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Věnováno mému otci,
Robertu W. Petroffovi,

nejlepšímu tátovi na světě.
Vím, že navždy budu mít 

opravdového anděla,
který na mne dává pozor.

Chybíš mi a miluji tě.
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PODĚKOVÁNÍ 

Do této knihy toho bylo spoustu investováno a napadá mne spousta lidí, 
kterým chci poděkovat.

Na prvním místě je to má neuvěřitelná redaktorka Judy Goldschmidtová. 
Za tvůj talent, podporu a rady. A za to, že jsi mi dala šanci. Nemohla 
jsem se ocitnout v lepších rukou.

Zvláštní díky si zaslouží Francesco Sedita, Bonnie Baderová a všichni 
lidé z nakladatelství Penguin, díky nimž se tato kniha stala skutečností.

Dále si můj dík zaslouží:

J. David McKenney za nádherný design obálky.

Jodi Reamerová, moje agentka snů, za pomoc s celou mou kariérou.

Micol Ostowová, úžasná učitelka, kolegyně a kamarádka. Bez tebe bych 
tohle nedokázala.

Darci Manleyová za to, jak vyjekla, že to bude ta pravá knížka, sotva 
jsem řekla, že bych možná mohla něco napsat o dívce, která zjistí, že její 
otec je ďábel. A také za trvalou pomoc během celé práce na knize.

Joanne Donovanová za návrh názvu a mnoho dalšího. Yvette Ferreolová 
za čtení všeho, co jsem napsala. Anna Hackerová a Jocelyn Daviesová 
za neustálé povzbuzování, zpětnou vazbu a kamarádství. Shana 
Grossmanová za pomoc a podporu. Kristen Kempová za to, že ze mě 
udělala lepší spisovatelku. Totéž platí, byť v trochu jiném slova smyslu, 
o televizní stanici Fox 5. Poděkovat chci i dalším. Jsou jimi Macy, 
Patricia a všichni mí přátelé z řad spisovatelů. Děkuji jim za jejich 
nápady a podněty.

Děkuji své rodině a přátelům. Díky vám, díky vám, díky vám. Je toho 
hodně, co bych chtěla říct, a také mnoho lidí, které bych chtěla 
jmenovat. Jenže pak by byl tenhle seznam delší než celá kniha. 
V každém případě ale považuji za požehnání, že jste všichni součástí 
mého života.

Andreo, třebaže patříš do naší rodiny teprve krátce, nedokážu si ji bez 
tebe představit. Jsme šťastní, že tě máme.

Jordane, ty mne pravděpodobně znáš lépe než kdokoli jiný. Nemohla 
bych si přát lepšího bratra. Budu tady vždy pro tebe a vím, že to platí 
i opačně.

A konečně moje máma. Nenapadají mě ta správná slova. Co by 
měl člověk říci o někom, kdo vás vždy kladl na první místo a je tou 
nejúžasnější ženou, kterou zná? Ty jsi moje největší fanynka. A ráda 
bych, abys věděla, že já jsem zase tvoje.

Miluji vás všechny.
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kapitola

„Seš hnusná!“

Fajn, já vím, že tohle není ten nejhezčí způsob, 

jak mluvit s vlastní matkou, ale věřte mi – ona si to 

zasloužila.

Celé měsíce – konkrétně pět, abych byla přesná – 

jsem žadonila, abych mohla jít na koncert skupiny 

Mara’s Daughters. Na 110 % je to ta nejúžasnější ne-

závislá kapela, jaká kdy existovala, a kromě toho se 

fakticky chystala hrát v té naší díře, co je prý město. 

Sice jsem upřímně nechápala, proč se vlastně roz-

hodli přijet do Dobrotic v Pensylvánii, ale rozhodně 

jsem si kvůli tomu nestěžovala. Ten koncert byl nej-

větší událost, jaká se tu stala... no asi tak od vzniku 

světa. A k tomu všemu tady měli hrát zrovna v den 

mých třináctých narozenin.

Zní to, jako že se mi splnil sen, že?

1
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Jasně. Tak si zkuste sehnat lístky.

Myslela jsem, že to je tutovka. Matka ve vzác-

ném záchvatu normálního chování slíbila, že je pro 

mě a moji Ú.N.K. (úplně nejlepší kámošku) Gab-

riellu Gottliebovou sežene. Jenže v prodeji na inter-

netu byly pryč za patnáct vteřin a fronty u předpro-

deje se táhly až kamsi za hranice nekonečna. Ceny 

na eBay se pak vyšplhaly do natolik závratných vý-

šin, že ani kdyby matka prodala naše duše, nemoh-

la by si to dovolit.

Což znamenalo, že jsem měla zkysnout u iTunes, 

zatímco nejlepší kapela, jakou jsem kdy slyšela, bu-

de koncertovat jenom několik bloků vedle. Připada-

lo mi to jako dost krutý fór. Mara’s Daughters jsou 

prostě bomba. Klidně se vám může stát, že vám ně-

která z jejich písniček bude znít v hlavě v jednom 

kuse třeba celé tři dny. Všichni to tvrdí. A když ří-

kám všichni, myslím tím Colea Danielse.

Právě on byl dalším důvodem, proč jsem ty lístky 

vážně potřebovala. Koncert mohl být konečně něčím, 

o čem bychom se my dva mohli spolu bavit. V hodině 

francouzštiny jsem zaslechla, jak říká Reidu Winter-

sovi, že Mara’s Daugheters jsou nejlepší nová kape-

la široko daleko. A jestli to má někdo vědět, tak je to 

on. Je strašný fanda do muziky. Pořád si bubnuje 
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na lavici a někdy si k tomu i potichu pobroukává. 

Úžasně sladké! Nepřicházelo v úvahu, že by si nechal 

koncert Mara’s Daughters ujít. Takže pro mě bylo ži-

votně důležité, abych tam byla taky.

Nic ale nenasvědčovalo tomu, že by se mi to 

mohlo splnit. Tedy přesněji řečeno... až do rána toho 

dne, kdy jsem měla narozky.

Všechno začalo jako kterýkoli jiný den. Budík 

jsem zamáčkla víckrát, než jsem si dokázala zapama-

tovat. Nakonec jsem vstala, oblékla se a tryskem se-

běhla ze schodů do kuchyně, kde jsem slupla (nebo 

vlastně spíš vdechla) snídani, abych to stihla do ško-

ly na první zvonění. Jenže když jsem si chtěla nasy-

pat misku cereálií Lucky Charms, stalo se cosi neče-

kaného. Z krabice vypadla obálka a v ní dva lístky 

na koncert Mara’s Daughters. Výkřik, který mi vy-

šel ze rtů, byl tak hlasitý, že matka popadla na svou 

ochranu půl druhého metru vysoký totem, než se 

odvážila vyrazit ze svého pokoje, aby zjistila, co se 

vlastně děje.

Prosím vás, jen se teď na nic neptejte.

„Angel,“ vydechla máti a celá se chvěla. „Co se 

stalo?“

S černými kudrnatými vlasy, spánkem připlácnu-

tými k temeni hlavy, hnědýma očima zabodávajícíma 
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se do mého obličeje jako dvojice laserů, v modrém 

neforemném županu hozeném přes staromódní kvě-

tinkovanou noční košili a s tou neskutečně velkou 

tyčí v ruce matka vypadala, jako kdyby právě uprch-

la z blázince. V tu chvíli mi to ale bylo fuk. Máti si to 

namířila rovnou ke mně. „Děkuju, děkuju, děkuju, 

děkuju,“ drmolila jsem. Zmohla jsem se jenom na to, 

že jsem ji objala – s totemem a vším tím ostatním. 

