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7

kapitola

Aniž bych to měla v úmyslu, vytroubila jsem do svě-

ta, jak nehynoucí láskou k němu hořím. PÍSEMNĚ.

A. ON. TO. VIDĚL.

Mluvím o Coleu Danielsovi.

O tom Coleovi, co jsem do něho cvok. O mém 

zbrusu novém klukovi. O mé první puse. Tak dob-

ře, o skoro puse. Chci tím říct, že k polibku fakt do-

šlo a byla to na 158 % ta nejlepší věc na celém světě. 

Jenomže Cole si na to, jak jsme se líbali, nepamatuje, 

a ne snad protože by to nebylo hodné zapamatová-

ní. Jde jenom o to, že jsem zrovna tehdy nešťastnou 

shodou okolností spustila řetězec událostí, jehož vý-

sledkem byl totální chaos, kvůli němuž jsem se mu-

sela vrátit do minulosti, abych to všechno, co se sta-

lo, zase hezky zrušila – včetně toho nejúžasnějšího 

polibku v historii.

1
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Tohle je ovšem jenom jedno z protivných rizik, 

která vás pronásledují, pokud jste ďáblovou dcerou, 

co zdědila pekelné nečisté schopnosti, a nedokáže 

je udržet pod kontrolou.

Ano, je to tak. Jsem dědičkou vlády nad podsvě-

tím. Zjistila jsem to teprve nedávno – v den svých 

třináctých narozenin, abych byla přesná. Ale to pro 

mě není až tak důležité. Podstatný pro mne je na-

opak fakt, že PODLE COLEA JSEM CVOK, CO 

MÁ V HLAVĚ JENOM KLUKY A PRÁVĚ TEĎ JE 

NAPROSTO POSEDLÁ JÍM OSOBNĚ! Těžko mu 

mohu vyčítat, že si to myslí.

Začalo to docela nevinně. Sešli jsme se u něho 

doma. Cole mě pozval k nim na pizzu a na nové vi-

deo kapely Mara’s Daughters. A řeč přišla na to, jak 

mě Vale, sólová zpěvačka té skupiny, vytáhla na pó-

dium, když nedávno hráli tady v Pennsylvánii v na-

šich Dobroticích. Lu Cifer alias Lucifer alias můj tá-

ta to tehdy zařídil. Jasně... s tímhle detailem jsem se 

Coleovi nesvěřila.

„Já pořád nedokážu uvěřit, že jsi s nimi mohla 

zpívat,“ prohlásil Cole. Dlouho mě znervózňovala 

obava, že moje spojení s touhle kapelou je pro Co-

lea jediný důvod, proč se se mnou chtěl scházet. Pak 

se ale ukázalo, že se mu líbí moje svérázné chování, 
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a taky se dokonce zdálo, že mu připadám i hezká. 

Což byla vážně hodně velká úleva.

„Jo, to byl docela odvaz,“ přisvědčila jsem. Třeba-

že to nebylo ani zdaleka tak bezvadné jako hovět si 

vedle Colea na gauči. Seděli jsme blízko sebe a naše 

nohy se skoro dotýkaly. V takové chvíli se mi hod-

ně těžce přemýšlelo. Moc ráda bych pronesla něco 

takového, aby mu došlo, jak skvělá a neodolatelná 

jsem, jenže mozek se jednoduše zasekl. Což se mi 

v Coleově přítomnosti stává dost často.

„A ty sis dokonce pamatovala celý text,“ podotkl.

„Jenže jsem taky nejspíš protrhla několika lidem 

ušní bubínky.“ Nejsem zrovna nejvhodnější typ pro 

televizní Superstar. Pokud teda nepočítáte Hvězd-

nou pěchotu.

Cole se zasmál. Tohle mi podle všeho už trochu 

šlo. „Ale ne, byla jsi opravdu dobrá.“

Po takovém komplimentu jsem se začala skoro 

stydět.

„Takže...“ pronesl Cole a otřel si ruce o džínsy, 

aby z nich dostal pryč drobečky pizzy.

„Takže?“ zopakovala jsem jako papoušek.

Cole neodpověděl. Místo toho se zadíval na tele-

vizi, kde právě běžel baseball. Hráli Phillies z Fila-

delfie. Ne že bych právě o tohle až tak stála. Jenže 
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pak se Cole bez varování natáhl a vzal mě za ruku. 

„Jsem rád, že jsi přišla,“ řekl. „Jsem s tebou oprav-

du rád.“

V tu chvíli jsem se propadla do stavu podobného 

šoku, ale jakýmsi zázrakem se mi podařilo zareago-

vat na jeho prohlášení pokývnutím hlavou. Ne že by 

si toho snad Cole všiml. Neustále čučel na televizi. 

Letmo jsem na něj pohlédla, pak na naše proplete-

né ruce a pak zase na něho.

Když se na mne ale Cole podíval, moje oči se oka-

mžitě sklopily. Nevím proč. Myslím, že jsem možná 

měla strach, že se moje tělo samo od sebe vznítí pla-

menem. Tak úžasné mi to všechno připadalo. Když 

jsem si konečně dodala odvahy a zvedla znovu po-

hled, Cole na mne pořád zíral.

Jo, bylo to ono! Chystal se mě políbit. Koneč-

ně! (Nebo... Znovu! Záleží na tom, jak se na to dí-

váte.) Všechno to čekání se mi mělo vyplatit. Až na 

to, že...

Najednou mě ovládl paranoidní děs, že mi me-

zi zuby uvízl kousek špenátu. Každý vám řekne, že 

se to stává a že je to jedno z rizik, když si objednáte 

vegetariánskou pizzu. Věděla jsem, že jsem měla zů-

stat u svého starého osvědčeného druhu – havajské 

pizzy s ananasem.
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„Hned jsem zpátky,“ vyhrkla jsem a spěšně jsem 

odběhla do koupelny. Ještě dobře, že jsem to uděla-

la. Zvenčí jsem sice pořád vypadala jako Angel Gar-

rettová, ale podle toho, co jsem měla mezi předními 

dvěma zuby, by mi mohli klidně říkat Pepek námoř-

ník.

Vzala jsem krabičku od plochých zápalek, která 

ležela na malém tácku nahoře na nádržce splachova-

če (víte, na co tam je; já vím, na co tam je; my všich-

ni víme, na co tam je; takže si myslím, že je v pořád-

ku, když ji tam všichni necháváme), a snažila jsem 

se jejím růžkem vydloubnout ten příšerný kousek 

špenátu. Pak jsem se na sebe ještě naposledy mrkla 

do zrcadla a udělila sama sobě povolení, že se smím 

nechat políbit. „A ohňostroj může začít,“ pomyslela 

jsem si. Vím, že je to klišé, ale docela výstižné. Když 

se to stalo poprvé, opravdu jsem ve svých předsta-

vách viděla všude kolem vybuchovat petardy.

Sklouzla jsem na gauč vedle Colea a chytila ho 

za ruku (pro případ, že by mu bylo třeba připome-

nout, kde jsme skončili). Dech mi uvízl v hrudi, 

když se jeho hlava posunula směrem k mé. Tohle 

měl být ten nejdokonalejší polibek v historii všech 

dokonalých polibků. Cole Daniels + Angel Garret-

tová = pravá láska až do konce světa!!!
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Přesně ve chvíli, kdy se naše rty měly už už do-

tknout, se ozvala ohlušující exploze. Vzápětí násle-

dovala další a pak ještě jedna. Zněly kdesi venku, 

kousek od nás. Vyjekla jsem a prakticky se vrhla Co-

leovi na klín. Upírala jsem na něj pohled, jako kdy-

bych čekala, že mi to všechno vysvětlí, ale jeho oči 

civěly jako přilepené na okno.

„Co je?“ vydechla jsem a stočila hlavu za jeho 

pohledem.

„Rychle!“ Cole vyběhl bočními dveřmi na dvůr 

za domem a já se tam vyřítila hned za ním.

Můj ty bože.

„Odkud to je?“ pronesl hlasem, který přecházel 

skoro do šepotu. „Vidíš ty rachejtle?“

Ne, neměl tím na mysli nějaké neviditelné jiskře-

ní mezi námi dvěma. Myslel tím naprosto opravdo-

vý ohňostroj. Rachejtle vybuchovaly přesně nad je-

jich bazénem, jen asi tři metry nad našimi hlavami.

