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Mému nakladateli Christianu Trimmerovi:

Díky, že jsi mi dal příležitost vyprávět tyto příběhy
a pomohl mi je vylepšit tak, že se mi o tom ani nesnilo.

Jsem ti nesmírně vděčná,
že jsem jednou z tvých autorek.
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Alona / Lily

 Malachiáš Velkolepý, spirituální poradce, měl poradnu 
v ošu mělém, zchátralém nákupním centru mezi pochybně vyhlí
žející prádelnou a zavřeným nehtovým studiem s velkou zářivě 
oranžovou samolepkou ministerstva zdravotnictví na dveřích. 
Kdyby se snažil, nemohlo by to být velkolepější.

Zkazila se mi nálada. Tohle je ten chlápek, u něhož chceme 
najít pomoc v záležitostech týkajících se života a smrti? 

Podívala jsem se na Willa, který seděl za volantem. „Děláš si 
srandu, vi?“

„V čem je problém?“ zeptal se a odbočil na neudržované par
koviště plné děr, které bylo – světe, div se – v podstatě prázdné 
dokonce i za teplého, slunečného pátečního odpoledne. 

„Jen se na to místo podívej! Asi za šest vteřin se sem přiřítí 
policie… Nebo hygienici.“ Otřásla jsem se odporem. 
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Madam Selena aspoň měla vlastní dům… Asi půl metru od 
okraje dálnice, ale stejně. A turban na hlavě. Říkejte si, co chcete, 
ale rozhodně jí to dodávalo na tajemnosti – prostě jako by pod ním 
něco schovávala. 

„Zdání může klamat.“ Will se na mě přísně podíval. 
Odhrnula jsem si její… svoje jemné hnědé vlasy z očí a zamra

čila se na něj. „Ha, ha. Moc vtipný.“
Už skoro měsíc trčím v těle Lily Turnerové. Můj dobře míněný 

pokus, že si jako duše jednoduše vypůjčím její tělo, abych mohla 
komunikovat s živými, se mi šeredně vymstil. A te musím před
stírat, že jsem Lily. Nebo se o to každopádně snažit.

Na předstírání jsem přebornice. Spoustu let, a dokonce ještě víc 
úsilí jsem vynaložila na to, abych lidi přesvědčila, že ta naprosto 
úžasná a bezproblémová Alona Dareová, kterou znali a podle všeho 
zbožňovali, je realita, a ne pečlivě vytvořená a udržovaná kamufláž. 

Ale být úplně jiným člověkem – někým, koho jste nikdy nevidě
li – je dřina, dokonce i pro mě.

Přečetla jsem si Lilyin deník (plný nechutně naivních výlevů 
o Benu Rogersovi – ble), zkontrolovala obsah jejího ubohého šatní
ku a prozkoumala útroby její lékárničky (levná líčidla v příšerných 
barvách a jedna lahvička prošlých antibiotik – nuda). 

Ale nic z toho mi neřeklo, jak být jí, hlavně v její rodině. A ne
šlo mi to… Vůbec. Nevěděla jsem, jaká je její oblíbená barva, že je 
alergická na jahody (zjištěno po nepříjemném zážitku) ani že ne
snáší tu starou písničku od Back Street Boys „Everybody“, kterou 
její mladší brácha Tyler hrál pořád dokola, jen aby ji naštval. Prostě 
jsem ji přestala vnímat a brala to jako další příklad jeho špatného 
vkusu, tentokrát hudebního místo módního.

Spousta těch věcí se dala vysvětlit traumatem a poraněním 
mozku, ale ne všechny. Ze začátku mi Turnerovi dali čas, abych si 
„zvykla“, ale te po mně paní Turnerová kupodivu chtěla víc času, 
víc komunikace… Prostě víc mého já. A já to nedokázala; nedoká
zala jsem být jejich Lily, i kdybych chtěla… A svým způsobem jsem 
vážně chtěla. 
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Neměla jsem to Turnerovým za zlé a nechtěla jsem jim ublížit – 
byli tak trpěliví a laskaví –, ale připadalo mi, že pod tím tlakem 
nedokážu dýchat. Pod tlakem, abych byla nejen Lily Turnerová, ale 
ta správná Lily Turnerová, ta, kterou si všichni pamatovali. 

A Will mi nemohl nijak pomoct. Znal Lily hlavně ze školy. 
O jejím životě v rodině skoro nic nevěděl, aspoň ne takové podrob
nosti, které by mi k něčemu byly. 

Jejich kamarádka Joonie možná měla víc informací vzhledem 
k tomu, že kdysi byla do Lily zamilovaná, a dokonce mi potom, co 
se dozvěděla, že jsem se probrala kómatu, několikrát zavolala z Bos
tonu, aby „mě“ zkontrolovala. Ale já se snažila, aby ty rozhovory 
byly co nejkratší a nejobecnější, a předstírala jsem ztrátu paměti. 
Vypadalo to, že je u své sestry spokojená, a já hlavně nechtěla říct 
nebo udělat něco, co by ji zneklidnilo, a ona se sem rozjela. To nebyl 
dobrý nápad, z mnoha důvodů. 

Takže, stručně řečeno, existovat jako Lily je průšvih. Problém, 
ze kterého se musím co nejdřív dostat, ale rozhodně dřív, než zase 
začne škola, teda do čtrnácti dnů. Vrátit se do školy jako Lily 
Turnerová – neboli jako třeačka – by mohlo celou tuhle situaci 
ještě zhoršit. 

Ale to se snáz řekne, než udělá. Zatím jsem moc úspěšná neby
la – ještě nikomu se nepodařilo zmocnit se na čas cizího těla. Do
stat mě ven bude zatraceně těžké. A udělat to tak, aby Lily zůstala 
naživu, ještě těžší. Její tělo te teoreticky záviselo na energii, kterou 
mu poskytovala moje duše. Takže, ve zkratce, i kdybychom našli 
způsob, jak mě z něj vysvobodit, nebudu moct odejít, dokud nepři
jdeme na to, jak zachránit Lily – jak přimět její duši, aby se vrátila 
ze světla, nebo najít nějaký náhradní zdroj energie nebo prostě tak 
něco.

V podstatě hledáme zázrak, který zabije dvě mouchy jednou 
ranou. Ale už po pár týdnech jsme vyčerpali většinu svých polo
geniálních nápadů a uchýlili se ke krajním řešením. Te bychom 
brali cokoli, jakékoli vodítko, které nás navede správným směrem. 

Proto Malachiáš, údajně Velkolepý. 
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„Čím je výjimečnej tenhle?“ zeptala jsem se, když Will zastavil. 
„Teda kromě toho, že u něj můžeme chytit žloutenku.“ Podívala 
jsem se na nehtové studio a znovu se otřásla odporem. 

Malachiáš bude třetí „médium“ (alias „velký šejdíř“), jež jsme 
v posledních čtrnácti dnech navštívili. A upřímně, nepřipadal mi 
o nic slibnější než ti předchozí. 

„Má vedle jména hvězdičku… Myslím,“ odpověděl Will a vypnul 
motor. 

„Ty myslíš?“ opakovala jsem jízlivě.
Rozpačitě se zavrtěl na sedadle. „No, není úplně zřetelná. Ale 

podle mě je to hvězdička.“
„Takže, jen abysme si to ujasnili, my jsme v tomhle zapadákově 

kvůli nějaký čmáranici?“
Dotčeně se na mě podíval. „Hele, to jsme už probrali. Jestli máš 

nějakej lepší nápad –“
„Prostě… Ukaž mi to ještě jednou.“ Netrpělivě jsem zamávala 

rukou v gestu „dej to sem“.
Zamračil se na mě, ale nadzvedl se, aby si mohl sáhnout do zad

ní kapsy, a já se usilovně snažila ignorovat, že se mu přitom napnulo 
tričko přes hrudník a on se ocitl těsně vedle mě. Skoro jsme se 
dotýkali. 

Zrudla jsem, a tak jsem rychle otočila hlavu k oknu a doufala, 
že si toho nevšimne. Panebože. Tahle tělesná záležitost – přísně 
vzato, v tomhle případě šlo o jeho tělo a moji odpově na něj –, mě 
ničila. Mohla bych být prosím zase bez těla? Hned? Tahle… fyzická 
reakce mi lezla na nervy. Ten pocit se nedal ovládnout, a já se ovlá
dám VŽDYCKY. 

„Na.“ Hřbetem ruky mě šouchl do ramene a podal mi pečlivě 
složený obdélník žlutého papíru. 

Když jsem mu ho prudce vytrhla z prstů, Will se ostře nadechl 
skrze zaaté zuby. „Opatrně!“

Will s tou stránkou zacházel jako s artefaktem z minulosti a pro 
něj jím asi i byla. Potom, co jsme z našich dalších zdrojů (většinou 
jen internet) nezjistili o mé nepříjemné situaci nic nového – vlastně 
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vůbec žádnou informaci kromě toho, a zavoláme kněze –, Will 
prohrabal nějaké krabice s tátovými věcmi ve sklepě. Převážně šlo 
o zbytečné krámy, které se jeho máma nedokázala přimět vyhodit – 
půlka balíčku žvýkaček, blahopřání k narozeninám od Willovy 
babičky, skoro prázdná lahvička kolínské, stará kazeta ze záznam
níku, nákupní seznamy s nečitelným rukopisem Willova táty.

Will asi doufal, že objeví tajný deník – podrobně zachycující 
dlouholetý boj jeho táty s tím, že je médium – , který jeho máma 
nějak přehlédla nebo ho v tu dobu brala jako pokus o román. 
Vím, že se chtěl dozvědět víc o tom, co byl jeho táta zač, jaký byl 
člověk, protože jeho táta mu skoro celý život lhal. Ale nic takové
ho v krabicích nenašel. A pro zajímavost, moje naděje se taky 
zhroutily, protože neobjevil lahvičku s kouzelnou kapalinou, pří
hodně označenou cedulkou JEN PRO PŘÍPAD NOUZE: KDYŽ 
VÁŠ PRŮVODCE ZE ZÁHROBÍ ZŮSTANE UVĚZNĚNÝ 
V TĚLE.

Takže… žádný deník, žádná ampulka s tajným roztokem, jen ta
hle přeložená stránka vytržená z rubriky P ve Zlatých stránkách, 
zastrčená do městské mapy Decaturu. Přesněji z rubriky „Psychotro
nici“. Ale Willa zaujaly ty zvláštní značky a nerozluštitelné poznám
ky, zapsané tátovým rukopisem v blízkosti několika jmen/inzerátů, 
i když jsme neměli tušení, co ty nesmyslné klikyháky znamenají. 

Táta byl pro Willa tak trochu záhada, takže bez ohledu na to, 
jak byly ty zápisky na stránce nejasné, to bylo víc, než měl dosud 
v ruce. Podle toho, co mi řekl, se jeho táta nikdy moc nechlubil 
darem, který oba zdědili. Daniel Killian raději předstíral, že je 
všechno normální, a to vyžadovalo od něj a jeho syna jakoukoli 
obě. Osobně mi to připadalo trochu nefér, hlavně proto, že se pak 
na Willa a jeho mámu vykašlal a před několika lety spáchal sebe
vraždu.

Ale to je fuk. Ani já občas neuhodla, co se s našima děje. 
Hlasitě jsem vydechla a přinutila se rozložit stránku opatrněji, 

takže se Will trochu uvolnil. Měl pravdu – za těch několik posled
ních týdnů, co jsme ji skládali a rozkládali, už byla v ohybech chatrná 
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a skoro průsvitná. Kdyby šlo o skutečný historický dokument, mož
ná by si vedl líp – pergamen, nebo na co to tenkrát psali, by asi fakt 
vydržel víc než tenhle stupidní papír. 

Psychotronici sdíleli stránku se seznamem publicistů a pyro
techniků. Inzerát Malachiáše Velkolepého (proboha, nemohlo by 
jeho jméno ještě víc připomínat kouzelníka na dětské oslavě?) byl 
několikrát zakroužkovaný, natolik silně, že na stránce vznikla rýha, 
a vedle se nacházela jakási hvězdička.

Nebo kaňka. 
Povzdychla jsem si. Will měl teorii, že jeho táta si tyhle lidi z ně

jakého důvodu prověřoval, možná jako součást své práce pro Řád. 
Datum vydání, vytištěné titěrným písmem dole, naznačovalo, že 
stránka je asi pět let stará, pochází tedy přibližně z doby, kdy pro ně 
Willův táta přestal konečně pracovat. Řád strážců byl původně 
sdružením médií, jež se rozhodla chránit lidstvo před zlými dušemi. 
Bez ohledu na to, že duchové taky kdysi byli živí lidé. Lily a já jsme 
jejich drsné „ochranitelské“ služby skoro nepřežily. My s Willem 
jsme v poslední době nepatřili k jejich největším fanouškům a ta 
„náklonnost“ byla pravděpodobně oboustranná. Willovi se po tom 
všem, co se stalo, ozvali jenom jednou. Pokud vím, většina vůdců 
Řádu si myslela, že Lily se uzdravila sama od sebe a Will už prostě 
nemá, k jejich velkému zklamání, o členství v organizaci zájem. Ten, 
kdo znal pravý důvod, kdo byl svědkem toho, co se v tom úklido
vém kumbálu v nemocnici přihodilo – podle mě držel jazyk za zuby, 
aby neztratil kontrolu nad svou divizí. Zneužíval svou autoritu… 
A svou dceru.

