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Cal Blaire

„Střez se mága. Přej mu jen to nejlepší, protože jeho
schopnosti jsou nad tvoje chápání.“

ČARODĚJNICE, KOUZELNÍCI A MÁGOVÉ

Altus Polydarmus, 1618

Až se po letech ohlédnu, dnešek si budu pamatovat jako den,
kdy jsem ho potkala. Budu vzpomínat na ten okamžik, kdy vstoupil
do mého života. Budu si tu chvíli pamatovat navždy.

Měla jsem na sobě zelené batikované tričko a džíny. Moje
nejlepší kamarádka Bree Warrenová dorazila v nabírané ha-
lence a dlouhé černé sukni sahající až k fialově nalakovaným
nehtům na nohách a pochopitelně vypadala nádherně a ele-
gantně.

„Ahoj tře@ačko,“ pozdravila mě s rozevřenou náručí, i když
jsme se viděly už včera.

„Sejdeme se na matice,“ řekla jsem Janice Yutohové a otoči-
la se k Bree. „Ahoj,“ odpověděla jsem jí na pozdrav. „Je horko.
První den školy má být zima.“ Ještě nebylo ani půl deváté, ale
zářijové sluníčko žhnulo a teplý vzduch se ani nehnul. Přesto
jsem cítila nadšení a byla plná očekávání. Začíná nový školní
rok a my jsme konečně postoupily do vyšších ročníků.
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„Leda tak někde na Yukonu,“ usoudila Bree. „Sluší ti to.“
„Díky,“ ocenila jsem její diplomatické vyjádření. „Tobě taky.“
Bree vypadá jako modelka. Měří metr sedmdesát pět a kvůli

takové postavě, co má ona, by většina holek hladověla, jenže
Bree sní cokoli a diety jsou podle ní pro pitomce. Má tmavě
hnědé vlasy, které si obvykle nechává stříhat na Manhattanu,
takže jí padají v dokonale ležérních vlnách přesně ke krku.
Kamkoli přijdeme, lidi se za ní otáčejí.

Bree ví, že je úžasná, a užívá si to. Neodmítá poklony pokr-
čením ramen, nestěžuje si na svůj vzhled ani nepředstírá, že
netuší, o čem to lidi mluví. Na druhou stranu není přímo na-
foukaná. Prostě přijala to, jak vypadá, a myslí si, že je to super.

Bree se zadívala přes moje rameno na školu. Zdi z červených
cihel a vysoká trojdílná okna dělená na malé tabulky prozra-
zovaly, že to dříve bývala soudní budova města Widow’s Vale.
„Nenatřeli ty dřevěný části,“ všimla si. „Zase.“

„No jo, ani náhodou. Panebože, koukej na Raven Meltze-
rovou,“ upozornila jsem ji. „Má tetování.“

Raven chodí do posledního ročníku a je to nejvíc extrava-
gantní holka ve škole. Barví si vlasy na černo, má sedm piercingů
(aspoň tolik jich vidím) a teL ještě kruh z plamenů, vytetovaný
kolem pupíku. Je na ni úžasný pohled, aspoň podle mě – po-
dle obyčejné holky s dlouhými, rovně zastřiženými středně
hnědými vlasy. Mám tmavé oči a můj nos by se dal shovívavě
popsat jako „výrazný“. Vloni jsem vyrostla o deset centimetrů,
takže měřím metr šedesát sedm. Široká ramena, žádné boky.
A pořád čekám, kdy mi pohádková víla nadělí nějaké to po-
prsí.

Raven zamířila k budově s bufetem, u níž se scházeli kuřáci.
„Máma na ni musí být fakt pyšná,“ poznamenala jsem jedo-

vatě, ale v duchu jsem obdivovala její odvahu. Jaké to asi je,
tak málo se zajímat o to, co si o vás lidi myslí?

„Co se asi stane s tou věcičkou v nose, když kejchne?“ nad-
hodila Bree a já jsem se zahihňala.