Už zase jsem v tom jela. Doslova. Protože tohle 

nebyly jen tak obyčejné rachejtle. Všechny dohro-

mady vytvořily tvar srdce a uvnitř něj ještě písmena 

C. D. + A. G. = P. L. A. D. K. S.! A to srdce nyní viselo ne-

hybně ve vzduchu.

Něco takového prostě není možné. Až na to, že 

nyní se to stalo. Kdykoli se moje emoce utrhnou ze 
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řetězu, začnou moje schopnosti a síla vyvádět jako 

zblázněné. Ne že bych snad dávala vinu výhradně 

sobě. Jak by se mohlo od nějaké holky čekat, že zů-

stane chladná a klidná, když se jí chystá dát pusu 

nejhezčí kluk z celé osmé třídy?

„To už by stačilo,“ zamumlala jsem a doufala, že 

mne moje síly poslechnou. „Cože?“ zeptal se Cole.

„Ale nic,“ odpověděla jsem. „Já jenom, že to vypa-

dá, jako kdyby UŽ TEN OHŇOSTROJ KONČIL.“ 

Posledních několik slov jsem skoro vykřikla. Ne-

vím, jestli zabralo právě tohle, ale moje schopnosti 

se opět probudily k životu a jiskry se začaly v obla-

cích kouře vytrácet.

Cole jen otřeseně zíral. „Objevilo se to jakoby od-

nikud,“ vydechl a prohrábl si rukou své tmavé zvl-

něné vlasy.

„To není možné. Nejspíš je odpálil někdo ze sou-

sedů.“

Cole zavrtěl hlavou. „Kromě nás tady venku nikdo 

jiný není. A navíc se to objevilo na našem dvoře. A jak 

bys pak kromě toho vysvětlila to srdce a naše...“

„Jaké srdce? Tam žádné srdce nebylo. To se ti je-

nom něco zdálo,“ přerušila jsem ho a snažila se, aby 

můj hlas zněl co nejklidněji. „Žádné srdce jsi tam 

neviděl. Jenom se mu to podobalo.“
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Znovu zavrtěl hlavou. „Já vím, co jsem viděl. A ty 

jsi to musela vidět taky.“ Panečku, ten ale uměl být 

paličatý.

„Všechno se ti nejspíš jenom zdálo. Jako když se 

lidi dívají na mraky a vidí tam právě to, co by chtě-

li vidět,“ trvala jsem na svém. „A ty jsi tam možná 

chtěl vidět naše iniciály.“

Tohle jej přimělo, aby zmlkl.

Asi tak na vteřinu.

„Pokud to ale bylo jenom dílo mojí fantazie, od-

kud potom víš, že tam byly naše iniciály?“ Bylo 

na mně, abych zkusila odpovědět něco roztomilé-

ho a chytrého.

„Protože jsi mi to pověděl,“ zalhala jsem. Moje 

nervy mi jen tak tak dovolily, abych ještě dokáza-

la uvažovat.

„Ne, to jsem ti neřekl,“ trval Cole na svém. „Chtěl 

jsem, ale ty jsi mě přerušila.“

„Cole, tohle je šílené!“ vypískla jsem. „Jsi zmate-

ný. Přece bych věděla, kdybych uviděla, jak se ně-

kde jen tak ukázaly naše iniciály.“

Tak tohle nebylo rozumné říkat. Protože jakmile 

mi tato slova vylétla ze rtů, objevila se první písme-

na našich jmen znovu. Přesně jako předtím. Jenom-

že tentokrát byla vyrytá do kůry stromu něco přes 
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metr daleko od místa, kde jsme stáli. Cole k němu 

stál naštěstí obrácený zády. Jenomže pohled na to, 

jak mi čelist spadla snad až ke kotníkům, jej přiměl, 

aby se otočil. A mně už nezbývalo nic jiného, než ho 

srazit do bazénu.

Přesně tak. Strčila jsem do něj a on sletěl do ba-

zénu. Oběma rukama jsem prostě shodila kluka 

svých snů, a kompletně oblečeného k tomu, do le-

dově studené vody.

Nečekala jsem na jeho reakci a namířila si to rov-

nou ke stromu. Musela jsem zařídit, aby se ty naše 

iniciály změnily, než je Cole uvidí. Otázka ovšem 

zněla: Jak to udělat? Nožík u sebe nenosím, a tak 

jsem do kůry zaryla nehty. Nepomohlo to. Naše ini-

ciály tam byly pořád. Velké jako vrata.

„Proč jsi to udělala?“ dožadoval se vysvětlení Co-

le, který už zase mířil ke mně. Byl skrz naskrz pro-

močený. Cítila jsem se pod psa. Rozhodně nebylo to 

pravé počasí na plavání. Doufala jsem, že se nena-

chladí. Jenže jsem neměla čas, abych se o něho bá-

la. Musela jsem vyřešit větší problém. Třeba fakt, že 

Cole spatří naše iniciály na stromě a bude vědět, že 

jsem to udělala já.

Vrhla jsem se na strom a sevřela kmen oběma ru-

kama do mohutného objetí. Mé vlastní tělo se tak 
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stalo jedinou věcí, která mne chránila před defini-

tivním zostuzením.

Nepřipadalo v úvahu, abych ho nechala podívat 

se na to, co tam bylo napsáno. To by bylo strašné.

Ne. Ještě horší než strašné. Strašlivě strašné. De-

větadevadesátkrát strašlivě strašně strašné. Prostě 

příšerné.

„No?“ zeptal se Cole znovu.

Zkusila jsem něco říct. „Zdálo se mi, že jsem ně-

koho zahlédla, a vylekalo mě to. Možná to byl ten 

člověk, který odpálil ten ohňostroj.“

Nezdálo se, že by na tohle Cole skočil.

„Nechtěla jsem do tebe strčit tak moc. Chtěla jsem 

ti jen poklepat na rameno, abych tě upozornila a ty 

ses podíval, jestli ho taky vidíš. Omlouvám se,“ mlu-

vila jsem dál a přidala jednu další lež ke všem ostat-

ním, které se mi vylétaly závratnou rychlostí z úst.

Cole na mě jenom civěl, aniž by pronesl jediné 

slovo. Přála jsem si, aby už něco řekl.

Konečně to udělal. „A proč se tak lepíš na ten 

strom?“

Tohle jsem právě nemyslela. V takovém případě 

bylo lepší, když mlčel.

„Ehm... Že bych byla ještě pořád vyděšená?“ 

Znělo to spíš jako otázka než jako odpověď.
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Rozhlédl se kolem po zahradě. „Nikdo tady není.“

„Fajn,“ odtušila jsem. Pustit jsem se ale ještě po-

řád nemohla. Aspoň pokud jsem nechtěla, aby si 

Cole přečetl, co je na stromě napsané, a nedomys-

lel si vzápětí, že jsem to udělala já. Pak by mu nej-

spíš došlo, že mám něco společného i s tím ohňo-

strojem.

„No tak už pojď,“ vybídl mě a pokynul mi, abych 

šla za ním.

„To je v pohodě,“ odpověděla jsem. „Mně je ta-

dy dobře.“

Nezdálo se, že by věděl, co má říct dál, jenže 

to platilo pro nás oba. „Co kdybysme se vrátili do-

vnitř?“ navrhl.

Ocitla jsem se v úzkých. Co bylo horší? Aby si 

Cole myslel, že jsem blázen posedlý objímáním stro-

mů, který se nedokáže odtrhnout od kousku příro-

dy na jejich dvorku, nebo aby ve mně viděl posed-

lou holku, která ničí majetek jejich rodiny a ještě si 

k tomu najímá lidi, aby stříleli ohňostroje, a ona tak 

mohla demonstrovat svou lásku k němu? Tohle ne-

mělo řešení. Dál jsem se držela kmene. „Můžeš jít,“ 

zkusila jsem to. „Já tady ještě chvilku pobudu.“

Cole přistoupil blíž ke mně. „Nikdo tady není. 

