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Pro Kyla a Jakea: 
Máma říká, že mě má nejradši. Vy dva jste v pohodě. 

S láskou, Sammy

Pro Kyla a Jakea:
Sammy lže. VŠECHNY vás mám nejradši.

S láskou, máma 





ČÁST PRVNÍ





To, že tuhle knížku držíte v rukou, ještě neznamená, že vám patří.
Tolik se toho stalo ještě předtím, než jste ji objevili. Jednoho 

dne jako semínko vzklíčila představa, která vzkvétala a  jako 
poupě se rozvíjela do nových řádek a kapitol.

Kde jste tehdy byli vy? Nejspíš jste byli ponoření v nějaké úpl-
ně jiné knize a neměli jste nejmenší tušení, že se něco takového 
někde jinde děje. 

Z poupat se šířila omamná vůně a z této vůně se linuly obrysy 
postav. Míhaly se po stránkách a získávaly hlasy, které chtěly být 
vyslyšeny. Hlasy sílily, obrysy byly stále zřetelnější, až se postavy 
zhmotnily a staly se skutečnými.

Na bedra si naložily slova rozesetá po jednotlivých stránkách, 
omotaly si je kolem sebe, staly se jejich součástí a společně vy-
tvořily příběh. 

Ale vy jste u toho pořád ještě nebyli.
Až jednoho dne jste bloumali mezi knižními regály a ze všech 

knížek na světě jste si vybrali zrovna tuhle.



Neberte si to osobně. Vůbec netvrdím, že nejste důležití. Jak- 
mile jste se pustili do čtení, probudili jste svou představivostí 
celý příběh. Opravdu v  lese spadne strom, když jeho pád ni-
kdo neslyší? Opravdu žije postava v knížce, kterou nikdo nečte? 
Když očima hltáte řádky a příběh se vám přehrává v hlavě, po-
stavy se dají do pohybu, promlouvají k vám a ožívají.

Komu příběh vlastně patří? Spisovateli, který jej vytvořil? Po-
stavám, které ho rozvíjejí? Nebo snad vám, čtenářům, kteří mu 
vdechnete život? 

Možná jeden nemůže existovat bez ostatních. 
Možná že bez téhle kouzelné trojice by příběh byl jen prázd-

nými slovy na papíře. 
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Na Olivera jsem čekala celý život, takže byste řekli, že další 
čtvrthodina navíc mě nevytrhne. Jenže během téhle čtvrtho-
diny je Oliver poprvé sám a bez dohledu v autobuse. V au-
tobuse, který je plný těch nejbezcitnějších, nejzlomyslněj-
ších a nejzákeřnějších stvoření na světě: středoškoláků.

Chodit na střední je jako se každé ráno vzbudit a vší silou 
narážet čelem do stejné cihlové zdi. Každý den jste svědkem 
Darwinovy teorie o přežití nejsilnějších v praxi: evoluční vý-
hody, jako dokonale bílé zuby, pevná prsa nebo třeba fot-
balový dres, je to jediné, co vás může zachránit před tyrany, 
kteří se živí strachem vyděšených prváků. V takových chví-
lích vypadají přinejmenším třikrát větší, než doopravdy jsou, 
a prváci si po setkání s nimi připadají jako nicky. Po letech 
strávených ve škole už vím, jak na sebe nepoutat pozornost. 
Máte pak větší šanci, že vás nechají být. 

Jenže Oliver nic z toho neví. Až doteď byl vždycky středem 
pozornosti. Je ještě víc mimo než ten kluk, který loni začal 
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chodit do školy po tom, co ho devět let učili doma v jur-
tě. Polévá mě pot, když si představím, co všechno by mohl 
zkazit. 

Nejspíš už deset minut vypráví o  svém prvním setkání 
s drakem. Určitě si myslí, že si tím všechny získá, jenže celý 
autobus ho bude mít buď za novou smažku ve městě, kte-
rá si do snídaňové omelety přidává muchomůrky, nebo za 
jednoho z těch bláznů, kteří mluví elfsky, nosí vlastnoručně 
ušité pláště a za pasem se jim houpají umělohmotné meče. 
Ať tak či onak, takového prvního dojmu už se nezbaví.

Věřte mi, mluvím z vlastní zkušenosti.
Od té doby, co jsem začala chodit do školy, mám pověst té 

holky. Holky, která ve druhé třídě všechna přáníčka k Valen-
týnu pokreslila jménem své oblíbené kapely a jednou při čte-
ní knížky nabourala do zdi. Holky, která nedávno potvrdila, 
že je jedním z největších mimoňů ve škole, když během ho-
diny plavání dala omylem pěstí nejoblíbenější holce ve škole.

Oliver a já se k sobě skvěle hodíme.
Když už jsme u toho… pořád nemůžu uvěřit tomu, že spo-

lu chodíme. Mít kluka je jedna věc, ale chodit s někým, kdo 
vypadá jako hlavní hrdina romantické komedie – to se lidem, 
jako jsem já, prostě nestává. Holky celý život sní o dokonalém 
klukovi, ale nakonec se smíří s tím, že neexistuje. Já toho své-
ho našla – ale byl uvězněný v pohádkovém příběhu. Jiný svět 
nikdy nepoznal, takže zvyknout si na ten náš mu dává trochu 
zabrat. Ptáte se, jak se z něj stal skutečný kluk, a navíc můj? To 
je na dlouhé vyprávění… ale rozhodně jsem nic dobrodruž-
nějšího ještě nezažila.

Aspoň zatím. 
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„Delilah!“ Otočím se a zjistím, že se ke mně řítí moje nej-
lepší kamarádka Jules. Přitiskneme se k sobě jako dva mag-
nety. Neviděly jsme se celé léto – Jules totiž musela odjet 
za svojí tetou na Středozápad – a já neřešila nic jiného než 
Oliverův příjezd. Místo číra má tmavě modré mikádo, ale 
jinak se nic nezměnilo. Oči má obtažené černou linkou, na 
nohou bagančata a na sobě tričko s logem její oblíbené ka-
pely Khaleesi a draci. „Tak kde ho máš?“ zeptá se a rozhlíží 
se kolem sebe.

„Ještě nedorazil,“ odpovím. „Co když bude o autobusu zase 
mluvit jako o svém věrném oři?“

Jules se usměje. „Delilah, učila jsi ho celý léto. Myslím, že čtvrt 
hoďky sám v autobuse zvládne.“ Najednou se zamračí. „Sakra, 
že mě to nenapadlo dřív. Nebudete se chovat jako siamský 
dvojčata, že ne? Jako BrAngelo?“ bojí se Jules a hlavou poho-
dí směrem ke slavnému školnímu páru Brianně a Angelovi. 
Nevím, jak to dělají, ale vždycky se líbají před mojí skříňkou, 
když do ní zrovna potřebuju. „Jsem ráda, že máš novýho pěk-
nýho kluka, ale ne že já najednou budu vzduch.“ 

„Blázníš? Bez tvojí pomoci to nezvládnu. Být s Oliverem 
je jako hlídat batole. Najednou si uvědomíš, čím vším by si 
mohl ublížit.“

„My o vlku,“ zamumlá Jules, když Oliverův autobus za-
staví před školou.

Znáte ty chvíle, kdy máte pocit, že se zastavil čas? Kdy 
vnímáte každou maličkost: vítr na tvářích, vůni čerstvě po-
sekané trávy a šumění hlasů. Kdy najednou necítíte nic než 
tlukot vlastního srdce, každý nádech a výdech a člověka, kte-
rý se vám dívá přímo do očí. 
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Oliver z autobusu vystoupí jako poslední. Černé vlasy mu 
rozcuchal vítr. Má na sobě bílé tričko, džíny, které jsem mu 
vybrala, a rozepnutou mikinu. Přes rameno mu visí kožená 
taška. Zelenýma očima prohledává dav.

Jakmile mě zahlédne, usměje se od ucha k uchu. 
Vyrazí ke mně a vůbec si nevšímá toho, že na něj – na toho 

novýho – kouká asi tak tři sta lidí, že se před ním oblíbený 
holky nakrucujou a pomrkávají po něm a kluci si ho pode-
zíravě měří. Nevnímá nic než mě.

Pevně mě objeme, zvedne do vzduchu a zatočí se se mnou 
dokola, jako kdybych vůbec nic nevážila. Pak mě postaví na 
zem, pohladí mě po tváři a podívá se na mě, jako kdyby našel 
poklad.

„Ahoj,“ pozdraví mě a dá mi pusu.
Je mi jasný, že se na nás všichni dívají s pusou dokořán.
Nebudu lhát: Na tohle bych si dokázala snadno zvyknout.

Olivera jsem potkala v knížce. Loni jsem se zamilovala do po-
hádky pro děti, kterou jsem našla ve školní knihovně. Hlavně 
do prince nakresleného na obrázcích. Spousta čtenářů se za-
miluje do vymyšlených postav, jenže Oliver tak úplně vymy-
šlený nebyl. Chtěl svůj příběh opustit. Chtěl pryč ze světa, 
kde se dny jen opakovaly. Chtěl žít život, který se neřídí pře-
dem napsaným příběhem. 

Několikrát se nám to nepovedlo. Jednou jsme použili kou- 
zelný malířský stojan z  pohádky. Oliver se sice dostal do 
skutečného světa, ale byl placatý jako palačinka. Dokonce 
jsem strávila nějaký čas v jeho pohádce, plavala s mořskými 
pannami a bojovala proti bláznivé princezně, která si mysle-
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la, že Olivera miluje. Ze zoufalství jsme dokonce vyrazili na 
Cape Cod za autorkou Oliverovy pohádky Jessamyn Jacob-
sovou. Ta knížku napsala pro svého syna Edgara potom, co 
mu umřel táta. Chtěli jsme, aby Olivera z knížky vyškrtla. 
Při té cestě jsme zjistili, že Edgar jako by Oliverovi z oka vy-
padl. Byl dokonalým náhradníkem, a tak už tři měsíce žije 
v pohádce a Oliver se za něj vydává na Cape Codu – mluví 
s americkým přízvukem, chová se jako puberťák, nosí mo-
derní oblečení a vůbec. Po týdnech přesvědčování se mu ko-
nečně podařilo Jessamyn přemluvit, aby se přestěhovali sem, 
do New Hampshire, aby mohl být se mnou.

Společně procházíme chodbou. Holky si ve skupinkách fotí 
selfíčka, kluci se do skříněk o velikosti příručního zavazadla 
snaží nasoukat dvakrát větší tašky přeplněné sportovními 
věcmi, roztleskávačky se prohlížejí v zrcadlech, které mají ve 
skříňkách, a pomalu si nanášejí lesk na rty, jako kdyby hrály 
v reklamě na Sephoru. Zničehonic se chodbou proženou dva 
šprti. K tělu si tisknou hromady učebnic a divoce kličkují 
mezi studenty. Olivera málem srazí. „Někde hoří?“ diví se.

„Ne, ale za patnáct minut začíná hodina a šprti mají pocit, 
že tam měli být už nejmíň před půlhodinou.“ Rozhlédnu se 
po chodbě. „Běhají pořád a všude.“

Když s Oliverem procházíme davem, cítím na sobě pohle-
dy ostatních. Schválně do něj vždycky po chvilce šťouchnu, 
abych se ujistila, že tady opravdu se mnou je. Abyste tomu 
rozuměli, já prostě nemívám štěstí. Nikdy jsem nevyhrála 
v tombole, přes cestu mi už několikrát přeběhla černá kočka 
a v koláčku štěstí jsem naposled našla vzkaz Tak to zlom vaz. 
Takže tohle je splněný sen.
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Vtom si všimnu, že Oliver cestou do laborky ostatním 
mává jako král. Chytnu ho za ruku a stáhnu ji dolů. „Tady ne-
jsi mezi svými poddanými,“ zašeptám. Když ale proplete prsty 
s mými, úplně zapomenu, že jsem na něj chtěla být naštvaná.

Než si uvědomím, co se děje, Oliver mě táhne za roh do 
úzké chodby, která vede do fotografické laboratoře. Šikovně 
mě otočí, takže se zády opřu o zeď, a chytne mě kolem krku. 
Nakloní se ke mně a vlasy mu spadnou do očí. Zvedne mi 
bradu a pak mě políbí.

„Co blbneš?“ divím se. Úplně se mi z toho zamotala hlava.
Oliver se pobaveně usměje. „Užívám si toho, že můžu.“
Culím se na něj jako malá holka. Před třemi měsíci mě ani 

ve snu nenapadlo, že bych Olivera mohla vzít za ruku, natož 
se s ním o přestávce líbat na školní chodbě.

Nejhorší na zamilovanosti je, že povinnosti vás stejně vždyc-
ky doženou. Vzdychnu a vezmu Olivera za ruku. „Nejradši 
bych tady zůstala, ale musíš na hodinu.“

„Co mě čeká jako první?“ zeptá se Oliver.
Vezmu mu z ruky vytištěný rozvrh a zarazím se, když spat-

řím jméno EDGAR JACOBS. Vždycky zapomenu, že se Oli-
ver vydává za někoho jiného. Ani si neumím představit, jak 
těžké to musí být pro něj. „První máš chemii.“

„Alchymii?“
„Ne tak docela. Spíš lektvary.“
Oliver se tváří nadšeně. „Páni. Tady se všichni chtějí stát 

čaroději?“ 
„Jenom ti se sebevražednými sklony,“ zamumlám. Zasta-

vím před řadou skříněk a najdu tu s číslem z Oliverova roz-
vrhu. „Tahle je tvoje.“
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Oliver zatahá za zámek a mračí se na kombinaci čísel. Vzá-
pětí se usměje a najednou v ruce drží dýku a seká s ní do 
kovového zámku.

„Panebože!“ vyhrknu, popadnu nůž a rychle si ho strčím 
do batohu, než si nás někdo všimne. „Chceš se nechat za-
tknout?“

„Zas tak zlý to se mnou není,“ brání se Oliver.
Unaveně si povzdychnu. „Žádný nože. Už nikdy. Rozu-

míme si?“
Zahanbeně sklopí pohled. „Je tady tolik… jiných věcí,“ 

zamumlá.
„Já vím,“ uklidňuju ho. „Od toho máš mě.“ Odemknu 

zámek číselným kódem napsaným na zadní straně Oliverova 
rozvrhu a vyměním ho za visací zámek s písmeny. Kód má 
pět písmen. „Koukej,“ vybídnu Olivera a palcem na zámku 
nastavím kombinaci K-S-Z-S-K. „Každý si zaslouží šťastný 
konec.“

„Na to si určitě vzpomenu.“ Usměje se a  opře mě zády 
o skříňku. „A víš, na co ještě si vzpomínám?“ 

Oči má zelené jako jarní louka a já se v nich úplně ztrácím.
„Vzpomínám si, jak jsem tě poprvé uviděl. Měla jsi na sobě 

tohle tričko.“
Když se na mě takhle dívá, nevím ani, jak se jmenuju, na-

tož abych si vybavila, co mám dneska na sobě. „Fakt?“
„A taky si vzpomínám na to, když jsem poprvé udělal to-

hle,“ dodá, nakloní se ke mně a políbí mě.
Vtom za sebou zaslechnu klučičí hlas. „Nerad ruším, ale 

opíráte se mi o skříňku.“
To se mi snad jenom zdá. Jsme jako BrAngelo. 