Přesto, Řád měl mezi sebou několik skutečných odborníků, 
a pokud se o tahle „média“ zajímal, možná by nám mohl být některý 
užitečný. Třeba věděl něco, co my ne. Což nebylo těžké; vypadalo to, 
že nevíme nic. 

Složila jsem stránku, abych ji vrátila Willovi, ale najednou jsem 
si všimla něčeho, co mi předtím uniklo. „Na druhý straně je…“

Will zíral na volant a přejížděl palcem po rýze v plastu. „Já vím.“
Rubrika před Psychotroniky? Psychiatři. Jeho táta nebyl cvok, 
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jak si Willova máma a ostatní asi tenkrát mysleli, ale co deprese? 
Hm, možná. Lidi obvykle neskáčou pod vlak proto, že se cítí fajn.

„Víš určitě, že si to schoval kvůli těm psychotronikům, nebo…“
Jen se na mě podíval.
Jejda. „Tak jo. To je fuk.“ Will měl několik citlivých míst. Tohle 

bylo jedno z nich.
Několikrát jsem stránku přeložila a podala mu ji zpátky. 
Vzal si ji a strčil ji zpátky do kapsy. „Na stránce s psychiatrama 

si žádný značky neudělal. Ani na týhle, ani na tý, která zůstala v te
lefonním seznamu. Zkontroloval jsem si to.“

„To ještě neznamená, že…“
„Půjdeme, jo?“ Otevřel dveře auta, a aniž počkal na odpově, 

vystoupil. 
Páni, vidíte to? Dokážu lidi naštvat, dokonce i když se snažím 

chovat mile. Škoda, že jsem si to neuvědomila dřív. Ušetřila bych si 
námahu vymýšlet všechny ty přesně cílené urážky.

Následovala jsem ho a vystoupila z auta s mnohem větší náma
hou, než bych měla. Za těch dvacet minut, než jsme sem dojeli, mi 
úplně zdřevěněla levá noha.

Zaala jsem zuby a stejně jsem se na ni přinutila postavit. Tohle 
jsem nesnášela. Byla jsem tak rozlámaná, neohrabaná… Prostě 
jsem to nebyla já.

Spoustu let jsem cvičila, posilovala a nejedla, abych získala svoje 
tělo, to, které jsem měla předtím. Byla jsem kapitánkou roztleskáva
ček, lidi; to je víc než dobré geny. To je dřina.

Ale Lily… Byla menší, měkčí, zaoblenější. Ne tlustá, ale taky 
ne sportovní jako kdysi já. Ani zdaleka. A hlavně mě nenute, 
abych vám vyprávěla o té neohrabanosti. Jestli se v okruhu dese
ti kroků nacházel předmět, o který mohla zakopnout, objevila 
ho… Nepříjemným způsobem. Něco z toho souviselo s kómatem, 
v němž tohle tělo strávilo převážnou část školního roku, a něco 
s automobilovou nehodou, která ho způsobila. Každý týden jsem 
chodila na fyzioterapii, abych se těch problémů zbavila, a doufala 
jsem, že dostanu její tělo opět do stavu, kdy budu moct cvičit 
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sama. Ale jeho velká část se nikdy „nespraví“. Byla to prostě ona. 
A te jsem to já.

O krok jsem couvla, zabouchla dveře… A uklouzla na škváře 
na parkovišti. Zašátrala jsem po klice, abych udržela balanc, ale byla 
moc daleko. Připravila jsem se, že tvrdě dopadnu na zem, ovšem 
na poslední chvíli mě zezadu zachytily svalnaté ruce, zvedly mě 
a přitiskly k pevnému, teplému tělu. 

„Dobrý?“ zeptal se Will šokovaně. „Šel jsem ti pomoct vystoupit.“
Rukama pevně objímal Lilyin… můj poměrně vyvinutý hrud

ník – upřímně, další velká změna – a já při tom doteku na zádech 
cítila, jak mu prudce buší srdce. Vylekala jsem ho. Sebe taky.

„Fajn. Jen… Jsem v pohodě. Jdeme.“ Ale nešel, možná proto, že 
by mě musel pustit. Byla jsem rudá až za ušima, když jsem si před
stavila, jak kolem sebe máchám při pádu rukama. Musela jsem 
vypadat jako totální nemehlo.

Jakmile jsem zase stála pevně na nohou, pustil mě. Upravila 
jsem si tričko – ohavně žluté triko nemožného střihu –, a než jsem 
se k Willovi otočila, prohrábla jsem Lilyiny myší vlasy. „Díky,“ za
mumlala jsem rozmrzele. 

„Rádo se stalo.“ Byl te mnohem vyšší než já. Ple měl pořád 
šíleně bledou a pořád se oblékal jako anděl smrti (černé triko 
a tmavé džíny). A tuhle pochybnou image ještě korunovaly tři malé 
stříbrné kroužky v levém uchu, jež zachycovaly světlo a blýskaly se 
mu pod černými vlasy. Ale když se na mě takhle upřeně díval 
a krabatil čelo, jeho průzračně modré oči, které mi dřív připadaly 
děsivé a chladné, prováděly s mými útrobami legrační věci.

Měla jsem chu se na něj vrhnout, ale ne jako při fotbale. Totiž, 
způsob by byl stejný, ale cíl jiný. 

V koutcích úst se mu mihl úsměv. „Proč na mě tak zíráš?“ ze
ptal se. 

Sakra. Znova jsem zrudla, rychle jsem se otočila a kulhavě zamí
řila k výloze Malachiášovy poradny. Rudnutí byl další vedlejší úči
nek tohohle stupidního těla. Když jsem byla duše, pořád jsem samo
zřejmě prožívala emoce, ale ne tak intenzivně.
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„Takže, jakej je plán?“ prohodila jsem přes rameno a snažila 
se předstírat, že předchozí tři minuty neexistovaly. „Stejnej jako 
minule?“

Will navštívil ostatní falešná média s tím, že by si chtěl promlu
vit se svou nedávno zesnulou sestřenicí Marií… která samozřejmě 
vůbec neexistuje a neexistovala. Ti lidé ji přesto podrobně popsali, 
zřejmě podle Willova vzhledu, a vždycky mu tvrdili, jak je te 
šastná. Ani jediný z nich se mu neobtěžoval vysvětlit, že s někte
rými dušemi – vlastně s většinou – se nedá spojit. Komunikovat 
mohly jen ty, které měly na zemi nedořešené záležitosti a po smrti 
obvykle zůstaly trčet tady – na Rozhraní, jak to Will nazval.

A peníze, o které si psychotronici za všechny tyhle nesmysly 
řekli? Neuvěřitelné. Už jsme utratili skoro všechno, co si Will vydě
lal za svou krátkou kariéru pomocného číšníka v bistru. V tomhle 
oboru se daly vydělat slušné prachy, zejména když jste byli opravdo
vé médium. Ne že by o tom Will někdy uvažoval. 

Snadno mě dohnal na chodníku, který vedl k Malachiášově po
radně, a udělal krok dopředu, aby otevřel dveře. „Jo, podle mě ta 
historka s Marií funguje…“ 

Zničehonic se zastavil tak nečekaně, že jsem se mu rozplácla 
na zádech a prudce mu narazila nosem do lopatky. Malá! Jsem te 
malá, sakra!

Se slzami v očích jsem zavrávorala dozadu a mnula si pořádně 
naražený nos.

Will tam jen stál s hlavou na stranu a zíral do výlohy Mala
chiáše Velkolepého. 

Přejel mi mráz po zádech. „Co je? Co se děje?“
„Jsou tu duchové,“ odpověděl přes rameno. „Víc než obvykle.“
Duchové jsou všude, jak jsem zjistila po své smrti a návratu 

v podobě duše. I na místech, kde pracovala ostatní falešná média, 
jich bylo pár, kteří doprovázeli zákazníky, lidi, k nimž byli připoutá
ni, nebo jeden nebo dva, co si na dveřích přečetli vývěsku „médi
um“ a doufali, že nejde o podvodníka.

„Vážně?“ Opřela jsem se o Willa, abych neztratila balanc, 
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předklonila se a podívala se do výlohy. Ne že bych něco viděla. 
I když jsem duše slyšela – vedlejší účinek toho, že jsem duše nacpa
ná v lidském těle, nebo možná toho, že jsem byla uvězněná v Lilyi
ně těle během klinické smrti, to jsme nevěděli –, vidět je nebylo 
v mých silách. 

Zamžourala jsem, ale rozeznala jsem jen několik rozmazaných, 
nezřetelných fleků. Že by se mi vracel zrak? Nebo má Malachiáš 
špinavé okno?

„Víš to určitě?“ zeptala jsem se Willa. 
„Chlap, kterej má na hlavě lincolnovskej klobouk, mluví se 

ženskou v noční košili a…“ Naklonil se blíž, aby líp viděl. „Je tam 
holka v plavkách a chlápek v protějším rohu drží nějakou věc, kte
rá vypadá jako useknutá ruka. Jeho vlastní.“

Prudce jsem ucukla. „Fuj. Takže Malachiáš je fakt médium?“ 
Člověk by si myslel, že se přestěhuje do lepší čtvrti, kdyby to tak 
bylo.

„Pokud to není maškarní večírek, kterej se ošklivě zvrtnul…“ 
Will se ke mně otočil a bylo vidět, že vibruje napětím. „Tady si 
musíme dát bacha. Nemůžeme tam vejít a dát najevo, že je vidíme.“

Pokrčila jsem rameny. Já s tím problém neměla. 
„Nebo slyšíme,“ dodal. 
Podrážděně jsem si odfrkla. „Dobře, jak chceš.“
„Hele, myslím to vážně.“ Natáhl se a koncem prstu mi zvedl 

bradu, takže jsem se mu musela podívat do očí. „Už nejsi můj prů
vodce ze záhrobí. Nemáme žádnou ochranu, žádnej způsob, jak si je 
udržet od těla.“

Jo, další úžasný vedlejší účinek téhle šlamastyky. Pouto mezi 
průvodcem ze záhrobí a médiem, které nás spojovalo, zmizelo. 
Nebo aspoň jeho nejočividnější známka. Neobjevovala jsem se 
každý den v 7:03, v době své smrti, na místě, kde se Will zrovna 
nacházel. Což bylo dobře, protože bych to Turnerovým dokázala asi 
jen těžko vysvětlit.

Kdysi jsem taky uměla přimrazit agresivní duchy na místo – 
prostě jsem znovu oznámila, že Will patří mně. V současné době, 
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bohužel. Vlastně, tohle možná pořád ještě funguje. Ale vzhledem 
ke všemu ostatnímu nám to připadalo nepravděpodobné a bylo ris
kantní si to ověřit. Znamenalo by to prozradit, kdo je v tomhle těle 
a že slyším duše. Potom by Will už nebyl jediný člověk, který je 
zaplavenými posledními přáními. 

„Nechci, aby se ti něco stalo,“ dodal a s něžným výrazem upřel 
oči na jizvu na mém obličeji… Na Lilyině obličeji.

Lily. Ucukla jsem od něj. Ani Will nebyl imunní vůči vedlejším 
účinkům téhle bizarní situace. I když znal pravdu, někdy se na mě 
podíval a viděl Lily. Vím to. A připadalo mi, že na mém zdravotním 
stavu mu tak záleží od chvíle, kdy začal úzce souviset s jejím.

To nebylo fér. 
„Mně se nic nestane,“ odsekla jsem a snažila se zamaskovat 

dotčený pocit, který ve mně rostl. „Můžeme to prostě už udělat?“
Will otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, a potom ji zavřel, pro

tože si to zřejmě rozmyslel. Chytré. „Tak jo. Dobře,“ řekl. „Půjdu 
první. Drž se hned za mnou.“ 

Přikývla jsem, o tomhle jsem neměla v úmyslu diskutovat. Mezi 
dalšími věcmi, které jsme nezkusili, bylo, jestli do duchů narazím 
jako Will, nebo jimi projdu jako ostatní nemédia. Zatím jsem si 
nevšimla, že bych vrážela do neviditelných lidí, ale to nebyl spoleh
livý indikátor, protože jsem ze zkušenosti věděla, že duchové se po
kud možno snaží vyhnout průchodu živými. 