Nemusíš se nikoho bát.“
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Kdyby to nebylo tak traumatizující, pomyslela 

bych si, že je milé, jak se mě snaží utěšit. Jenomže 

v tu chvíli jsem prostě musela dosáhnout toho, aby 

Cole odešel. „Já se nebojím. Mně se prostě jenom lí-

bí tenhle strom. Klidně běž.“ Fakticky jsem řekla ně-

co takového? Mně se líbí tenhle strom?!

„Angel,“ nedal se odbýt Cole a snažil se mě stáh-

nout z kmene dolů. „Všechno je v pořádku. Jenom...“ 

Slova mu uvízla v hrdle. Jak mě tahal, posunula jsem 

se a část iniciál se odkryla. „Co to je?“ dožadoval se 

vysvětlení.

„Nic,“ odtušila jsem.

„Co to zakrýváš?“ Vážně je strašný paličák.

Nejraději bych se vsákla do země a už se nikdy 

neukázala. „Víš ty co? Měl jsi pravdu,“ snažila jsem 

se ho odlákat od stromu. „Nic ani nikdo nikde tady 

kolem není. Pojďme už dovnitř.“ Popadla jsem Co-

lea za ruku a snažila se ho odtáhnout pryč dřív, než 

se pořádně podívá.

Jenže to nezabralo. Teď se zdálo, že jediné, co ho 

zajímá, je prohlédnout si tajnou zprávu, kterou jsem 

zašifrovaně napsala na kůru stromu. „To má zname-

nat, jako že...“

„NE!“ vykřikla jsem. „Tady není vůbec nic k vidě-

ní. Nedáme si limonádu? Já mám strašnou žízeň.“
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Cole mě ale ignoroval, stejně jako celý můj chabý 

pokus o úskok. Přistoupil blíž ke kmeni. „To jsi udě-

lala ty?“ zeptal se nakonec.

„Ne. Jo. Já nevím.“ Jak jsem na tohle měla odpo-

vědět? Věděl přece naprosto přesně, že on to neudě-

lal. Takže jsem zbývala jenom já. Jenomže já se ne-

chtěla přiznat k něčemu tak trapnému. Vždyť jsme 

byli teprve na prvním rande. Nechat tady takhle za-

láskovaný výkřik! Musela jsem vypadat jako slabo-

myslná.

Cole se podíval na mě a já jsem se podívala na 

svoje nohy.

„Panebože...“ vydechl. „Takže ty jsi připravila 

i ten ohňostroj?“

Právě tohle jsem mu nehodlala prozrazovat, ale 

zrovna Bůh s tím nic společného neměl.

„Udělala jsi to, že jo?“ tlačil na mě, jako kdyby si 

právě sestavoval dohromady kousíčky jakési bizar-

ní, zvrácené skládačky, a stále při tom upřeně civěl 

na mou maličkost.

Cítila jsem na sobě jeho pohled. Jenomže to-

hle už nebyl ten pohled já-tě-chci-políbit jako před 

chvílí. Teď mi jeho oči říkaly spíš cosi jako já-mys-

lím-že-jsi-asi-utekla-z-cvokárny. Pravděpodobně si 

o mně právě začínal myslet, že jsem nějaká posedlá 
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holka, které by se měl raději bát a která se rozhod-

la, že ho bude navždy pronásledovat. A která by si 

zasloužila hlavní roli v hororu z prostředí psychiat-

rického ústavu.

Nevěděla jsem, co mám udělat. Cole čekal, až mu 

odpovím. Ale já nemohla. Místo toho jsem se dala 

na útěk. Rozběhla jsem se a zastavila se až doma.

Nepřicházelo v úvahu, že bych mohla ještě ně-

kdy s Colem promluvit. Určitě ne po tom, co se prá-

vě stalo. Teď už nebude nikdy chtít, abych byla jeho 

holka. A nebude mě určitě ani chtít za kamarádku. 

Bude chtít jediné: aby se ode mne mohl držet co 

možná nejdál.

Což bylo přesně to, co jsem hodlala dělat i já.
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kapitola
2

Máma seděla proti mně a listovala si Mysticistic-

kým měsíčníkem, zatímco já se ještě před cestou do 

školy nimrala v misce s cereáliemi Šťastná kouzla.

„Měli nám tady zveřejnit inzerát s odkazem na 

aurasrus.com.“ To je mámina webová stránka, na 

níž prodává kouzla přinášející štěstí, lektvary, krys-

taly a všechny ty hokuspokusnické krámy. Nijak 

jsem její sdělení nekomentovala. Nemohla jsem. 

Nepřicházelo v úvahu, abych ještě někdy promluvi-

la. Nikdy. Nechtěla jsem rozpoutat nešťastnou ná-

hodou nějakou další katastrofu. Ne po tom, co se 

stalo u Coleova domu. Kdo dokázal odhadnout, ja-

ké další trapasy bych mohla sama pro sebe připra-

vit?

Raději jsem proto mlčela. Mamka si dokonce ani 

nemyslela, že se děje něco divného. Ve skutečnos-
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ti na mě byla vlastně hrdá. Oznámila jsem jí totiž, 

že se pouštím do tiché meditace, o jaké pořád do-

kola mluvila. Je to jedna taková ptákovina, kdy lidi 

několik dnů vůbec nemluví, protože se snaží navá-

zat kontakt se svým vlastním já. Akorát jsem muse-

la matku nechat v přesvědčení, že to mým učitelům 

vůbec nevadí.

„Už podruhé ten inzerát vypustili,“ pronesla máti 

a dál listovala časopisem.

V následující chvíli něco zapraskalo, objevil se 

oblak kouře a najednou jsme u kuchyňského sto-

lu seděli tři. Lu si pohodlně hověl na židli u velké-

ho Buddhy a tvářil se, jako kdyby tady byl doma. 

Už mě to ani nevyvádělo z míry. Zvykla jsem si, že 

se Lu objevuje, kdekoli a kdykoli se mu zachce. Se-

bral máti časopis z rukou. „Dovol, abych to kvů-

li tobě dal do pořádku.“ Stačilo jediné mávnutí je-

ho ruky a na zadní straně obálky časopisu se skvěl 

celostránkový inzerát na webové stránky aurasrus.

com. „Všechny výtisky teď vypadají přesně takhle.“ 

Otec významně mrkl, usmál se od ucha k uchu a po-

dal časopis mamce nazpátek.

Člověk by si myslel, že máti bude za takovou re-

klamu zdarma nadšením bez sebe, jenže to by se 

pořádně spletl. „Okamžitě zruš to, co jsi teď pro-
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vedl,“ přikázala, vyskočila ze židle a popadla hrst 

energetických krystalů, které nechávala na kuchyň-

ské lince od chvíle, kdy Lu poprvé vstoupil do na-

šich životů. Máti je údajně nabila „dobrou“ karmou. 

Rozložila krystaly do půlkruhu před Lua. „V tomhle 

domě se nebudou používat žádné nečisté síly. Ne ta-

kové, které vycházejí ze zla.“

Mávala kolem sebe rukama. Napadlo mě, že se 

nejspíš snaží rozšířit energii z krystalů do okolí. 

U mojí mámy si ale člověk nemůže být nikdy jistý.

„A co tvoje dcera?“ zeptal se Lu. „Znamená to, 

že ani ona nemůže používat svoje schopnosti?“

„Naštěstí pro nás všechny, kteří s tím máme ně-

co společného, je Angel po mně a nezdědila ty 

tvoje pekelné geny. Je to jenom obyčejná normál-

ní holka.“

Cítila jsem, jak na mě Lu soustředil pohled, ale 

raději jsem se rozhodla upřeně hledět do misky s ce-

reáliemi. Asi už chápete, že jsem mamce ještě neřek-

la o mých zděděných schopnostech. I když mi sama 

pověděla, že by na tom nijak zvlášť nezáleželo, že 

by ze mě neudělaly ďábla a že ona mě bude vždycky 

milovat. Věděla jsem, že až tak doslova to máti pře-

ce jen nemyslí. Žena, která strávila většinu dospě-

lého života hledáním způsobů jak zahánět zlo, by 
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asi nechtěla za dceru někoho, kdo provozuje čer-

nou magii. A tahle její konverzace s mým otcem mi 

to potvrdila. Jednoznačně jsem se rozhodla správně, 

když jsem ji nechala v nevědomosti.

