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PRO CONORA

Neozdobí skrání svých
nesmrtelností, komu strach jít nedovolí,

kam vzdušné hlasy vedou.

John Keats
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LONDÝN, 1349

Jako bych na maškarní bál v paláci lorda Suffi  ta na Temži čekala 
snad celý život. Ve čtrnácti letech jsem dívka na vdávání, konečně 
dost stará na to, abych mohla do společnosti. Na pískovcové fasá-
dě zámečku se třepotá světlo pochodně a růže zapletené do mých 
vlasů voní opojně a sladce. Vzpomínám si, jak si ještě před vstu-
pem do velké obloukové brány nasadila masku.

V zrcadle zahlédnu svůj odraz.
Mám na sobě bílé večerní šaty se zvýšeným pasem, které jsou 

ve švech prošité zlatými vlákny a po těle mi splývají jako voda. 
Z ramen až k loktům mi spadají rukávy a rozšiřují se jako kří-
dla. Zlatou masku ve tvaru motýla zdobí krystalky a skleněné 
perličky. Zakrývá mi obličej až po stříbrnou síťku, která mi drží 
vlasy na temeni v hustém drdolu.

Škraboška mě na okamžik zaskočí a nejsem si jistá, zda odraz, 
který vidím, jsem skutečně já. Zkusím se rukou dotknout vlast-
ní tváře a dívka v zrcadle mě napodobí.

Spokojená se otočím a následuju rodiče za zvuky hudby – lyr 
a louten, tamburín a bubnů – až do tanečního sálu. Chvíli tam 
stojím a sleduju tanečníky v maskách: ženy, jak se točí v jednom 
kruhu a jejich hedvábné a sametové róby přitom lehce kloužou 
po podlaze, a muže, kteří kolem nich utváří druhý větší kruh 
a na jejichž pokrývkách hlavy se odráží záře mnohoramenných 
svícnů. Celý svůj život jsem strávila v Londýně, nikoho tu však 
nepoznávám.

Po jednom boku pocítím něčí přítomnost a otočím se. Vedle 

PROLOG



8

Avery Wil l iamsová

mě stojí mladík celý v černém, s rudou maskou a velmi světlými 
vlasy. Nabídne mi pohár vína z granátových jablek. Ochutnám 
a v krku mě sladce pálí. 

„Měla byste jít tančit,“ řekne.
„Nikoho tu nepoznávám,“ odpovím a zajímalo by mě, jestli 

znám jeho.
„Právě o  to jde.“ Za  šarlatovou maskou se mu zablýsknou 

oči. „Převleky nám mají poskytnout svobodu a dovolit nám dě-
lat věci, které bychom běžně nedělali. Díky nim můžeme být 
na jednu noc někým úplně jiným.“

Chvíli ho pozoruju. „Známe se?“
Zakloní hlavu a  zasměje se. „Nemyslím. Pamatoval bych si 

vás, tím jsem si jist. Ovšem možná se známe, ale to se nikdy 
nedozvíme.“ Nabídne mi rámě a vede mě k tanečníkům.

Tančíme spolu jen krátce, protože brzy musíme postoupit 
každý jinam podle změn v taneční formaci. Ale ještě několi-
krát se na něj podívám a pokaždé se očima setkám s těma jeho 
modrýma a  zářícíma, které mě sledují po  celém sále. Jsem 
ráda, že mám zakrytý obličej, protože na tvářích palčivě cítím, 
jak jsem rudá. Když však dohraje hudba, mladík je pryč. 

Zatímco se sama prodírám davem, je mi horko a točí se mi 
hlava. Víno, tanec, tlačící se lidé – je toho na mě příliš. Projdu 
kamenným sálem osvíceným pochodněmi až dolů do  dvora 
a pak ven do zahrady, kde skupinku lidí baví kouzelník. Nevě-
řícně sleduju, jak z prázdného vzduchu vyčaruje holubici a po-
tom ji nad hlavou vypustí.

„Šarlatán,“ uslyším za zády hlas. Ohlédnu se a spatřím muže 
s rudou maskou.

„Je to úžasné!“ zvolám. „Vykouzlil ptáčka.“
„Nic takového neudělal. Pouze vás ošálil. Avšak,“ natáhne 

ke mně ruku, „pokud půjdete se mnou, ukáži vám něco sku-
tečně úžasného.“
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To mě láká. Vezmu ho za ruku a nechám se odvést od davu 
pryč. Když dojdeme až k branám paláce, zaváhám. 

„Neměla bych odcházet. Rodiče se o mne budou strachovat.“
„Je to jen tady kousek na ulici,“ slíbí a já ho zdráhavě násle-

duju za roh, směrem k zahradě růžových keřů naproti Temži. 
Ucítím sladkou vůni květů smíchanou s kouřem pochodní. Za-
stavíme se u kamenné lavice. Pustí mou ruku.

„Smím?“ zeptá se.
Nejsem si jistá, co udělá, ale kývnu na souhlas. Natáhne ruku 

k mým vlasům, jemně z nich vytáhne jednu růži a položí si ji 
do dlaně. Je stále sytě červená, i když povadlá. Kraje okvětních 
lístků jsou už odumřelé.

„Lidé se neustále pídí po kouzlech a přitom skutečný svět je 
plný opravdových zázraků,“ řekne a z kapsy si vytáhne malou 
skleněnou lahvičku. „Tahle květina je mrtvá. A  nemyslím to 
jako urážku, má paní.“ Usměje se. „Ovšem růže v této zahradě 
ještě stále žijí.“

Otevře ampulku a nechá z ní spadnout pár kapek tekutiny 
na stonek mrtvé růže, tu pak pozvedne k trnité větvi živého rů-
žového keře. Několik vteřin nato ruku stáhne zpět a já zalapám 
po dechu.

Rudá růže, kterou jsem měla předtím ve vlasech, je v plném 
květu, sametový povrch okvětních lístků už není ani oschlý ani 
povadlý.

„Magie?“ zašeptám.
„Věda,“ odvětí.
Jsem ohromená a  nadšená. „Je mi jedno, jak to nazýváte,“ 

řeknu. „Pro mě je to stále kouzelné.“
„Sejmete svou masku?“ zeptá se a přitom se mi dívá hluboko 

do očí. „Musím vědět, kdo jste.“
„Jen pokud si ji sundáte i vy.“
Přitaká a já rozvážu stuhy, které mi připevňují motýlí masku 
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k tváři. Pak ji odložím. On udělá totéž se svou maskou, která je 
stejně šarlatová jako má růže.

Pohlédneme jeden na druhého a vydechneme nahlas překva-
pením.

„Serafino,“ zašeptá.
„Cyrusi,“ řeknu udiveně. Cyrus je syn lékárníka, kterému jsem 

věnovala již několik pohledů, když přišli s otcem na návštěvu. Se 
svými světlými vlasy, pevnými lícními kostmi a zářivýma očima 
je velmi pohledný. Když si sním o svatbě, Cyruse si často před-
stavuju jako svého manžela. 

„Jste ještě krásnější, než si vás pamatuji,“ řekne a je jasné, že 
i on si na mě myslel. „Chci vám dát slib. Přijdu k vám a pro-
mluvím s vaším otcem. A příště vám přinesu něco víc, než jen 
květiny.“

Déle už to nevydržím a  zrudnu jako pivoňka. Zaplaví mě 
radost a jsem jako ve snu. Opojná vůně růží ovládne mé smysly 
a já zavřu oči. Je tohle můj osud?

Ani si nevšimneme, když se ze stínu vyloupnou dvě postavy 
a přiblíží se k nám. Muž a žena, celí otrhaní a s kusem látky 
přes ústa. Zato meče připevněné k jejich pasům vypadají dobře 
ukované a ostré.

