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Otec Becky Smithové byl násilník a rasista. Když se zrovna 

nesnažil zastavit příval přistěhovalců, často B i její mámu 

tloukl. B ho měla ráda, ale současně se ho i bála. Přísahala 

si, že v sobě potlačí jeho rasistické sklony, ale přitom mu je 

nikdy nevyčetla.

Jeden z jejích učitelů, pan Burke, ji varoval, že pokud 

bude otci dál přizvukovat, riskuje, že bude nakonec stej-

ná jako on. Ale B řečem učitelů nikdy nevěnovala velkou 

pozornost.

B byla divoška a hravě se vyrovnala všem klukům svého 

věku. Měla ráda hudbu, internet a poflakování se s kama-

rády. Prostě obyčejná holka, která si myslela, že povede 

obyčejný život a nikdy nevykoná nic zvláštního.

Potom její školu napadly zombie. B a její kamarádi ne-

tušili, jak se stalo, že se mrtví vrátili do života, proč se jich 
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objevilo tolik ani kdo jsou podivní mutanti, kteří je ovlá-

dají. A neměli čas to zjistit. Měli jen dvě možnosti – utíkat, 

nebo zemřít. A tak utíkali.

Táta nakonec B zachránil. Vedl její skupinu a vypadal 

jako dokonalý hrdina. Aspoň do té chvíle, než se objevil 

menší zádrhel a zombie je začaly dohánět. Tehdy rozkázal 

B, aby zombie zdržela tím, že jim předhodí černošského 

chlapce, který se jmenoval Tyler Bayor. A jelikož ona otco-

vy rozkazy vždycky bez reptání plnila, udělala to. Zombie 

se do Tylera s chutí zakously, zatímco on volal na B, aby 

ho zachránila.

B se zhrozila nad tím, co provedla, a tak opustila svého 

zrůdného otce a rozběhla se zpátky do školy, aby vyhle-

dala jiný východ. Jenže našla jen zombie a mutanty. Nebo 

spíš oni našli ji.

Tyler, který se před chvílí také proměnil v zombii, do-

hnal B na schodišti. Ještě předtím ji další zombie škrábla 

na noze a ona se bála, že se také stane jednou z nich. Ale 

Tyler ji těchto starostí zbavil, když jí rozerval hrudník. Ješ-

tě se stačila podívat, jak se Tyler zakusuje do jejího stále 

tlukoucího srdce.

Pak umřela.
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JEDNA

Ucítila jsem spálené vlasy. Byl to odporný, kyselý puch. Jed-

nou jsem si při hraní se zapalovačem sežehla obočí a na ten 

smrad nikdy nezapomenu. Znechuceně jsem se ušklíbla, 

ale to už se ke mně dostal ještě děsivější zápach. Málem 

jsem se pozvracela. Co to sakra je?

Jak jsem se snažila přijít na to, odkud se to bere, odně-

kud se připotácel vysoký muž s obličejem a vlasy v pla-

menech. Snažil se oheň uhasit dlaněmi, ale nešlo mu to. 

Padl na kolena a zuřivě vrtěl hlavou ze strany na stranu. 

Plameny sílily a zářily čím dál jasněji. To už mi bylo jasné, 

co je to za smrad.

Spálená kůže.

S polekaným výkřikem jsem uskočila od hořícího muže 

a začala jsem zoufale pátrat po něčem, čím bych plameny 

uhasila, nebo po někom, kdo by mohl pomoci. Trvalo mi 
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jen dvě vteřiny, než jsem si uvědomila, že jsem ve stejném 

průšvihu jako ten chlap, co má místo hlavy na krku hořící 

dýni.

Byla jsem v nějaké velké místnosti, kterou jsem ne-

poznávala. Měla jsem být ve škole, ale tohle místo jsem 

nikdy dřív neviděla. Čistě bílé stěny, až na místa, kde je 

olízly plameny. Několik zbytečně velkých oken a za nimi 

spousta lidí, kteří si se zájmem prohlíželi zmatek uvnitř.

Uprostřed místnosti se pohyboval tým šesti lidí v čer-

ných kožených uniformách a motorkářských přilbách. 

Všichni byli ozbrojení – dva drželi plamenomety, další 

dva paralyzéry a poslední dvojice měla oštěpy.

Šestice byla obklopena spoustou dalších lidí. Bylo tam 

asi patnáct mužů, několik žen, pár puberťáků a jedna asi 

osmiletá nebo devítiletá holčička. Až na to, že to nebyli 

normální lidé. Byly to zombie.