„Jak jsi je sehnala?“

„Cože?!“

Vteřinu na mě zírala, jako kdybych ji právě vzala 

po hlavě tím obrovským polenem, co držela v ruce.

„Ty lístky!“

Byla úplně mimo.

„Tyhle,“ řekla jsem a zvedla vstupenky.

Matka se ke mně pomaloučku a opatrně přiblíži-

la. Tvářila se, jako kdybych v ruce držela sice malou, 

ale o to nebezpečnější šelmu, která by se na ni mohla 

při sebemenším nevhodném pohybu vrhnout.

„Kde jsi to vzala?“

„V cereáliích.“

Vyškubla mi lístky z ruky i s obálkou, kterou 

obrátila vzhůru nohama. Vypadl z ní ještě maličký 

kousek papíru. Předtím jsem si nevšimla, že matka 

nechala v obálce účtenku, takže mi její chování ko-
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nečně začínalo dávat aspoň trochu smysl. Došlo mi, 

že nechce, abych věděla, kolik za ty vstupenky vy-

solila.

Rychle sebrala účtenku z podlahy. Když se na ni 

podívala, málem jí vypadly oči z důlků. „Na ten kon-

cert nemůžeš jít,“ vykřikla.

„Jak to myslíš, že tam nemůžu jít? Vždyť jsi to by-

la ty, kdo mi tyhle lístky koupil. Teď si je už nemů-

žeš vzít zpátky.“

„Řekla jsem, že nikam nepůjdeš.“

„Moc tě prosím, tohle mi nedělej,“ zaškemrala 

jsem a popošla o krůček k ní. „Aspoň ne dneska. Ne 

na moje narozeniny.“

„Já ti nic nedělám. Já to dělám pro tebe,“ odtuši-

la matka.

Oči mi zaplavily slzy. Proč se tak chová? Ve škole 

jsem byla odjakživa naprostá nicka – holka, ze které 

si ostatní už ani nedělají srandu. Proč mi matka ne-

může dovolit něco, co mi třeba pomůže zapadnout 

mezi ostatní? Aspoň trochu.

Máti sevřela účtenku ještě pevněji. Nedokázala 

jsem pochopit, v čem by mohl být problém. Vždyť ty 

lístky přece sama koupila.

„Já je klidně sama zaplatím. Mám ještě nějaké pe-

níze za hlídání dětí.“
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„Nejde o peníze,“ řekla.

„Tak o co jako?“

Očima krátce pohlédla na účtenku a znovu zved-

la pohled. „O nic.“

Ať už se jednalo o cokoli, klíčem ke všemu byl 

očividně kousek papíru v její ruce. „Můžu se na to 

podívat?“

„Ne,“ odsekla matka.

„Nech mě jenom, ať...“

Matka zmuchlala papír do maličké kuličky a chtě-

la si ji nacpat do pusy. Než to ale stihla, popadla 

jsem její ruku. Na tenhle manévr jsem byla připra-

vená. Nestalo se poprvé, že se pokusila sníst něco, 

co jsem podle ní neměla vidět. Loni v létě takhle po-

obědvala můj rodný list.

Škubala jsem matčinými prsty a pokoušela jsem 

se vytáhnout papírek z jejich sevření. Držela pevně, 

ale já jsem měla výhodu. Matka kromě papíru svíra-

la i svůj totem, který jí bránil, aby se přede mnou da-

la na útěk. Ještě jednou jsem škubla a konečně jsem 

vyprostila účtenku z její ruky. Až na to, že to žádná 

účtenka nebyla. Jenom krátký vzkaz.

A stálo tam: „Všechno nejlepší, táta.“
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kapitola
2

Chytla jsem se rukama za břicho. Do jakých psy-

chohrátek se to moje matka pustila tentokrát? „Proč 

jsi ten lístek podepsala jako táta?“

Odvrátila ode mě pohled.

Sevřela jsem si žaludek ještě pevněji. „Tak co se 

děje?“

Matka pořád nic neříkala.

„Prostě mi to řekni. Proč jsi to udělala?“

„Já to neudělala,“ odpověděla.

To už začínalo být opravdu trochu moc. Do-

konce i na moji matku. Zvykla jsem si, že se cho-

vá... ehm... jinak než ostatní. Byla fanatickou stou-

penkyní hnutí New Age. Což bylo fakt zlé. Pustila 

se dokonce do internetového prodeje „magických“ 

kamenů, lektvarů a dalších „léčivých“ produktů 

na www.auras.com. Jo, přesně tak. Auras, jakože 
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každému dodáme auru na míru. A zrovna minu-

lý týden jsem přišla domů a našla ji, jak cpe mo-

je kraťasy do našeho grilu značky George Foreman. 

Když jsem se jí zeptala, co to má znamenat, prohlá-

sila, že je připravuje na zaklínadlo, které by mělo 

zajistit moje tělesné bezpečí. Načež se znovu pusti-

la do grilování, jako kdyby to byla naprosto běžná 

činnost, kterou dělá každý den.

Čekala jsem, jestli z matky vypadne něco další-

ho, ale nezdálo se, že bych z ní ještě cokoli dosta-

la. A pak se moje rty začaly bez dovolení pohybovat 

a z hlasivek vyšel zvuk.

„Je táta opravdu mrtvej?“

Prostě ze mě ta otázka vypadla. Už mockrát jsem 

se na to chtěla zeptat, ale vždycky jsem se ovládla. 

Tentokrát to znělo, jako kdybych se ptala současně 

sama sebe. Nejsem si vlastně ani jistá, odkud se vza-

lo moje podezření. Vždycky se zdálo, jako by se má-

ma čehosi bála, kdykoli o něm mluvila – jako kdyby 

snad hrozilo, že on uslyší, co říká.

„Ano, je mrtvý,“ odvětila matka po odmlce, kte-

rá trvala asi tak sedm desetiletí. V tu chvíli zablikalo 

světlo, což mi připadalo jako podivná souhra okol-

ností, matka se pevně chytila kuchyňské linky a za-

vřela oči. „No vlastně... je svým způsobem mrtvý.“
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Cože?!

„Člověk nemůže být mrtvý svým způsobem. Buď 

je mrtvý, nebo není.“

„To není vždycky pravda,“ namítla matka a pře-

hrabovala se v zásuvce kredence.

„To nedává ani trochu smysl,“ vykřikla jsem. 

„Prostě mi to řekni. Je můj otec naživu?“

Matka místo odpovědi vytáhla nejméně tucet 

krystalů, které měla poschovávané na nejrůznějších 

místech v kuchyni, a rychle je rozložila do kruhu 

na podlahu kolem mě.

„Co to děláš?“ zeptala jsem se a vystoupila jsem 

ven z jejího kamenného vězení.

„Chráním tě,“ odvětila matka a popošla o krok 

ke mně.

„Tak mi prostě řekni, jak to je s mým tátou.“

Zasunula mi do obou kapes po jednom krysta-

lu. „Je pro tebe lepší, když jsi od něho dál. Tvůj otec 

je...“

„Jasně, jasně,“ přerušila jsem ji. „Můj otec je pro-

stě ďábel.“ Tohle jsem už slyšela. Víckrát, než bych 

dokázala spočítat. „Jasně. A teď magicky vystoupil 

po třinácti letech z podsvětí jenom proto, aby mi vě-

noval lístky na Mara’s Daughters.“

„Vypadá to tak.“ Hleděla na mě a ve tváři měla 
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smrtelně vážný výraz. „Ačkoli podle toho, jak ho 

znám, se prostě snaží najít si nějakou cestičku, aby 

pronikl do tvého života.“

„Takže pořád žije?“

„Ne.“ Zatáhla za pásek županu.

