
rean
Stamp





 



Copyright © 2012 by Lisa Jackson LLC
Translation © 2013 by Marie Čermáková-Frydrychová
Cover design © 2013 by DOMINO

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována  
ani elektronicky přenášena či šířena bez předchozího písemného souhlasu  
majitele autorských práv.

Z anglického originálu YOU DON’T WANT TO KNOW,
vydaného nakladatelstvím Kensington Books, New York 2012,
přeložila Marie Čermáková-Frydrychová
Odpovědná redaktorka: Karin Lednická
Jazyková redaktorka: Hana Kneblová
Korektura: Hedvika Schiesselová
Sazba: Dušan Žárský
Obálka: Radek Urbiš
Vydání druhé, v elektronické verzi první
Vydalo nakladatelství DOMINO, Na Hradbách 3, Ostrava 1,
v říjnu 2013

ISBN 978-80-7303-889-2



5

Do mysli se znovu vkrádá sen.
Venku je šedavá mlha a já stojím v kuchyni, na uchu telefon, 

s někým mluvím…, ale tato část se mění. Někdy volá můj man-
žel Wyatt, jindy Tanya a někdy matka, ačkoli vím, že je dávno, 
dávno mrtvá. Jenže tak se mi to zdá…

Z velkého obývacího pokoje, místnosti vedle kuchyně zde 
v tomto domě, slyším televizi, mluví měkké hlasy postaviček 
kreslených filmů a já vím, že si Noah hraje na koberci před plo-
chou obrazovkou.

Právě jsem upekla chleba – kuchyň je stále prohřátá teplem 
trouby – a přemýšlím o Díkůvzdání. Pohlédnu z okna a náhle si 
uvědomuji, že je venku téměř tma, začíná se stmívat. Určitě je 
i zima, protože se stromy kymácejí ve větru, na hubených vět-
vích připomínajících kostru ještě stále visí pár vytrvalých listů. 
Městečko Anchorville na opačné straně zálivu teď není vidět, 
ztrácí se v mlze.

Uvnitř našeho starého sídla, jež vybudoval můj prapraděde-
ček, je však útulno.

Bezpečno.
Vůně skořice a muškátového oříšku.
A pak koutkem oka zachytím venku nějaký pohyb. Napad-

ne mě, že to bude Milo, náš kocour, ale vzápětí si vzpomenu, že 
mourek Milo je mrtvý. Už dlouhé roky.
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Mhouřím oči, najednou mám strach. Skrz mlhu valící se 
od moře je těžké něco zahlédnout, ale já vím, že tam venku něco 
je, na dvorku, za živým plotem tvořeným růžovými keři, někte-
ré už vypadají bídně, prořídly a opadaly, na uvadlých květech 
mezi trny je vidět jen pár posledních zkroucených okvětních 
plátků.

Skřííííp!
Naskočí mi husí kůže, protože u domovních dveří se mihne 

stín.
Na zlomeček vteřiny se bojím, že za tepaným plotem se špič-

kami prutů vytvarovanými do podoby hrotů šípů číhá něco zlo-
věstného.

Skřííííp! Prásk! Brána je otevřená a pohupuje se v nárazech 
větru.

Právě tehdy zahlédnu svého syna Noaha v mikince a dží-
nách s ohrnutými nohavicemi. Nějak se dostal ven z domu 
a prošel otevřenou bránou. V nadcházejícím soumraku vesele 
běží, jako by něco honil, a míří po cestičce k přístavišti.

„NE!“
Upustím telefon.
Velmi pomalu převrhne mou sklenku s vodou.
Prudce se otočím a doufám, že se snad pletu, že Noah je urči-

tě před sedací soupravou u televize a… Nicméně vidím prázd-
ný obývací pokoj, v televizi pořád běží nějaký film od Disneyho 
– Aladin? – a já už jen z plných plic křičím: „Noahu!“ a dávám 
se do šíleného běhu.

Jsem v pyžamu a mám pocit, jako když se mi nohy boří 
do tekutých písků. Nedokážu tím zatraceným domem proběh-
nout dost rychle, ale když se ženu kolem jednotlivých oken ob-
rácených k zálivu, vidím ho cupitat postupujícím soumrakem, 
stále blíž a blíž k vodě.

Pěstí buším na starou okenní tabulku.
Okno se rozbíjí.
Sklo se rozlétne do všech stran.
Vytryskne krev.
Přesto mě neslyší. Snažím se otevřít okna směrem na terasu 

s výhledem na záliv. Nepovolují. Jako by je někdo natřel za-
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vřená a barva na nich přischla k rámu. Po okenních tabulkách 
stékají pramínky krve.

Vleču těžké nohy za sebou. Ječím na syna a na Wyatta, bě-
žím zpomaleným pohybem ke dveřím. Jsou odemčené, kývají 
se ve veřejích a hlasitě vržou. Strčím do nich a ocitnu se pod 
stříškou nade dveřmi. „Noahu!“

Pláču. Vzlykám. Propaluje mě panický strach, málem na 
schodech zakopnu, ale pak proběhnu kolem zmoklých rodo-
dendronů a borovic, jež se ohýbají ve větru bičujícím tento bo-
hem zapomenutý ostrov, místo, které jsem po většinu života 
znala jako svůj domov. „Noahu!“ volám znovu, ale můj hlas 
se ztrácí v burácení moře a už svého chlapce nevidím – zmizel 
za zvadlými růžemi v zahradě, v nízké mlze po něm není ani 
vidu, ani slechu.

Ach, prosím, panebože, ne… Ať je v pořádku!
Opře se do mě ledový vichr z Pacifiku, ale jeho chlad je 

ve srovnání s mrazením v mém srdci nicotný. Ženu se po cestič-
ce vysypané lasturami ústřic a mušlí ostrých tak, že mi mohou 
pořezat chodidla, a dobíhám na kluzká prkna naklánějícího se 
mola. Ženu se s větrem o závod po mořem omývaných prknech 
až na konec, kde molo ční do mlhy, jako by viselo ve vzduchu. 
„Noahu!“ Ach, bože můj! „NOAHU!“

Nikde nikdo.
Molo je pusté.
Syn je pryč.
Zmizel v mlze.
„Noahu! Noahu!“ Stojím na molu a křičím z plných plic. 

Slzy se mi řinou po tváři, z pořezané dlaně mi stéká krev a od-
kapává do slané vody. „NOAHU!“

Příboj se převaluje přes konec mola, buší do něj a s buráce-
ním naráží do pobřeží.

Můj chlapeček se ztratil.
Polklo ho moře nebo se snad vypařil, nevím.
„Ne, ne…, ne.“ Jsem zoufalá, málem přicházím o rozum, mé 

hoře je k nevydržení, klesám na kolena na vlhká prkna a zírám 
do vody, hlavu mám ihned plnou myšlenek na to, že skočím 
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do temných ledových hlubin a se vším skoncuji. „Noahu…, 
prosím. Bože, ať je v bezpečí…“

Má modlitba se ztrácí ve větru…
Pak se probudím.
Zjišťuji, že ležím v posteli v pokoji, kde bydlím již léta.
Na kratičký okamžik mě zaplavuje úleva. Sen…, byl to jen 

sen. Strašlivá noční můra.
Pak můj optimismus klesne na bod mrazu, protože si uvě-

domím svůj omyl.
Srdce mi náhle zase ztěžkne.
V očích mě pálí slzy.
Protože vím.
Můj syn je skutečně pryč. Pohřešuje se. Už jsou to dva roky, 

kdy jsem ho viděla naposled.
V přístavišti?
V postýlce?
Když si hrál venku pod jedlemi?
Panebože, prolétne mi hlavou, jsem hluboce otřesená, srdce 

mi puká…
Nepamatuji se.
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„Mluvím vážně, nesmíš to prozradit ani živé duši,“ zašeptal 
udýchaný hlas. „Přišla bych o práci.“

Ava Garrisonová nadzvedla jedno kalné oko. Z postele za-
slechla hovor za velkými masivními dveřmi, které byly mírně 
pootevřené.

„Ani neví, co se děje,“ přidala se další žena. Její hlas byl 
hlubší, zněl hruběji než ten první a Ava měla dojem, že ho po-
znává, jenže v čele jí tepala šílená bolest; noční můra se stáhla 
kamsi do podvědomí. Bolest ustoupí, vždycky ustoupila, ale 
v prvních minutách po probuzení se Ava cítila, jako by se jí 
hlavou proháněli koně s ocelovými podkovami.

Zhluboka se nadechla a zamrkala. V pokoji byla tma, závě-
sy zatažené, mřížkami topení vycházel teplý vzduch, rozhovor 
za těžkými dubovými dveřmi přehlušoval rachot prastarého 
kotle rozvádějícího teplo.

„Psst…, může se brzo probudit…“ Znovu ten dýchavičný 
hlas. Ava se pokoušela někam ho zařadit a napadlo ji, že by 
mohl patřit Demetrii, zakyslé pečovatelce Jewel-Anne. Na ženu, 
které ještě nebylo ani třicet, měla vysoká, štíhlá Demetria až 
moc přísný výraz, který odpovídal jejímu upjatému účesu, na-
barvené černé vlasy si stahovala dozadu a na zátylku je spína-
la mohutným skřipcem. Jejím zřejmě jediným ústupkem jakés 
takés marnivosti byl náznak tetování, modravý stonek, který 
se jí zpod vlasové spony vinul laškovně za ucho. Tetování Avě 
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připomínalo nesmělou chobotnici, jež natahuje jedno chapadlo 
ve tvaru otazníku zpod úkrytu v hustých černých vlasech se-
pnutých želvovinovým skřipcem.

„Co to teda je? Co se s ní děje?“ ptal se přísně druhý hlas.
Ach bože, nepatří náhodou Khloe? Ava pocítila bodnutí 

u srdce. Kamarádka ji zradila. Ava věděla, že se mluví o ní. 
Khloe bývala v dětství její nejlepší kamarádkou; obě vyrůstaly 
na tomto odlehlém ostrově. Jenže to bylo před lety, dávno před-
tím, než se svěží a veselá Khloe proměnila v nešťastnou duši, 
která ani zaboha nedokázala zapomenout na lásku, jež tak záhy 
pohasla. 

Znovu se ozval šepot…
Samozřejmě. Téměř to vypadalo, jako kdyby hlasy chtěly, 

aby Ava vyslechla, co si povídají, jako by ji provokovaly.
Ava zachytila pouze útržky vět, které byly stejnou měrou 

ochromující jako pravdivé.
„…pomalu přichází o rozum…“ Zase Khloe?
„To už dlouhá léta. Chudák pan Garrison.“ Dýchavičný hlas.
Chudák pan Garrison? Cože?
Khloe, pokud to byla ona, přitakala: „Co si musel vytrpět!“
Wyatt? Trpěl? Fakticky? Chlap, jenž se vždy snažil zmizet z do-

mova? Který byl pořád pryč? Chlap, s nímž se chtěla rozvést a ne-
jednou o tom vážně přemýšlela? Ava pochybovala, že by její man-
žel byť jediný den svého života trpěl. Málem se neudržela, aby 
nezařvala, ale chtěla slyšet, co si budou povídat dál, jaké klepy 
divoce kolují táflovanými chodbami sídla zvaného Neptunova 
brána, stoletého domu, který postavil i pojmenoval její prapra-
dědeček.

„No, něco by se udělat mělo. Topí se v penězích,“ zamum-
lala jedna z mluvících, a jak odcházela, její slova slábla a zněla 
jako pronikavý sykot.

„Proboha živého, hlavně potichu. No nic, rodina určitě zaří-
dí, aby se jí dostalo nejlepší péče, jaká se dá sehnat…“

Rodina?
Avě bušilo v hlavě, ale shodila ze sebe silnou pokrývku a bo-

sými chodidly šlápla na vysoký koberec, pokrývající podlahu 
z kvalitního dřeva. Z jedle… z jedlových prken… vybavovala 
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si, nařezaných na pile, která kdysi bývala srdcem Churchova 
ostrova, nazvaného bez špetky skromnosti právě po onom pra-
pradědečkovi, který postavil tento dům. Udělala jeden krok, 
dva… Začala ztrácet rovnováhu a pevně se zachytila vysokého 
sloupku postele.

„Všichni v rodině… potřebují odpovědi…“
„Cožpak je nepotřebujeme i my?“ Zlomyslný chichotavý 

hlásek.
Bože, prosím, ať to není Khloe.
„Jenže nám nepatří ani píď tohohle zatracenýho ostrova.“
„Nebylo by to skvělé…? Teda jako kdyby nám patřila.“ Hlas 

se stále vzdaloval a zněl roztouženě.
Ava udělala krok a zaplavila ji vlna nevolnosti. V krku cítila 

žluč a bála se, že bude zvracet, protože už měla hořkou pachuť 
na jazyku, ale přece jen z posledních sil polkla, zhluboka se na-
dechla a snažila se překonat nutkání dávit.

„Je totálně bláznivá. Jenže on ji neopustí,“ ozvala se právě 
jedna z dvojice žen. Ava nerozeznala která. Její slova byla stejně 
ochromující jako pravdivá. Ava tiše proklínala svou zastřenou 
paměť i narušený mozek s útržky vzpomínek.

Kdysi byla pronikavě inteligentní, nejlepší ze třídy, nejen 
špičková studentka, ale také podnikatelka s postřehem na… 
na… na co vlastně?

Zaťala zuby a přiměla se vyjít ke dveřím a vyhlédnout 
na chodbu. Samozřejmě že po schodech scházely dvě ženy, je-
jich siluety pomalu mizely. Jenže ani jedna z nich nebyla Khloe, 
jak se Ava domnívala. Byla to Virginia Zandersová, matka 
Khloe – žena dvojnásobné šířky než její dcera a kuchařka celé-
ho sídla Neptunova brána – a Graciela, pokojská na půl úvazku, 
která jako by vytušila, že Ava stojí na prahu, ohlédla se a roz-
táhla koutky v úsměvu stejně umělém jako přeslazený ledový 
čaj, který Virginia servírovala za horkých letních dnů. Graciela 
byla poloviční než její společnice, útlá, s lesklými černými vlasy 
svázanými v týle. Když Graciela chtěla, dokázala vykouzlit su-
per zářivý úsměv, pod nímž by patrně roztála i poleva na lentil-
kách. Dnes její výraz daleko víc připomínal vykutálenou kočku, 
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jako by znala nějaké hluboké, temné a, ach, tak strašně intimní 
tajemství!