Poznala jsem to ještě dřív, než se mi vybavilo všechno, 

co se odehrálo u nás ve škole. Viděla jsem dost hororo-

vých filmů, takže zombíka poznám neomylně. Neměli tak 

ztuhlé pohyby jako většina filmových zombií, ale prozra-

dily je prázdné pohledy, chybějící části těla, krvavé skvr-

ny, hladově skřípající zuby, jizvy a šrámy a zelený mech 

obrůstající všechny rány.

Počkat… Mech jsem v žádném filmu neviděla. Tím se 

vyznačovaly jen zombie z videí z útoku na Pallaskenry, 

které jsem viděla na netu. A ty, které zaplavily moji školu. 

Ty, které zabily i mě.
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V duchu jsem si přehrála, jak mi Tyler Bayor strčil ruku 

do hrudi a vyrval mi z ní srdce. Zmučeně jsem zasténala 

a sáhla jsem si na prsa, abych se přesvědčila, jestli se to 

opravdu stalo, nebo to byl jen sen. Jenže než jsem se stih-

la podívat, něco mě vyrušilo.

Jeden z těch trapičů v kůži byl větší než ostatní, vysoký 

a zavalitý. Oddělil se od ostatních a oháněl se kolem sebe 

plamenometem proti všem zombiím v okolí. Ty před ním 

s vřískotem prchaly. Vypadalo to, že i mrtví cítí bolest.

„Řízku!“ vyštěkl další z nich. „Okamžitě se vrať. Musíme 

se držet spolu.“

„Trhni si,“ odtušil dlouhán a dál kolem sebe šířil oheň. 

Mířil ke mně.

Zapomněla jsem na všechno ostatní a instinktivně utí-

kala před žárem. Přede mnou běželi muž a žena popále-

ní od jeho předchozího útoku. Pokusila jsem se na toho 

chlapa v kůži zavolat, poprosit ho, aby toho nechal, jenže 

jsem měla něco s pusou. Jako by byla plná kamínků. Vy-

šly ze mě jen podivné skřeky. „Uuuuurrrrrggg! Ugga gurk!“
Jedna ze zombií – žena – skočila dlouhánovi na záda 

a zakousla se mu do ramene. Muž sklonil plamenomet, 

chytil ji a škubl. Ona se chytila jeho přilby. Dlouhán se 

předklonil, aby ji setřásl. 

Obvykle sice zombíkům nefandím, ale teď bylo jasné, 

že jsme na stejné lodi. Že jejich nepřítel je i můj nepřítel. 

A tak jsem se rozběhla té nemrtvé ženě na pomoc.

Někdo další z té partičky zkusil chlapa s příhodnou pře-
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zdívkou Řízek varovat, ale už bylo pozdě. Nepozorovaně 

jsem se k němu přihnala a vrhla se na něj. Sama bych ho 

nejspíš k zemi nedostala, ale tíha té ženy mi pomohla.

Muž v přilbě vyjekl a já popadla hadici jeho plameno-

metu a snažila se mu ji vykroutit z ruky. Držel ji pevně 

a řval o pomoc, ale pak ho ta žena kousla do paže tak sil-

ně, že zuby pronikly skrz kůži. Muž zaklel a povolil stisk. 

O vteřinu později jsem já vyrvala hadici ze zásobníků na 

jeho zádech, takže už mu byl celý přístroj k ničemu.

Druhý člověk s plamenometem se oddělil od skupiny 

a zamířil ke mně.

„Cathy!“ zavolal někdo. „Neopouštěj formaci!“

„Ale Řízek potřebuje…“

„Zapomeň na něj. My potřebujeme, abys kryla záda 

nám ostatním.“

Žena zaváhala a já zvedla hadici – zdála se být dost pev-

ná – a přiskočila k ležícímu muži. Ten kolem sebe kopal 

nohama, aby útočící zombii odehnal. Několikrát jsem se 

zkušeně rozmáchla a pak jsem mu to dala pořádně sežrat. 

Vší silou jsem ho majzla přes přilbu.

Chlap zařval bolestí a couval přede mnou. Já se dál ohá-

něla hadicí. Zombie zachrčela, odstrčila mě stranou a po-

spíchala za ním. Chňapala mu po nohou jako kočka po 

kořisti. Zaměřila jsem se na kosti vykukující jí z konečků 

prstů a vybavila se mi další vzpomínka.

Podívala jsem se na svou ruku a zjistila, že i mně trčí 

z prstů kosti. Zahodila jsem hadici, chytila se za prsa a za-
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úpěla jsem. Prohlédla jsem druhou ruku, z níž také čou-

haly kosti. Zvedla jsem hlavu ke stropu a vydala ze sebe 

skřek plný hrůzy a děsu.