Raven kývla na pozdrav Ethanu Sharpovi, který už v půl
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deváté ráno vypadal na kocovinu. Chip Newton, který je ab-
solutně skvělý na matiku, mnohem lepší než já, a taky nej-
spolehlivější školní dealer, Raven potřásl oduševněle rukou.
Robbie Gurevitch, můj nejlepší kamarád hned po Bree, vzhlédl
a usmál se.

„Bože, je tak divný vidět tady Mary K.,“ povzdechla si Bree
a prsty si pročísla vlasy rozfoukané větrem.

„No jo. Zapadne sem,“ ujistila jsem ji. Moje mladší sestra
Mary Kathleen kráčela s několika kamarádkami k hlavní bu-
dově a smála se. Vedle většiny prváků vypadala se svými vyvi-
nutými křivkami dospěle a vyrovnaně. Mary K. proplouvala
životem tak nějak lehce – super, ale zas ne moc super módní
šaty, přirozeně hezká tvář, dobré, ale ne dokonalé známky,
široký okruh přátel. Prostě milá osoba. A všichni ji mají rádi,
dokonce i já. U Mary K. si prostě nemůžete pomoct.

„Čau bejby,“ zavolal hlasitě Chris Holly, který přicházel
k Bree. „Ahoj Morgan,“ pozdravil mě. Naklonil se a krátce
Bree políbil na rty.

„Ahoj Chrisi,“ odpověděla jsem mu. „Těšíš se do školy?“
„TeL už jo,“ prohlásil a usmál se na Bree chtivě.
„Bree! Chrisi!“ Sharon Goodfineová zamávala a zlaté ná-

ramky jí zacinkaly na zápěstí.
Chris popadl Bree za ruku a vlekl ji k Sharon a ostatním:

Jenně Ruizové, Mattu Adlerovi, Justinu Bartlettovi.
„Jdeš taky?“ zeptala se mě Bree.
Trpce jsem se pousmála. „Ne, díky.“
„Morgan, mají tě rádi,“ ujiš@ovala mě šeptem Bree, protože

mi jako často četla myšlenky. Pustila Chrisovu ruku a čekala
na mě, zatímco on šel dál.

„To je v pohodě. Stejně potřebuju mluvit s Tamarou.“ Bree
věděla, že se mezi její klikou necítím dobře.

Zarazila se. „Tak jo, uvidíme se ve třídě.“
„Zatím.“
Bree se pomalu odvracela, ale najednou se s pusou dokořán

zarazila, jako kdyby někdo zastavil film. Podívala jsem se stej-
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ným směrem a uviděla jsem, že po schodech ke vchodu stoupá
nějaký kluk.

Bylo to opravdu jak ve filmu, kdy se záběr rozostří, všichni
ztichnou a čas plyne pomaleji, zatímco vy se snažíte pochopit,
co vlastně vidíte. Přesně takhle mi to připadalo, když jsem se
dívala na Cala Blaira, jak kráčí po širokém ošlapaném schodišti
naší školy.

To jsem samozřejmě ještě nevěděla, že je to Cal Blaire.
Bree se na mě obrátila s očima navrch hlavy. „Kdo to je?“

naznačila rty otázku.
Zavrtěla jsem hlavou. Bezděky jsem si položila dlaň na srdce,

abych zastavila to bušení.
Ten kluk se k nám blížil s klidem a sebedůvěrou, kterou jsem

mu záviděla. Uvědomovala jsem si, že se za ním ostatní otáčejí.
Usmál se na nás. Jako kdyby slunce vyšlo zpoza mraků. „Jde
se tudy do kanceláře zástupce ředitele?“ zeptal se.

Už jsem pár hezkých kluků viděla. Například Chris, Breein
přítel, je opravdu pohledný. Ale tenhle byl… prostě úchvatný.
Střapaté hnědočerné vlasy vypadaly, jako kdyby si je stříhal
sám. Měl dokonalý nos, nádhernou olivovou ple@ a fascinující
nestárnoucí nazlátlé oči. Chvíli trvalo, než mi došlo, že mluví
na nás.

