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Alice Moon se narodila roku 1978 v Madisonu ve Wisconsi
nu. Stala se tlumočnicí a pracovala pro různá zahraniční vy
davatelství a noviny. Vždycky se ráda toulala po wisconsin
ských lesích a vymýšlela si příběhy. Na takové procházce 
vznikl i nápad napsat Krvavou romanci. Před dvěma lety se 
Alice odstěhovala za svým přítelem do Německa. Dnes žije 
v Norimberku a pracuje jako autorka a překladatelka.

Krvavá romance:

Díl 1: Polibek nesmrtelnosti

Díl 2: Věčná touha





V okamžiku, kdy nám vše připadá ztraceno, nás někdy 
dostihne hlas, který nás může zachránit…

Marcel Proust



Jedna
Dustin utíkal. Ve tmě se les před ním měnil v pochmurný 

vír – neskutečný a vzbuzující závrať. Všechno kolem něj 

se slilo do vazké šedočerné kaše, kterou se vší silou po-

koušel proniknout. Vzduch byl studený a země pod jeho 

nohama vlhká a měkká. Dustin se zalykal, špatně se mu 

dýchalo. Větve stromů a keřů ho jako vychrtlé, kostnaté 

prsty tahaly za svetr a vlasy. Bylo to, jako by se ho 

 Canyon Forest pokoušel obrátit zpět. Jako kdyby volal: 

„Sem nepatříš, zmiz odtud!“ Les měl pravdu: Dustin by 

měl z Rapids co nejrychleji zmizet. Nesmí tady zůstat, 

už ne, když už je tu mrtvola, lidská oběť. Přesto ho cosi 

pohánělo vpřed. Chtěl tu hrůzu spatřit na vlastní oči. 

Chtěl vidět to, čeho se tak dlouho obával a čemu nedoká-

zal zabránit.

Už před pár hodinami, když v houští objevil zabitého 

vlka, v něm vzklíčila neblahá předtucha. Větřil strach – 

a smrt. Vítr k němu zanesl hrůzný čin dřív, než se zpráva 

o něm potvrdila.

Anna byla zavražděna. Elizabeth – nebo May, jak si 

teď říkala – mu to celá rozběsněná vykřičela do tváře, 

pevně přesvědčená, že pachatelem je on.

Dustin se prodíral dál a dál. Vtom se zastavil a naslou-
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chal… Jakási změť rozčilených hlasů. Musí být blízko 

místa činu. Plížil se pomalu kupředu, snažil se dýchat 

klidně a pravidelně. Kousek před ním se zableskly kužely 

namodralého světla, jako od baterek. Pátravě se rozhlédl 

a objevil pěšinu mezi čerstvě sešlapanými keři. Dal se po 

ní. Světla kolem přibývalo. Les v tom studeném osvitu 

vypadal děsivě, až výhrůžně. Dustin vyšel na malou pase-

ku. Zůstal stát ve stínu. Uniformovaní policisté s kapesní-

mi svítilnami mu zatarasili výhled na to, co  nepochybně 

leželo před nimi na zemi. Kolem v jisté vzdálenosti postá-

valo několik mladých lidí s bledými, nechápavými obli-

čeji. Několik z nich zběžně znal. Pravděpodobně Annu 

postrádali na kolejní oslavě a vydali se ji hledat. Byla 

mezi nimi i Carol. Seděla na zemi stranou od ostatních, 

schoulená do sebe a se strnulým výrazem v obličeji.

Dustin cítil smrt. Byla ve vzduchu – těžká, tísnivá a de-

finitivní. K uším mu doléhaly útržky vět: „Co tu vůbec 

touhle dobou dělala?“

„… určitě schůzka s klukem…“

„… ošklivé pokousání… ztratila spoustu krve…“

„… asi ji napadlo nějaké divoké zvíře.“

„… neměla šanci… nemohla se ubránit…“

Mladá policistka podpírala malou, křehce vypadající 

ženu. Tiše, naléhavě k ní promlouvala, ale žena nereago-

vala. Zdálo se, že nevnímá, pouze apaticky zírala do 

prázdna. Určitě to byla Annina příbuzná. Dustina se 
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zmocňovala stále větší tíseň. Nezachoval se vůči Anně 

fér. I když jí nic nesliboval, dobře si všiml, že o něj má 

zájem – a využíval toho. S Annou po boku se pokusil 

 držet si od těla Sáru. Anna šla pravděpodobně do lesa za 

ním, když ji na party nechal jen tak stát. A proto musela 

zemřít. Dustin si uvědomil, že se ho zmocňuje krutý 

chlad. Vyšetřovatel mluvil o ztrátě krve a těžkém pokou-

sání. Ale na Annu nezaútočilo zvíře. Stala se obětí mno-

hem horší stvůry: pomstychtivé, krvelačné bestie, které 

působilo radost mučit živé tvory a krutě je popravovat. 

Nebylo pochyb, byla tu ONA. 

„Emilie,“ zašeptal Dustin. Když vyslovil to jméno, po-

prvé po tolika letech, kdy se tomu vší silou bránil, tvář 

mu ovanul chladný vítr plný výsměchu.