„Mami,“ začala jsem a snažila jsem se posbírat 

všechny zbytky sebeovládání. „Můžeš se pokusit se 

mnou konverzovat tak, jako kdybychom obě dvě 

hovořily týmž jazykem? Co se vlastně děje?“

„Nic. Tvůj otec je mrtvý. Ten vzkaz jsem napsala 

já. Myslela jsem, že by bylo hezké, kdybys měla ně-

co od něj. A pak jsem změnila názor.“

Stiskla jsem krystal v levé kapse takovou silou, 

až jsem v dlani začala ztrácet cit. „Tak co teda zna-

mená to ,svým způsobem mrtvý’?“

„To je dobrá otázka,“ odtušila matka. „Co je to 

vlastně smrt? Jenom proto, že něčí tělo opustí tuto 

planetu, není nutné, aby jeho duše ode...“

Skočila jsem jí do řeči. „Mami. Prosím. Těch du-

chařin už bylo dost. Prostě mi jenom řekni, co jsi 

tím myslela.“

Dlouze vydechla. „Prostě jenom to, že ve tvých 

vzpomínkách nezemřel.“

Nyní byla řada na mně, abych na matku upřela 

pronikavý pohled. Já se s tím mužem přece nikdy 
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nesetkala. Takže jak bych na něho mohla mít jaké-

koli vzpomínky?

„Promiň,“ řekla matka. „Byla to chyba.“

Hm... Tak tohle bylo slabé slovo roku.

„Takže ty vstupenky jsou od tebe?“

„Ano.“

„Pak to tedy znamená, že na ten koncert můžu 

jít,“ pronesla jsem spíše jako oznámení než otáz-

ku.

Matka se zarazila. „Ano. Můžeme na ten kon-

cert jít.“

Alelúúújááá!!! Konečně! Počkat... Myslela to má-

ti opravdu jako že my? „Ty jsi tím chtěla říct já a Ga-

bi, že jo?“

„Ne. Já jsem myslela ty a já. Jsi ještě příliš mladá, 

abys někam chodila bez dozoru dospělého.“

Nemohla jsem přece jít na koncert s vlastní mat-

kou. Nikdo přece nechodí s rodiči. Dokonce ani 

Max Richardson, a ten je ve škole ještě větší mimoň 

než já. Pokud je teda něco takového možné. Vždyc-

ky to byl loser bez kámošů, ale když ho dala učitel-

ka loni v biologii do dvojice s Courtney Lourdeo-

vou, byla z toho už úplná katastrofa. Pitvali spolu 

oko krávy. Max tehdy udělal první řez a skončilo 

to tím, že veškerá tekutina z oka vystříkla na úplně 
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nový svetřík Courtney. Stačil na to jediný špatný po-

hyb skalpelem a jeho osud naprosté nuly byl navždy 

zpečetěný. „Já nepotřebuju žádný garde. Ten kon-

cert mají na střední. To je tady v naší ulici.“ Většina 

akcí v městečku se konala tam. Byl to největší sál 

v celých Dobroticích.

„Mně je jedno, že to bude hned vedle. Na něco 

takového nepůjdeš sama.“

„Nebudu tam sama. Budu s Gabi. Jestli ti na mně 

vůbec záleží, tak mě necháš jít bez tebe,“ žadoni-

la jsem a dělala ty nejsmutnější oči. „No tak! Jenom 

jednou, když mám ty narozky. Pro tohle bych třeba 

i vraždila.“

„Angel Dobromilo Garrettová, už nikdy nechci 

slyšet, jak ti z úst vychází něco takového.“

Říkala jsem vám už přece, že moje matka je tak 

trochu cvok. Kdo jiný by dal svému dítěti jméno 

Dobromila?

„Že mi z nich vychází jako co?“

„Že bys byla schopná zabíjet.“

Tohle už na mě bylo vážně moc a udeřila jsem 

hlavou o kuchyňskou linku, což nebylo zrovna nej-

chytřejší. Bolelo to. „To se tak přece jenom říká. Já 

se nechystám nikoho zavraždit. Prostě jen chci jít 

na ten koncert.“
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„Klidně můžeš. Se mnou.“

„Ale mami...“

„Angel, už to nechci poslouchat. Můžeš si vy-

brat. Buď půjdeš na koncert se mnou, nebo nepů-

jdeš vůbec. Konec debaty.“

Rozběhla jsem se k zadním dveřím. Jednu no-

hu jsem už měla venku, když jsem se ještě otočila 

za matkou. „Seš zlá! Kéž by táta byl naživu. I ďábel 

by byl lepší než ty.“
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Uháněla jsem ke škole a moje kolo začínalo na-

bírat netušenou rychlost. Cítila jsem se, jako kdy-

bych se řítila pryč z té naší díry, třeba do Vrahova, 

Chudákova nebo Podřežkrků – anebo do někte-

rého z dalších měst, která moje matka bojkotu-

je. Máti soudí, že jméno, jež dané místo má, ovliv-

ňuje jeho auru. Což je taky důvod, proč žijeme 

v Dobroticích. Matka tvrdí, že všechno tady má 

mírumilovné vibrace. Očividně tu nikdy nechodi-

la do školy.

Se zaskřípěním brzd jsem zastavila své kolo rů-

žovoučké jako od pudru jeden blok od obecní zá-

kladní školy, před dávno opuštěným domem McBri-

nových. Gabi tam už jako obvykle čekala. Seděla 

v trávě a četla cosi o zamilovaných puberťácích. 

Z titulní strany knížky se smála jakási superkočka, 

3
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které se nakonec podaří vyřešit všechny problémy 

a ještě skončí v náruči sexy kluka. Kdysi jsem tako-

vé knížky taky četla, ale už se k nim nehodlám vra-

cet. Dokud nenarazím na důkaz, že se podobné věci 

stávají i ve skutečném životě, tak jsem s tímhle žán-

rem skoncovala.

„Ahoj,“ zamumlala Gabi a sotva zvedla pohled 

od stránky.

Gabi nesnáší, když musí přestat se čtením upro-

střed kapitoly. Tvrdí, že to je stejné jako zastavit 

DVD během nějaké pikantní scény. Když pak ale 

dočte, rozpovídá se tak, že je těžké ji zastavit. Potře-

ba mluvit je v jejím případě stejně silná jako nutnost 

dýchat. Než k tomu však došlo, mrskla jsem za keř 

svůj barevně sladěný růžovoučký ohoz. Lze použít 

slovní spojení matka s komplexem přehnané péče? 

Nepřicházelo v úvahu, abych do školy dorazila oble-

čená od hlavy až k patě jako z domečku snů panen-

ky Barbie.

Gabi vstala a já hodila za vším ostatním i kolo.

„Kde máš batůžek?“ zeptala se Gabi.

„Doma. Spěchala jsem.“

Rozesmála se.

„No co je?“ dožadovala jsem se vysvětlení a zkří-

žila jsem ruce na svých neexistujících prsou.