18

Láska mezi písmenky

Okamžitě Olivera odstrčím a pramínek vlasů si dám za 
ucho. „Promiň,“ zamumlám. „Už se to nestane.“ A už hlasi-
těji dodám: „Jmenuju se Delilah.“ 

Kluk otevře kovová dvířka a podívá se na mě. „Já jsem 
Chris.“

Oliver k němu natáhne ruku. „Já jsem Oli–“ 
„Edgar,“ skočím mu do řeči. „Jmenuje se Edgar.“
„Jo. Jasně,“ přidá se Oliver. „To jsem já.“
„Ještě jsem tě tady neviděla,“ obrátím se ke Chrisovi.
„Jsem novej, přistěhovali jsme se z Detroitu.“
„To jsme na tom stejně,“ dodá Oliver.
„Jo? Odkud jsi?“
„Z království –“
„Z Cape Codu,“ vyhrknu.
Chris se ušklíbne. „Koukám, že s ní se moc k řeči nedosta-

neš, co? Kam máte namířeno?“
„Edgar má chemii s profesorem Zhangem,“ odpovím.
„Bezva, já taky. Tak se uvidíme tam, jo?“ Chris zabouchne 

svoji skříňku, zamává nám a vyrazí pryč.
Oliver se za ním dívá. „Jak to, že on mávat může?“
Obrátím oči v sloup. Je teprve čtvrt na devět a už nemůžu. 

„Vysvětlím ti to později,“ odbudu ho.
Stíhám Olivera odvést do učebny chemie a pak vyrazit na 

francouzštinu. Za rohem nás dožene Jules a chytne mě pod 
loktem. „Hádej, kdo se rozešel,“ pokouší mě.

Oliver se usměje. „Tohle musí být ta slavná Jules.“
„Ve skutečnosti jsem ještě úžasnější, než se o mně říká,“ 

chlubí se Jules. Přelétne Olivera pohledem, spokojeně při-
kývne a otočí se ke mně. „Dobrá práce.“
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„Mám dost naspěch – potřebuju ho dovést na hodinu che-
mie, než zazvoní,“ vysvětluju.

„Ale tohle fakt musíš vědět… Allie McAndrewsová a Ryan 
Douglas.“

Oliver se na mě nechápavě podívá.
„Král a královna školního plesu,“ vysvětluju.
Evidentně to na něj zapůsobilo. „Královská krev.“
„To si o sobě jenom myslí,“ dodá Jules. „Každopádně se ro- 

zešli. Ryan je na tom s věrností stejně špatně jako se Shake-
spearem.“

Minulý rok jsem s ním chodila na angličtinu, takže vím, 
o čem Jules mluví.

„My o vlku,“ dodá Jules.
Chvíli si připadám jako v telenovele v přímém přenosu. 

Na konci chodby se objeví Allie a její dívčí parta. Z druhé 
strany se k nim blíží Ryan. Všichni je pozorujeme se zadrže-
ným dechem a čekáme na nevyhnutelnou hádku.

„No to se podívejme. Taková vzácnost,“ pronese nahlas 
Allie. „Záletník na procházce!“ Její doprovod se škodolibě 
rozesměje.

Ryan si ji chladně změří od hlavy k patě. „Allie, to jsi fakt 
snědla všechny svoje pocity?“

V tu ránu se na něj Allie vrhne a vypadá to, že je připrave-
ná mu vyškrábat oči. Naštěstí jí někdo zastoupí cestu – Ja-
mes, předseda klubu LGBT, který zároveň prodává kravaty 
a pořádá kurzy řešení konfliktů pro studenty. „Kliď se, sle-
činko,“ pohrozí Ryanovi, ale ten ho odstrčí tak, že se James 
uhodí o zeď.

„Uhni, bukvice,“ zavrčí Ryan.
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Než mu v tom stihnu zabránit, Oliver mi uteče a zamíří 
přímo k Ryanovi.

„Sakra, to musíš chodit s hrdinou?“ strachuje se Jules.
Oliver si ale Ryana vůbec nevšímá a dojde až k Jamesovi le-

žícímu bezmocně na zemi. Natáhne ruku a pomůže mu vstát. 
„Jsi v pohodě?“

„Jo, díky,“ odpoví James a opráší si oblečení.
Tak tohle se povedlo, tohle se fakt povedlo. Líp se Oliver 

snad ani uvést nemohl. Všichni k němu vzhlížejí jako k hr-
dinovi.

Včetně Allie McAndrewsové.
Oliver Jamese poplácá po rameni. „Bukvice jsou tady mno-

hem větší, než jsem čekal,“ prohlásí nadšeně.
Čas jako by se najednou zastavil. Jamesovi přes tvář pře-

běhne stín, stín zklamání, rezignace a bolesti.
Než se naděju, James se rozmáchne a uhodí Olivera tak 

silně, že mu vyrazí dech.
Jo, jasně. Tohle bude fakt skvělej rok.
Rozeběhnu se k Oliverovi a  skloním se k němu. Dav se 

rozprchl ve strachu, aby náhodou nebyl svědkem ještě ně-
čeho horšího. Pomůžu mu se posadit. Oliver bolestí zkřiví 
tvář a opře se o zeď.

„Budu hádat,“ zamumlá, „bukvice tady znamená něco ji-
nýho, že jo?“

Nestihnu mu odpovědět, protože mou pozornost okamži-
tě upoutá černý pramínek, který mu vytéká z nosu a barví 
mu bílé tričko.

„Olivere,“ zašeptám, „ty černíš.“



21

OLIVER

Uběhlo už pět minut a můj obličej pořád vypadá, jako když 
mi dal pěstí obr. Delilah mi u nosu drží mokrý kapesník, ale 
odstrčím ji stranou. „Správně se říká homosexuál,“ vysvětluje.

„Nechtěl jsem ho urazit,“ zamumlám. „Jenom jsem to ne-
věděl.“

„Nebuď na sebe tak přísný. Tohle všechno je pro tebe nový.“
Pocit viny je ale silnější než bolest. Musím se Jamesovi poz-

ději omluvit. Tváří v tvář, jako správný chlap. „Co je komu 
do toho, když dva chtějí být spolu? Mým nejlepším přítelem 
byl baset zamilovaný do princezny a všichni to přešli bez 
mrknutí oka.“

Když už je řeč o očích, jsem zvědavý, jestli budu mít mo-
nokl. Nakloním se blíž k zrcadlu. „Jak je tohle možný?“ Už 
jsem byl v ohnivé tlamě draka, skákal z patnáctimetrových 
útesů do oceánu a málem se utopil, ale ještě nikdy jsem se 
z toho nevzpamatovával tak dlouho jako z téhle ubohé rány 
pěstí.
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Navíc to bolí. 
Najednou mi všechno dojde. „Delilah,“ těžce polknu. „Mys-

lím, že umírám.“
„Neumíráš. Jenom jsi tu ránu nečekal.“
„Už se mi to dávno mělo zahojit.“
„Tady nejsi ve svojí knížce,“ vysvětluje Delilah. „Ve sku-

tečném světě nestačí jenom otočit stránku, aby ses cítil líp.“
Opatrně si sáhnu na kořen nosu a syknu bolestí. „Škoda.“
Uznávám, že jsem si všechno představoval trochu jinak. 

Docela jsem se na chození do školy těšil, i přes to všechno, co 
mi Delilah o střední vyprávěla. V jejím podání to totiž zní, 
jako když vás vězní v kobce, ale mně to tak rozhodně nepři-
jde. Věznění v kobce už jsem zažil. Dokonce opakovaně. Do-
stat pěstí od cizího kluka je úplně nový, zajímavý a nečekaný 
zážitek. Hlavně to je něco, co jsem na svých šedesáti strán-
kách, kde jsem až doteď trávil celý svůj život, nikdy nezažil. 

„Musíš na hodinu,“ upozorní mě Delilah. „Stejně už při-
jdeš pozdě. Prostě řekni, že ses ztratil – na tom není u no-
výho studenta první den školy nic divnýho. Pamatuješ si 
všechno, o čem jsme se bavili?“

Začnu jednotlivé body odpočítávat na prstech. „Neklanět 
se, když se s někým seznamuju. Nemluvit o sobě jako o krá-
lovské výsosti. Psát si o hodinách poznámky, aby to vypa-
dalo, že mě výklad zajímá. Učitel má ve třídě hlavní slovo 
a nesmím odejít z hodiny, když mi to nedovolí. Jo a žádný 
nože ve škole, nikdy.“

Delilah se usměje. „Správně. A  ještě jedna věc…“ Ukáže 
na můj obličej. „Neříkej a nedělej nic, co by znovu způsobilo 
tohle.“
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Vystrčí hlavu ze dveří – schovali jsme se na záchody, které 
smí používat jenom učitelé. Když se Delilah ujistí, že chod-
ba je prázdná, přitáhne si mě k  sobě a  vystrčí směrem ke 
třídě, kde mám hodinu lektvarů.

„Prostě se řiď rozvrhem a sejdeme se na obědě,“ připomí-
ná mi.

Přikývnu a vyrazím pryč, ale její hlas mě donutí se ještě 
naposledy otočit.

„Olivere, zvládneš to,“ povzbudí mě.
 Dívám se, jak odchází pryč. Vždycky, když se mnou takhle 

mluví, uvědomím si, proč jsem se vzdal všeho, co jsem znal, 
abych byl s ní. Věří ve mně, a když ve vás někdo bezvýhradně 
věří, začnete si věřit sami.

Zhluboka se nadechnu a vykročím do neznáma. 
Jsem zvyklý někoho hrát. Dělal jsem to celý svůj život. To-

hle je jen další role.
Najednou si vzpomenu na Frumpa, mého nejlepšího po-

hádkového kamaráda. Vybaví se mi, jak vrtěl ocasem a křičel 
na nás, abychom zaujali svá místa, když nový čtenář otevřel 
knížku. Zajímalo by mě, jestli všechny sekýruje i teď.

Zajímalo by mě, jestli se jim po mně stýská. 
Jenže já teď mám jinou práci tady.
V břiše mi poletují motýlci, ale spíš ze zvědavosti než ze 

strachu.
Otevřu dveře do třídy a na učitele, který stojí před sedící-

mi žáky, se usměju svým nejšarmantnějším úsměvem. „Moc 
se omlouvám, že jdu pozdě, Vaše Veličenstvo.“

Třída se zachechtá. „Pro příště profesore Zhangu,“ odpoví 
profesor chladně. „Posaď se…“
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„Jmenuju se Jacobs. Edgar Jacobs. Jsem z Wellfleet.“
„Dobře,“ prohlásí odměřeně profesor Zhang.
Ve třídě je jenom jedno volné místo a k mé radosti je vedle 

někoho, koho znám – Chrise, kluka, který má sousední skříň-
ku. Zvedne hlavu a ošije se. „Co se ti stalo?“

„Nedorozumění,“ odpovím.
„Tak dobře,“ osloví třídu profesor Zhang. „Rozdám vám 

teď takový malý test, abych zjistil, kolik už toho víte. Ničeho 
se nebojte, na vaši známku na konci roku to nebude mít 
vliv.“ Prochází mezi lavicemi a rozdává papíry.

Chris se sklání nad testem a zuřivě sepisuje odpovědi. Pro-
hlédnu si otázky a zamračím se.

„Promiňte,“ oslovím profesora Zhanga. „Můj test je asi ve 
špatném jazyce.“

„Angličtina není tvůj mateřský jazyk?“
Samozřejmě že je. Královská angličtina, abych byl přesný. 

Jenže přede mnou jsou samé pomlčky, šipky a řady písme-
nek C a O, které vypadají jako hmyz. Profesor si povzdech-
ne. „Tak jen napiš tři věci, které o chemii víš.“

Z tašky, kterou jsem si do školy přinesl, vyndám tužku.
1/ Oko čolka a dračí dech smíchané ve stejném poměru 

snadno vyléčí rýmu.
2/ Destilovaný výtažek z pomněnek vrací ztracenou pa-

měť.
3/ Nikdy neolizovat lžíci.

Když je čas test odevzdat, jsem sám se sebou celkem spoko-
jený. Ještě že jsem strávil tolik času v chatě čaroděje Orvilla 
a pozoroval ho, jak míchá ty svoje lektvary.
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Daří se mi sedět, souhlasně přikyvovat a psát si poznámky, 
přesně podle Delilahiných instrukcí, i když nemám nejmenší 
tušení, k čemu je taková periodická tabulka dobrá. Profesor 
dál vykládá látku, ale přestanu ho poslouchat a udiveně se roz-
hlížím kolem sebe. Kromě Chrise nepoznávám nikoho. Jako 
kdyby se v tomhle světě pořád zničehonic objevovali noví lidé. 
Já vyrůstal s  třicetičlennou skupinkou, a tak se teď nemůžu 
nabažit těch různorodých rysů, druhů oblečení a všemožných 
obličejů, které jsem nikdy předtím neviděl. Vepředu sedí hol-
ka, která má v nose kroužek jako dobytek na pastvinách za 
naším zámkem. Taky je tady kluk, který má k batohu připev-
něné prkénko s kolečky, jako kdyby se chystal každou chvil-
kou odjet pryč. Nalevo ode mě sedí dívka a její sešit je celý 
počmáraný, asi to je nějaká umělkyně.

Z myšlenek mě vytrhne až zvonění. Evidentně to tady fun-
guje jako speciální signál, všichni totiž začnou vstávat a balit 
si věci.

