem v potoce i v kameno-
lomu byla zdatná plavkyně.

Voda byla plná svíjejících se těl, kopajících nohou, cákají-
cích paží – skokanů šlapajících vodu a  lidí, kteří se připoji-
li k  všeobecnému veselí, brodili se po kamenolomu oblečení, 
s plechovkami piva a jointy v rukou. Heather slyšela vzdálený 
rytmus, slabé dunění a nechávala se jím unášet – bezmyšlenko-
vitě, beze strachu. 

O to přesně v Panice jde: Nemít strach.
Heather se vynořila na hladinu, aby se nadechla, a zjistila, že 

už přeplavala úzký pás vody a ocitla se u druhého břehu, ošklivé 
haldy pokroucených slizkých kamenů, porostlých černým a ze-
leným mechem, která vypadala jako prastará sbírka kousků ze 
stavebnice Lego. Balvany poseté dírami a prasklinami se zveda-
ly z vody a stínily hladinu pod sebou.

Už skočilo třicet jedna lidí, všichni z  nich Heatheřini ka-
marádi a bývalí spolužáci. Na vrcholku hřebene – rozeklaného 
skalnatého výčnělku tyčícího se dvanáct metrů nad severní stra-
nou kamenolomu jako ohromný zub – už otálel jen hlouček 
lidí.

V té tmě je ale nebylo vidět. Světla baterek a ohňů ozařo-
vala jen břeh, pár decimetrů inkoustově temné vody a  tváře 
lidí, kteří skočili a teď se vítězoslavně pohupovali nad hladinou, 
příliš nadšení na to, aby cítili chlad, a hecovali svoje soupeře. 
Vrcholek hřebene se utápěl ve tmě. Skalisko obklopovaly stro-
my, anebo ho možná pomalu vtahovaly a pohlcovaly, kdo ví.
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Heather však věděla, kdo tam ještě stojí. Všichni soutěžící se 
museli nahlásit, jakmile vylezli na hřeben, a Diggin Rodgers, le-
tošní komentátor, pak jejich jména opakoval do megafonu, kte-
rý si vypůjčil od svého staršího bratra policisty. 

Skočit ještě měli tři lidé: Merl Tracey, Derek Klieg a Nata-
lie Velezová. Nat.

Heatheřina nejlepší kamarádka.
Heather zaklesla prsty do pukliny v  kameni a  přitáhla se. 

Dosud jen každý rok pozorovala hráče, jak se soukají nahoru 
po skále jako obří promáčený hmyz. Všichni pokaždé sprinto-
vali k okraji, aby skočili jako první, i když za to žádné body ne-
byly. Šlo tu o hrdost. 

Heather tvrdě narazila kolenem do ostrého výstupku skály. 
Sklonila hlavu a spatřila, jak jí po něm stéká temný pramínek 
krve. Kupodivu necítila žádnou bolest. Ačkoli se všude stále roz-
léhal křik a povzbuzování, všechny zvuky jí připadaly vzdálené.

Všechno to přehlušil Mattův hlas.
Prostě nám to neklape.
Něco na ní je.
Můžeme dál být kamarádi.
I vzduch byl chladný. Začal se zvedat vítr, zpíval v korunách 

starých stromů, až to znělo, jako by lesy táhle úpěly. Heather 
ale zima nebyla. Srdce jí divoce bušilo až v krku. Našla na ská-
le další úchyt, zapřela se nohama o slizký kámen, nadzvedla se 
a přitáhla, stejně jako hráči, které pozorovala každé léto už od 
osmé třídy.

Tlumeně k ní doléhal Digginův hlas, zkomolený megafo-
nem. 

„Až v průběhu hry… nový soutěžící…“
Ale vítr polovinu jeho slov odnesl.
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Nahoru, nahoru, nahoru. Nevšímej si bolesti v prstech a no-
hou. Snaž se držet na levé straně skalní stěny, kde tvoří balvany 
řadu úhlů, jako vyčnívající skalnatý ret, po kterém se dá snadně-
ji vylézt.

Najednou kolem ní prosvištěl černý obrys. Člověk. Heather 
skoro uklouzla, ale na poslední chvíli se chodidly pevněji zakles-
la na úzké římse a zaryla prsty do skály, aby udržela rovnováhu. 
Dav hlasitě zajásal a první, co Heather napadlo, bylo: Natalie.

Pak ale zaburácel Digginův megafon. „A už je tam, dámy 
a pánové! Merl Tracey, náš třicátý druhý soutěžící, právě skočil!“

Už jsi skoro nahoře. Heather rychle sklouzla pohledem za 
sebe na strmý sráz rozeklaných skal a temné vlny rozbíjející se 
o úpatí hřebene. Najednou jí přišlo, že je tisíce kilometrů da-
leko.

Heather se na chvíli v hlavě rozjasnilo, jako by vítr odnesl 
i všechen vztek a bolest a najednou zatoužila slézt po skále zpát-
ky do bezpečí pláže, kde čekal Bishop, a pak by spolu šli do cuk-
rárny na půlnoční vafl e s extra porcí rozpuštěného másla a šle-
hačky. Potom by mohli jezdit po okolí se staženými okénky 
a poslouchat bzučení cvrčků nebo si jen tak sednout na kapotu 
jeho auta a tlachat o ničem.

Jenže na to už bylo pozdě. Heather se znovu vybavil Mat-
tův hlas a lezla dál.

Nikdo neví, kdo Paniku vymyslel, nebo kdo s ní začal.
Teorií je hned několik. Někteří to připisují uzavření papír-

ny, po němž přišlo čtyřicet procent dospělé populace městečka 
Carp ve státě New York přes noc o práci. Mike Dickinson, ne-
chvalně proslulý tím, že se nechal zatknout za distribuci drog 
ještě tu noc, kdy byl zvolen králem maturitního plesu a teď vy-
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měňuje brzdové destičky v autodílně Jiff y Lube u silnice číslo 22, 
si taky rád připisuje autorství. Proto ještě teď, sedm let po ma-
turitě, vždycky chodí na Zahajovací skok.

Žádná z těchto historek ovšem není pravdivá. Panika v Car-
pu, chudém městečku uprostřed ničeho, kde žije zhruba dva-
náct tisíc lidí, začala podobně jako spousta dalších věcí – proto-
že bylo léto a nebylo co dělat.

Pravidla jsou prostá. Den po maturitě se koná Zahajovací 
skok a hra potom trvá celé léto. Po splnění posledního úkolu 
shrábne vítěz výhru.

Na výhru se skládá celá střední škola města Carp, bez výjimek. 
Platí se jeden dolar za každý den vyučování, od září až do června. 
Ti, kdo odmítají vysolit peníze, začnou dostávat upomínky, nej-
dřív mírné, pak už trochu víc přesvědčivé: rozbitá skříňka, rozbi-
té okno, rozbitý ciferník.

Je to fér. Každý, kdo se hry zúčastní, může vyhrát. To je další 
pravidlo. Všichni maturanti, ale pouze maturanti, mohou hrát, 
a  svoji účast v  soutěži oznamují Zahajovacím skokem, což je 
taky první úkol. Občas se do hry zapojí i čtyřicet lidí.

Vyhrát ale může vždycky jen jeden.
Hru plánují dva porotci. Vymyslí úkoly, doručí instrukce, 

udělují a odebírají body. Zvolí je vždycky porotci z  loňského 
ročníku, v tom nejvyšším utajení. V celých dějinách Paniky se 
ještě nikdy nikdo nepřiznal, že dělá porotce.

Čas od času samozřejmě na někoho padne podezření. Kolují 
drby a spekulace. Carp je malé město a porotci dostávají zaplace-
no. Jak si Myra Campbellová, která vždycky kradla jídlo ze školní 
jídelny, protože doma nic neměli, mohla najednou dovolit ojetou 
Hondu? Tvrdila, že jí peníze odkázal strýček. Jenže o tom strýč-
kovi nikdy nikdo neslyšel – na Myru totiž nikdy nikdo ani nepo-
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myslel, dokud se do města nepřivalila v autě, se staženými okén-
ky a cigaretou na rtech. Sluneční paprsky se od předního skla od-
rážely s takovou silou, že překonaly i její zářivý úsměv.

Takže Panika má dva porotce, zvolené v utajení, vázané ml-
čenlivostí, kteří spolupracují. Jinak to nejde. Jinak by se je lidé 
pokoušeli podplácet, nebo by jim dokonce vyhrožovali. Proto 
taky jsou dva, aby se zajistilo, že všechno poběží, jak má, a za-
mezilo tomu, že by jeden z porotců podváděl nebo vyzradil hrá-
čům informace.

Kdyby hráči věděli, co je čeká, mohli by se připravit. A to 
rozhodně není fér.

Je to právě ta neočekávanost, ta věčná nevědomost, co je za-
čne nahlodávat a jednoho po druhém je vyřadí.

Ve výherním banku je obvykle na konci roku něco přes 
50 000 dolarů, potom, co se odečtou poplatky a svůj díl si uloup-
nou porotci, ať už jsou kdokoli. Před čtyřmi lety vyhrál Tommy 
O’Hare a pak si koupil dvě věci z druhé ruky. Jedna z nich byl 
citrónově žlutý Ford, v němž pak odjel do Las Vegas a všechny 
zbylé peníze vsadil na černou.

Následující rok si Lauren Davisová pořídila nové zuby a nová 
prsa a odstěhovala se do New Yorku. O dva roky později se 
vrátila na Vánoce do Carpu, zdržela se přesně tak dlouho, aby 
mohla vystavit na odiv novou kabelku a  ještě novější plastiku 
nosu, a zase odfrčela do velkoměsta. Pak už se vracely jen fámy: 
Že prý chodí s  bývalým producentem nějaké televizní reality 
show o hubnutí, že se stala modelkou spodního prádla Victo-
ria’s Secret, i když v žádném katalogu ji nikdo nikdy neviděl. 
(A že ji hledala pěkná řádka kluků.)

Conrad Spurlock se v rámci rodinné tradice dal na výrobu 
metamfetaminů a všechny vyhrané peníze nacpal do nové var-
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ny pervitinu na ulici Mallory Road, protože ta předchozí jim 
shořela na popel. Naproti tomu Sean McManus si díky výhře 
mohl dovolit jít na vysokou školu a chce se stát doktorem.

Během sedmi let Paniky došlo ke třem úmrtím – ke čtyřem, 
pokud počítáte Tommyho O’Haru, který se hned potom, co 
mu padla červená, zastřelil tou druhou věcí, co si za svoji vý-
hru koupil. 

Vidíte? I vítěz Paniky se něčeho bojí.

Takže, zpátky ke dni hned po maturitě, zahajovací den Paniky, 
den Skoku.

Vrátíme se na pláž, ale nejprve se ještě zastavíme pár hodin 
předtím, než se Heather postavila na okraj srázu, náhle zka-
menělá hrůzou, strachem ze skoku.

Trochu natočíme kameru. Ještě tam úplně nejsme. Ale skoro.
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dodge

Nikdo z lidí na pláži mu nefandil – nikdo by ho nepo-
vzbuzoval, ani kdyby se dostal úplně nejdál.

Ale to je jedno. Nejdůležitější ze všeho je vyhrát.
A Dodge Mason měl tajemství – věděl o Panice víc, než celé 

osazenstvo pláže.
Vlastně měl dvě tajemství.
Dodge měl tajemství rád. Poháněla ho vpřed, dávala mu po-

cit moci. Jako malý kluk si dokonce představoval, že má svůj 
tajný svět, svoje vlastní místo plné stínů, kde se mohl scho-
ulit do klubíčka a ukrýt před světem. Dokonce i  teď – když 
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měla Dayna obzvlášť špatný den, když ji bolest znovu zaplavila 
s obnovenou silou, až jí vehnala slzy do očí, nebo když mamka 
vystříkala celý byt osvěžovačem a pozvala si svého nejnovějšího 
nanicovatého přítele, a Dodge pak v noci slyšel rám její postele, 
jak naráží do zdi, každá rána jako úder pěstí do žaludku – snil, 
že se propadá do toho temného prostoru, chladného a patřící-
ho jenom jemu.

Ve škole si všichni mysleli, že Dodge je srab. Dodge to věděl. 
Vždyť i vypadal jako srab. Vždycky byl vysoký a hubený, úhly 
a rohy, říkávala mamka, přesně jako jeho otec. Pokud šlo o tohle, 
ty úhly – a tmavá pleť – bylo to jediné, co měl Dodge společného 
se svým tátou, pokrývačem z Dominikánské republiky, se kte-
rým mamka strávila jednu žhavou chvilku, ještě když žila v Miami. 
Dodge si ani nepamatoval jeho jméno. Roberto nebo Rodrigo. 
Nebo nějaká podobná sračka.