Přiblble jsem na něj zírala, zato Bree zaperlila. „Tudy a hned
doleva,“ vysvětlila a ukázala na nejbližší dveře. „Přestoupit na
jinou školu do posledního ročníku je docela zvláštní, ne?“
zeptala se, zatímco zkoumala papír, který jí ukazoval.

„No jo,“ souhlasil kluk. Pousmál se. „Jsem Cal. Cal Blaire.
Právě jsme se s mámou přistěhovali.“

„Já jsem Bree Warrenová.“ Bree ukázala na mě. „A tohle je
Morgan Rowlandsová.“

Ani jsem se nehnula. Párkrát jsem zamrkala a pokusila se
o úsměv. „Ahoj,“ vymáčkla jsem ze sebe konečně skoro šeptem
a připadala jsem si, jako by mi bylo pět. Nikdy mi moc nejde bavit
se s kluky a tentokrát jsem se tak styděla, že jsem nebyla vůbec
ničeho schopná. Jako kdybych se pokoušela stát ve vichřici.
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„Chodíte do posledního ročníku?“ zeptal se Cal.
„Do třetího,“ odpověděla Bree omluvným tónem.
„Smůla. Tak to nebudeme chodit do třídy spolu.“
„Vlastně, možná budeš mít něco s Morgan,“ upozornila ho

Bree se strojeným sebe podceňujícím smíchem. „Ona chodí na
matiku a vědy se čtvr@áky.“

„Bezva,“ pronesl Cal a usmál se na mě. „Radši se půjdu na-
hlásit. Těšilo mě. Děkuju za pomoc.“ Otočil se a vešel do dveří.

„Ahoj!“ volala za ním Bree vesele.
Jakmile prošel dřevěnými dveřmi do školní budovy, popadla

mě Bree za ruku. „Morgan, ten kluk je božský!“ zakvílela.
„Bude chodit k nám do školy! Celý rok!“

Vzápětí nás obklopili Breeini kamarádi a kamarádky.
„Kdo to je?“ vyptávala se dychtivě Sharon, tmavé vlasy jí

padaly na ramena. Suzanne Herbertová ji odstrčila, aby se dos-
tala blíž k Bree.

„Bude chodit k nám do školy?“ zeptala se Nell Nortonová.
„Je hetero?“ vyzvídal Justin Bartlett nahlas. Sám vyšel s bar-

vou ven už v sedmé třídě.
Letmo jsem pohlédla na Chrise. Mračil se. Zatímco Bree

a její přátelé probírali skrovné informace, oddělila jsem se
z jejich hloučku. Zamířila jsem ke vchodu, položila jsem ruku
na těžkou mosaznou kliku a přísahala bych, že jsem cítila teplo
Calovy dlaně.

Uplynul týden. Jako obvykle jsem pocítila šimrání na prsou,
když jsem vešla do fyzikální třídy a uviděla Cala. Pořád ještě
v těch otlučených dřevěných lavicích vypadal jako učiněný
zázrak. Bůh mezi smrtelníky. Dnes zamířil paprsek své pozor-
nosti na Alessandru Spotfordovou. Slyšela jsem, jak se jí ptá:
„Není to něco jako dožínky? V Kinderhooku?“

Alessandra se usmívala a vypadala nervózně. „Ty budou až
v říjnu,“ vysvětlovala. „Každým rokem tam dostáváme dýně.“
Zastrčila si pramínek kudrlin za ucho.

Posadila jsem se a otevřela sešit. Za jediný týden se stal Cal
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nejoblíbenějším klukem na naší škole. Co nejoblíbenějším,
přímo celebritou. Oblíbila si ho dokonce i spousta kluků. Chris
Holly samozřejmě ne, ani ostatní kluci, jejichž holky nad Ca-
lem slintaly, ale většina ano.