Will se otočil, otevřel dveře a já se mu pověsila na paty v obno
šených keckách.

Čekárna Malachiáše Velkolepého kupodivu vypadala podobně 
jako ta u doktora nebo u zubaře, jenom byla tmavší, zaprášenější 
a páchla vonnými tyčinkami. Podél zdí a v řadách směrem do stře
du stály židle. Dveře na protější stěně vedly zřejmě do zadních pro
stor, kde se odehrávala „kouzla“. 

Na stole u vstupních dveří ležel otevřený sešit s ofocenou cedu
lí, která nás žádala ZAPIŠTE SE, PROSÍM! J Kecy.

Will napsal do sešitu bez mrknutí oka falešná jména – Milli 
Martinová a Steve Vanilli. (Jo, myslí si, že je vtipný.)
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Ale pak znovu otočil hlavu do čekárny a zaváhal. Sledovala 
jsem jeho pohled a tentokrát pochopila jeho otálení. Ty rozmazané 
fleky, které jsem předtím viděla, nebyly šmouhy na skle. Byly v míst
nosti a pohybovaly se. Minimálně čtyři, možná víc. Problém byl 
vyhnout se jim, aniž to bude vypadat, že se jim vyhýbáme. 

Stála jsem na špičkách a přenesla většinu své váhy na zdravou 
nohu. „Co třeba ty židle vzadu v levým rohu?“ pošeptala jsem 
Willovi. Tím směrem bylo rozmazaných fleků míň, ale cestou tam 
budeme muset kolem několika projít. Taky mi připadalo, že se od
tud ozývá menší hluk. Neslyšela jsem nic konkrétního, jen tiché 
mumlání hlasů, ale na asi půl tuctu živých lidí v čekárně, z nichž 
většina stejně seděla mlčky, jich bylo příliš.

Will se na mě podíval přes rameno. „Ty je vidíš…“
Zavrtěla jsem hlavou. „Tak trochu. Je to… Vysvětlím ti to později.“
Přikývl, zamířil k židlím, které jsem vybrala, a já šla těsně 

za ním… Než jsem si někoho všimla. Někoho živého.
Strnula jsem na místě, přesvědčená, že toho, koho myslím, vidět 

nemůžu, a už vůbec ne tady. 
Její obvykle lesklé černé vlasy byly matné, rozcuchané, stažené 

do krepatého koňského ohonu a na sobě měla tílko a tepláky – ne 
slušivé, ale takové ty vytahané, co si oblečete, jen když jste doma 
s chřipkou. Ale byla to určitě ona. Moje bývalá nejlepší kamarádka 
se choulila na židli naproti stolu a promočeným papírovým kapes
níkem, jemuž chyběly do totálního rozpadu přibližně dvě slzy, si 
osušovala oči. 

Najednou se mi šíleně zastesklo po mém předchozím životě. 
„Misty?“ Její jméno mi vyklouzlo dřív, než jsem tomu mohla zabrá
nit. „Co tady děláš?“ Jako by se svět trochu naklonil na stranu 
a lidé sklouzli na místa, kde neměli být. Několik měsíců jsem ji 
neviděla, od předávání maturitního vysvědčení. Samozřejmě ne 
mého. Ale jejího, Willova a všech ostatních, které jsem znala.

Zvedla hlavu; oči měla zarudlé a oteklé od pláče. Přejela mi po
hledem po obličeji a lehce ucukla, asi když uviděla na mém levém 
spánku rozeklanou jizvu. „My se známe?“
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To víš, že se známe. Sklonila jsem hlavu, aby mi vlasy zakryly 
jizvu a abych získala trochu času, než budu muset odpovědět. Ne
věděla jsem, jak na to zareagovat. S největší pravděpodobností Lily 
nepozná, ale… „Já…“

„Co blbneš?“ pošeptal mi Will vyděšeně. „Promiň, s někým 
jsme si tě spletli,“ řekl Misty a pak se mě pokusil odtáhnout pryč. 

Ale už bylo pozdě.
„Hej, počkej,“ zavolala za námi Misty. „Já tě opravdu znám.“
Navzdory situaci – že mi přebrala kluka a myslela si, že jsem 

mrtvá – mi srdce poskočilo směšnou nadějí, že mě moje největší 
kamarádka nějak poznala. Otočila jsem se zpátky k ní, ale ona se 
dívala na Willa.

Bojovala jsem s nesmyslným zklamáním. To, že ho poznala, 
mělo samozřejmě logiku. Přinejmenším se pořád nacházel ve stej
ném těle, v jakém ho znala předtím. 

„Chodil jsi na Groundsboro,“ prohlásila a ukázala na něj prs
tem. „Ty jsi ten pošahanej gothik, co?“

Jejda. Protáhla jsem obličej. Will ztuhl a na místě se zastavil. 
„Jo, to jsem já,“ odpověděl s napjatým úsměvem. „Jdeme,“ pobídl mě. 

„Takže…“ Misty vstala a vydala se k nám. „Tenhle chlápek je 
fakt médium?“ Rukou s papírovým kapesníkem ukázala na dveře 
Malachiášovy pracovny. 

Will se k ní s ostražitým výrazem otočil a já si všimla, že v něm 
bojuje zvědavost s opatrností. Začali jsme k sobě přitahovat pozor
nost. Hluk se nápadně zmírnil, a pokud jsem se nepletla, několik 
rozmazaných skvrn zamířilo naším směrem. „Proč se na to ptáš?“ 
zeptal se nakonec. 

K mému naprostému šoku se jí zkřivil obličej a svezla se na židli. 
„Protože potřebuju pomoct,“ řekla pisklavým hlasem mezi vzlyky. 
„A napadlo mě, že možná víš, jestli tohle zabere.“

„Tímhle“ zřejmě myslela svou konzultaci s Malachiášem. 
„Jsi přece expert na všechny tyhle gothický/nemrtvý záleži

tosti, nebo ne?“ zeptala se a popotáhla. „A jsi tady, takže musí být 
dobrej…“
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Will se na mě s lehkou panikou podíval. Vytrhla jsem se mu, 
ignorovala jeho rozzuřený pohled a šla si sednout vedle ní. Ne, Mis
ty se vždycky nerozhodla nejlíp – jako když mi přebrala kluka ještě 
předtím, než jsem umřela –, ale odpustila jsem jí to… Skoro. Byla 
jediná – před Willem –, kdo věděl, že moje máma pije, a nikdy to 
nikomu neřekla a ani to nepoužila proti mně. Vážně nevím, jestli 
bych se zachovala stejně, kdybych měla v ruce takovou zbraň.

„Co se děje?“ zeptala jsem se a opatrně ji pohladila po rameni. 
Vypadala poněkud… zanedbaně. Něco se evidentně dělo. 

Škytavě se nadechla. „Pamatujete si moji nejlepší kamarádku 
Alonu Dareovou? Že umřela?“ Na posledním slově se jí zlomil hlas 
a zakryla si obličej dlaněmi. 

Musím přiznat, že mě potěšilo, že Misty je z mojí smrti pořád 
ještě nešastná, i když od ní uplynulo už několik měsíců. Takovéhle 
truchlení jsem si zasloužila od samého začátku. 

Will si těžce povzdychl. „Jo. Pamatujeme.“ Cvičenému uchu to 
ale znělo spíš podrážděně než smutně. Zamračila jsem se na něj. 

„Takže, ty jsi tady kvůli ní?“ zeptala jsem se Misty a snažila se, 
aby to znělo soucitně, zatímco v duchu jsem vyplázla na Willa ja
zyk. Vidíš? Někomu chybím… Dokonce i potom, co mi dotyčná 
přebrala kluka. No, radši to nebudeme rozbírat. 

Misty přikývla. Hlavu měla pořád skloněnou. 
Ach, jak milé. Chce se mnou zůstat v kontaktu. Vrhla jsem 

na Willa vítězoslavný pohled a on obrátil oči ke stropu. „Jsem pře
svědčená, že a je Alona kdekoli…,“ začala jsem. 

„Nenechá mě na pokoji,“ zamumlala Misty. Hlas měla ztlumený 
dlaněmi.

„Cože?“ naklonila jsem se blíž, přesvědčená, že jsem se musela 
přeslechnout. 

„Řekla jsem…“ Misty zvedla hlavu, zachytila můj pohled 
a v očích jí skrz poslední slzy doutnal spravedlivý vztek. „Ta mrcha 
mě chodí strašit a já se jí nemůžu zbavit.“
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 2 

Will 

 Viděl jsem Alonu v mnoha situacích. Vlastně v mnoha zape
klitých situacích. Když stála proti rozzlobeným duchům, kteří se 
přes ni chtěli dostat ke mně, když zjistila, že její „kamarádi“ jsou 
většinou pitomci, a naposledy, když osídlila tělo holky, kterou ne
znala. 

Tohle ale bylo poprvé, kdy jí něco totálně a naprosto vyrazilo 
dech. Rty se jí pohybovaly, několikrát se otevřely a zavřely, ale ne
vyšla z nich ani hláska.

Misty podle všeho Alonino lapání po dechu lehce znervóznilo. 
Odsunula se od ní, jako by snad čekala nějaký záchvat. Upřímně, 
nebyl jsem si jistý, co čekat. 

„Omluv nás,“ řekl jsem Misty a rychle popadl Alonu za ruku. 
Odvlekl jsem ji do protějšího rohu u vstupních dveří a naštěstí 

za námi nikdo nešel, ale duch v klobouku Abea Lincolna (díky
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bohu ne skutečný Lincoln, jen někdo, kdo si zřejmě oblíbil módní 
styl dávno mrtvého prezidenta) už na nás zíral. Super.

„Řekl jsem ti, že si musíme dát bacha,“ zasyčel jsem na Alonu.
„Myslí si, že ji chodím strašit,“ zamumlala ohromeně. 
Prohrábl jsem si vlasy. „Jo, taky bych řekl.“
„Ale to není pravda.“ Zavrtěla hlavou, jako by si chtěla ujasnit 

myšlenky, až se zapotácela. Chytil jsem ji za loket, aby neupadla, ale 
jako by si toho nevšimla.

„Teda, jednou jsem to zkusila,“ pokračovala. „Před několika mě
síci, hned potom, co jsem umřela.“

„Jo, na to si pamatuju,“ pronesl jsem stroze. Tenkrát skoro na
vždycky zmizela a oběma nám pořádně zkomplikovala šance na 
přežití. 

„Ale od tý doby ne a te nemůžu. Vždy se na mě podívej!“ 
Znechuceně na sebe ukázala. „Jsem celá… tělofikovaná.“

Zaal jsem zuby, abych neřekl něco, čím bych celou situaci ještě 
zhoršil. Jo, dobře, měla pravdu v tom, že ve svém současném stavu 
nemůže nikoho strašit, ale věděl jsem, že nejde jen o tohle. Alona 
byla nešastná, že je uvězněná v cizím těle, které neodpovídá jejím 
předchozím měřítkům – což jsem svým způsobem chápal. Jenže 
Lily není žádný Hrbáč z Notre Damu, jak si Alona namlouvala. Lily 
je roztomilá, vždycky byla, a ano, ta jizva na obličeji a kulhání jsou 
vidět, ale rozhodně kvůli tomu nepůsobí odpudivě… V žádném 
případě. 

Ovšem te nebyl na tuhle hádku čas. 
„Hele, musíme se soustředit na svou současnou situaci, ano?“ 

Ohlédl jsem se. Jednoruký chlápek a Prázdninová holka stáli u du
cha falešného Lincolna, povídali si spolu a gestikulovali naším smě
rem. No, částečně gestikulovali, v případě ducha jen s jednou rukou. 

To nebylo dobré. 
Obrátil jsem se zpátky k Aloně. „Musíme si promluvit s Mala

chiášem Velkolepým, zjistit, co ví, pokud něco ví, a pak odsud vy
padnout.“ Doufejme, že živí a zdraví a bez zástupu duchů, kteří nás 
budou sledovat domů.
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Zvedla hlavu, naštvaně se na mě podívala a ta důvěrně známá 
zuřivost v jejím výrazu mě přiměla o krok couvnout. Tohle byla 
Alona. Skoro jsem ji viděl pod Lilyiným povrchem. Mírně řeče
no… zneklidnilo mě to. „Někdo předstírá, že je já, moje duše, aby 
vystrašil moji nejlepší kamarádku.“ Při posledních třech slovech mě 
dloubla prstem do hrudníku. „Tobě to nepřipadá divný?“

Povzdychl jsem si. „Třeba ji konečně dostihlo její provinilý 
svědomí a ona vidí duchy tam, kde nejsou, protože se cítí pod psa.“ 
To se běžně stávalo. Fotka v rámečku se prostě někdy převrátí. 
Dveře se zabouchnou, šrouby vypadnou atd. Ne všechno z toho je 
dílem duchů, ale když lidi mají pocit, že si zaslouží, aby je duchové 
strašili, pak je to obvykle první vysvětlení, které je napadne. „Co 
z toho ti připadá pravděpodobnější?“

Se znechuceným odfrknutím se protáhla kolem mě a dokulhala 
zpátky k Misty, která vypadala, jako by ji její návrat trochu vyděsil. 
Falešný Lincoln a Jednoruký chlápek uskočili, aby se jí uhnuli 
z cesty.