Kdysi ze začátku, když se zasekli v Carpu (takhle o tom vždyc-
ky uvažoval: že se tu jen zasekli, protože on, Dayna a jejich mat-
ka byli jako prázdné igelitové sáčky, které nárazy větru přenášejí 
po celé zemi a jež se občas zaseknou o sloup s telefonními dráty 
nebo pod pneumatikou auta a na chvíli zůstanou na místě), do-
stal Dodge třikrát nakládačku. Nejdřív od Grega O’Hary, pak 
od Zeva Kellera a pak ještě jednou od Grega O’Hary, jen aby 
pořádně pochopil pravidla. A Dodge se nebránil.

Už zažil i horší.
To bylo jeho druhé tajemství, zdroj jeho síly.
Dodge neměl strach. Prostě mu na ničem nezáleželo. 
Což byl opravdu hodně velký rozdíl.
Nebe bylo žíhané rudými, fi alovými a  oranžovými pruhy. 

Dodgovi to připomínalo obří modřinu nebo fotku pořízenou 
zevnitř lidského těla. Do západu slunce ještě zbývala zhruba ho-
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dina. Pak bude ohlášen Zahajovací skok a taky celková výše le-
tošní výhry.

Dodge si otevřel pivo. První a jediné. Nechtěl se opít a ani to 
nepotřeboval. Ale celý den bylo horko a Dodge sem dorazil pří-
mo z práce, takže měl žízeň. 

Dav se teprve začínal shromažďovat. Dodge v pravidelných 
intervalech slyšel bouchání dveří od aut, pozdravný křik ozýva-
jící se z lesa, vzdálené dunění hudby. Whippoorwhill Road byla 
zhruba pět set metrů odtud. Z pěšiny se právě začínali vynořo-
vat lidé, prodírali se hustým podrostem, rukama odhrnovali vi-
sící třásně mechu a psího vína, tlačili vozíky s přepravkami piva 
a kempinkovými chladničkami a dekami a reprobednami a roz-
kládali si svoje sezení na písku.

Škola skončila, úplně a navždy. Dodge se zhluboka nadechl. 
Ze všech míst, kde kdy žil – Chicago, Washington D. C., Dal-
las, Richmond, Ohio, Rhode Island, Oklahoma, New Orleans – 
to nejlíp vonělo ve státě New York. Byla to vůně zeleně a změny, 
jako když se nějaká věc otočí a stane se něčím jiným.

Jako první dorazil Ray Hanrahan a jeho kámoši. To neby-
lo nijak překvapivé. Jména soutěžících sice nebyla ofi ciálně zná-
má až do Zahajovacího skoku, ale Ray se už několik měsíců vy-
tahoval, že si výhru odnese domů on, přesně jako před dvěma 
lety jeho bratr.

Luke Hanrahan vyhrál, dost těsně, v posledním kole Paniky. 
Odešel s padesáti tisíci v kapse. Jeho soupeřka neodešla vůbec. 
Pokud měli doktoři pravdu, už chodit nikdy nebude.

Dodge si hodil mincí, nechal ji zmizet v dlani, aby se pak 
objevila jakoby nic mezi jeho prsty. Když byl ve čtvrté třídě, 
jeden z přítelů jeho mámy – už si nepamatoval, který – mu 
koupil knížku o kouzelnických tricích. Ten rok bydleli v Okla-
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homě, v nudné díře uprostřed nudné roviny uprostřed stá-
tu, kde slunce sežehávalo krajinu na prach a trávu na suchou 
šeď, a Dodge se celé léto učil, jak někomu vytáhnout minci 
z ucha a strčit si kartu do kapsy tak rychle, že si toho nikdo 
nevšiml.

Začalo to jako hra, kterou zabíjel čas, ale časem se z toho sta-
la svého druhu závislost. Bylo v tom něco elegantního – jak lidé 
vidí jen to, co chtějí, jak si mysl všímá jen toho, co očekává, jak 
je zrádné věřit svým očím. 

Dodge věděl, že i Panika je jeden velký kouzelnický trik. Po-
rotci byli kouzelníky a všichni ostatní byli jen tupé, zírající obe-
censtvo.

Další dorazil Mike Dickinson se dvěma kamarády. Všichni 
byli očividně opilí. Dickovi začaly vypadávat vlasy, takže když se 
sehnul, aby zapíchl svoji ledničku do písku, byla mu vidět pleš 
na temeni hlavy. Jeho kámoši společně nesli polorozpadlou plá-
žovou židli – trůn, na kterém bude během hry sedět komentá-
tor Diggin.

Dodge zaslechl zakvílení. Bezmyšlenkovitě pleskl rukou a za-
bil komára zrovna ve chvíli, kdy začínal sát. Po nahém lýtku se 
mu rozmázla temná šmouha. Dodge komáry nenáviděl. A taky 
pavouky, i když jinak měl hmyz docela rád, protože ho fascino-
val. Vlastně mu připomínal lidi. Lidé jsou taky hloupí a občas 
zlí a zaslepení svými potřebami. 

Obloha tmavla, světlo se vytrácelo a spolu s ním i barvy, víří-
cí do ztracena za obrysy stromů nad hřebenem, jako by někdo 
vytáhl špunt.

Potom se na pláži objevila Heather Nillová, hned za ní Nat 
Velezová a nakonec Bishop Marks, který za nimi radostně klusal 
jako přerostlý ovčácký pes. I takhle zdálky bylo Dodgovi jasné, 
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že jsou obě holky dost napružené. Heather si udělala něco s vla-
sy. Dodge nevěděl, co přesně, ale neměla je stažené do obvyklého 
culíku, skoro to vypadalo, jako by si je vyžehlila. A nebyl si jistý, 
ale zdálo se mu, že má na sobě dokonce i make-up.

Chvíli přemítal, jestli se nemá zvednout a dojít je pozdravit. 
Heather byla v pohodě. Líbilo se mu, jak je vysoká, a svým způ-
sobem taky drsná. Líbila se mu její široká ramena a její vzpříme-
ná chůze. Bylo mu ovšem jasné, že by Heather byla radši o pár 
centimetrů menší – všiml si, že zásadně nosí jen baleríny a te-
nisky s prošoupanými podrážkami.

Jenže kdyby tam šel, musel by se bavit i s Natalií – a při pou-
hém pohledu na ni se mu sevřel žaludek, jako by ho někdo na-
kopl. Nat se k němu nechovala vyloženě hnusně – ne tak, jako 
někteří ostatní spolužáci – ale nebyla ani bůhvíjak milá, a to mu 
vadilo snad ještě víc. Když ho přistihla, jak se baví s Heather, 
většinou se nepřítomně usmála a přejela ho očima, jako by se 
dívala skrz něj, a Dodge věděl, že se na něj nikdy v životě do-
opravdy nepodívá. Loni ho při absolventském táboráku dokon-
ce oslovila Dave.

Šel tam jen proto, aby ji viděl. A pak ji zahlédl v davu, přiblí-
žil se k ní, nabuzený hlukem a horkem a panákem whisky, který 
si dal na parkovišti. Chtěl si s ní promluvit, doopravdy promlu-
vit, poprvé v životě. Právě se natahoval, aby ji vzal za loket, když 
Nat couvla a došlápla mu přímo na nohu.

„Jejda! Promiň, Dave,“ zahihňala se. Její dech voněl vodkou 
a vanilkou. A Dodgovi vyskočil žaludek až do krku a jeho obsah 
se mu vyvalil přímo na boty.

V jejich maturitním ročníku bylo jen 107 lidí, z celkových 
150, co nastoupili na Carpské střední do prváku. A ona ani ne-
znala jeho jméno.



1919

A  tak Dodge zůstal přibitý na místě, zaryl nohy do písku 
a čekal na soumrak, na hvizd píšťalky ohlašující začátek hry.

Dodge Paniku vyhraje.
Udělá to pro Daynu. 
A aby se pomstil.
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heather

Jedna, jedna, dva, zkouška, zkouška,“ ozval se Diggin do me-
gafonu.

Starý kamenolom na konci Whippoorwill Road byl 
   opuštěný už od konce devatenáctého století a v padesátých le-
tech byl zaplaven, aby se tu vytvořilo koupaliště. Na jižní straně 
byla pláž, úzký pruh písku a kamení, kam se hypoteticky za tmy 
nesmělo, ale ve skutečnosti tam před setměním chodil málo-
kdo. Vypadalo to tu spíš jako smetiště plné nedopalků, zmačka-
ných plechovek od piva, igelitových pytlíků a někdy i nechut-
ných kondomů, povalujících se v písku jako ochablé trubkovité 
medúzy. Dnes večer tu ale bylo narváno, všude deky a plážové 
židle a ve vzduchu těžký odér repelentu a chlastu.
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Heather zavřela oči a nadechla se. Takhle voněla Panika – tak-
hle vonělo léto. Na okraji vody najednou vybuchly barvy a zvu-
ky, smích a pištění. Petardy. V dalším záblesku zeleného a rudého 
světla zahlédla Heather Kaitlin Frostovou a Shaynu Lamberto-
vou, jak se lámou v pase smíchy, zatímco se Patrick Culbert snaží 
spěšně zapálit další dělbuchy. 

Bylo to zvláštní. Odmaturovali teprve včera – Heather na 
předávání diplomů nešla, protože Krista, její mamka, by se tam 
stejně ani neukázala, a předstírat, že proplout čtyřmi lety škol-
ní docházky je nějak obzvlášť záslužná věc nemělo smysl. Ale už 
teď jí připadalo, že střední škola je mnoho let daleko, jako by to 
celé byl jen dlouhý, zapomenutelný sen. Možná, pomyslela si, 
to je proto, že lidé se nemění. Všechny dny se jí prostě slily do-
hromady a teď je do sebe nasaje minulost. 

V Carpu nedocházelo k žádným překvapením. Nic se tu ne-
dělo.

Nad davem se rozlehl Digginův hlas.
„Dámy a pánové, mám pro vás oznámení. Škola skončila!“
A Panika začíná. Všichni začali jásat. Ozvalo se další zaprás-

kání dělbuchů. Byli tu uprostřed lesů, nejmíň osm kilometrů od 
nejbližších domů. Mohli povykovat, jak se jim zachtělo. 

Mohli ječet. Nikdo je neuslyší.
Heather věděla, že by Natalii měla říct něco na povzbuze-

nou – Heather a Bishop sem koneckonců přišli kvůli ní, aby ji 
psychicky podpořili. Bishop si dokonce vyrobil transparent. Do 
toho, Nat! napsal na něj. Vedle nápisu namaloval obří fi gurku – 
Natalii bylo jasné, že má představovat ji, protože fi gurka na sobě 
měla růžovou mikinu – jak stojí na hromadě peněz. 

„Jak to, že na sobě Nat nemá kalhoty?“ zeptala se Heather.
„Možná jí spadly při Skoku,“ odpověděl Bishop a pak se se 
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smíchem obrátil k Nat. Když se takhle smál, jeho oči přešly 
z čokoládově hnědé do medové. „Na kreslení jsem byl vždyc-
ky levej.“

Heather před Bishopem nikdy nechtěla mluvit o Mattovi. 
Nesnášela, jak Bishop zvedal oči v sloup, kdykoli se o něm zmí-
nila, jako by zrovna přepnula rádio na stanici s tím nejotřesněj-
ším popem. Ale nakonec to nevydržela. „Ještě tu pořád není,“ 
zašeptala tak, aby ji slyšela jen Natalie. „Promiň, Nat. Já vím, že 
se to nehodí – přišli jsme sem přece kvůli tobě...“

„To nic.“ Nat chytila Heather za ruku a zmáčkla. Pak se za-
tvářila, jako by ji právě někdo donutil kousnout do citronu. 
„Hele. Matt si tě nezaslouží. Ty máš mnohem na víc.“

Heather se hořce zasmála. „Nat, jsi moje nejlepší kamarád-
ka,“ řekla. „Ty mi lhát nemusíš.“

Nat zavrtěla hlavou. „Určitě brzo dorazí. Hra skoro začíná.“
Heather se už po milionté podívala na svůj mobil. Něko-

likrát ho nabila a pak vypnula a zapnula, aby se přesvědčila, že 
funguje. Ale nic.

Znovu zaduněl Digginův hlas. „Pravidla Paniky jsou jedno-
duchá. Zúčastnit se může kdokoli. Vyhrát může jen jeden.“

Potom oznámil výši letošní výhry.
67 000 dolarů.
Heather měla pocit, jako by ji někdo praštil do břicha. 

67 000 dolarů. To musela být nejvyšší výhra v historii. V davu 
to zahučelo – číslo jím projelo jako elektrický proud, jako tichá 
pošta od úst k ústům. Sakra, ty vole, jen blázen by do toho nešel. 
Nat vypadala, jako by jí právě někdo daroval zmrzlinu. 

Diggin si hluku nevšímal a mlel dál. Vysvětlil průběh hry – 
šest úkolů během celého léta, prováděných za nejvyššího utaje-
ní, po každém kole vyřazování, individuální úkoly pro soutěžící, 
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kteří se dostali do druhé poloviny hry – ale nikdo ho neposlou-
chal. Byl to stejný proslov jako každý rok. Heather Paniku sle-
dovala už od osmé třídy. Mohla to sama odříkat slovo od slova. 