„A co ty, Morgan?“ ozval se Cal a obrátil se ke mně. „Už jsi
byla někdy na dožínkách?“

Nalistovala jsem nenuceně v učebnici kapitolu, kterou právě
probíráme, přikývla jsem a pocítila lehkou závra@ z toho, že
vyslovil moje jméno. „Chodí tam skoro všichni. Tady není jinak
moc co dělat, leda jet do New Yorku, a to jsou dvě hodiny cesty.“

Cal se mnou mluvil za uplynulý týden několikrát a pro mě
bylo pokaždé trochu snazší mu odpovědět. Každý den jsme
spolu měli matiku a fyziku.

Otočil se v lavici čelem přímo proti mně a já si na něj dopřála
letmý pohled. Ne vždy jsem si na to troufla. Hlavně když jsem
chtěla zároveň přimět k činnosti svoje hlasivky. Pravidelně se
mi stáhlo hrdlo.

Čím to, že na mě měl Cal takový vliv? Tak zaprvé, byl
úžasný. Ale nejen to. Byl jiný než ostatní kluci, které jsem znala.
Když na mě pohlédl, opravdu se díval na mě. Nebloudil očima
kolem, nevyhlížel kámoše, hezčí holky ani mi nevrhal kradmé
pohledy na prsa – ne že bych nějaká měla. Vůbec nebyl plachý
a nevybíral si podle sociálního postavení jako ostatní. Zdálo
se, že na mě nebo třeba na Tamaru se dívá se stejným upřím-
ným zájmem jako na Alessandru, Bree nebo jinou z místních
bohyň.

„A co tedy děláš ve volném čase?“ zeptal se mě.
Zadívala jsem se zase do učebnice. Na tohle jsem nebyla

zvyklá. Pěkní kluci se se mnou obvykle bavili, jenom když po-
třebovali opsat domácí úkol.

„Já nevím,“ odpověděla jsem tiše. „Jen tak, povídám si
s kamarádkama, jdeme do kina.“

„Jaké filmy se ti líbí?“ Naklonil se blíž, jako kdybych byla ta
nejzajímavější osoba na světě a neexistoval nikdo, s kým by si
povídal radši. Nespouštěl ze mě oči.
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Zaváhala jsem, upadla jsem do rozpaků a ztratila řeč. „Jaký-
koli. Mám ráda všechny typy filmů.“

„Vážně? Já taky. Musíš mi pak poradit, do kterého kina mám
zajít. Ještě se tady moc nevyznám.“

Než jsem mohla něco slíbit, nebo odmítnout, usmál se na
mě a zase se otočil, protože do třídy vešel pan Gonzalez, hodil
na katedru svůj těžký kufřík a začal kontrolovat prezenci.

Nebyla jsem jediná, ke komu se Cal choval mile. Zdálo se,
že má rád každého. Bavil se se všemi, sedal si vedle různých
studentů, nedal najevo, že má nějaké oblíbence. Věděla jsem,
že aspoň čtyři Breeiny kamarádky umírají touhou jít s ním na
rande, ale neslyšela jsem, že by zatím uspěly. Každopádně mi
bylo jasné, že Justin Bartlett přijde zkrátka.
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2

Přání

„Střez se čarodějnice, protože tě spoutá černou magií,
donutí tě, abys zapomněl na domov, na své milované, ba
i na svoji tvář.“

PRAVIDLA OBEZŘETNOSTI

Terrance Hope, 1723

„Musíš uznat, že vypadá dobře,“ přesvědčovala mě Bree,
opřená o linku v naší kuchyni.

„To samozřejmě uznávám. Nejsem slepá,“ odpověděla jsem
a otvírala plechovky. Dneska na mně byla řada s večeří. Na-
porcované omyté kuře už bylo naskládané ve velké zapékací
míse. Vylila jsem na něj plechovku smetanové artyčokové po-
lévky, plechovku celerové polévky a sklenici marinovaných
artyčokových srdíček. Voilà – večeře je hotová.