Chlap na podlaze vykopl nohou a zasáhl zombii do hla-

vy. Pak využil příležitosti, vyhrabal se na nohy a klopýtal 

do bezpečí své party. Ostatní zombie mu skákaly do cesty, 

snažily se ho chytit a zakousnout se mu do prstů v ruka-

vicích. Jenže on byl silný a pohyboval se rychle. Odstrko-

val je, jako by to byly manekýny, a nakonec se schoval za 

kolegyni s plamenometem a začal si prohlížet kousnutí 

na ruce.

Když jsem to uviděla, sadisticky jsem se rozřehtala. 

Kousnutí od zombie je nakažlivé. Měl to spočítané. Kaž- 

dou chvíli se promění v jednoho z nich a na světě bude 

o jednoho pitomce míň. Člověk, který se mě pokusil upá-

lit zaživa, si můj soucit nezaslouží.

Pak jsem se znovu podívala na své prsty a smích mi od-

umřel v hrdle. Musela jsem se opravit. Promění se v jed-

noho z nás.
Vtom zaječela siréna a ve stropě se odsunulo několik 

panelů. Udiveně jsem sledovala, jak z otvorů padají na 

několik zombií sítě. Musely být opatřené závažími, proto-

že zombie pod nimi klopýtaly, až nakonec upadly. Jak se 

zmítaly na podlaze, zamotaly se do nich a ocitly se v pasti.

Sítě padaly dál a brzy byly všechny zombie chycené. 

Vzpurně syčely a řvaly, některé se snažily utéct, ale na-

konec pod sítěmi stejně skončily. Dokonce i ta holčička. 
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Brzy jsem zůstala stát jako jediná. Mě z nějakého důvodu 

nespoutali. Mžourala jsem na zasouvající se panely a če-

kala, až se otevře prostor nade mnou, ale buď jsem stála 

na místě, kde na mě nemohli hodit síť, nebo mě jednodu-

še spoutat nechtěli.

„Myslíš, že mám tuhle ugrilovat?“ zeptala se žena s pla-

menometem a vydala se mezi zmítajícími se zombiemi 

směrem ke mně.

Zavrčela jsem na ni a pokusila se na ni něco zařvat, ale 

vyšlo ze mě jen další nesrozumitelné zachrčení.

„Vydrž,“ řekl někdo a pak si jeden z těch mužů s oštěpy 

sundal přilbu. Nejistě jsem na něj zírala. Byl to kluk starý 

asi jako já, možná dokonce o něco mladší. Ostatní si také 

začali sundávat přilby a já s údivem zjistila, že jsou to samí 

puberťáci. Pátrala jsem po známém obličeji, ale nikoho 

z nich jsem nepoznávala.

Čtyři kluci si sundali přilby a podmračeně a podezříva-

vě si mě prohlíželi. Pak si stáhla přilbu i Cathy. Mračila se. 

Znovu na mě namířila plamenomet.

„Napadla Řízka,“ zavrčela Cathy. „Podle mě bychom ji 

měli dodělat.“

„Ale to přece podle rozkazů nesmíme,“ zamumlal jeden 

z těch kluků, načež kývl ke stropu a ukázal k oknu, za 

nímž nás klidně pozorovali další lidé.

„O důvod víc ji upéct,“ odsekla Cathy.

„To stačí!“ vyštěkl ten dlouhán – Řízek. Pořád ještě měl 

na hlavě přilbu. Došel k holce držící plamenomet a po-
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díval se na ni skrz tmavé hledí své přilby. „Tady nikdo 

pravidla porušovat nebude.“

„Ale vždyť tě napadla,“ ušklíbla se Cathy. „Pokusila se 

tě zabít.“

„No jo,“ přikývl Řízek. „Ty bys to na jejím místě udělala 

taky. Je to zomhlavoun. Musíme ji předat dál.“

„Třeba není,“ odvětila Cathy. Pořád na mě mířila.

Řízek naklonil hlavu na stranu a pak se podíval zpátky 

na mě. „Chceš něco říct na svou obranu?“

Vzhledem k tomu, že jsem se nedovedla vyjadřovat slo-

vy, ukázala jsem mu prostředníček.

Řízek se suše zařehtal a sundal si přilbu. Měl velkou hla-

vu, vlasy ještě kratší než já a naducané tváře – v levé tváři 

vykousnutou díru obrůstající zeleným mechem – malé 

uši, oči jako korálky. Hrozivě se zazubil.

„Tak to vyzkoušíme,“ ušklíbl se a prst mi ohnul směrem 

dolů. „Je živáááá!“
Zírala jsem na něj a vůbec nechápala, co se to děje. Vtom 

se rozlétly dveře a do místnosti vtrhli vojáci a doktoři, kte-

ří nás okamžitě obestoupili.

Vypuklo šílenství.
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DVA

Jmenuju se B Smithová a jsem zombie.

V cele jsem si prohlížela svůj obličej v malém zrcátku. 