Chris si zapíná batoh a podívá se na mě. „Proč jste se sem 
přestěhovali?“

Nevím, co na to říct. Když mi došlo, že Edgar je v knížce 
a já jsem z ní nadobro unikl, musel jsem se začít vydávat za 
kluka, jehož život jsem si přivlastnil. Musel jsem jeho mámu, 
autorku mé pohádky, přesvědčit, že jsem její syn. Řekl bych, 
že není nic těžšího než obalamutit matku. Máma zná svoje 
dítě nejlíp ze všech, vždyť s ním byla od prvních okamžiků 
jeho života. Už několikrát chybělo málo a Jessamyn málem 
zjistila, že nejsem Edgar. V takových chvílích si mě dlouho 
prohlížela a tvářila se vážně. Jednou jsem ji přistihl, jak v Ed-
garově komnatě prohledává šuplíky. Každý večer se mě u jíd-
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la ptala, jestli mi nic není, protože se prý chovám divně. To 
samo o sobě bylo strašidelné, ale ještě děsivější bylo, že jsem 
zjistil, že tenhle cizí svět je mnohem větší než mých šedesát 
stránek, na které jsem byl zvyklý, a že za holkou, kvůli kte-
ré jsem tohle podstoupil, to mám čtyři hodiny cesty. Musel 
jsem Jessamyn přesvědčit, abychom se přestěhovali do města, 
ve kterém bydlí Delilah – a musel jsem to udělat tak, jak by 
to provedl Edgar. Celé týdny se jí moje důvody nezdály (ar-
gumentoval jsem čistším vzduchem, láskou na první pohled 
i lepšími školami), ale jednoho odpoledne Jessamyn zničeho-
nic prohlásila, že přestěhovat se do New Hampshire je dobrý 
nápad. Pořád nevím, co ji přimělo změnit názor, ale jsem fakt 
rád, že to udělala. 

„Moje máma je novinářka na volný noze. Potřebovala začít 
znovu a může pracovat odkudkoliv,“ odpovím. „A co ty?“

„Můj táta tady dostal práci a mámě se zalíbila představa vy-
chovávat děti na čerstvém vzduchu,“ vysvětluje Chris. „Det- 
roit je pravý opak New Hampshire. Ve spoustě věcí.“ Pobave-
ně se ušklíbne. „Jak dlouho už jste s Delilah spolu?“

„Technicky vzato tři měsíce,“ odpovím.
„Páni, tak to je vážný, co?“
„Snažím se to nebrat moc vážně. Nebyla zrovna dvakrát 

nadšená, když jsem ji požádal o ruku. Prý se mnou chce 
nejdřív chodit.“

Chris si mě pozorně prohlíží. „Odkud že to jsi?“
„Z Wellfleet. A co ty, už jsi našel tu pravou?“
„Máme za sebou teprve první hodinu,“ zasměje se Chris. 

„Zatím tady znám jenom tebe.“
Vyjdu za ním do chodby a společně se otočíme ke schodiš-
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ti. „Mám matiku s Bairdovou,“ prohlásí Chris. „Prý chodí 
jenom v černém a v katedře si schovává kameny. Slyšel jsem, 
že je to pěkná čarodějnice.“

„Fakt?“ divím se. „Tak proč neučí lektvary ona?“
Chris se usměje. „Chlape, seš fakt zvláštní, ale je s tebou 

sranda. Uvidíme se pozdějc.“
S těmi slovy vyrazí po schodech dolů. Otočím se ke scho-

dišti a málem se srazím s člověkem, se kterým jsem potřebo-
val mluvit. „Jamesi,“ zavolám za ním. Přejede mě pohledem 
a vyrazí nahoru. „Počkej, chci s tebou mluvit.“

„Myslím, že jsi toho pro dnešek už řekl dost.“
„Ale já to tak nemyslel,“ Počkám, až se zastaví a otočí se 

ke mně. „Nechtěl jsem tě urazit. U nás to slovo znamená 
něco jinýho.“

„A kde je u vás? Země pohádek?“
„Něco na ten způsob.“ Studenti nás obcházejí, jako kdy-

bychom byly dva kameny v řece. Vzpomenu si, že jsem byl 
ochotný udělat všechno pro to, abych mohl být s Delilah. 
Nemělo smysl žít ve světě, kde by ona nebyla se mnou. „Pře-
stěhoval jsem se sem, protože si myslím, že každý má právo 
být s člověkem, kterého miluje.“

James si mě dlouho mlčky prohlíží, jako kdyby přemýšlel, 
jestli to myslím vážně. Nakonec přikývne. „Mohl by ses při-
dat do klubu LGBT. Popřemýšlej o tom. Lidi jako ty by se 
nám hodili.“ Z popruhu na batohu sundá špendlík a připne 
mi ho na hrudník jako rytířskou medaili.

Sklopím pohled a zjistím, že mám na tričku duhu.
James se za mnou ohlédne. „Promiň, že jsem ti rozbil ob-

ličej,“ zazubí se, „byl pěknej.“
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V učebně 322 stojí čelem k bílé tabuli žena s kudrnatými 
šedivými vlasy a krasopisně na ni píše jméno profesorka Pin-
greeová. Když zazvoní, otočí se ke třídě a pozorně si nás pro-
hlíží. Pohledem chvilku spočine na každém z nás. „Co je to 
jméno?“ zeptá se. „To, čemu se říká ‚růže‘, pod jiným jmé-
nem vonělo by stejně. A kdyby Romeo měl jiné jméno, zů-
stal by pořád stejně dokonalý. Romeo, prosím, odhoď svoje 
jméno…“

Ostatní se vrtí a zívají a učitelčino spontánní vystoupení 
úplně ignorují. Ale mně je hned jasné, že je to dobrá hereč-
ka… tenhle text dokonce znám. Rapscullio ho měl v knihov-
ně a královna Maureen ho četla pořád dokola – nejklasičtější 
ze všech klasických příběhů o lásce.

Jakmile profesorka Pingreeová dokončí přednes, vyskočím 
ze židle a hlavní uličkou vyrazím k tabuli. Zastavím se jen 
několik kroků od ní. Kleknu si na jedno koleno a začnu jí 
vyznávat lásku. „Beru tě za slovo.“ Vžiju se do role a do své-
ho britského přízvuku. „Řekni mi ‚lásko‘, tím mne znovu 
pokřtíš. Už nejsem Romeo, chci být tvá láska.“

Učitelka se na mě nevěřícně dívá a obě tváře jí zčervenají. 
Chvíli nemá slov, nejspíš jsem ji svým hereckým uměním 
úplně odzbrojil. „To se podívejme,“ prohlásí, když se vzpa-
matuje. „Bohové mě konečně vyslyšeli a seslali mi studenta, 
kterého má cenu učit. Máš rád Shakespeara?“

„Jestli mám rád Shakespeara?“ zopakuju. „Je Hamlet neroz-
hodný? Je Lady Macbeth šílená? Je Falstaff… zavalitý?“ Upro-
střed věty si uvědomím, že pořád mluvím s britským přízvu-
kem a odkašlu si. „Jmenuju se Edgar,“ napodobím americkou 
angličtinu ostatních. „Jsem tady novej.“
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„Doufám, že se přidáš k divadelnímu kroužku. Děkuji ti, 
Edgare, že ses ke mně připojil a krásně nám odrecitoval část 
naší první knížky, které se budeme v tomhle pololetí věno-
vat: Romeo a Julie. Marku, Helen, Allie, pojďte mi pomoct 
rozdat knížky.“

Posadím se a jsem šťastný jako blecha. Nemůžu se dočkat, 
až o tomhle povím Delilah. Prý že sem nezapadnu. Myslím, 
že angličtina bude můj nejoblíbenější předmět. Třeba budu 
nejlepší ze třídy nebo budu moct vést vlastní hodinu…

Na lavici mi přistane knížka a  štíhlá ruka s červeně na-
lakovanými nehty ji přistrčí blíž. Zvednu hlavu a  spatřím 
dívku, kvůli které jsem dostal pěstí. Allie McAndrewsová, 
Delilahina nemesis, stojí přímo přede mnou. Lesklé blon-
ďaté vlasy jí padají na ramena a oči má tak zmalované, že 
když zamrká, první, co mě napadne, jsou pavouci. Koutky 
jí cukají polovičatým úsměvem, jako kdyby věděla něco, co 
já nevím. 

„Angličtina možná bude konečně zajímavá,“ ušklíbne se.

V poledne vejdu do jídelny a zahlédnu Delilah, jak přechází 
sem a tam. „Zvládnuls to,“ popadne mě za ruku, jako kdyby 
se chtěla přesvědčit, že jsem pořád tady. Chápu to, cítím k ní 
úplně to samé. „Bála jsem se, jestli třeba neskončíš v ředitel-
ně.“ Pozorně si mě prohlíží. „Ani nemáš monokl.“ Po pravdě 
jsem na to úplně zapomněl – pořád se něco dělo.

„Delilah, je to tady úplně skvělý!“ vykládám nadšeně.
Nechápavě se na mě podívá. „Možná byla ta rána větší, 

než se na první pohled zdálo.“
„Ne, fakt – tahle škola má stovky studentů a každý z nich je 
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jedno velký tajemství! A v chemii si můžu vybrat, s kým budu 
na scéně. Nikdo mi nepřikazuje, s kým mám pracovat –“

„Chceš říct, s kým budeš v laborce, ne?“
„Jo, tak se tomu říká. A nejlepší je, že nemusím dělat nic, 

co by souviselo se zachraňováním princezny.“
„Tak to se máš,“ odpoví Delilah. „Ale věř mi, ono tě to 

omrzí.“
Zatáhne mě do řady a podá mi světle zelený tác. Za ple-

xisklem stojí něco, co vypadá jako troll se síťkou na vlasy a na 
talíře nandává tekutou břečku. „Co to je?“ ptám se Delilah.

„Oběd.“
„Ale vždyť je to… živý.“
„Do královského banketu to má daleko, ale podle všeho to 

splňuje státní nařízení o výživových hodnotách.“
Zdráhavě si vezmu podávaný talíř. „Skočím nám pro vodu,“ 

prohlásí Delilah. Pomalu vyrazím ke stolům, kolem kterých 
sedí skupinky studentů. V rozvrhu mám napsáno, že tohle je 
přestávka na oběd. Ta svoboda je úplně neuvěřitelná: Každý 
den mám půl hodiny, kdy si můžu dělat, co mě napadne, 
a nemusím se bát, že někdo otevře knížku a donutí mě vrátit 
se na první stránku. Prohlížím si jídelnu a raduju se z toho, 
že mám to štěstí žít takovýhle život.

Pak si všimnu, že na mě někdo mává. Allie z hodiny ang-
ličtiny sedí u stolu obklopená svými dvorními dámami, kte-
ré jsou si všechny až podezřele podobné.

„Edgare,“ pozdraví mě, když k ní přijdu blíž. „Můžeš si 
sednout k nám.“

Otočím se a zahlédnu Delilah, jak se rozhlíží po celé jí-
delně. „Promiň, ale už jsem se domluvil s někým jiným.“ 
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Allie zabloudí pohledem k Delilah a pohladí mě po ruce. 
„Jenom abys věděl,“ řekne chladně, „na týhle škole dost zna-
menám, takže až tě školní ztroskotanci přestanou bavit, na-
piš mi.“ Vytáhne zářivě růžovou propisku a na předloktí mi 
napíše řadu čísel a nakreslí velké srdce.

Vrátím se k Delilah a poklepu ji po rameni. „Hledáš mě?“
Pobaveně se usměje. „Koho jinýho?“ Společně vyrazíme ke 

stolu, kde sedí Jules a příborem si hraje s jídlem. 
„Hezký sochy,“ pochválím ji. 
„Vypadají jako ty hlavy na Velikonočních ostrovech? O ty 

se totiž snažím,“ odpoví Jules.
Chci Delilah přisunout židli, protože to princové dělají, 

jenže židle je z nějakého důvodu připevněná ke stolu a ani 
se nehne. „Myslels to dobře,“ zamumlá Delilah a pohladí 
mě po ruce – prsty sklouzne až k mému zápěstí a  zvedne 
mi ruku, aby viděla čmáranice na mém předloktí. „Co je 
tohle?“

„Allie mě požádala, abych jí napsal,“ odpovím. „Myslím, 
že by se jí mohl líbit Beowulf.“ 

Jules vyprskne čokoládové mléko přes celý stůl a Delilah 
se mi podívá zpříma do očí. „Jak to, že ji vůbec znáš?“

„Chodíme spolu na angličtinu. Kde jsem to, mimocho-
dem, všem pěkně namaloval.“

„Chceš říct natřel,“ opraví mě Jules.
„Flirtoval jsi s ní?“ ptá se Delilah.
„Jenom jsme se spolu bavili,“ vysvětluju. „Proč by mě měla 

zajímat Allie McAndrewsová?“ Počkám, až se na mě Delilah 
podívá. „Mám tebe.“

Jules odloží vidličku. „Zvracím tady duhy.“
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„Znáš Sněhurku?“ zeptá se Delilah.
„Osobně ne…“
„Tak si pamatuj, že to jablko se na povrchu krásně červe-

nalo, ale uvnitř byl jed.“
„Můžu si přisednout?“ ozve se za námi, a když se otočím, 

zahlédnu Chrise.
„Jasně! Delilah už znáš a tohle je Jules. Jules, tohle je Chris. 

Přistěhoval se z Detroitu.“
„Vítej v pekle,“ pozdraví ho Jules. „Doufám, že jsi při zá-

pise dostal sírový koktejl zdarma.“
„A sto dolarů v žetonech,“ nenechá se vyvést z míry Chris. 

„Nebo to kasino ve čtvrtým patře je jenom vtípek, na kterej 
nachytávají nový děcka?“ 

„Žádný kasino tady není,“ směje se Jules. „Ale máme skvě-
lej padesátimetrovej bazén.“

Šťouchnu do Delilah ramenem. „Žádný čtvrtý patro přece 
není,“ zašeptám.

„Je to jen vtip,“ odpoví.
Chytnu ji za ruku a všimnu si čísel načmáraných na mém 

předloktí. Otočím ruku tak, aby čísla nebyla vidět a propletu 
si s Delilah prsty. Za ruku jsem ji držel už tolikrát, že by mi 
neměla mravenčit kůže, ale stačí se jí jen dotknout a mráz mi 
začne přebíhat po zádech. „Takže… jsme v pohodě?“

Delilah odvrátí pohled. „Jasně,“ usměje se, ale její oči se 
neusmívají.