O své zaměstnavatelce.
Avě se zježily všechny chlupy a po zádech jí přeběhl mráz 

jako had plazící se po páteři. Gracieliny temné oči jako by zářily 
radostí z ohromného tajemství a vzápětí už ona i Virginia zmi-
zely z Avina dohledu a jejich kroky zeslábly.

Ava prudkým pohybem zabouchla dveře a pak se je pokou-
šela zamknout, ale zástrčka zmizela a nahradila ji kovová des-
tička, kterou kdosi překryl otvor po zámku. „Bůh mi pomáhej,“ 
zašeptala, vtáhla do sebe vzduch v dlouhém uklidňujícím náde-
chu a opřela se o dveře.

Nevzdávej to. Nedovol jim, aby z tebe udělali oběť. Braň se!
„Proti čemu?“ zeptala se temného pokoje. Přecházela od  

okna k oknu, zlobila se na sebe za špatný zdravotní stav, 
v němž se nacházela, a za přístup, který k němu zaujímala. Kdy 
se z ní stala taková chudinka? Kdy? Cožpak nebývala vždycky 
silná? Nezávislá? Dívka, která se proháněla na koni po útesu 
nad mořem, která šplhala na nejvyšší vrchol hory tohoto ostro - 
va, plavala nahá v ledové zpěněné vodě Pacifiku v místech, kde 
jeho zvířené proudy vtékaly do zálivu? Surfovala, zvládala ho-
rolezectví a… a všechno se jí to zdálo jako před tisícem – ne, 
spíše před milionem – let!

Teď je zde, ve svém pokoji, jako v pasti, zatímco všechny 
postavy bez tváře mluví tlumeným tónem a předpokládají, že je 
neuslyší. Jenže ona je slyšela, samozřejmě že slyšela.

Někdy přemítala, jestli náhodou hlasy nevědí, že je vzhůru, 
jestli ji neprovokují schválně. Možná byl jejich tichý, uklidňující 
tón také součástí té obrovské přetvářky, příšerného labyrintu 
bolesti, z něhož nebylo úniku.

Nikomu nevěřila a připomínala si, že všechny tyto předsta-
vy spoluvytvářejí její stihomam. Paranoidní halucinace. Dušev-
ní chorobu.

Za očima jí do hlavy vystřelovala bolest, doklopýtala tedy 
do postele, padla na měkkou matraci s luxusním prostěradlem 
a čekala, až bolest ustoupí. Snažila se zvednout hlavu, ale mi-
gréna, která nad ní měla takovou moc, že se při ní roztřásla 
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od hlavy k patě, ji zastavila a ona se musela kousat do rtu, aby 
nekřičela.

Nikdo by neměl takto trpět. Copak na tyhle věci neexistu-
jí léky? Nemá předepsané něco na zažehnání migrény? Vždyť 
přece brala spoustu léků a nemohla si pomoct, aby ji nenapadlo, 
jestli bolest, která jí doslova prořezává mozek, není způsobena 
právě jejich užíváním.

Nechápala, proč se všichni spikli, aby ji mučili, aby ji do-
stali do situace, kdy si připadá jako skutečný blázen. Jenže si 
byla zároveň zatraceně jistá, že přesně to měli v úmyslu. Jeden 
jako druhý: ošetřovatelky, lékaři, služka, právníci a její manžel 
– Wyatt rozhodně.

Pane bože…, tohle skutečně zní jako paranoidní představy!
Možná jimi trpí.
S nejvyšším úsilím zmobilizovala síly a znovu vstala z po-

stele. Věděla, že bodavá bolest v jejím mozku nakonec pomine. 
Vždycky tomu tak bylo. Jenže po probuzení se pokaždé cítila 
příšerně.

Opřela se rukou o postel, aby neupadla, a opatrně přešla 
k oknu, rozhrnula záclony a vytáhla žaluzie.

Venku bylo šedavo a pošmourno, přesně jako toho dne… 
toho děsivého dne, kdy Noah…

Nemysli na to!
Nemá vůbec žádný smysl oživovat si nejhorší okamžiky života.
Zamrkala a přiměla mozek k návratu do současnosti a zí-

rala přes rozmazané tabulky z olovnatého skla z okna v patře 
kdysi elegantního sídla. Podzim se pomalu přehoupl v zimu, 
pomyslela si a přimhouřila oči. Pohlédla směrem k přístavišti, 
nad nímž se již snášel soumrak, a dlouhé prsty mlžných cárů 
klouzaly po zčernalých prknech přístavního mola.

Není ráno, ale téměř večer, uvědomila si, i když jí to připa-
dalo divné. Spala celé hodiny…, možná dny?

Nemysli na to, teď jsi vzhůru.
Položila ruku na studenou tabulku a rozhlédla se do vět-

ší dálky. Na mořský břeh, loděnici se zašedlým starým nátě-
rem; molo vedle ní mírně nakloněné k vzdouvajícím se vodám  
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zátoky. Právě nastával příliv, zpěněné vlny poháněné větrem se 
rozstřikovaly o břeh.

Tak strašně to připomíná ten den…
Ach, ježíšikriste!
Náhle ji ochromil mrazivý chlad, studený jako nejhlubší 

moře, cítila, jak ji zaplavuje, mrazení však pramenilo v jejím 
nitru.

Vnímala svíravý pocit u srdce.
Její dech se srážel na okně, když se nakláněla stále blíže 

ke sklu.
Ucítila trnutí šíje, byl to pro ni známý pocit; věděla, co při-

chází.
„Prosím…“
Mhouřila oči a upírala pohled na konec přístaviště.
A přesně tam byl, maličká postava jejího syna nejistě cupita-

la na konec mola, v mlze vypadala spíš jako jeho duch.
„Noahu,“ zašeptala, náhle vyděšená, prsty klouzala po oken-

ní tabulce a zmocňovala se jí panika. „Panebože, Noahu!“
Není tam. To jen tvůj narušený mozek s tebou hraje své zlomy-

slné hry.
Jenže ona si tu příležitost nemohla nechat ujít. Co když je to 

tentokrát – v tomto jediném případě – skutečně její chlapeček? 
Stál k ní zády, ve vlhké mlze vypadala jeho malá červená miki-
na s kapucí mokrá. Sevřelo se jí srdce. „Noahu!“ křičela a bušila 
do skla. „Noahu! Vrať se!“

Jako zběsilá se snažila okno otevřít, jenže drželo jako přibité. 
„Dělej, dělej, povol!“ Pokoušela se silou uvolnit zástrčku a při-
tom si lámala nehty. To zatracené okno se nechtělo ani hnout. 
„Panebože…“

Poháněná strachem prudce otevřela dveře a hnala se bosá 
ven z pokoje a chodbou k zadnímu schodišti, chodidla jí ples-
kala na hladkém dřevě stupňů. Sbíhala pořád dolů, bez dechu 
a s jednou rukou na zábradlí. Noahu, ach, zlatíčko, děťátko moje. 
Noahu!

Vřítila se ze schodiště do kuchyně, pak proběhla zadním vý-
chodem, přes zasklenou vstupní terasu a ven na rozlehlé po-
zemky okolo domu a ještě dál.
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Nyní už dokázala běžet. Rychle. Přestože se valem stmívalo.
„Noahu!“ volala, když uháněla po pěšinkách zarostlých bý-

lím, kolem uvadajících růží a mezi mokrými kapradinami až 
k molu, jehož nejzazší konec zahalila tma a mlha. Namáhavě 
oddechovala, křičela synovo jméno a zoufale ho toužila vidět, 
zahlédnout, jak se jeho obličejík otáčí a vzhlíží k ní, chtěla spat-
řit jeho velké důvěřivé oči plné očekávání…

Na molu nikdo nebyl. Mlha se prolínala se stíny na vodě, ně-
kde v dáli se dutě rozléhal křik racků. „Noahu!“ zvolala a pře-
bíhala kluzká prkna mola. „Noahu!“ 

Viděla ho! Opravdu!
Ach, zlatíčko… „Noahu, kde jsi?“ vzlykala a snažila se pře-

hlušit svist větru, když doběhla na konec mola a pod chodidlem 
ucítila hranu posledního prkna. „Chlapečku, tady je máma…“

Naposled se divoce rozhlédla po přístavišti a loděnici, ale 
syn byl pryč. Bez váhání ihned skočila do ledových vln, kde 
ucítila příval neskutečného chladu a slanou pachuť v ústech, 
když cákala kolem sebe, mávala rukama a zběsile syna hledala 
v temnotě pod hladinou. „Noahu!“ volala, kašlala a prskala ko-
lem sebe vodu, když se vynořila. Pak se znovu a znovu ocitala 
v temné vodě, prohledávala kalné hlubiny a zoufale věřila, že 
syna alespoň zahlédne.

Bože, prosím, ať ho najdu. Pomoz mi ho zachránit! Nedovol, aby 
umřel! Je nevinný! To já jsem hříšník. Ach, drahý Kriste Ježíši, pro-
sím…

Opakovaně se potápěla, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, noční 
košile se jí omotávala kolem těla, vlasy se uvolnily zpod gumič-
ky, a když ji proud unášel stále dál a dál od mola, najednou ji 
přemohla únava. Když se pomalu vynořila, matně si uvědomi-
la, že slyší nějaký hlas.

„Hej!“ volal jakýsi muž. „Hej!“
Opět zmizela pod hladinou, její vlasy se vznášely kolem ní, 

měla otevřené oči, které ji ve slané vodě pálily, plíce jí málem 
praskly. Kde je? Noahu, ach, bože, děťátko… Nemohla dýchat, ale 
nedokázala přestat hledat. Musí najít svého syna. Svět byl stále 
tmavší a chladnější a Noah se jí stále více vzdaloval.

Kdosi skočil do vody vedle ní.
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Ucítila, jak jí silné paže obemkly hrudní koš ve smrtelném 
sevření. Byla slabá, téměř omdlévala, ale vtom ji kdosi prudce 
vytáhl nahoru a neomaleně ji vlekl k hladině, zatímco jí z plic 
unikaly bublinky vzduchu.

Když se vynořili, zalapala po dechu, rozkašlala se, plivala 
vodu a uvědomila si, že zírá do přísného, neuhýbavého pohle-
du naprosto cizího muže.

„Přišla jste o rozum?“ rozčiloval se a vytřásal si vodu z vlasů 
energickým pohybem hlavy. Než však stačila odpovědět, zavr-
čel: „K čertu!“ a začal prudce kopat, pořád ji pevně držel a táhl 
ke břehu. Proud ji unesl kus od přístaviště, ale jeho silná a jistá 
tempa teď protínala vodu a díky nim se oba vrátili na píseč-
nou pláž, kde ji konečně pustil, jakmile jim hladina sahala jen 
do pasu. „Pojďte!“ vyštěkl. Jednou rukou ji podpíral, brodili se 
pleskajícími vlnkami a pak dál po písečném břehu. Zuby jí jek-
taly, celá se třásla zimou od hlavy k patě, ale vlastně necítila 
vůbec nic kromě hlubokého a bolestného žalu. Snažila se svou 
bolest potlačit rychlým polykáním, ucítila slanou pachuť a na-
konec se vzpamatovala natolik, aby si toho muže, kterého nikdy 
neviděla, pořádně prohlédla.

Nebo ho snad už potkala? Cosi jí na něm připadalo vzdále-
ně povědomé. Byl vysoký, určitě přes sto osmdesát centimetrů, 
měl na sobě promáčenou košili s dlouhým rukávem a neméně 
mokré džíny, vypadal ošlehaný větrem, jako by strávil většinu 
svých asi třiceti let věku někde venku na zdravém povětří.

„Co sakra vyvádíte?“ obořil se na ni a znovu zatřásl hlavou, 
aby neměl vlasy v očích. „Mohla jste se utopit!“ A pak jakoby 
mimochodem dodal: „Jste v pořádku?“

Jistěže není v pořádku! Byla si zpropadeně jistá, že už nikdy 
nebude ani vzdáleně v pořádku!

„Pojďme dovnitř.“ Stále ji podpíral a pomohl jí projít kolem 
vysokých bot halabala pohozených v trávě a posléze zarostlou 
pískovou cestičkou k domu.

„Kdo jste?“ divila se.
Prohlížel si ji od hlavy k patě. „Austin Dern.“ Když nerea-

govala, zeptal se: „A vy jste Ava Garrisonová? Vám to tady  
patří?“
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„Částečně.“ Snažila se vyždímat slanou vodu z vlasů, ale 
nešlo to.

„Většina vám patří.“ Přimhouřenýma očima sledoval, jak se 
chvěje. „A vy nevíte, kdo jsem?“

„Nemám tušení.“ Ten muž jí lezl na nervy, přestože byla po-
řád ještě v šoku.

Cosi zamumlal pod vousy a vzápětí prohlásil: „No tedy, 
není to zajímavé? Vy jste mě přece najala. Minulý týden.“ Strkal 
ji k domu.

„Já?“ Panebože, jak mizerně jí slouží paměť! Někdy jí při-
padala slabá a zteřelá jako starý hadřík. Ale takhle snad ne. 
Zatřásla hlavou, ucítila čůrek studené vody stékající po zádech 
a namítla: „O tom pochybuji.“ Určitě by si ho pamatovala. Tím 
si byla jistá.

„Vlastně to byl váš manžel.“
Ach, Wyatt… „Zřejmě se mi o tom zapomněl zmínit.“
„Ano?“ Přelétal pohledem po jejím promrzlém těle zahale-

ném do ucourané noční košile a jí krátce blesklo hlavou, jak je 
asi její promáčený noční úbor průsvitný.