V příštím okamžiku ustoupili dva uniformovaní muži 

stranou. Pohled, který se Dustinovi naskytl, mu vzal dech: 

Anniny dlouhé rezavé vlasy visely v matných pramenech 

přes ztýrané tělo. Ostré drápy jí roztrhaly šaty a zaryly se 

hluboko do masa. Lesní půda se zbarvila doruda. Annin 

obličej byl otočený k němu, její oči na něj nehybně hledě-

ly, rozšířené panickou hrůzou.

„Je mi to líto, Anno,“ mumlal si Dustin přidušeně. „To-

hle jsem nechtěl… Nechtěl jsem, aby se něco takového 

stalo, já…“

Vtom jeho pozornost upoutal nějaký pohyb. Ve sku-

pince mladých se jedna postava pomalu otočila a po-
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hlédla na něj. Měla na sobě dlouhý tmavý plášť. Obličej 

té postavy byl z poloviny zakryt kapucí, ale v zákmitu 

světla baterek z něj na vteřinu zasvítily zelené oči. 

Na lesklých, krvavě rudých rtech se blýskl úsměv ostrý 

jako nůž a zpod kapuce vyšlehl jako plamen proud mě-

děných vlasů.

Dustin vyrazil ze stínu směrem k NÍ, avšak ONA se 

bleskurychle otočila a neslyšně zmizela v neprostupném 

lese. Dustina přepadla závrať. Nebyl s to se pohnout 

vpřed. Zavrávoral a chytil se za hlavu. Jeho tělo bylo těž-

ké, jako ochrnuté, nohy ho neposlouchaly. Teprve když 

se na něj zaměřili policisté, probral se ze své ztuhlosti.

„Co tu chceš, mladej?“ obořil se na něj jeden strážce 

zákona a vykročil k němu. Měl zarudlý hranatý obličej. 

„Tady není nic k vidění. Koukej vypadnout. Nebo… 

chceš nám něco říct? Byl jsi u toho, když tu dívku našli?“ 

Měřil si Dustina přimhouřenýma očima.

Dustin zavrtěl hlavou.

„Tak teda odprejskni. Touhle dobou bys měl být úplně 

jinde. Nejlíp doma v posteli. Nevím, co se to s vámi dět-

mi děje.“

Policista zavrtěl hlavou a poodešel.

Dustin stál na místě jako přibitý a zíral směrem, kterým 

zmizela postava v plášti. ONA se mu už dlouho neukáza-

la, ačkoli často cítil JEJÍ přítomnost. Vzkypěla v něm ne-

návist a bezmezný vztek. Přál si vidět tu bestii trpět. Ať 
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na vlastním těle pocítí bolest, kterou způsobila tolika li-

dem. Dustin zaťal pěsti. „Jednoho dne za to všechno za-

platíš,“ procedil mezi sevřenými zuby. „To přísahám při 

své věčnosti… Ta chvíle přijde, slyšíš? Ta chvíle přijde…“ 

Nevědomky zesílil hlas. Pod káravým pohledem policis-

ty hned zmlkl a obrátil se k odchodu. Po pár metrech se 

však zastavil. Měl pocit, jako by ho Anniny mrtvé oči 

rozšířené hrůzou bodaly do zad. Zamrazilo ho. A záro-

veň se mu hlavou mihl jiný hrozný obraz. Sára… Náhle ji 

spatřil ležet na Annině místě, její hřejivé oči barvy lísko-

vých oříšků náhle strnulé a bez života, štíhlé tělo zbroce-

né krví. Cítil, jak se ho zmocňuje panika. Naposledy se 

otočil, jako by se musel ujistit, že se mrtvá dívka nepro-

měnila v Sáru – ale hleděl znovu do Anniných očí.

Jonathan zde také stál a upřeně Dustina pozoroval. 

Kde se tu tak najednou vzal? Dustin ho tu předtím nevi-

děl. Výraz Jonathanova obličeje byl záhadný. Byla v něm 

výčitka? Bolest? Vztek? Nenávist? Dustin to nedokázal 

posoudit. Vykročil k němu, chtěl otevřít ústa a zeptat se 

ho, co se stalo a kdo Annu našel. Ale než se zmohl na 

slovo, udělal Jonathan krátké, odmítavé gesto a odvrátil 

se. Se sklopenou hlavou zamířil ke Carol. Sedl si vedle 

ní a položil jí soucitně ruku kolem ramen. Dustin polkl. 

Jonathan věděl, jak často byl Dustin poslední dobou 

s Annou pohromadě. Snad nebude… Ne, nemá proti 

němu žádné důkazy. Nic o něm neví, nemůže si myslet, 
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že by byl Dustin schopný tak hrozného činu. Přesto měl 

Dustin z Jonathanova výrazu nedobrý pocit. Bylo to, 

jako by… „Ty se tu pořád ještě poflakuješ? Zmiz už… 

Okamžitě!“ zasyčel policista se zarudlým obličejem. 

„Má me tu práci, jak vidíš!“

Dustin se otočil a šel. Myšlenky mu neklidně vířily hla-

vou. Jedno však věděl jistě: Annina smrt způsobí velké 

pozdvižení a on si musí dát pozor, aby se neocitl v centru 

toho rozruchu. Musí se stát neviditelným, nesmí se vrátit 

zpátky na kolej. Aspoň do doby, než si policie bude na-

prosto jistá, že Annu opravdu zabilo nějaké zvíře.