„Sire!“ sykne muž k Cyrusovi. „Vaši peněženku.“
Ztuhnu strachy a Cyrus mě zaštítí vlastním tělem.
„Odejděte,“ rozkáže jim. „Nic pro vás nemám.“
Muž vytáhne meč. „Pak vaše paní.“
Ani já u sebe nemám peníze, ale okolo krku vždycky nosím 

křížek zdobený drahokamy a ten nyní spěšně rozepnu a podám 
muži.

Vytrhne mi ho z ruky tak prudce, že skoro přetrhne řetí-
zek.

„Co to má být?“ zamručí, otočí hlavu na stranu a odplivne si 
na zem.
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„To je vše, co mám,“ řeknu mu roztřeseným hlasem.
Než stačím uskočit, chytne mě a stiskne pod svou paži. Má 

zkažené zuby a z jeho dechu cítím alkohol.
„Nechte ji!“ zařve Cyrus a vrhne se vpřed. Jedním mrštným 

pohybem sebere meč ženě, kopne muže holínkou a probodne 
mu břicho. Jeho nechutně teplá krev mi potřísní šaty. Sleduje-
me, jak se jeho tělo zhroutí na kamennou zem. 

Cyrus se na mě upřeně podívá a já si všimnu, že se jeho výraz 
změnil. Zděšením vytřeští oči. A pak, podruhé za jeden večer, 
se můj svět navždycky zvrátí.

Říct, že mi ženina malá dýka propíchla záda, by znělo příliš 
jemně. Jako by mi třeba do ušních lalůčků dělala dírky na ná-
ušnice. Je to spíš exploze bolesti. Ucítím, jak do mě nůž vstoupí 
a škrábne o kost, jak mi po zádech začne stékat horký proud 
krve a prýští podle splašeného tepu srdce. 

Cyrus srazí ženu k zemi. Dopadne těžce a hlavou se přitom 
praští o dlažbu. Nezvedá se.

Klesnu na kolena a dívám se nahoru na  jasně svítící měsíc, 
jako by se právě nic hrozného nestalo. 

Kolem sebe ucítím Cyrusovy paže a také jeho dech, když se 
ke mně přitiskne a zatlačí na ránu. Má krev mu přetéká po bí-
lých prstech a barví je do ruda. 

Mlhavě zahlédnu, jak si roztrhne halenu a vytáhne z ní lah-
vičku. Zavřu oči a svět se ponoří do tmy.

„Zachráním vás, Sero. Neopouštějte mě!“ Na  prst si nalije 
kapku tekutiny z ampulky a přiloží mi ji ke rtům. 

Když se tekutina dotkne mého jazyka, vykřiknu bolestí.
„Co je to za jed?“ vydechnu.
„To je elixír,“ vysvětlí mi rychle. „Vyrobili jsme ho s otcem, 

když tu řádil mor. Necítil se dobře a tohle jsme použili na jeho 
záchranu. Nenarodil se do těla, které má teď.“

V krku mě začne pálit. „Jsem v jednom ohni!“
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„To je stříbrné vlákno, které poutá vaši duši k  tělu,“ řekne 
spěšně, „a tento lektvar ho odpáře. Brzy budete volná.“

Náhle se cítím tak lehká, jako bych mohla plout až k obloze 
a tam si spolu s planetami vesele kroužit.

„Sero, neodcházejte,“ zaslechnu Cyrusův hlas. Zní ovšem tak 
bezvýznamně. Chci mu vysvětlit, kam jdu. Ke hvězdám. Může 
jít se mnou.

Z myšlenek mě vytrhne tělo ženy v otrhaných šatech, které 
Cyrus drží nade mnou. Chce, abych ji políbila. Jak absurdní 
a odporné! Copak není mrtvá? Copak nejsem mrtvá?

Ne, uvědomím si pomalu, když se vracím na Zem. Ta žena 
žije, jen ztratila vědomí, když upadla. Nevím proč, ale Cyru-
se poslechnu. Políbím ji a vtom ucítím něco sladkého. Náhle 
jako by svět explodoval. Zaduní hrom a zní to, jako kdyby celá 
námořní flotila vystřelila z děl. Přemístím se. Neovladatelně se 
řítím skrze prostor a čas, dokud se všechno nezastaví. Jako zá-
zrakem mě bolest v zádech přejde.

„Otevřete oči, Sero,“ nařídí Cyrus.
Poslechnu ho i přes velkou námahu. To, co vidím, je špatně. 

Mé tělo, tak bledé a studené, leží na kamenné zemi a šaty pro-
sakuje krev.

Jsem duch, napadne mě bláznivě. To je jediné možné vysvět-
lení. Když však natáhnu ruku, dotknu se vlastní tváře. Jenže 
to není má ruka, kterou natáhnu. Tahle je špinavá s neupra-
venými nehty. Nějakým způsobem jsem se já stala otrhanou 
zlodějkou.

Vyskočím na nohy, náhle plná síly. 
„Nerozumím tomu.“
Cyrus stojí naproti mně. 
„Žijete, Sero. A pokud se nemýlím, nikdy nebudete muset 

zemřít.“
„Ale mé tělo...“
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Cyrus na okamžik zaváhá a zamyslí se. Pak tělo zvedne a hodí 
ho do Temže, kam dopadne s hlasitým šplíchnutím. 

„Tohle je jediné, které kdy po sobě zanecháte. Vaše nové tělo 
je jiné, už není lidské a  spjaté s  vaší duší. Když ho opustíte, 
rozpadne se na prach.“

Cyrus na mě chrlí slova, ale nedokážu pochopit, co říká.
Právě tehdy uslyším vystrašený hlas své matky, který prolomí 

ticho na ulici.
„Serafino Amesová! Sero, kde jsi?“
Cyrus začne rychle jednat. Popadne mě za ruku a táhne pryč.
„Musíme odtud, Serafino.“
Nevím, co jiného bych měla dělat, tak běžím za ním.
„Sbohem,“ zašeptám k matce, která mě ale neslyší. Svou dce-

ru už nikdy nespatří.
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SAN FRANCISCO, SOUČASNOST

Je pozdní podzim a dnes je v San Francisku podivně horko. Ran-
ní mlha se zvedla a na mou světlou kůži dopadají sluneční paprs-
ky, jenže mě nehřejí. Poslední rok se slunci můžu vystavovat, jak 
chci, stejně se neopálím a pořád je mi zima. Takhle je to pokaždé, 
když se blíží smrt. Tohle tělo se mnou prošlo peklem a už to 
v něm začíná být cítit. 

S bolestivým trhnutím se zakloním na  jednom z ocelových 
lehátek rozmístěných okolo bazénu na střeše domu, kde mám 
byt. V okázalém skleněném věžáku, plném ostrých úhlů a mod-
rých odstínů, který ční nad čtvrtí Soma. Na hladině se leskne 
slunce a dokonce i přes široké sluneční brýle je pro mě světlo 
příliš ostré. Zamrkám a přitom si všimnu kolibříka, jak si razí 
cestu ke střešní plošině a bláznivě přelétá mezi rubínovými kvě-
ty povijnice, které se hrnou ven z pozinkovaných květináčů, co 
jsem koupila na místním bleším trhu. Vždycky mě překvapí, 
když se tady objeví ptáci. Na dvacátém poschodí ve středu měs-
ta. Jak věděl, že tu jsou kytky? Zavedl ho sem nahoru instinkt 
nebo šťastná náhoda?

Kdybych zkusila odletět, měla bych taky takové štěstí a našla, 
co hledám?