Pocertena_zlom_CZ.indd   21Pocertena_zlom_CZ.indd   21 23.4.2012   15:43:2023.4.2012   15:43:20



22

„Jenom mi připadá srandovní, že jsi neměla čas 

zvednout batůžek, ale nezapomněla sis navlíknout 

snad všechny chrániče, co se prodávají.“

Dobrý postřeh. „Nebudeš věřit, jaké jsem měla 

ráno!“

„O tom mi něco povídej,“ nenechala mě Gabi po-

kračovat. Vzápětí se narovnala a nasadila svůj nej-

vážnější výraz. „Moje drahá Gabi, mám poněkud 

obavy, pokud jde o tvé známky a taky o to, že vůbec 

nesportuješ. Průměr 2+ je v pořádku, ale nezapomí-

nej, že ty máš na víc. Je hezké, že ráda zpíváš a hraješ 

divadlo, ale víš, co by bylo lepší? Mít samé jednič-

ky, dovést k vítězství plavecký tým a přinést domů 

olympijskou medaili.“ Gabi přestala imitovat matku 

a plácla se do čela. „Proboha... Já jsem úplná blbka. 

Skoro jsem zapomněla na ty tvoje narozky.“

Gabi vyskočila ze země a vší silou mne objala, 

čímž mě v podstatě udusila. Mám asi tak metr pa-

desát a Gabi měří o dobrých patnáct centimetrů 

víc. 

„Počkej, tady někde to bude. Vím, že jsem to vza-

la,“ vyhrkla, když mě konečně pustila, a rozběhla se 

ke svému batůžku. Vzápětí vytáhla sáček z bílého 

papíru a podala mi ho. „Je to trochu rozmačkané, 

ale pořád to chutná dobře.“
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Podívala jsem se do sáčku. Byl tam rozmačkaný 

košíček s hromadou lepkavé, zářivě červené polevy. 

Důležité ale bylo, že na mě Gabi nezapomněla.

„Nebuď zklamaná. Mám pro tebe ještě něco, ale 

to až pak. A můžeme si taky vybrat, co podnikne-

me večer. Třeba se můžeme jít kouknout na Myšlen-

ky zločince, i když pak asi nebudu tak týden spát, 

nebo...“

„Nebo jsme taky mohly jít na koncert Mara’s 

Daughters, kdyby se moje matka přestala chovat ja-

ko blázen.“

Tohle Gabi umlčelo. „Cože?!“ vyjekla.

Stručně jsem jí vylíčila celou ranní story se vstu-

penkami.

„To néééé!!!“ vykřikla Gabi a začala si tahat 

za konečky světle hnědých vlasů.

Vždycky se můžu spolehnout, že Gabi předvede 

pořádnou reakci. 

„Přesně tak,“ napodobila jsem její tón. „Máti už 

v minulosti provedla spoustu trhlých věcí, ale to-

hle... tohle je...“

„Příšerně krutý,“ dokončila Gabi větu za mě. „To 

nedává vůbec žádný smysl.“

Přikývla jsem a ještě jednou jsem se podívala na 

svoje schované věci, jež byly dokonale maskované 
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za keři. Pak jsem s Gabi v závěsu vykročila směrem 

ke škole.

„Proč strčila tvoje máti ty lístky do krabice s cereá-

liemi se vzkazem podepsaným jako tvým tátou?“

„Já nevím,“ řekla jsem s pohledem upřeným na 

svoje černobíle kostičkované vansky. Když se sou-

středím na jednu věc, pomáhá mi to myslet.

„Třeba,“ pronesla Gabi a dusila v sobě smích, „to 

tvojí mámě poradily čajové lístky.“

„To je možný. Anebo jí to řekl duch Kleopatry.“ 

Přála jsem si, abych to myslela jako fór.

„Já už vím, jak to bylo,“ prohlásila Gabi. „Tvoje 

matka uspořádala seanci a náhodou přivolala tvého 

otce ke spiritistickému stolku. Pak se ale jeho duch 

zmocnil vlády nad jejím tělem a donutil ji, aby kou-

pila ty lístky.“

„Anebo možná...“ Na chvíli jsem se odmlčela 

a přemýšlela. „Anebo možná můj otec opravdu ži-

je.“
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 „To mi nedává smysl,“ prohlásila Gabi a zavrtě-

la hlavou. „Tvoje matka by nepustila tátu do domu, 

aby tam schoval ty vstupenky. Kromě toho by ti ne-

lhala o tom, že je mrtvý.“

Okousávala jsem si nehet na ukazováčku. „Děla-

la by to, kdyby si myslela, že mě tím chrání.“

Gabi nakopla kamínek podpatkem semišové bo-

ty. „No dobře. Ale celou dobu přece říká, že...“

Rychle jsem jí skočila do řeči. „Moje matka je 

cvok,“ zašeptala jsem. Nikdy jsem nechápala, co 

přesně tím máti myslí, když o mém tátovi mluví jako 

o „ďáblovi“. Kdyby to byl prostě flákač, zvládla bych 

to. Nebyla jsem si ale jistá, jestli ustojím, pokud se 

ukáže, že „ďábel“ je krycí označení pro zločince ne-

bo něco ještě horšího.

„Přijdeme pozdě,“ řekla jsem a vyrazila rychle 

4
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po schodech ke vchodu do školy. Nechtělo se mi už 

v tomhle rozhovoru pokračovat.

Gabi vběhla do budovy za mnou, ale moc da-

leko jsme se nedostaly. U vchodu nás zastavila 

Courtney Lourdeová a hned si Gabi přeměřila po-

hledem.

„Už zase? To ne...“ zamumlala Gabi a zatahala se 

za pramen vlasů.

Courtney se snaží proměnit život Gabi v peklo 

od loňského roku, kdy ji Gabi porazila v souboji 

o roli Nancy v muzikálu Oliver! Courtney tenkrát tu 

roli fakt chtěla. Dokonce tehdy Gabi řekla, že spo-

lu můžou kamarádit, sedět u jednoho stolu v jídelně 

u oběda, no prostě cokoli na světě... jenom když se 

ona téhle role vzdá. Jenomže Gabi to neudělala. Pak 

mi řekla, že stát se členkou Courtneyina slepičince 

by jí za to nestálo.

Nerada to přiznávám, ale na jejím místě bych se 

nejspíš na celý muzikál vykašlala. Nejde jen o to, že 

Courtney je nejoblíbenější holka na druhém stupni 

zdejší základky, ale kromě toho se taky pořád vyba-

vuje s Colem. Stát se její kamarádkou znamená být 

automaticky in.

„Nepřichází v úvahu, aby tě letos obsadili,“ pro-

nesla Courtney zpěvavým hlasem.
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Škola se tentokrát pouštěla do nastudování mu-

zikálu Jsi dobrý muž, Charlie Browne. A obě dvě, 

Gabi i Courtney, už postoupily do dalšího kola 

v konkurzu na roli Lucy.

„S tím nepočítej,“ odpověděla Gabi a utáhla si 

pramínek vlasů tak těsně kolem prstu, až jí zfialo-

věl. „Už jednou jsem tě porazila.“

Tohle jsem musela Gabi přiznat. Měla odvahu. 

Postavit se Courtney bylo jako zahrávat si s vlkodla-

kem. Něco takového si člověk mohl dovolit jen v pří-

padě, že disponoval super sílou a rychlostí a ještě měl 

na své straně četu bodygardů. V opačném případě 

vám hrozilo, že přijdete o některou z končetin.

Courtney zakoulela očima. „Letos režíruje pro-

fesorka Torinová. A ta má hudební sluch.“ S těmi 

slovy Courtney pohodila zářivě plavými vlasy, až jí 

přelétly přes rameno, otočila se na podpatcích a od-

kráčela za svými dvěma nejlepšími kámoškami, Jay-

din Sallowayovou a Lanou Perkinsovou.