Slunce svítí. Zvláštní… Kdo mu to dovolil? Naproti na 

zastávce klábosí několik starších dam. Jedna si stěžuje, 

že autobus má zase zpoždění. „Je to k vzteku,“ říká. 

„Zase přijdu pozdě na bingo.“ Dva kluci hrají basket 

u vjezdu do domu. Hulákají a smějí se. Smějí se…

Všechno je tak normální, tak samozřejmé.

Ta samozřejmost je brutální. Je tak hlasitá, tak nápad

ná a vyumělkovaná, že je až neskutečná. Někdo zapnul 

slunce a dal té paní znamení, kdy a na co si má stěžovat. 

Pak se měli zasmát ti kluci s míčem.

Ta samozřejmost je tak falešná. Někdo ji režíruje. 

Chtějí mi předvést, že život jde dál a že všechno bude 
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jednou zase normální. I bez něj, bez táty. Ale já vím, 

že to tak nebude, že to tak nemůže být. A vážně nemá…

„Vstávej, Sáro, už je čas.“

Sára se lekla. Zamžourala kolem sebe. Na posteli seděla 

máma a hladila ji po ruce. „Je ti dobře? Polekala jsem tě?“

Sára se zvedla a nepřítomně zavrtěla hlavou. Potřebo-

vala chvilku, aby se vzpamatovala. Ještě nikdy s mámou 

nemluvila o snech, které ji v noci pronásledují. O snech, 

v nichž jde pokaždé o smrt jejího otce. Věděla, že by tím 

mámě jen přidělávala starosti – a nakonec by snad skon-

čila na psychiatrii. Musí se s tím vyrovnat sama.

Poslední dobou se sny objevovaly řidčeji. Od chvíle, co 

poznala Dustina a zamilovala se do něj. Ale teď byl Du-

stin pryč – a sny se vrátily. Už o něm neslyšela přesně 

týden, od onoho pátečního večera, kdy bylo v lese Ca-

nyon Forest nalezeno Annino znetvořené tělo.

Sára Dustina hledala. Každý den chodila na kolej 

a ptala se po něm v naději, že od něj dostane nějakou 

zprávu nebo znamení… Nic. Dustin beze stopy zmizel 

a Sára hluboko ve svém nitru cítila, že se asi nikdy ne-

vrátí. Před jejíma očima se ponořil do tmy, a ta ho pohl-

tila. Sáry se náhle znovu zmocnil nepříjemný pocit, kte-

rý ji pronásledoval už několik dní.
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„Měla jsi zlý sen, zlato?“

„Ne,“ zamumlala Sára a pokusila se usmát.

„Já… myslím, že jsem trochu nervózní kvůli Annině 

pohřbu.“

Laura Eastwoodová přikývla. „Jo, to chápu.“ Pak sta-

rostlivě dodala: „Jsi si opravdu jistá, že tam chceš jít? 

Poslední měsíce jsi prožila dost věcí, co ti daly zabrat.“

Sára váhala s odpovědí. „Jo,“ řekla nakonec. „Já tam 

musím. Našemu ročníku dokonce odpadá škola. Nemů-

žu si jednoduše udělat volno.“

„Jak myslíš, zlato. Ale každopádně se nezapomeň na-

snídat, než pojedeš, jo?“

„Jasně, mami. Času mám dost. Ti, kdo nejsou příbuz-

ní, mají být na hřbitově až ve dvě.“

„Aha, kdybych to věděla, nebudila bych tě tak brzy. 

Jak se vlastně daří May? Přijde taky?“

Sára vylezla zpod deky.

„Ne, ještě ji nepustili z nemocnice. Chtěla jsem ji pak 

zajít navštívit.“

Sára kamarádce v hloubi duše záviděla, že Annin po-

hřeb zmešká. I ona sama se ve skutečnosti dlouho roz-

mýšlela, jestli tam má vůbec jít. Měla hrozný strach, že ji 

znovu dostihnou vzpomínky. Snažila se z paměti vyma-

zat ten den, kdy pohřbívali tátu. Nejhorší ze všeho tehdy 

bylo, že život kolem ní běžel dál, jako by se vůbec nic 

nestalo. Sára se zlobila na všechny a na všechno. Na to, 
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že ráno zpívají ptáci, na rámusící popeláře, na vzduch, 

který dýchala. Prostě na všechno.

Dospěla však k závěru, že vzpomínky ji dostihnou, 

kdykoli budou chtít. To, jestli půjde na Annin pohřeb, 

v tom nehraje žádnou roli. A kdyby tam nešla, vyčítala 

by si to.

Když Sára vyšla ze sprchy, zaslechla, že jí zvoní mobil. 

Měla ho dosud v kapse džínsů, které před spaním nedba-

le hodila přes okraj vany. Vylovila ho. Na displeji svítilo 

Jonathanovo jméno. Sára na okamžik zaváhala, pak 

zmáčkla klávesu se zeleným sluchátkem.

„Ahoj, Jonathane.“

„Ahoj, Sáro. Neruším? Nevzbudil jsem tě?“

„Ne, ne, zrovna jsem vylezla ze sprchy.“

Sára se kousla do rtu. Proč mu to vykládá? Zrovna tak 

by Jonathanovi mohla prozradit, že je nahá. Obřadně se 

zabalila do ručníku a nervózně si rukou pročísla mokré 

vlasy, jako by ji mohl vidět. Jonathan si odkašlal a Sára 

si v zrcadle všimla, že se začervenala.

„Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli tě nemám vyzved-

nout,“ řekl Jonathan. „Dovedu si představit, jak se ti ne-

chce jít na hřbitov samotné. Určitě to pro tebe není lehké 

a… no, a já musím tak jako tak kolem vás, takže by to 

pro mě ani nebyla zajížďka. Ale jestli nechceš…“

Sára se mimoděk usmála. Jonathan se po debatě, kte-

rou spolu měli na kolejním večírku, nápadně snažil ne-
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být dotěrný, když jí nabízel pomoc nebo jí chtěl proká-

zat nějakou laskavost. Byl opravdu roztomilý. Tohohle 

kluka, jindy hýřícího neochvějným sebevědomím, až 

doteď tak neohrabaného a nesmělého nezažila. Od An-

niny smrti byl jako vyměněný. Vypadal vážnější, pono-

řený do sebe.

„Díky, Jonathane, to bych uvítala,“ odpověděla Sára 

a cítila, jak pookřála. Když půjdou spolu, bude pro ni 

cesta na hřbitov aspoň trochu lehčí.

„Dobře, tak tě vyzvednu doma kolem půl druhé, o. k.?“

„Jo, fajn. Tak zatím!“

„… A tak si ji uchováme v srdcích navždy, protože její 

osobnost obohatila náš život…“

Sářin pohled zabloudil ke zlatavým listům javorů, které 

lemovaly hřbitov. Pokoušela se myslet na něco jiného, aby 

ji nezasáhla slova kněze. Nechtěla je slyšet. Ne znovu. 

Řeč zněla, jako by se ji kněz naučil zpaměti, jako by byla 

libovolně zaměnitelná. Sára se dívala na ostatní smuteční 

hosty. Žasla nad tím, jak málo lidí přišlo. Předpokládala, 

že Annina rodina je ve městě vážená a že se bude ztrácet 

uprostřed velkého davu. Ale kromě kněze a několika 

žáků a učitelů z Canyon High tu byli pouze dva další li-

dé: starý muž s tmavými kruhy pod malýma, vodnatýma 

očima, který se roztřeseně opíral o hůl, a křehce působící 

žena s útlými rameny a hlubokými vráskami v bledém 
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obličeji. Sára jí hádala asi čtyřicet pět let, ale pravděpo-

dobně byla mladší, než vypadala. Měla na sobě jednodu-

ché šaty z tmavé bavlny, které byly na tento slunečný, ale 

velmi chladný říjnový den příliš tenké, a přes ně černou 

pletenou vestu. Její spíše krátké vlasy byly popelavě svět-

lé a jen několik narudlých pramínků dávalo tušit jejich 

původní barvu.

„To je Annina máma s dědečkem,“ pošeptala Carol 

Sáře hlasem zastřeným slzami. Sára užasla. Tohle má 

být Annina maminka? Sára o ní neměla sice přesnou 

představu, ale předpokládala, že Annina matka bude 

oslnivého vzhledu – stejně jako její dcera.

Když spouštěli prostou dřevěnou rakev do hrobu, za-

vřela Sára oči. Snažila se představit si Annu jako tu dív-

ku, kterou znala, ne jako k nepoznání znetvořenou mrt-

volu. Ale ať o to usilovala sebevíc, Anniny rysy se před 

jejím vnitřním zrakem stále rozplývaly. Občas se objevi-

ly jen rusé vlasy a zeleně nalíčené oči, které na ni bez-

barvě zíraly. Sára měla na sebe zlost a zároveň se styděla, 

že si vybavuje tak málo Anniných rysů. I když si nebyly 

nijak blízké, přece jen chodily víc než rok do jednoho 

ročníku a vídaly se téměř denně. Sára otevřela oči a vi-

děla bledou Carol s pohledem upřeným na hrob.

Sáře připadal Annin pohřeb jako zlý sen, těžký, skliču-

jící, neskutečný. Nikdo kromě kněze neměl žádný pro-

slov ani neodříkal modlitbu. A když farář monotónně 
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pronesl požehnání, hlouček smutečních hostů se ihned 

rozešel. Rozplynuli se jako plaché stíny. Jen několik 

málo lidí přistoupilo k Annině mamince a dědečkovi, 

aby jim vyslovili soustrast. Carol Anninu matku objala 

a malá žena se jí pevně chytla, jako kdyby se topila. Sára 

nevěděla, co má dělat. Anninu rodinu neznala. Právě 

když se rozhodla udělat první krok, oba Annini příbuzní 

se otočili a pomalu odcházeli.

„To je v pořádku,“ pošeptal jí do ucha Jonathan. „I tak 

ocenili, že jsme tu byli.“ Krátce Sáru pohladil po zádech. 

„Myslím, že důležitější je, abychom se teď trochu posta-

rali o Carol. Anna byla její nejlepší kamarádka,“ dodal. 

Sára přikývla. Jonathan měl pravdu. Nemohli pomoct 

Annině rodině, ale mohli aspoň podpořit Carol.

Carol k nim přistoupila a všichni tři ještě chvíli postáli 

u hrobu. Hrobníci ho zrovna začali s nezúčastněnými 

tvářemi zasypávat. Když první lopata hlíny dopadla s tu-

pým úderem na dřevo, Sára sebou trhla. Znělo to hrozně 

a definitivně.

