


PARANORMÁLOVÉ
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OCH,  KOUSNI  MĚ

„ Moment – ty jsi – Ty jsi zrovna zívla!“ Upírovy paže 
zdvižené nad hlavou v klasické drákulovské pozici mu kles-
ly k bokům. Zatáhl své mimořádně velké bílé špičáky za rty. 
„Cože, bezprostředně hrozící smrt pro tebe není dost vzru-
šující?“

„Á, přestaň se špulit. Ale vážně, co ty vlasy vyrůstající 
do čela? Ta bledá kůže? Ta černá čapka? Kde jsi vlastně tu-
hle věc sehnal, v půjčovně kostýmů?“

Vztyčil se do plné výše a ledově na mě shlédl dolů. „Vysa-
ju ti život z toho tvého hezkého bílého krčku.“

Vzdychla jsem. Nesnáším, když mě pošlou zneškodnit 
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upíry. Oni si totiž myslí, že jsou tak uhlazení. Ono jim ne-
stačí, že vás vraždí a požírají jako zombie. Ne, oni k tomu 
chtějí ještě být úžasně sexy. A  věřte mi: upíři? Ne. Sexy. 
Chci jako říct, že ano, jejich krycí kouzlo může být hodně 
svůdné, ale co ta vysušená mrtvolná těla probleskující pod 
povrchem? Není na nich nic přitažlivého. I když uznávám, 
že to nevidí taky všichni ostatní.

Zasykl. Právě když se mi sápal po  krku, žahla jsem ho 
paralyzérem. Byla jsem tam na to, abych ho lapila a označi-
la jmenovkou, ne abych ho zabila. A kromě toho, kdybych 
měla nosit samostatné zbraně na  každého zástupce para-
normálna, kterého jsem zneškodnila, tahala bych s  sebou 
spoustu zavazadel. Paralyzéry jsou variantou nakopnutí 
do zadku v paranormální verzi v provedení vhodném pro 
všechny velikosti. Ten můj je růžový a je posázený falešnými 
diamanty. Říkám mu Žah a už jsme si spolu mockrát krásně 
užili.

Upír sebou v bezvědomí škubal na zemi. Teď vypadal tak 
nějak dojemně: skoro jsem z něj měla špatný pocit. Představ-
te si třeba svého dědečka, když si u něj odmyslíte pětadvacet 
kilo a připočtete dvě stě let. Takový byl ten, koho jsem zrov-
na omráčila.

Když jsem vyřídila práci se Žahem, dala jsem si ho zno-
vu do pouzdra a vytáhla jsem kotníkový náramek indikující 
upíry. Přiložila jsem ukazováček do  prostředka hladkého 
černého povrchu. Po několika vteřinách hmota zezelenala. 
Popadla jsem upíra za kotník a vytáhla jsem mu nohavici, 
abych se mu dostala na  kůži. Nesnášela jsem, když jsem 
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se musela dívat na  tyhle tvory a  vidět jejich čistě bílou, 
hladkou kůži současně se smrsknutými mrtvolnými těly. 
Přicvakla jsem indikátor a  přizpůsobila ho obvodu kotní-
ku. Senzory se aktivovaly s dvojím zasyčením a zaryly se mu 
do masa. Prudce otevřel oči.

„Au!“ Popadl se za  kotník a  já jsem o  několik kroků 
couvla. „Co je to?“

„Jste zatčen podle ustanovení tři celé sedm Mezinárodní 
dohody o potlačování paranormálních jevů, protokol o upí-
rech. Žádá se od  vás, abyste se hlásil na  nejbližší pobočce 
v Bukurešti, která se bude vaším případem zabývat. Pokud se 
neohlásíte během příštích dvanácti hodin, budete –“

Vystartoval po  mně. Uskočila jsem stranou a  nechala 
jsem ho zakopnout o  nízký náhrobek. „Zabiju tě!“ sykl 
a snažil se sebrat ze země.

„Jasně, ale ty to vlastně nechceš udělat. Co ten lesklý 
nový šperk, který jsem ti dala? Má dva malé senzory – ty 
je budeš považovat za  jehly – zaražené do  tvého kotníku. 
A kdyby se tvá tělesná teplota měla nějak náhle zvýšit, dej-
me tomu přídatkem lidské krve, senzory by do tebe vstříkly 
svěcenou vodu.“

Vytřeštil oči hrůzou a  snažil se náramek servat škrábá-
ním do jeho stran. „Tohle taky nedělej, jestli porušíš pečet’, 
svěcená voda vycákne. Chápeš? A já jsem aktivovala časový 
spínač a signální světlo. Takže oni nejen vědí, kde přesně jsi, 
ale znají také časový limit, za který se máš dostavit do Bu-
kurešti. Zkus ho nedodržet a – nemusím ti snad ani říkat, 
co pak bude?“
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Svěsil ramena. „Mohl jsem ti jednoduše zlomit vaz,“ řekl, 
ale já jsem na něm viděla, že to nemyslel doopravdy.

„Mohl ses pokusit. A  já bych tě mohla žahnout zno-
vu tak silně, že by ses neprobral šest hodin, takže bys pak 
měl ještě míň času stihnout to do Rumunska. Tak, mám ti 
dál číst tvá práva?“ Neřekl nic, a já jsem navázala tam, kde 
jsem předtím přestala. „Pokud se neohlásíš během příštích 
dvanácti hodin, budeš zlikvidován. Jestliže zaútočíš na ně-
jakého člověka, budeš zlikvidovaný, pokusíš-li se odstranit 
stopovací zařízení, budeš zlikvidovaný. Těšíme se na spolu-
práci s tebou.“

Vždycky jsem si myslela, že ta poslední věta je taková 
hezká tečka.

Upír vypadal sklíčeně, seděl na  zemi a  díval se na  ko-
nec své svobody. Natáhla jsem ruku. „Potřebuješ pomoct 
vstát?“ Po chvilce natáhl svou. Zdvihla jsem ho; upíři jsou 
překvapivě lehcí. Je to tím, že nemají žádné tělní tekutiny. 
„Já jsem Evie.“

„Steve.“ Díky Bohu, že to nebyl další Vlad. Vypadal ne-
svůj. „Ehm. Takže Bukurešt’? Neměla bys náhodou peníze 
na jízdenku na vlak?“

Paranormálové, no jasně. Sáhla jsem do  tašky a podala 
jsem mu svazek euro bankovek. Dostat se do  Rumunska 
z Itálie nebude snadné, a on si potřeboval zabukovat spo-
jení. „Nechceš mapu a instrukce?“ zvolala jsem, když začal 
mizet mezi hroby. Chudák. Bylo mu vážně trapně. Poda-
la jsem mu arch s  pokyny, jak se dostat do  budovy buku-
rešt’ského úřadu pro zpracování a umístěnky. „Nevadí, když 
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použiješ triky na ovládání mysli, aby ses dostal přes hrani-
ce.“ Povzbudivě jsem se usmála.

Přikývl, dosud podmračeně, a odešel.
Najít Stevea netrvalo tak dlouho, jak jsem se původně 

obávala. Výtečné. Byla tma, byla mi zima a  moje lákadlo 
na  upíry, bílá halenka s  širokým výstřihem, nijak zvlášt’ 
nezabíralo. Navíc jsem v románských zemích se svými pla-
tinově plavými vlasy a  copem do  půli zad vyčnívala jako 
bolavý palec. Chtěla jsem odsud pryč. Vyt’ukala jsem na ko-
munikátoru číslo Centra. ( Jen si to představte: mobil bez 
kamery. A jsou jenom v bílém provedení. Hloupé.) „Hoto-
vo. Potřebuju dopravit domů.“

„Zpracováváme vaši žádost,“ oznámil monotónní hlas 
na druhém konci. Čekala jsem a seděla u nejbližšího náhrob-
ku. Za pět minut komunikátor zablikal. „Vysíláme dopravu.“

Kmen velkého, pokrouceného stromu vysokého asi čtyři 
a půl metru přede mnou začal pableskovat a objevil se obrys 
dveří. Z nich vyšel vysoký štíhlý muž. No, muž vlastně ne. 
Postavu měl jednoznačně mužskou, i  když se zdála poně-
kud protáhlá – trochu moc úzká. Jeho obličej s  jemnými 
rysy a mandlovýma očima přímo jako z animovaného filmu 
byl jednoduše řečeno krásný. Člověka při pohledu na  něj 
bolelo srdce touhou nedělat nic a jen na něj po zbytek živo-
ta zírat. Usmál se na mě.

„Zmlkni,“ nařídila jsem a zavrtěla hlavou. To museli po-
sílat Retha! Jistě. Vílí stezky byly nejrychlejší cestou odtud 
tam, jenže to znamenalo jít odtud tam s ním. A na rozdíl 
od  št’astných fantazií o  vílách jako jemných stvořeních 
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s mrňavými křidélky, kteří milují přírodu – no, ono to tak 
úplně není. Víly jsou mnohem komplikovanější. Kompliko-
vané a  nebezpečné. Rychle jsem k  němu popošla, natáhla 
jsem ruku a zat’ala zuby.

„Evelyn,“ zavrněl. „Už je to tak dávno.“
„Řekla jsem, abys byl zticha, ne? Jdeme.“
Zasmál se, stříbrně jako zvonky, jedním dlouhým, štíh-

lým prstem mi přejel po zápěstí a pak mě vzal za ruku. Sna-
žila jsem se netřást. Znovu se zasmál a vešli jsme dubovými 
dveřmi dovnitř.

Zavřela jsem oči; tahle část mě vždycky rozrušila. Věděla 
jsem, co bych viděla, kdybych se podívala – nic. Absolutně 
nic. Nic pod svýma nohama, nic nad sebou, nic kolem sebe. 
Předsunula jsem jednu nohu před druhou a držela jsem se 
Retha za  ruku, jako by na  tom závisel můj život. Protože 
to taky tak bylo. Žádný živý člověk nemohl kráčet po Vílí 
stezce sám, aniž byl provždy ztracen.

A pak to bylo za námi. Vystoupili jsme do jedné z chlad-
ných chodeb Střediska osvětlené fluorescenčním světlem. 
Odtáhla jsem hlavu od Retha; jeho speciální druh tepla se 
mi už rozšířil do paže a postupoval ještě dál.

„To ani nepoděkuješ?“ zavolal za mnou, když jsem zamí-
řila chodbou ke své buňce. Neohlédla jsem se. Náhle se oci-
tl těsně vedle mě. „Tak dlouho už jsme nevtančili dovnitř.“ 
Melodický hlas byl tichý a důvěrný. Znovu mi sáhl po ruce 
a já jsem uskočila a vytáhla jsem Žaha.

„Odprejskni!“ sykla jsem. A jestli ještě někdy přijdeš bez 
mimikry, nahlásím tě.“ Jeho krycí kouzlo nebylo o nic méně 
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krásné než jeho skutečná tvář, ale pro víly prostě platil ta-
kovýto předpis.

„K  čemu to je? Nikdy bych před tvýma očima nic ne-
skrýval.“ Postoupil blíž.

Zahnala jsem pocity, které ve mně začaly klíčit. Už ne. 
Už nikdy ne. Naštěstí nás přerušil ječivý poplach. Něco 
uteklo. Chlupatý malý skřítek s  ústy dokořán a  kyselými 
slinami odkapávajícími z ostrých zoubků se hnal po všech 
čtyřech k nám.

Sledovala jsem ho jako ve  zpomaleném filmu. Skřítek 
se řítil rovnou na  mě, v  očích mu zuřivě blýskalo. Vysko-
čil do  vzduchu a  já jsem ho prudce nabrala nohou, takže 
odplachtil po chodbě dolů přímo do náručí vazebního pra-
covníka, který ho honil. „Gól!“ vykřikla jsem. Sakra, jsem 
fakt dobrá.

„Díky,“ ozval se pracovník hlasem tlumeným maskou.
„To tedy máš za  co.“ Rethova ruka mě vzala za  bedra. 

Chtěla jsem se o něj opřít, nechat mu ruce ovinout kolem 
sebe, nechat se odvést… Pak jsem si na tu dobu vzpomněla. 
„Blbost!“ Rozběhla jsem se dolů chodbou kolem pracov-
níka a dosud vrčícího skřítka. Po několika zatáčkách jsem 
popadla do rukou otevírací mechanismus svých dveří a ne-
trpělivě jsem jím cloumala, dokud se dveře neotevřely. Reth 
za mnou nešel. Byla jsem ráda. Dobře, možná jsem byla tro-
chu zklamaná. A  současně jsem na  sebe měla vztek kvůli 
tomu, že jsem zklamaná.

Vběhla jsem dovnitř, vděčná za  to, že jsem si nastavila 
teplotu tak, aby v pokoji bylo stabilně třicet stupňů. Vrhla 

Paranormal_cz.indd   7 18.8.11   0:04



8

jsem se na purpurový gauč. Pustila jsem si televizi s plochou 
obrazovkou, která zabírala téměř celou jednu růžovou stě-
nu, a úlevou jsem vydechla. Můj oblíbený seriál ze střední 
školy, Easton Heights, právě začínal. Dnešní epizoda slibo-
vala velkolepou podívanou – maškarní ples, na němž mrňa-
vé masky jaksi skryly identitu všem natolik, aby si to rozdá-
vali s nesprávnou osobou. Kam na takovéhle nápady chodí?
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POPUL ACE NOČNÍCH MŮR

Videoobrazovka u mého gauče znovu zabzučela. Takhle 
už bzučela a zase umlkala posledních třicet minut. Koneč-
ně, když film skončil, jsem t’ukla na  tlačítko pro spojení. 
Dívala jsem se do dvou zelených očí přímo uprostřed obli-
čeje se zeleným nádechem. Obraz se jako vždycky rozvlnil, 
protože Alisha byla pod vodou.