V duchu jsem zaúpěl a vyrazil za ní. Tohle nemohlo dobře do
padnout. 

„Omlouvám se,“ řekla Alona Misty, když se znovu posadila 
na vedlejší židli. „Prostě jsi mě totálně vyvedla z míry.“

Misty se chraplavě rozesmála. „Ty mi nevěříš.“
Alona zavrtěla hlavou. „Ne, věřím. Vlastně, věříme,“ prohlásila 

a vrhla na mě pohled, který říkal „bu se mnou budeš držet basu, 
nebo ti zakroutím krkem“.

Super.
„Ale nechápu, proč si myslíš, že je to Alona. Podle toho, jak ji 

znám, by nikdy –“
„Počkat.“ Misty zvedla ruku a zamračila se. „Jak že se jmenuješ?“
Zatajil jsem dech. 
„Ally Turnerová. Původně jsem byla Lily, ale te jsem přešla 

na Ally,“ objasnila Alona. „Chodila jsem… Chodím o rok níž než 
ty.“ Celé to znělo křečovitě a falešně, ale možná jen proto, že jsem 
znal pravdu.
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„Ale,“ pokračovala Alona rychle, „s tímhle jsme se už setkali.“
„Strašil nás duch,“ zalhal jsem, abych ji vytáhl z bryndy. Snaží se 

nás zabít? Proč všem těm duchům v místnosti jednoduše neozná mí, 
že je vidíme a/nebo slyšíme?

Misty pomalu přikývla, jako by ji to nepřekvapilo. Potom se 
smutným úsměvem zavrtěla hlavou. „No, možná toho víte o du
chách mnohem víc než já, ale Alonu jste neznali. A věřte mi, je to 
ona. Alona…“ Misty zaváhala. „Byla to moje nejlepší kamarádka. 
Ale nepatřila zrovna k lidem, který umějí odpouštět, chápete? Po
msta. To byl její styl.“

Alona ztuhla. 
Zatraceně. 
„Napadlo tě, že si to ty lidi možná zaslouží?“ zajímala se Alona.
Dloubl jsem do ní, ale ona se ke mně otočila a zamračila se. 

Sklapni, vyslovil jsem nezvučně. 
Jenže Misty byla naštěstí příliš pohlcená svými vzpomínkami, 

než aby si toho všimla. „Přebrala jsem jí Chrise. Vlastně, Chris 
a já… Prostě jsme našli jeden druhýho.“

„Našli jste jeden druhýho, super,“ zamumlala Alona. Hmm. 
Zřejmě Misty ještě úplně neodpustila.

„Podle mě o tom Alona až do svý smrti nevěděla, ale te… si 
tím nejsem tak jistá. Ani jeden z nás to neudělal schválně,“ dodala 
Misty vzdorně. 

„A to nějak mění situaci?“ zeptala se Alona. 
Hlasitě jsem si odkašlal. „Ally…,“ zdůraznil jsem její jméno a za

mračil se na Alonu, která otráveně obrátila oči v sloup, „… nechá
pe, jak jsi poznala, že tě straší zrovna Alona, a ne nějakej jinej 
duch.“ 

„Aha.“ Misty se nejdřív zatvářila překvapeně a pak zmateně. 
„Proč by mě strašil jinej duch?“

Byl jsem si naprosto jistý, že v tom není vůbec žádný duch, ale 
snažit se Misty vysvětlit, že ji pravděpodobně pronásleduje vlastní 
svědomí, by asi nebylo k ničemu. Jedině jsem se mohl pokusit 
Aloně dokázat, že se za ni nikdo nevydává. „Ten tě asi nestraší. Jen 
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se snažím pochopit, proč si myslíš, že je to ona. Až na to, že jsi 
přesvědčená, že by na tebe byla naštvaná, kdyby se dozvěděla 
o tobě a Chrisovi, což není,“ řekl jsem a směřoval svá poslední slova 
k Aloně, která sjela na židli níž a založila si ruce v podpaží.

„Pro mě, za mě,“ zamumlala. 
Misty zvedla ruce, rozčilená mojí zjevnou tupostí. „Proboha! 

Kdo jinej by to byl? A proč by začal hned potom, co mě Chris po
žádal o ruku?“

Alona strnula. „Požádal o ruku?“ zašeptala.
A sakra. S povzdechem jsem se posadil.
Misty neochotně pokrčila rameny. „Odjíždí studovat na univer

zitu do Indiany a já zůstanu tady. Chce, abysme se před jeho odjez
dem zasnoubili.“

Alona se napřímila. „To nemůžeš udělat,“ řekla a potřásla hlavou. 
„Podle ní jsi na to moc mladá,“ vyhrkl jsem rychle. Tenhle roz

hovor mě přivede do hrobu. „Můžeme se prosím tě vrátit k těm 
důkazům?“

Misty se dívala z jednoho na druhého, jako bychom se zbláznili, 
což ten den nebylo daleko od pravdy. „Tak dobře,“ řekla neochotně. 
„Fotky v rámečku se převracejí, v noci ze mě někdo stahuje peřinu, 
slyším kroky v pokoji, i když tam nikdo není, a někdy před usnutím 
slyším, jak na mě někdo volá.“ Zachvěla se hrůzou.

A… Fotky v rámečcích se převracejí, peřiny kloužou z těla, li
dem se často zdá, že slyší kroky nebo jak na ně někdo volá, když 
usínají. 

„Jo, a napsala mý jméno na zamlžený zrcadlo u mě v koupelně.“
Páni. Překvapeně jsem se na židli předklonil. „Viděla jsi, jak to 

ten duch píše?“ 
Zavrtěla hlavou. „To ne, ale když jsem jednou vylezla ze sprchy, 

prostě to tam bylo.“
No, to trochu měnilo situaci. Možná nešlo o provinilé svědomí. 

Ale to ještě neznamenalo, že je to duch. Všechny ty věci, o kterých 
se zmínila, mohl dělat i živý člověk, včetně nápisu na zrcadle. 
Nechte srazit páru na zrcadle a napište tam libovolná slova. Když 
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se pak zrcadlo znovu zamlží, slova se objeví znovu. Třeba ten živý 
člověk nebyl spokojený s novým vývojem v Mistyině milostném 
životě a rozhodl se to dát najevo jako „Alona“.

„Nemůžu uvěřit, že se budeš vdávat,“ vykoktala Alona. „Kdo ti 
půjde za hlavní družičku? Hlavně si neber Leannu.“

Misty na ni vytřeštila oči, ale než stačila odpovědět, dveře 
do zadní místnosti se otevřely, což upoutalo pozornost všech pří
tomných.

Vyšourala se z nich starší žena v klasickém černém kostýmu 
a těžkých černých polobotkách, pevně zavěšená do chlápka, který 
musel být Malachiáš Velkolepý. Měl totiž na sobě pláš. V srpnu. 

Ten pohled Alonu tak rozhodil, že zapomněla, jak je nasupená. 
„To snad ne!“ Pohrdavě si odfrkla. „Začínám si myslet, že ten chlá
pek nechápe rozdíl mezi kouzelníkem a médiem.“

Ten pravděpodobně nechápala spousta lidí. V té tajemné říši 
„možná skutečného“ to pro většinu bylo jedno a to samé. A jestli 
tenhle chlápek úmyslně zdůrazňoval mystickou část, pak mu to 
s největší pravděpodobností pomáhalo tahat lidi za nos. 

Až na pláš nepůsobil „Malachiáš“ – rozhodně to nebylo jeho 
pravé jméno – nijak výjimečně. Mohlo mu být kolem pětadvaceti, 
hubený, trochu mimoň s kudrnatými zrzavými vlasy a brýlemi se 
silnými černými rámečky. Ve skutečnosti vypadal jako člověk, kte
rý zabloudil cestou na maškarní večírek na téma Harry Potter nebo 
Pán prstenů. 

Bomba. 
Několik kroků za tou starší ženou a tím blbem v plášti šel mla

dík v obleku a klobouku z období Al Capona a tvářil se dost na
štvaně. 

„Vy neposloucháte. Tohle jsem vůbec neříkal!“ vykřikl na 
Malachiáše. 

Alona vedle mě ztuhla a já pochopil, že toho ducha slyšela taky. 
Jenže Malachiáš se jen vlídně usmál na tu starou paní a do

provodil ji k vstupním dveřím. Tam mu stiskla ruku a podala mu 
štos bankovek, které si rychle schoval pod pláš.
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Uvolnil jsem se a bojovala ve mně úleva se zklamáním. Mala
chiáš byl podvodník. Řešení Alonina problému nebo odhalení, proč 
si táta všechna tahle falešná média prověřoval, jsme nebyli o nic 
blíž. Ale aspoň jsme nemuseli tvrdit, že Malachiáš je jedním z nás.

Naklonil jsem se k Aloně. „Až pozve dovnitř dalšího, vypadne
me odsud.“

Zamračila se na mě. „Ani náhodou. Co ona?“ Ukázala hlavu 
k Misty, která zírala na Malachiáše, jako by byl chodícím paprskem 
naděje.

Zavrtěl jsem hlavou. „Myslím, že s tímhle jí pomoct nemůžeme.“
Otevřela pusu, aby protestovala, ale když se Malachiáš zastavil 

uprostřed místnosti, zmlkla.
Malachiáš sklonil hlavu a přitiskl si konečky prstů na spánky.
„Proboha,“ zaúpěla Alona tiše. „Tobě to nepřipadá směšný?“ ze

ptala se mě.
S úšklebkem jsem se rozhlédl, ale zdálo se, že zbytek místnosti 

Malachiáš okouzlil. „Co po mně chceš?“ pošeptal jsem jí zpátky. 
Když ho veřejně obviníme, že je podvodník, jen si zaděláme na 
další potíže a to jsme nepotřebovali. 

Misty na nás zasyčela, abychom nerušili. 
Malachiáš se pohupoval na podpatcích dopředu a dozadu. 

„Cítím tady několik duší, které mají něco na srdci.“
„Jo, například já,“ zamumlala Alona, možná ne až tak tiše, jak 

by měla. „Pošuk.“
Malachiáš zvedl prudce hlavu a zapátral pohledem po místnos

ti, až jako zdroj identifikoval Alonu, což zřejmě nebylo tak těžké. 
Mračila se na něj, že by ho probodla očima, kdyby mohla. 

S předstíraným smíchem pronesl: „Vidím, že máme mezi sebou 
pochybovače.“

Otočily se k nám hlavy, které patřily jak živým, tak mrtvým. 
Zatraceně, Alono. 

Malachiáš k nám popošel. Stále se usmíval. „Chápu vaši ne
důvěru, ale mrtví se nechovají…“ Najednou se zastavil a zadíval se 
na mě. 
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Najednou zbledl jako stěna, takže jeho brýle byly ještě nápad
nější. Snažil se dál usmívat, ale jeho úsměv zakolísal a vzápětí úplně 
zmizel. „Mrtví se nechovají jako my,“ zopakoval znovu skřehota
vým hlasem. 

Potom namáhavě polkl a skoro neslyšeně zamumlal: „Omluvte 
mě,“ a zatímco mu pláš pleskal kolem nohou, zmizel ve dveřích, ze 
kterých právě vyšel.

Překvapilo mě to víc, než kdyby si sedl na bobek a začal kvokat 
jako kuře. 

Alona ho sledovala pohledem. „Co to sakra bylo?“ Podívala se 
na mě a já nevěděl, co na to říct. 

Ale… Podíval se přímo na mě a zpanikařil. V tom muselo něco 
být, nebo ne? Skoro jako by mě poznal, ale já ho nikdy neviděl. 
Věděl, že já opravdu mluvím s duchy, že jsem médium, za které se 
vydával on? Nebo… že by znal mého tátu?

Ta představa mi vyrazila dech. 
Hodně jsem se tátovi podobal; Malachiáš třeba dospěl k zá věru, 

že jsme příbuzní. 
Vstal jsem a rozběhl se za ním. Aspoň jsem to měl v plánu – do

honit ho a zmáčknout, aby kápnul božskou. Ale duch Prázdninové 
holky zřejmě úplně stejný nápad. A srazili jsme se… Prudce. 