Čekala jsem zrůdu, ale viděla jsem jenom sebe. Vypadala 

jsem v podstatě stejně jako před smrtí – oholené vlasy, 

bledá kůže, pár pih, mateřské znaménko na pravé lícní 

kosti, světle modré oči, trochu široký nos. Ale když jsem 

se pozorovala delší dobu, začala jsem si všímat některých 

odlišností.

Třeba těch modrých očí, na které jsem vždycky byla tak 

pyšná. (Na parádění jsem si nikdy moc nepotrpěla, ale 

byly na mně to nejhezčí, a ano, když mi bylo na nic, občas 

jsem je obdivovala v zrcadle.) Neleskly se tak jako dřív. 

Jako by vyschly. Protože přesně to se s nimi stalo.

Zaklonila jsem hlavu, kápla si do obou očí z lahvičky 

a zavrtěla hlavou, aby se tekutina dostala na správná mís-



ZOM–B V podzemí

21

ta. Tu lahvičku mi dal Reilly. Taky mi vysvětlil, jak správně 

vrtět hlavou.

„Teď už nemůžeš mrkat.“
Stalo se to před pár dny, krátce poté, co mě sem odvedli 

z té ohnivé místnosti. Strčili mě sem, aniž by mi kdokoli 

cokoli řekl. Žádné vysvětlení, projevy soucitu ani varová-

ní. Po tom hororovém výjevu se zombíky a partou v kůži 

mě prostě vojáci provlekli několika chodbami, strčili mě 

sem a nechali mě samotnou.

Pár hodin jsem přecházela po malé cele sem a tam. Teh-

dy byla úplně prázdná, nebylo tu zrcadlo, postel ani kbe-

lík. Jen umyvadlo bez tekoucí vody. Hlavou mi vířily otáz-

ky, teorie, spekulace jako z noční můry. Zabili mě a vrátila 

jsem se do života jako zombie. Proč se mi ale vrátilo my-

šlení? Proč si pamatuji svou minulost. Jak je možné, že 

dokážu rozumně uvažovat?

Zombie v Pallaskenry a v mojí škole byly jen tupé vraž-

dící zrůdy. Zabíjely, protože nedokázaly ovládnout svůj 

nepřirozený hlad po lidských mozcích. A zombie v té 

místnosti byly úplně stejné, nerozumné vraždící stroje.

Jenže jsem došla k závěru, že ti puberťáci se zbraněmi 

byli také zombie. Řízka rozhodně musel kousnout něja-

ký nemrtvý – dokazovala to jeho mechem obrostlá tvář. 

Jenže mluvili, mysleli a jednali stejně, jako když byli živí. 

Co se to tady ksakru děje?

Reilly byl první, kdo toho dne vešel do mojí cely. Byl to 

podsaditý voják s hnědými vlasy a strništěm. Přinesl si 
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židli, zavřel za sebou dveře, postavil židli proti mně a po-

sadil se.

„Teď už nemůžeš mrkat,“ řekl.

„Cho chru uch?“ zamručela jsem, protože jsem zapomně-

la, že nemůžu mluvit.

„Nemůžeš ani mluvit,“ poznamenal suše. „Ústa brzy vy-

řešíme, ale nejdřív by ses měla postarat o oči. Tvůj zrak už 

určitě utrpěl, ale čím víc je necháš vysychat, tím to bude 

horší.“

Vytáhl plastovou lahvičku s očními kapkami a podal mi 

ji. Když jsem si ji podezřívavě prohlédla, zasmál se. „Není 

to žádný podvod. Kdybychom ti chtěli ublížit, nechali by-

chom tě v laboratoři usmažit. Nefungují ti víčka. Klidně si 

to vyzkoušej.“

Zkusila jsem zavřít oči, ale nic se nestalo. Když jsem 

nakrčila obočí, aspoň se mi podařilo je přimhouřit, ale 

víčka se ani nehnula. Zvedla jsem ruku, že je zkusím stáh-

nout, ale pak jsem si všimla kostí na koncích prstů a roz-

myslela si to. Bála jsem se, že bych si mohla poškrábat 

rohovku. 

„Dobrý postřeh,“ pochválil mě Reilly. „Skoro všichni 

revitalizovaní si málem vypíchnou oko – několika se to 

dokonce opravdu povedlo dřív, než jsme je stihli varovat. 

Většina oživených instinktivně tuší, že si nemá sahat do 

očí, ale vy…“ Rozesmál se a pak mi ukázal, jak kapky ap-

likovat.

