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Z ČISTA JASNA

Och, píp. Zemřu.
Zemřu strašlivou, krutou, bolestivou smrtí.
Moje ruka visící podél boku sebou trhla a hmátla po rů

žovém paralyzéru, o  němž jsem věděla, že tam není. Proč 
jsem kdy tohle chtěla? Co jsem si myslela? Práce v Meziná
rodní agentuře pro zadržování paranormálů se sice moh
la blížit dobrovolnému nevolnictví, a  jistě, zažila jsem ně
kolik ošklivých střetů s upíry a čarodějnicemi a zvrácenými 
vílami, ale nebylo to vůbec nic ve  srovnání s nebezpečím, 
s nímž jsem byla konfrontována teď.

Hodina tělocviku pro dívky.
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Hrály jsme fotbal – bez chráničů holení. To děvče, které 
jsem měla krýt (stvoření tak mohutné, že to snad musel být 
troll), se vyřítilo proti mně a z chřípí se mu prakticky valila 
pára. Připravila jsem se na náraz.

A pak mě najednou upoutala jasně modrá podzimní ob
loha. V dohledu nebyl ani jediný mráček. Ale proč jsem se 
podívala na  nebe? Možná to bylo spojeno s  mou náhlou 
neschopností dýchat. No tak, plíce. No tak. Musely přece 
v určitém okamžiku začít fungovat, ne? Před očima mi tan
čily jasné skvrny a já jsem přímo viděla svůj nekrolog: Tra-
gédie nastala při fotbale. Jak ponižující.

Konečně mi do  plic pronikl blahodárný vzduch. Nade 
mnou se nakláněla známá tvář lemovaná dlouhými tmavý
mi vlasy. Moje normální kamarádka Carlee. „Jsi v  pořád
ku?“ zeptala se.

„Greenová!“ vyštěkl jakýsi tenor. Byla jsem si téměř jis
tá, že slečna Lynnová má hlubší hlas než můj přítel. „Zved
ni už ten svůj zadek a zapoj se znovu do hry!“

Aha, Greenová. Když mi Lease zařídil padělání mých 
právních dokumentů, připadalo mi to jako hezké příjmení. 
Ale čím častěji ho slečna Lynnová vykřikovala, tím méně se 
mi líbilo. „GREENOVÁ!“ Carlee natáhla ruku a pomoh
la mi vstát.

„To je v pohodě. Já na fotbal taky dlabu.“ Usmála se a od
běhla. Carlee ani náhodou na fotbal nedlabala.

Nebylo to spravedlivé. Já jsem zůstala trčet tady, stála 
jsem jako idiotka na blátivém hřišti, a Lease byl pryč na uni
verzitě. Ztrácím tu čas. A kdo ví, kolik mi ho vůbec ještě 
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zbývá! Co když jsem spotřebovávala vzácné zbytky své duše 
na fotbal?

Možná bych si měla nechat vystavit potvrzení od dokto
ra. Přímo jsem ho viděla: „Všem, koho se to týká: Evie trpí 
vzácnou zdravotní poruchou, v jejímž důsledku nemá do
statek své vlastní duše na to, aby mohla vést normální život. 
Proto by měla být okamžitě a natrvalo osvobozena od  ja
kékoliv fyzické námahy spojené s  pocením a  srážením do  
bláta.“

Směšné. Ale zase, kdo ví, možná by to stálo za  pokus.  
Leaseův otec má nějaké kontakty v nemocnici…

Přikrčila jsem se, když mi nad hlavou prosvištěl míč. Jed
na z mých spoluhráček, zlomyslná zrzka, zaklela, když ko
lem mě probíhala. „Hlavičku, Greenová! Hlavičku!“

Carlee se zastavila. „Prostě předstírej křeče.“ Mrkla 
na mě jedním silně podmalovaným okem.

Popadla jsem se rukama za  břicho a  šourala jsem se 
ke slečně Lynnové, která stála na vápnem namalované bílé 
čáře na svěží trávě a sledovala hru jako generál ve válce.

Protočila panenky. „Co je to teď?“
Zadoufala jsem, že mi můj bledý obličej přijde na  po

moc, a zakňourala jsem: „Křeče. Strašné.“
Neskočila mi na  to a obě jsme to věděly, ale místo aby 

mou ubohoučkou lež vyvrátila, zakoulela očima a ukázala 
palcem k postranním čárám. „Příště budeš v brance.“

Díky moc, Carlee. Vynikající nápad. Kousek jsem po
odešla, zhroutila jsem se na  zem a  trhala jsem skrovnou 
hnědnoucí trávu.
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Takhle přece střední škola vypadat neměla.
Nechápejte mě špatně. Jsem supervděčná za  to, že tu 

jsem. Vždycky jsem chtěla být normální, chodit do normál
ní školy, dělat normální věci. Ale je to všechno tak, tak…

Normální.
Od té doby, co před měsícem začala škola, jsem nezažila 

ani jednu hádku mezi děvčaty. A ani žádné divoké mejdany, 
kam by se musela volat policie. A pokud jde o maškarní ple
sy a schůzky při měsíčku a vášnivé polibky na chodbách, no, 
tak k tomu můžu dodat jedině to, že Easton Heights, což byl 
dřív můj oblíbený televizní seriál, utržil v mých očích váž
nou ránu.