„Mimochodem, není zač…“ Roztáhl koutky do nepatrného 
úsměvu. I ve tmě, která se již snášela na ostrov, viděla jeho sta-
žené a zachmuřené rysy. Hluboce posazené oči, jejichž barva 
byla v nadcházející noci nerozpoznatelná, hranatá čelist se stí-
nem strniště, tenké rty a nos, který nebyl tak úplně rovný. Vlasy 
měl černé jako noc, odstín odhadovala na něco mezi tmavo-
hnědou a černou. Společně se vlekli k obřímu dvoupatrovému 
rodinnému sídlu.

Na zadní verandě se prudce otevřely dveře se síťkou pro-
ti hmyzu a pak se za ženou, jež vyběhla z domu, s bouchnu-
tím zavřely. „Avo? Kristepane, co se stalo?“ naříkala Khloe 
a ve světle nade dveřmi bylo vidět, že nasadila ustaraný výraz. 
Přeběhla zahradu, přeskočila zimostrázový keřík, a jakmile cizí 
muž uvolnil své sevření, pevně Avu popadla. „Panebože, jsi 
úplně promočená!“ kroutila hlavou Khloe a Ava v jejím výraze 
zachytila něco mezi lítostí a strachem. „Cos to k čertu provádě-
la…, ach ne, ani to neříkej. Já vím.“ Přitáhla si Avu těsně k sobě 
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a zjevně jí bylo jedno, že si džíny a svetr zamáčí mořskou vodou 
kamarádčiny noční košile. „Musíš s tím přestat, Avo. Prostě 
musíš.“ Vzhlédla k jejímu zachránci a směrem k Avě prohodila: 
„Pojď honem, půjdeme domů.“ Pak k Dernovi: „Vy také. Božín-
ku! Oba jste promočení do nitě.“

Khloe a Dern se společnými silami snažili Avě pomáhat při 
chůzi po pěšině, ale ta oba setřásla a šla sama. Vyplašila Pana T, 
Virginiina černého kocoura, který se ukrýval pod chřadnoucím 
rododendronem. Kocour zasyčel a vběhl do nízkého prostoru 
pod verandou právě ve chvíli, kdy se ze svého sklepního bytu 
– či spíše doupěte – vyřítil Avin bratranec Jacob.

Začínala se jí vracet jistá dávka dřívější bystrosti. Už ji una-
vovalo hrát oběť; podobně ji obtěžovaly soucitné pohledy a sou-
hlasná mrknutí mezi ostatními, jimiž jako by říkali: Chudinka… 
Takže ji považují za blázna.

Skvělé.
Před pouhými pár minutami sama svou příčetnost sice zpo-

chybňovala, ale přesto jí starostlivé obavy všech okolo už sku-
tečně začínaly lézt na nervy. 

„Co se stalo?“ ptal se Jacob. Brýle měl nakřivo a nazrzlé vla-
sy rozcuchané, jako by spal.

Ava si ho nevšímala, stejně jako nikoho jiného, vyšla po scho-
dech, voda z ní jen crčela, noční košili měla přilepenou na tělo. 
Zvysoka kašlala na to, co si myslí ostatní. Věděla, že zahlédla 
Noaha, ať už si Khloe nebo ten kovbojský zachránce, případně 
ta pitomá cvokařka Evelyn McPhersonová myslí cokoli. Není 
přece šílená. Nikdy nebyla. Nechystá se do blázince. 

„Ukaž, pomůžu ti,“ žadonila Khloe, jenže Ava o její pomoc 
nestála.

„Jsem v pohodě.“
„Právě jsi skočila do moře, Avo! Rozhodně nejsi ani zdaleka 

v pohodě!“
„Víš co? Dej mi pokoj, Khloe.“
Khloe pohlédla na Derna, pak vycouvala a rozhodila ruce 

dlaněmi vzhůru. „Jak je libo.“
„Netřeba hrát divadýlko,“ zabručela Ava.
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„No jasně, já jsem přece mistr dramatu!“ povzdechla si ztěž-
ka Khloe. „Čistě pro pořádek: kdo skočil před pár minutama 
šipku do zálivu?“

„Dobrá, dobrá.“ Ava už vyšla po schodech ke dveřím a ote-
vírala ochrannou síťku. „Chápu.“ Když byla uvnitř, přímo ji za-
plavila vlna tepla a vůně rajčat a mušlí k večeři, která pronikala 
z kuchyně, rychle prošla kolem řady oken a krátce pohlédla 
ven na zahradu. Až na několik bezpečnostních světel panovala 
všude tma a mlha nyní zhoustla tak, že nebylo vidět na konec 
mola. Při vzpomínce na syna ji zabolelo srdce, ale podařilo se jí 
smutek potlačit.

Aspoň měla trochu jasněji v hlavě. Migréna sice ještě úpl-
ně neodezněla, ale ustoupila z jejích čelních mozkových laloků 
kamsi daleko. Slyšela, jak se dveře s ochrannou síťkou otevírají 
a pak zase zavírají, a věděla, že její konfrontace s Khloe a možná 
i s člověkem, který pro ni skočil, ještě není u konce.

Vynikající. Přesně to potřebuje!
Zuby jí jektaly naprosto slyšitelně. Mířila k zadnímu scho-

dišti, kde se ozývalo cvakání výtahu ze šachty umístěné u vý-
chodní části schodiště a pak tichý šum pomalu otevíraných 
dveří.

Modlila se, aby z výtahu nevystoupila Jewel-Anne. Jenže ta-
kové štěstí samozřejmě neměla, za pár vteřin se její obtloustlá 
sestřenice objevila a vjela na elektrickém vozíku do haly. Po-
hlédla na Avu přes silné brýle a přelétla očima její promáče-
nou noční košili, vlasy připláclé k hlavě a patrně i promodralou 
kůži.

„Zase jsi plavala?“ zeptala se s typickým ironickým úsměš-
kem, který by jí Ava nejraději vymazala pěstí z obličeje. Jewel-
-Anne si z ucha vytáhla malé sluchátko iPhonu a Ava z něj za-
slechla melodii Elvisovy písně o podezíravosti. Hudba zněla 
zvonivě, jako z velké dálky.

V písničce „Suspicious Minds“ Elvis kvílel: „Chytili jsme se 
do pasti…“ a Ava si říkala, proč se žena, narozená dlouho po 
smrti této rokenrolové hvězdy, stala takovým pravověrným fa-
nouškem krále rokenrolu. Jistě, břitkou odpověď znala, protože 
sestřenici už dotyčnou otázku položila. Vlastně to bylo letos. 
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Jewel-Anne tehdy seděla nad ovesnými vločkami k snídani 
s jedním sluchátkem v uchu a smrtelně zvážněla: „Narodili 
jsme se ve stejný den, víš?“ A přihodila si do misky druhou 
lžičku hnědého cukru.

Avě se nějak podařilo udržet svůj jedovatý jazyk na uzdě 
a jen stručně opáčila: „Vždyť jsi ještě ani nebyla na světě, 
když…“

„On ke mně promlouvá, Avo!“ Jewel-Anne pevně sevřela 
rty. „Je to tak strašně tragická postava…“ Poté věnovala pozor-
nost už jen snídani, přidávala do vloček máslo a hnědý cukr 
a míchala si horkou směs v misce. „Jako já.“

Pak k Avě vzhlédla nevinným pohledem a Ava pocítila hlu-
boký, bodavý pocit viny, který v ní dokázala probudit jen její 
tělesně postižená sestřenice.

Nejsi sama, ke komu promlouvá, chtělo se jí namítnout. Každý 
den jsou hlášeny stovky případů, kdy údajně Elvise někdo viděl. On 
patrně „promlouvá“ i k těmto cvokům. Jenže než aby vyvolala 
hádku bez konce, odsunula židli od stolu, vysypala zbytky ze 
své misky do drtiče a misku pak strčila do myčky. V tu chvíli 
nakráčel do kuchyně Jacob, jediný vlastní bratr Jewel-Anne, bez 
jediného slova popadl opečený bagel a vyšel zadními dveřmi. 
Přes mohutné rameno měl přehozený batůžek. Jacob kdysi bý-
val úspěšným zápasníkem, šampionem státu Washington. Teď 
byl se svými kudrnatými zrzavými vlasy a bledou pletí pokry-
tou jizvičkami po akné věčným studentem, který vlastnil všech-
ny možné představitelné elektronické přístroje. Byl naprostý 
počítačový maniak, navíc stejně podivínský jako jeho sestra.

Teď už Jewel-Anne, jež vynikala rovnými vlasy do pasu a dů-
věřivýma, tolik upřímnýma modrýma očima, nemusela pro - 
nést jediné slovo, aby Ava věděla, že pořád věří ve svou vý-
jimečnou duchovní spřízněnost s králem rokenrolu. No jistě,  
Elvis promlouvá k Jewel-Anne. I když to člověk nebral doslovně, 
Ava pochybovala, že by měli byť jakékoli sebemenší propojení. 
Rychle vyběhla po schodech a brala je po dvou.

Proč by si měla dělat starosti se svou vlastní příčetností, 
když bydlí se skupinkou lidí, kteří tak či onak mohli být zcela 
zodpovědně označeni za blázny?
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Světlo dvakrát zablikalo, právě když Ava stála pod hor-
kým proudem sprchy. Pokaždé, když koupelnu zalila tma, celá 
strnula a opřela se rukou o dlaždičky na stěně, ale elektřina 
naštěstí nevypadla. Díkybohu. Byl to obvyklý problém tohoto  
ostrova. Nacházel se daleko od pobřeží státu Washington a ne-
měl jinou možnost přístupu na pevninu než s použitím soukro-
mého člunu nebo trajektu, který do Anchorville jezdil dvakrát 
denně, ovšem podle počasí.

Jak Ava věděla, ostrov pro její praprarodiče symbolizoval 
bezpečné útočiště. Usadili se zde a obhospodařovali valnou část 
pozemků i nemovitostí a nakonec se jim podařilo vydělat velké 
jmění na zpracování místního dřeva. Když se na ostrov trvale 
přestěhovali další lidé, Stephen Monroe Church jim nabízel dře-
vo a zásoby a – co bylo nejdůležitější – práci.

Avě vždycky vrtala hlavou otázka, kdo zde tehdy vlastně 
žil. Proč ti lidé opustili pohodlí na pevnině? Za čím obyvatelé 
ostrova utíkali… nebo spíše před čím?

Ať byly jejich důvody jakékoli, pomohli Stephenovi i jeho 
ženě Molly vybudovat tento velkolepý domov, sídlo s třemi 
schodišti, dvěma nadzemními podlažími (a k tomu ještě s pů-
dou) a sklepem, nyní zčásti užívaným pro uskladnění věcí, 
zčásti jako Wyattův vinný sklípek a také jako byt pro Jacoba. 
Dům byl vybudován ve viktoriánském stylu na jednom z nej-
vyšších bodů ostrova. Pojmenovali ho Neptunova brána a ze 
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západní věžičky, která se tyčila až nad střešní terasu, se ote-
víral téměř dokonalý výhled do všech světových stran. Díky 
své vyvýšené poloze oplýval dům neuvěřitelným množstvím 
oken, která v letním slunci přímo mrkala a odrážely se v nich 
paprsky. Jenže v tuto roční dobu, kdy se střídala mlha, déšť, 
plískanice i krupobití, bylo odražených paprsků zoufale málo.

Ava se drhla levandulovým mýdlem a nějakým zaručeně 
jemným šamponem, vymývala si sůl a špínu z kůže a vlasů. 
Příjemný proud vody zmírňoval její strach o syna smísený se 
zmatkem, který se jí usadil v duši.

Co vlastně předtím viděla z okna?
Noah v přístavišti přece nebyl.
To si s ní jen pohrávala její ke všemu ochotná poddajná mysl, 

stále ji mátly střípky zlého snu.
Přesto měla po celou dobu před očima děsivě reálnou vizi, 

jak Noah stojí v houstnoucí mlze a vzápětí nejistě cupitá k okra-
ji přístavního mola.

Už je to dva roky…, nech to být.
Opláchla ze sebe pěnu a pomyslela na to, že synovi by nyní 

byly již čtyři roky – kdyby přežil.
Oči se jí zalily slzami. Se svíravým pocitem v hrdle zvedla 

obličej ke sprchové růžici. Smyje si ty zatracené slzy příjemně 
teplou vodou.

Než se oblékla a rozčesala si vlasy, cítila se lépe. Odpočatá. 
Už nebalancovala na pokraji nervového zhroucení.

Jen vyšla z koupelny, zaslechla ťukání na dveře pokoje. 
„Avo?“ ozval se tiše hlas jejího manžela a dveře se otevřely.

„Myslela jsem, že jsi v Seattlu!“ podivila se. 
„V Portlandu.“ Usmíval se pevně semknutými rty, ve tváři 

ustaraný výraz, pískově zbarvené vlasy rozcuchané, jako kdyby 
si je probíral ztuhlými prsty.

„Aha. Jistě.“ Věděla, že jel někam na jih. Wyattův klient síd-
lil v Seattlu, ale patřily mu nemovitosti v Oregonu, kde se proti 
němu vedlo nějaké soudní řízení.

„Na tom nesejde.“ Wyatt se k ní přiblížil a ona zostražitěla, 
ale necouvla, dokonce ani když jí shrnul neposlušnou kadeř 
z čela. Dotek jeho prstů na kůži jí připadal příjemně teplý a po-
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vědomý. „Jsi v pořádku?“ zeptal se a oříškové oči mu potemně-
ly obavami. Pořád stejná otázka. Bez ohledu, jak na ni odpoví-
dala, každý okamžitě přicházel s vlastními závěry. 