Znovu jsem se na sebe podívala do zrcátka a otřela jsem 
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si zbytky kapek, které mi stékaly po tvářích – když jsem 

teď mrtvá, je to jediný způsob, jak mi můžou téct slzy. Oči 

už vypadaly lépe, ale pořád nebyly tak vlhké a ostré jako 

kdysi. Viděla jsem jasně, ale zorné pole jsem měla užší 

a celý svět se zdál tmavší, než když jsem byla živá. Jako 

bych měla před očima tenký šedivý závoj.

Otevřela jsem ústa a prohlédla si zuby. Přejela jsem po 

nich jazykem, ale opatrně. V prvních dnech jsem se o ně 

mnohokrát pořezala a občas se mi to stávalo ještě teď.

Poté, co mi Reilly dal ty kapky, mi vysvětlil, proč nemůžu 

mluvit. „Narostly ti zuby. Když ses vrátila na svět, zesílily 

a prodloužily se. Díky tomu dokážeš snadněji prokous-

nout kůži i kost,“ vyprávěl klidně, jako by o nic nešlo.

„Kosti na tvých prstech mají stejný smysl,“ pokračoval. 

„Umožní ti prorazit člověku lebku. Jsou lepší než dýky. 

Nevíme jistě, proč se totéž děje i s prsty na nohou. Je mož-

né, že zombií gen od sebe nedokáže ty dva druhy prstů 

odlišit.“ 

Po těch slovech se mi chtělo brečet. Nevím proč, ale něco 

v jeho tónu zanechalo v mé duši dlouhý a hluboký šrám. 

Zakňourala jsem a svěsila hlavu, ale slzy mi netekly. Ne-

mohly. Vyschly mi slzné kanálky. Už nikdy si nepopláču.

Reilly mi pak vysvětlil, jak mi opilují zuby. Nejdřív na 

mě vezmou elektrickou brusku, ale pak si je budu moct 

každý den nebo dva zkracovat sama kovovým pilníkem.

„Bude to stejné jako čištění zubů,“ prohlásil povzbudi-

vě. „Pár minut ráno a ještě jednou večer, než půjdeš do 
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postele, a je to.“ Odmlčel se. „I když teď se ti do postele 

vlastně ani moc nebude chtít…“

Neměla jsem podle čeho sledovat čas, ale když jsem 

spočítala Reillyho návštěvy, vyšlo mi, že tu jsem už týden, 

možná déle. A za celou tu dobu jsem neprospala ani chvi-

ličku. Dali mi postel a já si čas od času lehla, abych si od-

počinula, ale ani jednou jsem nezabrala.

„Mrtví nespí,“ pokrčil rameny Reilly, když jsem se ho na 

to zeptala. „Nepotřebují to.“

Když mi měl doktor poprvé obrousit zuby, byla jsem 

z toho nervózní. Návštěvy u zubaře jsem nikdy neměla 

ráda a tohle bylo ještě stokrát horší. Bruska hučela hlasi-

těji než jakákoli zubařská vrtačka a obroušené úlomky mi 

odletovaly do krku, do nosu i do očí. Zuby se rozehřály 

třením a já měla pocit, jako by mi hořely dásně. Několi-

krát jsem doktora odstrčila, zavrčela na něj a zle se na něj 

zamračila.

„Hlavně ho nekousni,“ varoval mě Reilly. „Jestli ho hryz- 

neš a proměníš ho v jednoho z vás, nemilosrdně tě uspí-

me jako vzteklého psa.“

Doktor si utíral z čela pot a mně došlo, že je nervóz-

nější než já. Na rukou měl silné rukavice, ale jak jsem se 

už mohla přesvědčit, když zombie kousla toho dlouhána 

v kůži, oblečení ani rukavice vás před útokem zombie ne-

ochrání.

Pak už jsem se snažila ovládat a přestala ho tolik odstr-

kovat, přestože to nebylo snadné.
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Jakmile doktor skončil, hned odešel. Objela jsem si ja-

zykem pusu a bolestivě se ušklíbla, když jsem se stejně 

o jeden zub řízla. 

„Na to jsem tě měl upozornit,“ řekl mi Reilly. „Je úplně 

jedno, jak moc je opiluješ, protože vždycky budou ostřej-

ší, než bývaly dřív. Nejlepší je vůbec se jich jazykem ne-

dotýkat.“

„Tho še ti šnadno žekne,“ šišlala jsem.

„Na první pokus to není špatné,“ pousmál se Reilly pře-

kvapeně. „Většině revitalizovaných trvá několik dní, než 

se jim podaří dostat ze sebe pár slov. Myslím, že se budeš 

učit rychle.“

„Thrhni ši, blbešku,“ odsekla jsem a on se zamračil.

„Možná bylo lepší, když jsi nic neříkala,“ zabručel.