Ale pořád ještě si myslím, že zamykací skříňky v  šatně 
jsou bezva.

Abych zachovala zdání, držela jsem si ruku na žaludku. 
Ležet na zemi byla mnohem lepší pozice, když ji člověk za
ujal dobrovolně. Sledovala jsem drobný proužek kouře, kte
rý se táhl po nebi.

Zamračila jsem se. To byl divný mrak. Byl úplně sám 
na jinak modrém nebi a bylo na něm ještě cosi… cosi zvlášt
ního. Byl to snad záblesk blesku?

„Ptala jsem se, půjdeš na další hodinu?“
Ohromeně jsem se posadila a zašklebila se na slečnu Lyn

novou. „Ano, určitě, díky.“ Spěchala jsem dovnitř. To už je 
tady fakt nuda, když hledám vzrušení v mracích.

Další hodinu jsem strávila pečlivým počítáním minut, 
které mi zbývají do  víkendu, kdy uvidím Lease. Odpo
věď zněla, že moc, ale spočítat si to bylo zajímavější než,  
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řekněme, dávat pozor na výklad naší učitelky o roli pohlaví 
v Drákulovi – ostatně s touhle knížkou mi radši ani neza
čínejte. Bram Stoker si rozhodně nedal práci s podrobným  
stu diem podkladů.

Hlava mi začala klesat k  nevyhnutelné srážce s  lavicí, 
když se dveře rázně otevřely a dovnitř vešla sekretářka ško
ly s papírkem. „Evelyn Greenová?“ Zvedla jsem ruku a ona 
pokývla. „Omluvenka z vyučování.“

Ožila jsem. Nikdy předtím mě ze školy neodvolali. Mož
ná si Arianna chtěla někam vyjít. Byla dost vynalézavá a ne
vypočitatelná na to, aby zorganizovala něco takového.

I když až tolik zase ne. Ta by nevyšla ven za tak jasné
ho dne, určitě ne s  celým tím svým problémem, že byla 
upírka. Sevřel se mi žaludek. Co když se něco stalo? Co 
když měl Lease na  campusu nějakou nehodu, co když 
upadl do bezvědomí a přestal být viditelný? Co když padl 
do rukou úřadům a ty ho teď pohřbí v nějakém zařízení 
MAZP?

Musela jsem se ze všech sil ovládat, abych se nerozběh
la, a šla jsem za úřednicí, malou ženou s nápadně, nepřiro
zeně světlými vlasy, jakž takž v klidu. „Víte, kdo si sem pro 
mě přišel?“

„Vaše teta, myslím.“
No, tím se všechno vyjasnilo. Nebo by se to přinejmen

ším vyjasnilo, kdybych nějakou tetu měla. V  duchu jsem 
projela seznam žen, vesměs paranormálních, které by se 
mohly vydávat za  mou příbuznou. Nebyl to dlouhý se
znam, a mě nenapadalo, proč by jediná z nich měla být tady.  
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Vtrhla jsem do kanceláře. Tam stála zády ke mně žena v ro
zumných (čti: ošklivých) botách a s černými vlasy spouta
nými do přísného uzlu. To snad není možné.

Raquel se otočila a usmála se.
Cítila jsem srdce až v  krku. Na  jedné straně to byla 

Raquel, a  tedy osoba, která se nejvíce blížila něčemu jako 
matka. Na  druhé straně to byla Raquel, jedna z  hlavních 
šéfek MAZP, organizace, která se domnívala, že jsem mrt
vá. Organizace, u které jsem opravdu, ale opravdu nechtě
la, aby mě našla. A organizace, o níž jsem si myslela, že mě 
Raquel před ní chrání.

„Tady jsi.“ Přehodila si kabelku přes rameno a pokynula 
k dvoukřídlým dveřím vedoucím ven. „Jdeme.“

Šla jsem za ní, úplně zmatená. Venku v zářivém denním 
světle před mou normální střední školou mi přišlo nespráv
né být se ženou, která představovala všechno, co jsem ne
chala za sebou. Chtělo se mi k ní naklonit a obejmout ji – 
což bylo divné, protože my dvě jsme k sobě ve skutečnosti 
neměly doopravdy nikdy tak vřelý vztah, abychom se ob
jímaly. A  samozřejmě se mi také chtělo zabočit opačným 
směrem. Ona představovala MAZP.

„Co tady děláš?“ zeptala jsem se.
„Soudě podle tvého překvapení budu muset předpoklá

dat, že ti David nepředával mé vzkazy.“
„Leaseův otec? Jaké vzkazy?“
Vzdychla si. Moje interpretační obratnost jaksi zarezla, 

ale ten povzdech vyzněl jako Jsem unavená a vysvětlit tohle 
potrvá příliš dlouho.
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Přes slunce přecházel stín; vzhlédla jsem a uviděla svůj 
proužek mraku. Pod ním rozhodně něco bylo, ale ne blesk. 
Něco pableskujícího. Něco paranormálního. Něco se září, 
skrze niž jsem byla s to vidět pouze já.