To, jak žiju – v nestálém chladu, s bolestí, která mi vystřeluje 
v pravidelných intervalech do kloubů, s dýchavičností prová-
zející každý můj pohyb –, rozhodlo za mě. Protentokrát je mé 
tělo tak unavené jako má duše. Šest set let ji vláčím po celé ze-
měkouli a nastal čas zanechat tohoto života a zjistit, co přichází 

JEDNA
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po něm. Lhala bych, kdybych řekla, že nemám strach, ale pokaž- 
dé, když na to myslím, mi vzrušením přejede mráz po zádech. 
Je to už tak dávno, co jsem podnikla cestu do neznáma.

„Tenhle výraz znám. Na co myslíš?“ zeptá se Charlotta, má 
nejlepší přítelkyně, když vyjde na plošinu skrze skleněné dveře. 
Nese podnos s ledovým čajem ve sklenicích, které jsou zvenku 
celé zvlhlé a vypadají, jako by se na nich třásly diamanty. Když 
si jednu vezmu, krůpěje spadnou na zem a v mžiku se vypaří.

Posunu si sluneční brýle až do  tmavých vlasů a  usměju se 
na Charlottu. 

„Na nic,“ lžu. „Jen si užívám sluníčka.“
O tom, že se chystám umřít, nemůžu říct nikomu, dokon-

ce ani Charlottě ne. Cyrus by mě nikdy odejít nenechal. Ne 
bez boje a  ten bych určitě prohrála. Chci se především osvo-
bodit od muže, jehož pěsti, slova a železná vůle mě kontrolují. 
Od muže, který ze mě udělal to, co jsem. 

Charlotta se na mě podívá, přivře oříškové oči, ale nic ne-
řekne. Po dvou stoletích přátelství jí na mě nic neunikne, ale 
zase vím, že do mě nebude vrtat. Vážím si jí za to, že mě chápe 
a bere takovou, jaká jsem. To mi bude chybět nejvíc, až ode-
jdu. Taky slunce. Ale pokud má můj plán vyjít, nemůžu myslet 
na to, co nechám za sebou.

Charlotta obejde celou střešní plošinu a  nabídne nápoje 
ostatním přátelům. Jared vytáhne placatku, aby si čaj přiostřil, 
a vypadá pořád jako pirát, kterým byl v roce 1660, kdy jsem 
ho potkala poprvé. Řada cvoků a kroužků, jež zdobí jeho ušní 
lalůček po celé délce, připomíná skalnaté pobřeží. Amelie drink 
odmítne. Světle blonďaté vlasy jí na slunci září a tmavé opálení 
je v protikladu s mou mléčnou pletí.

Když se Charlotta přiblíží k  Sebastianovi, který má dlou-
hé dredy stažené do nízkého culíku, na tváři jí hraje nesmělý 
úsměv. Sebastian leží na  oranžovém kovovém zábradlí, které 
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obíhá plošinu dokola. Všimnu si, jak se jeho prsty lehce do-
tknou jejích, když si bere čaj. Charlotta, trochu v  rozpacích, 
potřese hlavou a měděné lokny jí spadnou do obličeje.

Její zrzavé vlasy se mi vždycky líbily a ani se moc neliší od vla-
sů, se kterými se narodila. Všichni máme podobnou zkušenost: 
od té doby, co z nás Cyrus udělal převtělence, jsme vyzkoušeli 
různé druhy těl. Stará, mladá, mužská, ženská. Shodli jsme se 
ale, že nás to příliš mate, a  začali jsme si hledat formy, které 
připomínají naše lidské já. Už několik století se převtěluju stále 
do jedné podoby – hnědé oči, dlouhé hnědé vlasy.

Skleněné dveře se opět otevřou a na plošinu za námi přijde 
Cyrus, náš vůdce. Má na  sobě dobře střiženou černou košili, 
která zvýrazňuje jeho platinové vlasy a vysokou štíhlou postavu. 
Na krku mu visí lahvička s elixírem, co z nás udělal převtělence. 
Ačkoliv kouzlo, jež jsem při pohledu na něj kdysi pociťovala, už 
dávno vyprchalo, musím uznat, že je krásný.

Posadí se vedle mě. Zatímco mě sleduje ledově modrýma oči-
ma, rukama mi majetnicky projede vlasy. Zamrazí mě v zádech, 
ale neodstrčím ho. 

„Chci se domluvit na  večírku pro Seru,“ řekne nám. Ano, 
večírek na mou počest. I když výstižnější by byl název poprava. 

S námahou se posadím a na chvíli se mi zatočí hlava. Když se 
mi zrak rozjasní, spatřím kolibříka, jak se třepetá nad trsem lilií 
tak, že z křídel má jen červenou rozmazanou skvrnu.

„Uděláme to ve Smaragdovém městě,“ oznámí Cyrus a Ame-
liiny oči se rozzáří. Smaragdové město je nejexkluzivnější noční 
podnik v San Francisku. Nedostalo se do něj už mnoho důleži-
tějších a krásnějších lidí, než je Cyrus.

Jared uznale pískne, a když se přisouvá na židli blíž k Cyruso-
vi, kov zaskřípe o betonovou podlahu.

„Chceš to mít skutečně dokonalé, co?“
Amelie se zachichotá a natočí se zády ke slunci.
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„Nestává se často, aby si naše světice Sera uráčila vzít nové tělo.“
V jejím hlase rozpoznám zlomyslný tón, ale neřeším to. Má 

pravdu. Oddalovala jsem tuhle chvíli, jak nejvíc to šlo. Těla 
měníme asi po deseti letech. I když je nové tělo už nemocné, 
zničené a uštvané léty špatného zacházení, jakmile přeneseme 
naše duše, obnoví své síly. Jenže energie, kterou vynakládáme 
k uzdravení těla, je zároveň i jeho zkáza a během následujících 
pěti deseti let vede k selhání orgánů. Na rozdíl od svých přátel 
se snažím zůstat v jednom těle co nejdéle, než abych je ledabyle 
střídala, jako když si zkouším šaty. Dokonce ani Charlotta si ze 
zabíjení nedělá žádné výčitky. Je to náš jediný způsob, jak zůstat 
naživu, říká. Proč ten dar nevyužít?

„Ty můj miláčku,“ zašeptá Cyrus něžně a  přitáhne si mě 
k  sobě. Snažím se k němu neschoulit. „Po  tomhle těle se mi 
bude stýskat. Ještě jeden týden. Ale neboj se, najdeme ti nějaké 
stejně krásné.“

Amelie se zamračí a otočí hlavu.
Cyrus mě miluje, o  tom jsem nikdy nepochybovala. Jsem 

jeho první dílo, jediná spojitost s  jeho skutečnou minulostí, 
s tělem, do kterého se narodil. Řekl mi to sám a tolik mě přitom 
mačkal v  náručí, že se mi do  druhého dne udělaly modřiny. 
„Serafino, bez tebe bych umřel.“

Co udělá, až odejdu?
Jared a Sebastian budou v pořádku, dokud budou plnit pří-

kazy. Amelie bude beze mě spokojenější – vždycky byla do Cy-
ruse zakoukaná. Dělám si ale starosti o Charlottu. Cyrus ji ne-
měl nikdy rád.

Charlottu jsem potkala v New Yorku na počátku 19. století. 
Koupila jsem si u ní květiny na trhu Five Points a k Cyrusovu 
zděšení se s ní spřátelila. Brala jsem ji na nákupy šatů, které by 
si sama nikdy nemohla dovolit, a ona mě obveselovala histor-
kami o  svých sedmi bratrech. Když se jednoho rána u  svého 
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stánku neobjevila, šla jsem ji hledat k ní domů a našla ji a jejího 
mladšího bratra Jacka, jak prohrávali boj se spálou.