„Zapomeň na ni,“ zašeptala jsem. „Ta nemá o ni-

čem ani páru.“

Zamířily jsme ke třídě, ale ušly jsme sotva něko-

lik kroků, když nás dohonil Max. Přísahala bych, 

že tenhle kluk má v sobě zabudovanou GPS. Kdy-

by dostal za úkol najít mě někde na Times Square 
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na Silvestra o půlnoci, dokázal by to. Možná za to 

mohla ta jeho výška. Nepochybně byl nejvyšším os-

mákem v celé historii všech opravdu hodně vyso-

kých osmáků. Gabi od své mámy slyšela, že ten kluk 

má problém se žlázami.

Max se na mě přitrouble zašklebil a pak řekl: 

„Všechno nejlepší k narozeninám, Angel.“ Díval se 

ale spíš na mé vlasy než do mých očí.

„Díky,“ řekla jsem. Bylo milé, že si vzpomněl, 

jenže ještě milejší by bylo, kdyby tady místo něj stál 

Cole. Proč jenom musel být jediný kluk, který be-

re na vědomí mou existenci, Max Richardson? Byl 

tak... tak... nevím prostě... Představte si toho ptáka, 

co mu v seriálu Sezamová ulice říkají Velký pták. Je 

hodný, chce pomáhat a je obrovský. A teď si před-

stavte, že se do vás tenhle Velký pták nešťastně za-

miluje. Trapas. „Měla bych už jít. Bude zvonit.“

„Na,“ řekl a podal mi CD, které držel v ruce. 

Rychle se mi podíval do tváře a pak znovu zvedl po-

hled kamsi nad mou hlavu. „Jelikož nejdeš na kon-

cert Mara’s Daughters, vypálil jsem ti všechny jejich 

písničky. Můžeš si je zkopírovat do iPodu.“

Mluvil tak tiše, že jsem musela nastražit uši, 

abych ho slyšela. „Páni. To jsi nemusel...“

Přerušil mě zvonek.
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Max se rozběhl chodbou. „Tak zatím!“ zavolal, 

ohlédl se ještě přes rameno a zamával.

Gabi se rozesmála. „Vypadá to, jako kdyby tady 

někdo měl kluka.“

„Sklapni,“ odsekla jsem. Gabi věděla, že pokud 

jde o Maxe, moje slabost pro něj se vytratila už ně-

kdy v páté třídě. Na Valentýna tehdy skoupil všech-

ny lentilky z automatu a vybral pro mě jenom ty 

červené. Všechny byly rozteklé a poslepované do-

hromady, jak se v nich přehraboval. Neohraba-

nost toho dárku tak nějak převážila to hezké, co se 

za ním skrývalo. Jenže to byl prostě celý Max. Po-

slední na světě, co bych potřebovala, bylo, aby si ně-

kdo myslel, že s ním cokoli mám. Pak už by mě Cole 

na rande nikdy nepozval.

Právě v tu chvíli vyšel ze své kanceláře ředitel 

školy Stanton. „Slečno Garrettová, slečno Gottlie-

bová, mám vás dvě nechat po škole za to, že jste 

po zvonění na chodbě?“

„Ne, pane řediteli,“ odpověděla Gabi a vykuli-

la na něj oči. Hned vzápětí pokračovala, jako kdy-

by jejími ústy hovořila její matka: „Právě nyní jsme 

na cestě do třídy. Nikdy bych neudělala nic, co by 

mohlo poskvrnit mé záznamy. Jsou dosud napros-

to čisté.“
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„A já mám dnes kromě toho narozeniny,“ přidala 

jsem se. „Možná byste nás mohl nechat jít jen s va-

rováním?“ Zářivě jsem se na něj usmála a předvedla 

všechny dolíčky ve tvářích.

Na minutu mlčel. „Dobře, ale ať vás už podruhé 

nenachytám po zvonění. Znáte pravidla.“

„Ano, pane. To nebude problém. Budu se snažit, 

abych dělala čest svému jménu,“ ujistila jsem ho.

Zmateně se na mě podíval. Dokonce i ředitel 

školy zapomíná, kdo jsem.

„Angel,“ připomněla jsem mu a snažila jsem se 

zářit jako skutečný andílek.

„Jistě, jistě,“ zamumlal. „Ale teď už obě do třídy.“

Když jsme s Gabi mířily do třídy, zahlédla jsem 

naše odrazy ve skle vitríny se školními trofejemi. 

Je to někdy dost těžké nepřipadat si vedle Gabi ja-

ko naprostý lenoch. Vypadá vždycky tak upravená. 

S vlasy, jako kdyby si je česala hodiny, a se sladě-

ným outfitem, jako kdyby vystoupila z epizody se-

riálu Super drbna, kde hrála některou z matek. Já 

jsem přesný opak. Stačí se na mě jenom podívat 

a hned pochopíte, že moje ranní údržba zevnějšku 

trvá průměrně tři a půl minuty.

Zatímco jsme šly chodbou, stáhla jsem si gumič-

ku z copu a zkusila si vlasy sepnout znovu, abych se 
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zbavila boule, která se mi dělala na temeni. Gabi mi 

podala stuhu. „Můžeš zkusit tohle,“ řekla.

Ani nápad. Nepotřebovala jsem nic, abych si zvy-

šovala koeficient roztomilosti. Dospělí o mně vždyc-

ky říkali, že jsem roztomilá, ale pokud se já osobně 

o něco snažím, pak to je tajemný vzhled. Bohužel 

ale jediná věc, která by se na mě dala označit za exo-

ticky a tajemně působící, jsou oči. Ty jsou skoro prů-

svitné. Mně samotné připadají chvílemi naprosto co-

ol a jindy zase trochu tajuplné. Mění barvu podle 

toho, kde právě jsem. Někdy se zdají úžasně světle 

zelené a jindy zase skoro úplně černé. Působí to bi-

zarně.

„Země volá Angel,“ ozvala se Gabi. „Vnímala jsi 

aspoň slovo z toho, co jsem právě říkala?“

„Ne, promiň.“

„Právě jsem říkala, že...“ Gabi udělala dramatic-

kou odmlku. „Že pro tebe mám perfektní návod, jak 

můžeš mluvit s Colem.“

Konečně si získala mou pozornost.

„Pověz mu, že víš, jak moc zbožňuje Mara’s 

Daughters, a že mu chceš půjčit cédéčko se všemi 

jejich písničkami.“ Vytrhla mi disk z ruky podívala 

se na playlist, který Max napsal na druhou stranu. 

„Včetně těch méně známých.“
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Max by musel strčit hlavu do záchodové mí-

sy a spláchnout se, kdyby tušil, že inspiroval Gabi 

k plánu, jak mě dát dohromady s Colem. „Já nevím. 

Max by si to asi zrovna takhle nepřestavoval.“

„Ty nejsi Max.“

„Co když budu trapná?“ Kousla jsem do dvou 

nehtů najednou.

„Nebudeš. Tak do toho... Musíš to udělat. Máš 

přece narozeniny. Jestli nesebereš odvahu promlu-

vit s ním dneska, tak kdy jindy?“

„Fajn,“ řekla jsem, ačkoli jsem věděla, že tohle 

není zrovna správné. Gabi mi vrátila cédéčko.

Když jsme vešly do třídy, Gabi kývla bradou 

k vzdálenému místu na levé straně místnosti.

Tam, necelých sedm metrů daleko, seděl kluk, 

o kterém se mi poslední dva roky zdá i ve dne – Co-

le Daniels.

Zrudla jsem.