„Ráda bych řekla, že dobře, ale…“ Zakývala rukou ze strany 
na stranu. „Řekněme jen, že je mi líp než před hodinou.“

Vzpomínala, jak se do něj zamilovala – tehdy si myslela, že 
jde o lásku. Seznámili se na škole…, ano, to byla pravda. Na 
malé soukromé škole nedaleko Spokane před dobrými patnácti 
lety. Byl pohledný, sportovní typ a sexy a nic z toho se za ta 
léta nezměnilo. I teď, přestože měl světle hnědé vlasy rozcu-
chané, jak si je několikrát prohrábl prsty, a brada mu ztmavla 
jednodenním strništěm, to byl hezký muž. Svalnatý. Neohro-
žený. Nelítostný právník, který nyní vypadal celý pomačkaný, 
sako samý fald, bílá košile rozepnutá u krku, kravata povolená.  
Ovšem muselo se přiznat, že Wyatt Garrison byl i přes to všech-
no stále velmi přitažlivý a sexy.

Nicméně Ava mu nevěřila, ani co by se za nehet vešlo.
„Co se stalo?“ zeptal se Wyatt, zatímco si pomalu sedal na 

okraj postele, na „svou“ stranu. Matrace se pod jeho vahou ma-
ličko prohnula. Kolikrát ležela v jeho náručí přímo v této poste-
li? Kolikrát se milovali… Kdy vlastně přestali? „Avo?“

Vzpamatovala se ze zasnění. „Ach. No víš… Pořád totéž.“ 
Vyhlédla z okna, z něhož s takovou určitostí viděla svého syna. 
„Myslela jsem, že vidím Noaha. V přístavišti.“

„Ach jo, Avo.“ Pomalu zavrtěl hlavou. Smutně. „Musíš se 
přestat mučit. Je pryč.“

„Ale…“
„Žádné ale.“ Zvedl se. Matrace se s úpěním srovnala. „Mys-

lel jsem, že je ti už líp. Když tě propustili od svatého Brendana, 
doktoři byli přesvědčeni, že jsi na nejlepší cestě k uzdravení.“

„Možná je to prostě nerovná cesta.“
„Jenže by na ní neměly být zatáčky do protisměru.“
„Bylo mi líp,“ řekla a raději nemyslela na nemocnici, z níž 

se nedávno vrátila. „Teda, chci říct, že mi je líp!“ S námahou 
polkla, nechtěla si připustit, že by se do psychiatrické léčebny 
vrátila. „Mám jen noční můry.“
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„Viděla ses teď někdy s doktorkou McPhersonovou?“ Evelyn 
McPhersonová byla psycholožka, kterou Wyatt pro Avu osob-
ně vybral po jejím propuštění z psychiatrické kliniky svatého 
Brendana. Vysvětloval to tím, že psycholožka má soukromou 
praxi v Anchorville a je ochotná dojíždět za Avou na ostrov, což 
mělo svou logiku, jenže na té ženě bylo cosi, co Avu rozčilovalo. 
Terapeutka jí naslouchala až příliš pozorně, byla tak zatraceně 
ustaraná, jako by Aviny problémy byly její vlastní. Měla až pře-
hnaně osobní přístup.

„Samozřejmě jsem se s ní viděla. Ona ti to neřekla?“ Kdy to 
bylo? „Minulý týden.“

Zvedl tmavé obočí, jako by jí nevěřil. „Kdy minulý týden?“
„Ehm…, myslím, že v pátek. Ano, v pátek.“ Proč její slova 

zpochybňuje? A proč mu na tom tak záleží? Od Noahova zmi-
zení se jejich manželství dalo označit přinejmenším za podlo-
mené. Wyatt trávil většinu času v Seattlu, přespával ve svém 
luxusním apartmá, které se od kanceláře, kde byl mladším part-
nerem v prominentní právní firmě, nacházelo, co by kamenem 
dohodil. Specializoval se na daňové zákony a investice.

Měla podezření, že jeho zájem o ni již vyprchal, že mu dělá 
ostudu jako „bláznivá“ manželka, kterou raději ukrývá na ost-
rově kousek od pobřeží.

„Bál jsem se, že tě ztratím.“ Mluvil přesvědčivě a jí se na oka-
mžik sevřelo hrdlo. 

„Tentokrát bohužel ne.“
Pohlédl na ni, jako by mu dala facku.
„Špatný vtip.“
„Hodně.“
Musí změnit téma. Co nejrychleji. „Kdo je ten Austin Dern?“ 

prohlásila, když zatáhla závěsy. „Tys ho najal?“
Wyatt přikývl. „Na péči o koně.“ Vrhl na Avu letmý pohled. 

„Řekněme si to na rovinu. Ian není zrovna stavěný na práci ran-
čera, koním ani dobytku příliš nerozumí. Myslel jsem, že by to 
mohl převzít, když Ned odešel do důchodu a odstěhoval se 
do Arizony, ale mýlil jsem se.“

„O koně jsem se starala já.“
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„Kdysi dávno,“ usmál se nepřesvědčivě. „A dokonce ani 
tehdy jsi nebyla zrovna nejlepší třeba při udržování plotů, hře-
belcování nebo opravách střechy stájí, případně zamrzlé pum-
py. Dern je šikovný řemeslník. Však víš, umí všechno.“

„Jak jsi k němu přišel?“
„Pracoval pro jednoho mého klienta, který prodal ranč.“ 

Zvedl jeden koutek úst. „Myslel jsem, že už dám Ianovi pokoj.“
„To jistě ocení,“ pronesla Ava o svém bratranci, nevlastním 

bratrovi Jewel-Anne. Ian nebyl zrovna akční. Přešla k posteli 
s nebesy a opřela se o jeden sloupek. „Víš, jsem docela překva-
pená, že jsi tady.“

Téměř nepostřehnutelně zaťal zuby. Téměř. „Stejně jsem už 
byl na cestě zpátky. Jacob na mě čekal s motorákem.“ Jacob 
obvykle dělal řidiče své sestře a posléze byl jako osobní šofér 
přidělen i Avě, když jí odebrali řidičský průkaz.

Wyatt dodal: „Khloe mi zavolala na mobil. Naštěstí jsem byl 
už jen kousek od Anchorville.“

„To je od ní hezké,“ konstatovala ironicky Ava.
Stáhl koutky dolů, jako by byl znechucený. „Proč o ní takhle 

mluvíš? Khloe bývala tvá nejlepší kamarádka.“
To byla pravda. „Jenže já jsem se jí neodcizila. To ona.“
„Opravdu?“ Rozhodil rukama a zavrtěl hlavou. „Jsi si tím 

jistá?“ Když neodpovídala, s trochou sarkasmu dodal: „Tak 
jo, když to tvrdíš… Mimochodem doktorka McPhersonová je 
na cestě sem. Měla by sis s ní promluvit.“

„Tak jo, když to tvrdíš,“ opičila se, ale hned si nepříjemný 
tón svých slov vyčítala, protože v jeho očích spatřila ublížený 
výraz.

„Vzdávám se.“ Za pár vteřin byl venku ze dveří a jí se znovu 
sevřelo hrdlo.

„Já taky,“ zašeptala. „Já taky.“

„Vy přece víte, že jste ve skutečnosti Noaha neviděla.“ Dok-
torka McPhersonová mluvila laskavě, byť jí v hlase zněl stín 
lehké nadřazenosti. Tato pohledná, štíhlá žena, jež nosila sukni 
a kozačky a vlasy s melírem po ramena, se nyní tvářila sta-
rostlivě. Občas působila sebevědomě a důvěryhodně, jenže Ava 
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jí – přesně podle učebnicových příznaků paranoie – nevěřila. 
Nikdy.

Seděly v knihovně, v místnosti oddělené od velkého obýva-
cího pokoje, s policemi až ke stropu zaplněnými starými kniha-
mi a s krbem, v němž příjemně praskal oheň. Ozvalo se syknutí 
a ze špalků srovnaných na starobylém kozlíku vyšlehl plamen. 

„Já jsem ho viděla,“ trvala na svém Ava. Seděla na odřeném 
gauči, ruce sevřené v pěst položené v klíně. „Jestli tam byl nebo 
ne, to nevím, ale viděla jsem ho.“

„Ty víš, jak to vyznívá.“ Wyatt stál v rohu, kravatu povole-
nou ještě o kousek níž, a tvářil se zachmuřeně.

„Mně je jedno, jak to vyznívá. Tak to prostě je.“ Avu obavy 
v manželových očích dráždily čím dál víc. „Myslela jsem, že 
mám být upřímná.“

„To ano, jistěže,“ kývala spěšně doktorka McPhersonová. 
Seděla na krajíčku křesla vklíněného mezi krb a gauč, odlesk 
ohně jí prozářil světlé vlasy. Měla sice ordinaci na pevnině, 
ale podle dohody, kterou uzavřela s Wyattem, často jezdila na  
ostrov. „Samozřejmě.“

Evelyn se nyní ohlédla přes rameno na Wyatta a Avy se 
na zlomek vteřiny zmocnil dojem, že v jejím pohledu vidí něhu, 
ale ta byla rychle skryta. Možná se jí to jen zdálo.

„Myslím, že by asi bylo nejlepší, kdybychom zůstaly samy,“ 
navrhla doktorka Wyattovi.

„To je v pořádku,“ mávla rukou Ava. „Mně to nevadí. Mož-
ná bychom to mohli změnit na manželskou poradnu namísto 
vaší odhodlané snahy zjistit, jestli mám všech pět pohromadě 
nebo ne.“

„O ničem podobném nepadlo ani slovo,“ podotkl Wyatt. 
Přešel ke krbu a vypnul plyn, takže se plameny ihned stáhly 
jako vyděšení šneci do svých ulit a na roštu zůstala jen mohutná 
jedlová polena, zářící temnou pulsující rudou.

„Poslyšte, já vím, že to zní šíleně. Jako bych byla cvok. Do-
konce i mně to tak připadá, ale opakuji vám, že jsem své dítě 
viděla v mlze na přístavním molu.“ Chtělo se jí dodat, že po-
dle jejího názoru by mohla být příčinou podobných halucinací 
kombinace léků, které dostává, ale tím by zatlačila doktorku 



27

do kouta, protože pilulky proti úzkosti Avě předepsala právě 
ona.

Wyatt se přesunul za pohovku, natáhl ruku a stiskl Avě ra-
meno. Láskyplně? Nebo odevzdaně? Vzhlédla k němu a v jeho 
výrazu neviděla nic než obavy. „Musíš se zbavit svých utkvě-
lých představ, Avo. Noah se nevrátí.“ S těmi slovy odešel 
z místnosti a tiše za sebou zavřel.

Psycholožka ho sledovala pohledem. Jakmile se dveře za-
klaply, obrátila se ke své pacientce. „Co se tady podle vás děje, 
Avo?“ zeptala se.

„To bych taky moc ráda věděla.“ Ava pohlédla k řadě oken, 
za nimiž se už rozhostila tma. „Strašně moc ráda bych to vě-
děla.“

Než začaly situaci rozebírat podrobněji, ozvalo se zaklepání 
a dovnitř znovu strčil hlavu Wyatt. „Asi bys měla vědět, že tady 
máme šerifa Biggse.“

„Proč?“ divila se Ava.
„Khloe mu zavolala.“
„Protože jsem skočila do zálivu?“
„Jo. Podle ní ses tím mohla pokoušet o sebevraždu.“
„To není pravda!“
„Zkus ji pochopit. Biggs je její strýc.“
„Vynikající.“ Ava jim nemínila takovou podivnou návnadu 

spolknout. „Co to má znamenat?“ přelétla pohledem od man-
žela k psycholožce. „Snažíte se mě dostat do cvokhausu?“

„Jistěže ne.“
„Výborně, protože stejně tak dobře víte, že nepotřebuju žád-

né hlídače, kteří by kontrolovali, jestli se nechci zabít!“
„Nikdo se ani slůvkem nezmínil o…“
„Tos nemusel, Wyatte. Jasný?“ Vyskočila a vyrazila ze dveří. 

„Kde je?“
„V kuchyni.“
„Skvělé.“
Nechala ho s tou zatracenou doktorkou, ať probírají, jestli je 

příčetná, či spíše právě naopak, a prošla velkou společnou jídel-
nou a přípravnou do kuchyně, velké vyhřáté místnosti se stěna-
mi vymalovanými různými odstíny žluté, kde vždycky voněly 
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čerstvě upečené koláče a ve vzduchu se vznášelo kávové aro-
ma. Černobílé dlaždice na podlaze byly u dveří do zadní chod-
by ošlapané a bílé skříňky zoufale potřebovaly nový nátěr, ale 
i tak působila místnost z celého domu nepochybně nejveseleji. 
Z jedné strany sousedila s obývacím pokojem s několika ošou-
panými pohovkami, plochou televizí a krabicí s hračkami stále 
ještě zastrčenou v koutě. Dnes večer byla kuchyně prodchnutá 
příjemnou vůní teplého chleba a kořením typickým pro Virgi-
niinu hustou zeleninovou polévku s mušlemi.

Šerif Biggs měl výstižné příjmení, protože se jen taktak ve-
šel na jednu ze židlí rozestavěných kolem stolu s typicky po-
praskanou mramorovou deskou. Přečníval z proplétaného se-
dáku na všechny strany a už přijal nabídku šálku kávy od jinak 
nepříliš pohostinné Virginie, která měla nyní ruce ponořené 
do vody s nádobím a předstírala, že vůbec nechce odposlou-
chávat nadcházející rozhovor mezi jejími zaměstnavateli a Bi-
ggsem, čirou náhodou jejím bývalým švagrem a Khloeiným 
strýcem.

Virginia na sobě měla jako vždy nenápadné domácí šaty 
halící její mohutnou postavu a přes oblinu břicha si přepásala 
pestrobarevnou zástěru, v níž jí vynikala nadměrná ňadra. Vše 
doplňovaly černé punčochy a sešlapané tenisky. Ava ji v jiném 
oděvu vídala málokdy, ani před lety, než sem Virginii najali na 
práci, a kdy to pro ni byla prostě jen máma Khloe. Jak se všech-
ny jejich osudy od školních let propletly…

„Ahoj, Avo!“ Biggs vstal, podal jí ruku a ona ji stiskla se 
značnou dávkou nervozity. Setkali se už několikrát a nikdy to 
nebylo za příjemných okolností.

„Šerife…,“ kývla na pozdrav a rychle ruku stáhla. Měla ji 
horkou a lepkavou, zatímco on chladnou, což ji popuzovalo.