To číslo – 67 000 – se jí omotalo kolem srdce a stisklo. Aniž 
by chtěla, začala myslet na to, co všechno by s těmi penězi moh-
la dělat, jak daleko by mohla jet, co všechno by si mohla kou-
pit, jak dlouho by z nich mohla žít. Kolik stovek kilometrů od 
Carpu by mohla být.

Ne. Nemohla přece opustit Matta. Matt jí řekl, že ji miluje. 
Matt byl její plán. Sevření se trochu uvolnilo a Heather se moh-
la zase nadechnout. 

Vedle ní se Nat právě vysoukala ze svých džínových šortek 
a skopla boty. „To je neuvěřitelný!“ vydechla. Sundala si koši-
li a zachvěla se chladem. Heather hlavně nemohla uvěřit, proč 
Nat trvala na těch směšných bikinách, které jí sletí, hned jak 
dopadne do vody. Natalie se jen smála. Možná, vtipkovala, za 
to dostane extra body. 

Taková přesně Natalie byla. Paličatá. A marnivá. Heather ještě 
pořád nechápala, proč se vůbec rozhodla hrát. Nat přece měla 
strach úplně ze všeho.

Někdo, nejspíš Billy Wallace, zahvízdal. „Pěknej zadek, Ve-
lezová.“

Nat si ho nevšímala, ale Heather bylo jasné, že ho slyšela 
a  jen se tvářila, že ji to nepotěšilo. Heather dumala, co by asi 
Billy Wallace poznamenal, kdyby si takovýhle kousíček látky na 
sebe vzala ona. Páni. Koukněte na tu almaru! Neměla bys na něco 
tak velkýho mít úřední povolení, Nillová?

Ale Matt ji miloval. Matt si myslel, že je krásná.
Hluk na pláži se stupňoval, až z něj byl křik. Hučení, výkři-

ky, lidé mávali podomácku vyrobenými transparenty a vlajka-
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mi, petardy bouchaly jako výstřely z pušek. Čas se nachýlil. Za 
chvíli se ozve hvizd píšťalky. 

Začne Panika.
A v tom ho Heather uviděla. Dav se na okamžik rozestou-

pil a ona ho spatřila, jak se usmívá a s někým se baví. Pak se lidé 
zase semkli, takže jí zmizel z dohledu. „Je tady, Nat, je tady.“

„Co?“ Nat už ji neposlouchala.
Heather se zadrhl hlas a vyschlo jí v krku. Dav se znovu ro-

zestoupil a ve chvíli, kdy se  za ním Heather vydala, jako by 
ji k němu táhla zemská přitažlivost – hruď jí zaplavovala úle-
va, protože má šanci všechno napravit, šanci konečně jednou 
všechno nezvorat – a v ten moment spatřila, že se baví s Dela-
ney O’Brienovou. 

Nejen baví. Něco jí šeptá.
A pak ji líbá.
Ozval se hvizd – ostrý a pronikavý v náhle nastalém tichu, 

jako křik nějakého cizokrajného ptáka.

Heather vylezla na vrchol hřebene ve chvíli, kdy se Derek Klieg 
rozeběhl, odrazil ke skoku a s výkřikem vymrštil zkroucené tělo 
do vzduchu. O pár vteřin později dopadl do vody a dav zabu-
rácel.

Natalie se krčila asi metr od okraje, bledá ve tváři a Heather 
se na chvilinku zdálo, že ji slyší odpočítávat. Pak se otočila a ně-
kolikrát rychle zamrkala, jako by se marně pokoušela zaostřit na 
Heatheřinu tvář. Otevřela pusu a zase ji zavřela. 

Heather cítila, jak jí splašeně buší srdce. „Nazdar Nat,“ řekla, 
když se Natalie narovnala.

„Co to sakra děláš?“ prskla Nat.
Heather najednou vnímala všechno naráz – bolest v rukou 
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a stehnech, brnění v prstech, ostré mrazení větru. Natalie zuřila 
tak moc, že se třásla, ačkoli to mohlo být i chladem.

„Jdu skočit,“ odpověděla Heather a uvědomila si, jak hloupě 
to zní – jak hloupé to je. Zničehonic měla dojem, že se pozvrací. 

„Budu ti fandit,“ slibovala předtím Natalii. Pocit provini-
losti ji zaplavil stejně jako nevolnost. Ale Mattův hlas přehlu-
šil úplně všechno. Mattův hlas a  s ním pohled na mokré fl e-
ky nad Heatheřinou postelí, tlumené dunění hudby z kempu, 
pach marihuany a cigaret, smích a potom, později, něčí hlas kři-
čící Ty pitomej…

„Nemůžeš skočit,“ odporovala Natalie a dál na ni upírala po-
hled. „Skáču já.“

„Skočíme spolu,“ navrhla Heather.
Natalie o dva kroky postoupila. Heather si všimla, jak u toho 

rytmicky svírá pěsti. Sevřít, uvolnit. Sevřít, uvolnit. Třikrát za 
sebou.

„Proč to děláš?“ Ta otázka byla jen zašeptání. 
Heather nedokázala odpovědět. Ani to nevěděla, ne docela. 

Věděla – cítila – jen jedno. Že tohle je její poslední šance.
A tak prostě prohlásila: „Musím skočit hned. Než si to roz-

myslím.“
Otočila se k vodě a Natalie se po ní natáhla, jako by ji chtěla 

stáhnout zpátky. Ale neudělala to.
Heather měla pocit, že se pod ní skála začíná pohybovat a vzpí-

nat se jako kůň. Najednou se bála, že ztratí rovnováhu a skutálí se 
po kamenitém srázu a rozrazí si hlavu v mělčině pod sebou.

Panika.
Pomalými, váhavými krůčky postupovala k okraji, a stejně se 

k němu přiblížila až moc rychle.
„Ohlas se!“ zaburácel Digginův hlas.
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Dole pod jejíma nohama se v temné vodě svíjela lidská těla. 
Heather chtěla zařvat – uhněte, vypadněte, jdu skočit – ale ne-
mohla ze sebe vydat ani hlásku. Sotva popadala dech. Měla po-
cit, že jí plíce tisknou k sobě dva balvany.

A najednou nemohla myslet na nic jiného než na Chrise Hein-
ze, který před čtyřmi lety před skokem vypil čtvrt lahve vod-
ky a zakopl. Jeho hlava narazila na kámen, prasknutí ne silnější, 
než když rozklepnete vajíčko. Heather se vybavili lidé, prchají-
cí k lesu, a pohled na Chrisovo tělo, polámané a bezvládně leží-
cí napůl ponořené ve vodě.

„Ohlas svoje jméno!“ pobídl ji Diggin znovu, a dav se k němu 
přidal se skandováním: jmé-no, jmé-no, jmé-no. 

Heather otevřela ústa. „Heather,“ zaskřehotala. „Heather Nil-
lová.“ Hlas se jí zlomil a odnesl ho vítr.

Skandování neustávalo: jmé-no, jmé-no, jmé-no. A potom: 
skoč, skoč, skoč, skoč, skoč.

Heather zamrzly útroby, naplnily se sněhem. V ústech cítila 
pachuť zvratků. Zhluboka se nadechla. Zavřela oči.

A skočila. 
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Sobota, 25. června

heather

Heather ještě nikdy nelitovala ničeho tolik jako toho 
rozhodnutí zúčastnit se hry. Během následujících dnů 
jí připadalo, že musela nejspíš zešílet. Možná se na plá-

ži moc nadýchala alkoholových výparů. Možná jí na chvíli za-
temnilo mozek vidět Matta s Delaney. Momentální nepříčet-
nost. To se přece stává, ne? Někdy je na tom přece postavená celá 
obhajoba, když se někdo zblázní a sekerou rozseká svoji exman-
želku na kousíčky.

Jenže na to, aby teď odstoupila, byla moc hrdá. A datum 
prvního ofi ciálního úkolu se nezadržitelně blížilo. Přesto, že 
se po tom rozchodu chtěla navždy uklidit někam do ústraní, 
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a přesto, že se ze všech sil snažila vyhýbat všem, kdo ji znali tře-
ba jen od vidění, se k ní ta fáma stejně dostala – nějací vanda-
lové poškodili dvě vodárenské věže blízko Copake. Nasprejova-
li na ně datum. Sobota, západ slunce.

Vzkaz a pozvánka pro všechny hráče.
Pohybovala se tak pomalu, jak jen to šlo, večery trávila schou-

lená před televizí se svojí sestrou Lily, a když zrovna obsedantně 
nekontrolovala displej, jestli jí nevolal Matt, vypínala si mobil. 
Nechtěla mluvit s Bishopem, který by ji poučoval a říkal jí, že 
Matt je stejně idiot. Nat se s ní nebavila tři dny, než konečně vy-
chladla a uznala, že až tak naštvaná není. 

Čas klopýtal vpřed, sypal se tak rychle, jako by někdo začal 
život přetáčet dopředu na videu.

Nakonec dorazila i sobota, takže už se jí Heather nemohla 
vyhýbat.

Ani se nemusela bát, že ji někdo načapá, jak se v noci plí-
ží ven. Její mamka a nevlastní otec Bo se toho večera vydali do 
nějakého baru v Ancramu, což znamenalo, že domů se dopo-
tácí někdy nad ránem, nebo možná až v neděli odpoledne – se 
zakalenýma očima, načichlí kouřem, nejspíš hladoví a v hodně 
špatné náladě. 

Heather uvařila špagety a Lily je do sebe mrzutě naházela, 
aniž by odtrhla zrak od televize. Vlasy měla rozdělené pěšinkou 
přímo uprostřed a na zátylku stažené do pevného uzlu. Posled-
ní dobou je takhle nosila, takže vypadala jako stařena v těle je-
denáctileté holky. 

Lily s Heather nemluvila a Heather netušila proč, ale nemě-
la dost síly na to, aby se tím zabývala. Lily taková už byla, chví-
li se mračila jak bouře, a za pár vteřin se zas usmívala jako slu-
níčko. Poslední dobou však byla spíš v té bouřlivé oblasti. Taky 



2929

dost zvážněla, dbala na to, co má na sobě a jak má učesané vla-
sy, byla mnohem tišší, takže už nedostávala záchvaty smíchu, při 
kterých vyprskla mléko po stole, a už ani po Heather nežado-
nila před spaním o pohádku – ale Heather měla za to, že prostě 
jen dospívá. V Carpu ani nic moc k smíchu nebylo. A v kempu 
Fresh Pines už nebylo zábavného vůbec nic.

Ale i tak Heather bolelo u srdce. Stýskalo se jí po staré Lily – 
s rukama ulepenýma od Coca-Coly, rozcuchanými vlasy voní-
cími po žvýkačkách a upatlanými brýlemi. Chyběl jí pohled 
Lilyiných tmavých očí, když se k ní v noci v posteli přitočila 
a zašeptala: „Heather, vyprávěj mi něco.“

Ale takhle to prostě fungovalo. Vývoj, říkala si Heather, při-
rozený chod věcí.

V sedm třicet večer jí Bishop poslal esemesku, že už je na 
cestě. Lily se uklidila do Kouta. Tak Heather říkala jejich ložnici, 
úzkému, stísněnému pokojíku s dvěma postelemi namačkaný-
mi rovnou vedle sebe, prádelníkem s chybějící nohou, který se 
zuřivě kýval, kdykoli ho otevřela, naštípnutou lampou, oprýska-
ným nočním stolkem a všudypřítomnými závějemi odhozeného 
oblečení.

Lily ležela ve tmě s přikrývkou přitaženou až k bradě. Hea-
ther usoudila, že už asi spí, a chystala se zavřít dveře, když se Lily 
otočila a vzepřela se na lokti. V měsíčním světle, které sem pro-
nikalo skrz špinavou okenní tabulku, vypadaly její oči jako vy-
leštěné oblázky.

„Kam jdeš?“ zeptala se.
Heather se prosmýkla kolem haldy džínů, mikin, spodního 

prádla a srolovaných ponožek a posadila se k Lily na postel. Byla 
ráda, že Lily ještě nespí. Taky byla ráda, že se s ní nakonec roz-
hodla mluvit. 
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„Vyzvednou mě tu Nat a Bishop,“ vyhnula se přímé odpově-
di. „Půjdeme spolu na chvíli někam ven.“

Lily si znovu lehla a schoulila se pod dekou. Na chvíli se 
odmlčela. „A vrátíš se?“ zašeptala nakonec.