„Byl bys nyní tak laskav a odešel?“ obrátila se 

máma na Lua. „Pokud sem budeš chtít zase přijít 

a vidět se s dcerou, můžeš použít dveře a zaklepat 

jako všich...“

Lu nedal mámě šanci, aby větu dokončila. V mži-

ku zmizel, načež se ozvalo zaklepání na dveře.

Máti zavrtěla hlavou a cestou ke dveřím si do 

kapsy vzala ještě pár krystalů. „Kromě toho jsem tě 

chtěla požádat, abys taky předtím vždycky zavolal,“ 

pronesla, když prudce otevřela dveře.

Zazvonil telefon.

„Ty jsi ale komediant!“ zvolala máma.

„Díky.“ Lu si uhladil sako. „Rád bavím všechny 

ve svém okolí. A teď, když máme za sebou tyhle for-

mality... Smím se vidět se svou dcerou?“

Máti sevřela rty a pak promluvila. „To závisí jen 

na ní.“

Já jsem právě tryskem mířila do obývacího poko-

je, abych si vzala batůžek. Neměla jsem chuť účast-

nit se dramat svých rodičů. To moje vlastní mi stači-

lo až nad hlavu.
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Jenže Lu nepochopil, co jsem se snažila nazna-

čit, a následoval mne. „Ta ženská mi nikdy neod-

pustí,“ pronesl.

„Mě jsi ukecal, možná se ti to povede i s ní,“ od-

tušila jsem. Usoudila jsem, že mluvit s Luem nepři-

náší žádné nebezpečí. Pokud existoval někdo, kdo 

by dokázal odvrátit jakoukoli katastrofu, kterou 

bych na něj svým mluvením seslala, byl to on.

Bylo to několik týdnů, co přispěchal, aby dal 

do pořádku zmatek, který jsem natropila. Pokouše-

la jsem se tehdy pomstít Courtney Lourdeové, což je 

ta nejhnusnější holka z celé naší školy. Jenže místo 

toho jsem pomocí svých sil nechala nechtěně zmi-

zet celé hlediště plné lidí. Lu vrátil všechno během 

pár vteřin do původního stavu. To se mu muselo při-

psat k dobru. A tak jsem přesvědčila sama sebe, že 

bych mu měla dát šanci stát se mým tátou. Na zku-

šební dobu. Pokud ale šlo o mámu, byl to docela ji-

ný příběh...

Než jsem se narodila, Lu jí řekl, že s celým svým 

ďábelským byznysem skončil. Jenomže lhal a máma 

to zjistila. A pak od něj odešla – se mnou. Což zna-

menalo, že nebyla ani náhodou nadšená, když táta 

usoudil, že nadešel čas, aby znovu vstoupil do na-

šich životů.
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Lu mi ale slíbil, že už neublíží žádnému dobré-

mu člověku a že si najde někoho, kdo by na sebe 

vzal jeho povinnost dohlížet na podsvětí. Jenomže 

až dosud jsem neviděla, že by v tomto směru nastal 

jakýkoli pokrok.

Lou zavrtěl hlavou. „Tvoje matka si libuje v tom 

být vůči mně zaujatá. Nevím, jestli to kdy zdolám.“

Přestala jsem pátrat po batůžku a podívala se mu 

do očí. „Pokud chceš, aby ti ukázala laskavější tvář, 

možná bys mohl dát pokoj s kouzly. My tady nemá-

me nějaké tajemné síly zrovna v lásce,“ řekla jsem 

a pokračovala v hledání batůžku.

Pátrala jsem pod stolkem, pod gaučem, za mámi-

ným stolem, ale nikde jsem nemohla batůžek najít. 

Neměla jsem čas hrát si dál na schovávanou. Bylo 

načase vyrazit. Moje nejlepší kamarádka Gabi Gott-

liebová na mě čekala u starého McBrinova domu, 

abychom pak mohly jít společně do školy. Nesměla 

jsem přijít pozdě. Nepřicházelo v úvahu, abych čeli-

la nástrahám dobrotické základky sama. Rozhodně 

ne dneska. A rozhodně ne po téhle sobotě. „Kde je 

MŮJ BATŮŽEK?“ zaječela jsem.

Pak se najednou prudce otevřely dveře komory 

a praštily mě zezadu do hlavy. Byla to hrozná bo-

lest, ale na jednom háčku tam visel můj batůžek. 
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Předtím mě nenapadlo, abych se tam podívala, pro-

tože v komoře nebylo nikdy nic kromě věcí, které 

máma nabízí na svém webu. Mamka tam musela ba-

tůžek schovat v jednom ze záchvatů svého uklízecí-

ho šílenství, pomyslela jsem si, zatímco jsem si třela 

hlavu, abych zahnala bolest. Určitě budu mít bou-

li. Napadlo mě sice, že je to lepší než párek rohů 

a ocas, ale i tak...

„Jauvajs.“ Lu tiše hvízdl. „Vypadá to, jako kdy-

by se tady někdo potřeboval naučit, jak zacházet se 

svými schopnostmi.“

„Pssst...“ udělala jsem a nakoukla do kuchyně. 

Matka naštěstí seděla se zkříženýma nohama na ku-

chyňské lince a prozpěvovala si tam mantru: „Bo-

hyně a štěstí, následujte mne, kamkoli se vydám...“ 

Pokud se ocitla ve své „zóně“, nemusel si člověk dě-

lat starosti s tím, že by ji mohl čímkoli vyrušit. Což 

je jedna z výhod, když máte matku, která je blázen 

do New Age. „Já už žádné síly nemám,“ sykla jsem 

na Lua.

„Jak potom vysvětlíš, že se ty dveře tak rozlétly?“ 

zeptal se.

„Prostě vítr.“

„Angel, budeš se s tím muset naučit žít. Tvoje 

schopnosti už nikam nezmizí. Dovol mi, abych tě 
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naučil, jak je ovládat, než si něco uděláš.“ Natáhl 

ruku a dotkl se mé hlavy. Bolest okamžitě zmizela. 

„Než si ublížíš víc, než sis ublížila dosud.“

„Jak jsi...“ Nemusela jsem se ptát. Věděla jsem, 

jak to udělal. Ty pitomé schopnosti. Nestála jsem ale 

o to, abych s nimi měla cokoli společného. „Já mám 

všechno pod kontrolou. Moje zvláštní schopnosti už 

nejsou problém. Fakt. Celý víkend jsem pracovala 

na tom, abych je ztlumila. A myslím, že jsem na to 

přišla.“

Nebyla jsem si jistá, koho se vlastně snažím pře-

svědčit – jestli tátu, nebo sebe.

„Podívej, proč si nemůžeme sednout a probrat to 

s tvou matkou. A pak bych tě mohl začít trénovat.“

„Ne a ne. Matce nemáme co říkat, protože jsem 

se rozhodla, že svoje schopnosti vypnu. A teď už 

jsou nadobro pryč.“

Položil mi ruce na ramena. „Angel, takhle to pro-

stě nefunguje.“

Odtáhla jsem se. „Teď už jo.“ Muselo to tak být. 

Nedokázala bych zvládat žádné zvláštní schopnos-

ti, když jsem měla co dělat, abych zvládla normál-

ní den ve škole, aniž bych se hroutila kvůli domá-

cím úkolům, něčemu, co právě prohodil Cole, nebo 

kvůli uštěpačným komentářům z úst těch pár „sen-
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začních“ děcek, co je všichni ostatní tak žerou. Ne-

chtělo se mi myslet na to, jakou spoušť bych mohla 

napáchat jako holka, nad níž drží ochrannou ruku 

samotný ďábel.

Pocertena_2_zlom_CZ.indd   29Pocertena_2_zlom_CZ.indd   29 7.8.2012   17:22:517.8.2012   17:22:51



30

kapitola

„No to je dost,“ uvítala mě Gabi, když jsem do-

jela k starému McBrinovu domu a mrskla svým 

kolem za keř. „Nebyla jsem si už vůbec jistá, jest-

li se hodláš ukázat. Proč ses neozývala, když jsem 

ti telefonovala? Zkoušela jsem se ti dovolat celý ví-

kend. Nemůžu ani uvěřit, že jsi mi ještě neřekla nic 

o rande s Colem. Tak to vysyp! Chci slyšet úplně 

všechno!“

Neodpovídala jsem. Musela jsem udržet pusu 

na dva západy, aby z toho nebyly další ohňostroje, 

zamilované graffiti nebo boule.