Chvíli mi trvalo, než jsem si na nové zuby zvykla. Pořád 

si sice občas zašišlám, ale po týdnu svého nového života – 

nebo neživota nebo jak tomu mám vlastně říkat – jsem už 

dokázala mluvit stejně zřetelně jako před smrtí.

„Skáče B přes oves, přes zelenou louku,“ zpívala jsem 

v duchu svému odrazu, „kousl ji zombíček, udělal z ní 

mrtvolku.“

Jo, sice jsem možná mrtvá, ale člověk se musí umět za-

smát, ne? Zvlášť když už si ani nemůže vyplakat oči.
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TŘI

Ležela jsem na posteli, zírala do stropu a myslela na 

mámu a tátu.

Reilly mi o světě venku neřekl vůbec nic. Trávili jsme 

spolu hodně času. Povídali jsme si o všem možném, o fot-

bale, o seriálech, které jsme sledovali, o svých životech 

před vzpourou zombií. Nikdy se ale nezmínil o útoku 

na moji školu ani o dalších událostech toho dne. Nemě-

la jsem tušení, jestli se svět vrátil do starých kolejí nebo 

jestli ti vojáci a doktoři kolem nás jsou jediní přeživší lidé 

z celého světa. Páčila jsem z něj odpovědi, ale ačkoli na 

mě byl Reilly hodný, dokázal skvěle hrát hluchoněmého, 

když chtěl.

Dřív jsem se nikdy nemodlila, ale teď jsem pár mod-

litbiček za mámu a tátu odříkala. Hlavně za mámu. Je to 

zvláštní. Myslela jsem si, že jsem měla radši tátu. Jeho 
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jsem respektovala a na něj jsem chtěl udělat dojem. Máma 

byla podle mě slabá, zbabělá a hloupá, protože nechala 

svého manžela, aby s ní takhle cvičil. Zastávala jsem se jí 

a vždycky jsem se jí snažila pomoct, když se na ni vrhl, 

protože to se prostě pro mámu dělá, ale kdybyste se mě 

zeptali, koho mám radši, ukázala bych na tátu, i přes 

všechny jeho chyby.

Ze všeho nejvíc mi ale chyběla máma. Možná kvůli 

tomu, co táta udělal v ten den, kdy jsem zemřela. Přišel 

mě zachránit. Riskoval kvůli mně vlastní život. Jenže pak 

mě přinutil hodit Tylera zombiím, udělal ze mě vraha a od 

té doby…

Ne. To je lež a já už si nechci lhát. V minulosti jsem se 

nalhala dost. Buď upřímná, B! Táta tě nepřinutil. Hodilas 

Tylera zombiím, protože jsi byla vystrašená a bylo to tak 

snadné.

Táta nesnášel cizince a lidi s odlišnou vírou. V tomhle 

ohledu jsem nikdy nechtěla být jako on, ale radši jsem 

se tak chovala, aby byl klid, a nakonec to na mně ulpělo. 

Stala se ze mě zrůda. Už nikdy nechci dopustit, aby se to 

stalo znovu, ale jestli chci toho netvora v sobě udržet pod 

kontrolou, musím si přiznat, že to byla moje chyba, že 

jsem tátu poslechla. Ze svých hříchů nemůžete vinit jiné.

Posadila jsem se, shodila nohy z postele a zamračila se. 

Dokud nebudu mít v ruce víc informací, je úplně zbyteč-

né dělat si o mámu a tátu starosti. Jsem si jistá, že časem 

odpovědi vyplavou na povrch. Jen musím být trpělivá. 
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Dočkám se vysvětlení. Truchlit můžu až potom, co se je-

jich smrt potvrdí. Do té doby musím doufat v to nejlepší.

Abych se rozptýlila, zaměřila jsem se na vzdálené huče-

ní. Neslo se ke mně bez přestání, byl to hluk klimatiza-

ce, která sem pumpovala vzduch pro živé. Ani na chvíli 

se nezastavila. Prvních pár dní mi to lezlo na mozek, ale 

pak mě to začalo uklidňovat. Bez televize, iPodu a dalších 

přístrojů to byl jediný způsob, jak se zabavit, když u mě 

nebyl Reilly. Když jsem se nudila, broukala jsem si spolu 

s tím hučením a snažila ke zvukům přidat obrazy, před-

stavovala jsem si, co se děje za zdmi mé cely – pochodující 

vojáci, doktoři provádějící své pokusy, puberťáci v kůži…

Hmm. Neměla jsem tušení, co byli zač. Podle toho me-

chu na dlouhánově tváři jsem si byla docela jistá, že jsou 

jako já – zombie, které přemýšlejí a jednají stejně jako 

před smrtí. Reilly nám říká revitalizovaní. A obyčejným ne-

myslícím zombiím říká oživení. Ale proč byli revitalizovaní 

v té místnosti a proč měli zbraně? Jsou to vězni jako já, 

nebo spolupracují s vojáky? A kde se vzali? Proč jsou –  

jsme – jiní než ostatní? Máme nějakou naději? Dokáží nás 

vyléčit?