Heather se sevřelo srdce. Naklonila se, aby Lily pohladi-
la po hlavě, ale Lily ucukla. „Co je to za otázku, Liliputko 
moje?“

Lily neodpověděla. Heather pár minut jen tak seděla s tlu-
koucím srdcem, cítila se v  té tmě tak beznadějně sama. Pak 
podle Lilyina oddechování poznala, že sestra usnula. Sklonila se 
k ní a políbila ji na čelo. Měla ho horké a zpocené a Heather za-
toužila si k ní zalézt, vzbudit ji a za všechno se omluvit – za mra-
vence v kuchyni, mokré skvrny na stropě, zápach kouře a křik 
ozývající se zvenčí, za jejich matku i nevlastního otce, za ten 
ubohý život, těsný jako konzerva, který byly nucené žít.

Pak ale zvenku zaslechla tlumené zatroubení klaksonu, takže 
se zvedla a zavřela za sebou dveře.

Heather vždycky podle zvuku auta poznala, že jede Bishop. 
Jeho táta kdysi míval autoservis a Bishop byl do aut blázen. Vždyc-
ky mu šlo dávat věci do kupy. Před pár lety Heather vyrobil růži 
z měděných plátků s ocelovým stonkem a šroubky místo trnů. 
Vždycky se vrtal ve zrezivělých krámech, které posbíral bůhvíkde. 
Jeho nejnovější auto byl starý LeSabre, jehož motor zněl jako leti-
tý dědek, který chce vykašlat z plic přezku od pásku.

Heather si zabrala místo spolujezdce a Nat seděla vzadu. 
Natalie z nějakého podivného důvodu vždycky trvala na tom, 
že bude sedět jako blbeček na zadním sedadle uprostřed, 
i když v  autě nikdo jiný nebyl. Vždycky říkala, že si nerada 
vybírá jednu stranu, protože má pak pocit, jako by si zahrá-
vala se životem. Heather jí snad milionkrát vysvětlovala, že 
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sedět uprostřed je ještě nebezpečnější, ale Nat ji neposlou-
chala. 

„Nemůžu uvěřit, že jste mě do toho zatáhly,“ hudroval Bi-
shop, když Heather nastoupila. Venku pršelo – ten typ deště, 
který ani tak nepadá, ale spíš se zhmotňuje, jako by ho vydecho-
vala obří ústa. Brát si pláštěnku nebo deštník nemělo cenu – 
voda se valila ze všech stran naráz, zalézala za límce a do rukávů 
a stékala po zádech.

„No tak.“ Heather si ještě víc utáhla šňůrky od kapuce. 
„Přestaň s tím zatraceným svatouškovstvím. Paniku jsi přece sle-
doval vždycky.“

„Jo, ale to bylo před tím, než mi zešílely dvě nejlepší kama-
rádky a skočily do toho taky.“

„My to chápem, Bishope,“ ozvala se Nat. „Nechceš radši pus-
tit nějakou hudbu?“

„To asi nepůjde, madam.“ Bishop sáhl do palubní přihrádky 
a podal Heather kelímek s ledovou tříští. Modrou, její nejoblí-
benější. Heather si usrkla a cítila, jak jí příjemně zamrzá hlava. 
„Rádio je zničený. Právě se snažím přepojit dráty a –“

Nat ho přerušila přehnaným zaúpěním. „Už zase?“
„No co? Prostě miluju starý auta.“ 
Poklepal na volant a na nájezdu na dálnici přidal rychlost. 

Jeho LeSabre v odpověď nesouhlasně zakvílel, načež to v něm 
několikrát důrazně bouchlo a strašidelně zachrastilo, jako by se 
motor už dočista rozpadal. 

„Myslím, že ta láska není vzájemná,“ zavrčela Nat a Heather 
se zasmála. Najednou se cítila míň nervózní. 

Bishop sjel ze silnice a auto poskočilo na úzké štěrkové cestě, 
která vedla podél okraje parku. Světla refl ektorů v pravidelných 
intervalech ozařovala cedule s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN. 
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Podél cesty už parkovala pěkná řádka aut, většina z  nich tak 
blízko u lesa, jak to jen šlo, takže to vypadalo, jako by některé 
z nich už obrůstal lesní podrost.

Heather okamžitě rozeznala Mattovo auto – starý, ojetý Jeep, 
který zdědil po strýčkovi, se zadním nárazníkem oblepeným dě-
tinskými samolepkami, které se Matt zoufale snažil seškrábat, 
takže jejich zbytky vypadaly jako pavučiny.

Heather si pamatovala, kdy v něm spolu jeli poprvé na osla-
vu toho, že Matt po třech neúspěšných pokusech konečně udělal 
řidičák. Zastavoval a  rozjížděl se tak trhaně, že Heather měla 
strach, aby nevyzvracela ty koblihy, co jí koupil. Ale Matt byl tak 
šťastný, že byla šťastná taky. 

Celý den, celý týden marně doufala, že ho uvidí, a zároveň 
se modlila, aby ho už neviděla nikdy. 

Pokud tu byla i Delaney, tak se nejspíš pozvrací doopravdy. 
Neměla si dávat tu ledovou tříšť. 

„Jsi v pohodě?“ zašeptal Bishop, když vylezli z auta. Odjak-
živa ji měl dokonale přečtenou. Měla to ráda, ale zároveň ho za 
to nenáviděla.

„Nic mi není,“ odsekla trochu moc prudce.
„Proč jsi to udělala, Heather?“ zeptal se Bishop a vzal ji za lo-

ket, aby zastavila. „Proč jsi to doopravdy udělala?“
Heather si uvědomila, že Bishop má na sobě stejné oblečení, 

které měl i posledně na pláži – vybledlé modré tričko s obráz-
kem a džíny tak dlouhé, že mu plandaly až pod patami conver-
sek – a z nějakého důvodu ji to popudilo. Špinavě blond vlasy 
mu pod prastarou kšiltovkou trčely kolem hlavy v těch nejšíleněj-
ších úhlech. Ale voněl hezky, svou charakteristickou vůní, jako 
vnitřek šuplíku plného starých mincí a mentolových bonbónů. 

Na zlomek vteřiny ji napadlo, že mu řekne pravdu: Že když 
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se s ní Matt rozešel, najednou si poprvé v životě uvědomila, že 
je absolutní nicka.

Jenže pak to Bishop zkazil. „Prosím tě, řekni mi, že to není 
kvůli Mattovi Hepleymu,“ prohlásil. A následovalo to jeho zve-
dání očí v sloup.

„Nech toho, Bishope.“ Nejradši by ho praštila. Jak vyslovil 
to jméno, udělal se jí knedlík v krku.

„No tak mi to vysvětli. Sama jsi nejmíň milionkrát říkala, že 
Panika je pitomost.“

„Nat se přece účastní taky, ne? A ji nepoučuješ.“
„Nat je idiot,“ řekl Bishop. Sundal si čepici a prohrábl si ru-

kou vlasy, které se mu okamžitě jako zelektrizované postavily 
kolem hlavy. Bishop vždycky prohlašoval, že jeho superschop-
nost jsou elektromagnetické vlasy. Heather měla pocit, že její 
jediná superschopnost je to, že se jí na obličeji dokáže kdykoli 
objevit aspoň jeden červený pupínek.

„Vždyť je to jedna z tvejch nejlepších kamarádek,“ upozor-
nila ho.

„No a? Stejně je idiot. Já idioty nediskriminuju, klidně se 
s nima bavím.“

Heather to nedalo a rozesmála se. Bishop se taky usmál, tak 
široce, že Heather viděla, jak se mu překrývají přední zuby.

Bishop si znovu narazil kšiltovku a uhladil si neposlušné vla-
sy. Byl jedním z mála kluků z Heatheřina okolí, co byli vyšší než 
ona – dokonce ani Matt nebyl vyšší, měřili úplně stejně, metr 
osmdesát. Heather byla za Bishopovu výšku vděčná, ale občas 
ho za to nesnášela, jako by se jí tím, že ji převyšuje, snažil něco 
dokázat. Do dvanácti let byli na centimetr stejně vysocí. Na 
rámu dveří Bishopova pokoje byly tužkou namalované značky, 
které to dokazovaly.
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„Sázím na tebe, Nillová,“ pronesl tlumeným hlasem. „Jen 
abys věděla. Nechci, abys hrála. Myslím si, že je to fakt idiotský. 
Ale sázím na tebe.“ Objal ji paží kolem ramen a zmáčkl a něco 
v jeho hlase jí připomnělo, že kdysi – už se to zdálo tak strašně 
dávno – do něj chvíli byla bezhlavě zamilovaná.

V prváku se jednou nemotorně políbili za multikinem v Hud-
sonu, ačkoli Heather měla mezi zuby zaseknutý popcorn, a pak 
se dva dny vodili za ruce a najednou si nedokázali normálně po-
vídat, i když se kamarádili už od školky. A pak se s ní Bishop ro-
zešel a Heather kývala, že to chápe, i když to nechápala. 

Ani nevěděla, proč si na to vzpomněla. Teď už si nedokáza-
la představit, že by se do Bishopa zamilovala. Byl pro ni jako 
bratr – jako nesnesitelný brácha, který vás vždycky škodolibě 
upozorní na nový pupínek. A Heather vždycky nějaký měla. 
I když jen jeden. 

Z lesa se k nim linula slabá melodie a praskavé dunění Dig-
ginova hlasu, zesíleného megafonem. Vodárenské věže počmá-
rané graffi  ti a sotva čitelným nápisem OKRES COLUMBIA 
byly zespoda jasně nasvícené. Na svých tenkých kovových no-
hách vypadaly jako přerostlí komáři. 

Ne, jako jeden komár – se dvěma kulatými ocelovými klou-
by. Protože Heather i takhle zdálky viděla úzké dřevěné prkno, 
které je spojovalo, patnáct metrů nad zemí. 

Tentokrát byl úkol úplně jasný.
Než Heather, Bishop a Nat dorazili na místo přímo pod 

věžemi, kde už se shromáždil dav, z Heather úplně lilo. Jako 
obvykle tu byla nálada jako na oslavě, lidé byli nabuzení a vy-
dráždění, ačkoli všichni mluvili šeptem. Někomu se povedlo sem 
mezi stromy vmanévrovat dodávku. K  jejímu motoru byl na-
pojený světlomet, který teď ozařoval věže a  prkno natažené 
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mezi nimi v mlze padajícího deště. Sem a tam se v pravidelných 
intervalech rozsvěcely cigarety a z autorádia se linula nějaká sta-
rá rocková pecka a dokreslovala šum konverzace. Dnes musí být 
všichni mnohem víc potichu, protože nejsou daleko od silnice.

„Slib mi, že mě v tom nenecháš, jo?“ ozvala se Nat. Heather 
byla ráda, že to Nat řekla. I když tu byly mezi spolužáky, lidmi, 
které znaly celý život, Heather najednou popadl děs z toho, že 
by se mohla ztratit v davu.

„Neboj,“ slíbila. Pokusila se Nat vyhnout pohledem a uvě-
domila si, že nevědomky v davu hledá Matta. O kousek dál se 
choulil hlouček hihňajících se druhaček. Shayna Lambertová se 
zachumlala do deky a v ruce držela termosku něčeho horkého, 
jako by šla na fotbalový zápas. 

Heather si ke svému překvapení všimla i Vivian Tragerové, 
jak postává o  samotě opodál od ostatních. Vlasy měla splete-
né do dreadů a v měsíčním světle se matně leskly její piercingy. 
Heather ji ještě nikdy v životě neviděla na žádné společenské 
události – vlastně ji skoro nevídala vůbec, protože Viv většinou 
chodila za školu a dělala servírku. To, že se ukázala tady, Hea-
ther z nějakého důvodu zneklidnilo ještě víc.

„Bishope!“ Avery Wallaceová se prodrala davem a bez otálení 
se vrhla Bishopovi kolem krku, jako by ji právě zachránil před 
nějakou pohromou. Bishop se sklonil, aby ji políbil, a Heather 
se odvrátila. Avery měřila jen něco přes metr padesát a Heather 
si vedle ní připadala jako obr.

„Stýskalo se mi,“ zakňourala Avery, když se Bishop odtáhl. 
Heather si vůbec nevšímala. Jednou ji totiž slyšela, jak říká, že 
Avery vypadá jako oloupaná kreveta, a zjevně jí to ještě neodpus-
tila. Bylo na tom ovšem něco pravdy – Avery byla malá a růžová 
jako kreveta, takže Heather si svoji poznámku ani moc nevyčítala.
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Bishop zamumlal něco v odpověď. Heather se udělalo ne-
volno a zase ji bodlo u srdce. Nikdo by neměl být šťastný, když 
vám je tak mizerně, a už vůbec ne vaši nejlepší kamarádi. Na to 
by měl existovat zákon. 

Avery se zachichotala a  stiskla Bishopovu ruku. „Dojdu si 
pro pivo, jo? Hned jsem zpátky. Nikam nechoď.“ Pak se otoči-
la a zmizela. 

Bishop se okamžitě obrátil na Heather a zvedl obočí. „Ani 
slovo,“ varoval ji.