„Můj ty bože... ty snad nejsi ani schopná slova. 

Ono to bylo až tak dobré?“

Nic jsem neříkala.

„Fajn. Zdáš se nějaká divná.“ Gabi se mi pozorně 

zadívala do tváře ve snaze něco z ní vyčíst, a pak si 

3
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to v duchu sečetla. „Promiň. Ty o tom nechceš mlu-

vit? To je v pohodě. Nemusíme.“

Bylo mi jasné, že tohle nemyslí ani trochu do-

opravdy a že to říká jen proto, aby mě donutila roz-

povídat se. Počkala chvíli, jestli tenhle malý trik za-

bere, a když nezafungoval, významně mrkla. „Tak co 

se vlastně děje? Nikdy se nestalo, abys o tomhle ne-

chtěla mluvit. To jsi na mě naštvaná a nechceš se se 

mnou bavit?“

Zavrtěla jsem hlavou.

„Tak proč nic neříkáš?“ tlačila na mě dál.

Chtěla jsem ji ujistit, že se na ni nezlobím, ale ne-

mohla jsem. Moje mlčení bylo pro její vlastní dob-

ro. Cokoli, co bych řekla, třeba jenom žertem, moh-

lo mít přesně opačný účinek. Třeba takový výrok 

„mám strach, že náhodou rozpoutám nějakou pří-

rodní katastrofu“ by mohl přírodní katastrofu sku-

tečně přivolat.

„Takžéééé?“ pronesla s rukama založenýma v bok. 

Bylo na ní vidět, že už začíná být podrážděná.

Zavrtěla jsem hlavou.

„Jak chceš, Angel,“ odtušila a zamířila pryč. „Jest-

li se mnou nechceš mluvit, pak ani já nechci mluvit 

s tebou. Jenom ale počkej. Až já budu mít nějakou 

bombu, tak ty budeš poslední, kdo se o tom doví.“
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Skvěle. Takže teď mám kvůli svým schopnostem 

problém i s nejlepší kamarádkou. Na tom, když je 

člověk polovičním ďáblem, není vážně vůbec nic vý-

hodného. Dohonila jsem Gabi, podívala se jí do očí 

a znovu jsem důrazně zavrtěla hlavou. Snažila jsem se 

gestikulovat, kreslila jsem obrázky do vzduchu, a do-

konce se i modlila, aby jí došlo, co tím vším myslím.

I tak jí to chvilku trvalo. Když si ale přitiskla obě 

ruce na pusu, věděla jsem, že jí to docvaklo. „Páááá-

ni! Už to chápu!“ vydechla a zvolna svěsila ruce. 

„Zase ty tvoje schopnosti, co?“

Konečně! Dala jsem si prst na nos a začala jím 

poklepávat.

„Hm,“ řekla. „Je ti trapně o tom mluvit, protože 

jsi... jsi...“

Přikývla jsem a posunkem předvedla výbuch.

„...protože jsi při tom způsobila výbuch?“

Palec dolů.

„...nějakou katastrofu?“

Ťuk. Ťuk. Ťuk. Znovu jsem si poklepala na nos.

„To je absurdní. Jsi praštěná. Ty svoje schopnosti 

už přece chvilku máš, a když se jenom tak normál-

ně bavíš, nijak na to nereagují.“

Až na sobotu. Což byl důvod, proč jsem teď mu-

sela držet rty u sebe.
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„A kromě toho,“ pokračovala Gabi, „nemůžou je 

tak jako tak aktivovat i tvoje myšlenky? A myšlení 

nemůžeš vypnout. Zrovna teď taky přemýšlíš. Tak-

že můžeš zrovna tak i klidně něco říct.“

„Tak to nefun...“ Ruka mi vystřelila k ústům.

„Ha!“ vyhrkla Gabi a ukázala na mě rukou. „Pro-

mluvila jsi.“

Do prčic! To nemluvení bude těžší, než jsem 

předpokládala.

„A já vím,“ pokračovala Gabi, „že přemýšlíš. Ne-

můžeš přestat přemýšlet.“

Jenže Gabi se mýlila. Myšlenky pro mne nepřed-

stavovaly problém. Ty mohly ovlivnit moje síly pouze 

v případě, že je uvedu do chodu něčím, co jsem řekla. 

Samy o sobě ale myšlenky zůstávaly neškodné.

„Víš, že chceš mluvit. Víš to.“ Gabi kolem mě do-

slova tančila a opakovala to stále znovu a znovu.

Chtěla jsem promluvit. Chtěla jsem jí říct, aby už 

byla zticha a přestala na mě dotírat. Jenomže jsem 

měla strach, abych ji neumlčela navždy nebo ji třeba 

neproměnila v mravence. A tak jsem raději odešla ke 

keři a začala si místo toho prohlížet svoje kolo.

„Jenom si představ, jak to bude těžké, když ne-

budeš s nikým mluvit,“ poznamenala Gabi, která 

změnila taktiku. „Co se stane, když tě třeba ve třídě 
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vyvolá paní Torinová?“ Paní Torinová byla naše uči-

telka angličtiny a kromě toho režírovala i školní di-

vadelní představení. „To ji budeš taky jenom tak ig-

norovat?“ Gabi se odmlčela. Cítila jsem její upřený 

pohled. Dál jsem ale mlčela.

„A co až tě nakonec pošle k řediteli? Jsem si jistá, že 

tvojí mámě se nebude líbit, až jí řeknou, jak se ve ško-

le chováš,“ pokračovala. „A co budeš dělat, když uvi-

díš, že někomu hrozí nějaké nebezpečí? Necháš ho, 

ať vběhne pod autobus, protože budeš mít strach za-

volat ,pozor!‘? A navíc stejně nedokážeš mlčet pořád. 

Já na tebe budu pořád dotírat. A to bude fakt šíleně 

otravné. Nakonec to vzdáš. Takže si můžeš celé tohle 

drama rovnou ušetřit a začni mluvit hned teď.“

Měla pravdu. Neměla jsem ponětí, kolik jejího pře-

svědčování bych ještě vydržela. „No dobře,“ vzdala 

jsem to. „Ty ale nemáš ani ponětí, čím musím prochá-

zet.“ Zatímco jsme mířily ke škole, pověděla jsem jí 

všechno od chvíle, kdy se moje nervy zbláznily z po-

myšlení, že se mne Cole chystá políbit, přes tu strašli-

vou věc se stromem až po zážitek, kdy jsem dnes rá-

no dostala ránu do hlavy dveřmi od komory.

„To je teda mazec,“ pronesla Gabi.

„Mně to povídej. Já se na Colea nebudu moct ani 

podívat, aby se mi ten okamžik zase nevybavil.“
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„Tak proč prostě nepřijmeš Luovu nabídku, že tě 

naučí, jak ty schopnosti ovládat?“

To nepřicházelo v úvahu. „Nemůžu. Už tak se mi 

zapletl až moc do života. Kromě toho to je ďábel. 

Vím, že to vypadá, jako kdyby byl hodný a zpola na-

pravený, ale já nemůžu absolutně nic riskovat. Co 

když mě chce taky tajně proměnit v ďábla? Je to pří-

liš riskantní. Takže se prostě budu muset obejít bez 

mluvení.“

„To ale přece nejde.“

Zastavila jsem se a zabodla pohled do země. „Tak 

co mám vlastně dělat?“ sykla jsem. „Už nikdy nejít 

mezi lidi? Utéct do lesů a najít si kámošky mezi ve-

verkama?“

Sotva jsem to pronesla, připelášily ke mně dvě ve-

verky a začaly se mi třít o kotníky. Odskočila jsem 

tak rychle, že byste si asi pomysleli, že jsem právě 

šlápla bosou nohou na horké uhlíky. Brrr! Fuj! Když 

jsem se podívala na Gabi, ta se hystericky smála. „To-

hle není vůbec legrační.“

„Máš pravdu,“ přisvědčila a vybuchla novým zá-

chvatem smíchu. „Ale teď aspoň s jistotou víme, co 

spouští ty tvoje zvláštní síly.“

„O čem to mluvíš?“ Poskakovala jsem na mís-

tě a doufala, že tak zastraším jakékoli další hlodav-
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cům podobné tvory, kteří by se snad chtěli vypravit 

za mnou.