„Ale připadá mi trochu jako holkař,“ pokračovala jsem mír-
ně. „Tím myslím, s kolika měl za tyhle dva týdny rande?“

„Se třema,“ oznámila Tamara Pritchettová a složila svoji vy-
sokou hubenou postavu na lavici ve snídaňovém koutu. Bylo
pondělí odpoledne, začínal třetí týden školy. Klidně by se dalo
tvrdit, že příchod Cala Blaira do ospalého městečka Widow’s
Vale je ta nejzajímavější událost, která se tu stala od požáru
divadla před dvěma roky. „Morgan, co to je?“

„Kuře à la Morgan,“ prozradila jsem. „Vynikající a výživný.“
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Sáhla jsem do ledničky pro lehkou colu a pokapala jí jídlo.
Aaaach.

„HoL po mně jednu,“ požádal mě Robbie a já mu jednu colu
dala. „Čím to, že když má kluk často rande, je holkař, zatímco
o holce se řekne, že je prostě vybíravá?“

„To tedy není pravda,“ zaprotestovala Bree.
„Ahoj děvčata a Robbie,“ pozdravil můj táta, když vešel do

kuchyně s nepřítomným výrazem v hnědých očích za brýlemi.
Měl na sobě obvyklou uniformu: khaki kalhoty, košili s krát-
kými rukávy – s ohledem na počasí – a pod ní bílé triko. V zimě
chodí stejně, jen má košili s dlouhým rukávem a přes ni plete-
nou vestu.

„Dobrý den, pane R.,“ odpověděl Robbie.
„Dobrý den, pane Rowlandsi,“ přidala se Tamara a Bree

zamávala.
Táta se roztržitě rozhlížel, jako kdyby se chtěl ujistit, že tohle

je opravdu naše kuchyně. A s úsměvem zase odešel. Bree a já
jsme se na sebe zakřenily. Věděly jsme, že jakmile si vzpomene,
pro co si předtím přišel, vrátí se. Táta pracuje u IBM ve výzku-
mu a považují ho tam za génia. Doma se ovšem chová jak loudavé
dítě v mateřské školce. Neuklízí si boty a nemá ponětí o čase.

Zamíchala jsem směs ve skleněné míse a přikryla ji alobalem.
Potom jsem popadla čtyři brambory a oloupala je ve dřezu.

„Jsem ráda, že moje mamka vaří,“ poznamenala Tamara.
„Jo, mimochodem, Cal měl rande se Suzanne Herbertovou,
Raven Meltzerovou a s Janice.“ Vypočítala jména na prstech.

„S Janice Yutohovou?“ zaúpěla jsem, zatímco jsem vkláda-
la zapékací misku do trouby. „Vůbec mi to neřekla!“ Zamra-
čila jsem se a přidala brambory. „Bože, určitě nemá vyhraně-
nej typ, co? Vypadá to, že si vybírá postupně od každýho typu
jednu.“

„Ten mizera,“ poznamenal Robbie a postrčil si brýle na nose.
Robbie je tak blízký kamarád, že si toho už skoro nevšímám,

ale má děsně akné. Do sedmičky vypadal skvěle, o to je to pro
něj těžší.
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Bree nakrčila čelo. „S tou Janice Yutohovou mi to není jasný.
Ledaže mu pomáhala s domácíma úkolama.“

„Janice je náhodou moc hezká,“ namítla jsem. „Jen se prostě
stydí, takže si toho nevšimneš. To mně není jasná Suzanne
Herbertová.“

Bree se málem zadusila. „Suzanne je úžasná! Vloni předvá-
děla pro Hawaiian Tropic!“

Usmála jsem se na ni. „Vždy@ vypadá jak barbína z Malibu
a její mozek tomu odpovídá.“ Uhnula jsem, když po mně Bree
hodila hroznové víno.

„Každej nemůže mít ředitelský pochvaly a ocenění,“ prones-
la uštěpačně. Odmlčela se a potom dodala: „Tipuju, že Raven
nikoho z nás nepřekvapuje. Ta střídá kluky jak ponožky.“
„Ach, a ty vůbec ne,“ dobírala jsem si ji a byla jsem odměněna
další kuličkou hroznového vína, která mi narazila do ramena.