Prosila jsem Cyruse, aby mi dovolil ji zachránit, až nakonec 
souhlasil jen proto, abych zmlkla. Myslím, že si vůbec neuvě-
domil následky. Konečně jsem měla spojence, někoho, kdo znal 
mé skutečné já. Abych měla přítelkyni, udělala jsem z Char-
lotty zabijáka a na věky toho budu litovat.

Kolibřík se přiblíží k zábradlí, klesne pod něj a pak vzlétne 
vysoko k nebi. Všimnu si, že ho ze svého místa o dvě lehátka dál 
sleduje i Amelie. Když ji Cyrus přeměnil, byla provazochodky-
ně a „létání“ bylo její živobytí.

Cyrus se obrátí ke skupině.
„Amelie, ty máš na starosti seznam pozvaných. Samozřejmě 

pod mým přísným dohledem.“ Její tvář se rozzáří. „Chci, aby 
měla Serafina co největší výběr.“

Chce největší výběr sám pro sebe. Vybral by za mě tak jako 
vždycky. Má svůj typ: postava jako proutek, dlouhé tmavé vla-
sy, snědá pleť. Byla by to nějaká neúspěšná modelka, co se dala 
na drogy, nebo ctižádostivá básnířka se sklonem k šílenství, kte-
rá by se jinak nedožila třiceti. Pro mě už dávno není podstatné, 
jak moje tělo vypadá. Záleží mi jen na tom, aby můj nový hos-
titel buď nechtěl žít, nebo si žít nezasluhoval. 

Jednu podmínku ovšem mám. 
„Amelie,“ řeknu, „prosím tě, nezvi nikoho moc mladého.“
Uculí se na mě, ale není v tom nic krutého. Jen holý fakt. 
„Neboj se, můžeš jít pak rovnou ke zpovědi.“
„Jarede,“ pokračuje Cyrus, „ty se postarej o bezpečnost. Ne-

chci tím pověřovat zaměstnance klubu, potřebujeme tým, co 
bude diskrétní.“

„Jasně, Cyrusi,“ přikývne Jared a shrne si černé vlasy z pote-
tovaného krku.

Při zmínce o bezpečnosti se mi do žil vlije adrenalin. Jared si 
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nedovolí chyby. Ví, že tohle je něco víc než jen obyčejná taneční 
zábava. Někdo tam zemře.

Snažím se kontrolovat svůj dech, který je teď rychlý a  po-
vrchní. Sklopím oči a nutím se, abych si přestala nervózně hrát 
s velkým prstenem na  levé ruce. Starodávný granát zachycuje 
sluneční svit jako sklenka červeného vína. Nebo krve.

Před několika týdny v mlhavém Hayes Valley jsem přesvědči-
la Cyruse, aby mi ho koupil. 

„Je to viktoriánská starožitnost,“ poznamenala prodavačka. 
V  duchu jsem děkovala dalšímu zákazníkovi, který právě v  tu 
chvíli odpoutal její pozornost, a ona tak nemohla pokračovat. Ne-
byla to totiž jen viktoriánská cetka. Byl to jedový prsten s tajnou 
schránkou pod krvavě rudým kamenem. Nevešlo se toho do ní 
moc, tak akorát špetička prachu nebo jedna pilulka. To stačilo.

Sebastian, který zatím mlčel, na mě znepokojeně pohlédne.
„Jsi v pořádku? Vypadáš unavená.“
Ucítím, jak Cyrus vedle mě ztuhne.
„Je v pohodě,“ řekne chladně. „Viď?“
Poznám, že uvnitř je vzteky bez sebe. Nesnáší, když si kdokoli 

jiný myslí, že ví, jak se cítím, protože tahle schopnost je povo-
lena jen jemu jedinému.

Slabě se usměju. „Jsem jen... nervózní.“
Cyrus těžce vzdychne a postaví se. Slunce kolem jeho platino-

vých vlasů vytváří něco jako svatozář. 
„Myslím, že pro dnešek je to všechno. Pokračovat budeme 

později. Sebastiane, potřebuju, abys připravil muziku.“
Sebastian se blýskne jedním ze svých vzácných úsměvů, při 

kterém mu bílé zuby proti hnědé kůži zazáří. Hudba je to je-
diné, co ho zajímá. Hudba a Charlotta. Doufám, že ji utěší, až 
budu pryč. A  ochrání. Pokud ji totiž bude Cyrus podezřívat 
z účasti na mém úniku... no, zabil už pro mnohem míň. 
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„Myslím, že si dám kávu. Nebo možná cappuccino. Nebo... já 
nevím, zelený čaj.“

Charlotta si stáhne kudrny do volného drdolu na vrchu hlavy. 
„Dej si to všechno. Jako bonus k zítřejší výměně těla nemusíš 

jíst zdravě.“ 
„To je pravda,“ řeknu. „V tom případě bych si měla nejspíš 

dát taky horkou čokoládu.“
Noc před mým večírkem je zalitá měsícem a dost teplá na leh-

ký kabátek. Chytnu se Charlotty za  ruku a poskočím, co mi 
bolavé svaly dovolí, abych ji zatáhla k Michaelovi, do své nej-
oblíbenější zmrzlinárny v San Francisku, možná na celém světě.

Když jsem byla malá, zmrzlina se ještě neprodávala, s matkou 
jsme si ale už tehdy ochucovaly smetanu ovocem nebo bylinka-
mi ze zahrádky. Dělávaly jsme to, když byl otec pryč. Zůstávaly 
jsme vzhůru dlouho do noci a v nočních košilích ji jedly přímo 
v kuchyni. O století později, když jsem si postěžovala, že mi 
chybí matka, Cyrus mi dal poprvé ochutnat skutečnou zmrzli-
nu, a když viděl, jak mi chutná, vítězoslavně se zašklebil.

„Vidíš? Proč toužit po něčem z minulosti, když budoucnost 
přináší mnohem lepší věci?“ zeptal se.

„Pořád nemůžu uvěřit, že tě Cyrus spustil z  očí noc před 
převtělením,“ řekne Charlotta, když zabočíme za roh a kráčí-
me směrem k Michaelovi. Snažím se z dálky přečíst speciality 
napsané na výloze ozářené neonem – točená oříšková, malinová 
a mentolové gelato. 

„No ano, jednou se musí naučit žít beze mě,“ prohodím zleh-
ka. Už od zítřka, dodám v duchu.

DVĚ
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Nechtěl, abych si dnes večer vyšla. „Musíme ještě pořádně 
připravit ten večírek, Sero,“ řekl, ale nechal se uprosit. Nikdy 
neodolá, když našpulím spodní ret. Dětinské, já vím, ale zabírá 
to a  já jsem si potřebovala naposledy vyrazit se svou nejlepší 
kamarádkou.

Vejdeme do dveří U Michaela a naráz mě obalí studená sladká 
vůně. U Michaela to vypadá, jako by krámek nabralo ve Středo-
západu tornádo a pláclo s ním doprostřed San Franciska. Stěny 
lemují malované slepice, krávy a kukuřice vyřezané ze dřeva a ze 
stropu visí řada zrezavělých plechových konví na mléko. Kromě 
dívky za pokladnou, která má křiklavě modré vlasy a ze spodní-
ho rtu jí jako tesáky trčí dva drobné piercingy, jsme v obchodě 
samy.  Dívka přestane šeptat do mobilního telefonu a naservíru-
je nám naše kornouty, poté se okamžitě vrátí ke klábosení.

Charlotta a já si sedneme na obvyklé místo, na dvě sedačky 
hned u přední výlohy, kde můžeme sledovat kolemjdoucí.