„Proč ses ještě nepřihlásila?“ zeptal se monotónní hlas. 
Vždycky jsem si říkala, jaký je asi její skutečný hlas. Všech-
no, co jsme od  ní slyšeli, byl počítačový překlad toho, co 
namluvila do něčeho, co jsme neslyšeli.

„Skončila jsem brzy – a dávali můj oblíbený pořad.“
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Kolem očí jí naskočily vrásky úsměvu. Bylo fajn, že měla 
takhle výmluvné oči, protože ústa se jí téměř nehýbala. 
„Jaké to bylo?“

„Ani bys tomu nevěřila. Byl to maškarní ples. Nejdřív 
Landon: úžasně si to rozdal s  Katrinou. S  tou, co chodí 
s Brettem, jasné? Ale pak si Brett myslel, že je s Katrinou, 
ale ve skutečnosti to byla její sestra Cheyenne, která věděla, 
že si Brett myslí, že je Katrina, a  přiměla ho, aby ji líbal, 
a pak si sundala masku a on byl jako, no, jako u vidění. A pak 
Halleryn nafilmoval, jak Landon líbá tu couru Carys.“

Alisha zvolna zamrkala svými průsvitnými víčky.
„Páni, střední škola musí být úžasná.“ Přistihla jsem se 

při přání, že bych pro jednou chtěla být součástí nějakého 
normálního dramatu. V paranormálním dramatu se nikdo 
ani zdaleka tolik nelíbá.

„Musíš se nahlásit u Raquel,“ připomněla mi Alisha a oči 
se jí stále usmívaly.

„Fajn, fajn.“ Zbožňovala jsem Lish. Byla to moje nejlepší 
kamarádka. Jakmile člověk překousl nenormálnost jejího 
robotického hlasu, měla na paranormální bytost velký smy-
sl pro humor. Samozřejmě, na rozdíl od většiny z nich byla 
vděčná za to, že tu je. Její laguna byla tak znečištěná, že ji to 
zabíjelo. Teď byla nejen v bezpečí, ale měla i co na práci. Být 
mořskou vílou je zjevně k smrti nudné. Jednou jsem se s ní 
před pár lety dívala na Malou mořskou vílu – ona si myslela, 
že to je šíleně legrační. Nemohla se přestat smát té jako-
by podprsence z mušlí – vzhledem k tomu, že mořské víly 
nejsou savci. A navíc, jak se vyjádřila, byl princ Eric na její 
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vkus příliš chlupatý a „broskvový“. Vždycky jsem si myslíva-
la, že je dost hezký, ale zase si uvědomme, že já jsem savec.

Vyšla jsem z  buňky a  sešla jsem chladnými, sterilními 
chodbami do Raqueliny kanceláře. Mohli jsme rekapitulaci 
jednoduše provést přes obrazovku, ale ona mě vždycky chce 
po nějaké práci vidět osobně, aby se ujistila, že jsem v po-
řádku. Svým způsobem mi to bylo sympatické.

Jednou jsem zaklepala a dveře se otevřely. Místnost byla 
bílá – bílé stěny, bílá podlaha, bílý nábytek. Dá se říct nud-
ná? Raquel tvořila hezký kontrast. Oči měla tak hnědé, že 
přecházely téměř do černa. A tmavé vlasy spoutané do stro-
hého uzlu byly protkány přesně tak velkým množstvím še-
din, aby působila distinguovaně, ale ne staře. Posadila jsem 
se a ona vzhlédla od hraničky papírů na psacím stole.

„Jdeš pozdě.“ Její hlas měl lehký španělský přízvuk, který 
jsem milovala.

„Vlastně jdu moc brzo. Říkala jsem, že potřebuju čtyři 
hodiny; zabralo mi to jenom dvě.“

„Ano, ale vrátila ses už skoro před hodinou.“
„Myslela jsem, že si dopřeju trochu osobního volna jako 

odměnu za dobře vykonanou práci.“
Raquel vzdychla. Byla to profesionální vzdychačka – ta 

žena vyjádřila jediným výdechem víc emocí, než dokáže 
většina lidí celým obličejem. „Víš přece, jak důležitá je re-
kapitulace.“

„Jasně. Jo, já vím. Promiň. Dávali můj oblíbený pořad.“ 
Nepatrně povytáhla obočí. „Nechceš to převyprávět?“ Vět-
šina paranormálů se nezajímala o  mé pořady, ale Raquel 
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byla člověk. Nikdy by to nepřiznala, ale já jsem si byla jistá – 
jistá – že se jí televizní dramata líbila zrovna tolik jako mně.

„Ne. Chci od tebe rekonstrukci.“
„Fajn. Šla jsem přes hřbitov. Uviděla jsem toho upíra. 

Upír se na mě pokusil zaútočit. Přečetla upírovi jeho práva. 
Poslala upíra sem. Jmenoval se Steve, mimochodem.“

„Nějaké problémy?“ 
„Ne. Á, moment, ano. Kolikrát jsem tě žádala, abys pře-

stala spolupracovat s Rethem? To to s ním musíme dotáh-
nout až na rovnou stovku?“

„Byl jedinou možností vílí dopravy, která byla k dispozi-
ci. A kdybychom neposlali jeho, zmeškala bys svůj pořad.“ 
Na rtech jí zahrál drobný úsměv.

„No dobře, jak myslíš.“ Koneckonců měla do jisté míry 
pravdu. „Já jenom, jestli bys mohla příště poslat raději jed-
nu z dívek?“

Přikývla. „Díky za  zprávu. Můžeš se vrátit do  svého 
pokoje.“ Obrátila pozornost zpátky k  papírům. Já jsem se 
otočila k odchodu, ale pak jsem se zarazila. Vzhlédla. „Máš 
ještě něco?“

Váhala jsem, ale co jsem mohla ztratit? Už je to něko-
lik let. Můžu se klidně znovu zeptat. „Říkala jsem si, víš, že 
bych třeba – ráda bych chodila do školy. Normální školy.“

Raquel znovu vzdychla. Tento povzdech byl spíše sou-
citný, cosi jako Já vím, jaké to je být člověk a muset být ob-
klopený všemi těmihle nesmysly, ale kdybychom to nedělali 
my, tak kdo by to pak dělal? „Evie, zlato. Vždyt’ víš, že to 
nejde.“
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„Proč? Nebylo by to tak těžké. Mohla bys pro mě jedno-
duše poslat pokaždé, kdybys mě potřebovala. Není to přece 
tak, že tu musím být dvacet čtyři hodin sedm dní v  týd-
nu.“ Pravda byla, že ono tu bylo jakési nikde. Celé Středisko 
bylo v podzemí, což vcelku nebyl problém, pokud jste měli 
přístup k Vílím stezkám. Nelze ovšem popřít, že to tu svá-
dělo k občasným velmi silným záchvatům klaustrofobie.

Raquel se opřela na židli. „O to tady nejde. Pamatuješ si, 
jaké to bylo, než jsi přišla sem?“

Tentokráte jsem vzdychla já. Pamatovala jsem si to. Celý 
život jsem se protloukala systémem náhradní pěstounské 
péče, až do onoho osudného dne, kdy mi bylo osm. Už se 
mi nechtělo čekat na  svou nejnovější pěstounku, aby mě 
vzala do  knihovny, a  tak jsem se rozhodla, že tam půjdu 
sama. Vzala jsem to zkratkou přes hřbitov, když mě oslo-
vil vlídně vypadající muž. Zeptal se, jestli nepotřebuju po-
moct, a mně připadalo, jako by byl dvě osoby v jedné – ten 
vlídně vypadající pán a  vyschlá mrtvola, oba na  stejném 
místě, ve stejném těle. Ječela jsem jako pominutá. Naštěstí 
pro mě mu byla na  stopě AAZP (Americká agentura pro 
zadržování paranormálů) a zakročila právě v okamžiku, než 
muž stačil cokoliv udělat. Když jsem začala blábolit něco 
o tom, jak vypadal, ujali se mě.

Ukázalo se, že moje schopnost viděl přes krycí kouzlo 
paranormálů a  sledovat, jací jsou pod ním, je jedinečná. 
V tomto ohledu nedovede žádný jiný člověk na Zemi to, co 
já. Ovšem právě v tom se to celé začalo opravdu kompliko-
vat. Když ostatní země začaly tušit, co AAZP má, ztratily 
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nervy. Zvláště Británie – nevěřila bych, s jak velkým množ-
stvím paranormální aktivity se tu potýkají. Vydupali si 
novou smlouvu, podle níž vytvořili MAZP (Mezinárodní 
agentura pro zadržování paranormálů), přičemž klíčovými 
body v té smlouvě byla spolupráce při mezinárodní kontro-
le paranormálů a, ano prosím, moje maličkost.

A tak jsem musela přiznat, že Raquel má nejspíš pravdu. 
Můj život vyplněný lapáním paranormálů byl někdy vyčer-
pávající, ale alespoň jsem měla domov. Takový, kde o  mě 
stáli.

Pokrčila jsem rameny a předstírala jsem, že už mě ta ško-
la stejně nezajímá. „Jo, jasně, jak myslíš. Nashle pak.“

Cítila jsem na sobě její oči, když jsem vycházela. Nejde 
o to, že bych snad nebyla MAZP vděčná. Jsou tou jedinou 
rodinou, kterou mám, a je to tu lepší, než to bylo v pěstoun-
ském systému, ale pracuju na  plný úvazek už od  osmi let, 
a  někdy mě to unavuje. Někdy mě to nudí. A  někdy chci 
jediné, a chci to víc než všechno ostatní na světě – jít na ně-
jaké rande.

Vrátila jsem se do  své buňky. Mám ji docela hezky ře-
šenou. Malá kuchyňka, ložnice, koupelna a obývací pokoj 
s obrovskou televizí. Kdysi bílé stěny v mé ložnici už jsou 
dávno zakryty. Jedna byla věnována plakátům skupin a fil-
mům, které jsem měla ráda. Přes další jsem si pověsila mo-
numentální ostře růžový závěs s černými levharty. Třetí zeď 
tvoří mé plátno. Neoznačila bych se za malířku, ale baví mě 
malovat všechno, co mě napadne – někdy nic víc než cá-
kance barvy – a měnit to, když mě to začne nudit. Malba 
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byla teď možná o pět centimetrů tlustší, než když jsem se 
sem nastěhovala.

Natáhla jsem si oblíbené pyžamo a rozpustila tlustý cop. 
Večeře ohřátá v mikrovlnce a sledování filmu jaksi zvítězilo 
nad prací na domácích úkolech. Nejspíš mě v některé chvíli 
přemohl spánek nebo jsem už napůl spala, nevím, ale zce-
la jistě se mi něco zdálo, protože jsem pořád slyšela nějaký 
divný hlas, který skoro zpíval. „Oči jak bystřiny, v nichž roz-
tál sníh, ledová tím, co nezví z nich.“ Ten verš se mi vracel 
pořád dokolečka, skoro strašidelně. Bylo to, jako by mě ten 
hlas někam tahal, volal mě. Chtěla jsem odpovědět. Zrovna 
když jsem už už zavolala, prudce mě vzbudil další poplach.

Vymnula jsem si spánek z očí a natáhla jsem se k obrazov-
ce videotelefonu, abych si poslechla oznámení, co se děje. 
Zapnula jsem obrazovku, ale ukázalo se na ní jediné blika-
jící červené VAROVÁNÍ. To je tedy platné. Natáhla jsem si 
župan, popadla jsem Žaha a vystrčila jsem hlavu z pokoje. 
Věděla jsem, že podle předpisů pro případ poplachu mám 
zůstat uvnitř, ale já jsem chtěla zjistit, co se děje, a hned.

Sbíhala jsem prázdnými chodbami: stroboskopická 
světla zhasínala, aby upozornila všechny paranormály, kteří 
poplašné hlášení neslyšeli, i když se ten poplašný zvuk dal 
vycítit, jak byl hlasitý. Doběhla jsem k Raqueliným dveřím 
a strčila jsem do nich. To je to příjemné na tom, že já jsem 
já – kdykoliv mám přístup kamkoliv.

„Raquel,“ zasupěla jsem. „Co se děje?“
„Á, s  tím si nedělej starosti.“ Vzhlédla ke  mně a  usmá-

la se. Nebo spíš ta věc, co měla Raquelin obličej, ke  mně 
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vzhlédla a usmála se. Raquelin obličej prokmitával skrz – 
co? Nedokázala jsem to popsat, jaksi to nemělo žádné rysy, 
oči to mělo barvy vody. Kdyby to nemělo Raquelin obličej, 
bylo by to, jako by to tam vůbec nebylo.

Vynutila jsem úsměv, abych zakryla svou hrůzu. „Vzbu-
dilo mě to ze strašně divného snu.“

„To mě mrzí. Mám ještě nějakou práci, co kdybys zase 
vypadla?“ Vrátilo se to ke spisům.

„Jasně, jestli už mě nepotřebuješ.“ Otočila jsem se ke dve-
řím. A pak jsem jakoby mimochodem popošla blíž ke stolu. 
„Á, Raquel?“

„Hmmm?“
Nastavila jsem Žaha na nejvyšší výkon. „Upadlo ti tohle.“ 

Věc, která měla Raquelin obličej, vzhlédla. Já jsem v  tom 
okamžiku vystartovala a  ďobla jsem ji do  prsou Žahem. 
Vodnaté oči se na chvilku vytřeštily v šoku a pak se to celé 
zhroutilo na zem.