„Doneslo se mi, že jste skončila ve vodě,“ konstatoval a zno-
vu usadil mohutnou postavu na židli a sevřel šálek s kávou 
v dlaních. Podezíravě si ji měřil přimhouřenýma očima. Vždyť 
také Ava s Biggsem nikdy nebyli přátelé. Obzvláště ne od smrti 
jejího bratra Kelvina, k níž došlo téměř před pěti lety. „Nechcete 
mi o tom něco povědět?“

„Není to snad zločin, nebo se mýlím?“
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„Jít si zaplavat? Ne-e,“ protáhl. „Jistěže ne. Jenže tady míst-
ní měli starost.“ Měl masitý obličej, na tvářích mu prosvítaly 
popraskané žilky a hluboce posazené oči na ni hleděly pronika-
vě, ale nikoli nelaskavě. Ukázal na ostatní přítomné. „Zřejmě si 
mysleli, že máte nějaký záchvat nebo jste náměsíčná.“

„Proto jsem Joeovi zavolala,“ pípla Khloe, která se objevila 
ve dveřích a čerstvě najatý pomocník na práci u koní Austin 
Dern šel v závěsu za ní.

I on se změnil. Tmavé vlasy měl mokré a ulízané z obličeje, 
na sobě tričko s dlouhým rukávem a vybledlé, suché džíny. Bři-
dlicově šedýma očima zachytil Avin pohled. Znovu se jí zdálo, 
že ho už někdy viděla, prožívala zvláštní déjà vu, ale ať se sna-
žila sebevíc, nedokázala ho zařadit.

Khloe dodala: „Já…, ehm, myslela jsem, že potřebujeme po-
moc.“

„Takže tohle je neoficiální?“ zeptala se Ava, když už byl tedy 
Joe Biggs strýcem Khloe.

Biggs upřel na Avu pohled. „Zastavil jsem se, protože mi 
Khloe zavolala.“

„Dělala jsem si starosti, nic víc,“ skočila mu do řeči Khloe. 
Virginia se u otevřených dveří zamračila, popadla utěrku, otřela 
si ruce a silou zabouchla masivní dveře na vstupní terasu, jako 
by se snažila udržet uvnitř teplo a zajistit, aby nikdo, kdo by 
případně číhal venku, neměl šanci vklouznout dovnitř.

Čirou náhodou se zastavil na pokec, krucinál? Protože projížděl 
kolem v policejním kutru za mlžné noci? Jen proto, že mu zavolala 
nějaká příbuzná? No jistě. Ava na to nemínila naletět. Dokonce 
i Virginia na ně vrhla od dřezu přes rameno nevěřícný pohled.

Khloe už poněkud méně popuzeně Avu chlácholila: „Prosím 
tě, Avo, kdybys byla na mém místě a já bych uprostřed noci 
vyběhla ven a v listopadu si skočila do zálivu, taky bys byla 
nervózní. To není, jako když jsme byly děti a při měsíčku jsme 
se vyplížily ven, abychom se mohly vykoupat nahé!“

Ava je v duchu viděla, jak se před dávnými lety kradly za 
měsíčních nocí k pobřeží a na klidné vodní hladině se blýska-
lo stříbřité světlo. Ona, Khloe a Kelvin… Panebože, co by dala 
za to, aby se zase mohla cítit tak bezstarostně!
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Khloe měla pravdu.
Sakra.
Ava cítila tíhu všech pohledů, které se na ni upíraly. Od  

Wyatta přes Derna, dokonce až po Virginii, jejíž ruce se konečně 
zastavily a přestaly mýt nádobí, ačkoli byly stále ještě ponořené 
do mydlin. Všichni čekali.

„Udělala jsem chybu – toť vše.“ Ava rozhodila ruce dlaněmi 
vzhůru, jako by se vzdávala. Neměla vůbec důvod lhát a stejně 
by nelhala. „Měla jsem dojem, že na konci přístavního mola vi-
dím svého syna, a tak jsem vyběhla, abych ho zachránila. Uká-
zalo… ukázalo se, že jsem se musela mýlit. A, mimochodem, 
nebylo to uprostřed noci.“ Drobná poznámka, ale případná.

„Připadá mi, že je půlnoc,“ zabručela Khloe.
„Kdy se ten kluk ztratil? Před skoro dvouma rokama?“ 

zeptal se Biggs, právě když do kuchyně vklouzla doktorka 
McPhersonová a mlčky se zastavila u spíže.

„Ano.“ Ava promluvila obezřetně, náhle se jí začala podla-
movat kolena. Opřela se o lednici a doufala, že si toho nikdo 
nevšimne. „Ale už jsem v pořádku, šerife,“ zalhala a přinutila 
se k úsměvu. „Díky za vaši starost a za to, že jste se obtěžoval 
vydat se tak daleko.“

„Žádný problém.“ Jenže se jí zároveň díval do očí a ona si 
uvědomila, že oba lžou. Lezlo jí na nervy, že musí být tak pod-
dajná, ale věděla, že je nezbytné, aby svou roli hrála opatrně, 
jinak skončí na psychiatrické klinice pod stálým dozorem a její 
duševní vyrovnanost bude zpochybněna.

Nikoli poprvé.

Ava prohlásila, že ji bolí hlava – což ani nebyla lež –, a vzala 
si večeři k sobě do pokoje. Ano, usoudila, byl to patrně dosti 
zbabělý ústup. Nijak ideální řešení. Přítomnost Biggse v domě 
ji zneklidňovala, ačkoli nedokázala přesně vysvětlit proč. Nešlo 
o to, že by se bála zatčení nebo něco podobného, ale měla pocit, 
že on spolu se všemi ostatními stojí tak nějak proti ní, nebo 
přinejmenším čeká na její uklouznutí, na to, až udělá velkou 
chybu.

Jenže v čem?
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Nepřipusť, aby ti stihomam zatemnil zdravý rozum.
„Já nejsem paranoik,“ zašeptala potichu a pak rychle zavřela 

pusu. Nemůže si dovolit, aby někdo slyšel, jak si pro sebe po-
vídá. Ne, to by nebylo dobré. Potřebovala se vzpamatovat, dát 
se dohromady a zjistit, komu – pokud vůbec někomu – může 
věřit.

Když namáčela křupavý chléb do Virginiiny kořeněné po-
lévky s mušlemi a zadívala se oknem k přístavišti, zjistila, že 
nemá na jídlo chuť. Za jasných nocí z tohoto okna vídala světla 
Anchorville na vzdálené straně zálivu, nebo dokonce v tomto 
ospalém městečku sledovala dopravní ruch.

Ava zamyšleně žvýkala a přemýšlela, proč Khloe tak spě-
chala s přivoláním šerifa. Ne policie jako takové, ale Biggse 
osobně. Protože byl její strýc? Aby zbytečně neobtěžovala zá-
chranku nebo zabránila skandálu, případně trapné situaci? To 
Avě připadalo nepravděpodobné.

Dívala se na policejní člun přivázaný u nakloněného mola, 
které v mlze téměř nebylo vidět.

„Divné,“ zamumlala a odsunula talíř s nedojedenou polév-
kou. Jenže divné bylo všechno a klepy zahlcující Churchův os-
trov dozajista nebyly nijak neobvyklé. Vlastně se spíš zdálo, že 
v kamení tohoto kusu země je skandál přímo vytesaný stejně 
jako jeskyně a dutiny, které se v divokém, skalnatém terénu 
ostrova vyskytovaly. Rozechvěla ji zima, a tak sáhla po svet-
ru, hnědém propínacím kardiganu – odjakživa si ho nechávala 
v nohách postele. Strčila ruce do rukávů, vytáhla vlasy zpod 
límce a uvázala pásek.

Ťuk. Ťuk. Ťuk.
Při zvuku kloubů prstů dopadajících na dveře málem vysko-

čila leknutím až do stropu. „Avo?“ Dveře se vzápětí otevřely 
a do pokoje strčila hlavu Khloe. „Hej, jak ti je?“

„Jak mi podle tebe asi může být?“ opáčila a srdce jí divoce 
tlouklo. Panebože, je fakticky nervózní jak blázen.

„Nechtěla jsem tě vyděsit.“
„Nevyděsilas mě.“ Což byla lež. Věděly to obě. Ava se opět 

posadila ke stolu, kde už jí stydl načervenalý vývar. „Proč jsi 
volala Biggse?“
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„Jak jsem říkala. Bála jsem se,“ přiznala Khloe a třela si dla-
němi paže, jako by ji náhle zamrazilo. „Panebože, tady je ale 
zima.“

„Jako vždy,“ kývla Ava. „A ty uhýbáš od tématu.“ 
Khloe se posadila na okraj matrace. „Co kdyby… Co kdy-

by se ti něco stalo a my jsme to nenahlásili? Mohla ses utopit. 
Nebo ve vodě omdlít. Umřít na podchlazení nebo bůh ví na co 
dalšího.“

„Byla jsem v pořádku.“
„Bylas naživu. Taktak. A fakticky to bylo o vlas.“ Čelo jí 

zbrázdily drobné vrásky ustaraného výrazu. „Možná jsem fakt 
radši měla zavolat policii, ale bála jsem se, že by tě odvezli a…“ 
Pokrčila rameny a zoufale si prohrábla prsty krátké modročerné 
vlasy. „Popravdě řečeno, Avo, někdy prostě nevím, co si počít.“

Ani Ava to nevěděla. „Chápu.“
„Takže… strýc Joe je pořád tady, proč teda nesejdeš dolů a se 

všema si nepromluvíš? Abys dokázala, že jsi v pohodě.“
„Myslíš, abych to předstírala?“
„Myslím, aby ses přestala chovat jako cvok. Pověz Joeovi 

a té psycholožce, že víš, žes Noaha neviděla.“
„Jenže…“
„Psst! Námitky se nepřijímají.“ Khloe si ji zkoumavě prohlí-

žela velkýma očima. „Prostě přiznej, žes byla zmatená, trochu 
omámená léky a nakonec sis uvědomila, žes Noaha vidět ne-
mohla.“ Nedodala, že když se bude Ava chovat klidně a ra-
cionálně, patrně si tím pomůže a už ji pak nikdo nebude posí-
lat na žádná psychiatrická pozorování, což naopak následovat 
bude, pokud to teď nevysvětlí… Kruci. „Joe je tady neoficiálně, 
fakt. Přijel kvůli mně…“

„V policejním člunu.“
„Byl to nejrychlejší způsob, jak se sem dostat. Ale fakticky 

se tě spíš snaží nenásilně zkontrolovat, nejde o nic ani vzdáleně 
oficiálního. Dokonce s náma povečeřel.“

„Opravdu?“
Pokrčila útlými rameny. „Protože jsem ho sem vytáhla, cítila 

bych se líp, kdybys mu dokázala, že jsi…“
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„Příčetná? Že mám všech pět pohromadě? Že netoužím spá-
chat sebevraždu?“

„To je fuk, ale jo,“ kývala. „Prostě mi vyjdi vstříc, buď tak 
laskavá.“

Zdálo se, že neexistuje výmluva, jak se šerifovi vyhnout. 
„Dobrá. Hlavně příště nevolej celou kavalerii tak rychle.“

„Nikdy žádné příště nebude. Jo?“
Doufejme, pomyslela si Ava, ale neodpověděla. „Myslím, že 

mám kliku, že je psychiatrická klinika Mořský útes zrušená.  
Jinak by mě tam Biggs hned odvlekl.“

„Moc vtipné,“ zareagovala na poznámku o místním blázinci 
Khloe bez jediného náznaku úsměvu. Mořský útes, ústav pro 
nebezpečné šílence, se rozkládal na jižním cípu ostrova a byl už 
něco přes šest let uzavřený. Všichni v Neptunově bráně vyrostli 
na dohled od něj. Kliniku však definitivně zrušili poté, co její 
vysoké a tlusté zdi i rezavějící bezpečnostní vrata překonal Les-
ter Reece, jeden z nejnebezpečnějších zločinců státu Washing-
ton, a podařilo se mu uprchnout.
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Ava se v duchu připravovala na setkání, z něhož se patrně 
vyklube další výslech, a následovala Khloe po schodech dolů, 
poté prošla jídelnou, kde již Graciela uklidila ze stolu polév-
kovou mísu i nádobí. Aviny špinavé talíře odložily na linku 
v kuchyni a zamířily do knihovny, kde si Biggs hověl v křesle 
a v tučné dlani držel hrnek.

Avin bratranec Ian se společně s Jewel-Anne připojili k Wyat-
tovi a doktorce McPhersonové v útulné místnosti se stínítky 
lamp od Tiffanyho, příjemnou měkkou pohovkou a čalouněný-
mi židlemi. Doktorka McPhersonová spolupracovala s Aviným 
ošetřujícím lékařem, ale byla její hlavní terapeutkou. Hovor ply-
nul v tichém tónu a klidné atmosféře. Jewel-Anne projednou 
neposlouchala žádnou hudbu, ačkoli s sebou vláčela jednu ze 
svých příšerných panenek. Tentokrát to byla replika baculaté 
hračky z počátku dvacátého století s velkýma upřenýma oči-
ma, přehnaně dlouhými řasami a temně rudými rty sešpulený-
mi do předčasně vyspělého koketního výrazu. Ava nevěděla, 
jestli má panenka se zacuchanými žlutými kudrnatými vlásky 
představovat malé dítě nebo dospívající dívenku. Tak či onak 
působila zneklidňujícím dojmem zejména kvůli způsobu, jak ji 
Jewel-Anne držela, jako by ta zatracená věc byla snad její dítě.