Vykouzlím na tváři úsměv, nebo aspoň pokus o něj. Jestli 
totiž něco stoprocentně poznám, tak to, když se někdo pře-
tvařuje.
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Když po prvním dnu na střední dorazím domů, žena, která 
není moje máma – ale přesto mě stvořila – na mě už čeká. 
„Jaké to bylo?“ vyzvídá Jessamyn. „Na stupnici od jedné do 
deseti?“

„Pět set,“ odpovím. „Bylo to úžasný.“
Vypadá překvapeně. „To je tahle škola o tolik lepší než ta 

na Cape Codu?“
„Nesrovnatelně.“
Zkříží si ruce na prsou. „Škola tě nikdy moc nebavila.“
„Protože jsem tam nikdy neměl holku.“ Slova mi sama pře-

běhnou přes rty a já doufám, že to je pravda.
Jessamyn svraští rty. Delilah na ni neudělala zrovna nejlepší 

první dojem. Působila trochu jako blázen – jako šílená fanyn-
ka, která utekla z domova a podstoupila čtyřhodinovou cestu 
jenom proto, aby bývalou spisovatelku žijící v ústraní donutila 
změnit konec jedné její knížky. Delilahina máma taky nebyla 
zrovna dvakrát nadšená, když svou dceru přijela vyzvednout. 
Až po několika týdnech omluv pustila Delilah ven. Během 
těch několika málo hodin, které uběhly mezi tím, co jsme 
si uvědomili, že se mi opravdu podařilo uniknout z knížky, 
a než dorazila její máma, Delilah naštěstí stihla vytvořit ma-
gický portál, abychom spolu mohli komunikovat na dálku.

Říká mu Skype. 
Prvních několik týdnů bylo děsivých. Nejenže se mi stýs-

kalo po Delilah, ale navíc jsem se musel vydávat za kluka, 
kterého jsem sotva znal, a  to tak, aby mě neodhalila jeho 
vlastní matka. Hrát někoho jiného bylo strašně únavné.

Nepředstavoval jsem si, že po útěku z knížky, ve které jsem 
se vydával neustále za někoho jiného, skončím úplně stejně.
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Edgar toho naštěstí pro mě moc nenamluvil. Spoustu času 
trávil hraním počítačových her ve svém pokoji, takže jsem 
každý den mohl poslouchat Delilah a její rady, jak se chovat 
jako puberťák. Tak například jsem se dozvěděl, že v tomhle 
světě dělají pubertální děti pravý opak toho, co po nich ro-
diče chtějí. Dopoledne se na všechno odpovídá mručením 
a obracet oči v sloup se může celý den. Taky není dobré nej- 
dřív myslet a pak jednat. To by mě Edgarova máma odhalila 
hned.

Nejtěžší ale byly maličkosti – Edgar a Jessamyn Jacobsová 
měli spoustu zážitků, o nichž jsem nic nevěděl. Nepamatoval 
jsem si dovolenou na Belize, kde se oba tak spálili, že museli 
spát vsedě. Nevzpomínal jsem si na procházky po pláži, bě-
hem kterých hledali korály, které vypadaly jako první písme-
na jejich jmen. Neznal jsem Edgarovu nejoblíbenější barvu, 
jeho nejoblíbenější jídlo ani jeho nejmilejší knížku. Musel 
jsem vstoupit do života, který jsem nikdy nežil. 

„Jak se má Delilah?“ zeptá se Jessamyn.
„Přivítala mě, jak se sluší a patří,“ odpovím diplomaticky.
Jessamyn se rozesměje. „Mladá láska.“
Ušklíbnu se a otočím se k ní zády. Ani jako princ jsem ne-

chtěl poslouchat zamilované historky svých vymyšlených ro-
dičů.

„Víš, že jsem tě nestvořila jen tak z ničeho, ne?“
„Neříkej,“ zamumlám.
Jessamyn mě následuje do kuchyně. Zjistil jsem, že v tom- 

hle světě ze všeho nejraději spím nebo jím. Vyndám si ze 
skříně krabici kukuřičných lupínků, hrábnu dovnitř, vytáh-
nu hrst malých žlutých čtverečků a čtu si bláznivý komiks 
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na obalu. Kapitán křupka. To jako vážně? Člověk, který to-
hle kreslil, asi nikdy v životě neviděl skutečného piráta.

Jessamyn se usadí na barovou stoličku a dál se vyptává. 
„Jaké byly hodiny a co profesoři? Koho máš nejraději?“

Pokaždé, když se spolu bavíme, začnu být nervózní. Mám 
pocit, jako kdyby mě vyslýchala. Jako kdyby existovaly správné 
a špatné odpovědi a já nevyhnutelně zvolím ty špatné. Zhlu-
boka se nadechnu a na tváři vykouzlím úsměv. „Učitelka ang-
ličtiny mě zcela vyvedla z míry,“ odpovím a vyndám si z lednič-
ky mléko. Málem se napiju přímo z krabice, ale naštěstí si včas 
uvědomím, že to Jessamyn nemá ráda. „Byla skvělá.“

„Vyvedla tě z míry, říkáš,“ zopakuje. „To je dobře. Víš, že 
poslední dobou používáš hodně slov, která se k tobě úplně 
nehodí?“

Mi povídej, pomyslím si. „Začal jsem číst Dickense…“
„To je zvláštní. Dřív jsi nechtěl číst ani Shela Silversteina.“
„Dostal jsem ho od Delilah,“ odpovím rychle.
„Aha, od Delilah,“ přikývne Jessamyn. „Předpokládám, že 

oblečení ti taky vybírala ona.“
Prohlídnu si svoje džíny a mikinu, které mi opravdu vy-

brala Delilah, abych první den lépe zapadl. „Lidi se prostě 
mění,“ bráním se. „Podívej se na tu fotku tebe a  táty nad 
krbem. Měla jsi jinou barvu vlasů a  tvůj účes připomínal 
horkovzdušný balon… a máš na sobě kožený kalhoty. Teď 
rozhodně vypadáš líp.“

Jessamyn se zasměje. „Devadesátá léta byla devadesátá lé- 
ta,“ odpoví vesele, ale vzápětí zvážní. „Změny ti možná při-
padají zábavné, Edgare, ale nezapomeň, kým jsi.“

Vzpomenu si, co mi Delilah říkala o tom, jak se chovat, 
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když rodiče začnou se svými radami do života. „Uklidni se, 
mami,“ odpovím, rozepnu si mikinu a hodím ji přes židli. 
„Jenom jsem si koupil džíny, který mi líp sednou, to přece 
není konec světa.“

Přes tvář jí přeběhne zvláštní výraz. „Samozřejmě že není,“ 
odpoví. „Edgare! Co to máš na tričku?“ vykřikne najednou 
vyděšeně.

Podívám se na sebe. Úplně jsem na to zapomněl. „Rozbila 
se mi inkoustová bombička.“

Jessamyn si povzdechne. „Víš, jak špatně se perou skvrny 
od inkoustu?“

„Asi tuším,“ zamumlám. Vrátím mléko do ledničky a za-
čnu hledat něco dalšího, co by konečně utišilo můj věčný 
hlad. Najdu malou krabičku, sundám víčko a vezmu si kou-
sek ovoce.

„Počkej!“ vykřikne Jessamyn. Vyděšeně se na ni podívám 
a ovocný plátek se houpe ve vzduchu kousek od mé otevřené 
pusy. „Copak nevíš, co to je?“ 

„Ananas?“ odpovím opatrně a přemýšlím, jestli se mě zase 
snaží nachytat.

„Ze kterého se ti dělá vyrážka,“ prohlásí Jessamyn.
„No jo vlastně,“ odpovím a vrátím půlměsíček ananasu 

zpátky do krabičky.
„To už jsi zapomněl na ten týden, který jsi strávil v ne-

mocnici, protože ti natekl krk a nemohl jsi dýchat?“
Chvilku zaváhám. „Mám za sebou dlouhej den,“ odpovím 

nakonec, popadnu školní tašku a mikinu a doufám, že se mi 
podaří zmizet dřív, než napáchám ještě větší škody.
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Ve svém pokoji se pustím do učení. Snažím se pochopit, 
proč chemické prvky mají dvoupísmenné zkratky, které ne-
dávají vůbec žádný smysl. Vtom mi začne zvonit počítač.

Na monitoru se objeví Delilahin obličej. Zajímalo by mě, 
jestli jsem jí takhle připadal, když jsem byl v knížce – skoro 
se mě mohla dotknout, ale byl jsem plochý. „Co děláš?“

„Učím se chemii,“ odpovím. „To mi vysvětli, kde ve slově 
železo, najdeš Fe?“

„Ferrum znamená železo.“ 
„Tak proč se mu tak neříká rovnou?“
„Protože chemii někdo vymyslel proto, aby mohl mučit 

studenty. Přijeď ke mně a můžeme se učit spolu.“
„Něco mi říká, že se toho spolu moc nenaučíme,“ odpo-

vím šibalsky. „A to se mi líbí.“
Potom, jak Delilah vyšilovala, když zjistila, že mi Allie 

McAndrewsová napsala na předloktí svoje telefonní číslo, 
jsem fakt rád, že mě chce vidět. Stejně si ta čísla radši smyju, 
než k ní vyrazím. Nechci jí připomínat, co ji naštvalo. Jessa-
myn oznámím, že mě Delilahina máma pozvala na večeři, 
a z garáže si vyndám Edgarovo kolo. Delilah nebydlí daleko, 
ale celá cesta vede do kopce. Cestou pořádně funím a s lás-
kou vzpomínám na svého hřebce Sockse. Při našich cestách 
veškerou práci odváděl on.

Jakmile zazvoním na zvonek, ozve se štěkání. Humphrey 
je skvělý pes. Paní McPheeová ho dostala od svého přítele, 
doktora Ducharmeho. Připomíná mi Frumpa a kdykoliv ho 
vidím, začne se mi po něm stýskat. Vždycky si s ním poví-
dám, jako bych mluvil se svým nejlepším přítelem – jako 
by mi mohl odpovědět. „Zdravím, Humphrey,“ pozdravím 
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ho, když Delilahina máma otevře dveře a chytne ho za obo-
jek. Usměju se na ni svým nejšarmantnějším úsměvem. Od 
té doby, co Delilah utekla do Wellfleet, uběhlo už několik 
měsíců a paní McPheeová už mě má o něco radši, ale stejně 
mám pocit, že mi úplně nevěří. „Dobrý den,“ pozdravím. 
Rád vás zase vidím. Moc vám to sluší.“

Nevěřícně si mě prohlíží, ale myslím to upřímně. Delilahi-
na máma uklízí domy a připomíná mi jednu postavu z kníž-
ky v Rapsculliově knihovně. Byla o kuchyňské děvečce, která 
má skleněné střevíčky i vnitřní krásu, a tak se do ní zamiluje 
princ.

„Ty jsi ale lichotník,“ odpoví paní McPheeová a otevře mi 
dveře dokořán. „Jak ses měl první den ve škole, Edgare?“

„Splnilo to všechna má očekávání,“ odpovím. „Už se tě-
ším na zítra.“

„Kéž by se tvým nadšením nakazila i Delilah. Naposledy 
takhle básnila o škole, když ve druhé třídě měli den Willyho 
Wonky a osm hodin v kuse jedli čokoládu.“

Delilah seběhne ze schodů a poplácá Humphreyho po hla-
vě. „Díky, mami. Jestli už nemáš žádný další trapný historky 
o mně, Edgar a já se pustíme do učení.“

„Aha, tak takhle se tomu dnes říká.“
Delilah obrátí oči v sloup a táhne mě s sebou nahoru do 

svého pokoje. Dveře nechá na skulinu otevřené – její máma 
na tom trvá a  jedině tak můžu chodit nahoru. Když jsem 
se ptal, proč mi nevěří, odpověděla, že prý žádní rytíři už 
nejsou. 

Každý centimetr jejího pokoje znám nazpaměť. Jednou 
jsem ho totiž musel detailně celý nakreslit, když jsme se ne-
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úspěšně snažili dostat mě pryč z knížky. V mé pohádce má 
Rapscullio kouzelný malířský stojan, na který nakreslil přes-
nou kopii svého doupěte. Když na pozadí přikreslil motýla, 
vzlétl z plátna živý motýl. Přesvědčil jsem ho, aby nakreslil 
pokoj Delilah. Doufal jsem, že pak na plátno přikreslím sebe 
a ožiju v jejím světě. Sice jsem se objevil v jejím trojrozměr-
ném pokoji, jenže jsem byl jen dvojrozměrný, a tak jsme mu-
seli začít zase od začátku.

Na znalosti Delilahina pokoje závisel můj život, a tak ho 
znám jako svoje boty. Každá druhá věc je růžová a na posteli 
má tolik plyšáků, že vůbec netuším, kde spí ona. Na komo-
dách leží rozházené nepasující náušnice, gumičky a mince. 
Zeď za postelí zdobí koláž z  jejích fotek. Na některých je 
sama, na některých s mámou a na některých s Jules.

Skočím na postel a zalehnu plyšovou pandu. Delilah si leh-
ne vedle mě a rukou si podepře hlavu. Jsme u sebe tak blízko, 
že mi z toho běhá mráz po zádech.

Vezmu ji kolem pasu a přitáhnu si ji blíž. Celý krk jí za-
sypu polibky a tvář schovám do jejích vlasů. Voní jako va-
nilka a skořice. „Neříkali jsme, že se budeme učit chemii?“ 
zašeptá.

„Však se taky učíme,“ odpovím a převalím si ji na sebe. 
Položí mi ruce na hruď a políbí mě. Cítím, jak jí buší srdce 
a odpočítává čas.

Orville mi kdysi vyprávěl o tom, že při srážce hvězd vzni-
kají nové vesmíry a nové galaxie. Přesně takový mám pocit, 
když líbám Delilah – připadá mi, že je celý svět mnohem 
větší.

V knížce jsem mohl snadno běhat, skákat i padat. Na pů-
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sobení gravitace si pořád ještě zvykám, ale teď jsem za ni 
vděčný. Cítím, jak se ke mně celým tělem tiskne. Cítím její 
váhu hluboko v kostech. Cítím, jak mě ukotvuje v tomhle 
světě.

Zemská přitažlivost není to jediné, na co si musím zvyk-
nout. Najednou se mi splnily všechny moje sny. Můžu si dě- 
lat, co se mi zachce. Najednou mi přijde, že mám všechno 
na světě, co k životu potřebuju. 

Je to zvláštní. Láska v pohádce byla vždycky jako zrychle-
ný film. Přeskakovaly se detaily a pospíchalo se ke šťastné-
mu konci. Čas s Delilah taky běží rychle, ale vnímám každý 
okamžik. Vím, že kouše tužky, když je nervózní. Že pokaž-
dé, když se jí dotknu, lehce nadskočí, jako kdyby ji zasáhl 
elektrický proud. Že moje jméno vyslovuje jinak než ostatní 
slova.