„Gerald, 1913,“ vypálí rovnou a ukáže na muže po čtyřicítce 
s rozviklanou bradou a s chlupy v uších. Tuhle hru hrajeme po-
řád. I když víme, že jsme jediní převtělenci na světě, zajímá nás, 
jestli někdo další nenalezl jinou cestu k nesmrtelnému životu. 
Třeba díky kameni mudrců, který jim dovoluje zůstat v jejich 
původních tělech. Sledujeme lidi na ulici a v televizi a říkáme 
si, kdo z naší minulosti to může být. 

Zamračím se. „Ne, Gerald měl chlupy v nose, ne v uších.“
„No jistě,“ zakření se Charlotta a potom ochutná svou moka 

zmrzlinu s mandlemi.
Protože je pátek, nepřetržitě kolem nás proudí teenageři s vl-

něnými čapkami na hlavách a jednotlivci, co spěchají na schůz-
ky, ale nikdo další nám nepřipadá povědomý. Všechna tato těla 
jsou nová.

Uběhne pár minut, než vyslovím otázku, která mě pronásle-
duje od chvíle, kdy jsem se rozhodla zemřít.
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„Věříš na skutečné převtělení?“
Charlotta ke mně obrátí své oříškové oči. „Jak to myslíš?“
„Co se podle tebe stane s dušemi lidí, kteří zemřou? Jednodu-

še se vypaří, nebo se znovu narodí do nových těl bez vzpomínky 
na minulý život? A co naše duše? Jsme na světě už tak dlouho, 
budou vůbec vědět kam dál?“

Charlotta si ukousne z kornoutku a přemýšlivě ho chroupe. 
„Víš přece, co říká Cyrus.“
Vím, co říká Cyrus. Svou teorii mi vyložil v roce 1666, když 

jsme seděli v lodi na Temži během Velkého požáru Londýna. 
Při pohledu na hořící svět kolem nás jsem mu svěřila, že ně-
kdy uvažuju o smrti, abych se tak v nebi mohla setkat s rodiči. 
Naráz se ho zmocnila prudká zlost. V  jeho očích se červeně 
odrážely plameny a poprvé v životě jsem z něj doopravdy měla 
strach. 

„Duše není ničím jiným než pouhým zhuštěním energie, kte-
rou drží pohromadě vůle nebo, v našem případě, léta praxe,“ 
pronesl vztekle. „Naše převtělené duše se od těch lidských liší. 
Jsou silnější.“

„Ale...“ začala jsem.
Chytil mě tak pevně za paži, až se mi nehty zaryl do kůže. 
„Pro lidi nenásleduje po životě nic, ale tvá duše je silná, velmi 

silná. Když zemřeš, Serafino, tvá duše bude chtít odejít, avšak 
po letech bez úhony nebude vědět jak. Stane se z tebe hladový 
přízrak, neschopný dotknout se fyzického světa.“

Představa, že bych zůstala na Zemi jako duch, mě vyděsila, 
tak jsem se k Cyrusovi přitulila, aby mě chránil, zatímco město, 
ve kterém jsem vyrostla, se mi rozpadalo před očima. 

Jenže teď, když se skutečně potýkám s vlastní nesmrtelností, 
se musím ptát: Jak by Cyrus mohl vědět, co následuje po ži-
votě? Řekl ty věci jen proto, aby mě postrašil a donutil, abych 
zůstala s ním a on nemusel bloudit světem sám?
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„Je mi jedno, co říká Cyrus,“ odpovím, když sleduju, jak se 
venku pod pouliční lampou letmo políbí mladý pár. „Chci vě-
dět, co si myslíš ty.“

V odraze ve výloze si všimnu, jak Charlottě povadnou kout-
ky úst. Cyrusovi odporujeme jenom vzácně, dokonce i v jeho 
nepřítomnosti, a ani teď se jí do toho nechce. Přesto odpoví.

„Řekla bych, že všechno je možné.“ Sklopí oči a zašeptá: „Ně-
kdy doufám, že Jack tu stále někde je.“

Dotknu se její paže. „Já svou mámu taky hledám.“
V tichosti dojíme kornoutky, posloucháme přitom jen elek-

trické bzučení mrazících boxů a dívku za pokladnou, která se 
vesele směje do telefonu a vůbec netuší, že se nachází ve spo-
lečnosti dvou ostřílených vražedkyň. Pak Charlotta začne náhle 
mávat rukama na něco, co se venku kvapně pohybuje.

„Seamus z Irska, 1878!“
Svraštím obočí. „Kdo, ta veverka?“
„Ano! Vždycky si křečkoval jídlo. A měl abnormálně dlouhé 

přední zuby,“ řekne rozpustile. 
„Jsi hrozná,“ zasměju se.
„Proto mě máš ráda,“ opáčí. Pak jí obličej zvážní. „Já vím, 

Sero, že jsi kvůli zítřku nervózní. Ale všechno bude dobré, sli-
buju.“

V krku se mi udělá knedlík a radši se na ni ani nepodívám ze 
strachu, abych něco náhodou neprozradila. 

„Dělala jsi to už milionkrát,“ pokračuje. „Cyrus zajistí, aby 
tvé nové tělo bylo dokonalé.“

„A podle tebe je to správné?“ přitlačím. „Jak můžeme my roz-
hodovat o tom, kdo bude žít a kdo zemře?“

„Takoví jsme, Sero. Všichni jsme si to vybrali. Přála bych si, 
aby každý mohl být jako my.“ Chce tím ale říct: „Přála bych si, 
aby Jack býval mohl být jako my.“ 

Už tak bylo dost těžké přesvědčit Cyruse, aby udělal převtě-
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lence z Charlotty. Na přetvoření jejího bratra by nikdy nepři-
stoupil.

„Hmm,“ řeknu jen proto, že se s ní v naši poslední společnou 
noc nechci přít. Trvalo mi šest set let, než jsem se smířila se 
smrtí. Nemůžu spěchat na Charlottu. „Pojďme domů. Mám tu 
správnou náladu na Zatímco jsi spal.“

„Uf, zase?“ zabručí Charlotta.
„Ano! Je to můj nejoblíbenější film.“
Donutím se postavit na roztřesené nohy a zamávám na shle-

danou dívce s modrými vlasy. Je tak zaujatá telefonováním, že 
si ani nevšimne, že odcházíme, dokud kraví zvonec nad dveřmi 
hlasitě nezařinčí. 

„Přijďte zas,“ zavolá jako pokaždé, když odchází nějaký zá-
kazník.

Venku se mezitím zvedl vítr a přinesl s sebou docela slabouč-
kou vůni podzimu, která mi vždycky připomene, že pro všech-
no existuje i jiná možnost.

„Dobře, fajn,“ povolí Charlotta, když jí pod nohama na chod-
níku křupe spadané listí. „Koukneme se na Zatímco jsi spal, ale 
hned potom na Casablancu.“

„Uf, zase?“ napodobím ji. Dloubne do mě loktem a obě se 
rozesmějeme. Opět se chytnu za její rámě a přitáhnu si ji blíž. 
„Nikdy nevíš, Char. Možná je Jack právě teď s námi.“

Charlotta nadzvedne zrzavé obočí a tesklivě se usměje.
„Možná.“
Kráčíme zpátky domů, opírám se o Charlottu, abych udržela 

rovnováhu, a  přeju si, aby tahle noc a  naše přátelství mohly 
trvat věčně. V  tuhle chvíli se spokojím i  se životem, protože 
ačkoli mi to trvalo šest set let, konečně ho znám lépe. Čas se 
nedá tak docela oblafnout. Všechno, dokonce i  já a  jednoho 
dne i Charlotta, musí dojít svého konce.
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Druhý den ráno, v  den večírku, se probudím do  prázdného 
domu. Nespala jsem dobře. Ať dělám, co dělám, nemám po-
hodlí. Studeně šedé povlečení na posteli ladí až příliš s mou cho-
robně bledou kůží, skrz kterou vyčnívají v podivných úhlech mé 
kosti. 