Zdálo se, že Ian si panenky nevšímá, protože neustále sahal 
do náprsní kapsy, kde dřív nosíval krabičku cigaret, aby ji měl 
vždycky po ruce. Ačkoli tvrdil, že se svého zlozvyku před něja-
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kou dobou vzdal, Ava ho zahlédla, jak nedaleko přístaviště po-
tají kouří. Nicméně proč by kvůli tomu měl někomu lhát, bylo 
záhadou. Vysoký a štíhlý Ian měřil asi sto osmdesát centimet-
rů, měl vlnité hnědé vlasy, občas již prokvétající stříbrem. Před 
několika lety přijal na ostrově práci pomocné síly a Avu často 
napadlo, proč už se vlastně neodstěhoval, proč odsud neode-
šel. Podobně jako její ostatní bratranci a sestřenice dříve vlast-
nil část Churchova ostrova, neboli „solidní kus kamene“, jak  
ostrov často označoval Ianův otec s narážkou na starý slogan 
jedné pojišťovny, který odpovídal jeho názoru na ostrov.

Nebylo pochyb, že úhledná skupinka si právě povídala 
o Wyattově ženě a jejím současném psychickém stavu, protože 
jakmile vstoupila dovnitř, všichni najednou ztichli.

Skvělé, pomyslela si, když se nepříjemné ticho stále prodlu-
žovalo a sevření žaludku ještě bolestivěji zesílilo.

„… prostě opravdu potřebuje klid,“ pronesla psycholožka 
právě ve chvíli, kdy Ava vešla. Doktorka McPhersonová spěšně 
vzhlédla, Wyatt také a Avě se zdálo, že se oba tváří poněkud 
provinile.

„Avo,“ kývl hlavou Wyatt, vyskočil a rychle přešel vybledlý 
koberec zakrývající staré parkety knihovny. Tázavě se podíval 
na Khloe, jako by ho rozladilo, že Avu přemluvila, aby sešla 
dolů. Když se přiblížil k Avě, zašeptal: „Nebolela tě náhodou 
hlava?“

„Bolela, ale nevěřil bys, jaké divy dokáže s migrénou ex-
cedrin.“

„Myslela jsem, že by jí chtěl šerif položit ještě pár otázek,“ 
pronesla Khloe upjatě.

„To je pravda,“ přitakal Biggs.
„Výborně.“ Khloe se obrátila k Avě: „Můžu ti přinést trochu 

horké čokolády?“ Jenže její nabídka přišla pozdě. Ve dveřích 
se náhle zjevila Demetria – ošetřovatelka Jewel-Anne –, která 
jako by Avin návrat předvídala, nesla hrnek s hustým horkým 
kakaem, v němž se rozpouštěly kousky bonbónů marshma-
llows. Podala hrnek Jewel-Anne. „V mikrovlnce mám ještě je-
den,“ prohodila Demetria a zdálo se, že z ní trochu opadla její  
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typická přísnost, úzké rty se jí roztáhly do čehosi, co připomí-
nalo úsměv. „Vteřinečku.“

„Pomohu vám,“ nabídla se psycholožka a vyrazila do ku-
chyně.

„Hej, mohla byste mi přinést šálek kávy?“ zeptal se Ian 
a usmál se na Demetrii.

Ošetřovatelka vzhlédla, jako by chtěla říct: Přines si ho sám, 
ale namísto toho se chladně usmála. „Podívám se, jestli tam ješ-
tě nějaká zůstala.“ Obrátila se na podpatku a vyrazila zpátky 
do kuchyně, zatímco Wyatt uchopil Avu za ruku a pomáhal jí 
k pohovce. Poněkud prkenně spolu usedli bok po boku a Ava 
si byla až příliš silně vědoma upřených pohledů. Sledovaly jen 
ji. Wyattovy prsty zůstaly spojené s jejími, jako by mu na ní 
záleželo – nebo se snad bál, že by mohla utéct.

Ale kam? Jsme přece na ostrově, proboha!
Pod svetrem křečovitě napřímila ramena a nemohla se zba-

vit nepříjemného pocitu, že Wyatt hraje roli milujícího manžílka 
a předvádí se před ostatními, což bylo směšné. Všichni obyva-
telé Neptunovy brány věděli, že jejich manželství je v troskách. 
Už od oné noci, kdy zmizel Noah.

Nepřítomně vytrhla ruku z jeho sevření a zasunula ji do hlu-
boké kapsy svetru. Prstem se dotkla čehosi chladného a kovo-
vého… Klíč, uvědomila si, když špičkou ukazováčku přejela 
po zubatých výřezech na jedné straně.

Klíč k čemu? Kam? Copak ten svetr na sobě dnes neměla? 
Určitě v něm nebyly po kapsách klíče, nebo si to alespoň ne-
uvědomovala.

Demetria přispěchala se šálkem horké čokolády pro Avu 
a podala jí ho. Evelyn McPhersonová, jež se taktéž vrátila, šla 
Demetrii v patách a opatrně si nesla svou čokoládu.

„Káva není?“ zeptal se Ian. Když Demetria zavrtěla hlavou, 
zamračil se. „Ale já jsem cítil vůni a…“ Podíval se na Biggse, 
který si právě dával dlouhý doušek ze svého velkého hrnku. 
„Zatraceně!“ Prudce se zvedl a vřítil se do kuchyně. Zdálo se, 
že Demetria potlačuje úsměv.

Drobná, nenápadná vítězství, pomyslela si Ava, kterou už 
všechny jejich hry unavovaly.
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Biggs si poposedl a upřel na Avu pohled. „Vy jste něco vidě-
la, než jste běžela do přístaviště?“

„Už jsem vám to říkala. Myslela jsem, že vidím syna, a tak 
jsem vyběhla ven, abych ho zachránila. Jenže jsem se asi mýli-
la,“ přiznala s přemáháním. „Nicméně jsem fakt něco viděla. 
Někoho. Na molu.“

Koutkem oka zachytila Wyattův kradmý pohled namířený 
na Evelyn, která stála u krbu a ostentativně předstírala, že si 
ohřívá zadní části nohou, ovšem ve skutečnosti, jak bylo Avě 
jasné, si bedlivě prohlížela svou pacientku.

Sevřelo se jí hrdlo a sklopila pohled k hrnku, kde se postup-
ně rozpouštěly měkké bonbóny jako zpěněné tmavé vlny na 
pláži.

„Ano, byla jsem zmatená, ale také vyděšená.“
„Myslela jste, že někoho zachráníte?“ zeptal se Biggs.
„Ano.“
„Bere halucinogeny?“ zeptal se psycholožky.
„To nebyla halucinace!“ namítla Ava, jenže zaslechla tiché 

zakašlání a spatřila Austina Derna, jak postává u okna a před-
stírá, že se dívá ven do temné noci. Na kratičký okamžik zachy-
til v okenní tabulce její pohled a téměř nepostřehnutelně zavrtěl 
hlavou.

„Tedy… Já vlastně nevím.“ Podobné situace nesnášela. 
Lhala, protože Dernovo jemné varování proniklo štítem jejího  
vzteku. 

„Víte, Noah je pryč už téměř dva roky,“ promluvila mírně 
Evelyn McPhersonová a Ava ucítila nebezpečné slzy v očích. 
„Dnes by mu byly necelé čtyři. Vypadal by dosti jinak, než když 
jste ho viděla naposled.“

Ava s námahou polkla a přikývla.
Psycholožka se obrátila k šerifovi: „Teď zjevně není ideální 

doba.“
„Existuje někdy,“ zeptala se Ava, „ideální doba?“
„Znám příhodnější chvilky.“ Doktorka McPhersonová se na-

přímila a Joe Biggs její narážku pochopil.
„Jsem rád, že se všechno vysvětlilo,“ kývl šerif.
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Skutečně? Ava zírala na Biggse, jako by se zbláznil, ale pokud 
v jejím pohledu viděl pochyby, nevšímal si jich. Narazil si klo-
bouk na hlavu a vyrazil ven z místnosti.

„Mockrát díky, Joe,“ ozval se Wyatt a mohutný muž se za-
stavil. „Vím, že jsme tě obtěžovali.“

„Je to moje práce.“ Biggs potřásl Wyattovi pravicí, prošel ku-
chyní a jeho těžké kroky postupně slábly, dokud se s vrznutím 
neotevřely zadní dveře.

Ava pevně sevřela v prstech záhadný klíč v kapse. Nevědě-
la, proč má pocit, že je důležitý. Nevěděla, kdo jí ho do kapsy 
dal, ale určitě to není náhoda. Klíč je určitě něčím důležitý. 

Jen kdyby dokázala zjistit čím.

Dernovi vrtalo hlavou, do čeho se to sakra zapletl. Energicky 
přešel po cestičce vysypané drceným štěrkem ke stáji s nepo-
četným stádem koní, které nyní bylo v jeho péči, a pečlivě je 
na noc zamkl.

Celý ostrov byl jako scéna z nějakého Hitchcockova filmu, 
a navíc špatného, toho typu, který jeho matka s oblibou sledo-
vala dlouho do noci, aby jí dělal společníka při její nepolevující 
nespavosti.

Ohlédl se k domu, obrovské zchátralé příšerné stavbě, kte-
rá se tyčila k temné obloze a její jediná věžička vypadala jako 
dlouhý špičák nějaké příšery, jež se zakousla do spodní vrst-
vy shluku mraků nad ostrovem. Neptunova brána… Čí to byl 
nápad? Měl dojem, že dům byl pojmenován už hodně dávno, 
možná původním majitelem, námořním kapitánem, který se 
tady usadil a založil na ostrově pilu v dávných dobách, kdy 
ve státech Washington a Oregon pokrývaly panenské lesy tisíce 
čtverečních kilometrů.

No tedy, starý Stephen Monroe Church si v Avě Churcho-
vé-Garrisonové zplodil hezky bláznivou prapravnučku. Pře-
krásnou, až přízračně, pokud na tyto věci věříte. Dern nevěřil. 
S těma velkýma očima, šedivýma jako vody Pacifiku v zimě, 
vysokými lícními kostmi a ostrou bradou měla rysy skutečné 
krasavice, ale na jeho vkus byla až moc hubená. Jako nějaká 
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podvyživená chudinka. Jenže to tak nebývalo vždycky. Což  
věděl.

Zkontroloval koně a vůně suchého sena, prachu a navosko-
vané kůže ho poněkud uklidnila. Přebíjela ostřejší pach koňské 
moči a hnoje. Koně podupávali na slaměné podestýlce a občas 
frkli, což také působilo příjemně. Jenže on si vždycky připadal 
uvolněněji se zvířaty než s lidmi, a když za sebou měl setkání 
se všemi obyvateli Neptunovy brány, toho hnízda zmijí, pokud 
se to tak dalo nazvat, byly dnes důvody těchto pocitů jasnější 
než kdy dřív.

Zamkl za sebou dveře a vyšel po vnitřním schodišti do bytu, 
který se stal přinejmenším na omezenou dobu jeho domovem. 
Tvořila ho místnost o polovinu menší než knihovna, v níž byl 
svědkem setkání členů Churchovy rodiny, služebnictva Neptu-
novy brány a šerifa. Právě tam se hranice poněkud rozmazáva-
la. Někteří lidé ze služebnictva byli totiž příbuzní, a dokonce 
i ten zatracený šerif byl jaksi spřízněný s Khloe Prescottovou, 
která údajně dělávala chůvu zmizelému chlapci a zůstala v ro-
dinném sídle dál i po jeho zmizení, aby pečovala o Avu, svou 
bývalou nejlepší kamarádku z dětství.

Připomínalo to nekonečnou hádanku.
A on přitom věděl, že jsou všichni lháři. Všichni do jednoho. 

Včetně vychrtlé chudinky Avy Garrisonové. Cítil to v kostech.
V pokoji neměl mnoho nábytku až na pohovku, která se dala 

rozložit v nepohodlnou postel, stolek s vyřezávanými nohami 
a deskou posetou skvrnami, jedno takzvané křesílko a televizi 
někdy z počátku osmdesátých let. Krok od předních dveří stál 
plynový sporák natřený tmavozelenou barvou, který byl v bytě 
jediným topným tělesem. Momentálně přes něj byly přehozené 
jeho stále ještě promáčené džíny. Na stěnách obložených dře-
vem se skvěly obrázky námořních plavidel z dávných dob a za-
krývaly díry v obložení.

Domove, sladký domove.
Po svém příjezdu si na pohovce rozložil spacák a pár kusů 

ošacení vybalil do maličké skříně, která mu však úplně stačila. 
Koupelnu tvořila sprcha, záchodová mísa a otřískané umyvadlo 
vecpané těsně za posuvné dveře. Kuchyň vmáčknutá do temné-
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ho kouta bez oken měla dřez s tekoucí vodou, maličkou pra-
covní plochu, mikrovlnnou troubu a miniaturní ledničku. Podle 
otisků vypálených na umakartové pracovní desce to vypadalo, 
že předchozí nájemník kdysi míval i jednoplotýnkový vařič, 
jenže ten teď nikde nemohl najít, ani ve skříňce se saponátem, 
dvěma talířky, dvěma miskami a nejrůznějšími skleničkami 
a nádobkami od zavařenin. V koutě stál na kuchyňské lince ká-
vovar se dvěma šálky, ale kávu nikde nenašel.

U dveří zaslechl škrábání, a tak otevřel a spatřil opelichané-
ho psa – zřejmě křížence ovčáka, patrně australského, s nějakou 
border kolií –, černého se třemi kdysi bílými tlapkami. Teď byl 
celý špinavý. „Kdo sakra jsi?“ zamumlal a pak zvedl ruku. „Po-
čkej.“ Popadl ze skřínky pod televizí jeden ze dvou ručníků 
a otřel psovi tlapky. Teprve pak ho pustil dovnitř. Pes si našel 
místečko, kde se třikrát zatočil a ulehl na prošoupanou předlož-
ku na linoleu před plynovým sporákem. S hlavou na packách 
zíral na Derna, jako by vyčkával.

„Usalaš se. Jako doma,“ zabručel Dern, popadl své stále vlh-
ké džíny a zapnul sporák, aby zatopil. Nový přítel ho nepřestá-
val sledovat, ani když odnášel džíny do koupelny a přehodil 
je přes mléčně zbarvené dveře sprchového koutu vedle mokré 
košile.