Delilah se ode mě zničehonic odtáhne, vyskočí z postele a ne- 
věřícně na něco kouká. Rychle si sednu. Čekám, že ve dveřích 
uvidím její mámu, ale nikdo tu s námi není. „Co se děje?“

Delilah ukáže do prostoru za mnou. Otočím se.
Ve vzduchu visí tři slova. Slova, která jsem nikdy nechtěl 

spatřit. 
VRAŤ SE DOMŮ. 
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Proč nic není nikdy tak skvělé, jak byste si přáli?
První den školky mi máma říkala, že to bude úžasné. Že 

v autobuse bude sranda, že se seznámím s novými kamarády 
a  celý den si budu moct hrát se stejně starými dětmi. Ve 
skutečnosti můj první den proběhl úplně jinak. V autobuse 
se vedle mě někdo pozvracel a dvě hodiny jsme pořád doko-
la malovali písmeno A. O velké přestávce mi nějaká holka 
hodila do tváře písek, takže jsem málem oslepl. Máma měla 
pravdu, dny strávené ve školce fakt budou patřit mezi nej-
lepší dny mýho života.

Myslel jsem si, že tady to bude jiný. Vždyť celé to vlastně 
byl můj nápad. Jenže je to tady zase jako ve školce, jen s tím 
rozdílem, že tentokrát jsem já učitel. Já rozhoduju o všem 
a bez mého svolení se nic nestane, a přesto...

Musím říct, že jsem čekal víc.
Nemyslete si, že si stěžuju, to zase ne. Je skvělý střílet z la-

serové pistole a bojovat se skutečným živým drakem. Užívám 
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si, že jsem konečně ve středu pozornosti a projednou nejsem 
ten kluk, jehož jméno si nikdo nepamatuje. A lidi tady mám 
vážně rád. Frump je můj věrný společník, což je skvělý, když 
si vezmu, že doteď byl mým jediným domácím mazlíčkem 
rak poustevníček, kterému postupně odpadly všechny kon-
četiny, což nestálo za nic. Seraphimě to v elastickém vesmír-
ném obleku fakt sekne. Kapitán Crabbe je fajn, ale pořád 
řeší jenom zuby. Kdykoliv se s ním pustím do řeči, přistihnu 
ho, jak si prohlíží můj předkus. A Socks? Doteď jsem neznal 
nikoho, kdo by měl ještě menší sebevědomí než já, ale to nic 
nemění na tom, že se mě nikdy nezapomene zeptat, jak se 
mám, nebo mě pozvat na projížďku po pláži.

Problém je v tom, že i když jsem příběh přepsal tak, aby-
chom si mohli s Oliverem vyměnit místa, a přestože všechny 
postavy nový příběh znají, protože ho cvičíme pořád doko-
la, nikdo kromě nás neví, že se něco změnilo. Jediný výtisk 
knížky Mezi řádky má Delilah a od té doby, co má Olivera 
u sebe, ji neotevřela ani jednou. I když to vlastně asi chápu. 
Četla ji kvůli Oliverovi a teď jsem tu jenom já.

Jenže bez čtenáře je příběh jenom poloviční. Je jako sta-
vební plány, podle kterých nikdo nikdy nic nepostaví, nebo 
jako vypuštěný bazén. Základ máme, ale to je všechno. Bez 
čtenáře slova jenom spí na stránkách a čekají, až je někdo 
svou představivostí probere k životu.

Dnes ráno, ostatně jako každý den, mě v  sedm probere 
okolo letící Pyro. Kam se kohouti hrabou na draky. Draci 
vydávají zvuky jako kříženci vřískajících makaků a hýkají-
cích oslů. Nechápu, že neprobudí celé království, než doletí 
na poslední šedesátou stránku. Zamrkám a uvidím před se-
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bou kamenný strop zámku. Čekám, že sem každou chvilkou 
vtrhne máma s tím, že přijdu pozdě do školy. Posadím se na 
posteli a zabloudím pohledem k vesmírnému obleku, který 
je přehozený přes zlatou židli v rohu místnosti.

Ve svém novém příběhu vedu obyvatele království do bitvy 
proti galaktoidům z planety Zugon, abychom porazili mocné-
ho Zorga. Na začátku unesou vesmírnou princeznu Seraphi-
mu, což rozpoutá válku galaxií, v níž trollové svými svalnatý-
mi tlapami shazují vesmírné lodě z nebe, víly odposlouchávají 
přísně tajné schůzky (konečně jsem pochopil, co to znamená 
být tichý jako myš), mořské panny řídí tajné ponorkové výpravy 
do středu Země a Rapscullio je dvojitý agent, který pracuje 
pro Zorga. Základ příběhu jsem si vypůjčil z počítačové hry, 
kterou jsem hrával, stačilo jenom pospojovat jednotlivé body. 
Před monitorem jsem trávil klidně šest hodin denně. Někdy 
jsem se vzbudil uprostřed noci a přemýšlel, jak se dostat na 
další úroveň. Každý hráč sní o tom, že se stane postavičkou ze 
hry – doopravdy mává mečem a ne jen kliká myší, líbá skuteč-
nou princeznu a ne se na to jen dívá a sleduje zvyšující se skóre.

Jsem nadšenej, že tady jsem. Fakt jo.
Jenom si to musím připomínat.
Obleču se, vyčistím si zuby a  zamířím dolů po točitých 

schodech. Přemýšlím, odkud se line ta božská vůně, která 
zaplavila celý zámek. Nakonec zjistím, že za ni může králov-
na Maureen. Má na sobě stříbrný superoblek a ruce, až po 
zápěstí ozdobené platinovými náramky, má zabořené v míse 
těsta. „Dobré ráno, Edgare!“ pozdraví mě a vesele se usměje. 
„Jak se ti spalo?“

„Dobře, dokud neletěl kolem ten drak.“
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„Máš pravdu, vážně vstává brzo,“ zamyslí se. „Časem si 
zvykneš.“

Vezmu si z pekáče ještě teplý koláč a souhlasně zamručím.
Maureen zaváhá a váhavě se usměje. „Říkala jsem si... Ne- 

vadilo by, kdybych přišla na zkoušku, až dopeču? Nikdo si 
nás nepřečetl už několik týdnů... tak by snad nevadilo, kdy-
bych strávila ještě hodinu tady nad čokoládovými taštička-
mi?“

Neodpovím hned a Maureen si začne pomalu otírat ruce 
do utěrky.

„Nevadí, dokončím to později –“
„Ne, to ne,“ zastavím ji. „Je to jedno. Zůstaň tady, jestli 

chceš. Ozveme se, když tě budeme potřebovat.“
Tvář se jí okamžitě rozjasní. „Dostaneš ochutnat jako prv-

ní,“ slibuje.
Připoutám si k pasu laserovou pistoli a rušič silového pole 

a vyrazím na zkoušku na Nekonečné pobřeží. Přiznávám, že 
na život v dvojrozměrném světě jsem si musel chvíli zvykat. 
Při první procházce tímhle světem máte pocit, jako když 
jste se ocitli v nějakém prostorovém leporelu. Utrhnete si 
ze stromu ploché jablko a ve vaší dlani najednou začne být 
opravdové a jedlé. Nevím, jestli to je tím, že se z něj opravdu 
stane jablko, nebo tím, že jsme oba stejně ploší. Úplně nej-
horší je přeskakovat přes mezeru, kterou vytváří hřbet kníž-
ky, abyste se dostali z levé stránky na pravou. Zemská přitaž-
livost tady sice existuje, ale je taková jiná – ani jako ve vodě, 
kde se musíte snažit, abyste zůstali pod vodou, ani jako ve 
skutečném světě. Snadno udělám salto vzad nebo vyšplhám 
na prudkou skálu a ani se při tom nezpotím. Neexistují tady 
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mapy ani silnice. Nepočítáte odbočky, ale stránky. Ze zám-
ku do Orvillovy chaty je to sedm skoků. Přechod ze strán-
ky na stránku navíc není jen tak – najednou se ocitnete ve 
všudypřítomné, temné a ohlušující nicotě, v níž se nad vámi 
houpají písmenka, a  vzápětí jste v  cíli a nemáte nejmenší 
tušení, jak jste se tam dostali.

Když přejíždím padací most, Pyro nade mnou zavřeští. 
Otočím se a chvilku přestanu vnímat pohádkový svět. Pě-
šina, která vede k zámku, se vine a kroutí stejně jako cesta 
před naší garáží – ze které se mi mimochodem nepodařilo 
vycouvat, když jsem trénoval na autoškolu. Mráz mi pře-
běhne po zádech. Už vím, proč se říká, že stesk po domově 
bolí. Teď bych nejradši seděl v kuchyni a vybíral si z kuku-
řičných lupínků, které mi máma vždycky nabízí. Nejradši 
bych poslouchal, jak mě peskuje, že si mám posbírat oble-
čení ze země. Nejradši bych... byl se svojí mámou.

Máma tenhle příběh stvořila, takže není divu, že mi ji tady 
všechno připomíná. Ale nesmím zapomínat, že jsem se do 
pohádky vydal zažít dobrodružství a nějaký stesk po domo-
vě mi v tom nezabrání. Zhluboka se nadechnu a otočím se 
zády k cestě vedoucí k zámku. Možná mi je povědomá, ale 
s mým skutečným světem nemá vůbec nic společného.

Nekonečné pobřeží je na poslední stránce, takže mi tam ces-
ta ze zámku trvá nejdéle. Projdu Čarovným lesem, přes Trollí 
most a kolem Orvillovy chaty. S úšklebkem skočím z útesu do 
vody, proplavu kolem mořských panen a celý mokrý vylezu 
na břeh, kde má doupě Pyro. Když dorazím ke korábu kapi-
tána Crabbeho, je mi jasný, že jdu pozdě, protože nepotkám 
živou duši. Co nejrychleji přelezu kamennou zídku, vyskočím 
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z okna, udělám ve vzduchu několik kotrmelců a dopadnu na 
Nekonečné pobřeží.

Frump stojí na pařezu a snaží se přimět ostatní, aby ho 
poslouchali. Trollové Biggle a Snort po sobě střílí laserovými 
pistolemi, což by se jim hodilo pro knižní bitvu, kdyby mířili 
na sebe, ale oni se baví tím, že pálí palmové listy a rozpalují 
písek tak, že se proměňuje ve sklo. Pyro chrápe a z chřípí mu 
stoupají obláčky kouře. Mořské panny pořádají šnečí závo-
dy a sázejí se o perly. Troll Trogg si píská na flétnu. Víly uplet-
ly řetízky z kopretin, které vplétají Socksovi do hřívy. Ten je 
z toho tak nadšený, že úplně září. Orville a kapitán Crabbe 
hrají karty a místo žetonů používají mořské ježky a mušle.

„Co se děje?“ zeptám se a položím Frumpovi dlaň na ra-
meno.

Frump nadskočí a ze zvyku si poškrábe ucho. Starého psa 
prostě novým kouskům nenaučíš. Ještě před několika měsíci 
byl Frump baset. „Přijde mi, že nikdo zkrátka… nemá mo-
tivaci,“ odpoví Frump.

„Kde bychom ji taky vzali, že jo?“ prohlásí Seraphima, když 
dorazí na stejnou stránku. „Nikdo nás nečetl už…“ protočí 
oči a svraští obočí, jako kdyby počítala. „Už hodně dlouho.“

Jakmile ji Frump zahlédne, seskočí z pařezu, vezme ji za 
ruku a políbí ji. Je z ní úplně paf. „Princezno, kdykoliv si 
pomyslím, že už nemůžeš být krásnější, přesvědčíš mě o opa-
ku.“

„Mně to nepřijde,“ skočím mu do řeči. „Kde máš vesmír-
nou výbavu?“ Seraphima má na sobě nějaký hloupý rene-
sanční šaty a pantoflíčky, který vypadají jako ponožky a na 
nakopávání zadků mimozemšťanům se vůbec nehodí.
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„Edgare, neotravuj,“ povzdechne si. „Nedělej, že ji potře-
buju. Mimozemšťané nás nenapadli. Tohle celý je jenom 
šaškárna. Jsem princezna. Už mě nebaví skákat, jak porou-
číš.“

Vyměníme si s Frumpem pohled. I když se dobře vyspí, 
Seraphima je tupá jako poleno. Tuhle pohádku hraje pořád 
dokola, a přesto jí nedošlo, že není skutečná princezna, ale 
jen postava v knížce. Myslel jsem si, že právě ji bude nejsnazší 
přesvědčit, že jsem příběh trochu změnil, že Oliver je pod-
vodník a  tahle pohádka je jenom kamufláž, která má Zor-
govým mimozemšťanům zabránit, aby zničili naši planetu. 
Jenže když se dozvěděla, že nebude moct nosit svoje královské 
róby a každý den se vdávat za prince, přestal ji celý příběh 
zajímat.

Najednou se vedle nás objeví Rapscullio. „Nerad vás ruším, 
ale neušlo mi, že všichni jsou tak trochu… jak bych to řekl… 
nervózní? Jsem samouk v řešení konfliktů. Nechci nijak zleh-
čovat tvoji roli, Edgare, ale přijde mi, že za všechno můžou 
změny v příběhu. Seraphima má pravdu – skutečně už nás 
nikdo dlouho nečetl, a tak všem začíná vrtat hlavou, jestli to 
není tím, že se našim čtenářům ty změny nelíbí. Možná by-
chom se měli vrátit k původní verzi. Naučíš se Oliverův text 
a my budeme zase dělat to, co nám jde nejlépe. Nejsme žádní 
vesmírní bojovníci, ale piráti, princezny a víly. Mořské panny 
umí námořníky vyděsit k smrti a Socks je mistr v drezuře.“ 
Pohledem zabloudí na druhý konec pláže, kde Snort špat-
ně namířeným laserovým paprskem Bigglesovi zapálil vlasy. 
„A trollové by se měli držet stavebních prací a nepoužívat 
žádné zbraně.“
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Vždycky je snazší změnit jednu postavu než třicet. Asi jsem 
mohl do příběhu vstoupit tak, že bych Oliverovo jméno vy-
měnil za své, vymazal bych ho z jeho starého života a zaujal 
jeho místo. Jenže to jsem nechtěl. 

Co když tady budu tvrdnout navěky a  skončím hraním 
role, o kterou jsem se neprosil? Souhlasil jsem s tím, že si 
s Oliverem vyměním místo jenom proto, abych zažil dobro-
družství a napětí, které jsem do té doby prožíval jenom na 
monitoru. Jenže počítačová hra je pokaždé jiná. V tomhle 
světě mám pocit, jako když si přehrávám stejnou hru pořád 
dokola. Vím, co na mě čeká za každým rohem. Vím, jaké 
stvoření na mě vyskočí. Vím, kdy přistanou mimozemšťa-
ni a že Zorga nakonec zabiju. Nejsou tu žádná překvapení 
a bez nich tu je pěkná nuda.

Už chápu, proč Oliver chtěl odejít. Ale jestli věděl, že je to 
tady jako ve vězení, proč by to přál někomu jinému?