Ti chlapi musí ten strašný zvuk snášet den co den, po-

myslela si. Vydělávají si na živobytí smrtí. Sára se za-

chvěla a obrátila se ke Carol.

„Carol,“ začala, „když si budeš chtít popovídat nebo 

prostě nebudeš chtít být sama, dej mi vědět.“ Nenapadlo 

ji, co by ještě mohla říct. Její slova jí připadala prázdná 

a k ničemu, jako ta knězova. Podívala se na Jonathana 
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a hledala pomoc u něj. „Jasně,“ zamumlal Jonathan, 

„u mě je to stejné. Kdybys potřebovala pomoct…“

„Dík,“ hlesla Carol. „Já… vím, co si musíte myslet. 

O Anně…“ Popotáhla, zdálo se, že přemýšlí, jak má po-

kračovat. Její oči, opuchlé pláčem, postupně pohlédly 

na Sáru, na Jonathana a zase zpátky. „Anna byla… byla 

opravdu milá. A hodná. I když se možná většině lidí zdá-

la trochu povrchní. Já…“ Carol zavrtěla hlavou, nemohla 

už dál. Sára ji pohladila po třesoucích se zádech.

„Anna nikdy nechtěla, aby se někdo dozvěděl, jak je to 

s její rodinou doopravdy,“ pokračovala Carol. „Její táta je 

známý zahraniční dopisovatel, je pořád na cestách. Kdysi 

svou ženu a dceru opustil – nečekaně, ze dne na den, 

kvůli jiné ženě. Anně bylo tehdy dvanáct. Tátu zbožňo-

vala, udělala by pro něj všechno. Ale on kontakty s ní 

prakticky ukončil. Vždycky jednou za rok jí daroval dra-

hý zájezd, ale nikdy nejel s ní. A Anna si nasadila masku. 

Začala se tvářit, že je všechno jako předtím, i když s ma-

minkou musely opustit nákladný dům a přestěhovat se 

do malého bytu na kraji města. Od té doby k sobě už ni-

kdy nikoho nepozvala a narozeniny slavila vždycky v ně-

jaké nóbl restauraci. Její máma bere všelijaké příležitost-

né práce, aby vyšla, a Anna si k tomu o prázdninách tajně 

vydělávala nějaké peníze navíc, aby si mohla dovolit pěk-

né oblečení. Myslím, že v hloubi duše mámu vinila za to, 

že je táta opustil. A sebe samotnou nejspíš taky.“ Carol si 
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povzdechla a hořce se usmála. „Její táta je teď někde 

na Filipínách. Nestihl ani pohřeb vlastní dcery.“

Sára na Carol vyjeveně zírala. Neměla nejmenší poně-

tí, jak ve skutečnosti vypadal Annin život. Naletěla – 

zřejmě jako všichni ostatní – na Anninu image a považo-

vala zrzavou krásku za rozmazlenou a povrchní bytost. 

Přitom to byla ona, Sára, kdo byl povrchní a o Annu se 

nezajímal. Hned zpočátku ji prostě zaškatulkovala. 

A když se Anna snažila získat Dustina, viděla v tom Sára 

důkaz správnosti svých názorů, které však byly pouhými 

předsudky. Dustin… Při vzpomínce na něj a jejich po-

slední setkání Sáru bodlo u srdce. Onoho večera přesně 

před týdnem se stalo tolik věcí – až příliš. Dosud jí zněly 

v hlavě příšerné skřeky, které zaslechla, když vyrazila 

za Dustinem do lesa. Teď už ví, kdo je vydával. Při tom 

pomyšlení se jí stáhlo hrdlo. Anna. To Anna zápasila 

o život…
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Dvě
Brzy teď budeš po krvi pást, toužit,

budeš ji chtít pít pro své žití,

k potravě vlci a srny budou ti sloužit,

po lidské krvi chtíč muka způsobí ti. 

Jen však když láska vzplane, výš a výš,

když najdeš srdce ochotné se dát,

nad nekonečným časem zvítězíš

a nad prokletím nebudeš víc lkát.

Dustin se prudce probudil, plný úzkosti. Usnul, přestože 

byl bílý den. Ale je snad důležité, jaká je zrovna denní 

doba? Může mu být jedno, jestli venku svítí slunce, nebo 

ne. Už týden opouštěl tuhle malou chatrč výhradně za 

tmy. Promnul si tepající spánky. Věty, které se mu zjevily 

ve snu, mu ještě stále tančily před očima, napsané krvavě 

rudým písmem. Byly lákavé i hrozivé zároveň. I teď, po 

mnoha letech, mu zněly stejně naléhavě jako oné noci, 

kdy držel v roztřesených rukou zažloutlý papír a četl 

onen text, ochromující, uhrančivý. Té prokleté noci, kdy 

to všechno začalo… Dustin si uvědomil, že se k němu 

zase kradou temné stíny minulosti. Už se ho téměř dotý-

kaly. Bylo to podivné – čím více času od té doby doby 
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uběhlo, tím bouřlivěji na něj útočily vzpomínky. Jako by 

těmi dlouhými hodinami, měsíci a lety sílily a ožívaly.