Při poslední otázce jsem zavrčela. „Samozřejmě že tě 

nedokážou vyléčit, ty pitomá krávo,“ vyčinila jsem si. „Po-

kud se ti teda nepodaří najít čaroděje ze země Oz, který 

by ti přičaroval nový srdce.“

Vstala jsem a podívala se do zrcátka. Poslední dobou 

se hodně prohlížím. Nejde o to, že bych byla marnivá. 
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Jednoduše nemám nic jiného na práci. Tentokrát mě ale 

nezajímal můj obličej. Když jsem se probrala, měla jsem 

na sobě otrhané zbytky své školní uniformy. Později jsem 

místo nich dostala džíny a obyčejné bílé tričko.

Vytáhla jsem si tričko k bradě a podívala se na svůj ro-

zervaný hrudník. Nikdy jsem neměla moc velká prsa. Vi-

nyl jim říkával lentilky pod kobercem. Vyhrožovala jsem 

mu, že jestli s tím nepřestane, rozbiju mu čumák, ale ni-

kdy jsem to nesplnila, protože jsem měla Vinyla ráda.

Pravé prso zůstalo stejné jako předtím. Zato levé bylo 

pryč, Tyler Bayor mi ho urval. I s pořádným kusem okolní 

kůže. A po srdci zůstala jen nepřirozená odporná díra.

Z tkáně na okraji díry vystupovaly kosti, žíly, tepny 

a další části těla. Všechno to držela pohromadě zaschlá 

krev a vrstva zeleného mechu. Každou chvilku z některé 

žíly vytekla troška krve. Byla mnohem hustší, jako želé, 

a po vteřině nebo dvou se proud zase zastavil.

Ptala jsem se na to Reillyho. Bez srdce by krev vůbec 

neměla proudit tělem. Stejně jako bych bez funkčních plic 

neměla být schopná mluvit.

„Tělo si pamatuje,“ odpověděl. „Aspoň v případě revita-

lizovaných.“

„Co to sakra znamená?“ zamračila jsem se.

„Když se ti vrátil rozum, mozek začal ovládat zbytek 

těla, stejně jako když jsi byla naživu,“ vysvětlil. „Už ne-

potřebuješ dýchat, ale mozek si myslí, že bys měla, takže 

nutí plíce roztahovat se a smršťovat, proto můžeš mluvit. 
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Když se na to zaměříš, dokážeš to zastavit – schválně 

zkus zavřít pusu a zacpat si nos a uvidíš, že po jedné nebo 

dvou minutách se plíce zastaví – ale většinu času pracují 

samovolně, přestože k tomu nemají důvod.

Kdybys měla srdce, vypadalo by to s ním stejně. Mozek 

by mu říkal, aby rozhánělo krev do celého těla. Nefun-

govalo by to tak hladce jako dřív – byl by to jen slabý 

záchvěv jednou za pár minut – ale krev by pomaličku ko-

lovala. 

Ty sice nemáš srdce,“ podotkl Reilly necitlivě, „ale mo-

zek je tvrdohlavý orgán, a tak dělá, co může. Využívá ně-

které další orgány, aby chybějící srdce nahradil. Někteří 

z našich vědců jsou z toho úplně hotoví. Nikdy dřív nevi-

děli, že by tělo takto reagovalo. Myslí si, že jsi to nejlepší 

od vynálezu krájeného chleba. Nejradši by tě zavřeli do 

laboratoře a pořádně prozkoumali.“

„A kdo jim v tom brání?“ zajímala jsem se, ale na to už 

jsem se odpovědi nedočkala.

Trochu jsem se pošťourala v díře na prsou, namočila 

prst do krve a rozmazala si ji po jazyku. Jenže jsem nemě-

la jak poznat, jestli chutná jinak. Moje chuťové buňky jsou 

v háji. V puse mám sucho – jazyk jako smirkový papír – 

a kromě odporné pachuti, které se už nikdy nezbavím, 

žádnou jinou chuť nerozeznám.

Znovu jsem se podívala do díry a povzdechla si. Zpočát-

ku jsem ten pohled nemohla snést. Nechtělo se mi věřit, 

že jsem to opravdu já. Kroutila jsem hlavou a odmítala se 
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smířit s tím, co se ze mě stalo. Ale teď už mi to tolik neva-

dí. Neřeším to. Proč vlastně? Koneckonců…

„Pcha,“ ušklíbla jsem se na svůj odraz.