„Víte co,“ odpovím nakonec, „všichni potřebujeme upus-
tit trochu páry.“

Seraphima dupne svou drobnou nožkou. „Odmítám na 
sebe navlíkat jakýkoliv další vesmírný krámy.“

„Chci tím říct, že si potřebujeme oddechnout.“ Otočím se 
k Frumpovi. „Chceš to všem oznámit ty?“

Frump vyleze zpátky na pařez a zaštěká. V mé verzi příbě-
hu se sice z baseta proměnil v člověka, ale jak už jsem říkal, 
starého psa novým kouskům nenaučíš. 

„Všichni poslouchejte!“ křičí. „Všechny postavy mají zby-
tek dne volno.“

Na pláži zavládne překvapené ticho, které vzápětí vystřídá 
čilý ruch a nadšení, když si všichni uvědomí, že si můžou 
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dělat, co chtějí. Víly mi divoce létají kolem obličeje jako vy-
buchující ohňostroj.

„Má paní,“ osloví Frump Seraphimu, „když se nám naskyt-
la chvilka volna, možná byste mě mohla vzít na procházku? 
Totiž, možná bychom se mohli projít?“

Princezna si ho změří pohledem. „Necháme to na jindy?“ 
Zvedne si sukně a lehkým krokem kráčí po písku na okraj 
stránky.

Frump se na vteřinu zatváří zklamaně a pak se ke mně 
otočí. „Asi taky půjdu. Někdo musí Seraphimě ustlat postel, 
než si uvědomí, že nemá služky.“

Najednou oblohu rozřízne oslepující světlo. Trhnu sebou 
a dám si ruku před oči. Země pode mnou se začne třást 
a všichni okolo mě se chytají všeho, co je v dosahu: stro-
mů, kamenů i začátků vět. Ztratím rovnováhu a narazím 
do zadnice trolla, která je tvrdá jako bok bitevní lodi. „Pro-
miň,“ zamumlám. Trogg jen pokrčí rameny.

„To nic. My už jsme na to zvyklí.“
Stránky se pomalu rovnají, písek se začne usazovat, vlny se 

zmenšují a najednou se ocitnu tváří v tvář věrné kopii svého 
obličeje.

„Olivere!“ vykřikne Frump a kroutí zadkem. Seraphima 
se přižene z okraje stránky přímo do středu a ruce si tiskne 
k hrudníku. Králova Maureen – která se na Nekonečném po-
břeží objevila společně se všemi ostatními, jakmile se knížka 
otevřela – nadšeně mává. Postavy rozjařené z toho, že je čte-
nář povolal do jejich rolí, jsou ještě veselejší, když zjistí, kdo 
tím čtenářem je.

Oliver ale moc vesele nevypadá. „Je všechno v pořádku?“ 
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ptá se. Vedle jeho obličeje se objeví druhá tvář – Delilah. Je 
bledá jako smrt.

Frump si popotahuje lem košile. „Jsme v pohodě!“ odpoví 
vesele. „Víš, jak to tady chodí. Vše při starém, tedy, když 
vezmeme v úvahu, že nás v poslední době skoro nikdo ne-
četl…“

Oliver i Delilah si oddychnou úlevou. „Tak kdo nám po-
slal ten vzkaz?“ zeptá se Oliver.

Zamračím se. „Jaký vzkaz?“
„Držte se,“ řekne Oliver a opatrně knížku zvedne. Celý 

svět se zase začne třást, jak ji natáčí od sebe. Rozmazaně, 
jako kdybych byl pod vodou, zahlédnu dívčí pokoj. Je celý 
růžový a postupně začíná získávat ostré obrysy. Rozeznávám 
fotky nad postelí. Na většině z nich je Delilah a holka, která 
vypadá jako ježek s piercingem. Sice jako hezký ježek s pier-
cingem, ale stejně.

Nechápu, proč nám Oliver ukazuje stěnu v Delilahině po-
koji, ale pak si všimnu písmen, která se vznášejí ve vzduchu.

VRAŤ SE DOMŮ.
„Co to je?“ zeptám se.
Knížka se znovu nakloní, narovná a nad námi se zase vzná-

ší Oliverův obličej. „Myslel jsem, že to budeš vědět ty.“
„Já to nenapsal,“ odpovím.
„Rapscullio? Přišlo to z tvého malířského stojanu.“
„Promiň, Ollie. V poslední době jsem kreslil jen motýly. 

Takový teinopalpus imperialis je krásný druh s duhovými kří-
dly… žije v Indii a –“ 

„Možná si tvůj stojan půjčil někdo jiný?“ skočí mu do řeči 
Oliver a pozorně si prohlíží jednotlivé postavy.
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Všichni na sebe nervózně koukáme. Přemýšlíme, kdo je 
nespokojený a nechce to přiznat.

Evidentně nejsem sám.
Že by to byl Frump, kterému se stýská po nejlepším 

příteli? Maureen, které chybí její pohádkový syn? Že by 
Rapsculliův proslov o tom, jak nová verze příběhu není ani 
trochu povedená, byla jen špička ledovce? Že by Seraphi-
ma – když tady teď musí trčet se mnou – snila o princi, 
který byl kdysi její?

Nechce se mi věřit, že bych i v tomhle světě byl tak neob-
líbený.

Frump si odkašle, jako kdyby se nám chystal rozkázat, že 
máme začít zkoušet. „Vypadá to, že jsme všichni naprosto 
v pořádku.“ Zvedne bradu. „Ale neřešme nás. Jak se máš ty?“

Oliver se pomalu usměje. „Tenhle svět je vším, o čem jsem 
kdy snil. Je tady tolik lidí, že ani neznám jejich jména. Když 
se s nimi bavím, nikdy dopředu nevím, co řeknou. Každý 
den, který jsem tady zatím strávil, byl jiný – za celý život 
můžete vyzkoušet tolik výstupů, a stejně nikdy nezkusíte 
všechny.“ Očima zabloudí k Delilah. „A společnost je tady 
samozřejmě skvělá.“

Oliver vezme Delilah za ruku a políbí ji. Vpravo ode mě 
si  Seraphima povzdechne a Frump se k ní pomalu přiblíží. 

„Co moje máma?“ vyhrknu. Teprve když to řeknu nahlas, 
uvědomím si, jak moc na ni myslím. Zajímalo by mě, jestli 
poznala, že Oliver není já. Je to zvláštní, když si pomyslím, 
že mi chybí, ale ona netuší, že by se jí mělo stýskat po mně.

„Je skvělá, teda kromě chvílí, kdy mě peskuje, že si mám 
uklidit pokoj.“
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Sevře se mi hruď. „To ona dělá často.“
Nejspíš se začnu tvářit divně, protože Oliver se na mě po-

zorně zadívá. „Edgare, není ti nic?“ zeptá se.
Otevřu pusu a chystám se mu říct pravdu – že se mi stýská 

po mámě, po domově. Že mě tady nikdo nemá rád, že se 
nikomu nelíbí můj příběh, že je všechno jinak, než jsem 
si to představoval. Ale nakonec odpovím úplně jinak. „Ne, 
mám se skvěle,“ vyhrknu a svraštím obličej do podivného 
úsměvu.

„Když to říkáš…“ odpoví Oliver. „Delilahina máma už má 
hotovou večeři.“ Zaváhá. „Chybíte mi. Chybíte mi… moc. 
V tomhle světě je sice hodně lidí, ale nikdo z nich nemůže 
nahradit vás.“ Oslní nás dalším úsměvem. „Tak jo. Držte se.“ 
Začne zavírat knížku a my se kutálíme po stránkách. Jeho hlas 
pomalu slábne. „Slibuju, že si vás přečtu později.“

Postavy se začnou rozcházet a já se zaposlouchám do jejich 
rozhovorů. Socks odchází s  kapitánem Crabbem. „Slušelo 
mu to, že jo? Opravdový krasavec.“

„Vypadá šťastně,“ dodá Maureen. „Co víc by si matka moh-
la pro svého syna přát?“

Mořské panny vklouznou do vody. „Skutečná láska asi 
opravdu může být jídlem, vzduchem i spánkem,“ vzdychá 
Kyrie, „ale já bych dala přednost čokoládě, kyslíku a měk-
ké posteli.“

Seraphima se jako jediná mračí. Pomalu opouští stránku 
a pevně se objímá rukama, jako kdyby se bála, že se rozpadne.

Sednu si na pláž a ježky, kteří na písku zůstali, když Orville 
a kapitán Crabbe dohráli karty, naházím zpátky do vody. Na-
jednou se za mnou objeví Frump. Vůbec jsem ho neslyšel.
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„Udělal jsi dobrou věc, Edgare.“
„Jak to myslíš?“
„Nejsi sám, kdo něco tají, aby ho udělal šťastným.“ Frump 

se otočí, zvedne si košili a ukáže mi dlouhý hnědobílý ocas. 
Vážně se na mě podívá. „Rapscullio možná ani neví, kolik 
je v jeho slovech pravdy. Postavy nejsou samy, kdo se chce 
vrátit k původnímu příběhu. Přeje si to celá knížka.“
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Vzpomeňte si, kdy jste si naposledy koupili nové tričko.
Co ho dělalo novým?
Škrábala vás cedulka? Vonělo novotou a ne pracím práškem? 
Nebyli jste zvyklí vídat ho ve skříni, když jste ji otevřeli? Chtěli 

jste ho nosit častěji než ostatní oblečení, protože bylo jedinečné?
Po nějaké době tohle tričko přestane být výjimečné.
Po nějaké době se stane jen jedním z mnoha triček, které máte 

ve skříni.
Kdy přestane být nová věc novou? Kdy začne být jen… vaše?
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Jessamyn Jacobsová má v pokoji pro hosty běžecký pás, na 
kterém tráví každý den hodinu, aniž by někam doběhla. De-
lilah mi vysvětlila, že se tomu říká cvičení. Podle mě to nemá 
žádný smysl. 

Na ruce při tom nosí malý červený náramek. Kdyby spadla 
nebo si ublížila, šňůra připevněná k náramku zajistí, že se pás 
okamžitě zastaví.

Přesně to se nejspíš stalo, když jsem opustil knížku. Zatáhl 
jsem za šňůru a všichni rázem ztuhli. Teď čekají, až je znovu 
proberu k životu.

Nejspíš jsem si jenom něco namlouval.
Přišlo mi, že všichni dál žijí svůj život a příběh, jako kdyby 

mě k tomu vůbec nikdy nepotřebovali.
Měl bych být rád. Měl bych se radovat z toho, že se stejně 

jako já posunuli někam dál. Jenže to bych nesměl mít pocit, 
že mě v žaludku tíží balvan. 

Když jsem knížku otevřel a viděl pláž, vzpomněl jsem si, 
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jak jsem vždycky vzhlížel ke slovům, která se jako balonky 
vznášela v oblacích. Cítil jsem na tvářích kapky slané vody 
a sluneční paprsky, jak mě pálí do zad.

Poprvé za celý svůj život jsem nebyl otrávený z  toho, že 
vidím Seraphimu. Dokonce jsem z toho měl radost.

Královně Maureen jsem se ani nemohl podívat do očí, jak 
se mi zastesklo.

A Frump... no. Když jsem ho na Nekonečném pobřeží za-
hlédl, vypadal spokojeně jako člověk. Chtěl jsem se radovat 
i za něj, ale jediné, co se mi honilo hlavou, bylo to, jak stojí 
vedle Edgara a jak snadno mě Edgar nahradil.

Jednou jsme se s Frumpem proplížili královně Maureen do 
spíže a nasypali do slánky cukr. Královna pak mořské panně 
Ondine upekla ten nejhorší dort na světě. Taky jsme spolu 
natřeli Sockse zářivou růžovou, když spal. Tolik hodin jsme 
strávili hraním šachů na pláži a místo figurek jsme používali 
víly. Někdy jsem Frumpovi ani nemusel říkat, co se mi honí 
hlavou. Prostě to věděl.

Život bez Delilah si neumím představit, ale upřímně ře-
čeno, vždycky jsem si myslel, že Frump taky bude po mém 
boku.

Ve vzduchu se pořád ještě vznášejí slova VRAŤ SE DOMŮ. 
Natáhnu se po nich přes postel a rozmačkám je v dlani. Na 
kůži mi zůstanou černé šmouhy. Hodím je do koše, kde se 
zkroutí jako zamotaná černá stuha.

Delilah mi položí ruku na předloktí. „Jsi v pohodě?“
Přikývnu. „Jen... jen jsem myslel, že mě budou potřebovat 

o něco víc.“
„Já tě potřebuju.“ Nakloní se ke mně a já ji k sobě přitisk-
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nu. Kůži má hebkou jako hedvábí. Tohle je skutečné. Proto 
jsem se stal skutečným.

Delilah napadne, že bychom mohli jít na procházku do lesa. 
Vyrazíme za její dům. Kráčíme po zarostlé pěšině a rudé popa-
dané listí nám šustí pod nohama. „Chodívala jsem sem stavět 
vílí domečky ze žaludů, jehličí a větviček,“ vzpomíná Delilah.

„Taková blbost,“ ušklíbnu se. „Víly by nikdy nežily na zemi. 
Někdo by je zašlápl. Staví si domečky v korunách stromů.“ 
Delilah se zasměje. „Všichni nemáme to štěstí, že známe víly 
osobně.“

„Když jsem byl malý, hrával jsem si Frumpem v Čarov-
ném lese. Vypadalo to tam úplně stejně jako tady,“ vyprá-
vím. „Postavili jsme si bunkr mezi dvěma kameny a několik 
hodin jsme se snažili ulovit veverku k večeři.“

„Královna Maureen by vás nechala sníst veverku?“
„Nenechala,“ přiznám. „Naštěstí jsme nikdy žádnou ne-

chytili.“
„Pojď sem, chci ti něco ukázat.“ Chytne mě za ruku a pro-

vádí mě houštinou přerostlých keřů a spletitých kořenů. Na-
jednou se ocitneme na mýtince. Sluneční paprsky pronikají 
skrz listí a na zemi vytvářejí obrazce. Nad mýtinou se jako 
tanečnice s nataženýma rukama a dlouhými splývavými vla-
sy klene vrba. Delilah odstrčí šlahounovité větve, za kterými 
se skrývá mechem porostlá kláda. Sedne si a pobídne mě, 
abych se posadil vedle ní. „Chodila jsem sem, když jsem po-
třebovala utéct z domova.“

Vzpomenu si na její útulný domov, na její hodnou mámu. 
„Proč bys utíkala?“
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„Protože každý má někdy pocit, že musí utéct. Pokaždé, když 
mě máma naštvala nebo mi vadilo, že moc pracuje, chtělo se 
mi utéct. A tak jsem si do povlaku na polštář sbalila všechny 
věci, který mi přišly užitečný, a vyrazila jsem sem. Večer jsem 
už nevěděla, proč jsem vlastně utekla. Jediné, co se mi honilo 
hlavou, byla večeře, kterou máma nejspíš zrovna vaří, to, jak mi 
hlava klesá do polštářů, a moje oblíbený pyžamo. Díky všem 
těmhle maličkostem jsem si uvědomila, proč nemůžu utéct.“ 
Podívá se na mě. „Mám strach, Olivere. Bojím se, že slunce 
zapadne a ty si uvědomíš, že se chceš vrátit domů.“

Vezmu do dlaní její obličej a podívám se jí zpříma do očí. 
„Já ale už jsem doma.“

Po večeři Delilahina máma vyndá štos alb s fotkami. Delilah 
by se nejraději do země propadla. Tváře jí úplně hoří, ale já 
se fotek nemůžu nabažit. Dívám se, jak se z malého batolete, 
které mává velkými slunečními brýlemi, stává malá holčička 
na houpačce a z holčičky mladá dívka, která v šatech se slu-
nečnicemi hraje na klavír. Delilahina máma sedí vedle mě 
a u nohou jí leží pes stočený do klubíčka. „Podívej, Lilo,“ 
řekne a ukáže na fotku nohaté a rukaté dívky s drátky v puse. 
„Pamatuješ, jak jsme si mysleli, že rovnátka budeš nosit do 
třiceti?“

Delilah při těch slovech vyskočí a album zabouchne. „To 
už by stačilo,“ prohlásí.