Hodím na sebe bílý froté župan a tiše projdu domem. Mo-
derní vybavení je celé v neutrálních odstínech a výborně sem 
zapadá. V kuchyni najdu konvici s horkou kávou. Hned vedle 
stojí můj hrnek s potiskem vázy, ve které je jeden jediný same-
tový květ purpurové povijnice. To je tady ta nejbarevnější věc. 
Pod třpytivou stříbrnou lžičkou je zasunutý vzkaz. Ztuhlými 
prsty ho rozbalím a poznám Charlottino úhledné písmo:

Dobré ráno S,
jsem venku s Amelií. Kluci jsou v  klubu. Připravíme se později 
spolu?

Char

Usrknu si kávy, vděčná za teplo, které roznáší na cestě mým 
tělem. V koupelně, kterou sdílím s Cyrusem, se postavím před 
zrcadlo a  nechám ze sebe sklouznout župan. Nevzrušeně se 
prohlížím. Jsem příliš hubená, po  stranách mi vystupují žeb-
ra a klíční kosti mi nad hrudníkem vytvářejí tmavé prohlub-
ně. Vypadám nemocná. Slabá. Přesto se mé okoralé rty zkřiví 
do úsměvu. Zemřít bude ta nejstatečnější, nejlidštější věc, kte-
rou za šest století vykonám. 

TŘI
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Po horké sprše si obléknu své oblíbené vybledlé zelené kalhoty 
a chlupatou mikinu s kapucí a vydám se do Cyrusovy knihov-
ny. Je zamčená – nikdo z nás se tam nikdy neodvážil vstoupit 
bez jeho dovolení –, ale já vím, kam schovává klíč. 

Knihovna je jediná místnost v našem domě, která není elegant-
ní a moderní. Zdi od podlahy až ke stropu lemují police, které 
nesou hromady ručně sešívaných vazeb vyrobených Koptskou 
metodou a starodávných svazků vázaných v kůži. Na podlaze je 
natažený orientální kobereček v červené a  tyrkysové, památka 
na náš roční pobyt v Íránu. Místnost voní starým papírem, listi-
nami z vetiveru a cedru a slabě také Cyrusovým mýdlem.

Tohle je jeho sbírka, záznam o jeho stoletých vědomostech. 
Jakkoli Cyrus obdivuje lidský pokrok a technologii, nic nemůže 
nahradit tyto někdejší svazky. Představují pro něj něco jako ta-
lismany, a proto nikdo jiný nesmí do téhle místnosti vstupovat. 
Pokaždé, když se stěhujeme do nového města, bereme knihov-
nu s sebou. Při vzpomínce na obtíže, které nám to způsobilo 
na cestě z Barbadosu do Nového Amsterdamu, se otřesu. Pro 
tyhle knihy zemřel minimálně jeden člověk.

Prsty kloužu po hřbetech, dokud nenajdu, co hledám, a z po-
lice vytáhnu tenkou knížku. Přes ořízku má zámek jako na de-
níku. Nepotřebuju ji ale číst, abych věděla, co v ní je. Návod 
k výrobě elixíru. Cyrus, syn lékárníka, se naučil, jak namíchat 
elixír, kterým se odpáře stříbrné vlákno, co poutá duši k tělu. 
Lahvičku s ním nosí vždycky kolem krku. Stačí jen pár kapek, 
aby se lidská bytost změnila v to, co jsme my. V převtělence, 
v duši odpoutanou od svého těla, která může žít navěky v ulou-
pených tělech jiných. Elixír potřebujeme jen jednou, pak mů-
žeme měnit hostitele podle libosti.

Dnes zná Cyrus návod už nejspíš nazpaměť, je ale možné, že 
ne. Nakonec, za posledních téměř sto let z nikoho převtělence 
neudělal. Taková možnost mi stačí.
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Posadím se k jeho stolu a vytáhnu krémový dopisní papír.

Drahý Cyrusi,
kdysi jsem Tě milovala z celého srdce a po staletí zůstávala naživu 
v té či oné formě, protože jsem nesnesla být bez Tebe. Avšak roky nás 
změnily a nebylo to k lepšímu. Každá smrt, kterou jsme způsobili, 
zabíjela naši lásku kousek po kousku. Nedokážu zabít dalšího člově-
ka, abych mohla žít. S mým současným tělem zmizím i já.

Na shledanou v příštím životě,
Serafina

Po návratu do svého pokoje složím lístek do kapsy u šatů, kte-
ré si obléknu dnes večer. Všechno je na místě. Dveře se otevírají 
a dveře se zavírají, musím jimi jen projít.

Když padne noc, mlha je tak hustá, že vidím jen na pár metrů 
před sebe. Jantarově žlutá světla pouličních lamp v oparu mi při-
pomenou žhnoucí minerály. Namísto pugétu květin mi kdysi Cy-
rus ukázal barevný oheň a docela mě tím uchvátil. Tehdy se světlý 
prášek v jeho dlani rozpálil do barvy. Vypadalo to jako kouzlo, ty 
plamínky žhnoucí rudě, fialově, jako oči kočky, když číhá ve tmě. 
Byla to ale jen věda – borax, měď, chlorid, síran draselný. Teď už 
to vím.

Když já a Charlotta přijedeme ke Smaragdovému městu, je 
těsně před dvaadvacátou hodinou. Ostatní jsou v klubu, celý 
den to tam připravovali. Před vstupem se nahromadil velký dav 
lidí, vyhazovači je nepustí dovnitř, dokud nezkontrolují seznam 
pozvaných. Jared mi věnuje uznalý pohled a postrčí dav do stra-
ny, abychom mohly projít dovnitř. 

V ústřicově zbarvených hedvábných šatech je mi chladno. Ty-
hle úzké, rovné šaty jsou moderní verzí těch, ve kterých před 
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tolika lety zemřelo mé vlastní tělo. Vždycky jsem se ráda oblé-
kala vhodně a tohle je celkem povedená pocta mému prvnímu 
převtělení. K  ramínku podprsenky mám zevnitř připevněný 
klíček od auta. Leží mi naplocho u srdce. Nemám na sobě žád-
ný šperk kromě jedového prstenu. Jeho tajná schránka obsahuje 
můj slavnostní dárek pro Cyruse.

 Jakmile vstoupím, zahltí mě dunění basů a  změť hlasů. 
Pomalu a  se slabým tlukotem srdce vystoupám po  schodech. 
Charlotta mi zezadu přiloží ruku na záda a přidrží mě.

„Sero, vážně bys neměla čekat na nové tělo tak dlouho,“ za-
šeptá ustaraně. „Přeháníš to.“

„Znáš mě,“ řeknu a nuceně se zasměju. „Žiju na hraně.“
Hned ve dveřích na nás čeká Cyrus. V tlumeném osvětlení se 

mu v očích zablýskne obdiv.
„Vypadáš nádherně, Serafino,“ řekne tiše a přitáhne si mě k sobě.
Zatímco mě objímají jeho silné paže i  jeho bylinná vůně, 

na mysli mi vytane vzpomínka na maškarní bál, ale setřesu ji. 
Nostalgie je dnes v noci můj nepřítel. Nesmím se ohlížet.