Vyděšeně jsem oběhla psací stůl. Slýchala jsem o věcech, 
které dokážou sníst nějakého člověka zaživa a pak si obléct 
jeho kůži. Z  toho pomyšlení jsem někdy mívala i  noční 
můry. A můj život byl plný strašných snů. „Prosím. Raquel 
ne,“ zašeptala jsem nevěřícně a  potlačovala jsem nutkání 
zvracet. Raquel se rozplynula a nechala po sobě to nejpo-
divnější, co jsem kdy viděla, což je vzhledem k  mému za-
městnání hodně výmluvné.
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Připadalo mi, že moje oči nejsou schopné se na toho 
tvora zaměřit. Neustále mu klouzaly po bocích, neschop-
né nalézt cokoliv, čeho by se mohly držet. Ten tvor nebyl 
úplně neviditelný, ale blížil se k tomu tolik, jak jen se fy-
zická bytost neviditelnosti blížit může. Představte si, že se 
pokoušíte jít do  pětačtyřicetistupňového svahu pokryté-
ho patnácti centimetry ledu. Takové bylo dívat se na toho 
chlapa.

Byla jsem si dost jistá alespoň tím, že to je chlap. Ne-
měl na sobě v podstatě žádné šaty, a já jsem byla vděčná, že 
se zhroutil tak, že se zakryl. Nevěděla jsem, co mám dělat 
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dál, když se rozjely dveře a dovnitř vtrhla skutečná Raquel 
s dvěma členy ochranky v závěsu.

„Tak on tě nesnědl!“ Objala jsem ji a  měla jsem slzy 
na krajíčku.

Strážní kolem nás proběhli a  Raquel mě toporně po-
hladila po zádech. „Ne, nesnědla mě. Jen mě strašně tvrdě 
praštila do obličeje.“

„Je to chlap,“ namítla jsem.
„Cože to je?“ zeptala se. Popošly jsme se na  něj podí-

vat. Strážní se dívali dolů a vypadali zmateně. Jeden se dr-
bal na hlavě. Byl to urostlý, obrovitý francouzský vlkodlak 
jménem Jacques. Vlkodlaci nejsou vidět tak snadno jako 
upíři, když není úplněk. Prozradí se mi jedině očima: at’ už 
ostatním lidem připadá barva jejich očí jakákoliv, já vždyc-
ky vidím ty žluté vlčí oči vespodu. Většina vlkodlaků jsou 
docela slušní lidé. A protože jsou neustále mimořádně silní, 
bereme si jich spoustu do ochranky. Za úplňku jsou pocho-
pitelně dokonale pod zámkem.

Jacques pokrčil rameny. „Nikdy jsem nic takového ne-
viděl.“ I on se snažil ze všech sil soustředit na tu nehybnou 
postavu.

Druhý strážný, normální člověk, zavrtěl hlavou.
„Jak se dostal dovnitř?“ zeptala jsem se Raquel. 
„Ona – on – ono to mělo na sobě Denise.“
„Denise, co slouží na  zombie?“ Denise byla vlkodlak, 

jejíž hlavní pracovní náplní bylo odklízení zombie. Já se ni-
kdy neúčastním výprav na zombie – ti nemají žádné krycí 
kouzlo, takže to může dělat kdokoliv. A navíc nebylo nikdy 
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těžké zombie vytipovat, třebaže agenti se vždycky pořád-
ně zapotili s  tím, aby to nějak zamaskovali u  vyděšených 
místních. Prostě další služba MAZP: udržovat svět v bla-
žené nevědomosti o tom, že většina nadpřirozených bytostí 
z mýtů je fakticky skutečná.

„Ano. On – tedy to v Denisině podobě – volalo o do-
pravu. To s tím zombie byl falešný poplach. Viděla jsem je, 
když vycházeli z vílích dveří. Denise se otočila a prohodi-
la jimi zpátky vílu Fehl. Já jsem zmačkla poplašné tlačítko 
a chtěla jsem se jí postavit, jenže ona mě uhodila a sebrala 
mi komunikátor.

„Jak věděl, kde máš kancelář?“
„On – on – potkal Jacquese a dělal, že má závrat’ a požá-

dal ho, aby mu pomohl se sem dostat.“
Jacques rozpačitě přešlápl. „Jak jsme to měli vykastrovat?“
Nemluvil o tom, že bychom to doslova vykastrovali, kde-

pak. „Vykastrovat“ je jenom takové naše pracovní označení 
pro zneškodnění paranormálů. Vlkodlaci dostanou stopo-
vací náramky s obrovskými dávkami sedativ, jež se automa-
ticky uvolňují při úplňku. Upíři zase dostávají náramky se 
svěcenou vodou. S vílami je to snadné, jakmile se zjistí jejich 
skutečné jméno, protože musí udělat všechno, co jim řekne-
te, když to jméno použijete na začátku příkazu. No, přesně 
řečeno vcelku snadné, protože ony jako by si vždycky našly 
nějaké cestičky, jak obejít svá striktní omezení. Nikdy ne-
podceňujte vynalézavost víl při záměrné chybné interpretaci 
příkazů.

Raquel se zamračila. „Já nevím. Prostě použij standardní 
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kombinace voltů a sedativ, a až budeme vědět víc o tom, co 
to vlastně je, najdeme něco rafinovanějšího.“

Jacques vytáhl stopovač na kotník. Vypadal, jako by se 
mu nechtělo se té věci dotknout, a zavrtěl hlavou. „Skoro 
to nevidím, kde to má nohu?“

Raquel a  oba strážní se zamračili, když jejich zrak ne-
dokázal tu postavu na podlaze pořádně zachytit. Vzdychla 
jsem si. „Vidím tomu nohu. Udělám to.“ Natáhla jsem ruku 
a Jacques mi s úlevou podal stopovač. Klekla jsem si a ner-
vózně jsem se zarazila. Projdou mi snad ruce přímo skrz 
toho tvora, jako kdybych je ponořila do studené vody? Ale 
on musí mít nějaké tělo, protože jinak by mi paralyzér ne-
fungoval. Potlačovaně jsem se otřásla a  přiložila jsem mu 
ruku ke kotníku.

Byl z něčeho pevného. Kůži měl teplou a hladkou jako 
sklo – ale žádné sklo nebylo nikdy takhle měkké. „Divné,“ 
zamumlala jsem, prstem jsem zaktivovala stopovač, pak 
jsem ho upevnila. Samonastavovacímu mechanismu se po-
dařilo uzavřít se mu kolem kotníků až na několikátý pokus. 
Tvor sebou cukl, když ho bodly senzory, ale neprobudil se.

Stála jsem a na ruce jsem stále ještě cítila jeho teplo. „No, 
tak to bychom měli. A já ho na vazební celu neponesu, jestli 
mě teď chcete požádat o  tohle. Pokud ho nevidíte, bude-
te s to ho cítit. A mimochodem, ten chlap je nahý – já už 
na něj nesáhnu.“

Potlačila jsem smích, když jsem viděla ty výrazy na tvá-
řích strážných. Natáhli ruce, jako by se měli spálit, popadli 
Vodouše a vynesli ho z místnosti.
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„Radši půjdu zjistit, co se stalo s Denise. A s Fehl taky.“ 
Raquel ze sebe vypravila svou nejlepší ukázku vzdechu Proč 
musím tyhle věci řešit pořád jenom já (vzdech, s nímž jsem 
byla v tomto bodě dobře obeznámená). Pak mě pohladila 
po rameni. „Dobrá práce. Evie. Nevím, co by se stalo, kdy-
bys to nenašla.“

„Jenom – průběžně mě o  tomhle exempláři informuj, 
ano? Je to to nejdivnější, co jsem kdy viděla. Chci vědět, co 
se bude dít.“

Usmála se; byl to upjatý, nic neříkající úsměv, který, jak 
jsem věděla, znamenal ani náhodou, pak zvedla z  psacího 
stolu svůj komunikátor. Vyšla jsem ven a byla jsem docela 
otrávená. MAZP měla tendenci neříkat mi toho o moc víc, 
než kde potřebují, abych byla, a  co mám udělat. Do  háje 
s  tím. Nešla jsem do  svého pokoje, zamířila jsem rovnou 
k  vazebním celám. Jestli nemá v  úmyslu mě průběžně in-
formovat, musím se prostě informovat sama. Přiložila jsem 
dlaň ke  dveřím a  vešla jsem do  dlouhé zářivě osvětlené 
chodby lemované vazebními celami.

Můj skřetí kamarád z dřívějška vrčel a vyskakoval na elek-
trické pole uvnitř patnácticentimetrového plexiskla, jímž 
byla izolována jeho cela. Pokaždé, když narazil na pole, vy-
kvikl a odletěl dozadu, a vzápětí začal s  tím vším nanovo. 
Skřeti? Ti nejsou zrovna chytří.

Jacques byl na chodbě jen o kousek dál. Objala jsem si 
pažemi ramena a chvatně jsem k němu zamířila. Ve Středis-
ku mi byla zima vždycky, ale oddělení vazebních cel bylo 
přímo mrazivé. Jacques tam stál a se znepokojeným výrazem 

Paranormal_cz.indd   21 18.8.11   0:04



22

zíral do jedné z cel. Otočila jsem se a čelist mi ohromením 
poklesla. Tam byl další Jacques, který se ležérně opíral o zeď 
cely a vyhlížel ven. Když mě uviděl, výraz se mu změnil. Pak 
se tento Jacques podrážděně přiblížil tak blízko ke mně, jak 
jen mu elektrické pole dovolovalo.

Žádný Jacques. Popošla jsem rovněž až těsně ke  sklu 
a zúžila jsem oči soustředěním. Tam to bylo – za Jacqueso-
vým hranatým obličejem.

„Vzbudilo se to hned, jak jsem zapečetil celu, a od té doby 
dělá pořád tohle,“ šeptal Jacques, který si stoupl vedle mě.

„Prosím,“ ozval se Nejacques naprosto stejným hlasem. 
„Tahle příšera mě přemohla a vhodila mě sem! Pust’ mě, at’ 
ti můžu pomoct!“

„Jo, jasně,“ ujistila jsem ho mile, „protože já jsem úplně 
pitomá.“

Prosebný výraz na Nejacquesově obličeji zmizel a vystří-
dal ho záhadný úsměv. Pokrčil rameny a vrazil si ruce do ka-
pes kalhot.

„Jak si děláš ty šaty?“ Byla jsem upřímně zvědavá. Všech-
na krycí kouzla, která jsem kdy viděla, byla vždycky jenom 
druhá kůže. Pouze několik druhů (například víly) si doká-
zalo oblékat a svlékat šaty, jak chtělo, ale žádný si neuměl 
změnit skutečné krycí kouzlo.

„Jak jsi to poznala?“ Za  podobou Jacquesových očí se 
na mě intenzivně upíraly ty jeho průsvitné.

Většina paranormálů nemá ponětí, co dovedu. Mileráda 
je při tom nechávám. „Raquel by nikdy neřekla, abych zase 
,vypadla‘.“
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Nejacques zavrtěl hlavou. Naklonil se ještě blíž; zkou-
mala jsem jeho obličej a snažila jsem se v něm nalézt skuteč-
né rysy. To jediné, na co jsem se dokázala zaměřit, byly jeho 
oči. Šokovaně se postavil zpříma. Jedno mu musím nechat: 
dokázal napodobit Jacquesovu tvář výrazněji, než se to kdy 
povedlo Jacquesovi.

„Ty mě vidíš!“ zašeptal.
„Ehm, hm? Jsi přímo přede mnou. Na sobě máš Jacque-

se. Sluší ti líp než Raquel.“
Znovu se usmál. Pak se mu kůže zkrabatila jako voda 

čeřená větrem, a Jacques se rozplynul. Teď byl téměř nezna-
telný, s výjimkou náramku kolem kotníku. Přešel na druhý 
konec cely a bez varování se rozplácl na podlaze.

Našla jsem jeho oči, které se upíraly přímo na mě, a až 
příliš pozdě jsem si uvědomila, že mě zkoumá, dívá se, zda 
dokážu sledovat jeho pohyby, když se přehodil do nevidi-
telného modu. Z rysů mu začala prorážet barva a v náhlém 
posunu světla jsem se najednou dívala na sebe – svou přes-
nou podobu se vším všudy až po jasně růžový chlupatý žu-
pan. „Ty mě vidíš,“ ozval se z jeho úst můj hlas promísený 
údivem.

„Evie!“ Raquel se hnala k nám ve svých rozumných (čti: 
ošklivých) teniskách, mezi svraštěným obočím měla hlubo-
kou zamračenou rýhu. Sakra. „Neměla bys tady být.“

„No, jestli ti to nějak vylepší náladu, tak já jsem i tam.“ 
Ukázala jsem do cely. Raquel se prudce zastavila, úžas jí vy-
mazal překvapené vrásky z tváře, když upřela oči na Nemě 
za sklem.
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„Pozoruhodné,“ zašeptala.
„Nic moc.“ Nejá zívlo, natáhlo ruku a začalo si pohrávat 

se svými – mými – platinovými vlasy.
„Kdo jsi?“ Raquel byla najednou strašně věcná.
Nejá se na ni uličnicky zazubilo. Sledovat sebe, jak dělám 

tohle všechno, bylo fakt divné. Dívala jsem se na úhly svého 
obličeje, které jsem nikdy předtím neviděla – bylo to úplně 
jiné než se dívat do  zrcadla. Nejá na  mě znovu pohlédlo, 
pak zavrtělo hlavou. „Nějak se mi nedaří trefit barvu tvých 
očí.“ Vstal a popošel přímo k elektrickému poli a zadíval se 
mi do tváře. Proti své vůli jsem se prohlídla. Byla jsem hez-
ká. Moc hubená, ale já jsem vždycky byla spíš taková tyčka. 
A opravdu plochá, ksakru.