Aby to bylo všem jasné. Cole nebyl jen moje ne-

šťastná láska. Byla jsem jím posedlá. Jenomže on 

o mojí existenci věděl jen díky tomu, že mi musel 

ve třídě vždycky podávat papír s docházkou. Sedě-

la jsem za ním. Díky bohu za zasedací pořádek po-

dle abecedy.

„Do toho!“ Gabi do mě šťouchla.
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Posadila jsem se na svoje místo a v duchu jsem se 

snažila sama sebe povzbudit. Je to jenom obyčejný 

pokec. Zvládneš to. Prostě dělej, jako kdyby to byl 

Max. Když se moje nervy krapet uklidnily, poklepa-

la jsem Colea po zádech. Otočil se a podíval se mi 

do očí. Ne, tenhle kluk docela jistě nebyl Max.

Ztuhla jsem, neschopná vyřknout jediné slovo. 

Následovaly nejdelší čtyři vteřiny v historii vteřin.

Cole se na mě stále díval a povytáhl obočí. „Chtě-

la jsi něco?“

Zavrtěla jsem hlavou, že jako ne. Nedokázala 

jsem to. Dívat se na Colea bylo jako dívat se na sku-

tečného anděla. A já neměla ponětí, co někomu ta-

kovému říct.
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„Angel!“ vyjekla matka, když jsem odpoledne 

vkročila do kuchyňských dveří. „Co tady postáváš? 

Běž do obýváku a pusť si něco v televizi.“

Cosi viselo ve vzduchu. Matka nesnášela, když 

jsem se dívala na televizi. Měly jsme ji jenom pro-

to, že na History Channel občas vysílají dokumenty 

o okultismu a náboženství. Matka tvrdila, že televi-

ze je ďáblovým dílem (ačkoli jestli to je pravda, pak 

bych řekla, že ďábel nemůže být až tak špatný).

Neviděla jsem přesně, co matka dělá, protože ke 

mně stála otočená zády, ale najednou se ze dřezu 

ozval jakýsi strašný zvuk. Znělo to, jako kdyby se 

právě rozhodla nacpat do drtiče odpadků hliníko-

vé části kuchyňské linky. „Co to provádíš?“ Popo-

šla jsem o kousek blíž.

„Nic.“

5
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Očividně lhala, neboť to řekla asi o oktávu výš, 

než mluví normálně. Pokusila jsem se jí nahlédnout 

přes rameno, jenže matka předvedla obrat o sto osm-

desát stupňů a vyrazila jako střela do obývacího po-

koje.

Následovala jsem ji a plácla sebou na gauč vedle 

ní. „Dostala jsem dneska za jedna z testu z angliny,“ 

oznámila jsem jí.

„Hodná holka. Vzdělání je nejlepší obrana pro-

ti...“

„Proti neznámému, no jasně,“ nenechala jsem ji 

domluvit. Neměla jsem zájem vyslechnout si reprí-

zu matčiny oblíbené přednášky. „Takže když jsem 

byla tak šikovná a mám ještě k tomu narozky, moh-

la bych s Gabi na ten koncert?“

Sešpulila rty. „Angel... K tomu se už nebudeme 

vracet.“

„Ale mami...“

„Ne, to by stačilo,“ pronesla matka varovným tó-

nem. „Jednou to pochopíš.“

„O tom pochybuju,“ zamumlala jsem, vstala jsem 

a plná vzteku jsem se chystala vystřelit do svého po-

koje.

Máti se ale postavila taky. Věděla jsem, co bude 

následovat. Hodlala mne obejmout, jak to dělala 

Pocertena_zlom_CZ.indd   35Pocertena_zlom_CZ.indd   35 23.4.2012   15:43:2123.4.2012   15:43:21



36

vždycky, když jsme se pohádaly. Tvrdila, že se tak 

zbavíme negativní energie prostupující vzduch ko-

lem nás.

Strnule jsem stála s rukama přitisknutýma k tělu. 

Nemohla mne donutit, abych se chovala mile poté, 

co mi zkazila narozeniny a dost možná i celý život.

Matka vzápětí zvedla ruce a držela dlaně asi tak 

deset centimetrů nad mou hlavou. Měla zavřené oči 

a blábolila slova, kterým jsem nerozuměla. Neob-

jala mne! Místo toho recitovala jakési požehnání 

v sanskrtu.

„Vybodni se na to,“ požádala jsem ji.

Jenže místo aby přestala, objala mě a přitiskla si 

mě na prsa. Její hlas nabral na síle, jak se za mne 

stále modlila. Strčila jsem ruce do kapes a začala se 

modlit taky, aby to všechno už proboha skončilo. 

A v tu chvíli jsem v kapse ucítila cosi povědomého – 

dva hladké kousky tvrdého papíru.

Srdce se mi rozběhlo jako o závod, když jsem vy-

táhla vstupenky a podívala se na ně.

Zůstala jsem jako opařená. Tohle nemohla být 

pravda. A hned vzápětí se dostavila další myšlenka. 

Jak je něco takového možné?

Držela jsem vstupenky na koncert Mara’s Daugh-

ters.
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Podívala jsem se na ně a pak zase na matku.

Na matku.

Na vstupenky.

Na vstupenky.

Na matku.

Co to...?

Oči jí skoro vypadly z důlků, když si uvědomila, 

co držím v rukou.

„Dej mi je, Angel.“

„Ne.“

„Angel,“ pronesla varovně.

Nejsem idiot, a tak jsem se dala na útěk. „Jsou 

moje,“ křičela jsem, zatímco mě matka honila ko-

lem gauče.

„Ty jsi mi je vzala,“ obvinila mě. „A to ještě ne-

znamená, že jsou tvoje.“

S matkou jsme se zastavily a hleděly na sebe 

z opačných stran gauče. Obě jsme ztěžka supěly.

Vyrazí doleva nebo doprava? Nedokázala jsem 

to odhadnout. Potřebovala jsem únikový plán. Na-

horu bych se dostat dokázala, ale co pak? Než bych 

stačila otevřít okno, dostihla by mě. Nikdy bych jí 

neutekla. „Ty jsi mi tyhle lístky dala!“

„Nic takového jsem neudělala,“ bránila se a pře-

skočila gauč jako olympijská medailistka.
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Vyjekla jsem. Skoro mě chytila, ale já si to namí-

řila bleskově ke kuchyni. Hned mi byla v patách.

Popadla mě zezadu za tričko a přitáhla mě k so-

bě. Najednou jsme se obě ocitly na zemi a já leže-

la na ní.

„To mě hodláš zmást k smrti?“ zaječela jsem. 

„Nejdřív mi je dáš a pak si je zase vezmeš nazpátek. 

Pak mi je strčíš do kapsy a tváříš se, že o tom nic ne-

víš. A teď se o ně se mnou pereš?“

Matka neodpovídala. Místo toho se mi snažila 

vstupenky vyrvat z prstů. Držela jsem je vší silou, 

ale nedokázala jsem je zachránit. Matka měla sílu, 

když chtěla. Skoro si myslím, že všechno to listová-

ní v těžkých biblích a křižování bude nakonec dob-

ré posilování.

Roztrhala vstupenky na maličké kousky a hodi-

la je na podlahu.

„Nech toto!“ zaječela jsem, ale už na tom nezále-

želo. Bylo příliš pozdě. „Právě jsi úplně zničila mo-

je...“

Slova mi uvízla v krku.

Nevím, jak bych měla popsat to, co se stalo po-

tom, aniž bych vypadala jako osoba, která patří 

do svěrací kazajky nebo si zadělává na diagnózu no-

torické lhářky.
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Stalo se tohle: útržky papíru začaly pomaličku 

lézt k sobě. Když se konečně dotkly, splynuly do-

hromady a proměnily se znovu ve vstupenky. Bylo 

to, jako když se dešťové kapky slijí do jedné kaluže. 