„Co?“ Heather zvedla obě ruce na znamení míru.
Bishop jí namířil ukazováček do tváře. „Já vím, co si myslíš,“ 

osopil se na ni a pak ukázal prstem i na Nat. „A ty taky.“
Nat nasadila svůj nejnevinnější výraz. „To není fér. Já si prá-

vě myslela, jaký je Avery půvabný doplněk. Je tak malá a sklad-
ná.“

„Akorát do kapsy,“ souhlasila Heather.
„Dobře, dobře.“ Bishop se ze všech sil snažil tvářit naštvaně. 

„Už dost.“
„To měl být kompliment,“ ohradila se Nat.
„Řekl jsem dost!“ Po chvíli se ale k Heather naklonil a za-

šeptal: „Víš, že v kapse ji nosit nemůžu. Kouše.“ Jeho rty se do-
tkly Heatheřina ucha – nepochybně omylem – a Heather se za-
smála.

Nervózní balvan v  jejím žaludku jako by se uvolnil. Jenže 
pak někdo vypnul hudbu a všichni ztichli a strnuli a Heather 
bylo jasné, že je to tady. A najednou ji zas pohltil ochromující 
chlad, jako by jí déšť zamrzal přímo na kůži. 

„Vítejte na druhém úkolu,“ zaburácel Diggin.
„Polib si, Rodgersi,“ zahulákal někdo a ozvalo se zavýskání 

a pár výbuchů smíchu. „Šššš,“ zasyčel někdo další.
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Diggin předstíral, že nic neslyšel. „Tohle je test odvahy a rov-
nováhy –“

„A střízlivosti!“
„Vole, já z toho fakt sletím.“
Další zachechtání. Heather se nedokázala ani pousmát. Nat 

se vedle ní neklidně ošívala, s rukama na bocích se otáčela do-
leva a doprava. Heather se ani nevzmohla na to se zeptat, co to 
dělá.

Diggin mlel dál. „A také test rychlosti, protože všem soutěží-
cím se bude měřit čas –“

„Panebože, tak už se vymáčkni.“
Diggin se konečně naštval. Odtáhl si megafon od úst. „Drž 

už hubu, Lee.“
Jeho výrok vyvolal další salvu smíchu. Heather to všechno 

připadalo nereálné, jako by se dívala na fi lm a  zvuk se o pár 
vteřin zpožďoval. Najednou se nemohla přimět odtrhnout zrak 
od toho úzkého pruhu nahoře, pár centimetrů dřeva natažené-
ho patnáct metrů nad zemí. Skok byl součástí tradice, spíš pro 
zábavu než pro cokoli jiného. Prostě se vrhnete do vody. Tady 
se vrhnete spíš k tvrdé zemi, ušlapané hlíně. To se přežít nedá.

Motor auta se několikrát zadrhnul a potom chcípl docela, 
takže se kolem rozhostila tma. Několik lidí nesouhlasně vyjek-
lo. Když za pár vteřin motor znovu naskočil, Heather spatřila 
Matta. Stál přímo v paprsku refl ektoru, ruku měl položenou na 
Delaneynině zadku a smál se.

Heather se okamžitě zvedl žaludek. Nejdivnější na tom bylo, 
že se jí zvedal víc z tohohle – toho, že držel Delaney za zadek – 
než z toho, že je vidí spolu. Na ni takhle nikdy nesahal, dokon-
ce si vždycky stěžoval, že páry, které se takhle dotýkají, by se 
měly střílet.
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Možná měl dojem, že Heather není dost hezká. Možná si 
s ní připadal trapně.

Možná že jí prostě jen lhal, aby nezranil její city. 
Možná že ho nikdy doopravdy neznala. 
Ta myšlenka ji vyděsila. Pokud neznala Matta Hepleyho – 

kluka, který jí zatleskal, když vykrkala abecedu, a který si jed-
nou všiml, že má na bílých šortkách skvrnku od menstruační 
krve, a vůbec nic si z toho nedělal a tvářil se, že ho to neznechu-
tilo – tak si přece nemohla být jistá, že vůbec někoho zná. Třeba 
tu nezná vůbec nikoho, neví, čeho jsou lidé schopní.

Najednou si byla vědoma nehybnosti, odmlky ve smíchu 
a hovoru, jako by všichni naráz zadrželi dech. A zjistila, že Kim 
Hollisterová se pomalu vysunuje na prkno vysoko nad jejich 
hlavami, tvář bledou strachem, a že plnění úkolu začalo.

Kim se po prkně posunovala čtyřicet sedm vteřin, než do-
šla na druhý konec, šoupala nohama, pravou neustále před le-
vou. Když se bezpečně dostala k protější vodárenské věži, letmo 
ji objala oběma rukama a dav vydechl jako jeden muž.

Pak nastoupil Felix Harte a  zvládl to ještě rychleji, kráčel 
vpřed krátkými, úsečnými kroky jako provazochodec. Po něm 
šel Merl Tracey, a ještě než se dostal bezpečně na druhou stranu, 
Diggin zvedl megafon a začal vytrubovat další jméno.

„Heather Nillová! Heather Nillová na scénu!“
„Hodně štěstí, Heather,“ popřála jí Nat. „Nedívej se dolů.“
„Dík,“ odpověděla mechanicky Heather, a uvědomila si, jak 

je ta rada směšná. Když jste patnáct metrů nad zemí, kam jinam 
se asi tak budete koukat?

Měla pocit, že kráčí vpřed v naprostém tichu, ačkoli věděla, že 
to je dost nepravděpodobné. Diggin by si ten megafon od huby 
neodtrhl ani za nic. Ten pocit měla proto, že se bála. Bála se a zá-
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roveň stále jako pitomec zoufale myslela na Matta, přemítala, jest-
li ji sleduje s rukou stále ještě přilepenou k Delaneynině pozadí.

Heather začala stoupat po žebříku připevněném k jedné noze 
východní věže. Pod ztuhlými prsty skoro ani necítila kluzké, 
studené kovové příčky. Napadlo ji, že Matt teď zírá na její zadek 
a ohmatává zadek Delaney, což je fakt zvrácené.

A pak ji napadlo, že právě teď vidí její zadek úplně všich-
ni, a na okamžik zpanikařila. Co když jí pod džínami prosvíta-
jí obrysy kalhotek? Heather vždycky nesnášela tanga a nechápa-
la holky, které je dobrovolně nosily.

V polovině výšky žebříku ji napadla ještě další věc. Pokud se 
tak moc stresuje kvůli prosvítajícímu spodnímu prádlu, tak se pře-
ce nemůže nechat rozhodit strachem z výšek. Poprvé po dlouhé 
době si začala připadat sebejistěji. 

Největší problém byl déšť. Příčky žebříku jí podkluzova-
ly pod rukama i pod podrážkami tenisek a voda jí zamlžovala 
zrak. Když se konečně dostala na úzkou plechovou římsu obíha-
jící vodní nádrž na vrcholku věže a vyškrábala se na nohy, strach 
ji udeřil s novou silou. Nebylo tu nic, čeho by se mohla zachy-
tit, jen hladký, mokrý kov za zády a všude okolo prázdno. Život 
a smrt vzdálené od sebe jen několik centimetrů.

Heather cítila, jak se jí mravenčení rozlévá z chodidel do no-
hou a dál do dlaní, a na zlomek vteřiny se neděsila toho, že spad-
ne, ale toho, že skočí, že se odrazí a vrhne do temného vzdu-
choprázdna. 

Sunula se bokem směrem k dřevěné příčce. Zády se co nej-
víc tiskla k nádrži a modlila se, aby lidem dole nepřipadala tak 
vyděšená, jak se cítila. 

Kdyby vykřikla, nebo zaváhala – to všechno by se počíta-
lo proti ní.
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„Teď!“ zaburácel zespoda Diggin. Heather věděla, že pokud 
se chce udržet ve hře, musí se okamžitě pohnout.

Silou vůle se odlepila od nádrže a pomalu se sunula k prknu, 
které bylo k  římse narychlo připevněné několika zohýbanými 
šrouby. V duchu najednou viděla, jak dřevo praská pod její vá-
hou, jak se její tělo řítí tmou. Ale prkno drželo.

Bezděky rozpažila, aby udržela rovnováhu, a už nemyslela 
ani na Matta a Delaney, ani na Bishopa, jak na ni zezdola zíra-
jí. Myslela jen na prázdno pod sebou, na to hrozivé mravenčení 
v nohách, nutkání skočit.

Bylo by rychlejší, kdyby šla normálně, kdyby kladla nohu 
před nohu, jenže se nemohla přimět k tomu přerušit kontakt se 
dřevem. Kdyby zvedla nohu, odlepila se od prkna patou nebo 
prsty u nohou, zhroutila by se, svalila se do strany a zemřela. 
Heather vnímala hluboké ticho, tak tíživé, že slyšela i šumění 
deště a svoje oddychování, mělké a zrychlené.

Pod ní zářilo oslepující světlo, ten druh, co vidíte těsně před 
smrtí. Lidé splynuli se stíny a Heather se na okamžik lekla, že 
doopravdy umřela, že je úplně sama na úzkém, holém prkně 
a na každé straně na ni čeká nekonečný pád do tmy.

Centimetr po centimetru se sunula vpřed, tak rychle, jak to 
jen bez zvedání nohou šlo.

A pak bylo najednou po všem – Heather stála u druhé věže 
a nevědomky ji objala stejně jako předtím Kim, přitiskla se k ná-
drži a nechala si smáčet mikinu. Zezdola se ozval jásot a mega-
fon ohlásil další jméno: Ray Hanrahan.

Heather zvonilo v uších a v ústech cítila pachuť kovu. Ho-
tovo. Je po všem. Najednou měla pocit, že neovládá své paže, že 
jí svaly změkly úlevou. Nemotorně lezla dolů po žebříku a pak 
se prostě pustila a poslední metr proletěla vzduchem, zakymá-
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cela se a dvěma kroky se zase narovnala. Lidé se po ní natahova-
li, poplácávali ji po ramenou a po zádech. Heather ani nevědě-
la, jestli se usmívá, nebo ne.

„To bylo úžasný!“ Nat se prodírala davem a pak Heather 
matně ucítila, jak ji objímá. „Jaký to je? Hrozný? Bála ses?“

Heather si všimla, že na ně ostatní stále zírají, a zavrtěla hla-
vou. „Bylo to rychlý,“ vydechla. Jakmile ta slova byla venku, 
ulevilo se jí. Je po všem. Stála uprostřed davu a vzduch byl cí-
tit mokrým fl ísem a kouřem z cigaret. Bylo to skutečné. Oprav-
dové.

„Čtyřicet dva vteřin,“ oznámila Nat hrdě. Heather ani neza-
slechla, že by její čas někdo ohlašoval.

„Kde je Bishop?“ zeptala se. Už se začínala cítit dobře. Po 
těle se jí rozlévala radost. Čtyřicet dva vteřin. To není špatné.

„Šel hned za mnou…“ Nat se otočila a přejela očima dav, ale 
ve světle čelních refl ektorů dodávky vypadali všichni jako tem-
né siluety, sotva načrtnuté postavy na obraze.

Ozvalo se další zajásání. Heather vzhlédla a zjistila, že Ray už 
prkno přešel. Digginův hlas se dutě rozlehl nad jejich hlavami. 
„Dvacet dva vteřin! Dosud nejlepší čas!“

Heather se snažila potlačit nelibost. Raye Hanrahana nesná-
šela. V sedmé třídě byla Heather jednou z posledních dívek, 
které ještě nenarostla prsa, a Ray jí na skříňku pověsil sportov-
ní podprsenku a začal rozhlašovat, že Heather bere prášky, aby 
se proměnila na kluka. „Už ti rostou chlupy na hrudi?“ posmí-
val se jí, kdykoli se míjeli na chodbě. Nechal ji na pokoji teprve, 
když mu Bishop pohrozil, že nahlásí na policii jeho bratra Luka, 
který prodával trávu v pizzerii, kde pracoval – vždycky, když si 
zákazník řekl o „víc oregana“, schoval mu balíček s marihuanou 
pod pizzu. 
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Jako další šel Zev Keller. Heather úplně zapomněla, že chce 
najít Bishopa. Ohromeně sledovala, jak se Zev pouští na prk-
no. Z bezpečí pevné půdy pod nohama to vlastně byla krásná 
podívaná: jemná mlha deště a Zevova silueta s roztaženými pa-
žemi temně se odrážející od mraků. Ray ještě neslezl dolů. Nej-
spíš se taky díval, jenom přelezl na druhou stranu nádrže, tak-
že ho nebylo vidět. 

Stalo se to ve zlomku vteřiny. Zev sebou trhl do strany, ztra-
til rovnováhu a padal. Heather bezděky vyjekla. Cítila, jak jí 
srdce vyskočilo až do krku, a zatímco Zev divoce máchal ruka-
ma a jeho rty se zkroutily do výkřiku, si Heather pomyslela: Nic 
a nikdo z nás už nikdy nebude jako dřív.