To mě popudilo. Zamračila jsem se. „Sundej to ze sebe.“
Jenom na mě civěl z mého vlastního obličeje. Soustřeďo-

vala jsem se na jeho skutečné oči, když jsem si uvědomila, že 
probírá barvy. „Není to to pravé,“ mumlal. „Moc stříbřité. 
Teď moc tmavé. Jsou tak bledé.“

To byla pravda. Moje oči mají tak světle šedou barvu, 
jako by skoro neměly vůbec žádný pigment.

„Jakou barvu?“ uvažovalo nahlas Nejá. Teď mu oči pa-
bleskovaly a měnily barvy, jako by se divoce rozběhl. „Mrak 
se strašně slabým náznakem deště.“

„Bystřiny, v nichž roztál sníh,“ odpověděla jsem bez pře-
mýšlení.

Okamžitě se postavil a zacouval do nejzazšího kouta své 
cely. Viděla jsem, jak se mými rysy šíří výraz strachu a nedů-
věry. „Ano, to je ono,“ zašeptalo Nejá. 

Paranormal_cz.indd   24 18.8.11   0:04



PŮJČTE MI  SVÉ UŠI…  
KROMĚ J INÉHO

„Kde je Denise?“ naléhala Raquel a mračila se na Vo-
douše v jeho cele.

Vydechla jsem úlevou, když se můj obličej oddělil 
od jeho a nahradila ho Denisina tvář. „Přímo tam, kde jsem 
ji nechal,“ odpověděl Nedenise. Pořád se díval na mě.

„A kde to bylo?“
„Na hřbitově. Měli byste být schopní ji najít.“
„Najít Denise nebo najít její mrtvolu?“ Raquelin hlas 

zněl tvrdě.
Nedenise protočil panenky. „Bude ji bolet hlava. Vážně. 

Vypadá to, jako byste si mysleli, že jsem nějaká zrůda.“
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Ústa se mu zkroutila v ironickém úšklebku. 
„Co jsi zač?“
„To je strašně hrubé. Ještě jsme se nepředstavili.“
Raquel se z hrdla vydral povzdech typu Tak můžu ho teď 

vyšokovat tak, aby se podvolil. Zasáhla jsem, než si to něco 
stačí přivodit další problémy. „Já se jmenuju Evie. Raquel 
už znáš – tu jsi praštil a pak jsi jí ukradl obličej, vzpomínáš 
si? – a tamhle Jacques je tvůj nový nejlepší kamarád, pro-
tože on má na starosti rozpis krmení tady. Za předpokladu, 
že jíš. A ty jsi?“

„Lease.“
„Lease?“ opakovala Raquel.
„Ano, jako podle přenechte mi své já.“ Znovu přepables-

koval v Raquel.
„Proč zrovna Lease? Vždyt’ ty si pořád bereš něčí jiné,“ 

podivila jsem se. „Proč ne rovnou Tříprst’ák? Nebo třeba 
Poberta?“

„Zeptám se znovu,“ vyštěkla Raquel. „Co jsi zač?“ Vzhle-
dem k tomu, co tenhle tvor provedl, jsem jí neměla za zlé, 
že je netrpělivá.

„Dobrá otázka. Možná bys mi to mohla říct ty?“
„Proč jsi tady?“
„Mám moc rád pěknou dávku elektřiny v těle.“
„Co hledáš?“
„Odpovědi.“
„No,“ usmála se na něj Raquel sevřenými rty. „To já taky.“ 

Komunikátor se jí rozbzučel. Obličejem jí přelétla úleva, 
když si pročítala zprávu. Vzhlédla a  pokývla svému zrca-
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dlovému obrazu. „Takže zítra.“ Otočila se a odcházela dolů 
po chodbě s Jacquesem. Já jsem pořád ještě upírala pohled 
na Lease coby Raquel a sledovala jsem jeho skutečný obli-
čej pod Raqueliným. Teď už jsem skoro dokázala rozpoznat 
rysy. Vyplázl na mě jazyk, a než jsem se stačila zarazit, roz-
hihňala jsem se. Z Raquelina obličeje působil ten vyplazený 
jazyk strašně směšně.

„Evie!“ vyštěkla Raquel zdola z chodby. „Honem!“ Na-
posled jsem se na Lease-coby-Raquel zamračila a rozběhla 
jsem se za nimi. „Našli Denise. Je v pořádku. A Fehl taky 
přišla k sobě. Nechci, abys s tou věcí mluvila, dokud nebu-
deme vědět, co to je a proč je tady.“

Na to zapomeň, pomyslela jsem si. „Dobře,“ přisvědčila 
jsem.

„Co vidíš, když se na to díváš?“
„Nevím. Nejdřív jsem vlastně neviděla nic. Poznala jsem 

jenom, že pod tvým obličejem někdo je, ale když na  sobě 
nikoho nemá, je to jako – nemám se čeho chytit, ale zlepšo-
vala jsem se, když jsem se tam na něj dívala. Jeho oči jsou to 
jediné, na co se můžu doopravdy soustředit. Jinak je to něco 
jako silueta nebo jasný stín nebo… já nevím – osoba z vody 
a náznaku světla.“

„Přivolám sem nějaké lidi z výzkumu. Nejdřív zjistíme, 
co je zač, a pak přijdeme na to, co chce.“

Pokrčila jsem rameny a zatvářila jsem se lhostejně. „Fajn, 
takhle to bude nejlepší.“

„Měla bys být v posteli.“ Hlas měla přísný. Člověk by si 
myslel, že celá ta historie s tím, jak nemám mámu, nebo to, 
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že mi je něco přes šestnáct, mi zajistí, že si budu moct dě-
lat, co budu chtít, alespoň v době určené ke spaní, ale ne. 
„A nezapomeň na svou zítřejší hodinu.“

„Dobře, ale jestli budou ještě nějaké poplašné sirény, 
budu je ignorovat a nebudu zachraňovat situaci.“

Vyrazila povzdech typu radši upíry a  skřety než mrzuté 
teenagery, zamávala mi a zabočila do další chodby.

Ohřála jsem si trochu mléka na čokoládu a stočila jsem 
se s dekou na gauči. Hlavou se mi toho honilo příliš na to, 
abych dokázala usnout. Dnešek byl divný. A jestli je něco 
v  mém dnu divné, tak je to přímo praštěné. Shlédla jsem 
další film a  nechala jsem myšlenky volně plynout. Světlo 
obrazovky hypnoticky blikalo. Nevšimla jsem si světla, kte-
ré se rozzářilo za mnou.

„Pojď si se mnou zatančit, lásko.“ Jeho hlas byl jako ba-
revné zlato – jasný a  jiskřící příslibem tepla. Tak nádher-
ného tepla. Usmála jsem se, zavřela jsem oči a nechala jsem 
se zdvihnout z  gauče do  jeho objetí. Přiložil si tvář k  mé 
a to teplo se začalo šířit, mým obličejem a pak dolů na krk 
a směřovalo mi k srdci. „K mému srdíčku,“ zašeptal. Přikýv-
la jsem mu do tváře. K jeho srdci.

Videoobrazovka se rozpípala a vytrhla mě z tranzu. Od-
skočila jsem a odstrčila jsem Retha. Žár z mého srdce zvol-
na unikal. Bylo to o fous, možná o míň než o fous.

Reth vypadal zklamaně. Napřáhl paže. Zaklela jsem. 
„Co máš sakra za problém? Vypadni! Hned!“

„Evelyn.“ Hlas měl jako magnet s tím svým teplem dosud 
ve mně. Proti vlastní vůli jsem se k němu naklonila.
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„Ne!“ Vytrhla jsem se z  jeho přitažlivosti a  rozběhla 
jsem se k zástěně oddělující televizní místnost od kuchyň-
ky a popadla jsem komunikátor. „Vypadni,“ zamračila jsem 
se na něj a ruku jsem měla nad nouzovým tlačítkem. Jeho 
krásný obličej zesmutněl. Chtěla jsem ho utěšit. Zavřela 
jsem oči a natáhla jsem ukazováček. „Ven. Hned.“

Zpod očních víček jsem viděla světlo dveří a čekala jsem, 
dokud nezhaslo. Teprve pak jsem oči otevřela. Reth byl pryč.

Přešla jsem k videoobrazovce a zapnula jsem ji. „K čemu 
jsou ty pitomé dveře na  dlaňový kód, když si víly můžou 
udělat vlastní dveře, kdykoliv se jim zachce!“ zakřičela jsem 
na Lish. Ta zděšením a překvapením vytřeštila zelené oči. 
Zhluboka jsem se nadechla. Ona za  to nemohla. „Díky 
za vyrušení,“ dodala jsem.

„Reth?“
„Ano. Můžeš za mě sepsat hlášení?“
„Ano, samozřejmě. Pokusíme se dát mu jednoznačnější 

instrukce.“
Zavrtěla jsem hlavou. On je vždycky dokázal obejít. 

Usoudila jsem, že když mu dneska řekli, aby mě přivezl, 
aplikoval to jako trvalý příkaz a ne jako prostý jednorázový 
povel. „Co jsi potřebovala?“

Vypadala rozpačitě. „Chtěla jsem se zeptat na to dnešní 
vyrušení. Promluvíme si o tom zítra.“

„Jo, já jsem docela vyčerpaná. Zajdu za tebou a všechno 
ti povím, ano?“

„Chceš strávit noc tady?“ Když jsem poprvé přišla do 
Střediska a  měla jsem ošklivé sny, přetáhla jsem si vždyc-
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ky deku a polštář vedle a spala jsem na zemi vedle Lishina 
akvária. Ona mi vykládala pohádky, dokud jsem neusnula. 
Byla jsem v pokušení, ale připadalo by mi moc hloupé, kdy-
bych nedokázala strávit noc sama kvůli nějaké hloupé víle.

„Budu v pohodě.“ Vynutila jsem úsměv. „Ale i tak díky. 
Dobrou noc, Lish.“

Oči mořské víly se usmály a  videobrazovka ztemněla. 
Praštila jsem sebou zpátky na  gauč. Reth byl tak blízko. 
Už zase. A – což bylo to nejhorší – část mé osoby si přála, 
abychom nebyli vyrušeni, ale nezískala jsem s vílami dob-
ré zkušenosti. Celé je to o vlastnění a využívání a na rozdíl 
od lidských chlapců v televizních pořadech to oni nedělají 
kvůli sexu. Ten je jim úplně volný. Oni chtějí srdce, duši. Já 
nikdy nedám to své zpátky Rethovi.

To rozhodnutí však nezastavilo bolestný stesk po něm.
Zbytek noci jsem strávila beze spánku, zabalená ve třech 

dekách, a třásla jsem se zimou. Když byly na hodinách čtyři 
ráno, vzdala jsem to. Oblékla jsem se do svých nejteplejších 
šatů a šla jsem do vazebních cel. Lease ležel schoulený na pod-
laze a spal. Sedla jsem si ke zdi a fascinovaně jsem sledovala, 
jak jeho tělo přeskakuje identitami stejně, jako já přepínám 
kanály v televizi. Možná za hodinu přešel do svého podivné-
ho stadia vody a světla. Byla jsem tak unavená, že jsem sko-
ro vůbec nedokázala zaostřit – a najednou jsem ho uviděla. 
Bylo to, jako by se mi prostě ocitl před očima ve chvíli, kdy já 
jsem se o to přestala tak usilovně snažit. Opravdu měl vlasy 
a normální rysy – dokonce hezké, kdyby měl pigment. Ještě 
překvapivější bylo, že nevypadal o moc starší než já.
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Po chvíli otevřel oči a podíval se na mne. Projela jím bar-
va – už zase měl na sobě mě. Oči mu pořád ještě pablesko-
valy a snažily se najít ten správný odstín.

„Co jsi zač?“ šeptla jsem.
„A co jsi ty?“
Uraženě jsem se zamračila. „Člověk.“
„Divné. Já taky.“
„Ne, ty nejsi člověk.“
„Divné, ty taky ne.“
Zat’ala jsem zuby a zamračila se. To je tedy cvok. „Proč 

jsi sem přišel?“
Můj hlas vycházel z  jeho úst, což mě vyvádělo z  míry.  

„Já bych se tě mohl zeptat na totéž. Zabiješ mě?“
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DEN SAMÁ  
PÍP  PÍP

„Já – ne, tohle MAZP nedělá,“ namítla jsem. „Oni ne-
zabíjejí paranormály, oni –“

Lease zvedl ruku, aby mě zarazil, posadil se zpříma a zú-
žil oči. „A ty mě zabiješ?“

„Proč bych tě zabíjela?“
Po chvíli zhluboka vydechl. „Myslím, že to nejsi ty.“
Vstal a protáhl se. Zmínila jsem se, jak divné bylo pozo-

rovat vlastní tělo, jak dělá tyhle věci? Měl dokonce i správ-
ně udělané vlasy – dneska ráno trochu rozcuchané, protože 
jsem se ještě neobtěžovala si je vykartáčovat.

„Můžeš se prosím vrátit zpátky k  normálu?“ Chtěla 
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jsem se na  něj teď, když jsem ho viděla líp, podívat dů-
kladněji.