„To je nádhera,“ zvolá Charlotta, když si uhlazuje zelené šaty 
poseté flitry. „Nikdy dřív jsem ve Smaragdovém městě nebyla.“

Celý interiér klubu je v různých odstínech zelené – sametové 
pohovky v barvě vlhkého borového jehličí, spletité mozaikové 
lustry v hráškově zelené a tapety v tyrkysové. Davem procházejí 
číšnice s  tácy, na  kterých se v  malých křišťálových sklenkách 
nabízí absint a melounový likér. 

Ještě docela nedávno by se mi takový večírek líbil. Tančila 
bych až do rána, proklouzávala davem s jistým úmyslem, udr-
žovala oční kontakt se Cyrusem, abychom se společně dohodli 
na mé oběti. Bývalo na tom něco vzrušujícího. Příslib, že cokoli 
se stane, můžu si vyměnit tělo. Můžu se stát někým dalším, 
představit světu úplně novou tvář. Jen kdyby se tak snadno daly 
svléct i moje vzpomínky.



29

Alchymie věčnost i

„V těch šatech se sem skvěle hodíš,“ řeknu Charlottě. „V prv-
ní knize o čaroději ze země Oz ale Smaragdové město nebylo 
zelené. Vypadalo tak, protože čaroděj všem nasadil brýle natře-
né na zeleno.“

Cyrus se zamračí, jako bych právě urazila jeho výběr místa 
konání. Položím mu ruku na rameno.

„Dala bych si skleničku šampaňského.“
Rozzáří se. „Ano, běž si dát něco k pití a nezapomeň se... roz-

hlédnout kolem.“ Dořekne to s potutelným úšklebkem a vý-
znamně se přitom podívá. Zvedne se mi žaludek, ale donutím 
se mu úsměv oplatit.

Přejdeme s Charlottou taneční parket, na kterém pulsují těla 
v  rytmu elektronické hudby. Dýdžej právě pouští remix staré 
písničky od  Neila Younga „Heart of Gold“. Najednou je mi 
z toho smutno.

Pro srdce ze zlata překonal jsem oceán. A teď cítím se tak stár.
Charlotta se otočí, aby se přesvědčila, že jdu za ní.
„Zatančíme si pak?“ zakřičí, aby ji bylo slyšet. Chytnu ji 

za ruku a stisknu. Ano.
Barmanovi řekne o dva melounové likéry s plátky ovoce a při-

pijeme si.
„Na nové začátky a staré přátele,“ pronese.
„Na zdraví,“ usměju se a přiťukneme si sklenkami. „Navždyc-

ky přítelkyně.“
Když mi studený, melounově sladký nápoj protéká hrdlem, 

připomene se mi léto, které jsme prožili v  Alabamě. Cyrus 
pro nás našel zchátralou farmu s  úžasnou červenou stodo-
lou za domem a rozsáhlým záhonem s vodními melouny. Já 
a Charlotta jsme v  chladivém stínu stodoly strávily hodiny. 
Všude kolem nás vonělo seno a  koně, jedly jsme meloun 
za melounem a s každým lepivým černým semínkem jsme si 
něco přály. 
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Přeju si, abych se zamilovala.
Přeju si, abych žila věčně.
Přeju si, abychom zůstaly přítelkyně až na věky.
Nyní si pro Charlottu přeju jediné. Zničehonic ji spěšně vez-

mu za zápěstí.
„Charlotto, musíš Sebastianovi říct, co k němu cítíš. Slib mi to.“
Úsměv jí povadne. „Sero, vždyť víš, co by tomu řekl Cyrus.“
„Kašli na  Cyruse.“ Když uvidím zděšený výraz v  její tváři, 

zjemním tón. „K čemu je věčný život bez lásky?“
U baru za námi se objeví Cyrus a obejme mě kolem pasu. Pře-

točím se na stranu, aby si nevšiml šustícího papíru v mé kapse.
„Chci ti někoho představit,“ zašeptá. Už si určitě vybral. To 

netrvalo dlouho.
Zhluboka se nadechnu a z ruky mu seberu prázdnou sklenici. 
„Nechám ti nalít novou, pak jsem hned u tebe.“
Políbí mě na krk a pak kývne směrem k dívce, která stojí sama 

pod lustrem. Světlo jí jako krajka dopadá na  lesklé kaštanové 
vlasy. Vypadá skoro jako já, jenom v menším provedení.

Když Cyrus odejde, přitáhnu si Charlottu k  sobě v  těsném 
objetí. 

„Díky, že jsi moje kamarádka, Char. Opravdu.“
Když se odtáhnu, oči mám zalité slzami. Zamrkám. 
„Ty moje citlivá Serafino.“ Odhrne mi dlaní vlasy a na oka-

mžik se zastaví na mé ledové tváři. „Už za chvíli uvidím novou 
tebe.“

Ztěžka polknu, zatímco barman přede mě položí plnou skle-
nici červeného vína. Vezmu ji a prodírám se davem k Cyrusovi 
a dívce. Když jsem si jistá, že se nikdo nedívá, otevřu jedový prs-
ten a jedním zkušeným pohybem vysypu jeho obsah do skleni-
ce. Pak dlouhými kroky pokračuju v chůzi, dokud nezachytnu 
Cyrusův pohled. Tváří se potěšeně.

Náhle je mi ho líto. Cyrus, můj milovaný alchymista, ten, 
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kdo z kouzla udělal skutečnost, ten, kdo žije pro iluze a říká: 
Ano, pro tebe oheň jen fialově hoří, Serafino. Cyrus, který mě 
tiskne tak silně, až se dusím, který ze mě udělal vraha, který by 
mě radši sám zabil, než aby mě ztratil. Tak mi to mnohokrát 
řekl. Jenže já dnes v noci odejdu a poprvé po stovkách let bu-
deme oba sami.
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Dlouhými kroky v  rytmu nepřetržitého dunění hudby kráčím 
směrem k Cyrusovi. Srdce v hrudi mi buší jako pominuté a dá-
vám pozor, aby obsah skleničky nepřetekl přes okraj. Na víno se 
ale nedívám, protože ze zkušenosti vím, že jsem mnohem půvab-
nější, když se o to nesnažím. Věř si, Sero. Nemysli, prostě jednej.

„Dobrý večer, já jsem Sera,“ řeknu dívce, a když podám Cy-
rusovi jeho sklenku, vezmu ji za  ruku. Je oslnivě krásná. Její 
husté vlasy mají barvu kávy a teplé hnědé oči jí lemují inkous-
tově černé řasy. Na vystouplých lícních kostech jí vyrazí rumě-
nec a překryje tak světle olivový odstín její pleti. Až na barvu 
kůže bychom mohly být sestry.

„Já jsem Claudia,“ odpoví se slabým německým přízvukem. 
„Cyrus mi pověděl, že jste fotografka.“

Cyrus mi dá očima znamení, abych hrála roli, kterou mi vy-
bral.

„Právě jsem Claudii vyprávěl o  tom focení, na  kterém teď 
pracuješ. Nabíráš ještě modelky, že ano?“

„Ano... je to tak, ještě stále hledáme.“
Dívka mě sleduje nevinnýma očima plnýma naděje a  já si 

představím, jakým směrem by se mohla tahle noc dál ubírat. 
Šly bychom nahoru a povídaly si. Já bych si ji docela získala, 
vybudovala bych si u ní důvěru, vyprávěla bych jí o měsících, 
které jsem strávila v Mnichově a o své oblíbené tamější kavárně 
Café Frischnut, až by se ochotně dala obejmout. Má studená 
ústa by se přiblížila k jejím a v jednom záblesku fi alového světla 
bych pocítila nával síly a přivlastnila si její tělo.