Odlétli jsme od sebe a rozplácli se na zemi.
Nejsem si jistý, kdo vykřikl překvapením hlasitěji – jestli živí 

lidé, včetně Misty, která viděla, že jsem se odrazil zdánlivě od vzdu
chu a zřítil se na podlahu, nebo mrtví, kteří viděli přesně to, co se 
stalo, a věděli, co to znamená.

„Wille!“ Alona se prudce vztyčila. 
Misty se tvářila ohromeně. 
„Wille?“ opakoval duch v klobouku Abea Lincolna a udělal pár 

kroků ke mně.
Sakra, sakra, sakra. Pořád napůl omráčený jsem se otočil na bok, 

a zatímco jsem ignoroval pronikavou bolest v loktu, neohrabaně 
jsem vstal. Koberec v Malachiášově čekárně měl, nepřekvapivě, 
tloušku levného toaletního papíru. 
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Prázdninová holka si odhodila z obličeje dlouhé kaštanové 
vlasy a vstala. „Ty jsi Will Killian? Ten, o kterým všichni mluví?“ 
zeptala se, zvedla ruku a sáhla si do výstřihu tílka s panem Žabá
kem na prsou a upravila si zářivě růžovou podprsenku od plavek. 
Řekla to tak, že to znělo překvapeně a současně znechuceně. 

„Další médium?“ prohodil Jednoruký chlápek a ukázal na mě 
pahýlem paže. 

Žena v dlouhé bílé noční košili přitančila blíž. Připadalo mi, že 
to nemá v hlavě v pořádku. 

Nedokázal jsem se ovládnout a o krok jsem couvl. Jednoruký 
chlápek, Falešný Abe Lincoln, Prázdninová holka a Ženská v ne
gližé… Byli čtyři, ne bylo jich pět – zapomněl jsem na Al Capona, 
kterého zklamalo, jak Malachiáš interpretoval jeho vzkaz – a proti 
nim jsem stál jen já. 

Jestli se pokusím utéct, snadno mě zastaví… No, vždy víte, jak 
to myslím. Jestli dojde k fyzickému konfliktu a budou si chtít vynu
tit moji pozornost, pravděpodobně mě rozsápají na kusy. Při útoku 
možná ztratí část své energie – násilné chování totiž snižuje zásoby 
nutné k tomu, aby mohli přežít na téhle rovině existence –, ale ko
lik jí ztratí a jestli to bude stačit… To jsem nevěděl. A až se to do
zvím, už bude pozdě. 

Namáhavě jsem polkl a srdce mi tlouklo tak silně, že mi vibro
valo celé tělo. 

Alona ke mně zamířila. Ještě nikdy jsem ji neviděl pohybovat se 
tahle rychle, aspoň ne v tomhle těle. Zatímco táhla nemocnou 
nohu trochu za sebou, vstoupila mezi duchy a pak se k nim otočila 
čelem, takže mě od nich oddělila. 

„Jestli znáte Willa,“ pronesla klidně, „pak určitě znáte i jeho 
průvodce ze záhrobí.“ Duchové na ni zírali, jako by se zbláznila. 
Poprvé mě napadlo, co si o ní ostatní duše myslí. Vidí, že není 
stejná jako my ostatní?

„Co blbneš?“ zašeptal jsem vyděšeně. Tihle duchové netušili, že 
je na ní něco jiného. Zbytečně riskovala. 

Alona si mě nevšímala. Otočila se k Jednorukému chlápkovi 
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a zvedla bradu, aby se neopovážil přiblížit. „Přece si to u ní nechce
te rozházet, že ne?“

Modlil jsem se, abych byl jediný, kdo pozná, že je trochu mimo, 
protože se mu dívala na krk místo do očí. Několik živých lidí, kteří 
čekali na Malachiáše, se vrhlo ke dveřím. Nedivil jsem se jim. Do
kázal jsem si celkem jasně představit, jak jim to musí připadat. 
Misty dál seděla na židli a zírala na nás. 

„Ta, která prý před několika týdny zmizela?“ vyštěkl Jednoruký 
chlápek „Od té doby ji nikdo neviděl.“

Prázdninová holka obrátila oči ke stropu, jako by celá ta kon
verzace byla směšná. 

Z tohoto úhlu jsem neviděl Alonin výraz, ale podle jejích náhle 
strnulých ramen jsem usoudil, že nikdy nepřemýšlela o tom, co si 
du chové povídají o jejím zmizení. 

„Vážně?“ Alona si odhodila vlasy dozadu, což byl její typický 
pohyb, a evidentně ji překvapilo, když nezůstaly na zádech. Lily 
totiž měla mnohem kratší vlasy. Ale okamžitě se vzpamatovala. „Já 
ji viděla a věřte mi, že není šastná.“

Prázdninová holka naklonila hlavu na stranu a mazaně se 
na Alonu podívala. „Kdo jsi?“

„Do toho tobě nic není,“ odsekla Alona přezíravým tónem, kte
rý mě trochu dráždil, když jsem ho slyšel v Lilyině hlase. Natáhla 
levou ruku dozadu a mávala s ní, dokud mi nedošlo, že chce, abych 
ji uchopil. Udělal jsem krok dopředu a vzal ji za ni. Ovinula prsty 
kolem mých a stiskla je tak pevně, až to skoro zabolelo. Když jsem 
se postavil vedle ní, lehounce se o mě opřela a já uslyšel její pře
rývaný dech. Potřebuje pomoct, došlo mi opožděně. Ten rychlý 
přesun, který udělala, ji vyčerpal.

„Odcházíme,“ oznámila Alona. „Pozdravujte od nás Malachiáše.“
Zamířila ke dveřím a Jednoruký chlápek a Prázdninová holka jí 

k mému překvapení uhnuli z cesty, i když ta holka nás sledovala 
s větší podezíravostí, než bylo pravděpodobně zdravé.

Alona dělala kratší kroky než já, a tak jsem se jí přizpůsobil, aby 
se o mě mohla opírat, aniž to bylo patrné. Ale pomalá chůze přes 
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čekárnu ke dveřím mi připadala nekonečná, když nás duchové pro
vrtávali pohledem. 

Zatajil jsem dech a čekal na jejich bojový pokřik a nevyhnutel
ný úprk, aby zablokovali dveře…

Ale oni nás nechali bez dalšího slova odejít. 
Možná má něco do sebe být mrcha… Nebo ji aspoň znát. Vy

vázli jsme odtud se zdravou kůží jen díky drzosti a Alonině repu taci 
průvodce ze záhrobí. Problém byl, že to nebude trvat věčně.
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 3 

Alona

 Ucedila jsem skrz zaaté zuby: „To byla sranda.“ A zhroutila 
se na sedadlo Willova otlučeného dodge. Srdce mi kvůli přívalu 
adre nalinu bušilo jako zběsilé a do nohy mi v nepravidelných inter
valech vystřelovala bolest.

„Pozor na ruce,“ varoval mě Will, než zabouchl dveře na mojí 
straně. Potom obešel auto a posadil se za volant. Jakmile byl uvnitř, 
nastartoval a zařadil zpátečku. „Jsou za náma?“ Jak couval, upíral 
oči dozadu. 

„Jak to mám vědět? Dokud se nebudou bavit o tom, že nás chtějí 
pronásledovat, klidně můžou sedět v tomhle pitomým autě, a já o tom 
nebudu mít ánung.“ Což nebyla tak úplně pravda, ale byla jsem trochu 
naštvaná, protože jsem zase neměla odpovědi, ale – jen si to představ
te – pořádné bolesti. Proboha, zapomněla jsem, jak moc může bolet, 
když je člověk naživu. A když je vyděšený. Opravdu vyděšený. 
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Pevně jsem tiskla ruce k sobě, aby se mi přestaly třást. V jednu 
chvíli jsem si nebyla jistá, protože jsem si myslela, že se nás duše 
pokusí zastavit a my budeme v hajzlu. Will měl totiž schopnosti, 
které duším v jeho blízkosti dodávaly pevnou konzistenci. Byly pak 
stejně skutečné a schopné násilí jako živí lidé. Už jsem to několikrát 
viděla na vlastní oči. Davy mrtvých do něj strkaly a dloubaly, aby 
si vynutily jeho pozornost. Nechybělo moc, aby se to změnilo v pře
tahování – s Willem místo provazu. 

A s největší pravděpodobností i se mnou. Při té představě jsem 
se otřásla hrůzou. Nevyzkoušeli jsme, jestli se mě můžou duchové 
dotknout a naopak. Pokud šlo o mé povinnosti průvodce ze záhro
bí, vzala jsem si svým způsobem dovolenou. Od své „transformace“ 
jsem se snažila držet v bezpečné vzdálenosti od hlasů bez těla, včet
ně těch, které patřily duším čekajícím na Willovu pomoc. Kdyby se 
ukázalo, že se mě můžou dotknout – a ta šance byla hodně velká –, 
byla bych proti nim naprosto bezbranná, stejně jako Will. Měl teo
rii, že dokud tohle všechno nezjistíme, bude lepší, aby riskoval je
nom jeden z nás. A tak se je snažil zvládnout beze mě a podle toho, 
co jsem slyšela, relativně neúspěšně.

„Ale stejně bych řekl, že jsi něco viděla.“ Když zařadil rychlost, 
letmo se na mě podíval. Překřížila jsem paže na prsou a schovala si 
ruce, aby neviděl, jak se třesou. 

„Šmouhy, mihotavý tečky ve vzduchu.“ Zavrtěla jsem hlavou 
a Will se prudce rozjel k výjezdu, až nám od kol odletěl štěrk. „Ne
vím. Je to…“

Když auto vletělo do výmolu, noha mi prudce nadskočila a já 
se ostře nadechla skrz zaaté zuby. 

Will zpomalil a podíval se na mě. „Dobrý?“
Změnila jsem na sedadle polohu a přenesla větší váhu na pravý 

bok, abych levé noze ulevila, protože v tu chvíli jsem měla pocit, že 
se rozlétne na tisíc kousků. „Zvládnu to,“ odpověděla jsem a snažila 
se, aby to znělo přesvědčivě. „Hlavně je, a jsme odtud co nejdřív 
pryč.“

Vyhověl mi, ale než jsme dorazili k hladšímu asfaltu na ulici, 
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všimla jsem si, že se snaží vyhýbat největším dírám. „To, co jsi tam 
udělala…“ Zaváhal. 

Ne, ne, nechci se o tom bavit. „Chtěla jsem si zachránit krk a tobě 
taky,“ vyhrkla jsem rychle a snažila se utnout tohle téma hned v za
čátcích.

Potřásl hlavou. „To není pravda.“ Pronesl to skoro ohromeně, což 
se mě, upřímně, trochu dotklo. „Dokud jsi nic neřekla, nevěděli, že 
jsi jiná, že nejsi obyčejnej živej člověk.“

Jinými slovy, byla jsem pitomá, pitomá, pitomá, když jsem kvůli 
němu riskovala. Ale nemohla jsem ho nechat ve štychu, bezbran
ného a v pasti, i když to znamenalo, že ohrozím sebe sama. Uvědo
mila jsem si, že před několika měsíci bych se zachovala úplně jinak, 
a to mě vyvedlo z míry. Každopádně jsem se v tom nechtěla pitvat.

Přinutila jsem se pokrčit rameny. „Kdyby se do tebe pustili, ně
kdo by určitě zavolal poldy a pak bysme museli absolvovat celej ten 
rozhovor, jestli jsi cvok, nebo ne, a to nemluvím o cestě do špitálu, 
aby tě dali do pořádku.“ Povzdychla jsem si. „A na to nemám dnes
ka čas ani trpělivost.“

Protáhl obličej. „Copak ti nemůžu prostě poděkovat?“
„Není za co,“ vyštěkla jsem a bylo mi čím dál trapněji. Až… až 

moc mi na něm záleželo a tohle se nemělo stát. Šíleně jsem risko
vala, když jsem se otevřela tomuhle druhu zranitelnosti. „Mohl jsi 
to udělat sám. Měl jsi to udělat sám.“

A navíc, asi by si měl najít nového, plně funkčního průvodce ze 
záhrobí, který by se o něj staral.

To byl skutečný průšvih. Předtím jsem aspoň byla užitečná. Potře
boval mě, možná dokonce ještě víc, než já potřebovala jeho. A tak se 
mi to líbilo. Když vás někdo potřebuje víc než vy jeho, jste to vy, kdo 
má nad situací moc, kontrolu. Ale te… Te mě Will nepotřeboval 
vůbec. Spíš jsem byla břemeno, problém, kterého se potřeboval zba
vit. Byla jsem horší než k ničemu, a to mě štvalo. Kdybych fakt byla 
ten člověk, za kterého mě považoval, ten, jemuž se snažil poděkovat, 
řekla bych mu, aby se na mě vykašlal a našel si někoho, kdo mu do
káže doopravdy pomoct, ochránit ho. To bych na jeho místě udělala. 
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Ale nedokázala jsem to vyslovit nahlas. Protože to by znamena
lo, že zůstanu sama. Ne, nejen sama… Budu bez Willa. A to bylo 
nějak ještě horší. Zvykla jsem si, že je tady se mnou, a čím dál hůř 
jsem si dokázala představit svůj život – v jakékoli formě – bez něho. 
Což mě děsilo úplně jiným způsobem. Škubla jsem sebou, jen když 
jsem na to pomyslela. 