Usmál se a  blýskl na  mě svými dokonalými zuby. Kvů-
li tomuhle úsměvu jsem musela projít třemi roky rovná-
tek; není fér, že on to dokázal napodobit během vteřiny. 
„K normálu? Co je to?“

„K tomu, jak vypadáš doopravdy.“
„Můžeš si ty svléct všechny své šaty?“
Dobře, to je vůbec to nejpraštěnější – právě jsem požá-

dala samu sebe, abych se dočista svlékla. O moc bizarnější 
už to nebude. „Proč bych to proboha dělala?“

„Ty jsi mě požádala, abych byl nahý; myslel jsem, že tak 
to bude jedině fér.“

„Já jsem jenom myslela, abys přestal mít na sobě mě. Buď 
sám sebou, ale sám sebou se šaty.“

„Tohle jsou moje šaty, ale jestli ti to vadí…“ Odtála jsem 
z něj a on o několik centimetrů poporostl. Na mém místě 
stál nedospělý chlapec. Černé vlasy, tmavě hnědé oči, olivo-
vá plet’, a aha, ano, absolutně nádherný. Nádherný tak, jako 
by patřil do jednoho z těch pořadů, které jsem tak milovala. 
„Je to lepší?“ Hlas se mu změnil, byl hlubší, a já jsem zatou-
žila, abych mluvila s opravdovým nedospělým chlapcem.

„Rozhodně.“ Podívala jsem se pozorněji. Vespod byl po-
řád ještě Lease. Dokonce ani ty tmavé oči nezakryly jeho 
vodnaté; viděla jsem, jak probleskují.

„Tahle podoba je zjevně populární.“
„Jasně, to si dovedu představit.“ Pak jsem se zamračila 

a přemohla mě zvědavost. „Jak zní tvůj opravdový hlas?“
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„Proč si myslíš, že to není tenhle?“
„Myslím, že by zněl jinak. Měkčeji, jako voda.“ Uvědo-

mila jsem si, jak to zní hloupě, ale jeho úsměv pohasl a on 
se na mě zamyšleně podíval.

„Když jsi mě sem nepřišla zabít, tak proč jsi tady, Evie?“
Trapné. Byla jsem tady, nenamalovaná, rozcuchané vla-

sy, tváří v tvář nejúžasnějšímu klukovi, jakého jsem kdy vi-
děla, at’ už je falešný nebo ne. Proč jsem tady? „Je to moje 
práce.“

Úsměv se mu vrátil na tvář, tentokrát s oním obvyklým 
ironickým povytažením rtů. „Aha. Tvoje práce. To je tedy 
slušná kariéra na někoho v tvém věku.“

„Nejsi o  moc starší než já.“ Teď, když jsem ho už měla 
možnost vidět líp, jsem si tím byla jistá. U zkažených smr-
telníků, jako jsou upíři, se stáří jejich skutečného těla – sta-
rého a ošklivého – projevuje vespod. Skutečně nesmrtelní, 
jako víly, mají věčné mládí, ale v jejich tvářích je cosi jiného. 
Všechna ta léta jim nepřidávají vrásky; tváře jim zůstávají 
hladké, jako kus skla, které se věčně brousí o dno oceánu. 
Žádný smrtelník nemá tenhle dokonalý povrch. Ale jeho 
tvář nebyla ani stará, ani bezvěká.

Změna v jeho výrazu to potvrdila. „Haha!“ Blazeovaně 
jsem se usmála. „Tipuju tak… patnáct.“ Schválně jsem mu 
hádala míň.

Vypadal popuzeně. „Sedmnáct.“
„Vidíš? Řekl jsi pravdu. Vždyt’ to nebylo tak hrozné. 

Nebo ano?“
Lease zavrtěl hlavou, pak si vzdychl. „Problém.“
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„To si piš, že já jsem problém,“ reagovala jsem úsměvem. 
Jistě, je možné, že jsem flirtovala, trochu. Můžete mi to mít 
za zlé? Jediní kluci, s kterými jsem se tady setkala, byli moc 
staří, napůl zrůdy, žijící mrtvoly nebo nesmrtelné příšery. 
Lease byl aspoň víceméně v mém věku, at’ už byl jinak co-
koliv.

„Ne, ty máš problém.“ Vzhlédl a  já jsem sledovala směr 
jeho pohledu přímo k Raquel, která nebyla ani trochu nad-
šená. Přešla chodbu a upřela na mě ocelový pohled.

Už už jsem se chtěla začít omlouvat, ale pak jsem proto-
čila panenky. „Co uděláš? Dáš mi domácí vězení?“ Možná 
jsem nemusela být tak kousavá, ale vážně, po noci, kterou 
jsem měla za sebou, byla výchovná přednáška to poslední, 
o co bych stála.

„Ven. Hned.“
Prošla jsem kolem ní a  v  chůzi jsem se ohlédla zpátky 

na Lease. Ten na mě mrkl a já jsem se prostě musela usmát.
Nešla jsem do svého pokoje, ale místo toho jsem zamířila 

k centrálnímu zpracování dat. Bylo ještě brzy, ale tohle je ta 
další skvělá věc na Lish: ona nespí. Milovala jsem centrální 
zpracování dat. Na rozdíl od zbytku Střediska to tam nevy-
padalo sterilně. Celá místnost byla kruhovitá, u stěny stály 
psací stoly a všechno bylo soustředěno kolem Lishina nád-
herného akvária. To mělo průměr asi patnáct metrů, bylo 
skoro pět metrů vysoké a  mělo dokonale kruhovitý tvar. 
Dokonce se jim podařilo přenést tam živé korálové útesy, 
včetně tropických rybiček v křišt’álově modré vodě. Daleko 
lepší než moje buňka.

Paranormal_cz.indd   35 18.8.11   0:04



36

Lish civěla na  sérii obrazovek, které lemovaly přední 
stranu nádrže. Byla něco jako dokonalá osobní asistentka. 
Žádné dny na nemocenské, žádné dovolené, žádný spánek, 
a  ještě ke všemu tu chtěla být. Spoustě paranormálů se to 
nedalo tak docela věřit. I  když jsou vykastrovaní, ve  vět-
šině z  nich přetrvává trochu nevůle vůči MAZP, protože 
kvůli ní ztratili svobodu, ale Lish svou práci milovala. Měla 
na starosti sestavování harmonogramů, monitorování, do-
pravu, prostě všechno. Ta holka věděla všechno.

Dneska ale evidentně ne. Vykulila své zelené oči a ožila 
zájmem, když jsem přišla k nádrži. Usmála jsem se. „Co se 
děje, Lish?“

„Jak se cítíš? Jsi po včerejší noci v pohodě?“
Lish mě znala líp než kdokoliv jiný ve Středisku. Raquel 

mě měla na starosti, ale s ní se dalo jen těžko mluvit o citech. 
Koneckonců když někdo komunikuje především vzdechy, 
je pak těžké navázat vztah s dorůstajícími. Lish chápala, jak 
nepěkně mě rozhodil nový střet s Rethem. S ní jsem mohla 
mluvit v podstatě o všem (a taky jsem to dělala).

„Nic moc. Vůbec jsem nespala.“
Lish se pokusila zaklít – což je vždycky směšné, proto-

že počítač to nepřeloží. Vyšlo z toho něco na způsob „Píp 
hloupé píp píp víly a  ty jejich píp píp posedlosti. Měl by 
s tím přestat píp píp píp ta píp píp pravidla nebo já píp píp 
píp tu malou pííííííp.“ To vše naprosto monotónní robotic-
kou řečí. Hrozné. Lish se někdy fakt uměla dostat do ráže. 
Zbožňovala jsem ji za to; byla jako jakási starší sestra, kterou 
jsem nikdy neměla. Starší sestra, která náhodou byla leskle 
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zelená a pokrytá šupinami a měla dlouhý ocas s ploutvemi 
a ruce s plovacími blánami, ale svým způsobem byla krásná.

Rozesmála jsem se. Tirády robotického hlasu mě vždyc-
ky rozveselily. „Dobře, tak to píp píp udělej.“ Zavrtěla 
hlavou, pořád ještě rozčilená na Retha, pak ji zaujalo cosi 
na jedné z obrazovek a ona před ní několik minut mávala 
svýma rukama s plovacími blánami. Nebyla jsem si jistá, jak 
všechna ta technika tam uvnitř funguje, ale vždycky to vy-
padalo hrozně pěkně.

Jakmile skončila, otočila se zpátky ke mně. „Tak, a teď mi 
pověz, co se stalo včera s tím vloupáním.“

„Co všechno nevíš?“ Lish byla obvykle studnice všech 
informací. Je fakt, že většina z těch informací byla tajná, ale 
my jsme byly nejlepší kamarádky. Říkaly jsem si tajemství, 
a taky jsme si je nechávaly pro sebe, jako tenkrát, když mi 
bylo dvanáct a  Středisko zpracovávalo spoustu elfů. Lish 
věděla, jak strašně jsem je chtěla vidět, a tak mi prozradila 
informace ohledně toho, kde a kdy bych mohla – i když mi 
Raquel dala domácí vězení za to, že jsem odešla na misi se 
zatčením a označkováním. Smůla byla, že z těch elfů se na-
konec vyklubaly špinavé, ošklivé věci, které měly dokonce 
i křídla pokrytá slizem. Rozmetalo mi to další sen z kresle-
ných seriálů.

„Nepouštějí moc informací, co je to?“ Vypadala usta-
raně.

„Nevím. Nikdy jsem nic takového neviděla. Raquel 
taky ne.“

„Proč tady byl?“ 
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„To taky nevím. Chytila jsem ho v Raquelině kanceláři, 
ale on neřekl, proč tam byl.“

„A on na sebe může vzít vzezření kohokoliv?“ 
„Jo. Je to dost příšerné, když tam tak stojíš a mluvíš sama 

se sebou.“
Ozvalo se krátké, sípavé zasmání. Ohlédla jsem se a všim-

la jsem si, že kousek od nás stojí jeden z kancelářských upírů 
a poslouchá. „Je tu něco k smíchu, Dalve?“ zamračila jsem 
se na něj.

Oplatil mi zamračení. „Jsem Vlad a ty to víš.“
„Jasně, ty a  ještě půl ostatních upírů tam venku.“ Vlad 

– nebo Dalv, jak jsem mu s  oblibou říkala, jen abych ho 
naštvala – byl jedním z mých nejméně oblíbených obyvatel 
Střediska. Když MAZP paranormály vykastrovala, vždyc-
ky je posílala nahoru s  nějakým povinným zaměstnáním. 
Největší pracovní flexibilitu měli vlkodlaci, podle toho, 
čím byli předtím. Upíři většinou pracovali v  satelitních 
budovách nebo dělali zeď při lokalizaci a využívali při tom 
svých přesvědčovacích schopností. Vlad byl ovšem vcelku 
nepoužitelný. Myslím, že mu nemůžu mít za zlé, že se cítil 
zatrpkle, když je nejdřív někdo postrach bulharských nocí 
a pak skončí jako vrátný. Musí ho to otrávit. A protože já 
jsem byla ta, kdo provedl jeho zatčení a označkování, ob-
zvláště nenáviděl mě.

Pokrčil rameny a  dál zametal podlahu, která byla už 
tak bez poskvrny. Jeho krycí kouzlo bylo nenápadnější než 
u většiny ostatních; vypadal na čtyřicátníka, nebyl ani hez-
ký, ani ošklivý, jenom hubený a lehce připlešlý. Vespod měli 
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všichni upíři stejné vzezření. Uch. „Mohlo by to být něčí 
druhé já,“ řekl a tváří se mu mihl náznak úšklebku.

„Co je to druhé já?“ Okamžitě jsem zalitovala, že jsem 
mu tu otázku položila: jeho úšklebek se rozšířil.

„Dobrá zpráva pro zbytek z nás je, že vzal na sebe tvoji 
podobu.“ S dalším sípavým zasmáním odešel.

Obrátila jsem se k Lish; ta už si to hledala na  jedné ze 
svých obrazovek. Zúžila oči. „Cože?“ Výraz v její tváři mě 
znervózňoval. „Co je to to druhé já?“

„Dvojníci se zjevují lidem jako zvěstovatelé –“ zarazila 
se „– jejich vlastní smrti. Pověst tvrdí, že pokud někdo uvi-
dí sebe samého, znamená to, že umře. Byli to taky zlí du-
chové, kteří na sebe brali podobu určitého člověka a ničili 
mu život, což zase vedlo ke smrti toho dotyčného.“

Zamračila jsem se. To není moc povzbudivé. „Počkej, 
duchové?“ Přikývla. „Ne. Ten kluk má skutečné tělo.“ Své-
ho času jsem přišla do styku s několika duchy a poltergeis-
ty. Skvělé na  nich je, že se vás nemůžou dotknout. Jejich 
jedinou silou je schopnost nahánět strach. A  se strachem 
se toho dá dělat spousta – přimět lidi vidět, slyšet a dokon-
ce cítit věci, které tam vůbec nejsou – ale když člověk ví, 
do čeho jde, je mnohem snazší je prohlédnout. „Mimocho-
dem, pokud bych umřela já, tak Raquel, Denise a Jacques 
odejdou všichni se mnou.“

Zamyšleně zamrkala. „A proč by se chtěl přízračný dvoj-
ník št’ourat v Raqueliných záznamech?“

„Přesně tak. A navíc je mu teprve sedmnáct.“
Lish naklonila hlavu. „Není snad nesmrtelný?“
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„Ne. Á. Jejda, nejspíš jsem to měla Raquel říct.“ Zamra-
čila jsem se. Povím jí to, až se rozhodne mě do toho zapo-
jit. „Poslyš, nikomu nic neříkej, ano? Já u tohohle chci být, 
a informace jsou jediná páka, kterou mám.“

Lish přivřela jedno ze svých průsvitných očních víček 
a předvedla mi tak jednu ze svých nejlepších imitací mrk-
nutí. „Oni mi stejně nedají povolení k výzkumu. Nemám 
důvod to říkat.“

„Ty jsi ta nejlepší ze všech, ty moje zlatá rybí kamarádko.“
Lishiny oči se na  mě usmály. I  když jsme byly obě tak 

odlišné, byly jsme přesně tím, co ta druhá potřebovala – ka-
marádkami. Jak jsem měla ve zvyku, který jsem si osvojila 
už v deseti letech, kdy jsem Lish uvidělala poprvé, bouchla 
jsem obličejem do skla a vyfoukla jsem na ni tváře.
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MRTVÉ MASO  
V  JAKÉMKOLIV JAZYCE

Později to dopoledne jsem konečně usnula, když se ro-
zeznělo zvonění. Vyskočila jsem z postele, zmatená, protože 
jsem si myslela, že došlo k  dalšímu vloupání nebo nastala 
nějaká nouzová situace. Pak jsem si uvědomila, že to není 
signál Střediska, ale že to je můj osobní budík. Ten budík 
znamenal, že moje školitelka Charlotte tady bude přesně 
za deset minut.