Dustin vstal a zimomřivě přes sebe přehodil vlněnou 

deku, kterou si před několika dny opatřil u malé ben-

zinové pumpy na kraji lesa. Pak si vzal včerejší večerní 

noviny, aby se odpoutal od pochmurných myšlenek. Už 

včera přelétl nejdůležitější titulky, které ho alespoň v zá-

kladních rysech uklidnily. Annina smrt byla po pitvě 

prohlášena za tragickou nehodu. Policie objevila poblíž 

mrtvoly vyhublého, poraněného vlka a předpokládala, 

že Annu pokousal on. Dnes měli Annu pohřbít.

„Momentálně není žádný důvod k panice, přesto veřej-

nosti doporučujeme užívat k procházkám v lese jen hlav-

ní cesty,“ přečetl si Dustin ještě jednou vyjádření poli-

cejního mluvčího. „Útok zvířete není možné v rozsáhlých 

a hustě zalesněných oblastech typu Canyon Forest nikdy 

zcela vyloučit…“

Vedle článku byla vyfotografovaná výstražná žlutá ta-

bule s nápisem: „Opuštění vyznačené cesty pouze na 

vlastní nebezpečí!“ Dustin se hořce zasmál. Takové ta-

bule měly být jako bezpečnostní opatření rozestavěné 

v pravidelných vzdálenostech na okrajích cest. Přitom 

mohly způsobit nanejvýš jediné: inspirovat JI k tomu, 

aby způsobila další neštěstí, pokud je ještě nablízku.

Dustin se znovu natáhl na svou nepohodlnou dřevěnou 

pryčnu. Opuštěná chatka, která mu sloužila jako úkryt, 
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stála kousek od starého kamenolomu sousedícího s Ca-

nyon Forest. Měl v úmyslu strávit tu i příští dny, protože 

stále ještě nevěřil v úplný mír. ONA na sebe sice od 

 Anniny smrti neupozorňovala, avšak Dustin si nemohl 

být jistý, jestli přece jen někde v Canyon Forest nečíhá, 

zda její momentální opatrnost není předzvěstí dalšího 

bestiálního útoku. Klid před bouří… Už dobře věděl, že 

v jejím jednání není žádný systém, že je zosobněním čiré 

momentální zvůle. Obzvlášť zákeřné byly chvíle, kdy si 

začal připadat v bezpečí a doufat, že ONA na svůj ďábel-

ský plán rezignovala – že opustila záměr, který pojala 

před sto lety, kdy se rozhodla být jemu i jeho blízkým 

stále v patách. Až na věky. V takových chvílích býval 

nepozorný a lehkomyslný, čímž jí poskytl prostor, aby se 

znovu připravila a nečekaně zaútočila.

Umínil si, že počká a připraví se na všechno. A až 

zjistí, kde se skrývá, vyzve JI konečně na souboj. Už 

před NÍ prchal dost dlouho, dost dlouho doufal, že ONA 

se jednou pronásledování nasytí. Už nemohl. Chtěl, aby 

to všechno skončilo – i kdyby měl prohrát. Musí se o to 

pokusit, jinak dojde k dalším neštěstím. Náhle mu před 

očima znovu vytanul hrozný obraz Annina mrtvého 

těla. Ani on sám by nečekal, že ONA dokáže být tak 

krutá.

Dustin přistoupil ke špinavému oknu chatrče. „Jsem 

tak rád, Sáro, že se ti nic nestalo,“ zašeptal – a přistihl se, 
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že ve skrytu duše děkuje vyšší moci za to, že to byla 

Anna, kdo musel zemřít. Anna, a ne Sára.

Sára kráčela kolejní chodbou k Mayině pokoji a cítila 

v břiše zvláštní lechtání. Byla skoro tak nervózní jako 

před zkouškou z fyziky. Tušila, že May prodělala velký 

otřes, a to, co jí sdělila staniční sestra z městské nemoc-

nice, její domněnku pouze potvrdilo. Sára chtěla May 

navštívit po Annině pohřbu, ale kamarádku krátce před-

tím propustili. 

„Musí se šetřit a nesmí se rozčilovat,“ řekla sestra, „ale 

přátelská návštěva jí určitě neuškodí. Potřebovala by 

trošku rozveselit.“ Pak zamyšleně dodala: „Tu dívku 

něco trápí. Ubožátko, její rodiče ani nepřijeli, aby jí po-

mohli.“ Sára věděla, že musí s přítelkyní jednat šetrně, 

i když ji na jazyku pálilo tisíc otázek a pořád ještě byla 

šokovaná jejím výstupem.

May se tehdy vřítila do Dustinova pokoje a s obličejem 

plným nenávisti ho obvinila z Anniny vraždy. Cestou 

ven se pak zhroutila. Sára, která běžela za ní, se rozkři-

čela, ničeho jiného prostě nebyla schopná. Naštěstí jim 

hned přiběhlo na pomoc několik lidí a kdosi zavolal sa-

nitku. May odvezli do nemocnice a nechtěli k ní nikoho 

pustit s tím, že potřebuje absolutní klid.

Když stála před Mayinými dveřmi, Sára na okamžik 

zaváhala. Opravdu je to dobrý nápad, jít za ní už teď? 
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Ale May jistě čeká na zprávy od ní. Přemohla se a zakle-

pala. „May? May, jsi tam?“ Sára tiše naslouchala. Po 

chvíli se přiblížily tiché kroky. May otevřela dveře a po-

dívala se na Sáru unavenýma očima. Sára se polekala. 