Až na to, že něco takového člověk vidí každou chví-

li. A tohle bylo jiné. Tohle bylo ujeté.

„Ne, ne, ne, ne, ne,“ drmolila matka. Pak popadla 

vstupenky, vyrazila s nimi k drtiči odpadků a nacpa-

la je do něj tak hluboko, jak to jenom šlo.

Slyšela jsem, jak mechanismus zaskřípěl, a vidě-

la jsem, jak se papír rve na kousky. Načež jsem spat-

řila, jak vstupenky vylétly ze dřezu ven a přistály 

na kuchyňské lince. Naprosto nedotčené.

Co. To. Má. K. Čertu. Znamenat? Takové věci se 

ve skutečném životě nestávají. Napadlo mě, že mo-

je fantazie dostala křídla, rozlétla se nejspíš kamsi 

do vesmíru a naprosto se vymkla kontrole.

„Už dost!“ křičela matka. Sáhla do kredence pro 

miniaturní pochodeň, kterou používala k čištění 

krystalů. „Ustup,“ přikázala mi.

Vzápětí se ozvalo hlasité vvvššššš, když lístky 

vzplály plamenem. Na desce kuchyňské linky se vy-

pálil černě žíhaný flek, ale samotné vstupenky ne-

shořely. V duchu jsem zatoužila, aby to všechno byl 

jen výsledek toho, že jsem se při výtvarce nadýchala 
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výparů z lepidla, anebo že mi někdo u oběda řízl ně-

čím alkoholickým jogurtové mléko. Kdyby ani jed-

na z uvedených možností neplatila, hrozilo, že se už 

brzy stane mým domovem blázinec. Aspoň tam ale 

budu mít společnost. Podle toho, jak se máti sesu-

nula na zem a donekonečna štkala: „Zastav to, za-

stav to,“ bylo jasné, že tam poputuje se mnou.

Nevěděla jsem, co mám říct. Nevěděla jsem, co 

mám dělat. A tak jsem prostě zavřela oči. A rozhod-

la jsem se, že až je zase otevřu, bude všechno nor-

mální. Nic jiného nepřicházelo v úvahu. Tak nor-

mální, jak jenom věci mohou být.

Raz.

Dva.

Tři.

Otevřít.

Uviděla jsem, jak se v kuchyni formuje temný vír 

z dýmu. Srdce se mi rozbušilo a sotva jsem popa-

dala dech. A pak se nějak... jaksi... objevil... jakoby 

odnikud, rovnou uprostřed místnosti, podivně vy-

hlížející muž.

Tohle už zcela určitě normální nebylo.

Pocertena_zlom_CZ.indd   40Pocertena_zlom_CZ.indd   40 23.4.2012   15:43:2123.4.2012   15:43:21



41

kapitola

Matka ztěžka vstala. „Angel, běž za Buddhu.“

Nemusela mi to říkat dvakrát. Rozběhla jsem se 

do kouta kuchyně, kde jsme měly malý stůl se třemi 

židlemi a sochou Buddhy v životní velikosti na mís-

tě, kdy by jinak měla stát čtvrtá židle. Údajně to mělo 

přinášet štěstí, ale nezdálo se, že by to fungovalo.

Schovala jsem se za sochu a vykukovala do ku-

chyně zpoza Buddhova vypaseného pupku. Ten div-

ný chlápek mohl měřit něco málo přes metr osm-

desát. S měkkým černým kloboukem, trojdílným 

oblekem s jemným proužkem, kapesníčkem vyku-

kujícím z náprsní kapsičky na vestě a černobílými 

botami do špičky jsem si nebyla tak úplně jistá, jest-

li se nám náhodou nechystá prodat ojeté auto, ne-

bo zazpívat úvodní směsku melodií z muzikálu Klu-

ci a holky.

6
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„Zmiz!“ vykřikla na toho muže matka. Namířila 

na něj zapalovačem a tlačila vetřelce před sebou, až 

ho přimáčkla k lednici.

Zasmál se. „Ale no tak, Mags. Opravdu si myslíš, 

že dostanu strach z takového ohýnku? A po pravdě 

řečeno, plameny ve mně vyvolávají spíš stesk po do-

mově.“

V hlavě mi vířila smršť otázek. Copak moje mat-

ka toho chlapa zná? Kdo to je? Jak se vetřel do na-

šeho domu? Má v úmyslu jí ublížit? A hodlá ublížit 

mně? A kdy se vlastně dostal dovnitř? Tak dlouho 

jsem zase oči zavřené neměla.

A kdo má sakra být ta Mags? Jméno mé matky 

totiž zní Tammi.

„Chci, abys odešel,“ pronesla matka.

„Všichni chceme moře věcí,“ odpověděl. „A ne 

vždycky je dostaneme.“

„Říkal jsi, že se budeš držet stranou,“ odpověděla.

„Jenom do té doby, než bude dospělá,“ odpově-

děl.

Srdce se mi zastavilo. Ti dva právě mluvili o mně. 

Nikdo jiný to být nemohl.

„Je jí teprve třináct,“ řekla matka. Stiskla tlačítko 

na zapalovači. Vyšlehl plamen. „A ani to ještě sko-

ro ne.“
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Muž mávl rukou a plamen okamžitě uhasl, jako 

kdyby ho polil vodou. „Pro spoustu lidí to už dospě-

lost je. V židovské tradici procházejí chlapci obřa-

dem bar micva ve třinácti.“

Matka ho přerušila. „My ale nejsme židé a nepa-

tříme ani k žádnému jinému náboženství, které máš 

v plánu použít jako další příklad. Dobře jsi věděl, jak 

jsem to myslela, když jsme uzavírali naši dohodu. 

Mluvila jsem o tom, co platí tady, ve Spojených stá-

tech, kde je člověk pokládaný za dospělého po do-

vršení osmnácti let!“ Tělo mé matky se třáslo, ale její 

hlas zněl naprosto pevně. Zvolna ho začala tlačit blíž 

k zadním dveřím.

Popošel jen o několik kroků. „Ach tak, takže staré 

dobré USA, kde jsou u soudů třináctiletí někdy bráni 

jako dospělí. Měla by ses naučit dávat si pozor na sku-

liny, když se mnou uzavíráš nějakou smlouvu.“

„Ne. Tohle teď nemůžeš udělat. Vždyť ještě ne-

chodí ani na střední školu.“ Matka otevřela lednici 

a vytáhla jednu ze směsí, kterou prodávala na we-

bu auras.com. Podle stříbrnočerné etikety na láhvi 

jsem poznala, že se jedná o ochranný lektvar.

„Promiň.“

„Pak mi nedáváš na vybranou,“ odtušila a chrstla 

muži tekutinu rovnou do tváře.
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„Áááách, já se rozpouštím!“ vykřikl a zakryl si 

tvář rukama s dokonale udržovanými nehty. Vzápě-

tí se ale rozesmál jako šílenec. „Mags, Mags, Mags. 

Temperamentní jako vždycky. Měla bys ale vědět, 

že tohle nebude fungovat. Budeš muset zkusit ně-

co lepšího.“

„Podívej se, můžeš si vzít, co chceš. Vem si tře-

ba moji duši. Ale ji nech na pokoji,“ pronesla mat-

ka prosebně.