Will si toho samozřejmě všiml. „Nezajedeme do nemocnice?“ 
zeptal se tiše. 

„Ne.“ Upřeně jsem zírala skrz čelní sklo a snažila se zahnat slzy 
z očí.

Natáhl ke mně ruku přes sedadlo. Podívala jsem se na něj a on 
na vteřinu odtrhl oči od silnice. Když jsem v nich uviděla tu vře
lost, tu otázku, na kterou jsem nebyla připravená odpovědět, troj
násobně se mi zrychlil tep.

Přestože jsem se nenáviděla za to, jak jsem tak slabá – někde 
v podvědomí jsem věděla, že za to může Lily, osoba, jako která vy
padám, a ne ta osoba, jíž jsem –, vzala jsem ho za ruku a pevně ji 
stiskla. Když jsem ho držela, cítila jsem se bezpečněji připoutaná 
ke světu, jako bych nikdy neměla odletět a zmizet jako jeden z těch 
balonků, jež jsme obvykle vypouštěli první den v nedělní škole. 

Obrátila jsem hlavu k bočnímu oknu a změnila téma. „Proč 
vlastně utekl?“ zeptala jsem se. Snažila jsem se předstírat, že držení 
za ruku je nějak míň intimní než naše líbání, že nejsme spojeni 
tímhle jednoduchým, a přesto silným způsobem, který jsem vníma
la každou buňkou vypůjčeného těla. „Teda, Malachiáš.“

„Nevím.“ Byla jsem rozhozená jen já, nebo na tom byl Will 
stejně?

„Lepší otázka: proč ses za ním hnal?“ Tentokrát jsem se na něj 
podívala. 

Zaváhal. „Myslím, že mě poznal.“
„Vážně? Odkud?“ Byla jsem si naprosto jistá, že Will by si Mala

chiáše pamatoval a zmínil by se mi, že ho už potkal; v tom stu
pidním plášti byl nepřehlédnutelný.

„Možná si dal všechno dohromady a spojil si mě s tátou.“ 
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Na fotkách, které jsem viděla, se Will svému tátovi hodně po
dobal, ale…

Zamračila jsem se. „Ale mluvíme o léta starý záležitosti. Pokud 
se vůbec potkali. A musel by na Malachiáše udělat obrovskej do
jem, aby tě poznal podle tvýho táty a pak ještě utekl.“ Potřásla jsem 
hlavou. „Což nedává smysl. Ten chlápek je podvodník. Proč by se 
s ním tvůj táta vůbec bavil?“

Will pokrčil rameny. „Táta třeba hledal takovýhle šejdíře pro Řád.“
„Žádnej z těch jinejch podvodníků se tě nebál,“ podotkla jsem. 

Vlastně, podle toho, jak madam Selena mrkala umělými řasami, 
jsem byla přesvědčená, že by si ho možná nechala jako svého sluhu/
sexuálního otroka, kdybych tomu nechala volný průběh. 

„To je právě důvod, proč si s ním musím znova promluvit.“
„Znova?“ Pomalu jsem se otočila a podívala se na něj. „Tys za

pomněl, že je ten chlápek podvodník? Že nám k ničemu není?“
„Třeba nám dokáže říct, co můj táta dělal, dát nám nějaký 

vodítko, co zkusit dál,“ namítl.
Pohrdavě jsem si odfrkla. „Haló, stébla, chytáme se vás.“
Vztekle se na mě podíval. 
„Hele, vím, že se chceš dozvědět, co tvůj táta dělal, a chápu to.“ 

Snažila jsem se zmírnit tón. „Měl kolem sebe spoustu tajemství. 
Ale tohle, co děláme? Máme tuhle situaci vyřešit, mě vyřešit.“ 
Ukázala jsem na sebe a opět se snažila ignorovat, o kolik je tahle 
ruka menší; i když vlastně bude mnohem horší, až jednou zjistím, 
že si toho už nevšímám. Zvyknout si na to není řešení. Ušklíbla jsem 
se. „A Malachiáš s tím nemá nic společnýho.“

Will stiskl rty a vrhl na mě pohled, jako by chtěl něco říct, ale 
místo toho jen potřásl hlavou. „Co?“ zeptala jsem se.

„Nic.“ Ale pak pokračoval. „Jen… chováš se, jako by pro tebe 
Lily byla něco jako šílenej trest.“

Užasle jsem se na něj podívala a pak jsem mu vytrhla ruku. 
„Ani ty mě tady nechceš!“

„To není pravda,“ vyhrkl okamžitě. „Ale víš, co by spousta ji
ných duší dala za to, kdyby mohly znovu žít, cpát se koblihama, 
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čichat ke kytkám, mluvit s lidma – jinýma živýma lidma –, a ty jen 
řešíš, jak vypadáš v jejím tělem, který, abych byl upřímnej, mi 
vždycky připadalo v pohodě.“ Vychrlil to na mě, jako by to v sobě 
už nějakou dobu dusil.

Ohromeně jsem se napřímila. Will měl pro Lily slabost. Věděla 
jsem to. Byla to nešastná láska, která skončila hned, jak začala, nic 
vážného, ale slyšet ho, jak o tom mluví… To bylo něco jiného. 
„Nejsem ona,“ řekla jsem a cítila se ponížená.

„Já vím,“ pronesl klidně. „To jsem nikdy neřekl.“
A přesto se mu nějak podařilo naznačit, že a jsem kdokoli nebo 

jakákoli – ne Lily! –, jsem nějak horší. „Tak jak to teda je?“ zeptala 
jsem se. „Jsi naštvanej, že špiním tvoji úžasnou Lily svojí odpornou 
osobností nebo že nejsem dost vděčná za příležitost, abych to mohla 
dělat?“

„Vykašli se na to.“ Křečovitě se usmál. „Nemyslel jsem…“
„Ale ne, jen si o tom promluvme,“ vyštěkla jsem. „Mluvme 

o tom, jak je skvělý vydávat se za holku, kterou jsem nikdy nevidě
la, aby to její rodině nepřipadalo divný, mluvme o tom, že se nepo
znávám v zrcadle, o tom, že už ani nevím, kdo jsem, protože každej, 
kdo se na mě podívá, vidí někoho jinýho.“ Zamrkala jsem, abych 
zahnala slzy.

Otevřel pusu, aby něco řekl, ale já pokračovala. „A jo, než začneš, 
máš pravdu. Udělala jsem to kvůli sobě. Byla to náhoda, ale je to jen 
a jen moje vina. Fascinuje mě, že ze mě kvůli tomu děláš mrchu, ale 
Lily, která se na tebe vykašlala jako na kámoše, zahnula ti s Benem 
Rogersem a omotala auto kolem stromu, no, ta je světice.“

Napnuly se mu svaly na čelisti. „Nikdy jsem neřekl, že Lily je…“
„Proboha, celou dobu ses tak choval, jen jsi mi to nedal napsaný 

na papíře. Nic, co udělám, není dost dobrý. Přemýšlel jsi někdy, co 
by dělali s tímhle tělem ty jiný lidi – ty duše, který by byly tak vděč
ný za tuhle šanci? Jaký posmrtný dobrodružství by si užili s tvojí 
úžasnou, dokonalou, bezchybnou Lily?“

Neodpověděl, dokonce se o to ani nepokusil. Ale podle toho, že 
zrudnul, jsem věděla, že jsem trefila do černého. 
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„Dělám, co můžu. Kvůli tobě, kvůli sobě, dokonce i kvůli Lily.“ 
Ukázala jsem na sebe. „A napadlo tě vůbec někdy, jak mi při tom 
je?“ zeptala jsem se a najednou jsem byla z té hádky kvůli mrtvé 
(svým způsobem), skvělé Lily unavená. „Bydlím u rodiny, která není 
moje, sleduju, jak se o mě starají, a vím, že to nedělají kvůli mně. 
Dokonce ani nemůžu se svojí rodinou o ničem mluvit – kromě re
ceptů v časácích, dobročinnosti, prostě o čemkoli, na co dokážu 
přijít, když jsem pro ně úplně cizí –, abych je nevyděsila. A pak jsi 
tady ty…“ Trpce jsem potřásla hlavou. „Většina holek musí slyšet 
o bývalých láskách svýho kluka. Já musím slyšet o tvých.“

To ho umlčelo, ale já se kupodivu necítila ani trochu líp. Zbýva
jících deset minut dvacetiminutové cesty jsme strávili v ledovém 
mlčení, což bylo fajn. 

Tahle situace byla prostě jako zlý sen. Chtěla jsem domů, k sobě 
domů, do domova, který už neexistoval. Máma se rozhodla dům 
prodat a podle sousedů, se kterými jsem mluvila, když mi doma 
nikdo neotevřel, se před pár týdny přestěhovala do kondominia. 
A abych se mohla porozhlédnout v tátově domě, zdvořile jsem se 
zeptala, jestli můžu použít toaletu, a zjistila jsem, že se můj bývalý 
pokoj změnil v hernu pro nový potěr mojí nevlastní Mothry – což 
je, jaký div, holka. Ne že by na tom záleželo. Nemůžu se prostě 
na některém z těch míst objevit a tvrdit, že tam patřím, a už vůbec 
ne, když vypadám takhle. 

Ale ještě víc než tohle všechno jsem chtěla zpátky svůj předcho
zí život. Dokonce i můj posmrtný život byl lepší než tohle. Aspoň 
jsem to byla já a lidi, který mě mohli vidět, to věděli. Možná, v nej
lepším případě, budu jednou volná, zpátky v nehmotné formě 
a budu doufat v příchod světla, ale to, co bylo mezi námi s Willem, 
se už nevrátí. Ne, když jsem se dozvěděla, co pro něj Lily doopravdy 
znamenala. Jako by byl snad radši, kdyby se ze světla vrátila ona, 
a ne já. 

Bomba.
Will projel ulicí, kde bydleli Turnerovi, a jak bylo naším zvykem, 

zaparkoval u Sacred Heart. Dům Turnerových zezadu sousedil 
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s prázdnou parcelou a Sacred Heart, obrovský hřbitov, ležel přímo 
přes ulici. Ve skutečnosti to byl můj hřbitov. Coby Lily Turnerová 
jsem k němu měla nejblíž od chvíle, kdy jsem byla ve svém původ
ním těle. Ironie osudu, nemám pravdu?

Na hranici pozemku stála bouda správce hřbitova a bylo to 
ideální místo, kam schovat dodge před zvědavými zraky, když mě 
Will vysazoval nebo nabíral. Tahle další finta byla bohužel nutná. 
Will byl u Turnerových pořád persona non grata – paní Turnerová 
mu zatím nedokázala odpustit to, co se stalo v nemocnici. A když 
jsem se před několika týdny pokusila vplížit hlavním vchodem ven, 
sousedi mě nabonzovali a musela jsem si vymyslet blábol o dlou
hé vycházce, která je součástí mé fyzioterapie (lež), a že pokud stálo 
na příjezdové cestě nějaké auto, určitě se tam objevilo až po mém 
odchodu (NEHORÁZNÁ lež). 

Vzala jsem za kliku a otevřela dveře, abych mohla hned vy
skočit – no, vyhrabat se – ven.

„Počkej,“ řekl Will. „Já… Omlouvám se, Alono.“
Ale byla to jedna z těch omluv, co ani trochu omluvně nezní. 

Takové ty kecy „Omlouvám se, když jsi naštvaná“, které na mě 
mnohokrát zkoušel Chris a několik dalších bývalých kluků. Existo
val důvod, proč byli bývalí. Teda, kromě mojí smrti a v Chrisově 
případě jeho nevěry. I když tohle byly taky pádné důvody. 

Will vyukával na volant nepravidelný rytmus a místo na mě se 
díval na ruce. „Podle mě bysme se měli prostě dohodnout, že udě
láme všechno, abysme tuhle… situaci vyřešili. A měli bysme se 
snažit nevylívat si nervozitu jeden na druhým.“

„Fajn,“ zamumlala jsem. A si říká, co chce. Stejně jsem – a po
řád budu – ta špatná. Protože nejsem Lily, protože nejsem vděčná 
za šanci jí být. Kašlu na to. 