Na okamžik o svém pevném rozhodnutí zaváhám. Má duše 

ČTYŘI
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je možná připravená zemřít, ale jiná moje část ví pouze to, jak 
za každou cenu pokračovat v životě. Ještě si to můžu rozmyslet, 
napadne mě. Můžu si vzít její tělo, najít Charlottu a tančit s ní, 
nechat se unést tou nepolevující hudbou. Můžu se vrátit domů 
se Cyrusem. Můžu zůstat jeho.

Pak ale pohlédnu na Claudii, na to, jak si nervózně točí mar-
kazitovým prstenem na ukazováku, a úplně jasně si vzpomenu, 
proč musím své předsevzetí dodržet.

Cyrus ochutná víno a zamračí se. 
„Tohle je pinot noir?“ zeptá se.
Srdce se mi rozbuší jako splašené. Nejsem si jistá, jestli se víc 

děsím toho, že vypije sedativum, nebo toho, že to neudělá.
„Ne,“ odpovím ve vší nevinnosti, „cabernet.“
Znovu si usrkne. „Dobré,“ řekne a věnuje mi oslnivý úsměv.
„Tady dole je hrozný hluk.“ Otočím se ke Claudii. „Nepů-

jdeme někam do soukromí, abychom si popovídaly o focení?“
Cyrus si přiloží sklenku opět ke rtům a já se v duchu modlím, 

aby zpomalil. Musím ho odtud dostat dřív, než prášek zabere.
„Ano, to by bylo skvělé,“ souhlasí Claudie.
Zavedu je do zadní části klubu, kde těžký zelený sametový 

závěs zakrývá schodiště. 
„Nahoře je soukromý salonek.“ Mrknu se za sebe. Dívka krá-

čí sebejistě pevným krokem, zatímco Cyrus zakopne o schod 
a málem přijde o skleničku. Stovky let existence v lidských tě-
lech nás ovšem obdařily nenucenou ladností šelmy, takže se zase 
snadno postaví na nohy.

Stěny schodiště jsou polepené tapetou s nefritovými a zlatý-
mi pruhy a v měděných svícnech temně blikají růžové žárovky. 
Nahoře nás dlouhá chodba dovede až do cíle. Jared a Amelie 
stráží přede dveřmi, ale odstoupí a nechají nás projít. Ve vzdu-
chu visí jejich nervozita. Amelie, s hlavou nakloněnou na stra-
nu a s podezíravýma očima, na mě vrhne podivný pohled, jako 
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by viděla hluboko do mého nitra. Chtěla bych říct, že mi bude 
chybět, ale ve skutečnosti je pro mě úleva vědět, že se jí brzy 
zbavím.

Když Claudia a Cyrus vstoupí do salonku, zavřu za námi těž-
ké dveře z ořechu. Pak je zamknu. Cyruse to překvapí. Vím, 
že je chce nechat otevřené pro případ, kdyby se něco pokazilo 
a Jared a Amelie museli dovnitř, ale nic neřekne.

„To je krása,“ vydechne Claudia při pohledu na stěny ze ze-
leného mléčného skla, nasvícené zářivými světly. Pavučinko-
vá tkanina, která pokrývá strop, se vzdouvá v  lehkém vánku 
pronikajícím dovnitř otevřenými balkónovými dveřmi. Tenhle 
soukromý pokojík s balkónem byl důvod, proč jsem požádala 
Cyruse, aby večírek uskutečnil právě tady.

„Těší nás, že se vám tu líbí.“ Cyrusův hlas se trochu zajíkne, 
když Claudii nasměruje k pohovkám a sám se posadí. Protře si 
oči, jako by si chtěl vyjasnit zrak. Nervózně se nadechnu, pak 
podám Claudii skleničku absintu a uvelebím se na hromadě 
polštářů na podlaze. Snažím se nedívat na balkónové dveře. 
I když je teď Cyrus oslabený, mám strach, že mi dokáže číst 
myšlenky. V kapse mě začne tížit dopis na rozloučenou.

„Tak mi o sobě něco povězte, Claudie. Nejste ze San Francis- 
ka, že ne?“ Propletu si prsty, abych s nimi nemohla nervózně 
bubnovat. Cyrusova sklenka je z půlky prázdná.

„Ne,“ odpoví dívka. „Jsem z Mnichova.“
„Cestujete s přáteli?“ zeptám se.
„Ale ne, cestuju sama. Miluju to. Byla jsem už všude možně, 

ale San Francisco je úžasné město. Proto si tu chci najít práci, 
abych mohla zůstat.“

Přestože Claudia nakonec dnešní noc přežije, tělem mi pro-
jede vlna hněvu. Můj jediný požadavek Cyrus zná – beru si 
pouze těla, která jsou na  smrt připravená, ať už fyzicky nebo 
psychicky. Claudia je ale zcela očividně zdravá a šťastná a těší 
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se na budoucnost. Je sama a krásná – to jediné Cyrusovi stačí 
k tomu, aby rozhodl, že zasluhuje smrt.

Cyrus, bledý a  s  rozšířenými zornicemi, se na  mě usměje 
bez jakékoli výčitky svědomí. Na okamžik zavřu oči a přeju si, 
abych nepropadla vzteku, který ve mně stoupá.

Claudia se stydlivě usměje. „Povězte mi o tom vašem focení.“ 
Hodí si jednu nohu přes druhou a sáhne si do vlasů. „Modelku 
jsem už trochu dělala.“

Abych nějak zaplašila vztek, vstanu, jenže z té námahy se mi 
místnost před očima na chvíli ponoří do šeré mlhy. Dojdu po-
malu k baru a přitom v  zádech cítím jejich pohledy. Z mini 
lednice vytáhnu láhev vody. 

„Focení, jistě.“ Mám zastřený hlas. „Je to do časopisu. Mělo 
by to být v pohádkovém duchu.“

„Třeba jako Sněhurka?“ zajímá se dívka. „Tu mám nejradši.“
Podívám se na Cyruse. 
„Pamatuješ si tu pohádku? Je to něco takového?“ zeptám se 

ho.
Vypadá zasněně. 
„Zlá královna chce Sněhurčino srdce,“ zašeptá a něco uvnitř 

mě se zlomí. Dojdu k lístkově zelenému sofa, na kterém sedí.
„Jenže ho nedostane!“ syknu. „Sněhurka ji obelstí a pošle jí 

srdce jelena.“
Cyrus si všimne mého rozčilení, ale jen se usměje a naráz vy-

prázdní svou sklenku. Náhle si uvědomím, jak moc se těším 
na to, k čemu se schyluje.

Jedna, počítám v duchu.
Jeho oči, které se začaly zavírat, se široce otevřou a jeho ruka 

vystřelí po mém zápěstí.
„Co se děje?“ zeptá se Claudia.
Dvě.
Nemyslím na bolest v zápěstí a nakloním se k Cyrusovi.



Avery Wil l iamsová

„Ona si zemřít nezaslouží. Nikdo z nich si to nezasloužil.“
„Sero?“ Hlas mu zeslábne a jeho stisk povolí.
„Sbohem,“ odpovím.
Tři.
Jeho víčka se zatřepotají, a když mu hlava klesne na hruď, za-

vřou se úplně. Sáhnu si do šatů a vytáhnu lístek, který mu vsu-
nu do kapsy u kalhot. Ucítím, jak jeho ruka klouže z mé paže, 
až se celé jeho tělo sesune na nízký stolek. Při nárazu na sklo 
jeho hlava hlasitě zaduní.

Claudia vyděšeně zalapá po dechu.
„Uteč!“ zašeptám. Pak se rozběhnu směrem k  balkónovým 

dveřím a  jako pták, co se chystá vzlétnout ven do noci, jsem 
volná. 
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