A pak se Zev zase stejně rychle narovnal. Došlápl levou no-
hou zpátky na prkno a přestal se neovladatelně kymácet zleva 
doprava jako utržené kyvadlo. Napřímil se.

Někdo zakřičel jeho jméno. A pak se spustil potlesk, nabí-
rající na síle s každým Zevovým nejistým krokem, dokud ne-
došel na druhou stranu. Nikdo neslyšel Diggina ohlásit, jak 
dlouho mu to trvalo. Nikdo si ani nevšiml Raye, jak slézá ze 
žebříku.

Jakmile však byl na zemi i Zev, vrhl se na Raye. Byl sice men-
ší než on a hubenější, ale napadl ho zezadu a Ray to nečekal. 
Během vteřiny sletěl na zem obličejem do bahna.

„Ty posranej hajzle. Něco jsi po mně hodil!“
Zev napřáhl ruku, zaťatou v pěst. Ray se zkroutil a setřásl ho.
„Co to meleš?“ Ray se vyškrábal na nohy a jeho tvář se za-

leskla v  záři refl ektoru. Nejspíš si o  ostrý kámen natrhl ret. 
Krvácel. Byl ošklivý a rozzlobený.

Zev se zvedl taky. Divoké černé oči mu sršely nenávistí. Dav 
strnule mlčel a Heather se znovu zdálo, že slyší déšť, tisíce růz-
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ných kapek dopadajících naráz. Všechno viselo ve vzduchu, při-
pravené každou chvíli spadnout.

„Nelži,“ prskl Zev. „Trefi ls mě tím do hrudi. Chtěls, abych 
spadnul.“

„Ty ses zbláznil.“ Ray se otočil k odchodu.
Zev se na něj znovu vrhl, a už se zase váleli po zemi a dav 

se semknul, všichni začali křičet, přetlačovat se, aby lépe vidě-
li, a několik lidí skočilo vpřed, aby od sebe oba kluky odtrhli. 
Na Heather se ze všech stran někdo tlačil. Ucítila něčí ruku na 
zádech a měla co dělat, aby nespadla. Instinktivně se Nat chy-
tila za ruku.

„Heather!“ Natalie měla ve zbledlé tváři vyděšený výraz. Dav 
je rozdělil a Nat zmizela v rozmazané záplavě těl.

„Nat!“ Heather se prodírala davem, oháněla se lokty a pro 
jednou byla fakt ráda, že je tak vysoká. Nat se pokoušela vstát, 
a když se k ní Heather dostala, vykřikla bolestí.

„Kotník!“ ječela zděšeně Nat a držela se za nohu. „Někdo mi 
stoupnul na kotník.“

Heather k ní natáhla paži, a pak znovu ucítila ruku na svých 
zádech. Teď to ale byl pomalý, úmyslný pohyb. Heather se chtěla 
otočit, podívat se, kdo ji strčil, ale najednou byla na zemi, obli-
čej v blátě. Nohy ostatních kopaly hlínu všemi směry a cákaly jí 
bahno do tváře. Heather napadlo, jestli tohle všechno – rvačka 
a rozzuřený dav – nemělo být součástí úkolu. 

Pak ucítila, jak se dav na okamžik rozestoupil.
„Honem.“ Podařilo se jí vstát a popadnout Natalii za paži.
„To bolí,“ zaúpěla Nat a do očí jí vhrkly slzy. Ale Heather ji 

vytáhla na nohy.
Náhle se z lesa ozval hlas, silný a strašidelně zkreslený.
„Stát! Nikdo ani hnout!“
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Policie.
Všude chaos. Dav přejížděly paprsky světla a ozařovaly bílé, 

strnulé tváře. Lidé se tlačili, prchali pryč, mizeli v lese. Heather 
napočítala čtyři policisty – jeden z nich právě někoho povalil na 
zem, ale neviděla koho. Heather vyschlo v ústech, jako by spo-
lykala křídu, a myšlenky se jí rozutekly. Mikinu měla potřísně-
nou blátem a hruď jí sevřel chlad.

Bishop je pryč. Bishop má auto.
Auto. Musí se dostat pryč – nebo se schovat.
Heather pevně chytila Nat za paži a pokoušela se ji táhnout 

dopředu, ale Nat klopýtla. Oči se jí zalily slzami. 
„Já nemůžu,“ zajíkla se.
„Musíš.“ Heather byla zoufalá. Kde sakra vězí Bishop? Se-

hnula se a chytila Nat paží kolem pasu. „Opři se o mě.“
„Nemůžu,“ opakovala Nat. „Strašně to bolí.“
Pak se úplně odnikud zjevil Dodge Mason. Najednou stál 

vedle nich a aniž by se zastavil, beze slova vzal Nat kolem pasu 
a spolu s Heather ji nesli pryč. Nat překvapeně vyjekla, ale ne-
bránila se. Heather měla chuť Dodge obejmout.

„Jdeme,“ pobídl je.
Klopýtavě, ale tak rychle, jak to šlo, se vydali k lesu, pryč od 

megafony zesílených hlasů, křiku a světel. Byla tu tma. Dodge 
vytáhl mobil a  jeho slabá modravá záře osvětlovala mokré lis-
tí pod jejich nohama, vlhké kapradí a mechem obrostlé stromy. 

„Kam to jdeme?“ zašeptala Heather. Srdce jí hlasitě tlouklo. 
Nat nemohla došlápnout na levou nohu, takže se o ni při kaž-
dém druhém kroku ztěžka opřela.

„Musíme počkat, než fízlové vypadnou,“ odpověděl udýchaně 
Dodge. 

Asi sto metrů za vodárenskými věžemi se mezi stromy krčil 
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úzký domek s čerpadlem. Heather ulyšela hučení strojů pro-
nikající stěnami. Zastavili u něj a Dodge otevřel dveře. Bylo 
odemčeno. 

Uvnitř to bylo cítit plísní a kovem. Místnosti dominovaly 
dvě obrovské nádrže a několik kusů zrezivělého elektrického 
náčiní. Vzduch byl plný neustávajícího mechanického hučení, 
jako by tu bylo tisíc kovových cvrčků. Křik z  lesa už sem sly-
šet nebyl.

„Bože.“ Nat ztěžka vydechla, sedla si na zem a s bolestivým 
výrazem ve tváři před sebe natáhla levou nohu. „To bolí.“

„Asi sis ho vymkla,“ poznamenal Dodge. Sedl si taky, ale ne 
moc blízko.

„Přísahám, že mi na něj někdo dupnul. Až to křuplo.“ Nat 
se naklonila a opatrně ohmatávala svůj kotník. Sykla bolestí.

„Nech toho, Nat,“ okřikla ji Heather. „Hned jak budem moct, 
seženem ti na to led.“

Heather byla vyčerpaná a roztřásla se zimou. Příval energie, 
který cítila poté, co splnila úkol, byl pryč. Byla zmoklá a hla-
dová a rozhodně se jí nechtělo prosedět půlku noci v nějakém 
blbém domku s čerpadlem. Vytáhla mobil a poslala esemesku 
Bishopovi. Kde jsi?

„Jak jsi věděl, že máme jít sem?“ zeptala se Dodge Nat.
„Našel jsem to tu před pár dny,“ odvětil Dodge. „Když jsem 

se tu byl porozhlídnout. Nevadí, když si zapálím?“
„Trochu jo,“ řekla Heather.
Dodge pokrčil rameny a schoval krabičku cigaret zpátky do 

kapsy. Mobil ale nechal vytažený na zemi, takže jeho siluetu ob-
klopovalo modré světlo.

„Díky,“ vyhrkla najednou Nat. „Žes mi pomohl. To bylo 
fakt… vždyť jsi nemusel.“
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„To nic nebylo,“ odpověděl Dodge. Heather mu neviděla do 
tváře, ale jeho hlas zněl nějak podivně, jako by ho někdo dusil.

„Víš co, vždyť jsme se spolu nikdy nebavili…“ Nat si nejspíš 
uvědomila, jak nafoukaně to zní, a odmlčela se.

Na chvíli se v domku rozhostilo ticho. Heather poslala další 
esemesku Bishopovi. Co je, sakra?

Pak Dodge zničehonic spustil. „Ale bavili. Mluvili jsme spolu 
loni, na absolventským táboráku. Myslela sis, že se jmenuju Dave.“

„Vážně?“ Nat se nervózně zahihňala. „To je blbý. Asi jsem byla 
opilá. Pamatuješ se na to, Heather? Pily jsme ty nechutný panáky.“

„Hm.“ Heather si nesedla. Opírala se o dveře a nasloucha-
la zvukům deště, který teď do střechy bubnoval o něco prud-
čeji. Napínala uši, aby přes dopadající kapky zaslechla vzdálený 
křik. Nemohla uvěřit, že jí Bishop neodpověděl. Obvykle na její 
zprávy reagoval okamžitě. 

„Ale tak já jsem úplně blbá,“ pokračovala Nat. „To ti potvrdí 
všichni. Přece bych nemohla zapomenout takový jméno, jako je 
Dodge, ne? Taky bych chtěla mít tak hustý jméno.“

„Mně se tvoje jméno líbí,“ řekl tiše Dodge.
Heather ucítila, jak jí projela pronikavá bolest. Zaslechla 

v  Dodgově hlase důvěrně známou touhu, těžko skrývanou 
prázdnotu – a v tu chvíli bez nejmenší pochyby věděla, že Dod-
ge je do Natalie zakoukaný.

Na zlomek vteřiny ji zaslepila závist, sevřela jí útroby. No 
jistě. Samozřejmě že Dodgovi se líbí Nat. Byla hezká a  vese-
lá a drobná a roztomilá, jako zvířátko, které se dá nosit s sebou 
v kapse. Jako Avery.

To srovnání ji napadlo zničehonic a Heather ho rychle za-
plašila. Avery jí byla ukradená a bylo jí jedno, jestli se Nat Dod-
govi líbí, nebo ne. Do toho jí nic není.
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I tak jí ale ta myšlenka bubnovala v hlavě jako neustávají-
cí pleskání dešťových kapek. Myšlenka, že ji nikdy nikdo milo-
vat nebude.

„Jak dlouho myslíš, že budeme čekat?“ zeptala se Nat.
„Už moc dlouho ne,“ prohlásil Dodge.
Pár minut jen mlčky seděli. Heather bylo jasné, že by se měla 

pokusit o konverzaci, ale byla na to moc unavená.
„Kdyby aspoň nebyla taková tma,“ zakňourala Nat po chví-

li a zavrtěla se. Heather z jejího tónu poznala, že Nat začíná být 
netrpělivá.

Dodge se zvedl. „Počkejte tady,“ nakázal jim a vyklouzl 
ven. 

Nějakou dobu se neozývalo nic kromě plechového dunění 
v trubkách a syčení deště na střeše.

„Pojedu do Los Angeles,“ vyhrkla najednou Nat. „Pokud vy-
hraju.“

Heather se k ní obrátila. Nat se tvářila vzdorně, jako by če-
kala, že si z ní Heather začne dělat legraci. „Co tam?“ zeptala se 
Heather.

„Za serfařema,“ zvedla Natalie oči v sloup. „Hollywood, ty 
trubko. Cos myslela?“

Heather přešla k ní a přikrčila se. Nat vždycky prohlašova-
la, že chce být herečkou, ale Heather nikdy ani nenapadlo, že to 
myslí vážně – že to vážně chce udělat, a že se kvůli tomu dokon-
ce přihlásí do Paniky. 

Ale Heather ji prostě jen šťouchla do ramene. „Slib mi, že až 
budeš slavná a bohatá, nezapomeneš na tu trubku, cos ji kdysi 
dávno znávala.“

„Slibuju,“ usmála se Nat. Ve vzduchu bylo slabě cítit uhlí. 
„A co ty? Co budeš dělat, pokud vyhraješ?“
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Heather potřásla hlavou. Chtěla říct poběžím, dokud mi ne-
prasknou plíce. Položím mezi sebe a Carp tisíce a  tisíce kilomet-
rů. Nechám starou Heather za sebou, pohřbenou v prachu. Místo 
toho pokrčila rameny. „Prostě někam odjedu. Za šedesát sedm 
tisíc si koupíš hodně litrů benzínu.“

Nat zavrtěla hlavou. „No tak, Heather,“ zašeptala. „Proč jsi 
skočila? Doopravdy.“

A Heather zase vytanul na mysli Matt a to, jak mu málem 
řekla, že ho miluje, a skoro se rozbrečela. „Tys to věděla?“ za-
skřehotala nakonec. „Myslím o Mattovi a Delaney.“

„Něco jsem zaslechla,“ odpověděla Nat opatrně. „Ale nevěři-
la jsem tomu.“

„Slyšela jsem… že ona s ním…“ Heather ze sebe ta slova ne-
dokázala vymáčknout. Bylo jí jasné, že je asi trochu prudérní, 
obzvlášť ve srovnání s Nat. Cítila se trapně, ale zároveň na to 
byla svým způsobem hrdá. Prostě jen netušila, co je tak skvělé-
ho na tom se s někým jen tak vyspat. „V pitomým Arboretu.“

„Je to děvka,“ prohlásila Nat věcně. „Určitě od ní chytne ka-
pavku. Nebo něco horšího.“

„Horšího než kapavka?“ zapochybovala Heather. 
„Syfi lis. Z toho ti změkne mozek, máš v něm pak díry jak 

v ementálu. Úplně zblbneš.“
Heather občas zapomínala, jak ji Nat vždycky dokáže roze-

smát. „To snad ne,“ řekla a povedlo se jí vyloudit na tváři úsměv. 
„Vždyť on byl blbej už předtím. Myslím, že by mu z toho mozku 
už nezbylo nic.“

„Chceš říct, to snad jo.“ Nat předstírala, že zvedá skleničku. 
„Na Delaneyin syfi lis.“

„Ty jsi blázen,“ okřikla ji Heather, ale už se neudržela a za-
čala se smát.
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Nat si z ní nic nedělala. „Ať z Mattova mozku nadělá lahod-
ný, mazlavý sýr.“

„Amen,“ vydechla Heather a natáhla ruku.
„Amen,“ zopakovala Nat a předstíraně si připily.
Heather opět vstala a šla ke dveřím. Dodge se ještě nevrátil. 