Will si povzdychl. „Hned zejtra ráno chci znova zajet za Mala
chiášem. Bude bezpečnější, když zůstaneš tady…“ 

„V pohodě. Já se chci zejtra zastavit u Misty.“ Vyletělo to ze mě 
dřív, než mi docvaklo, že jsem se už rozhodla. Ale jedna část mého 
já o tom asi dumala od chvíle, kdy jsem ji uviděla u Malachiáše 
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v čekárně. Znala jsem Misty pravděpodobně líp než všichni ostatní. 
Neměla sklony k hysterii ani si nevymýšlela věci, které neexistují. 
Sakra, když jsem se ji pokusila postrašit já, vůbec si toho nevšimla. 
Jestli si myslela, že ji straší „Alona“, zřejmě k tomu měla dobrý dů
vod a já chtěla zjistit, co se děje. Někdo využil mojí nepřítomnosti 
a vydával se za mě. A dělat to tak dobře, že dokonce i Misty, člověk, 
který mě znal v mém bývalém životě ze všech nejlíp, tomu uvěřila. 
Prostě to takhle nenechám. Chci vědět, kdo v tom má prsty, abych 
si to s ním mohla vyřídit. 

Podíval se na mě. „Podle mě to není dobrej nápad.“
Křečovitě jsem se na něj usmála a cítila, jak se mi přitom boles

tivě napnula kůže na jizvě, která byla pořád ještě citlivá. „V tom 
případě jsme si kvit.“

„Jak se tam chceš dostat?“
Aha. To bude menší problém. Misty bydlela na opačném konci 

města, nedaleko ulice, kde jsem kdysi žila já. Auto mi Turnerovi 
samozřejmě nepůjčí – což je častý důsledek skoro smrtelných auto
mobilových nehod – a abych šla s nemocnou nohou takhle daleko, 
taky nepřipadalo v úvahu. Pokrčila jsem rameny a doufala, že to 
vypadalo lhostejně a nad věcí. „Nějak to vymyslím.“

Will si povzdychl a potřásl hlavou. „Odvezu tě tam.“
„Abys mě mohl špehovat? Ujistit se, že se o Lily dobře starám?“ 

zeptala jsem se rozzuřeně. „Díky, ale nechci.“
„Jen se snažím, aby se nikomu z nás nic nestalo, jasný?“
„Fajn,“ vyhrkla jsem okamžitě. „Když jde o to, aby se nikomu 

z nás nic nestalo, vezmeš mě k Malachiášovi s sebou.“ Zavinil si to 
sám. Ne že bych chtěla jít – umíte si představit větší ztrátu času? – 
ale, přísahám, použila jsem na něj stejná stupidní měřítka, která 
mu připadala tak spravedlivá. Po dnešku se nemohl hádat, že on 
bude beze mě ve větším bezpečí.

Protáhl obličej, ale mlčel. 
Přesně, jak jsem si myslela. „Bezva. Vyzvedni mě tu zejtra v pole

dne a nejdřív zajedeme k Misty.“ Vyklonila jsem se z auta a opřela 
se o dveře. 
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„Co řekneš Turnerovým?“ To byla bohužel rozumná otázka. 
Paní Turnerová byla ztělesněním přehnané starostlivosti. Dneska 
odpoledne jsem musela počkat, než vezme Tylera na nákupy, a te
prve pak jsem mohla vyklouznout ven a sejít se s Willem. 

„Že jsem se seznámila s pár novýma lidma s motorkama a máme 
v plánu orgie v parku,“ odpověděla jsem. Do toho, jak zvládnu 
„svoji“ rodinu, mu nic není. 

Zamračil se na mě. 
„Nedělej si s tím starosti. Zmáknu to. Na rozdíl od některých lidí 

umím rodiče zmáknout.“ 
Vztekle se na mě podíval a na tvářích mu naskákaly červené 

skvrny. Jo, možná bylo trochu nefér naznačit, že je mamámek, ale 
je to pravda. Odbelhala jsem se stranou a chystala se zabouchnout 
dveře. 

„Hej,“ zavolal. 
Sklonila jsem se, abych na něj viděla, a čekala odvetu za svoji 

poznámku ohledně toho, jak zvládá – nebo nezvládá – svoji mámu. 
„No?“ zeptala jsem se ostražitě. 

„Vím, kdo jsi, i když vypadáš jinak,“ pronesl tiše, čímž mě za
skočil. 

Možná. Kývla jsem na něj a zabouchla dveře dřív, než mi vyhrk
ly slzy. Začínala jsem si myslet, že ten člověk, kterým jsem, prostě 
není dost dobrý. To, že jsem kdysi měla hezký obličej a vypracované 
tělo, byla jedna věc, ale te, když ze mě nezbylo nic než já, se situa
ce změnila. A nedalo se to – snadno, možná dokonce vůbec – na
pravit.
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 4 

Will

 Sledoval jsem Alonu pohledem, abych se ujistil, že bezpečně 
přešla ulici, potom jsem nastartoval a zamířil domů. V hlavě se mi 
pořád rozléhalo to, co řekla. 

Spletla se. Jo, bylo trochu divné vidět ji jako Lily. A jo, někdy 
mě štvalo, když dělala nebo říkala věci, o nichž jsem věděl, že ne
jsou pro Lily typické. 

Ale nemyslel jsem si, že Alona není dost dobrá na to, aby byla 
Lily – a šlo o přechodný stav, nebo ne. Byla to prostě, nedokážu pro 
to najít jiný výraz, schíza.

I já jsem se snažil dělat, co bylo v mých silách. V těle kama
rádky, o níž jsem si myslel, že s ní nebudu už nikdy mluvit, te 
přebývala duše holky, o které se mi nesnilo, že s ní budu vůbec 
někdy mluvit. Bylo to složité a matoucí, mírně řečeno.

A cítil jsem to pokaždé, když Alona Lily kritizovala. Mojí 
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povinností bylo starat se o Lily, protože ona se už o sebe starat 
nemohla. Jo, Lily je ve světle a pravděpodobně je jí naprosto fuk, co 
o ní někdo říká. Ale snažíte se na to myslet, když sedí přímo vedle 
vás… Nebo to tak aspoň vypadá. Připadalo mi neloajální – jako 
bych pošpinil její památku –, kdybych ji nebránil. 

Nechtěl jsem, aby z toho byla Alona nadšená nebo – Bůh mi 
pomáhej – to ocenila, jen aby se prostě nechovala, jako že uvíznout 
v Lilyině těle je to nejhorší, co ji dosud potkalo, včetně toho, že ji 
srazil ten stupidní autobus.

Hlavně proto, že mi to trochu začínalo dělat starosti. Na jednu 
stranu odtud musíme Alonu dostat. Jenže ji odtud musíme dostat 
tak, abychom nezničili její duši a nezabili Lily… A situace nebyla 
nijak růžová. Dokonce ani Řád se všemi svými technickými vy
nálezy a výzkumem si s tím nevěděl rady. Jednoduše se rozhodli 
nechat Lily zemřít, aby Alonu dostali. 

Na druhou stranu, i kdyby se nám podařilo najít řešení, zůstává 
otázka, co uděláme s Lily. Její rodiče… Nemůžou ztratit svoji dceru 
podruhé. I když se „Lily“ z kómatu už neprobudila, nevěděli to. Pro 
ně byla zpátky a postupně se uzdravovala. Zničilo by je, kdyby 
znovu skončila v nemocnici. I Aloně to bylo jasné.

Nebavili jsme se o tom, ale bylo velice pravděpodobné, že Alona 
v jejím těle nějakou dobu zůstane. Možná mnohem déle, než jsme 
oba doufali nebo si představovali. Z čehož bude Alona nepříčetná 
a což nebude z nejrůznějších důvodů příjemné ani pro mě. I bez 
toho už jsem měl život dost složitý. 

Když jsem dorazil k našemu domu, uviděl jsem na příjezdové 
cestě Samův pickup. Hned vedle máminy corolly. Máma a její 
přítel/šéf byli doma… Sami. Aúúú.

Ale byli staří a bylo odpoledne. Přece nebudou…
Zašklebil jsem se a zaparkoval za máminým autem. Snažil jsem 

se dělat co největší rámus, abych je při něčem nepřekvapil. Nejsem 
idiot; věděl jsem, že spolu chodí, ale to ještě neznamenalo, že jsem 
chtěl vidět něco, co by se mi zarylo do mozku a v nejméně vhod
ných okamžicích se mi to vybavilo. 
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Ale když jsem došel k zadním dveřím, došlo mi, že si nemusím 
dělat starosti. Přes prosklené dveře jsem viděl mámu u kuchyňské
ho stolu, samotnou. Díkybohu. Jenomže měla ramena shrbená víc 
než obvykle a připadala mi strašně maličká, jak se tam schoulila 
na židli. 

Opatrně jsem otevřel dveře. „Mami?“
„Ahoj, zlato,“ řekla, aniž se otočila, ale já podle jejího hlasu 

poznal, že brečela.
„Stalo se něco?“ Vešel jsem dovnitř a zavřel za sebou dveře. 

„Kde je Sam?“
„Sam?“ Mávla rukou. „Je ve sklepě a kontroluje klimatizaci.“ 

Když jsem si sedl naproti ní, se zarudlýma očima se na mě zamra
čeně podívala. „V té chodbě u tvého pokoje je zase příšerná zima.“

Super. To mohlo znamenat jenom jednu věc. Ale to jsem te 
řešit nemohl. „Co se stalo?“

Usmála se a zvedla hrnek s čajem, „Ale nic. Jsem v pohodě.“
„Mami, nejsi v pohodě. Když člověk brečí sám v kuchyni, tak 

není…“
„Pst.“ Zamračila se. „Ne tak nahlas.“
Jasně. Takže Sam neví, že brečí, což znamená… Co? „Můžeš mi 

prosím říct, co se stalo?“
Opět se usmála a tentokrát jsem jasně viděl, že je smutná. 

„Sam…,“ začala neochotně. 
„Rozešel se s tebou?“ Sakra, Same. Měl jsem ho rád, myslel jsem 

si, že se hodí k mámě, která potřebovala někoho, kdo by ji roz ve
selil. „Jestli brečíš kvůli tomu, co se stalo v bistru…“ Musel jsem 
z bistra před několika týdny odejít, potom co jeden duch prostě 
nepochopil, že jsem jako médium mimo službu, když pracuju. Do
tyčný duch se rozhodl vyjádřit svou nespokojenost tím, že sklidí ze 
stolu… Bohužel v době, kdy lidi ještě jedli. 

Sam se zachoval úžasně a nic mi nevyčítal. Zákazníci byli nej
dřív v šoku, ale nakonec usoudili, že stůl má křivé nohy. Jo, většina 
lidí si dokáže vysvětlit nevysvětlitelné, jen aby nemuseli připustit 
existenci něčeho nadpřirozeného. Ale bylo jasné, že tam nemůžu 
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dál pracovat, aniž bych riskoval odhalení… Nebo že někoho zraní 
letící nádobí.

„Necháš mě to dopovědět?“ zeptala se máma podrážděně. 
„Jasně, jasně.“ Defenzivně jsem zvedl ruce. 
„Chce, abychom spolu bydleli,“ pronesla opatrně, zatímco upíra

la oči na hrnek v rukou. 
„Uhm…“ Tohle jsem nečekal a stejně jako v jiných okamžicích 

svého života, kdy šíleně záleželo na tom, co řeknu… jsem měl v hlavě 
prázdno. „Neměli byste se, uhm, aspoň nejdřív zasnoubit, aby toho 
Sam…?“

Pobaveně se na mě podívala. „Aby toho nezneužil?“
Zrudnul jsem. „No, vlastně… jo.“
Postavila hrnek na stůl a se smíchem mě popleskala po rameni. 

„Díky. Taky tě miluju.“
I když jsem se nedokázal vymáčknout, máma jako vždycky po

chopila, co chci říct. Asi proto, že byla mojí mámou.
„A jestli si prosadí svou,“ řekla, „asi to tak dopadne.“
Naklonil jsem hlavu na stranu a snažil se sledovat, o čem hovo

ří. „Chceš říct, že si tě chce vzít?“ zeptal jsem se. Jestli ano, tuhle 
informaci jsem slyšel poprvé. 

„Ne tak nahlas,“ připomněla mi a zase se zamračila. „A jo. Na
bídl mi to už několikrát.“

Napřímil jsem se na židli a znovu jsem měl v hlavě prázdno. 
„A tys odpověděla…“

Máma se nadechla, chvíli studovala hrnek před sebou a pak po
malu vydechla. „To je složité. Nevím, jestli jsem na to připravená.“

„Takže navrhuje pro začátek sestěhování,“ konstatoval jsem, 
protože mi to konečně docvaklo. „Snaží se k tý svatbě postupně 
dopracovat.“

„Takhle to sice neformuloval,“ pronesla sarkasticky, „ale řekla 
bych, že k tomu směřuje.“

Chvilku mi trvalo, než jsem si představil Sama tady, u našeho 
stolu, židli, která mu bude patřit. Ledaže… nebude on u našeho 
stolu, ale my u jeho.