„Jejda, píp.“ Neudělala jsem vůbec žádný domácí úkol.
Posledních několik let jsem se snažila přesvědčit Raquel, 

že se opravdu nepotřebuji učit matematiku, angličtinu, pří-
rodní vědy, dějiny světa a čtyři – ano, čtyři – cizí jazyky. Ne-
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znamenalo to, že bych snad měla jít na univerzitu nebo tak. 
Jistě, chtěla jsem chodit na skutečnou střední školu, ale to 
souviselo spíš s tím, že jsem chtěla být ve společnosti oprav-
dových teenagerů, než že bych se chtěla něco učit. A kro-
mě toho jsem pochybovala, že by se MAZP starala o  to, 
jestli mám všeobecné vzdělání. Dokud jsem byla schopná 
prohlédnout krycí kouzla, měla jsem doživotní jistotu za-
městnání, ale pokaždé, když jsem s tímhle tématem přišla, 
se na mě Raquel podívala svýma skoro černýma očima a vy-
dala ze sebe ten svůj specifický povzdech typu vím, že tobě 
se nezdá důležité znát tyhle věci, ale jednou oceníš, že jsem 
z tebe udělala uceleného dospělého jedince.

Vytáhla jsem učebnici španělštiny; byla jsem si vcelku 
jistá, že tu máme dneska dopoledne mít. Spěšně jsem vy-
plnila tabulku nepravidelných tvarů u  slovesa morir a  vy-
psala jsem příklady užití ve  větách. Tú eres muerta carne. 
Přeškrtala jsem to – přídavné jméno má být za podstatným. 
Tú eres carne muerta. No, koho to chci oblbnout. Vždyt’ já 
ani neužívám morir ve slovesné formě. Y soy carne muerta. 
Překlad: Jsem mrtvé maso.

Přesně na čas to u dveří mé buňky píplo a já jsem vpustila 
Charlottu. Byla to hezká žena, vypadala na necelých třicet. 
Byla o  několik centimetrů menší než já, měla lesklé hně-
dé vlasy, které si poutala dozadu do ohonu a na modrých 
očích, které byly přes její jasně žluté vlčí oči, měla nádherné 
hranaté brýle.

Charlotte se vždycky tak sladce usmívala. Učení bylo 
její životní vášní, dokud se nenakazila. Když si uvědomila, 

Paranormal_cz.indd   42 18.8.11   0:04



43

co je a co udělala – zaútočila na člena rodiny – pokusila se 
o sebevraždu. Naštěstí jsme ji našli dřív, než dokázala přijít 
na  těch pár věcí, jimiž se dá zdolat vlkodlak. Nikdy jsem 
nedokázala určit, jestli je to, že vypadá smutně, i  když se 
usmívá, způsobeno mou nedostatečnou studijní motivací, 
nebo její bolestí a lítostí nad minulostí.

Posadily jsme se na gauč a přitáhly si stůl. Prohlédla si 
můj pracovní arch a potlačila úsměv. „Ty jsi mrtvé maso?“

Nasadila jsem svůj nejlepší úsměv typu nezlob se, nejsem 
snad chytrá? a pokrčila jsem rameny.

„Tohle je americký výraz – nepřekládá se to doslova. 
A ty jsi nedokončila tu tabulku se slovesnými tvary ani tu 
povídku, kterou jsi měla uloženou.“ Vzhlédla na  mě těma 
smutnýma, přesmutnýma očima. Ty oči mě zabíjely.

„Mrzí mě to.“ Svěsila jsem hlavu. „Včerejšek byl šílený. 
Nejdřív jsem vyřizovala jednoho upíra. A  pak tu bylo to 
vloupání, a  pak mě pozdě v  noci navštívil Reth, a  potom 
jsem nemohla usnout.“

„Vypadá to, že jsi měla těžký den. Jenže ten úkol máš už 
týden. Takže příště, jestli to ovšem zase nenecháš na  po-
slední večer?“

„Hele, Char, přestaň si ze mě laskavě střílet.“ Tím jsem si 
alespoň vysloužila míň smutný úsměv.

Zbytek dopoledne jsme strávily konjugacemi (to slovo 
zní jako něco vulgárního, ale ve  skutečnosti je to jenom 
příšerně nudné časování sloves) a  konverzováním ve  staré 
dobré español. Zůstala u  mě na  oběd a  pak nadešla doba 
k mému odpolednímu výcviku. 
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Bud, můj učitel sebeobrany a bojových umění, se pořád 
ještě snažil naučit mě bojovat s nožem. „Stříbrné nože! Bo-
lestivé a někdy smrtící pro téměř všechny paranormály!“

„Žah!“ kontrovala jsem. „Horce růžový a jiskřivý!“
„Nemůžeš pokaždé spoléhat na  techniku.“ Bud byl člo-

věk, ale působil tak, jako by vyrůstal ve středověku, pokud by 
vás napadlo položit si otázku, jestli je chytrý, no, tak to mož-
ná byl tak před třiceti lety. Teď už tolik ne. „A protože jsme 
tenhle spor vedli už předtím, něco jsem pro tebe udělal.“

Zpozorněla jsem. „Nějaký dárek?“ 
Přikývl, a na tváři se mu objevil otrávený výraz. Vytáhl 

uzlík zabalený v kusu látky a z něj vyňal štíhlou dýku s jasně 
růžovou perlet’ově třpytivou rukojetí. „No to snad ne!“ za-
ječela jsem a vzala jsem si ji.

„Nemůžu uvěřit, že jsem vyrobil růžovou dýku.“
„Je tak hezká! Moc se mi líbí. Konečně mám důstojného 

společníka pro Žaha.“ Kvapně jsem ho objala. Objetí chudá-
ka Buda pokaždé vyděsila, ale ulevilo se mu, že jsem koneč-
ně přistoupila na to, že si vezmu nějaký nůž. „Hm, hele, jak 
bych ji měla pojmenovat?“ „Pojmenuj ji, jak chceš, ale hlavně 
mi to prosím tě neříkej. Prostě ji nos v pochvě a na opasku.“

Vzala jsem si pochvu v černé barvě. „Můžeš mi udělat 
ještě jednu hnědou? A růžovou?“ Dalo by se klidně soudit, 
že Bud je vlkodlak, aspoň podle toho, jak zařval, když mě 
vykopl z tělocvičny.

Protože jsem měla zbytek odpoledne volno, upjala jsem se 
k naději, že Raquel bude schůzovat. Byla dost vysoko ve ve-
dení MAZP. Myslívala jsem si, že je přidělená jenom mně,  
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ale ukázalo se, že řídí celé Středisko a má na starosti všechny 
zatýkací a značkovací mise. Myslím, že já jsem jenom byla 
její oblíbenkyně, nebo jsem byla nejužitečnější.

Myslela jsem na  Lease s  přestávkami celý den. Byl tím 
nejzajímavějším, co tu momentálně bylo, a  tak jsem šla 
do vazebních cel. Zastavila jsem před Leaseovou celou, ale 
pak jsem se prudce zarazila. Nebyl tam. A ne tím svým té-
měř neviditelným způsobem, on v té cele nebyl doopravdy. 
Otravné.

Jacques byl až úplně na konci dlouhé chodby. „Jacquesi!“
Došel ke mně. „Ty tady vůbec nemáš být, Evie.“
„Jasně, jasně, kde je Lease?“ Co když ho pustili? To ne-

bylo pravděpodobné, když jsem se nad tím blíž zamyslela. 
Vloupal se do  Střediska. Nevzpomínala jsem si, že by se 
něco takového někdy stalo – vůbec někdy – ale co když má 
větší problémy, než jsem si původně myslela, a oni mu ubli-
žují? To pomyšlení mi nešlo z  hlavy. Pak tu racionálnější 
část mé hlavy napadlo, že byl možná nebezpečný a oni ho 
vzali do vazby se zvýšenou ostrahou.

Jacques pokrčil rameny. „Raquel chtěla, abychom ho 
přemístili.“

„Proč?“
„Nejsme tady vybavení na dlouhodobé pobyty. Nejsou 

tu postele ani koupelny.“
„Aha.“ To dávalo smysl. „Kde je?“
Vlkodlak zavrtěl hlavou. „Promiň. Nemáš prověrku 

na to, abys to mohla vědět.“ Dneska mi jeho normálně pří-
jemný francouzský přízvuk šel příšerně na nervy.
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„Nemám prověrku?“
„Ne. Raquel mi nařídila, abych ti to neříkal.“
Našpulila jsem obličej. To nebylo fér. Otočila jsem se 

na podpatku a vydala jsem se k Raquelině kanceláři. Zrov-
na jsem přikládala dlaň ke dveřím a chtěla jsem vejít, když 
se dveře otevřely.

„Á! Dobře,“ řekla Raquel.
„Co je s tím –“
„Mám pro tebe práci. Musíš vyrazit ihned. Čeká na tebe 

doprava.“
Zamračila jsem se. „O co jde?“
„Aktivita upírů v  Istanbulu. Lokalizovali jsme výskyt, 

ale musíš si pospíšit.“
„Já – dobře.“ Rozběhly jsme se do mého pokoje a já jsem 

popadla tašku s kotníkovými čidly. Žaha mám u sebe vždyc-
ky, a  teď se k  němu přidala i  moje dýka. „Nejsem vlastně 
oblečená na hon upírů.“ Měla jsem na sobě uzounké džínsy 
a triko s dlouhým rukávem do véčka, vlasy sčesané do oho-
nu dozadu.

„Vypadáš dobře,“ ujistila mě nedbale. „Krk vidět máš – 
a na ničem jiném nezáleží.“

Už jsme byly skoro u dopravy, když jsem si vzpomněla. 
„Hele, proč nemůžu vědět, kde je Lease?“

Raquel protočila panenky a  vyrazila povzdech typu je 
tohle fakt vhodná doba? „To nemusíš vědět.“ Dveře do míst-
nosti s přepravou se před námi otevřely a za nimi se objevila 
čekající víla. Neviděla jsem ji už léta. Žaludek se mi oka-
mžitě sevřel pocitem viny a  nervozity. Od  všech lidských 
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zaměstnanců se požadovalo, aby si zapamatovali dvě vílí 
jména. Víly se přidělovaly namátkově, aby na žádnou vílu 
nebylo vázáno příliš mnoho lidí. Tahle víla byla jedna z těch 
mých, a já jsem si za nic na světě nemohla vzpomenout, jak 
se jmenuje.

Její jméno bylo to první, které mi řekli; bylo mi tenkrát 
deset. Taky mi řekli, že to jméno nemám nikdy, ale vůbec 
nikdy používat, pokud nebudu opravdu nezbytně muset, 
pak mi vysvětlili všechny ty způsoby, jimiž bych mohla 
přijít o život, kdybych selhala. Může mi někdo zazlívat, že 
jsem to jméno zapomněla? Věděla jsem, že se mám zeptat 
znovu, ale bylo mi příliš trapné, že jsem to vůbec zapomně-
la. Raquel by vyletěla.

Víla se na mě ani nepodívala. „Máš lokaci?“ zeptala se jí 
Raquel. Víla přikývla. Plet’ měla smetanově bílou a její ru-
bínové vlasy s ní ostře kontrastovaly. Jako všechny víly byla 
krásná způsobem, jakým žádný člověk krásný být nemůže. 
Natáhla ruku a rozplizla se, když její kouzelné krytí zapadlo 
na místo. Od všech vil se požadovalo, aby ztlumily své vze-
zření během transportu pro případ, že by je někdo mohl 
zahlédnout. Na obličej víly se nezapomíná. Víliny vlasy se 
změkčily do kaštanova a její tvář nabyla normálnějších pro-
porcí, oči se jí zmenšily a posunuly blíže k sobě. Pořád ještě 
byla krásná, ale teď byla normální, pokud jste ovšem nebyli 
já a neviděli jste skrz toto maskování.

Popošla jsem dopředu a  chopila jsem se její napřažené 
ruky. Byla teplá, ale ne tak jako Rethova. Na  čisté stěně 
před námi se vytvořil obvyklý obrys zářivého světla a  my 
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jsme společně vykročily do  tmy. Vynaložila jsem veškerou 
pozornost na pocit její ruky ve své a jen jsem se pohybova-
la vpřed. Překvapilo mě, když promluvila – víly se obvykle 
neobtěžují mluvit se smrtelníky. Samozřejmě pokud se vás 
nepokoušejí unést.

„Á, ty jsi ta Rethova,“ konstatovala, když mě poznala. 
Hlas měla pronikavý, ale podivně roztomilý, jako když se 
sklo sype na beton.

Zarazila jsem se uprostřed kroku a skoro jsem zakopla. 
Její sevření nepovolilo. „Ne, nejsem.“ Jako kdyby Vílí stez-
ky nebyly už samy o sobě dost strašidelné. Odkud se tohle 
vzalo?