… život je tak krátký!
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ČTYŘI

Reilly vešel do cely s miskou v ruce. „Bašta je tady,“ zahla-

holil vesele a zabouchl za sebou dveře. Když vcházel, zrov-

na jsem stála v rohu, a tak jsem za dveřmi zahlédla několik 

ozbrojených vojáků. Reilly za mnou chodí už dva týdny, 

obvykle dvakrát denně, ale oni stejně neriskují. Vždycky 

s sebou má posily pro případ, že bych zatoužila po svobo-

dě. Vojáci venku by mu sice nepomohli, kdybych se roz-

hodla ho kousnout nebo rozpustile škrábnout, ale dohléd-

li by na to, abych se z cely nedostala dál než na pár kroků.

„Jaká je dnešní specialita?“ zeptala jsem se sarkasticky.

„Jehněčí.“

„Vážně?“ vydechla jsem.

„Kdepak, ty troubo,“ odfrkl si a podal mi misku.

Zírala jsem na kusy studeného šedivého masa obalené 

slizkou hmotou. Každý den mi nosí stejný blaf.
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„Dělá se mi z toho zle,“ zamumlala jsem.

„Počkej za chvilku,“ zasmál se a podrbal se na hlavě. 

„Není to jedno? Stejně necítíš žádnou chuť.“

„Ale nemá to ani žádný tvar,“ posteskla jsem si. „Sice 

možná nevnímám chuť, ale cítím, co koušu, a tohle mi 

připomíná žabinec.“

„Třeba se nepleteš,“ mrkl na mě Reilly.

Nikdy mi neprozradil, co je to za maso, jen to, že je plné 

chemikálií, které mi pomůžou dát se dohromady.

„Co by se stalo, kdybych to odmítla sníst?“ zajímala 

jsem se.

Reilly pokrčil rameny. „Dostala bys hlad.“

„Vážně? Ale vždyť už nerostu, ne?

„Věř mi, že nechceš hladovět,“ odtušil Reilly. „Pro mrtvé 

je hlad ještě horší než pro živé. Když se nad tím zamyslíš, 

dává to smysl. Když jsi živá a hladovíš, nakonec umřeš 

a tvoje trápení skončí. Ale když už jsi mrtvá, cítíš tu bolest 

dál a dál a dál.“

„Krmíš i oživené?“ zeptala jsem se.

„Hlavně už to sněz, B. Nemám na tebe celý den.“

Ze zkušenosti už vím, že Reillymu je fuk, jestli tu břečku 

sním nebo ne. Jednou jsem mu ji vrátila, abych viděla, co 

udělá, jestli mě přinutí, abych to snědla. On jen pokrčil 

rameny, otočil se, odešel a nechal mě bez jídla.

Vzala jsem do ruky lžíci připravenou vedle misky a na-

brala si první sousto. Ze začátku mi dělalo potíže zvyk-

nout si na nové prsty. Zkoušela jsem věci zvedat těmi 
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trčícími kostmi. Pak mi ale došlo, že můžu k úchopu po- 

užívat zbytky kůže pod konečky prstů, stejně jako jsem 

to dělala dřív. Ty kosti vlastně nejsou tak nepohodlné, jak 

jsem si myslela. Jediné, co kvůli nim nemůžu udělat, je 

zatnout ruce v pěst – to se mi pak zarývají do dlaní – ale 

jinak můžu prsty držet rovně nebo je ohnout skoro až 

k dlaním, což je dost podobné.

„Co se dneska děje ve světě?“ zeptala jsem se mezi sou-

sty studené, mazlavé a slizké hmoty. „Něco zajímavého?“

„To stejné jako včera a předevčírem,“ odpověděl Reilly 

nenuceně.

„Co fotbal? Mají zombíci tým v první lize?“

Reilly se zasmál. „Tak to bych rád viděl. Nemrtví United!“
Zazubila jsem se a jedla dál. Reilly je jako bachař fajn. 

Sice mu nevěřím a jsem si jistá, že kdyby mu to někdo 

přikázal, bez váhání by mi prohnal hlavu kulkou. Možná 

přijde den, kdy budeme muset změřit síly, a jeden z nás 

z toho souboje možná neodejde po svých. Ale jedná se 

mnou tak lidsky, jak to jenom jde – asi víc, než bych to do-

vedla já, kdyby se naše role prohodily – a já si toho vážím.

Strčila jsem si do pusy poslední sousto, pokousala ho 

a spolkla. „Hotovo, šéfe.“

„Jako by mi na tom záleželo,“ odvětil a vzal si ode mě 

misku. Došel k umyvadlu a zvedl kbelík stojící pod ním. 

Kbelík sem přinesli předtím, než jsem dostala první jídlo. 

Taky pustili vodu, ale Reilly mě upozornil, že ji nemám 

pít, že je jenom na mytí.
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