„Děti rostou tak rychle,“ povzdechne si její máma. „Edga-
re, myslím, že tvoje máma by se mnou souhlasila.“

„Možná ne,“ zamumlám si pro sebe tiše. Celý život jsem 
prožil jako puberťák.
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Delilahina máma hladí fotoalbum, jako kdyby raději ze-
mřela, než aby se vzdala toho, co je uvnitř. Přesně tak se tvářila 
Delilah, když otevírala knížku s mou pohádkou. Její máma 
se podívá na Delilah a pak na mě. „Jednou to pochopíte.“ 
„Bože, mami, buď zticha,“ povzdechne si Delilah a donutí 
mámu vstát. „Nepotřebuješ se náhodou chystat na rande?“

Její máma má schůzku s doktorem Ducharmem, Delilahi-
ným bývalým psychiatrem. Myslel bych si, že se to Delilah 
moc líbit nebude, ale ona je z toho ve skutečnosti nadšená. 
Jakmile spolu začali chodit, Delilah už nemusela docházet 
na sezení, protože by to byl střet zájmů.

Paní McPheeová se podívá na hodinky. „Máš pravdu. Greg 
dorazí za čtvrt hodiny. Delilah, pomůžeš mi umýt nádobí?“

Humphrey vyskočí na svoje krátké tlusté nožky a odkolébá 
se za nimi do kuchyně v naději, že třeba ukořistí nějaké zbyt-
ky. Já mezitím vrátím fotoalba na poličku, odkud je Delila-
hina máma sundala. Když je vracím na místo, zahlédnu ten-
ké album s nápisem HALLOWEEN. Je plné fotek Delilah 
převlečené za dýni, cikánskou tanečnici, opici a hrozen vína.

Na další stránce se zarazím.
Vidím před sebou malou Delilah – je jí šest, možná sedm 

a má na sobě modré princeznovské šaty, dlouhé bílé rukavi-
ce a třpytivou korunku.

Takhle by asi vypadala, kdybychom se jako děti potkaly 
v mém světě.

S úsměvem fotku vyndám z ochranné fólie a strčím si ji 
do kapsy.

Byla by krásná princezna.
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V sobotu mi dojde oblečení.
Na rozdíl od pohádky, kde jsem měl vždycky čistou koši-

li a kalhoty, kdykoliv jsem je potřeboval, v  tomhle světě se 
o čisté oblečení musí starat každý sám. Celý první měsíc jsem 
si žádného rozdílu ani nevšiml – Jessamyn vždycky zmizela 
s košem špinavého prádla a to se pak čisté a srovnané zázračně 
objevilo u mě ve skříni. Jenže dneska otevřu zásuvku a uvnitř 
je poslední čisté tričko. Podívám se do skříně a zjistím, že 
všechno moje špinavé oblečení je pořád ještě v koši na prádlo.

Možná na to Jessamyn zapomněla. Zavolám na svou ne-
vlastní matku jménem, ale nikdo mi neodpoví. Říkala, že 
dneska možná pojede nakupovat – což je mimochodem dal-
ší otravná věc v tomhle světě. V knížce jsme spíž měli pořád 
plnou. Jenže už nejsem princ z pohádky. Musím se naučit se 
o sebe postarat. Jak těžké může být vyprat prádlo?

Vesele snesu koš dolů po schodech do prádelny. Jessamyn 
jsem při praní pozoroval nejmíň desetkrát. Pamatuju si, že 
vždycky používala nějaký tekutý prací prostředek a mačkala 
spoustu čudlíků. Horu špinavého prádla vysypu do útrob 
toho kovového stroje, vezmu si prací prášek a pustím se do 
čtení pokynů.

Naplňte pohárek.
Jaký pohárek?
Vrátím se do kuchyně a prohlížím si skleničky, ze kterých 

pijeme při večeři. Máme dva druhy – jedny menší na džus 
a jedny větší na vodu. Čím čistší, tím lepší, pomyslím si a na-
táhnu se pro větší skleničku. V prádelně ji po okraj napl-
ním modrým pracím gelem a ještě trošku přiliju přímo do 
pračky. Jistota je jistota. Zaklapnu dvířka a zmáčknu velký 
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zelený knoflík s nápisem START. Stroj se otřese a probudí se 
k životu. Začne bublat a zurčet a napouštět vodu.

Spokojeně se opřu o pračku. To bude Delilah koukat, až jí 
povím, co jsem sám zvládnul.

To se mi honí hlavou, když najednou zjistím, že tričko mám 
na zádech promočené skrz na skrz. Prudce se otočím a nevě-
řícně zírám na pračku. Je plná pěny a vzduch se plní bublin-
kami, které klesají k zemi. Snažím se pěnu posbírat a schovat 
ji do prázdné sušičky, ale vůbec nestíhám. Kecky skrz tu bílou 
záplavu už vůbec nevidím a bublinky si z malé prádelny našly 
cestu ven do chodby.

Rozeběhnu se k telefonu. Po cestě třikrát uklouznu a spad-
nu. Když k němu doběhnu, jsem celý pokrytý bublinkami 
a sluchátko mi klouže z dlaně. Možná budu první člověk, 
který se utopí v mýdle.

Při druhém zazvonění Delilah telefon zvedne. „Díkybo-
hu,“ oddechnu si. „Mám tady takový problém.“

„Co se děje?“ zeptá se.
„Pračka vybouchla.“
„Počkej, cože?“ nechápe Delilah.
„Snažil jsem se sám vyprat prádlo a –“
„Hned jsem tam,“ skočí mi do řeči.
 V telefonu se rozhostí ticho. Otočím se ke dveřím do prá-

delny, které se pomalu plní pěnou. Kopu do bublinek a pro-
deru se skrz. Vylezu na pračku, která sebou hází jako divoký 
hřebec. Možná že když se mi podaří udržet zavřená dvířka, 
bublinky postupně zmizí.

 Delilah dorazí za čtvrt hodiny a najde mě skrčeného na 
pračce. Tisknu se k ní jako trosečník na moři.
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„Co to –“ Než stihne dokončit větu, na bublinkách jí 
uklouzne noha a celá zmizí v záplavě pěny. Vynoří se s bí-
lým plnovousem a čepicí. „Olivere,“ chechtá se. „Kolik jsi 
použil pracího prostředku?“

„Myslel jsem, že mám naplnit pohárek.“
„Takže jsi použil Stanleyův pohár?“ usmívá se.
„Žádného Stanleyho ani jeho pohár neznám. Použil jsem 

obyčejnou skleničku z kuchyně.“
Delilah si položí ruku na čelo, pak se natáhne pro prací prá-

šek. Modrá lahvička je pod záplavou bublinek sotva viditelná. 
Odšroubuje víčko a ukáže mi ho. „Tohle je pohárek, Olivere.“

Vešla by se do něj asi tak osmina toho, co jsem použil.
Delilah se prodere k pračce a prudkými rozmachy rozhání 

bublinky. Natáhne se k ovládacímu panelu a zmáčkne tlačít-
ko. Pračka se otřese a ztichne. Úlevou si vydechnu.

Delilah si mě přísně měří. „Nevěřím svým očím.“
Šibalsky se ušklíbnu, naberu na prst bublinky a nanesu jí 

je na nos.
Okamžitě si je otře a tváří se naštvaně, ale vzápětí nabere 

hrst bublinek a  chrstne mi je do obličeje. Oba nás to ro-
zesměje a pustíme se do bublinkové bitvy. Delilah mi vy-
klouzne z objetí a oba spadneme na zem. Začnu ji líbat nebo 
možná začne ona líbat mě. Za chvíli jsme celí obalení bílou 
pěnou, ale ta spoušť nám vůbec nevadí.

Jenže nic nemůže trvat věčně, obzvlášť když Delilah začne 
chutnat po pracím prášku. Sednu si a zvednu ji k sobě. „Jak 
se toho... všeho zbavíme?“ zeptám se a rozhlížím se po pě-
nové záplavě kolem nás.

Delilah se chvilku přehrabuje ve skříni s uklízecími potře-
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bami a vrátí se s modrým kbelíkem. Nabere do něj plnou 
náruč bublinek a nařídí mi, abych je došel vylít nahoru do 
vany. Sama mezitím naplní hrnec, který Jessamyn používá 
na vaření špaget. Postupně pěnu odnosíme pryč a vanu tak 
dlouho splachujeme studenou vodou, až se odplaví i posled-
ní zbytky bublinek.

Nakonec podlahy a stěny setřeme ručníkem a dům se teď 
leskne víc než předtím. Pak se vyčerpaní usadíme na zem. 
„Asi bych měla být ráda, že jsi svou pouť za samostatností 
nezahájil flambováním ananasu,“ usměje se Delilah.

Neposlušné pramínky vlasů jí vykují z culíku a schnoucí 
tričko se jí lepí na kůži. Přes to všechno je to ale pořád ta 
nejkrásnější holka, jakou jsem kdy viděl.

Obejmu ji kolem krku a přitáhnu blíž k sobě. „Víš, že čím 
blíž jsi ke mně, tím větší máš zorničky? To znamená, že mě 
miluješ.“

„Nebo že mi stíníš.“
Usměju se. „Moje holka je tak romantická.“ Nakloním se 

k ní a začnu ji líbat, ale zničehonic se otevřou dveře a objeví 
se v nich Jessamyn se dvěma plnými nákupními taškami.

Okamžitě odskočíme co nejdál od sebe.
Jessamyn se zamračí a pozorně si nás prohlíží. Pořád jsme 

celí mokří a zpocení. „Co jste tady vyváděli?“
Usměju se na ni svým nejšarmantnějším úsměvem. „Uklí-

zeli jsme!“

Po týdnu na střední škole jsem se naučil pět základních věcí:
1/ Nosit si vlastní oběd je mnohem lepší než jíst ty po-

chybné výtvory v jídelně.
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2/ Ve studovně se nikdy nikdo neučí.
3/ Ve třídě máme šest kluků, kteří do každé týmové hry 

dávají všechno, jako kdyby na tom závisel jejich život. 
Je jedno, jestli se zrovna hraje vybíjená nebo badmin-
ton.

4/ Všichni mají telefon, ale nikdo ho nepoužívá k telefo-
nování.

5/ Existuje něco, co se jmenuje Facebook, ale s obličeji 
a knížkami to nemá nic společného.

Všiml jsem si, že ve škole si vás spíš než podle známek zařadí 
podle toho, jací jste.

Potkávám na chodbě kluky, kteří si na všechny hodiny 
nosí hokejky, jako kdyby to byly vlajky s jejich rodinným 
erbem. Někteří spolužáci si dělají poznámky, jako kdyby psa-
li román. Jsou ale i tací, kteří ani nevezmou do ruky tužku 
a místo zapisování si během výkladu lakují nehty nebo se 
prohlížejí v miniaturních zrcátkách. Taky tady máme nej-
různější alternativní umělce, pro které je škola jevištěm. Na 
prkýnkách s kolečky jezdí po zábradlích a za hlavní školní 
bránou přeskakují betonové lavičky. Někteří z nich vypadají 
jako noční tvorové. Jsou bledí jako měsíc, vlasy mají černé 
jako uhel, oči si malují tmavou linkou a chodí ověšení šper-
ky ve tvaru lebek. Taky nesmím zapomenout na holky, které 
nosí tak titěrné oblečení, že když se na ně podívám, hned se 
začnu červenat. Musel jsem se Delilah zeptat, jestli nepracují 
v místním nevěstinci. 

Na rozdíl od postav v knížce si spolu tyhle rozdílné sku-
pinky moc nerozumí. Jsou jako salátová zálivka, kterou dělá 
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Jessamyn z olivového oleje, kapky citronu a trochy červené-
ho vinného octa. Když vše smíchá dohromady, je to dobro-
ta, ale samo o sobě nic moc. 

Moc tomu nerozumím. Proč se bavit jen s těmi, kteří jsou 
stejní jako vy, když kolem sebe máte tolik lidí a jeden je za-
jímavější než druhý. Kdybych byl stejný jako většina lidí na 
téhle škole, nikdy bych se nedal do řeči s Charliem a neza-
psal se na hodiny šermu. Taky bych nikdy nepotkal Darrella, 
kluka, který doma plete maňásky a prodává je, aby pomohl 
dětem v Ugandě. Neseznámil bych se ani s Tinou, dívkou, 
která se letos v zimě stane matkou. Taky bych se nedal 
k frisbee týmu ani ke skupině hrající Dračí doupě (i když, 
přiznejme si to, na to mám přirozený talent). Nezáleží mi 
na tom, jestli se s někým bavím o komiksech, o slevách v Se-
phoře nebo o tom, kolik dal v posledním zápase gólů. Prostě 
rád poslouchám. 

Asi díky tomu se snadno dokážu bavit s  různými lidmi. 
Neřeším totiž rozdíly. Učím se z nich. 

Profesor Elyk nám dnes v matice vykládá o  testu, který 
budeme psát v sobotu dopoledne. Normálně do školy v so-
botu nemusíme, takže můžu být s Delilah. Jestli to chápu 
správně, bude ten test obnášet hodně sezení a  zní celkem 
jednoduše. Stačí, když odpovíme na všechny otázky tužkou 
číslo 2. Když to profesor Elyk zopakuje popáté, přestanu ho 
poslouchat a  na kraj sešitu si začnu kreslit mořské panny 
a piráty. Najednou přede mnou přistane tužka. Zvednu hla-
vu a rozhlédnu se. Raj, hubený kluk, který sedí nalevo ode 
mě, mi ukazuje kalkulačku. Na obrazovce má 4 čísla: 

OSEL
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Nechápavě pokrčím rameny.
Raj se ušklíbne a otočí kalkulačku vzhůru nohama.
OSEL.