Jenom se zasmála – další sklo padající o  něco rychleji. 
Pak jsem ucítila na  tváři chladný noční vzduch a otevřela 
jsem oči. Byly jsme v jakési špinavé uličce mezi dvěma starý-
mi kamennými budovami. Pustila jsem jí ruku a otřela jsem 
si dlaň o  kalhoty. Usmála se na  mě, vílí oči jí pod krytím 
žhnuly. V úsměvu měla jakýsi krutý rys, který ve mně vy-
volával chvění. Ukázala k ústí uličky. „Měla bys toho tvora 
najít na tomhle tržišti.“

„Mockrát děkuju,“ zamumlala jsem, otočila jsem se a vy-
šla jsem z uličky. Doufala jsem, že pro mě na zpáteční cestu 
pošlou nějakou jinou vílu. Sakra, doufala jsem, že pošlou 
tryskáč. Už jsem měla plné zuby cestování s  vílami. Byly 
čím dál dotěrnější.

Tržiště bylo jedno z těch rozlezlých otevřených prostran-
ství a bylo strašně přecpané. Vzduch příchozí vítal vábivým 
kořením, z nichž žádné nikdy neochutnám, ale i tak. Easton 
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Heights dneska večer nedávali, takže jsem nijak nespěchala. 
Naštěstí pro mě se zdálo, že to je velká turistická atrakce a já 
jsem nijak zvlášt’ nevybočovala.

Procházela jsem se po tržišti, předstírala jsem, že si ob-
hlížím stánky, ale ve skutečnosti jsem sledovala lidi. Tahle 
práce se mi líbila mnohem víc než ty zátahy na tržišti. Upíři 
ve skutečnosti vlastně neměli důvod zdržovat se na hřbito-
vech. Dělají to prostě proto, že jich většina z nich přejala 
obecně rozšířené přesvědčení, jak by se měli chovat. A kro-
mě toho jsou hřbitovy nudné a osamělé. O večerech, jako 
byl tenhle, jsem se mohla jen tak procházet a okukovat lidi. 
Lidé – normální lidé – mě fascinovali. Turisté a místní se 
tu střetávali v nádherné směsici džínsů a hedvábí, basebal-
lových čapek a černých vlasů.

Bylo bervadné, že jsem se dostala ven sama. Předtím se 
mnou vždycky posílali další osobu (obvykle vlkodlaka), ale 
poslední dva roky mě na základní zátahy posílali sólo. Teď, 
když už jsem věděla, co dělám, nebyli upíři hrozbou; pokud 
se vyskytlo něco vážnějšího a dostala jsem se do úzkých, 
vždycky jsem měla posilu.

Od stánku s bižuterií na mě lámanou angličtinou zavo-
lal jakýsi mladík. Byl to Turek, a takovým vytáhlým, jaksi 
pubertálním způsobem byl i hezký. Chtěla jsem se zastavit 
a předstírat, že chci opravdu něco koupit, když jsem zahléd-
la, jak kolem cosi jde, cosi, co nebyl člověk. Omluvně jsem 
se na  mladíka u  stánku usmála, otočila jsem se a  chvatně 
jsem se vydala za tou osobou. Stačil jediný pohled, abych se 
přesvědčila – pod pokrývkou mužových hustých tmavých 
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vlasů jsem uviděla poslední provázkovité pozůstatky sku-
tečných vlasů ulpívajících na jeho svraštělé skvrnité lebce.

Nevypadalo to, jako by někoho sledoval; procházel 
tržištěm cíleně. Musela jsem přidat do kroku, abych mu 
stačila, dokud nevešel do omšelé budovy těsně u samého 
konce tržiště. Počkala jsem asi třicet vteřin a vyrazila jsem 
za ním. Krátká chodba vedla k jediným dveřím. Vytáhla 
jsem Žaha a popošla vpřed. Dveře jsem rozkopla a vešla 
do místnosti.

Upír, jehož jsem sledovala, se otočil a podíval se na mě; 
totéž udělalo dvacet ostatních upírů v místnosti.

„No nazdar,“ šeptla jsem.
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Jednoho upíra jsem dokázala zvládnout. Sakra, možná 
bych si poradila i s pěti najednou – vždyt’ jsou to jen scvrklé 
mrtvolné svaly a tak, ale dvacet upírů? Moje vyhlídky se mi 
nelíbily, co se to tu dělo? Upíři jsou od přírody samotářští. 
Tohle bylo divné. A velmi, velmi špatné.

Pokusila jsem se o co nejpřesvědčivější rozpačitý úsměv. 
Oni nebudou vědět, že já vím, co jsou zač. „Uch. Hledám 
divadlo. Nesprávná budova.“

Možná kdybych stihla dostatečně rychle vycouvat ze 
dveří, a pak – cvak. Za mnou vešli dovnitř další čtyři upí-
ři a zamkli dveře. Sáhla jsem si k opasku a stiskla poplašné 
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tlačítko na  komunikátoru. Pak jsem vytáhla Žaha. Zhlu-
boka jsem se nadechla a  nasadila jsem co nejkamennější 
obličej. „Jste všichni zatčeni podle odstavce tři bod sedm 
Mezinárodní dohody o zadržování paranormálů, protokol 
o upírech. Žádá se od vás, abyste se ohlásili na nejbližším 
zpracování –“

„Ty jsi z MAZP?“ zeptal se jeden z upírů. Ostatní ner-
vózně přešlápli z nohy na nohu.

„Ano. Budu vás muset požádat, abyste se seřadili kvůli 
označkování.“ Čekala jsem, že se rozesmějí.

„Ty nás nezabiješ?“ zeptal se mluvčí a  podezíravě se 
na mě podíval.

„Proč se mě na to každý ptá?“ Vážně, copak jsem vypa-
dala jako nějaký psychotický zabiják? Možná to bylo těmi 
růžovými teniskami. Nebo těmi srdíčkovými náušnicemi?

Upíři se obrátili k sobě a šeptem se mezi sebou domlou-
vali. Posunula jsem se o kousek ke dveřím, Žaha po boku, 
a dokolečka jsem mačkala poplašné tlačítko. Lish to uvidí. 
Pošle mi pomoc. Nikdy předtím mě nezklamala, ale jestli 
mi neodpoví na mé tísňové volání co nejdřív, budu muset 
udělat něco, co jsem vážně nechtěla udělat.

Od svobody mě dělilo několik desítek centimetrů, když 
se obrátili zpátky ke mně. Ten, který předtím mluvil, vysoký 
upír s hezkou kudrnatou maskou, zavrtěl hlavou. „Mrzí nás 
to.“ Obnažil tesáky v omluvném úsměvu. „Jsme rádi, že ne-
jsi tím, kdo nás honí, ale MAZP nemáme v lásce. A všichni 
máme strašnou, strašnou žízeň.“

„Copak? Flirtování se konat nebude?“ zeptala jsem se 
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ve snaze získat čas. „To se snad ani nepokusíte být sexy? Jen 
si vzpomeňte na všechny ty fanoušky upírů tam venku – bu-
dou tak strašně zklamaní.“ Vytáhla jsem svůj stříbrný nůž. 
Nejspíš jsem měla dávat větší pozor při výcviku v zacházení 
s nožem. „Něco vám povím. Nechte mě jít a  já slibuju, že 
nikomu neprozradím, že nejste zlatíčka.“

„Litujeme, kotě.“
„Dobře.“ Zdvihla jsem jednou rukou dýku a  druhou 

Žaha. „Tak si myslete, že jsem tady, abych vás zabila.“ Kdy-
bych jich dokázala vyřídit dost – potřebovala jsem se jenom 
dostat z místnosti – utekla bych jim.

Tři na  mě skočili a  divoce kolem sebe mávali rukama. 
Dvěma z  nich jsem zasadila elektrošok a  oni se zhrouti-
li. Třetí se mě pokoušel popadnout za ruku, ale já jsem se 
po něm ohnala dýkou a on ucouvl a skučel bolestí. Rozběh-
la jsem se ke dveřím, ale nemohla jsem je otevřít. Otočila 
jsem se zapřela jsem se do nich zadkem.

„Všichni najednou!“ zvolal vůdce. A pak se to změnilo 
ve změt’ rukou – hezkého, normálního lidského masa přes 
rozpadající se vespod – které se po  mně všechny sápaly. 
Rvala jsem se, ale i  upíři jsou dostatečně silní, když jsou 
v přesile dvacet ku jedné. Trvalo jim jen několik vteřin, než 
mě přitiskli ke zdi; pořád ještě jsem držela Žaha a dýku, ale 
nemohla jsem se pohnout a  použít je. Vůdce mi stál pří-
mo před obličejem. Snažila jsem se dívat na jeho kouzelné 
krytí, jenom jeho krytí, ale čisté bílé oči, které na mě zíraly 
ze zapadlých důlků, byly to jediné, na co jsem se dokázala 
soustředit. Usmál se. Chtělo se mi brečet.
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Moje záchrana přijde příliš pozdě.
„Ty nebudeš křičet?“ zašeptal, předklonil se a  rty mi 

zkoumal krk. Svými mrtvými, práchnivými rty. Cítila jsem, 
jak otevírá ústa, a zavřela jsem oči. Rázem se ve mně zno-
vu vzedmula všechna ta hrůza z  mého prvního dětského 
střetu s upírem. Nikdo mě nezachrání. Došly mi možnosti. 
Po tváři se mi koulela jediná slza.

„Lorethane!“ zvolala jsem. Upír zaváhal; tohle zjevně 
neočekával. „Potřebuju tě! Hned!“

Ta přestávka mi stačila zachránit krk. V  místnosti se 
prudce rozzářila bílá světla a  upíři instinktivně odskočili. 
Kolem pasu se mi zezadu ovinuly dvě paže a  zatáhly mě 
do tmy.

„Volala jsi,“ zamumlal mi do  ucha Reth a  držel mě 
v prázdnotě. „Věděl jsem, že to uděláš.“ Slyšela jsem úsměv 
v jeho hlase, ten triumf. Přísahala jsem, že už nikdy nepou-
žiju jeho skutečné jméno, nikdy ho nezavolám. Místo toho 
jsem prostě negovala všechny příkazy, aby se ke mně nepři-
bližoval. A ta formulace – proč jsem řekla, že ho potřebuju? 
Mohl si to překroutit, jak se mu zachce, ale při vzpomínce 
na upírovy rty na svém krku jsem se otřásla. Dneska večer 
na tom nezáleželo.

„Jenom mě doprav domů, ano?“
Sevřel mi paže kolem pasu pevněji a  přitiskl mi trup 

k zádům. Cítila jsem přes tričko jeho srdce: jeho tlukot byl 
silný, ale příliš pomalý. „Takže domů.“ Zasmál se svým stří-
brným smíchem.

To mě mělo varovat.
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Měla jsem oči pevně zavřené a snažila jsem se ignorovat 
jeho tělo tisknoucí se k mému. Vílám jsou sex a fyzično úpl-
ně jedno, ale důležitá je pro ně manipulace, a Reth věděl, 
jak nesmírně toužím po kontaktu – jakémkoliv kontaktu. 
Vzhledem k tomu, jak jsem vyrůstala, jsem se nikdy nemoh-
la nabažit příchylnosti, pozornosti. Víc než Raquel, víc než 
Lish, víc než kdokoliv jiný věděl, jak hluboce jsem osamělá. 
Nenáviděla jsem ho za to.

Čekala jsem, že mě vezme za ruku a půjdeme pěšky; místo 
toho jsem cítila jen lehký vánek, pak bylo všude jasno a tep-
lo. Otevřela jsem oči v  místnosti. Ne v  té své. Světlo bylo 
měkké, vycházelo z  jakéhosi neidentifikovatelného zdroje, 
elegantní nábytek byl rozmístěn namátkově, a  stěny jako 
by byly z pevného, světlého kamene. Tkaniny byly všechny 
hedvábné nebo sametové; odstíny tmavě rudé a královského 
purpuru se zlatými lesky. Nebyly tu žádné dveře.

„Říkala jsem domů.“
Znovu se zasmál. „Neřekla jsi, čí doma to má být.“ Byla 

jsem rozzuřená a  příliš unavená na  to, abych unesla ještě 
další vílí bláboly, a tak jsem otevřela ústa a chtěla jsem mu 
přesně vysvětlit, kam mě má vzít a kam má zmizet potom. 
Nevěděla jsem sice jistě, jestli víla může poslechnout pří-
kaz, aby šla k čertu, ale rozhodně bych na to přišla, než jsem 
ovšem stačila říct jediné slovo, zdvihl Reth svou jemnou 
ruku a pohladil mě po hrdle.

„Pšššt,“ zašeptal.
Ztratila jsem hlas. Nejenom že jsem nemohla ani sípat. 

Ztratila jsem hlas úplně. Nemohla jsem křičet. Nemohla 
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jsem dokonce ani šeptat. Měla jsem sto chutí najít toho gé-
nia, který si myslel, že dokážeme ovládat víly, a nakopat ho 
tam, kde by ho to hodně bolelo. Vykroutila jsem se z jeho 
náručí a prudce jsem přeběhla na druhou stranu, aby mezi 
námi stál jeden z těch starožitně vyhlížejících gaučů. „Sprav 
to,“ zamumlala jsem.

Usmál se na  mě. Oči měl zlatavé jako zralá pšenice 
a vlasy mu zářily téměř stejnou barvou. Všechno na něm 
bylo zlatavé, kromě jeho smíchu. Ten byl vždycky stříbrný. 
Nemohla už jsem se dívat na jeho tvář bez rizika, že se mi 
už nikdy nebude chtít odvrátit pohled, ale nechtěla jsem 
z něj spustit oči a přestat se mít na pozoru. Byla jsem úplně 
paralyzovaná.