Dern zavřel posuvné dveře a vrátil se. Pes se po celou dobu 
ani nehnul, jen zavrtěl ocasem. „Podle toho, jak jsi nakráčel 
dovnitř, jsi už tady někdy byl, nemám pravdu, kamaráde?“ 
Dern se sklonil – nemohl odolat, aby psa nepodrbal za ušima 
–, vzápětí mu obrátil obojek a přečetl si dávno prošlou znám-
ku. „Rover?“ podivil se a zhoupl se na patách. „Vážně? Tak se 
jmenuješ?“

Dern se znovu dočkal odměny v podobě zavrtění mokrého 
psího ocasu, když sundal Roverovi obojek a zkontroloval, zda 
to skutečně je pouze obojek a nic jiného. Svůj byteček už po-
drobně prozkoumal, hledal štěnice nebo elektronická zařízení. 
Neobjevil nic podezřelého, žádné skryté mikrofony ani mini-
aturní kamery. Dokonce pročesal i prostor sloužící jako půda,  
každý centimetr podlahy, stěn i stropu. Byl to jeho zvyk, po-
dobné věci dělával od návratu z armády vždycky. Navíc vzhle-
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dem k tomu, jaké měl pro svůj pobyt zde motivy, to byl užiteč-
ný nápad.

„Všechno čisté,“ oznámil psovi a znovu mu obojek připnul, 
ještě jednou ho poplácal, napřímil se a zalitoval, že ho nenapad-
lo zásobit svou miniledničku několika pivy.

Zítra dopoledne po obstarání dobytka a koní měl v plánu 
přejet na člunu zátoku do Anchorville, trochu si to tam prohléd-
nout a nasát atmosféru. Kdyby měl čas, doufal, že si prověří 
místní klepy a zkusí se dozvědět co nejvíc o Churchově ostrově 
a jeho obyvatelích, aniž by vzbudil podezření.

Bude-li to možné.
Nyní přešel k oknu s výhledem na Neptunovu bránu a za-

hleděl se k rozlehlému sídlu. V některých oknech se stále ješ-
tě svítilo, ale pokoj Avy Garrisonové z této pozorovatelny vi-
dět nemohl. To mu dělalo trochu starost, hlavně nyní, po její 
překvapivé koupeli v moři před několika hodinami. Nemohl 
však vznést na své ubytování stížnost jen proto, že nedohlédne 
z okna na Avu. Vypadalo by to podezřele. Opatrnosti není ni-
kdy nazbyt.

Jakmile stáhl rolety, znovu zkontroloval svou skrýš, jednu 
z děr ve zdi zakrytou obrázkem klipru projíždějícího po hro-
zivě vzedmutých vlnách. Předtím pečlivě přilepil dovnitř 
za obklad nepromokavou kapsu ze silného igelitu, co nejdál do  
otvoru, kam jen dosáhl. Kapsa měla uzávěr na suchý zip 
a uvnitř ukryl několik věcí – kupříkladu předplacený mobil, 
který nebylo možné vysledovat, a když, tak alespoň nijak snad-
no; modem na připojení k internetu, který nechtěl, aby nikdo 
našel; a malé záznamové USB zařízení se všemi informacemi, 
které si troufal na ostrově mít. Záložní data měl uschována da-
leko odsud na soukromé zálohovací stránce na pevnině, doko-
nale ukryté před všemi zvědavci. Poslední věcí byla jeho zbraň. 
Glock, od něhož nevedla žádná stopa k němu.

Nicméně nikdy si nepřipadal zcela v bezpečí, vždycky za-
chovával ostražitost. 

„Člověk se přizpůsobí prostředí,“ připomínal si, když vy-
táhl internetový modem a malý flash disk s daty ze skrýše. 
Zkontroloval západku na dveřích, otevřel notebook, připojil se 
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na internet a chystal se k psaní poznámek o tom, co za svůj prv-
ní den v zaměstnání u Avy Garrisonové zjistil.

Bohužel měl v tomto stadiu víc otázek než odpovědí. 
Jenže to se změní.
Pes ze sebe vydal dlouhý povzdech a zavřel oči.
Dern se na páchnoucího ovčáka zahleděl.
Uvědomil si, že ten kříženec možná bude na ostrově jeho 

jediným přítelem.
No a co? Vlastně mu to ideálně vyhovovalo.
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Probudila se sama.
Zase.
Wyattova strana postele byla studená, jako by si do ní vůbec 

nelehl.
„Skvělé,“ zašeptala, a když slyšela svůj úlevný tón, neubrá-

nila se ironickému úsměšku. Všechno bylo prostě špatně. Už 
přišla o syna a, jak se zdá, i o vlastní identitu, tak by se měla 
pevně přimknout k Wyattovi a svému manželství. Jenže právě 
čelila vážnému nebezpečí, že ztratí oboje, a necítila nic jiného 
než úlevu.

Kdy tohle začalo?
Nejdřív, po Noahově smrti, k sobě s Wyattem přilnuli, pod-

porovali se navzájem, slíbávali si slzy. V jejich milování se skrý-
vala něha i zoufalství, což však po několika měsících vyprcha-
lo, jakmile si uvědomili, že se jejich chlapec nevrátí, že zmizel 
navždy.

Wyatt začal trávit většinu času na pevnině, a když už se vrá-
til na ostrov, spali spolu jen zřídka.

Přestože tak toužila po dalším dítěti.
Jedno dítě nemůžeš nahradit jiným. Věděla to. Jenže další dítě 

chtěla. Aby měla koho milovat.
Skrz zavřené dveře slyšela zvuk elektrického vozíku Jewel-

-Anne. Vrčel na chodbě. Copak ji její ochrnutá sestřenka zase 
špehuje? Jewel-Anne byla každým okamžikem vlezlejší a Ava 
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zjišťovala, že její pohár trpělivosti vůči sestřence začíná pře-
tékat. A proč by se sakra měla Jewel-Anne skrývat a sledovat 
ji, případně odposlouchávat její hovory? Copak se tak strašně 
nudí? Zatraceně, nedávalo to smysl.

Ava znovu pocítila nápor migrény a opětovně se jí zmoc-
nil dojem, že se kolem ní hroutí svět. Byla otupělá, následky 
hlubokého spánku ji vyčerpávaly, ale vší silou to překonávala. 
Vždycky spala jako na vodě, ale poslední dobou…

Omámili tě. Zjevně tě omámili léky. Vzhledem k tomu, žes začala 
ignorovat prášky na spaní předepsané doktorkou McPhersonovou, 
hodila ti je zřejmě do toho zatraceného kakaa, které jsi včera večer tak 
hltavě pila. Cožpak nešla s Demetrií do kuchyně?

Nadechla se. Ať tě nic podobného ani nenapadne! Evelyn Mc-
Phersonová je uznávaná lékařka, psycholožka, která se ti snaží po-
moct.

Ava na vteřinku zavřela oči a snažila se přinutit vstát z po-
stele, postavit se nadcházejícímu dni čelem, ale zároveň se toho 
bála.

Nemůžeš tady jen ležet a litovat se, nemůžeš přiživovat svůj pa-
ranoidní pocit, že se proti tobě všichni spikli. Vyskoč z postele a dělej 
něco. Cokoli!

Shodila ze sebe přikrývky a přinutila se k pohybu – svalila 
se z matrace a hledala pantofle. Přívětivá zválená postel ji vá-
bila, ona však odolala pokušení padnout zpátky na pomačkané 
přikrývky, položit si rozbolavělou hlavu na polštář a znovu za-
vřít oči, aby se oddělila od okolního světa. K čemu by to bylo 
dobré?

S pantoflemi na nohou se zastavila, aby se protáhla, poslou-
chala, jak jí zapraskalo v zádech, cítila, jak na ni jde zívnutí.

Káva, potřebuješ kávu. Dva, možná tři šálky italské nebo jakékoli 
jiné směsi se šílenou spoustou kofeinu.

U okna s vyhlídkou na Anchorville maličko zamrkala, pro-
tože mezerou v téměř dokonale zatažených závěsech pronikl 
sluneční paprsek a doslova jí prořízl mozek jako rozžhavený 
nůž. Panebože, hlava ji strašně rozbolela. Jenže to se ráno stá-
valo vždycky.
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Roztáhla těžké závěsy a vyhlédla ven do dne, který již dáv-
no začal. Slunce stálo vysoko nad východním obzorem, paprs-
ky zářivého světla dopadaly na vodní hladinu a třpytily se tak 
jasně, že musela mhouřit oči, aby vůbec zahlédla trajekt, který 
právě odjížděl od pobřeží městečka Monroe – tedy spíš vesnice 
– na její straně zálivu. Monroe v podstatě tvořil jen obchod se 
smíšeným zbožím, pošta, kavárna – otevřená jen když byla její 
majitelka ve správném rozmaru –, malá hospůdka a stánek s ká-
vou obklopený hrstkou domů. Monroe se mohlo pyšnit osma-
sedmdesáti stálými obyvateli. Těch pár dětí, které zde bydlely, 
jezdilo přívozem do anchorvillské školy a většina obyvatel také 
pracovala na pevnině, případně ve starém hotelu, z něhož byl 
nyní penzion a představoval jedinou možnost ubytování na os-
trově.

Trajekt pomalu bafal a vzdaloval se od ostrova, zdánlivě bez 
většího úsilí klouzal po sluncem zalité hladině. Z přístaviště vy-
jíždělo za brumlání motorů několik výletních člunů na otevřené 
moře.

Instinktivně se ohlédla k přístavišti nakloněnému k vodě, 
jehož vyšisovaná prkna vysychala ve slunci. Dnes nic nevypa-
dalo v nepořádku, ani náznak, že by něco bylo jinak, žádná 
fyzická připomínka jejího chlapce v červené mikince a džínech. 
Na konci mola utopeného v mlze nikdo nestál.

„Občas ti přeskočí,“ zašeptala. Přesně jak si to myslí oni.
Obrátila se, aby se zadívala na stáje a byt, v němž teď pře-

spával Austin Dern, ale samozřejmě z tohoto úhlu nic neviděla.
Hni sebou.
Obrátila se, zahlédla své ranní léky, tři pilulky červené jako 

třešně ve skleněné nádobce velikosti šálku na espreso a vedle 
nich sklenice vody.

Někdo, patrně Wyatt, je sem přinesl ráno, ještě než se pro-
brala. Nikoho neslyšela přicházet. Při pomyšlení, co by jí někdo 
mohl provést, zatímco tvrdě spala, ji zamrazilo. Nechtěla po-
lykat nic, co otupuje smysly, ale Wyatt a McPhersonová trvali 
na tom, že léky potřebuje.

„Blbost,“ zamumlala si pro sebe a odnesla nádobku do kou-
pelny, aby hodila červené pilulky do záchodu a spláchla.
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Když se Ava vrátila do pokoje a postavila skleněnou mistič-
ku na léky na noční stolek, voda ze starého potrubí stále ještě 
tekla do mísy.

Hodila na sebe džíny a tričko s dlouhým rukávem a vyhle-
dala ve skříni staré obnošené tenisky a zelenou flísovou bundu, 
kterou už nosila tak dlouho, že jí nyní byla o několik čísel větší.

Našla ještě svetr, který na sobě měla den předtím, a prohra-
bala pravou kapsu. Vytáhla klíč. Proč ho tam někdo nechal?

„Od čeho jsi?“ zeptala se nahlas a zírala na zubatý, ošoupa-
ný okraj klíče. Na klíči nebyly žádné nápisy, nic co by napoví-
dalo, jaký zámek umí odemknout. Ava si hodila tenký plíšek 
do přední kapsičky džínů, čistě pro případ, že by na to přišla. 

Vyšla z pokoje a napadlo ji, že možná zakopne o Jewel-
-Anne, jenže sestřenka byla až příliš mazaná, než aby se nechala 
přistihnout, jak Avu špehuje, a už odbzučela pryč. Pokud vůbec 
za Avinými dveřmi doopravdy byla.

Ava našla v kuchyni kávovou konvici a nalila si dávku toho, 
co vařila Virginia, ať už se jednalo o cokoli, pak popadla ubrou-
sek a kousek jablečného koláče ke kávě – ten byl už nakrájený 
a chladl na kuchyňské lince. Dům byl projednou tichý, dokonce 
se neozývalo ani Gracielino mírně falešné prozpěvování, ticho 
nenarušoval ani bzukot invalidního vozíku Jewel-Anne.

Divné, pomyslela si. Jenže co není divné? V posledních 
dnech jí připadal přímo surreálný celý její život. Prošla zadními 
dveřmi a přes verandu ven do svěžího podzimního vzduchu, 
viděla, jak po trávníku poletuje pár suchých listů, zachytila 
všudypřítomnou vůni moře. Dnes ve slunečním svitu vypadal 
ostrov poklidný a mírumilovný, ani náznak zla, které se valilo 
přes svahy kopců a v noci prosakovalo zdmi Neptunovy brány.

To všechno máš jen v hlavě, zlatíčko. Všechno máš jen v hlavě.
Zatímco se dívala přes záliv, posadila se na houpačku na te-

rase a pomalu se rozkývala.
Káva byla silná a horká, propalovala jí cestičku hrdlem a za-

chytila okraj její bolesti hlavy. Virginiin koláč ke kávě byl ještě 
teplý, plněný skořicí a rozvařenými jablky, možná z pokrouce-
ných stromů v sadu, které stále plodily ovoce.
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Tak co sakra děláš? Čekáš, až zahřmí? To pro tebe není typické, 
Avo. Nikdy nebylo. Bylas – oprav si to na jsi – energická žena. Vzpo-
mínáš? Cožpak jsi nezvládla dodělat vysokou školu za něco málo přes 
tři roky? Nebylas podnikatelkou, která se pustila do svého vlastního 
podnikání v reklamě, cožpak jsi nevydělala jmění na e-marketingu, 
než jsi firmu prodala? Neproměnilas slušné dědictví v obrovský ma-
jetek, který ti umožnil vyplatit všechny bratrance, sestřenice a sou-
rozence, takže ti nakonec patří většina tohoto ostrova? Kdyby neby-
lo podílu Jewel-Anne, Neptunova brána by byla celá tvá. Nebyl to 
vždycky tvůj sen? Skousla si okraj rtu a zamyslela se. Co se stalo 
se ženou, kterou kdysi bývala, s tou, která se zakoukala do Wy-
atta Garrisona a nikdy ho už nepustila? Kde je ta sportovkyně, 
která kdysi běhala maratony? Co se přihodilo s osobou, kte-
rá prohnaně vyplatila většinu příbuzných, aby mohla vlastnit 
Neptunovu bránu sama, se ženou, která měla v plánu toto staré 
sídlo restaurovat a vrátit mu původní eleganci?