„Osel,“ zašeptá a uchichtne se. 
Rozesměju se nahlas a profesor Elyk se ke mně otočí. „Ed-

gare, máš něco na srdci?“
Usměju se. „Já vím, já vím, nikdo nemá písemky rád, ale 

musíme je přetrpět, stejně jako zubní nit a tchyni.“
Když zazvoní, otočím se na Raje. „Co ještě umíš napsat?“
„Zítra tě naučím nakreslit nahou holku ve Wordu.“
Po hodině matiky se sejdu s Delilah u její skříňky. Když ke 

mně dorazí, jsem plně zabraný do kalkulačky. „Když nejde 
hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře,“ škádlí mě.

Usměju se a pyšně jí podám kalkulačku.

„Budu hádat. Tvoje vězeňské číslo?“
Vezmu ji za ruku a otočím kalkulačku vzhůru nohama.
OLLIE

„Dobrý, ne?“ chlubím se. „Umím napsat svoje jméno v čís-
lech.“

Delilah se usměje. „Koukám, že tě matika fakt chytla.“
„Vydrž, to ještě není všechno.“
Vezmu si od ní kalkulačku, napíšu  OSEL a znovu jí pří-

stroj podám.
Delilah obrátí oči v sloup. „Cha cha. Chováš se jako ten 

největší puberťák na světě.“
„Však taky jsem,“ prohlásím pyšně. „To jsi přece chtěla, ne?“
Delilah vypne kalkulačku a  vrátí mi ji. „Ten džin měl 

pravdu,“ odpoví. „Člověk má dávat pozor na to, co si přeje.“

OLLIE
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V pohádce se na draka Pyra vypravilo nespočet armád. Do-
spělí válečníci se jako osiky třásli ve svých brněních a kři-
čeli hrůzou, když jim plameny olizovaly štíty. Vzývali bohy 
a zoufale padali na kolena. Byli si jistí, že nastal jejich ko-
nec.

Jejich strach ale nebyl ničím v porovnání s výrazy, které 
se rozhostí na tváři mých spolužáků, když profesor Elyk za-
čne rozdávat písemky. Roztleskávačka, která sedí za mnou, 
hlasitě polyká. Začínám se bát, že mi její snídaně skončí na 
zádech. Raj pořád dokola kontroluje, jestli má dost nabitou 
kalkulačku. Dokonce i Chris je bledší než normálně.

„Nechápu, proč všichni tak panikaří,“ zašeptám Chrisovi. 
„Vždyť stačí vybarvit kolečka.“

„O vybarvování to není. Musíš odhalit správnou odpověď, 
abys věděl, která kolečka máš vybarvit. Tahle písemka roz-
hodne o tom, jestli se dostanu na Harvard, nebo budu do 
konce života sedět u kasy.“

„Od teď už nechci slyšet ani slovo,“ upozorní nás profesor 
Elyk. „Za chvilku začneme.“ Zvedne list papíru a začne před-
čítat dlouhý soupis pokynů. Vykládá něco o různých sekcích, 
čase a bodovém systému. Pro mě to je španělská vesnice. Zí-
rám na kolečka, která podle všeho rozhodnou o mé budouc-
nosti.

„Otevřete obálky a pusťte se do práce,“ prohlásí profesor 
Elyk.

Poslechnu ho a přečtu si první úlohu:

Pan Smith bude vykrajovat dýně, které neváží méně než 
2 kila a ne více než 10 kilo. Pokud x označuje váhu dýně 
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v kilogramech, kterou pan Smith nepoužije, která z ná-
sledujících možností odpovídá všem možným hodno-
tám x? 

a/ |x-2| > 10
b/ |x-4| > 6
c/ |x-5| > 5
d/ |x-6| > 4
e/ |x-10| > 4

Co to je sakra za chlápka, když neumí používat váhu? Jestli 
mu pořád ukazuje x, měl by si koupit novou. 

Tohle je určitě chyták. Nejlepší bude, když využiju čas tím, 
že kolečka vybarvím tak, aby se to tomu, kdo bude moji pí-
semku hodnotit, na první pohled zalíbilo.

Musím říct, že se mi podaří opravdu mistrovský kousek: ob-
rys draka, kterému z tlamy šlehají plameny, a odvážný princ se 
zdviženým mečem. 

„Položte tužky,“ poručí nám profesor Elyk. Pohlédnu na 
Raje. Je tak soustředěný, že vůbec nemrká.

„Teď se pustíme do další sekce,“ oznámí profesor.
Nadšeně zvednu tužku. Tentokrát asi nakreslím zámek.

V pondělí během velké přestávky doprovázím Delilah do škol- 
ní knihovny. Vypomáhá tam a zakládá knížky do polic. Pro-
cházíme chodbami a držíme se za ruce. Což je úplná nuda 
v porovnání s tím, co předvádějí páry jako BrAngelo. Ti ze sebe 
nespouští oči a tisknou se k sobě, jako kdyby chtěli jeden dru-
hého sníst. Slepě vrážejí do skříněk a do vyděšených prváků.
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Dopoledne celá škola neřeší nic jiného než obávanou so-
botní písemku. „Nebylo to tak hrozný,“ svěřím se Delilah. 
„Nechci se chlubit, ale ten drak se mi fakt povedl.“ 

„To má být metafora?“ 
„Ne. Prostě jsem nakreslil draka.“
Delilah se rozesměje. „Výchovní poradci tě pošlou do blá-

zince.“ Pustí mou ruku, přitáhne si mě blíž a zavěsí se do mě. 
„Tak mě napadlo… nikdy jsme neměli opravdové rande.“

„Večeřeli jsme s tvojí mámou.“
„To se vůbec nepočítá.“
„A co se počítá?“ zeptám se.
„No,“ Delilah se na mě podívá. Okamžitě mám pocit, jako 

kdyby vysvitlo slunce. „Říkala jsem si, že –“
„Hej, Edgare,“ otočím se za svým jménem a zahlédnu ka-

pitána hokejového týmu. Když prochází kolem mě, plácne-
me si nad Delilahinou hlavou. „Díky za pomoc s angličti-
nou. Tu písemku jsem dal levou zadní.“

„Není zač!“ odpovím a otočím se zpátky k Delilah. „Co 
jsi říkala?“

„Napadlo mě, že bychom mohli zajít do restaurace, tře-
ba –“

Najednou se před námi objeví James. „Přijdeš na páteční 
schůzku, Edgare?“

Přikývnu. „Tu si nemůžu nechat ujít. Přinesu jídlo.“
„Skvělý,“ raduje se James a na poslední chvíli pozdraví De-

lilah. „Ahoj,“ kývne a zmizí v davu.
Delilah mě stiskne pevněji. „Takže,“ vydechne. „Říkala jsem 

si, že bys třeba chtěl zkusit nějakou čínskou restauraci –“
„EDGARE!“ Obklopí mě houf dívek a vrhnou se na mě 
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jako kobylky. Udělal jsi úkol na dějepis? Mám se nechat ostří-
hat nakrátko? Naučíš mě někdy házet frisbee? Fakt jsi byl na 
čundru s Harrym Stylesem? 

Cítím, jak se mi Delilahiny nehty zarývají do kůže. „Děv-
čata, promluvíme si později,“ zarazím je a s úsměvem se oto-
čím na Delilah. „Kde jsme skončili?“

„Já jsem mluvila o večeři,“ odpoví upjatě. „Ty jsi rozdával 
autogramy.“

Bez dalšího slova zmizí v knihovně. Koukám za ní a niče-
mu nerozumím. Problém je v tom, že Delilah mě přivedla 
do svého světa. Jenže teď je to i můj svět. 

Profesorka Pingreeová mě přesvědčila, abych se přidal k di-
vadelnímu kroužku. Zkoušky jsou během velké přestávky 
ve školní aule. Každý týden zkoušíme jinou hru. Minulé 
pondělí byl na programu Tennessee Williams a dneska Shake- 
speare.

Uznávám, že ten mi sedne víc. 
„Do Romea a Julie se určitě všichni dokážete vcítit. Jsou to 

dva teenageři, kteří se jeden druhého nemohou nabažit, ale 
okolí jim nepřeje. Edgare, ujmeš se dnes role Romea?“ zeptá 
se profesorka Pingreeová.

Ani mě to nepřekvapuje. Jsem totiž v dramatickém krouž-
ku jediný kluk. „Bude mi ctí,“ odpovím a profesorka Pin-
greeová se chytne za srdce.

„Kdo se ujme role smutné Julie?“
Všech patnáct dívek v místnosti se okamžitě přihlásí. „Co 

třeba ty, Claire?“ rozhodne profesorka Pingreeová.
Claire má malý pršáček, kudrnaté zrzavé vlasy a nejradě-
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ji nosí mikinu s flitrovým obrázkem jednorožce. Vstane ze 
židle, stydlivě klopí oči a neovladatelně se chichotá. 

Než ale dojde na jeviště, Allie McAndrewsová ji odstrčí 
stranou. „Tuhle roli si beru já.“

Natáhnu se ke Claire a chci jí pomoct nahoru, ale Allie mě 
odtáhne do středu jeviště. Má sílu jako obr. Pohodí lesklými 
vlasy, podívá se přímo na mě a  zamrká dlouhými řasami. 
„Jdeme na to?“

Vrhnu omluvný pohled na Claire, která se pořád ještě sbí-
rá ze země, a odkašlu si. „Jestli má ruka nevhodně a smě-
le znesvěcuje tvou dlaň, tu svatyni, ať rty jsou poutníci, co 
zarděle svým něžným hříchem ten hřích odčiní.“ 

Taková ironie. Nejromantičtější scéna v nejromantičtější hře 
všech dob a mou divadelní partnerkou je holka, kterou Deli-
lah bytostně nesnáší. Zhluboka se nadechnu. Roky jsem před-
stíral, že miluju Seraphimu. Tohle nemůže být o nic horší.

Podívám se Allie McAndrewsové zpříma do očí a předsta-
vuju si, že přede mnou stojí Delilah. Vezmu ji za ruku a v du-
chu si říkám, že držím svou největší lásku. 

„Své ruce křivdíš velice, a to velice, vždyť jako svátost zí- 
váš…“

„Vzýváš!“ skočí jí do řeči profesorka Pingreeová.
„Vzý… váš,“ zopakuje Allie, „mne svou dlaní, poutník se 

dotkne ruky světice…“
Zvednu ruku a dotkneme se dlaněmi.
„Dlaň líbá dlaň, než vyřkne zbožné přání,‘“ recituje omá-

meně Allie.
Přistoupím k ní blíž a něžně jí z tváře odhrnu pramínek 

vlasů. „Světice mají rty – i poutníci,“ zašeptám.
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Allie na mě nevěřícně zírá.
„Nápověda!“ vykřiknu.
„Ty rty jsou,“ předčítá profesorka Pingreeová.
„Ty rty jsou,“ opakuje po ní Allie, „poutníče, jen na mod-

lení.‘“
Zaúpím. „Světice, vyslyš ústa prosící – beznaděj ihned ve 

víru se změní.“
Allie ze mě nespouští oči. Její pohled je plný naděje a oče-

kávání. „Vyslechnu mlčky tvoje svaté přání.“
Vezmu jí obličej do dlaní. „Tvé mlčení je pro mne požeh-

nání,“ zamumlám.
Nakloním se k ní, zavřu oči a políbím ji.
Když se naše rty dotknou, dveře do auly se otevřou a míst-

nost osvětlí proužek světla, které okamžitě upoutá mou po-
zornost. Ve dveřích stojí Delilah a  tváří se jako hromádka 
neštěstí.

Na nic nečeká, otočí se k nám zády a utíká pryč. Ani ne-
stihnu Allie pustit.

„Delilah!“ zavolám, seskočím z jeviště a pádím za ní.

Běžím za ní kolem tělocvičny a zadním vchodem vyběhne-
me ven. Doženu ji až na opuštěném parkovišti pro studenty 
a chytnu ji za ruku. „Já ti to vysvětlím.“

Naštvaně se ke mně otočí. „Nic nevysvětluj,“ oboří se na 
mě. „Tady nejsi v tý svojí knížce. Nemůžeš ji jen tak zavřít 
a začít znovu.“

„Jen jsem recitoval text. Je to přece úplně stejný jako to, co 
jsem v pohádce musel každý den hrát se Seraphimou, ne?“

„Tam jsi neměl na výběr, ale tuhle roli jsi mohl odmít-
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nout.“ Do očí se jí derou slzy. Provinile si uvědomím, že 
jsem ji ještě nikdy nerozbrečel. „Jak jsi mi to mohl udělat? 
Navíc s ní?“

„Nic jsem ti neudělal. Hrál jsem roli. Ona pro mě nic ne-
znamená.“

„Tak to ale nevypadalo,“ nesouhlasí Delilah. „Nezdálo se 
mi, že by ses musel přemáhat.“

Začne ve mně bublat vztek a tváře mi hoří. „O to v dra-
matickém kroužku jde.“

Nesouhlasně se ušklíbne. „Šla jsem za tebou do auly, pro-
tože mě mrzelo, jak jsem se k tobě v knihovně zachovala. Ale 
teď vidím, že se za nic omlouvat nemusím. Běž si za Allie. 
Evidentně chceš být s ní.“

Chci se s Delilah usmířit, ale nechápu, co jsem udělal 
špatně. „Sakra, Delilah, kolikrát ti to ještě mám opako-
vat? Jsme jenom kamarádi.“

„Je to mrcha, jen jsi na to ještě nepřišel. Jednou mi řekla, 
že můj obličej v novém účesu nevypadá tak tlustě.“

„To je přece kompliment!“
„Neměla jsem nový účes!“ procedí skrz zaťaté zuby Deli-

lah. „O Jules prohlašovala, že je hermafrodit. Když se jedna 
její kamarádka vrátila z léčebny, kde byla kvůli poruše pří-
jmu potravy, Allie jí řekla, že teď je dost hezká na to, aby se 
stala modelkou pro nadměrný velikosti.“

„Tvrdíš, jak Allie má předsudky, ale jsi úplně stejná,“ obo-
řím se na ni. „Snažila ses vůbec někdy si najít další kamará-
dy a nebavit se jen s jedním člověkem? Snažila ses ji někdy 
poznat? Možná bys zjistila, že není tak hrozná, jak si myslíš. 
Stačilo by si s ní promluvit.“
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