„Víš už, že tvoje schopnosti mají sklon začít šílet 

ve chvílích, kdy tě ovládne nával emocí. Byla jsi po-

drážděná, když jsi k sobě přivolala ty veverky. Zlobila 

ses... a praštily tě dveře. A taky super vzrušená a ner-

vózní z toho, jak ti dá Cole pusu, když se pak spustil 

ten ohňostroj. Takže není třeba, abys přestala mluvit 

nebo myslet. Stačí, když se nenecháš ničím dožírat. 

To ale bude nejspíš docela fuška, protože ty jsi nej-

emocionálnější člověk, jakého jsem kdy potkala.“

„To teda nejsem!“ ohradila jsem se a založila si ru-

ce na prsou. Tak dobře, možná měla trošičku, ale je-

nom trošičku pravdu. Jsem známá tím, že občas pře-

hnaně reaguju. A něco z toho, co právě Gabi řekla, 

dávalo smysl.

Zatímco jsme pokračovaly v cestě do školy, dál 

jsem o tom přemýšlela. Gabi měla pravdu. Řešení 

mého problému bylo prosté. Mohla jsem ovládnout 

svoje schopnosti. Musela jsem jenom zachovávat klid 

a nedovolit vlastním citům, aby se mnou vláčely.

Jenže právě nyní to vypadalo, že něco takového 

se snadněji řekne, než udělá. Neboť na schodech 

školní budovy stála Courtney se skupinou svých ob-

divovatelek. A byly připravené k boji.
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„Tahle škola by vážně měla mít zadní vchod pro 

šeredy,“ pronesla Courtney, když jsem stoupala do 

schodů. „Kvůli tady tomu,“ ukázala na mě, „a téhle 

obří bradavici, která za tím táhne, kamkoli se to po-

hne,“ udělala posunek ke Gabi, „bude mít naše ško-

la opravdu mizernou pověst.“

„To je pravda.“ Lana Perkinsová, Courtneyina 

neoficiální tělesná strážkyně souhlasně přikývla.

„No fúúúj, jenom se podívejte,“ přidala se Jaydin 

Sallowayová. Byla Courtneyinou Ú. N. K. a taky jed-

nou z těch holek, které donutí každého kolemjdou-

cího kluka, aby se zastavil a civěl na ni. Dokonce i já 

jsem musela uznat, že Jaydin je superkočka. Kromě 

toho ale byla i super odporná. „Myslím, že ji teď po-

řádně vytáčíme,“ prohodila a po tváři jí přelétl samo-

libý úsměšek. Nejraději bych ji...

4
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Ne. Musela jsem zůstat klidná. Zhluboka jsem 

se nadechla. Nemohla jsem myslet na to, co bych 

si přála: aby jí narostly tak dlouhé chloupky v no-

se, že by je měla až po kolenní čéšku. Musela jsem 

si hrát na milou spolužačku. Tohle byla perfektní 

zkouška, jestli dokážu udržet svoje síly pod kont-

rolou. Pokud to zvládnu s Courtney a spol., zvlád-

nu už cokoli.

„Ještě že nejsem tak ohyzdná jako Angel nebo 

takový křupan jako Gabi,“ blábolila Courtney a vy-

kročila, aby se mi postavila do cesty. „Protože jinak 

by si mě D. L. ani nevšiml. Nikdy bychom spolu ne-

šli na rande a on by mě nikdy nepolíbil. Včera. Ni-

kdy by svoje rty nepřiblížil k takové hříčce přírody. 

Ani on a ani nikdo jiný.“

„Ale nech toho konečně, prosím tě,“ odsekla 

jsem. „Jak dojemné. Snažíš se mi snad tímhle způ-

sobem sdělit, že D. L. už měl konečně plné zuby 

toho, jak se za ním pořád taháš, a dal ti pusu z mi-

losti? Jako kdyby mě snad zajímalo, jestli se líbáš 

s nějakým trolem.“ Jasně, já vím, že bych ji měla 

úplně ignorovat, ale nedokázala jsem si pomoct. 

Někdo se musel Courtney postavit. A kromě toho 

jsem držela svoje emoce pod kontrolou, takže to 

byl dobrý trénink.
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„D. L. není žádný trol!“

„Fajn,“ řekla jsem a snažila se do toho dostat to-

lik sarkasmu, kolik jsem jen dokázala. D. L. Helper 

byl kluk, kterého Courtney potkala na letním tábo-

ře. Když jsme s Courtney byly ne zas tak moc dávno 

asi na jednu milisekundu kámošky, vyprávěla mi, že 

spolu v létě chodili, ale že si jí přestal všímat, jakmi-

le začala škola. Viděla jsem jeho fotku na Faceboo-

ku. Nebyl nic extra. Pokud zrovna neletíte na měk-

ké blond vlasy, velké modré oči a opálenou pleť. No 

dobře. Byl hezký. Ale nebylo nutné, aby Courtney vě-

děla, že si to myslím.

„Jenom to, že si tě Cole ze soucitu všímá a že se 

k tobě chová mile, neznamená, že ty jsi něco extra,“ 

oplatila mi Courtney. Mluvila klidným vyrovnaným 

hlasem, z něhož ukapávala jízlivost. „Jsi jenom ža-

lostná atrapa a nikdo o tebe nikdy nebude dooprav-

dy stát. Ani já, ani Cole, ani nikdo jiný. Došlo ti to 

už, ty padavko?“

Cítila jsem, jak se ve mně vzdouvá krev. „Mám tě 

plné zuby. A chtěla bych, aby tě někdo...“

„Pojďme,“ ozvala se Gabi a začala mě táhnout vší 

silou dovnitř do školní budovy. „Přijdeme pozdě.“ 

Když jsme se ocitly v bezpečné vzdálenosti od Court-

ney, pustila se Gabi do mě. „Na co jsi myslela? Víš, 
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co se mohlo stát? Já čekala, že se budeš snažit zů-

stat klidná.“

„Já jsem byla klidná.“ Mířily jsme do naší třídy 

a já přidala do kroku.

„Tvoje tvář byla červenější než rajče.“

„Tam venku bylo horko.“

„Angel,“ plísnila mě Gabi dál. „Nemůžeš dovolit 

Courtney, aby tě vytáčela. Ty jsi moc citlivá. Komu 

záleží na tom, co Courtney říká?“

Zastavila jsem se před třídou. „Fajn. Tak jsem 

se trochu dožrala. Už se to znovu nestane. Budu 

se prostě držet od ní dál a taky od všech ostatních, 

kteří by mohli zavinit, že se moje schopnosti zase 

zblázní.“

A mezi ty ostatní patřil nepochybně i Cole.
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Začínalo to vypadat, že na mém osobním žeb-

říčku bude tohle jeden z nejhorších dnů, jaké jsem 

kdy prožila. Nejprve jsem se musela utkat s Court-

ney na schodech a pak se snažit ignorovat Colea 

v naší třídě.

„Ahoj,“ promluvil, sotva jsem se za něj posadila.

Neznatelně jsem pokývla hlavou. Musela jsem 

zachovat klid, což by ovšem bylo o chloupek jed-

nodušší, pokud by mi srdce nebušilo, jako kdybych 

právě uběhla maraton. Nepochybně bude chtít vy-

světlení, co měla znamenat ta sobota. Jenomže já 

mu je nemohla nabídnout ze dvou důvodů. Zaprvé: 

použitelné vysvětlení neexistovalo. A zadruhé? Ne-

věřila jsem si natolik, abych se odvážila v jeho blíz-

kosti promluvit. To už bych mohla rovnou požádat 

své schopnosti, aby se daly zase do práce.

5
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„Co to mělo v tu sobotu všechno znamenat?“ ze-

ptal se opravdu Cole a otáčel mezi prsty perem.