May byla vychrtlá a pobledlá. Světlé vlnité vlasy měla 

rozcuchané, padaly jí do obličeje. Bleděmodrý sepraný 

župan plandal na jejím hubeném těle. Vypadala v něm 

ještě křehčí a nevýraznější než jindy.

Jako kdyby existovala jen z poloviny, pomyslela si Sára.

„Ahoj, Sáro, tak pojď dál.“ Mayin hlas byl slabý a tro-

chu zastřený. Sára si všimla, že kamarádce je zima, 

i když topení v místnosti běželo naplno.

May okamžitě zalezla zpátky do postele a přitáhla si 

přikrývku až k bradě. Sára si svlékla kabát a posadila se 

na jednu ze dvou židlí. Automaticky hledala černý kožený 

řemínek s červeným přívěskem, který zahlédla před něko-

lika dny viset přes opěradlo Mayiny židle, ale nikde ho 

neviděla. Zato jí pohled padl na fotku ležící na nočním 

stolku rubem vzhůru. Tu si prohlédla, když byla u May 

naposledy. Vězela tenkrát mezi dvěma povysunutými 

knížkami. Byla na ní May a kluk, který Sáře připomínal 

mladíka, jehož našli před více než rokem v Chicagu po-

dobně zřízeného jako teď Annu. Jmenoval se Simon.

Sára si uvědomila, že jí neklidně buší srdce, jako vždy, 

když si připadá vydaná na milost a nemilost čemusi ne-

známému. Mezi ní a May bylo tolik nevyslovených věcí! 
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Oběma dívkám bylo jasné, že onen osudový večer nemů-

žou jen tak přejít a bavit se o hloupostech, jako je třeba 

škola. Stalo se toho příliš mnoho a všechno to mezi nimi 

zelo jako temná propast. Sára pozorovala May, která byla 

ponořená do vlastních myšlenek a nervózně poškubávala 

přikrývkou. Už dlouho jí bylo jasné, že May skrývá ja-

kési tajemství, které nechce za žádnou cenu vyzradit. 

Obvykle Sára chápala, že se lidi nechtějí bavit o všem. 

Sama se nakonec také držela zpátky, když se jednalo 

o její vlastní minulost. Ale teď se nemohla zbavit pocitu, 

že Mayin příběh je důležitý i pro ni samotnou. Tím, že se 

seznámila s Dustinem, se možná nevědomky stala sou-

částí Mayina tajemství. Sára zavřela oči. Nebude snadné 

nalézt správná slova a přimět May, aby se jí svěřila. 

A i kdyby se to podařilo, pro Sáru může být problém tu 

pravdu přijmout.

Co když je Mayino obvinění pravdivé? ptala se v du-

chu. Co když je Dustin skutečně bestiální vrah, jen mě 

svým neuvěřitelným příběhem okouzlil a zaslepil, takže 

nevidím realitu? Při té myšlence se Sára zachvěla zimou, 

přestože v Mayině pokoji bylo horko. Vybavily se jí Du-

stinovy temné oči, cítila jeho jemné rty na svých, připo-

mněla si, jak teple a hořce voní hlínou a lesem i jak bez-

pečně se cítila v jeho náručí.

Ne, pomyslela si. Ten ještě není ztracený. Dustin není 

krvelačná bestie. A budu tomu věřit tak dlouho, dokud 
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mi někdo nedokáže opak. A pokud nebudou žádné důka-

zy, znamená to, že Dustin pořád může doufat, že potká 

svou pravou lásku, která ho vysvobodí. I kdybych tou 

láskou neměla být já, chci mu darovat alespoň tu vzác-

nou naději. Chci, aby zase věřil sám v sebe. A k tomu 

potřebuji May. Je to jediný člověk, který mi může po-

moct. Zná věci, které jsou důležité. Důležité pro mě, pro 

Dustina – pro nás.

Když Sára otevřela oči, postřehla Mayin zkoumavý 

pohled. Kamarádka ji zřejmě celou dobu pozorovala.

Sára, s pocitem přistiženého provinilce, si rozpačitě 

odkašlala. 

„Je ti už fakt dobře? Zvládáš to tu sama?“ začala co 

možná neutrálně. „Jsi pořád dost bledá. Nemáš hlad? 

Mám ti pro něco skočit?“

May zavrtěla hlavou. „Ne, děkuju, už jsem jedla. Do-

cela se mi vrací chuť k jídlu.“ Sklopila oči. „Já… slyšela 

jsem, že dneska byl pohřeb.“

Sára přikývla. „Jo, jdu právě odtamtud. Smuteční slav-

nost byla… naprosto neskutečná. Tak obyčejná, nija-

ká…“ Pak s úsměvem dodala: „Pravděpodobně nic podle 

Annina vkusu.“

May přikývla a také se usmála. „No, to máš asi pravdu.“

Dívky chvíli zamyšleně mlčely.

„A co vyšetřování?“ zeptala se znenadání May. „Mají 

už nějakou stopu, která by mohla vést k vrahovi?“ Sára 
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rychle vzhlédla. „Žádný vrah neexistuje,“ prohlásila ka-

tegoricky. Pak se zhluboka nadechla. Musela se ovlád-

nout, aby na Mayinu provokativní otázku nereagovala 

moc rozhorleně. Nechtěla, aby se zase hned pohádaly. 