Přemítala, co asi dělá. 
„Myslíš –“ Heather se zarazila a zhluboka se nadechla. „Mys-

líš, že mě někdy někdo bude mít rád?“
„Já tě mám ráda,“ opáčila Nat. „Bishop tě má rád. Tvoje mam-

ka tě má ráda.“ Heather se ušklíbla. „Ale má,“ trvala na svém Nat, 
„svým vlastním způsobem. A Lily tě má taky ráda.“

„Ale to se nepočítá,“ řekla Heather. Pak si uvědomila, jak to 
zní, a zasmála se. „Nic ve zlým.“

„V klidu,“ usmála se Nat.
Po chvíli Heather dodala: „Já tě taky mám ráda. Bez tebe 

bych nebyla nic. Vážně. Zešílela bych, takže by mě zavřeli do 
blázince a teď bych si do bramborový kaše kreslila mimozem-
šťany.“

„Já vím,“ mrkla Nat.
Heather měla pocit, že se tu ve tmě odvíjí všechny ty roky, 

co spolu prožily, celý jejich život. To, jak trénovaly líbání na 
ozdobných polštářích Nataliiny mamky, první vykouřená ci-
gareta, po které se Heather pozvracela, všechny ty esemesky 
poslané tajně o hodině, prsty míhající se pod lavicí a za učeb-
nicemi. Všechno to patřilo jí, jí a Nat, a všechny ty roky se 
choulily uvnitř, jako matrjošky – každá obsahující další, men-
ší já. 

Heather se bez dechu obrátila k Nat.
„Tak si ty peníze rozdělíme,“ vyhrkla.
„Cože?“ zamrkala šokovaně Nat.
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„Pokud jedna z nás vyhraje, ty peníze si rozdělíme.“ Jakmile 
to vyřkla, uvědomila si, že tak je to správně. „Půl na půl. Za tři-
cet tisíc si pořád ještě koupím benzínu dost.“

Nat na ni pár vteřin jen zírala. „Fajn,“ souhlasila nakonec. 
„Půl na půl.“ Pak se zasmála. „Potřesem si na to rukou? Nebo 
budeme přísahat?“

„Já ti věřím,“ řekla Heather.
Konečně se vrátil Dodge. „Vzduch je čistý,“ oznámil.
Pak mezi sebe vzali Nat a společně se vydali pod vodárenské 

věže, na mýtinu, které byla ještě před chvílí narvaná lidmi. Jedi-
ný důkaz, který tu po sobě dav zanechal, byly odpadky: zašlapa-
né špačky cigaret a jointů, zmačkané plechovky od piva, deky a pár 
deštníků. V blátě stále ještě parkovala dodávka, ale motor měla vy-
pnutý. Heather si domýšlela, že pro ni policajti později pošlou od-
tahovku. Bylo tu podivné ticho, a celá scéna byla přízračně děsivá. 
Heather měla pocit, jako by se všichni prostě vypařili do vzduchu.

Dodge zničehonic vykřikl. „Počkejte chvíli,“ řekl a nechal 
Nat opřenou o Heather. Poodstoupil o několik metrů a zvedl 
něco ze země – kempinkovou chladničku. Když do ní posvítil 
mobilem, Heather spatřila, že v ní stále ještě jsou v ledu zapích-
nuté plechovky s pivem.

„Bingo,“ usmál se Dodge. Byl to jeho první úsměv za celý 
večer.

Vzal chladničku s sebou a když došli k silnici, vyrobil z ledu 
improvizovaný obvaz na Nataliin kotník. V ledničce zbývaly tři 
piva, pro každého jedno, a tak si sedli na krajnici a pili a čeka-
li v dešti na autobus. Nat se už po několika locích začala hihňat 
a žertovala s Dodgem o tom, že by si měli zapálit cigaretu, pro-
tože pak ten autobus jako naschvál přijede hned. Heather vědě-
la, že by měla být spokojená.
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Jenže Bishop měl stále vypnutý telefon. Matt a Delaney se 
nejspíš někde v suchu a teple muchlovali. A Heather nemohla 
pustit z hlavy ten pocit, jak stojí vysoko ve vzduchu, balancuje 
na kusu chatrného dřeva, a to mravenčení v nohou, které ji po-
noukalo ke skoku.
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Neděle, 26. června

dodge

Dodge nikdy nespal víc jak dvě nebo tři hodiny na-
ráz. Nerad to přiznával, ale měl noční můry. Zdálo se 
mu o dlouhých, vápenatých silnicích, které zničeho-

nic končily, a Dodge prostě padal. A někdy se mu zdálo o tom, 
že je uvězněný ve vlhkém sklepě s nízkým, temným stropem, 
kde se to hemžilo pavouky.

Navíc jakmile kolem páté ráno zarachotil na ulici zvané Per-
níková popelářský vůz, byl spánek v  podstatě nemožný. Ani 
během dne se tu nedalo moc pospávat. Kolem oběda se nahrnul 
dav do restaurace Dot’s Diner a číšníci tahali sem a tam odpad-
ky, vylévali olej z fritéz a přímo kolem Dodgova okna hlomo-
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zili s kontejnery k Perníkové uličce, aby je popeláři vyvezli. Tu 
a tam, když se otevřely zadní dveře restaurace, se k Dodgovi na 
vlně hovoru donesl zvuk hlasu jeho matky.

Ještě kafe, zlatíčko?
Ale den po úkolu na vodárenských věžích spal Dodge tvrdě 

a beze snů až do dvou odpoledne a nevzbudil ho ani obvyklý 
obědový kravál. Po probuzení si natáhl tepláky a chvíli přemí-
tal, jestli se nemá osprchovat, ale nakonec tu myšlenku zavrhl.

„Nazdárek,“ pozdravila ho Dayna, když se dopotácel do ku-
chyně. Měl strašný hlad. A taky žízeň. Jako by v něm ta hra ote-
vřela nějakou bezednou propast. „Jak to šlo?“

Dayna byla uvelebená v obýváku, kde mohla koukat na te-
levizi a zároveň viděla z okna ven na zadní vchod restaurace. 
Oknem sem pronikalo tlumené šedavé světlo a  ve vzduchu 
poletoval prach. Dodge na zlomek vteřiny přemohla náklon-
nost k tomu stísněnému pokojíčku s popraskaným televizním 
stolkem, prošlapaným fl ekatým kobercem a  hrbolatým gau-
čem, který byl z nějakého neznámého důvodu potažený dží-
novinou.

A samozřejmě náklonnost k Dayně. Jeho Dayně. 
Během let se podoba mezi nimi setřela, zvlášť za poslední 

rok, kdy Dayna hodně přibrala ve tváři, na ramenou a na hru-
di. Ale stále tam ještě byla, i když neměli stejného otce a Dayna 
měla mnohem světlejší pleť než Dodge. Oba měli stejné tma-
vě hnědé vlasy, daleko od sebe položené oříškové oči, výraznou 
bradu a nos, který se skoro neznatelně stáčel doleva.

Dodge otevřel lednici. Mamka nejspíš byla včera večer ven-
ku, protože police přetékaly zbytky z čínské restaurace. Dodge 
je otevřel a začenichal. Smažená rýže s kuřecím masem a bro-
kolicí. To ujde. Dayna ho sledovala, jak si nakládá rýži na talíř. 
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Aniž by se namáhal s ohříváním, zabořil do ní vidličku a začal 
se cpát.

„No?“ pobídla ho.
Dodge si to chtěl nechat pro sebe, trápit ji mlčením, ale ne-

vydržel to. Musel se s někým podělit. Odložil talíř, přešel do 
obývacího pokoje a sedl si na gauč, kterému s Daynou přezdí-
vali Prdel. 

„Byl to průser,“ začal. „Přišli tam fízlové.“
Dayna ho zkoumavě pozorovala. „Víš jistě, že do toho fakt 

chceš jít, Dodgi?“ zeptala se tiše.
„No tak, Dayno.“ Naštvalo ho, že se na to vůbec ptá. Zvedl 

si její nohy do klína. Masáž bylo to jediné, díky čemu jí ještě 
úplně neatrofovaly, a Dodge stále trval na tom, že jí každý den 
bude masírovat lýtka, přestože ho Dayna už dlouho přesvědčo-
vala, že je to k ničemu. Byla u deseti různých doktorů. A už víc 
jako rok chodila na fyzioterapii.

Ale nezlepšilo se to. Žádná změna. Dayna už nikdy nebude 
chodit. Pokud se nestane zázrak.

Navzdory každodenním masážím byly Dayniny nohy stále 
tenké a bledé, jako slabé stonky nějaké rostliny. Obličej se jí za-
kulacoval, svaly na rukou ochabovaly a její nohy dál chřadly. 
Dodge se snažil nemyslet na to, jak často se jako malý kluk dí-
val, jak ji ty nohy pohánějí vpřed, když spolu závodili, jak jí po-
máhají šplhat na stromy, když soutěžili, kdo vyleze výš. Dayna 
byla vždycky silná – drsná a svalnatá a tvrdá jako naleštěné dře-
vo. Silnější než většina kluků a taky odvážnější.

Celý život byla Dodgovou nejlepší kamarádkou, jeho spolu-
pachatelkou. Byla o dva roky starší, takže ať už přišli s jakým-
koli plánem nebo hrou, vždycky byla šéf. Když bylo Dodgovi 
pět, snažili se prodávat svoje prdy v lahvích. O dva roky pozdě-
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ji, když žili v Dawsonu v Minnesotě, se celé léto toulali po oko-
lí a hledali poklad, a nakonec našli kůlnu plnou podivných kra-
vin. Starý cylindr, rozbité rádio, dvě poklice od pneumatik, zre-
zivělý rám kola. Dokázali si najít dobrodružství v každé díře, 
kde je jejich matka zrovna vyklopila.

Teď už ale žádné dobrodružství nikdy nezažijí. Dayna už nikdy 
nebude lézt na stromy, jezdit na kole, ani se s ním vsázet o pět do-
larů, že ho ještě pořád porazí v závodě na sto metrů. Už navždy 
bude potřebovat pomoc s koupáním i s chozením na záchod.

A mohl za to Luke Hanrahan. Ještě před závěrečným závo-
dem jí provedl něco s autem, rozjebal jí řízení a donutil ji sjet ze 
silnice. Dodge to věděl.

„Mamka byla včera na rande,“ řekla Dayna v očividné sna-
ze změnit téma.

„No a?“ odsekl Dodge. Ještě pořád byl trochu naštvaný. Na-
víc ať se vrtli kamkoli, mamce se vždycky podařilo najít si něja-
kého zoufalce na randění. 

Dayna pokrčila rameny. „Vypadala, že se na to fakt těší. 
A nechtěla mi říct, o koho jde.“

„Asi jí to bylo trapný,“ ušklíbl se Dodge. V nastalém tichu 
zaslechl zvenčí bouchání – někdo se hrabal v  kontejnerech. 
Dayna se naklonila a vyhlédla z okna.

„Sakra,“ zaklela.
„Malej Kelly?“ hádal Dodge a Dayna přikývla. Malému Bil-

lovi Kellymu muselo být ke třiceti a měřil skoro dva metry, ale 
jeho táta, Bill Kelly, byl až do důchodu, tedy víc než dvacet let, 
policejním náčelníkem a všichni ho znali jako velkého Kellyho. 
Dodge se s ním setkal jen jednou a jenom na chvilinku, když 
omylem vjel na kole přímo před jeho auto. Bill na něj zatroubil 
a zařval, ať si dává bacha. 
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Dodge vzdychl, sundal si z klína Dayniny nohy a vstal. Z okna 
viděl malého Kellyho, jak balancuje na plechovém sudu plném 
přepáleného oleje a systematicky se probírá jedním z kontejnerů, 
nasáčkovaných u zdi hned vedle zadního vchodu restaurace. Bylo 
to tenhle měsíc už potřetí, co se tu hrabal v odpadcích.