Vlastně jsem ani nevěděla, co přesně myslí. Ohňo-

stroj? Strom? Můj útěk? Nadělala jsem dost šlamas-

tyky, abych si mohla vybírat. Jedna část mého já by-

la ráda, že s ním nemohu mluvit. To, co se v sobo-

tu odehrálo, mi celý víkend neustále znovu a znovu 

probíhalo hlavou. Znáte to, jak se říká, že čas všech-

no spraví? No, tak to je nesmysl. Při opakovaném 

přehrávání v mé vlastní hlavě mi to vše připadalo 

stále děsivější. A být nyní tak blízko u Colea dělalo 

vše ještě horší.

Předstírala jsem, že ho neslyším. Ale on se ne-

hodlal vzdát.

„Kdy jsi to vyryla do toho stromu? V pátek tam 

ještě nic nebylo. To ses k nám vplížila někdy v noci, 

abys to udělala?“

Ignorovala jsem ho a natáhla se pro batůžek. 

Snažila jsem se tvářit, že právě hledám cosi straš-

ně důležitého. Doufala jsem, že Cole to pochopí 

a změní téma. Ale on na mě nepřestával dotírat 

otázkami.

„Nedokážu pochopit, jak jsi dokázala spustit ten 

ohňostroj. To jsi tam měla nějaké roz…“

Víc už jsem neslyšela. Než stačil dokončit větu, 
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vstala jsem, popadla kartu umožňující vstup na to-

alety a zamířila ze třídy ven. Neměla jsem na vybra-

nou. Pokud bych byla v téže místnosti jako Cole, ne-

dokázala bych snad ani dýchat.

Toužila jsem mu říct pravdu. Že nejsem cvok a že 

mám pro svoje ztřeštěné chování dobrý důvod. Ale 

nemohla jsem. A dokud se nedokážu zajistit, abych 

nespustila svoje schopnosti jen tím, že se s Colem 

prostě bavím, musela jsem se od něho držet dál.

Z jakéhosi důvodu se nicméně zdálo, že Cole je 

opravdu odhodlaný se mnou mluvit. Možná že je-

ho matka chtěla, abych zaplatila ten strom. Koneč-

ně se mu podařilo dostihnout mě na chodbě před 

poslední hodinou. Podíval se nejprve na mne a pak 

na Gabi. Bylo naprosto jasné, že nechce, aby se na-

še konverzace odehrávala před ní. Gabi to pocho-

pila a poodešla několik kroků stranou. Věděla jsem 

ale, že i tak pozorně poslouchá.

„Tak co se děje?“ zeptal se Cole.

Beze slova jsem na něho hleděla. Dala jsem si jed-

nu ruku v bok a druhou nechala volně viset ve sna-

ze vypadat bezstarostně, ale je mi naprosto jasné, že 

to vyznělo jako projev paniky.

„Celý den mě ignoruješ.“
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Ruka, která mi visela podél těla, se najednou 

zvedla k puse a já si začala okusovat hned dva neh-

ty najednou. Měla jsem strach promluvit. Impulzy 

v mých nervech již poletovaly rychlostí zdaleka pře-

konávající rychlost světla. Stačilo by jediné špatné 

slovo a nikdo by nedokázal odhadnout, jaké problé-

my bych mohla Coleovi způsobit. Ignorovala jsem 

ho kvůli jeho vlastní bezpečnosti. Proč to nemohl 

pochopit?

Chvíli jsme tam jen tak stáli, bez jediného slo-

va. Pak Cole zamumlal cosi jako „to je vlastně fuk“ 

a zamířil pryč.

„Počkej!“ vykřikla jsem. Nedokázala jsem se ovlád-

nout. Nemohla jsem ho nechat odejít. Takhle ne.

Obrátil se ke mně. „Co je?“

Na chodbě začínalo být rušno. Viděla jsem, jak 

mým směrem míří Max Richardson. Ke vší smůle 

do mě byl právě Max Richardson blázen. Byl na mě 

hodný a vůbec, ale dalo by se to říct i tak, že kdy-

by se mělo ve škole hlasovat, kdo je nejbeznadějněj-

ší případ, Max by s přehledem vyhrál. Neměla jsem 

zapotřebí, aby asistoval u mého rozhovoru s Colem. 

A navíc nebyl jediný, kdo se k nám blížil. Všimla 

jsem si, že přichází rovněž Coleův nejlepší kamarád 

Reid Winters a taky Lana.
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„Já jenom, že to...“ Nevěděla jsem, co mám říct. 

Špatně zvolené slovo by to všechno ještě zhoršilo.

„Ahoj Angel,“ skočil mi do řeči Max, který se oči-

vidně nestaral o respektování společenského tabu, 

které zakazuje přerušit konverzaci mezi dívkou a klu-

kem, do něhož je dotyčná beznadějně zamilovaná, 

zejména pak (ale nikoli výhradně) v případě, že se 

dotyčná dívka snaží ze všech sil napravit dojem, kte-

rý vyvolala –  totiž že je naprostý cvok. „Mám hroma-

du nových cédéček. Chceš se na ně...“

„Teď ne, Maxi!“ vyštěkla jsem. Nemyslela jsem to 

nijak zle, vždycky jsem se k němu chovala mile, ale 

myslím, že jsem se prostě nedokázala ovládnout. Při-

padala jsem si jako jeden velký podrážděný nerv.

„No paráda,“ pronesl Cole a jeho hlas přeté-

kal sarkasmem. „Opravdu paráda.“ Projel si rukou 

ve vlasech. „Víš co? Ty prostě nejsi taková, jaká 

jsem si myslel, že budeš.“

NE! Teď si ještě ke všemu myslel, že jsem napro-

stá potvora. „Omlouvám se,“ vyhrkla jsem. „Já ne-

chtěla...“

„Podívejme se, copak to tady máme,“ ozval se 

za mými zády hlas, který jsem až příliš dobře znala. 

„Hrdličky se poškorpily?“ Byla to Courtney. Jaydin 

stále hned vedle ní.
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„Ale ne,“ pronesla Jaydin, naklonila hlavu na stra-

nu a vyslala ke Coleovi úsměv, který ve mně vyvolal 

touhu odpálit ji pokud možno na jiný kontinent.

„Nepleť se do toho,“ varovala jsem ji.

„To je ale náramná legrace, Cole, co? Konečně 

ses vzpamatoval?“ prohodila Courtney a přistoupi-

la blíž k němu.

„Teď ne, Courtney,“ řekl s pohledem upřeným 

ke stropu.

Courtney se rozhlédla po chodbě a pohled jejích 

přimhouřených očí padl na Maxe. Což nebylo nijak 

obtížné, protože Max je nejvyšší kluk z celé školy. 

„Už to chápu,“ řekla. „Angel si konečně uvědomila, 

kdo je pro ni ten pravý.“

Lana, která všemu přihlížela, dodala zvonivým 

hlasem: „No jasně. Ta se k tomu našemu Shrekovi 

dokonale hodí. Dokonalý páreček z Mindrákova.“

„Až na to, že on je pro ni možná až moc dobrý,“ 

přisadila si znovu Courtney. „Vždyť ona je dokona-

lé nemehlo, nemluvě o tom, že je naprostý blázen, 

když si myslí, že by mohla být něco lepšího, než co 

ve skutečnosti je.“

„Nech toho!!!“ zaječela jsem. Proč se do ní Co-

le nepustí, aby mě bránil? Věřil snad tomu, co ří-

kala? Měla jsem pocit, jako kdyby mě Courtneyiny 
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posměšky bušily do spánků. Už jsem to nedokázala 

snášet. „Vy si myslíte, že mě znáte!? Nic o mně ale 

nevíte! Nikdo z vás!“ Bojovala jsem se slzami, které 

se mi draly zpod víček. „Promiň mi to, Cole. Musím 

jít. Gabi, pojďme.“

Jenže Gabi si mě vůbec nevšímala.

„Gabi!“ zopakovala jsem. Ale ona hleděla s prázd-

ným výrazem v obličeji kamsi mimo. Přelétla jsem po-

hledem zbytek skupinky. Všichni ostatní měli ve tvá-

řích rovněž tutéž netečnou grimasu.

Ne. Ne. NE.

Co jsem to zas udělala?
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kapitola

Zatřásla jsem Gabi za ramena. „Řekni něco.“

„Angel?“ zareagovala právě ve chvíli, kdy zača-

lo zvonit.