„Poblíž Annina těla našli mrtvého vlka,“ pokračovala. 

„Byl zraněný, proto byl nejspíš agresivní. Napadl Annu 

a takhle ji zřídil. Její smrt byla prostě nehoda.“ Sára hle-

děla May pevně do očí. „Jestli narážíš na Dustina, nemá 

s tou věcí nic společného.“

May zavrtěla hlavou a pohrdavě se ušklíbla. „Annu že 

napadlo zvíře?“ opakovala. „No to je pěkně přitažené 

za vlasy! Policajti tím asi chtějí uchlácholit lidi. Typické 

maloměsto – hlavně nenarušit tu falešnou idylku. Ne-

mějte strach, tady v Rapids jste v bezpečí…“ Záchvat 

kašle donutil May odmlčet se uprostřed věty. Trochu při-

dušeně pak dodala: „Ve skutečnosti vyšetřování nabeton 

odhalilo paralely s tou vraždou v Chicagu…“

„Ne, to není možné,“ přerušila ji Sára, která se samým 

napětím roztřásla. „Na mršině vlka byly nalezeny stopy 

Anniny krve. Příčina smrti byla tedy jednoznačná.“ 

Sára si uvědomila, že její hlas zní nejistě. I ona sama se 

v duchu divila, že policie ten případ uzavřela tak rychle 

a že média o něm prakticky mlčí. Ale také se jí ulevilo, 

protože kromě studentů, kteří Annu našli, nebyl nikdo 

vyslýchán. Nikdo zřejmě nevěděl, že se Dustin se Sárou 

v oné kritické době zdržovali v lese. Pouze jediná osoba 
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si zřejmě všimla, že zmizeli, a vydala se za nimi – Anna. 

Co jiného by dělala sama v lese? Jistě ji k tomu dohnala 

zvědavost nebo žárlivost… Sára znovu pomyslela na 

ony strašné skřeky. Měla o nich říct policii? To by pak 

ale musela vysvětlit, že byla v lese s Dustinem. A pokud 

by to udělala, probíhalo by vyšetřování jinak? Tyto 

otázky si kladla už celý týden a po celou dobu ji nepří-

jemně tísnily.

„May,“ zkusila to znovu. Snažila se o co nejklidnější 

tón. „Vím, co Dustinovi vyčítáš.“ Na okamžik zaváhala, 

než promluvila dál. „Dustin už jednu dívku zabil – svou 

přítelkyni Claru.“

May vytřeštila oči. Sára v nich spatřila úžas a zděšení. 

S něčím takovým May evidentně nepočítala.

„Šrotuje ti hlavou, jak tohle vím, viď?“ pokračovala 

Sára, ale na odpověď nečekala. „Dustin se mi přiznal. 

A také mi vysvětlil, proč to udělal. Chtěl ji ušetřit pro-

kletí věčnosti. Znám jeho tajemství, May. Svěřil mi ho.“

May se pomalu vracela řeč. „Dustin ti tedy svěřil, kým 

doopravdy je,“ řekla tiše a zabodla své oči do Sářiných. 

„Víš, že se musí živit krví. Víš, že už zabil člověka – 

a přesto ho obhajuješ?“

May nevěřícně zakroutila hlavou. „Sáro, ty jsi z té jeho 

šílené story totálně vyšinutá. Zamilovala ses do něj, pro-

tože vypadá tak tajemně a nepřístupně.“ May sáhla po 

sklenici vody stojící na nočním stolku a napila se.
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„Ale i když to odmítáš vzít na vědomí,“ pokračovala, 

„Dustin je nebezpečný, a to i pro tebe. Možná si myslíš, 

že by ti nic neudělal, protože jste si byli na pár chvil blíz-

cí, ale Dustin není normální kluk. Své jednání nedokáže 

předvídat ani on sám. Řídí ho instinkt. Když potřebuje 

krev, tak si ji vezme a nezáleží na tom, od koho.“

Sára otevřela ústa, aby jí oponovala. Chtěla se Dustina 

zastat, ale nedokázala ze sebe vypravit slovo. Mayina řeč 

ji ohromila. Jak to, že May Dustina tak dobře zná? 

Sáře v hlavě zavířil roj otázek, třepetaly se jako hejno 

splašených vran a klovaly do ní špičatými zobáky, takže 

nebyla schopná jediné jasné myšlenky.

„Sáro, buď ráda, že žiješ,“ pokračovala May. „Kdyby 

se Dustinovou obětí nestala Anna, pravděpodobně bys tu 

už neseděla.“

Sáře se zvedl žaludek. Vzhlédla k May a zavrtěla hla-

vou. „Ne, May, to není pravda! Dustin by mi nikdy neu-

blížil. Nikdy!“

May se hořce zasmála. „Okouzlil tě jako už mnohé 

jiné, nic víc. Jsi jím úplně posedlá, jinak bys za ním pře-

ce neběžela za tmy do lesa, hm?“ May zase zakašlala 

a sáhla po sklenici.

Sára se lekla, srdce se jí rozbušilo. „Jak to víš?“ vy-

máčkla ze sebe.

May opětovala její pohled. „Nevěděla jsem to,“ řekla. 

„Až doteď.“