Dodge se ani nenamáhal s  oblékáním košile. Přešel úzký 
pruh betonu, který odděloval jejich dům od restaurace, a opa-
trně se vyhýbal střepům. Kuchtíci z restaurace tu občas během 
směny popíjeli pivo. 

„Nazdar chlape,“ pozdravil Dodge schválně nahlas a vesele.
Malý Kelly sebou cuknul, jako by dostal ránu elektrickým 

proudem. Nemotorně slezl ze sudu. „Já nic nedělám,“ zamum-
lal a vyhnul se Dodgovi pohledu. Nebýt strniště na bradě, vypa-
dal by jako přerostlé mimino. Kdysi to býval nadějný sportovec 
a dobrý student, ale ruplo mu v bedně na misi v Afghánistánu. 
Nebo v Iráku. Někde tam. Teď celý den jezdil sem a tam v měst-
ských autobusech a zapomínal se vracet domů. Dodge ho jed-
nou viděl, jak sedí v  tureckém sedu na rohu ulice a nahlas 
brečí. 

„Hledáš něco?“ Dodge si všiml, že si malý Kelly u paty kon-
tejneru nashromáždil kupku odpadků: útržky alobalu, kovové 
cívky, zátky od piva a rozbitý talíř.

Malý Kelly ho chvíli sledoval a mlel čelistí, jako by se snažil 
rozžvýkat něco tuhého. Pak se sebral, protáhl se kolem Dodge 
a zmizel za rohem.

Dodge si dřepl a  začal sbírat bordel, který malý Kelly vy-
tahal z kontejneru. Bylo už dost vedro, takže tu byl docela zá-
pach. Vtom vycítil, že se za ním něco hýbe. Dodge si pomyslel, 
že se vrátil malý Kelly, a tak se narovnal a otočil. „Vážně tu ne-
máš co dělat –“
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Slova se mu zasekla v hrdle. Přímo před ním stála Natalie Vele-
zová, váhu soustředila na nezraněnou nohu a vypadala čistě a vy-
sprchovaně a krásně, jako by patřila kamkoli jinam, jen ne sem.

„Ahoj,“ usmála se.
Jako první ho napadlo, že prostě jen projde kolem ní, zale-

ze do domu, zabouchne za sebou dveře a půjde se udusit. Jenže 
to samozřejmě nemohl. Krucinál. Stála před ním Nat Velezová 
a on na sobě neměl ani triko. A taky si nevyčistil zuby. Nevyspr-
choval se. A v ruce držel kus upatlaného alobalu.

„Já… jen tu uklízím,“ vysvětloval zoufale.
Nat sjela letmým pohledem k jeho hrudi, pak k jeho vlasům, 

které nejspíš trčely do všech stran.
„Panebože.“ Nat zrůžověla ve tváři. „Měla jsem nejdřív zavo-

lat. Promiň. Ty teprve vstáváš, nebo tak něco?“
„Ne. Ne, to vůbec ne. Já jen…“ Dodge se snažil nemluvit 

moc rychle, a taky moc nedýchat, pro případ, že by mu páchlo 
z pusy. „Hele, počkáš tady chvíli? Jen minutku.“

„Jasně.“ Byla snad ještě hezčí, když se červenala. Vypadala 
jako krásný nazdobený zákusek.

„Jen minutku,“ zopakoval Dodge.
Uvnitř se zhluboka nadechl. Sakra. Nat Velezová. Ani ne-

měl čas zděsit se toho, že uvidí jeho dům, jejich hnusný malý 
byt, a že nejspíš musela projít kolem lidí, kteří vylévali olej z fri-
téz, musela ve svých sandálkách šlapat po rozmáčených kusech 
špenátu, které sem z kuchyně nanosili na podrážkách kuchaři, 
a protáhnout se kolem smradlavých kontejnerů. 

V koupelně si vyčistil zuby a vykloktal si ústní vodou. Při-
čichl si k podpaží – zas tak strašné to nebylo – ale pro jistotu 
se stejně postříkal deodorantem. Vydrbal si hlavu pod vodou 
a navlékl si čisté bílé triko, pod nímž byl vidět jen zlomek teto-
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vání, které mu pokrývalo většinu hrudi a stáčelo se po pravém 
rameni a předloktí. Vlasy mu na hlavě už zase vstávaly. Nasadil 
si kšiltovku.

Fajn. Vypadá docela slušně. Nastříkal na sebe trochu pánské 
kolínské, kterou mamka dostala zdarma k nákupu ve Walmar-
tu. Připadal si jako debil, ale řekl si, že je lepší si připadat jako 
debil, než tak smrdět.

Venku se Nat ze všech sil snažila předstírat, že si nevšimla, že 
Dodge bydlí v rozpadajícím se bytě rovnou za levnou restaurací. 

„Ahoj.“ Věnovala mu další široký a zářivý úsměv a Dodge cí-
til, jak se mu podivně kroutí útroby. Doufal, že se Dayna nedí-
vá z okna. „Promiň, že jsem tě tu tak přepadla.“

„To nic.“
„Chtěla jsem ti zavolat,“ pokračovala Nat. „Napsala jsem 

Heather, ať mi pošle tvoje číslo. Sorry. Ale pak mě napadlo, že 
asi bude lepší si s tebou promluvit osobně.“

„Jo, úplně v pohodě.“ Dodgův hlas zněl příkřeji, než za-
mýšlel. Sakra. Už si to začíná podělávat. Odkašlal si a zkřížil 
ruce na hrudi ve snaze vypadat uvolněně. Udělal to ale spíš pro-
to, že jeho ruce se najednou změnily v neohrabané lopaty a Dod-
ge jako by zapomněl, co s nimi. „Co kotník?“ Nat měla chodi-
dlo i kotník omotané elastickým obvazem, což vytvářelo vtipný 
kontrast s jejími holými nohami. 

„Vyvrtnutej,“ ušklíbla se Nat. „Přežiju to, ale…“ Na zlomek 
vteřiny se jí tvář stáhla bolestí. „Hele, Dodgi, mohli bysme ně-
kam jít? Jako někam, kde si můžem pokecat?“

Dovnitř se ji v žádném případě pozvat nechystal. Ani omy-
lem. Nechtěl, aby Nat zírala na Daynu, nebo ještě hůř, aby se na 
ni snažila být milá. „Jak ses sem vůbec dostala?“ zeptal se v do-
mnění, že tu třeba má auto.



5959

Nat se znovu začervenala. „Dovezl mě sem táta,“ opověděla.
Dodge se ani neptal, jak zjistila, kde bydlí. Stejně jako se vším 

v Carpu, i tady stačilo se jen zeptat těch správných lidí. Horší bylo 
přijít na to, kam Nat vzít. Do restaurace nemohli. Jeho mamka 
měla zrovna směnu. Takže už zbývala jen Perníková ulička. 

Nat šla pomalu, protože ještě stále kulhala, ale zdálo se, že 
už ji to bolí míň než včera v noci. Jakmile však mohla, sedla si 
na zrezivělý nárazník opuštěného Buicka bez kol. Auto mělo vy-
třískaná okna a sedačky poseté ptačím trusem, kožený potah už 
dávno prokousaný drobnými hlodavci. 

„Chtěla jsem ti ještě jednou poděkovat,“ začala Nat. „Byl 
jsi… byl jsi skvělej. To, jaks mi včera pomohl.“

Dodge pocítil sotva znatelné bodnutí zklamání jako skoro 
vždycky, když se bavil s  lidmi a  realita nedostála jeho očeká-
váním. Nebo v tomto případě jeho představám. Někde v hloubi 
duše doufal, že se mu Nat přišla vyznat, že se do něj bezhlavě 
zamilovala. Anebo by ta slova vůbec nemusela říkat, prostě by 
si jen stoupla na špičky a rozevřela rty a nechala ho, aby ji líbal. 
Až na to, že s vyvrtnutým kotníkem si stejně na špičky stoup-
nout nemohla, což byl jeden z 2037 důvodů, proč se jeho před-
stavy nemohly naplnit.

„To nic nebylo,“ řekl.
Nat zkroutila pusu, jako by spolkla něco kyselého. Na chvíli 

se odmlčela. „Víš, že Coryho Walshe a Felixe Harta zatkli?“ vy-
hrkla nakonec.

Dodge zavrtěl hlavou. „Za opilství a výtržnictví,“ vysvětlova-
la Nat. „A nedovolené vniknutí.“ Opatrně přenesla váhu z jed-
né nohy na druhou. „Myslíš, že se Panika nedohraje?“

„Dohraje,“ řekl Dodge. „Policajti jsou stejně moc blbí na to, 
aby to zarazili.“
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Nat přikývla, ale nevypadala, že ji to přesvědčilo. „Co mys-
líš, že bude dál?“

„Netuším,“ odpověděl. Bylo mu jasné, že Nat chce, aby jí 
něco naznačil. Znechuceně polkl. Věděla, že se mu líbí, a sna-
žila se ho využít.

„Mohli bysme si navzájem pomoct,“ prohlásila rázně a prá-
vě tohle – ta upřímnost, to, že neskrývala, proč tu je – ho při-
mělo dál ji poslouchat.

„Pomoct si jak?“ zeptal se.
Nat si popotáhla lem sukně, která vypadala, že je ušitá z fro-

té, načež mu na mysli vytanul ručník a hned nato si představil 
Nat jenom v ručníku. Slunce mu pralo do hlavy, až se mu za-
točila.

„Dohodnem se,“ vzhlédla k němu nakonec. Měla tak tmavé 
oči, tak sladké a dychtivé, jako oči štěněte. „Pokud jeden z nás 
vyhraje, tak si ty peníze rozdělíme. Půl na půl.“

Dodge to tak zaskočilo, že chvíli nebyl schopný zareagovat. 
„Proč?“ vymáčkl ze sebe nakonec. „Proč já? Vždyť mě ani – chci 
říct, vždyť se skoro neznáme.“ A málem dodal: A co Heather? 

„Prostě mám takovej pocit,“ řekla Nat a její upřímnost mu 
znova učarovala. „Ty jsi v tomhle dobrej. Hodně toho víš.“ Zdá-
lo se skoro neskutečné, že Nat Velezová se svými dokonalými, 
hustými vlasy a lesklými barevnými rty s ním takhle upřímně 
mluví o něčem, čemu se většina lidí radši vyhýbala. Bylo to jako 
slyšet supermodelku, jak si uprdla – překvapivé a svým způso-
bem strhující. Nat vykládala dál. „Můžeme si pomáhat. Sdílet 
informace. Spojit se proti ostatním. Tak budem mít větší šanci 
se dostat až do Klání. A pak…“ Roztáhla ruce.

„Pak nás čeká Kdo s koho,“ doplnil Dodge.
„Jenže když vyhraje jeden z nás, vyhrajem oba,“ usmála se Nat.
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Dodge rozhodně neměl v plánu nechat vyhrát někoho ji-
ného. Na druhou stranu mu ale nešlo ani o ty peníze. Dodge 
šel za úplně jiným cílem. A Nat to možná uhádla, nějak to vy-
cítila.

„Tak jo,“ souhlasil nakonec Dodge. „Parťáci.“
„Spojenci,“ řekla Nat a obřadně k němu natáhla ruku. Byla 

měkká a taky trochu zpocená.
Pak se smíchem vstala. „Takže domluveno.“ Nemohla se na-

táhnout na špičky, aby ho políbila, a tak ho vzala za rameno a líp-
la mu pusu na krk. Pak se zahihňala. „Teď ti musím dát pusu 
i na druhou stranu, ať je to fér.“

A Dodgovi bylo jasné, že letos v létě se do ní totálně, šíleně 
a beznadějně zamiluje.

Později už nikdo netušil, kdo to video na internet dal. Objevi-
lo se na tolika stránkách zároveň a rozšířilo se tak rychle, že ne-
bylo možné zjistit, odkud pocházelo, ačkoli hodně lidí si mysle-
lo, že to byl Joey Addison nebo Charlie Wong, jen proto, že oba 
byli idioti a před dvěma lety tajně natočili a pak uveřejnili ně-
kolik videí z holčičí šatny.

Nebylo v něm ani nic tak zajímavého – pár roztřesených zá-
běrů na Raye a Zeva, jak se po sobě ohánějí pěstmi, pak se před 
kamerou začala hromadit ramena davu. A potom záblesky svět-
la a křik, chvíli pauza a pak další záběry – paprsky baterek, zko-
molené hlasy policistů, které ve videu zněly neškodně a trochu 
plechově, a pak detail na Nat s otevřenou pusou, zavěšenou do 
Heather a Dodge. A nakonec tma.

Dodge si na disku zálohoval kopii a  vždycky video zasta-
vil v tom posledním záběru, kde se Nat tvářila vyděšeně a on ji 
podpíral.
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