Usmál se. „Kdybych chtěl tvoji duši, vzal bych si 

ji už dávno. Já se ale prostě chci podívat na svoji 

dceru.“
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Ne, tohle se nemohlo dít doopravdy. Musel to 

být jeden z těch fórů, co se občas na někoho narafi-

čí. Někde tady musela být skrytá kamera. Pomyslela 

jsem si, že pokud to vydržím ještě pár minut, vyno-

ří se záhy odněkud moderátor, který tohle utrpe-

ní ukončí. A pak se všichni srdečně zasmějí na můj 

účet.

Jenže když jsem se podívala na máti, viděla jsem, 

že je úplně ztuhlá. Ať už se tady dělo cokoli, muse-

lo to být skutečné.

Udělala jsem krok a vystoupila zpoza Buddhy. 

Připadala jsem si jako v transu. Jako mumie v něja-

kém hororu.

Můj otec! Opravdu je to on?

Muž se otočil ke mně. Matka ho chytila za nohu. 

„Drž se od ní dál.“

7
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Smekl klobouk a uklonil se mým směrem. Když 

se na mě znovu podíval, poprvé jsem uviděla jeho 

oči. Byly průsvitně zelené – ta barva byla jedineč-

ná i důvěrně známá současně. Cítila jsem, jak se mi 

svírá hruď. Hleděla jsem do svých vlastních očí. To 

ale bylo nemožné. Vždyť můj otec byl mrtvý. Ne-

bo... tak něco.

Cítila jsem, jak se mi do očí hrnou slzy. Pak se 

muž usmál. Měl stejné dolíčky v tvářích jako já. 

Anebo jsem já měla stejné jako on. To bylo fuk.

„Tati?“ Popošla jsem o krok vpřed a trochu se 

třásla. Měla jsem pocit, jako kdyby mi po těle po-

chodovala celá armáda mravenců.

„Angel, to ne!“ vykřikla máma. „On je ďábel.“

Zavrtěla jsem hlavou. „Nech toho.“ Zdál se do-

cela normální.

„No vlastně...“ promluvil neznámý a povytáhl 

jedno obočí, „tvoje matka říká pravdu.“

Srdce se mi zřítilo až kamsi do špiček prstů 

na nohou. O čem to mluví? Nic takového jako ďá-

bel přece neexistuje.

Nebo snad ano?
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A pak už si jen vybavuju, jak si protírám oči a vy-

tahuju zpod sebe svůj iPod a hrst mincí. Budu mu-

set přestat tahat do postele všemožné krámy. Na ru-

kou jsem měla vytlačené obrysy spousty různých 

věcí, ale bylo mi to fuk. Ulevilo se mi. Takže tohle 

všechno byl jenom sen. Spíš noční můra, abych by-

la přesná.

Vstala jsem a narazila si palec o černou vojen-

skou botu pohřbenou pod hromadou oblečení. 

„Jauvajs!“ vykřikla jsem a odkopla ji na opačný ko-

nec pokoje. Pitomý škrpál.

„Angel!“ zavolala matka.

V následující vteřině se ve dveřích objevila její 

tvář a vzápětí zamířila k mé posteli. Postupně pře-

kročila mou mikinu s kapucí, láhev s vodou, pár ra-

mínek na šaty, DVD Pátek třináctého, které jsem 

8
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neměla vůbec mít, laptop a ještě pár dalších krámů, 

než se ke mně dostala. Pak se posadila a posunkem 

mi naznačila, abych si sedla vedle ní. Neochotně 

jsem jí vyhověla.

A teď jako co?

„Chci s tebou mluvit,“ pronesla matka nervózně. 

„Vím, že je toho na pochopení hodně, ale společ-

ně to zvládneme. Budeš v pohodě.“ Položila mi ru-

ku na koleno.

Odvrátila jsem se od ní, vzala si polštář a přitisk-

la si ho k sobě. Ne, nehodlala jsem se nechat za-

táhnout do jakýchkoli podivností nebo konverzací 

o mysticismu a kouzlech. Obrátila jsem se k matce 

a usmála se. „Mně je ale fajn. A na ten koncert jsem 

stejně ve skutečnosti jít nechtěla.“

Matčina tvář se zkrabatila. „Zlato, teď nejde 

o žádný koncert.“

„To je fuk. Chci se jít projet na kole. Pak se uvidí-

me. Postavila jsem se a zamířila ke dveřím.“

„Angel, počkej. O tomhle si musíme promluvit. 

Toho se nezbavíme. On nemá v úmyslu odejít.“

Cítila jsem, jak se mi pohled jejích očí propaluje 

zezadu do hlavy. „A kdo to je?“ zeptala jsem se.

„Tvůj otec,“ odpověděla tiše.

Uslyšela jsem ránu. Znělo to, jako kdyby ně-
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kdo nafoukl papírový sáček a těsně přede mnou 

ho bouchl. Zaznělo to zpoza dveří mého pokoje, 

jen pár desítek centimetrů od místa, kde jsem stá-

la. V následující chvíli se objevila spirála tmavého 

kouře. Byla jsem si jistá, že se mi chystá zaplnit plí-

ce a udusit mě. Zmizela ale stejně rychle, jako se ob-

jevila.

Na jejím místě se vzápětí objevil muž z kuchyně. 

„Volala jsi?“

Zaječela jsem. Zaječela jsem, jako kdyby mi ně-

kdo ve spánku oholil vlasy. Zaječela jsem, jako kdy-

by mě v zoo hodili do tygří klece nacpanou do ob-

lečku z masa. Zaječela jsem jako někdo, kdo právě 

zjistil, že ďábel skutečně existuje – a aby toho neby-

lo málo, tak dotyčný je můj táta.

Zaječela jsem, protože teď už o tom nebylo po-

chyb.

Máti mě popadla a vší silou si mě přitiskla k so-

bě. Cítila jsem, jak mě vleče zpátky do postele. „Jak 

jsi mohl?“ křičela máti na našeho hosta hlasem sko-

ro stejně silným, jako byl můj jekot. „Musel jsi rozjet 

takové drama? Zrovna dneska?“

Sousedi si v tu chvíli nepochybně mysleli, že se 

mě matka chystá obětovat bohům. Dělaly jsme vět-

ší randál než fandové při mistrovství světa zápasu 
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v ultravolném stylu, při němž se bojuje do likvida-

ce protivníka.

Pak najednou všechno utichlo, ale ne snad pro-

to, že bychom s matkou přestaly ječet. Já sama jsem 

vřískala dál z plných plic. Ale nevycházel ze mě žád-

ný zvuk. Můj hlas byl pryč. Úplně. Matčin taky. Pus-

tila mě a rukama si sevřela hrdlo.

V případě máti bylo normální gestikulovat při 

rozhovoru rukama, zejména za chůze. Když se roz-

zlobila, musel si člověk dávat pozor. Kdyby se jí při-

pletl do cesty, mohla by mu rukou nešťastnou náho-

dou useknout hlavu.

Máti popošla o krok k muži a mávala kolem se-

be rukama jako blázen. Ďábel se jen ušklíbl a ucou-

vl před ní.

Opravdu měl Lucifer, samotný Vládce temnot, 

nahnáno z mé matky?

Zvedl ruce. „Příměří. Vrátím ti hlas. Ale...“ Odml-

čel se. „Ten jekot musí přestat.“

Matčiny ruce dál vířily vzduchem.

„Ale no tak. Přece tady nepotřebujeme žádné 

přehnaně všetečné sousedy – nebo ještě hůř policii, 

aby rušila tohle malé opětovné shledání naší rodiny. 

Jak bys to asi na okrsku vysvětlovala? ,Věřte, stráž-

níku, on je El Diablo.‘ “ Zasmál se.
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