„Evelyn.“ Mé jméno znělo v jeho ústech jako polaskání. 
„Proč proti mně bojuješ? Ty se mnou chceš být. A já už na-
věky nechci nikoho jiného.“

Naskočila mi husí kůže. Reth pravděpodobně odvedl 
do Vílích říší nespočet smrtelných dívek. Věděl, že nežije-
me věčně. Buďto mnou zase manipuloval, což bylo pravdě-
podobné, nebo měl v plánu něco vážně děsivého. „Proč?“ 
artikulovala jsem rty. Věděla jsem, že mluví pravdu – chtěl 
mě. A o to bylo všechno jedině těžší; mě v mém životě ne-
chtělo příliš mnoho lidí. Mí vlastní rodiče mě opustili, když 
jsem byla ještě batole.

Půvabně se posadil. Na malém stolku s nožkami ve tva-
ru pracek u  jeho židle stála křišt’álová láhev a  dvě číše. 
Nalil do  obou čirou tekutinu, pak jednu zdvihl ke  mně. 
„Napiješ se?“
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Zavrtěla jsem hlavou. Nejsem včerejší. Nikdy, nikdy ne-
smíš přijmout jídlo ani pití od víly, nikde, natož pak na je-
jich vlastní půdě. Nikdy se už odtud nedostaneš.

Rozpačitě se napil sám. Týrala jsem si mozek otázkou, co 
mám dělat se svým hlasem. Pak, protože jsem idiotka, jsem 
si uvědomila, že mám pořád ještě Žaha a dýku. Obě jsem 
svírala tak tvrdě, až mě rozbolely ruce. S pocitem vděčnosti 
za  to, že mé činy kryje gauč, jsem odložila Žaha – ten je 
ve  styku s vílami dobrý tak na prvních pár sekund. Uvol-
něnou rukou jsem znovu stiskla poplašné tlačítko. Neměla 
jsem ponětí, kde jsem, ale opravdu, opravdu jsem doufala, 
že to je někde, odkud mě Lish dokáže vyzvednout.

„Nemáš už dost toho, jak ti je zima?“ zeptal se a snažil se 
mě přitáhnout k sobě. „Jak ti je zima a jak jsi sama. Nemusí 
to tak být. Čas se nám krátí.“ Oči měl jako jezírka jantaru, 
hluboká a věčná. Jezírka, v nichž by se dalo utopit. „Zatanči 
si se mnou zase.“

Křečovitě jsem zavřela oči. Měl pravdu. Byla jsem unave-
ná. Byla jsem sama celý svůj život. Pěstounské domy, Stře-
disko – v čem se to lišilo? Proč jsem se mu vzpírala? Ucítila 
jsem jeho ruku na své; byl tak teplý. Ten žár mi začal stou-
pat nahoru po paži, zvolna a vytrvale. Proč mu nedat své 
srdce, svou duši? Nikdo jiný je nechtěl.

Vycítil mou kapitulaci a přitáhl mě k sobě blíž. „Nikdo 
jiný tady pro tebe není, má lásko. Nech mě, at’ tě vyplním.“ 
Nikdo jiný tu pro mě nebyl. Otevřela jsem oči a  zadívala 
jsem se do Rethových zlatavých – a v paměti mi vytanula 
podoba jiných očí, očí čirých jako voda. Proč jsem zrovna 
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v té chvíli pomyslela na Lease, jsem netušila, ale stačilo to 
k  tomu, aby mě to vrátilo zpátky. Zdvihla jsem stříbrnou 
dýku a držela jsem ji mezi námi jako talisman.

Reth vypadal překvapeně, pak vztekle. „Co to děláš, 
dítě?“ Nepustil mi druhou ruku, ale já jsem tomu teplu 
vzdorovala. Stačilo mi vystoupit tak tak k rameni, a teď se 
zpomalovalo. „Copak nevíš, co se ti snažím dát?“

Posunula jsem mu plochu dýky k  hrudi a  on mi pustil 
ruku a o krok ucouvl. Na víly je nejlepší železo, ale stříbro 
taky nemají moc rády. „Dost,“ naznačila jsem rty a ukázala 
jsem si na krk. Zamračil se, mávl rukou a mně se rozechvělo 
hrdlo.

„Proč proti tomu bojuješ?“
„Protože ty jsi šílenec! Já tohle nechci! Nechci ti patřit! 

Nikdy nebudu!“
Dokonalý obličej mu zkroutil náznak úsměvu. „Mýlíš se.“
„No, mám stříbrnou dýku, která je důkazem opaku. 

Teď –“
„Teď tě mám vzít domů?“
Přikývla jsem.
Nyní se mu v úsměvu roztáhl celý obličej. „To nebyl pří-

kaz, a ty musíš taky někdy spát.“ Než jsem mu stačila naří-
dit, aby mě vzal domů, zmizel a jeho stříbrný smích tu zněl 
ještě v jeho nepřítomnosti.

Začalo se mi stýskat po upírech.
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Ječela jsem na něj, aby se vrátil, pak jsem se ztěžka posadila 
na jeden z gaučů. Měl pravdu. Byla jsem vyčerpaná z toho, jak 
jsem včera v noci nespala, pak jsem měla hodně nabitý den 
a dost stresující večer. A když usnu, nebudu moct svírat dýku. 
A když nebudu moct svírat dýku…

To byl problém. Nevěděla jsem, co se se mnou snaží udě-
lat, a nechtěla jsem to zjistit.

Nijak mě nepřekvapilo, že jsem na komunikátoru neměla 
žádný signál. Nevěděla jsem dokonce ani, jestli jsem po tech-
nické stránce stále ještě na planetě. Vílí říše koexistují s naši-
mi, ale překračují čas a prostor a všechny možné další a nudné 
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fyzikální záležitosti, o něž jsem se až do nynějška nikdy nesta-
rala. Přiřadila jsem si Vílí říše a boj s nožem na seznam věcí, 
jimž budu věnovat větší pozornost.

Mohla jsem ho přivolat tím, že bych znovu použila jeho 
skutečné jméno, a  on by musel přijít. Jenže tohle předtím 
fungovalo až moc dobře. Formulace, jíž jsem užila, mě pořád 
ještě ničila. Potřebuju tě? Vysvětlovala jsem si to tak, že to 
vzal jako příkaz a teď bude plnit to, co považoval za mou po-
třebu, podle svého. Pokud bych ho přivolala zpátky a negova-
la jsem svůj příkaz, než by mě zase připravil o hlas, nedalo by 
se odhadnout, jak by si to interpretoval. Jestliže zadáte nějaké 
víle navzájem si odporující příkazy, nemůže je splnit a přijde 
proto s  něčím úplně jiným (a  pokaždé špatným). Byla jsem 
tak naštvaná.

Víly jsou ty nejúskočnější bytosti na světě. MAZP (než to 
byla MAZP a  tehdy, když to byla AAZP a  měla všemožné 
zkratky jednotlivých zemí) pracovala po  desetiletí na  tom, 
aby nalezla nějakou vílu, jakoukoliv vílu, a  zjistila její sku-
tečné jméno. Součástí jejich plánu bylo využívat hezkých 
mladých dívek jako návnady pro únosy. Desítky hezkých 
mladých děvčat, a žádnou z nich už nikdy nikdo neviděl. Až 
na jednu dívku, která objevila jedno velké tajemství.

Víly jsou imunní vůči alkoholu, ale k jejímu velkému pře-
kvapení – jehož důsledkem pak bylo odhalení víl – se velmi, 
velmi opijí nápoji sycenými kysličníkem uhličitým. Ta dívka 
použila hojného množství kokakoly a díky tomu se jí poda-
řilo zjistit skutečné jméno jediné víly. S tím byla s to přinu-
tit tuto vílu, aby jednala podle její vůle a prozradila jí jména 
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několika jiných víl – které pak byly zase přinuceny prozradit 
jména dalších víl. Důsledkem toho byl skvělý Vílí katalog 
a řídící operace roku ’95.

Zní to mnohem působivěji, než to ve  skutečnosti bylo. 
Celá řada pracovníků spolupůsobících na  tomto projektu 
zahynula nebo zmizela, a víly úzkostlivě střeží svá jména do-
konce i jedna před druhou, takže MAZP jich zná pouze zlo-
mek. V tom je právě to, v čem se MAZP měla poučit, dosud 
se to docela nenaučila a pravděpodobně se to nikdy ani nena-
učí: víly nelze ovládat. Nelze. Nejednají logicky ani racionál-
ně. Neřídí se stejnými zákony (fyzickými, společenskými, ci-
tovými, dopravními – prostě jakýmikoliv) jako my. Vždycky 
mají svůj vlastní program a jsou jednoduše chytřejší než my. 
Navíc jsme se při hledání a nalézání jejich jmen zapletli s pa-
ranormálními kouzly, jež byla hlubší a  silnější, než dokázal 
kdokoliv z nás pochopit.

Říkám nás. Myslím ovšem arogantní MAZP.
Uvažovala jsem o tomhle všem, když jsem seděla na Ret-

hově gauči, polapená ve  Vílích říších a  uvažující o  tom, jak 
dlouho vydržím, než budu muset spát, jíst nebo pít. Nebo si 
i odskočit, protože jsem nikde neviděla toaletu. Hloupí ne-
smrtelní. Stála ta vílí kouzla opravdu za  všechny ty zmatky 
a rizika, jež jsme si přivodili tím, že s nimi pracujeme?

Musela přece existovat nějaká jiná možnost. Nemohla 
jsem přivolat Retha zpátky – a neudělám to. Věděla jsem, že 
by mě nikdy nepropustil, a  jiná cesta k úniku než po Vílích 
stezkách neexistovala.

Jiná víla! To bylo dokonalé. Vílí jména, jež mi byla přiděle-
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na, se měla používat jen v krajních případech. Tenhle případ 
byl pro mě dost krajní. Otevřela jsem ústa a zarazila jsem se.

Pořád ještě jsem si nemohla vzpomenout. Ta jména byla 
tak divná, a já jsem byla tak vyděšená, že jsem si je vytěsnila. 
Ležela jsem na zádech na gauči a civěla jsem do stropu; pa-
bleskoval krystaly. Pozorovala jsem je a mořila jsem si mozek 
snahou vybavit si jméno víly s rubínovými vlasy.

Krystaly odrážely jakýsi neidentifikovatelný zdroj světla. 
Zdálo se, jako by zde byl nějaký význam, nějaký vzor. A teď 
jsem už rozlišovala i jemné barvy. Ty mi něco sdělovaly. Kdy-
bych se prostě dívala dost dlouho, dost usilovně, nemyslela 
na nic jiného… a kdybych zavřela oči a nepřemýšlela, bylo by 
to ještě lepší a všechno by to začalo fungovat…

„Ne!“ Posadila jsem se a zamrkala, abych udržela oči ote-
vřené. Už žádný strop.

Jak se jenom jmenovala? Věděla jsem, že to vím. A  pak 
jsem si vzpomněla – byla to ta víla, co si s  ní Lease zařídil 
jízdu. Fehl! Fehl byla její přezdívka. A její celé jméno bylo…

„Denfehlath!“ vykřikla jsem vítězně. Po  několika vteři-
nách se na stěně vytvořil obrys dveří a ona jimi vešla. Pořád 
ještě vypadala unuděně.

„Uch.“ Zamračila se.
Nadskočila jsem radostnou úlevou, ale zarazila jsem se, 

než jsem stačila říct něco hloupého. Tentokrát budu opatrná. 
Konkrétní. „Prosím, vezmi mě zpátky do  střediska MAZP, 
kde bydlím.“

Natáhla ruku a já jsem se jí chopila.
„Stát!“ nařídil Reth za  námi. Otočila jsem se a  podívala 
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se na něj, ale nepustila jsem se přitom Fehliny ruky. „Ona je 
moje.“

Fehl se na něj ostře usmála. „Říká se tomu příkaz. Já ne-
mám jinou možnost.“

Rethovy zlatavé oči překypovaly hněvem. To je další věc 
u víl. Mají hrozně vznětlivou povahu. Viděla jsem už jednou 
předtím, jak mu povolily nervy – a tenkrát jsem se definitivně 
vzepjala k rozhodnutí ho nechat.

„Pojďme, hned.“ Zatáhla jsem ji za ruku. Všudypřítomné 
světlo v  místnosti se posunulo; teď všechno jakoby žhnulo 
narudlým, hrozivým odstínem.

Vrhly jsme se do dveří na Vílí stezky. Protože jsem byla víc 
vystrašená tím, co bylo za mnou, než tím, co jsem měla ko-
lem sebe, nechala jsem oči pro jednou otevřené. Fehl mi tiskla 
ruku tak tvrdě, že mě to až bolelo; ve tváři měla výraz čiré zu-
řivosti promísený náznakem arogance. Napadlo mě, jestli se 
snad něco děje. Tihle dva měli jakousi podivnou dynamiku. 
To je jedno. Bylo mi to fuk, pokud se dostanu domů.

Ale pak jsem dostala vynikající nápad. „Můžeš mi otevřít 
dveře do Leaseovy místnosti?“

Sjela mě pohledem tak řezavým, až mě překvapilo, že jsem 
nezačala krvácet. Několik dalších kroků a před námi se ote-
vřely bílé obrysy. Vystrčila mě ven a zmizela v temnotě.

Místnost byla vyvedená v  zrovna tak nudných barvách 
jako zbytek Střediska. Dveře do malé koupelny byly otevře-
né; jinak tvořil celou místnost prostý čtverec s šedivou poste-
lí u zdi. Na ní seděl Lease, který měl na sobě jako z udělání 
mě. Podíval se na protější stranu a jeho/mými rysy přelétl zá-
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