Je pryč…, ztratila se, když zmizelo její jediné dítě. Avě stékala 
z oka slza. Naštvaně si ji otřela. Už žádné marnění času na truch-
lení! Už žádné přenechávání zodpovědnosti, abys dovolila ostatním 
všude tě postrkovat. Konec s hraním si na mizernou oběť! Vzmuž se, 
Avo! Pokud tě minulost tak strašně trápí, zkus tedy přijít na to, co se 
stalo. Zjisti, co se přihodilo tvému chlapci, a pohni se sakra z místa.

„Panebože,“ zašeptala a náhle se bála pokračovat.
Dělej, Avo! Pro lásku boží, dělej něco!
Dopila zbytek kávy a málem rozbila průhlednou desku ven-

kovního stolu, když prudce položila hrníček na zaprášené sklo. 
Zmuchlala ubrousek, nacpala si ho do kapsy džínů a odešla 
k přístavišti a k loděnici. Uvnitř zjistila, že už tam zůstal jen malý 
člun, zatímco motorový chyběl, jeho místo v přístavišti bylo 
prázdné, jeřáb byl stažený dolů. Jako malou ji loděnice vždyc-
ky fascinovala tím, jak voněla slaně mořskou vodou a jak v ní 
byla voda vždycky neklidná, zaujala ji skrytá půdička, nad níž 
visel mechanismus pro zvedání jeřábu, schovaný mezi několi-
ka prázdnými vosími hnízdy a četnými lepkavými pavučinami  
plnými vyschlých tělíček lapeného hmyzu, které se pohupovaly 
nad jediným špinavým oknem a zakrývaly ho.
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Schovávali se sem s Kelvinem jako děti, když utíkali od rodi-
čů, jejichž hádky byly stejně pomíjivé jako jejich vášnivá láska.

Kelvin. Srdce se jí při myšlence na bratra sevřelo, a rychle 
tudíž z loděnice vyšla ven, protože nechtěla, aby ji vzpomínky 
na jediného sourozence přetáhly zpět na to temné místo, které ji 
bude už zřejmě navždy vábit. Nejprve Kelvin, pak Noah.

Možná mají pravdu všichni členové její rodiny, kteří ji pova-
žují za blázna. Existuje dost slušná šance, že je skutečně dušev-
ně vyšinutá.

Jenže přece…
Z loděnice vyšla po několika kamenných schůdcích do za-

hrady, kde v létě kvetly růže, hortenzie a vřes. Dnes byla za-
hrada zarostlá býlím a opuštěná, kameny zarůstaly travou. 
Zastavila se u památníčku, u kamene s vytesaným Noahovým 
jménem. Do nerovného mramorového povrchu nebylo vepsáno 
datum narození ani datum, kdy zmizel. Stálo tam jen jméno. 
Sklonila se a poklekla na koleno, aby se mohla natáhnout a do-
tknout se písmen, pak prsty políbit a pohladit jimi tvrdý po-
vrch. „Chybíš mi,“ zašeptala a vzápětí měla dojem, že ji někdo 
pozoruje, nějaké skryté oči.

Ohlédla se na dům, ale v temných oknech, v nichž se odrá-
želo moře, nikoho neviděla.

Wyatt má pravdu. Tímto směrem pokračovat nemůže. Ne-
smí žít minulostí. Nevědět, co se jejímu chlapci stalo. Musíš zjis-
tit, co se mu přihodilo. Ty sama. Víš, že se na nikoho jiného nemůžeš 
spolehnout.

Napřímila se, pohlédla dolů k přístavišti a zamračila se. Proč 
ho vlastně vždycky viděla tam? V období, kdy zmizel, si přece 
poblíž loděnice nehrával, a přesto ve snech – nebo při haluci-
nacích po probuzení – pokaždé zahlédla jeho drobná zádíčka 
na okraji mola, tak nebezpečně blízko u vody.

Proč ji noční můry vždycky zavedou právě tam?
Prošla zrezivělou brankou k zadnímu traktu domu, kde vi-

děla stáj, stodolu a další hospodářské budovy. Na pastvině pře-
žvykovali koně a pár kusů dobytka, chlupatá srst se jim lesk-
la ve slunečních paprscích. Ava si oblast kolem stájí zvědavě 
prohlížela a hledala Derna, ale venku nikde nebyl. Prošla stáj 
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i stodolu, a dokonce vyšplhala po schodech k jeho bytu, avšak 
našla dveře zamčené a na klepání nikdo nereagoval. Dern byl 
dnes ráno jako všichni ostatní obyvatelé domu nezvěstný, což 
bylo hodně špatné, protože s ním chtěla mluvit, aby si zjistila 
něco o člověku, který ji vytáhl ze zálivu.

Od stájí přešla před dům a vstoupila hlavním vchodem. Už 
nebyla sama. V kuchyni rámusila Virginia. Ava také slyšela kro-
ky v patře nad sebou a hladké syčení kolečkového křesla Jewel-
-Anne. Konec samoty.

Nebyla si jistá, jestli to je dobře.
Nebo špatně.
Přešla do kuchyně, kde Virginia balancovala na stoličce 

a urovnávala plechovky ve spíži tak, aby všechny stály obrá-
cené nápisem k ní, větší plechovky vzadu, menší vpředu. Byly 
vidět i krabice s těstovinami, spolu se sbírkou koření a základ-
ními potravinami jako rýže, fazole, mouka a cukr v hranatých 
skleněných nádobách – pečlivě označených. Virginia se ohlédla: 
„Dáš si něco k jídlu?“ zeptala se a srovnala pomačkanou krabici 
s kuřecím bujónem.

„Uzmula jsem kousek koláče ke kávě. Povedl se.“
„To není zrovna moc. Chceš ještě něco?“
„Ne, díky.“
Hromádka tuňáků v konzervě byla postupně otáčena k do-

konalosti. Virginia pohlédla na hodinky. „Oběd je až za pár ho-
din.“

„Myslím, že to vydržím. Tak… kde všichni dnes ráno vězí?“
Pod látkou domácích šatů Virginia téměř nepostřehnutelně 

napřímila ramena a náhle hrozilo, že se plechovky s rybami 
zhroutí.

„Hej hola!“ zazněl Wyattův hlas přes celou vstupní halu. 
Ava se obrátila a spatřila, jak k ní rázuje. Obava, kterou viděla 
v jeho obličeji včera večer, vymizela, a dokonce se mu podařilo 
roztáhnout rty do úsměvu. „Jak se cítíš?“

Pokrčila rameny. „Nijak zle.“
„Skvělé.“ Zavěsil se do ní a přiznal: „Měl jsem strach.“
„Budu v pořádku.“
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Jeden koutek úst se mu zvedl. „S tím počítám.“ Jenže v očích 
měl stále ještě pochyby, i když se je snažil skrývat. „Co říkáš, 
nechceš zajet do města?“

„S tebou?“
„Jistěže se mnou. Možná bychom tam mohli poobědvat.“
„Myslela jsem, že máš práci.“
„Odjíždím dnes odpoledne, ale myslel jsem, že bychom 

mohli z ostrova na chvilku vypadnout, třeba něco nakoupit 
nebo se jen tak poflakovat.“

„Jen tak se poflakovat?“ opakovala nevěřícně.
„Já vím, já vím.“ Pustil ji a zvedl ruku, jako by se vzdával. 

„Dlouho jsme to nedělali, ale napadlo mě, že by mohla být 
vhodná doba, víš“ – pokrčil rameny a úsměv se mu ještě trochu 
rozšířil – „k nějaké nápravě.“

Vzhlédla k odpočívadlu na schodišti v prvním patře, aby se 
ujistila, že nikdo neposlouchá. Ztišila hlas. „Tak proč jsi včera 
v noci nepřišel do postele?“

„Byl jsem tam.“
„Ne… Opravdu? Ale…“ Zakroutila hlavou a o krok od něj 

ustoupila, vzpomněla si na studenou postel, na to, že v polštáři 
vůbec nebyl vytlačený důlek od jeho hlavy a pokrývky i pro-
stěradlo na jeho straně byly ustlané a nezmačkané. Určitě tam 
nespal. Věděla by to, cítila by ho. „Tys tam nebyl.“

„Vstával jsem brzo.“
„Wyatte.“ Znovu ztišila hlas a snažila se zachovat trpělivost. 

„Co to má znamenat?“
„To mi pověz ty.“
„Proč lžeš?“
„Dobrá otázka,“ konstatoval a úsměv mu zmizel z tváře. 

„Proč vlastně?“
„Nebyls tam, když jsem šla spát ani když jsem se probu-

dila.“
„To není žádná novinka, Avo. Stává se to pořád…“ Vzápětí 

od ní odvrátil oči a dlouze povzdechl, jako by hluboce trpěl. 
„Byl jsem tam, Avo. Přímo vedle tebe. Po většinu noci. Přišel 
jsem tam a tys už spala, tak jsem tě nerušil, a později, když jsi 
byla neklidná, jsem vstal a zbytek noci zhruba od čtyř ráno jsem 
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strávil tady dole, v pracovně.“ Ukázal palcem za sebe k pří-
slušné místnosti na vzdálené straně schodiště, na místo, které 
zabral, když se sem před lety přestěhovali, a kde se často ukrý-
val, zavíral tam francouzská okna a zatahoval závěsy, kdykoli 
pracoval doma, což se v posledních dvou letech stávalo méně 
a méně.

„Na tvé půlce postele se nespalo,“ trvala na svém.
„Moc ne,“ opravil ji a zvedl prst. Maličko se zarděl. „Moc 

se v ní nespalo.“ Zamračil se. „Oukej, zapomeň na tu dnešní 
společnou vyjížďku do města. Možná to není tak dobrý nápad. 
Myslím, že oba potřebujeme svůj prostor.“ Vrhl po ní posled-
ní pohled s výrazem někde mezi zklamáním a vztekem a vy-
šel stejnou cestou, jakou přišel, jeho kroky se dutě rozeznívaly 
na mramorové podlaze v hale.

Zaťala zuby. Tvoje chyba, Avo. Přišel s olivovou ratolestí a tys 
ji zlomila vejpůl.

„Ehm, ehm.“ Halou se ozval Ianův šepot a ona se obrátila. 
Opíral se o zeď u výtahu. „Problémy v ráji?“

„Co je ti do toho?“
„… seš ňáká popudlivá dneska, ne? Co se děje? Došly ti 

prášky?“
Co to má všechno znamenat? Vzpomněla si na pilulky, které 

spláchla do záchodu, a odmítla se kvůli tomu cítit provinile. 
Ani omylem. Nikdy.

„Víš, není moc chytré nasírat Wyatta,“ podotkl bezvýrazně.
„Nemám to v úmyslu.“
„Jasně že máš.“
Ian na ni zíral a ona se podivila: „Nemáš něco na práci nebo 

tak?“
„Teď ani moc ne. Rozhodně ne od chvíle, co se tvůj mužíček 

rozhodl, že najme toho bývalýho mariňáka nebo odstřelovače 
nebo co to je.“

„Derna? Myslela jsem, že je rančer.“
„To taky je.“
„Co o něm víš?“
„Že představuje potíže. Nechápu to. Proč musí mít Wyatt 

všude kolem svý špehy…“ Ian protáhl obličej.
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Ava měla dojem, že míra jejího stihomamu vylétla o další 
stupeň vzhůru. „Proč si myslíš, že je špeh?“

„Copak to tady nejsou všichni? Copak si to ty sama nemys-
líš? Nejsi jediná, kdo umí hrát na paranoidní strunu, Avo.“

Vztekle si ho měřila. 
„Fajn, nevím úplně všechno. Jenom to, co jsem našel na in-

ternetu. Dern měl pár škraloupů. Potíže se zákonem – dvakrát 
zatčen, nikdy ale nebyl obžalován ani usvědčen.“

„Za co ho zatkli?“
„Internet víc podrobností neposkytuje, ale třeba by ses ho 

chtěla zeptat osobně.“
„Wyatt by nikdy nenajal nikoho, kdo nemá čistý rejstřík.“
Ian na ni významně pohlédl. „Řekl jsem, že ho nikdy neob-

vinili. To ovšem neznamená, že je čistý jako lilie, ne?“ Zazubil 
se od ucha k uchu. „Jenže na druhou stranu, kdo je?“ Zacinkal 
mu mobil, stiskl tlačítko Přijmout a odkráčel.

Zatímco tlumeně mluvil, Ava vyběhla po schodech a zamí-
řila do svého pokoje, ale už v něm byla Graciela, stlala postel 
a větrala. „Dobré ráno,“ pozdravila a natřásala přitom ještě 
před chvílí slehlé polštáře, a navíc pečlivě uhladila ustlanou 
pokrývku.

„Dobré…, ale… víte, že mi nemusíte stlát postel.“ Ava se 
celý svůj život vždycky starala o úklid svého pokoje a měla to 
tak i raději.

„Ach, já vím,“ přikývla Graciela a přešla do koupelny. „Jen-
že od vaší…, ehm…, nehody včera večer jsem si myslela, že 
bych mohla vypomoct.“

Ava ji následovala až na práh a hned Gracielu zarazila, když 
jí sundávala ručník z háčku u sprchy. „Dokážu se o to postarat 
sama.“

„Já vím.“ Gracielin úsměv vypadal na hezkém obličejíku 
jako přišpendlený, ale Avu neposlechla, sebrala ještě mokrou 
žínku z poličky u umyvadla a sklonila se, aby z podlahy zvedla 
předložku ke sprše. „Jenže pan Wyatt mě o to požádal.“ Když 
se napřimovala, pohlédla do záchodové mísy a zarazila se.

„Proč?“