„Co se –“ Má slova přerušil můj vlastní výkřik, když se 
mrak prudce snesl z oblohy, ovinul se kolem mě a odletěl 
zpátky do modři.
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LEKCE LÉTÁNÍ

Stále ještě jsem křičela, když mi došel vzduch. Zala
pala jsem po  dechu a  zadívala se dolů na  zem. Kolem mě 
se vrst vily pramínky mraku, ale nedokázaly ani zdaleka za
temnit skutečnost, že krajina plná stromů byla až příliš da
leko pod námi.

Potlačila jsem další zaječení a upřela jsem oči na svůj pas. 
Kolem mě byly ovinuty dvě paže, které svým vzhledem bu
dily pocit, že jsou strašlivě nehmotné. Neměla jsem poně
tí, jak mě může něco, co vypadalo lehké jako vánek, držet 
tady nahoře, ale zrovna teď jsem o  tom nemohla přemýš
let. Měla jsem naléhavější problémy. Například kam mě ten 
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mrak nese a  proč. A  ještě horší bylo, že kolem nás létaly 
drobné jiskřičky a  mně se vůbec nelíbily úvahy, jak velké 
mám asi šance vyhnout se popravě elektrickým proudem. 
Chloupky na pažích mi trčely a chvěly se energií praskají
cí kolem mě.

To je zlé, moc zlé.
Připravovala jsem se dát sbohem Zemi, když jsem pod 

námi uviděla své městečko a cosi mi došlo. Tohle bylo moje 
městečko. Skoncovala jsem s tím, že bych sebou dala mani
pulovat paranormály. Jestliže se mě ta věc mohla dotknout, 
tak se jí docela určitě můžu dotknout i  já. A  jestliže se jí 
můžu dotknout…

Zavřela jsem oči a  zhluboka jsem se nadechla. Musela 
jsem to udělat. Ne proto, že bych chtěla – tohle byla otáz
ka života a  smrti. Pravděpodobné bylo, že to stejně nebu
de fungovat. Jsem možná ta Prázdná, schopná přímo vysát 
duše z paranormálů, ale to jsem udělala předtím jenom jed
nou. A  bylo to jiné; ty duše byly uvězněny a  ony ke  mně 
chtěly přijít. Tahle věc mi nejspíš svou životní energii dát 
nechtěla.

Ale za  pokus to přesto stálo. Narovnala jsem ramena, 
sáhla jsem za  sebe a  zapřela jsem ruku proti první pevné 
věci, kterou jsem ucítila; modlila jsem se při tom, aby ten 
tvor, ať už to byl kdokoliv, měl nějakou hruď.

Uvolnila jsem se, protože jsem chtěla, aby se otevřel ka
nál mezi mou rukou a duší Mračného monstra. Já to chci, 
myslela jsem si a v duchu jsem křičela zoufalstvím. Já to po-
třebuju.
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Vytřeštila jsem oči v šoku, protože ta duše zapraskala su
chým, nabitým teplem, když mi klouzala po paži a do mého 
nitra a pak pronikala ven, dokud se každičká část mého těla 
nerozechvěla.

Tvor ze sebe vydal pronikavý výkřik překvapení a boles
ti. Trhl sebou zpátky a  přerušil spojení; hlava mi zavířila, 
opojená přílivem nové, cizí energie.

A pak jsme padali.
To je vynikající nápad, Evie, jen tak dál, vysaj energii 

z  věci, která tě drží nahoře tisíce stop ve  vzduchu. Jenže ta 
věc jaksi pořád ještě držela pohromadě. Nekontrolovatelně 
jsme vířili, ale nepadali jsme tak rychle, jak by se dalo před
pokládat. Pokud bychom se dostali až na zem, byli bychom 
v pořádku.

Pustilo mě to. Vyjekla jsem, vydrápala jsem se tomu na 
nohu a chytla jsem se za ni. Vykřiklo to zoufalstvím, koplo 
to vzduchu, ale já jsem neměla v úmyslu to pustit. Byli jsme 
v tom společně. Země se prudce řítila k nám jako zeleno
oranžový koberec stromů.

Než jsem se mohla vzchopit, proletěla jsem korunou. 
Kolem mě létaly listy, protože jsem se odrazila od  nějaké 
větve a pustila jsem se nohy svého mraku. Další větev mě 
švihla do boku, což mě zpomalilo natolik, že když jsme se já 
a země konečně setkaly, byl to jen takový pocit, jako kdyby 
do mě vrazil náklaďák.

Musela jsem mít zlámané všechny kosti v těle. Jinak ne
bylo možné, aby mě to tolik bolelo a přitom jsem měla ještě 
nějaké části, které zůstaly celé. Budu mít celé tělo v kruný
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