Bezva. To bylo dobré. Moje kouzlo, kletba, nebo 

co to vlastně bylo, měla jen dočasný účinek. „Díky 

Bohu. Už si vzpomínáš. Tak pojďme.“

„Nejsi ty náhodou Angel? Dcera toho ďábla?“

Cože? Proč se mě ptá tak nahlas? A proč se mě 

vůbec ptá?

Než jsem stačila zareagovat, začal se probírat 

k životu i zbytek skupinky. Do jisté míry. „Mám do-

jem, že Angel znám,“ pronesl Reid bezvýrazným mo-

notónním hlasem.

„Hezká,“ promluvil Max a projel prsty mými vlasy.

„Já myslím, že Angel je nula, která by si přála, aby 

mohla být jako já,“ poznamenala Courtney. Až na to, 

6
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že její hlas neměl ten kousavý tón jako obvykle, když 

mě urážela. Nyní zněl jakoby bez života.

Neměla jsem potuchy, co se to děje. Pak mi to ale 

najednou došlo. Moje schopnosti vzaly má vlastní 

slova opět až příliš doslova. Já sama jsem přece řek-

la: „Vy si myslíte, že mě znáte!? Nic o mně ale neví-

te!“ Takže teď si doopravdy mysleli, že mne znají, 

ale očividně už nic víc!

Tohle bylo zlé. Hodně zlé.

Znovu jsem se podívala na své spolužáky. Jen tak 

tam stáli, s ochablými těly a prázdnýma očima civí-

címa do prázdna. Pokud jim v mozku nezůstalo nic 

kromě informace o mé existenci, pak byli v podstatě 

bezmocní. Věděli by vůbec, jak se najíst? Jak se ob-

léknout? Jak spláchnout na záchodě? Bylo to nad 

mé chápání.

„Proč nejste ve třídě?“ dožadoval se vysvětlení 

ředitel Stanton, který mířil naším směrem.

Můj sedmičlenný fanklub ve složení Gabi, Cole, 

Courtney, Lana, Reid, Jaydin a Max na mne jen ci-

věl.

„Ehm, jistě, to je moje chyba,“ vysvětlovala jsem. 

„Něco jsem jim potřebovala říct, ale už je to v poho-

dě a jdeme do třídy.“ Snažila jsem se nasměrovat své 

stádečko zombíků k učebně angličtiny.
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Nebylo to ale snadné. Gabi neustále mířila do zdi. 

Courtney se začala točit na místě a Lana s Jaydin ji 

napodobovaly. Některé věci se podle všeho nikdy 

nezmění. Max sebou plácl na zem, Reid o něho za-

kopl a Cole se prostě opřel o stěnu vedle dveří.

„Co se to tady vlastně děje?“ dožadoval se ředitel 

Stanton vysvětlení. „Chcete snad všichni zůstat po 

škole?“

„Ne, pane,“ odpověděla jsem a marně jsem se sna-

žila zvednout Maxe ze země. Byl těžký. Zapnula jsem 

mozek na plné obrátky, abych vymyslela, co bych 

měla říct, než začne Stanton vyslýchat mé paralyzo-

vané spolužáky. Anebo, což by bylo ještě horší, než 

Gabi otevře svou velkou pusu a zasvětí ředitele školy 

do mého rodinného tajemství. „Tohle je vlastně sou-

část našeho projektu do angličtiny. Je to hra, kterou 

jsem napsala. Je experimentální.“ Začala jsem tleskat. 

„Skvělá práce, všichni! Ve třídě to předveďte úplně 

stejně. Skvělá zkouška.“

Nevím, jestli mi na to ředitel skočil nebo ne. 

V každém případě jsem zmizela z místa činu rych-

leji, než jsem to mohla zjistit. „Všichni jdou hez-

ky za Angel!“ zašvitořila jsem. Připadala jsem si ja-

ko nějaký groteskní vůdce. „Všichni tudy! Všichni 

za Angel! Všichni za mnou!“ Zbývalo mi už jen po-

Pocertena_2_zlom_CZ.indd   50Pocertena_2_zlom_CZ.indd   50 7.8.2012   17:22:537.8.2012   17:22:53



51

starat se o to, aby nějak přečkali poslední hodinu. 

Pak budu mít čas vymyslet, jak to všechno napra-

vím.

Skupina vešla spolu se mnou do třídy. Když jsme 

se tam ale ocitli, zůstali všichni bezhybně stát na 

místě.

„No, posaďte se na místa,“ vybídla nás učitelka 

Torinová. „Nemáme na to celý den.“

Za přihlížení celé třídy jsem rozvedla své zombí-

ky na jejich místa. Ostatní si museli myslet, že jsme 

se všichni pomátli. Což byla svým způsobem prav-

da. Snažila jsem se to zlehčit smíchem. „Děláme po-

kus do biologie. Týká se to přežití nejschopnějších 

a taky toho, jak se z některých lidí stávají vůdco-

vé, zatímco jiní je následují. A dnes je řada na mně, 

abych hrála vůdce, a oni se musí nechat vést.“

„To si dělejte, až nebudete mít hodinu,“ přerušila 

mě učitelka Torinová.

„Jistě, paní učitelko,“ odpověděla jsem a usadila 

Gabi, poslední ze svého houfu, na její místo.

Paní Torinová začala s výkladem o hře Romeo 

a Julie. Jako první vyvolala Jaydin. „Jakou formou 

je napsán prolog?“ zeptala se. Jaydin jen hleděla do 

prázdna. „No tak?!“ dožadovala se učitelka odpo-

vědi.
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„Je to sonet!“ vykřikla jsem.

„Dobře. A co mi o tom můžete říct ještě? Třeba 

ty, Reide?“

Žádná odpověď.

„Cole!“ Ticho. „Courtney!“

Postupně vyvolala všechny, kteří se ocitli pod 

mým ďábelským vlivem. Ne že by mne to snad pře-

kvapilo. Torinová s nadšením vyvolávala žáky, kteří 

nevypadali, že právě dávají pozor.

„Ehm... Já vím,“ ozvala jsem se hlasitě. „Shake-

speare používal rýmovaná dvojverší.“ Byla jsem na-

prosto na koni.

„Správně,“ přisvědčila paní Torinová. „A kdo dal-

ší? Někdo jiný než Angel. Gabi, co třeba ty?“

Ani Gabi neodpověděla. Nemohla.

Učitelka Torinová hlasitě zaklapla své vydání 

knihy. „Přečetl si někdo text, který jste měli za do-

mácí úkol?“ Několik žáků se přihlásilo. Torinová se 

zatvářila otráveně a začala vyvolávat je.

Na konci hodiny upřela učitelka Torinová na tří-

du přísný pohled. „Chci, abyste si do příští hodi-

ny přečetli další dva obrazy. A těm z vás, kteří ne-

udělali přes víkend zadaný úkol, doporučuji, aby 

všechno šupito presto dohonili. Zítra si napíšeme 

test.“
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Když zazvonilo, odešla spolu s ostatními studen-

ty – těmi normálními – ze třídy, zatímco já uvízla 

uvnitř se svými dementy.

„Vraťte se do normálního stavu,“ přikazovala jsem 

znovu a znovu, jenže to nefungovalo. Všichni na mě 

dál upírali skelné pohledy. „Pohyb!“ vykřikla jsem.

Stále se nic nedělo. Co kdyby jim to zůstalo na-

vždy? Musela jsem vše dát do pořádku. Tohle bylo 

mnohem horší než celá ta věc, která se mi přihodila 

s Colem v sobotu. Tohle... tohle už mohlo dooprav-

dy zničit životy sedmi lidem. Nebo osmi, pokud bych 

počítala i sama sebe. Protože nepřicházelo v úvahu, 

že bych dokázala žít s vědomím, že nesu zodpověd-

nost za proměnu svých spolužáků v loutky. Za něco 

takového bych si naprosto jednoznačně zasloužila 

skončit ve vězení. Až na to, že Gabi se všemi ostatní-

mi by tam nejspíš odkráčeli za mnou, civěli by na mě 

a donutili by mě, abych se cítila ještě provinileji, než 

jsem si už i tak připadala. Zmocnila se mne panika. 

Neměla jsem na výběr.

Věděla jsem, co musím udělat.

Zhluboka jsem se nadechla a vykřikla: „Lu! Po-

moz mi!“
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