44

Při té představě se mi trochu stáhl žaludek. Přestěhovat se 
k Samovi? Nedokázal jsem si to představit. Nikdy jsem u něj nebyl. 
Bydlel ve zrekonstruovaném domě na kraji města; nic víc jsem 
nevěděl. Starý, odlehlý dům; to by pro mě mohla být bu výhra 
v loterii… nebo totální průšvih. 

A pak mě napadla další věc, stejně nečekaně jako ta první. 
Možná se mnou nepočítají. 

Za čtrnáct dní nastupuju na Richmond Community College. 
V okolí kampusu se dal sehnat podnájem, ale bydlet tak blízko to
lika lidem – a duchům, kteří je obklopují – bez průvodce ze záhrobí 
mi nepřipadalo jako dobrý nápad. Máma aspoň věděla, co se děje, 
když viděla, že si zdánlivě povídám sám se sebou. Ne že bych s ní 
chtěl bydlet až do konce života, ale potřeboval jsem trochu víc 
času, abych našel fungující řešení, když te Alona… nebyla k mání.

Bezděčně jsem vrhl pohled ke svému pokoji. Pokles teploty, 
o kterém se máma zmínila, pravděpodobně znamenal, že mě na
vštívil duch – nebo deset duchů. Slyšel jsem z chodby, jak si spolu 
tiše povídají. Každopádně věděli, že se mi nebude líbit, až je tady 
najdu, a snažili se chovat diskrétně. Protože jsem neměl průvodce 
ze záhrobí, který by mě před nimi chránil, porušovali v poslední 
době veškerá pravidla: chodili za mnou domů a čekali na mě 
v pokoji. 

Ale když budu muset, najdu způsob, jak si s tím poradit. Nechtěl 
jsem, aby máma trpěla kvůli mým problémům. Už toho zažila dost. 

Odkašlal jsem si. „Takže, uhm, čí dům?“ zeptal jsem se. „Totiž, 
ty půjdeš k němu nebo on sem? A kdy…“

Zavrtěla hlavou. „Odmítnu.“
„Kvůli tomu, že nejsi připravená nebo…?“
Vyhnula se mému pohledu.
Povzdychl jsem si. „Kvůli mně.“ 
„Jsi můj syn,“ pronesla rozzuřeně a podívala se na mě. „A stará

me se o sebe.“
Přikývl jsem, protože totéž řekla po tátově pohřbu. Už léta jsme 

byli jenom my dva. 
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Napřímila se. „Kromě toho, zrovna te mě potřebuješ, když si 
Alona někde poletuje a neplní svoje povinnosti,“ dodala a nesou
hlasně stiskla rty. 

Při té lži, kterou jsem jí řekl, abych vysvětlil Aloninu nepřítom
nost a zvýšenou aktivitu duchů kolem sebe, jsem se kysele zašklebil. 
Nemohl jsem jí vyklopit, že Lilyino zázračné „uzdravení“ úzce sou
visí s Alonou. To, že jsem médium, zvládla máma celkem v pohodě, 
ale Alonina duše v Lilyině těle? To už by na ni bylo moc. A navíc 
ni kdy neměla Alonu moc ráda, a tak jsem nechtěl situaci ještě zhoršit.

„Mami, moc si toho vážím, ale nemůžeš mi pomoct,“ prohodil 
jsem co nejopatrněji, abych se jí nedotkl. „Tuhle věc si musím vyře
šit sám.“

„Já vím,“ pronesla s přehnanou trpělivostí. „Nejsem sice schop
ná pomoct ti s některou z tvých…,“ podívala se na dveře do sklepa, 
které byly pootevřené, jestli se Sam nevrací, „… záležitostí. Natáh
la se, vzala mě za ruku a stiskla ji. „Ale aspoň můžu zařídit, abys 
měl pro sebe bezpečné místo, než to uděláš.“

Potřásl jsem hlavou a cítil, že mě v očích a nose pálí slzy. „Ne
musíš mi obětovat svůj život, ne víc, než už jsi obětovala.“

Přezíravě mávla rukou. „Kdo říká, že něco obětuju?“ Vstala 
a odnesla hrnek do dřezu. „Ten jeho dům je pořád v příšerném sta
vu, hlavně kuchyň. A za šest měsíců nebo za rok…,“ pokrčila ra
meny, „… bude rekonstrukce hotová a ty snad budeš schopný žít 
sám. Neznamená to konec světa.“

Ale zaslechl jsem v jejím hlase nucené veselí. Sam ji už mno
hokrát požádal o ruku a společné bydlení bylo míň než to, co chtěl. 
Jak dlouho bude ještě čekat? Zejména když nevěděl o mých po
tížích.

Máma nechtěla, aby měl Sam pocit, že ho nutí věřit něčemu, co 
většina lidí považuje za nesmysl. Dobře, ale bez tohohle vysvětlení 
si může myslet, že máma jeho nabídku nikdy nepřijme. Že jsme ty
pickým příkladem těch bláznivých, permanentně závislých matek 
a synů. Norman Bates a jeho matka nebo tak něco. 

„Udělej pro mě něco,“ požádal jsem ji. 
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Otočila se od dřezu a tázavě povytáhla obočí. Ruce už měla 
pokryté bublinkami, jak myla hrnek. Když byla nervózní, vždycky 
uklízela, hlavně když si nechtěla přiznat, že je nervózní. „Co?“ ze
ptala se, evidentně plná podezíravosti, že se ji budu snažit k něče
mu přemluvit.

„Prostě… zatím neodmítej.“
Otevřela pusu, ale než stačila něco říct, pokračoval jsem. „Dej 

mi ještě pár tejdnů. Když budeš muset, řekni mu, že si to potřebuješ 
důkladně promyslet. Ale neodmítej to. Prosím.“ 

„Tak rychle se nic nezmění.“ Najednou vypadala unaveně. 
„Nechci mu dávat falešnou naději.“

„Na něčem pracuju, víš? Jen potřebuju ještě trochu času.“ Jestli 
jsem až dote nedokázal najít aspoň vodítko, v nejbližší době se 
zřejmě nic nezmění. V tom případě budu muset vymyslet alterna
tivní řešení. A bydlet nadosmrti doma mezi ně nepatřilo.

Máma se na mě zkoumavě podívala. „Williame, jestli se ti něco 
stane…“

„Je to naprosto bezpečný, přísahám.“ Což byla pravda… Do jisté 
míry. Nechat věci tak, jak jsou, by bylo mnohem nebezpečnější – to 
je jisté. 

Váhavě přikývla, protože nevěděla, jestli mi může věřit. „Tak 
dobře.“

„Dík.“ Vstal jsem, zastrčil židli ke stolu, a než jsem odešel z ku
chyně, přistoupil jsem k ní a políbil ji na tvář, což ji vyděsilo. „Mám 
to. Neboj se,“ uklidnil jsem ji a přál si, abych se cítil stejně sebejistě, 
jak to znělo.

Ale jedno po druhém. Než budu pokračovat v pátrání, jak do
stat Alonu z Lilyina těla – abych následně mohl mámě vrátit její 
soukromý život –, musím vyřešit mnohem aktuálnější problém. Ne
chal jsem stát mámu u dřezu a zamířil do svého pokoje. Za zády 
jsem zaslechl kroky ze sklepa, jak Sam stoupal po schodech nahoru.

Kdysi byl náš dům zóna bez duchů. Všemožně jsem se snažil 
utajit, že jsem médium, a těm pár duchů, kteří to o mně zjistili, se 
nikdy nepodařilo sledovat mě domů. 
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Duchové nejsou vševědoucí. Nevědí o nic víc, než věděli, když 
byli živí, kromě toho, co zjistili, když se dívali, poslouchali a, no, 
procházeli zdmi. Takže moje adresa pro ně zůstala díkybohu tajem
stvím.

Potíž byla v tom, že jakmile se začalo šířit, kdo jsem – částečně 
díky Alonině původní snaze, aby se všichni dozvěděli, že ona je můj 
průvodce ze záhrobí, a tudíž je lepší/důležitější než všichni ostat
ní –, postupně mě poznávaly další duše. A bylo mnohem těžší být 
neustále ve střehu a zajistit, aby mě nikdo nesledoval. Když byla 
Alona mým průvodcem ze záhrobí, držela je ode mě v bezpečné 
vzdálenosti. Ale te? Nic moc.

Bohužel, pokud mrtví nemají nápadně nemoderní oblečení 
nebo je nepřistihnete, jak procházejí pevným objektem – což v mé 
blízkosti stejně nemůžou –, vypadají skoro stejně jako živí. A tak je 
dost složité zjistit, jestli ten divný chlápek za vámi na chodníku je 
ve skutečnosti živý člověk, nebo duch, který se vás snaží špehovat.

Zdá se, že duchům obvykle nevadí, když se jich zeptáte na jejich 
status ve světě živých – je to pozornost a ta většině z nich už mnoho 
let chybí –, ale živí se obvykle… vyděsí.

Když jsem odcházel domů nebo se sem vracel, snažil jsem se 
chovat co nejopatrněji, ale stačilo, aby mě sem vysledoval jeden 
nebo dva duchové, a hned se to rozkřiklo mezi ostatní. V důsledku 
toho bylo v mém pokoji občas víc duchů než v nemocnici, na hřbi
tově a pohřebním ústavu dohromady. Super.

Jakmile jsem vstoupil do chodby, někdo si mě všiml a šeptání, 
které jsem v kuchyni dokázal vytěsnit, postupně zesílilo, až se dalo 
popsat jedině jako povyk. V chodbě se mačkalo asi pět duchů 
v ledabylé frontě, která začínala u dveří do mého pokoje a táhla se 
kolem koupelny.

Snažil jsem se za každou cenu předstírat klid, i když jsem se po
til nervozitou, a ignoroval jsem hlasy i ruce, které se po mně sápaly. 

„Wille, prosím…“
„Musíš jim ode mě vyřídit…“
„… pomůžeš nám?“
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„… zabráníš mu, aby prodal dům?“
Nikdo se mě nesnažil zastavit – to bylo dobře –, takže se mi 

kolem nich podařilo proklouznout do pokoje. Když jsem za sebou 
zabouchl dveře, přiskřípl jsem do nich někomu prsty. Ozval se roz
hořčený, překvapený výkřik. 

Jo, někteří z nich si pořád ještě nezvykli, že mají v mé blízkosti 
pevnou konzistenci. To bylo jedině dobře. Znamenalo to, že se 
obvykle nepokusili použít fyzický nátlak nebo násilí, aby dostali, 
co chtěli… Zatím.

U mě v pokoji byla situace ještě horší – bylo jich tam asi deset –, 
ale většinu jsem znal, protože šlo o duchy ze seznamu, který pro mě 
Alona začala před pár měsíci sepisovat. Věděli, že se jim snažím 
pomoct. Na vlastní oči viděli, jak děda Brewster, jeden z jejich bý
valých kolegů, odešel do světla, a já jim vyprávěl, že Liesel s Erikem 
konečně našli minulý měsíc klid a mír. Takže nebudou moc agre
sivní… S největší pravděpodobností.

„Dobrý zprávy?“ zeptala se holka v kolové sukni s nadějí. Jak 
vstala z postele, aby mě přivítala, koňský ohon se jí divoce rozhou
pal ze strany na stranu. Okamžitě se ke mně nedočkavě obrátil 
hlouček obličejů, včetně té nejasně povědomé ženy v obepnutém 
modrém kostýmu a se zrzavými vlasy, spletenými do módního co
pu. Ve skutečnosti se prodrala dopředu, aby slyšela moji odpově.

Všichni si mysleli, že hledám Alonu. I tuhle historku jsem si 
musel vymyslet za pochodu, abych vysvětlil její nepřítomnost 
a svoji zmenšenou kapacitu jim pomoct. Bylo jich moc a bez Alony 
jsem toho zvládl mnohem míň. Nehledě na tu spoustu promar
něného času, kdy jsem se snažil objevit způsob, jak oddělit Alonu 
od Lily.

Opřel jsem se o dveře a zavrtěl hlavou. Všichni najednou hlasi
tě zaúpěli, jako by si to nacvičili. A vlastně to byla svým způsobem 
pravda. Navštěvovali mě asi tak dvakrát třikrát týdně, se stejnou 
otázkou, a já jim vždycky musel dát stejnou odpově. 

Kdybych jim řekl pravdu, nastala by mela. Jakmile by se ostatní 
duchové dozvěděli, co Alona provedla – získala tělo, zmocnila se ho, 
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