„Hele, Chris a já jsme spolu už skoro tři měsíce,“ upozornila
mě Bree.

„A?“ pobídl ji Robbie.
Na Breeině tváři se mihl upjatý výraz kombinovaný s kajíc-

nými rozpaky. „Trošku mě štve,“ přiznala.
Tamara a já jsme se zasmály a Robbie vyprskl.
„Řek bych, že jsi prostě vybíravá,“ poznamenal.
Táta opět vešel do kuchyně, vzal si propisku ze sklenice

a zase odešel.
„Tak jo,“ povzdechla si Bree a otevřela zadní dveře. „Radši

pojedu domů, než Chris začne vyvádět.“ Zamračila se. „Kde
jsi byla?“ napodobila hluboký hlas. Obrátila oči v sloup a vyšla
ven. Za chvíli jsme zaslechli její živé BMW, přezdívané Breezy,
supět ulicí.

„Chudák Chris,“ povzdechla si Tamara. Kudrnaté hnědé
vlasy jí vylézaly zpod čelenky a ona si je zkušeně zastrkala zpět.

„Myslím, že jeho dny jsou sečteny,“ usoudil Robbie a upil
trochu limonády.

Vyndala jsem salát a roztrhla zuby obal. „No, vydrželo jim
to dýl, než je u Bree obvyklý.“
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Tamara přikývla. „Možná je to rekord.“
Zadní dveře se rozletěly a dovnitř vklopýtala moje mamka

s náručí plnou fasciklů, letáků a cedulí s nápisy o nemovitos-
tech k prodeji. Sako měla pomačkané a na jedné kapse skvrnu
od kávy. Odebrala jsem jí věci z rukou a položila je na kuchyň-
ský stůl.

„Panno Marie, matko boží,“ zamumlala mamka. „To zas byl
den. Ahoj Tamaro. Nazdar Robbie. Jak se vede? Co škola?“

„Dobrý, děkuju, paní Rowlandsová,“ odpověděl Robbie.
„A co vy?“ zeptala se Tamara. „Vypadá to, že jste měla dost

práce.“
„Dalo by se to tak říct,“ připustila moje mamka s povzdechem.

Pověsila sako na věšák u dveří a zamířila ke skříňce s lahvemi,
aby si připravila trochu koktejlu s whiskou.

„No, tak my radši půjdeme,“ oznámila Tamara a vzala si ba-
toh. Lehce kopla Robbieho do tenisky. „Pohni, odvezu tě. Rádi
jsme vás viděli, paní Rowlandsová.“

„Zatím ahoj,“ rozloučil se Robbie.
„Nashle, děti,“ odpověděla moje mamka a za mými přáteli

se zavřel zadní vchod. „Páni, ten Robbie ale roste. Je z něj váž-
ně kus mužskýho.“ Přišla ke mně a objala mě. „Ahoj zlatíčko.
Krásně to tu voní. Bude kuře à la Morgan?“

„Jo jo. S pečenými brambory a hráškem.“
„To zní skvěle.“ Mamka se napila ze sklenice nápoje, který

voněl sladce a citronově.
„Můžu si líznout?“ zeptala jsem se.
„Kdepak, mladá dámo!“ odmítla mamka jako obvykle. „Jen

se převléknu a potom prostřu. Mary K. je doma?“
Přikývla jsem. „Je nahoře se svým fanklubem.“
Mamka se zamračila. „Kluci nebo holky?“
„Myslím, že obojí.“
Mamka přikývla a zamířila po schodech nahoru a já jsem

věděla, že přinejmenším kluci se za chvilku budou pakovat.

* *  *
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„Ahoj. Můžu si k vám sednout?“ zeptala se Janice o polední
přestávce následující den a ukázala na prázdné místo na tráv-
níku vedle Tamary.

„No jasně,“ řekla jí Tamara a mávla rukou plnou chipsů.
„Budeme ještě víc multikulti.“ Tamara patřila mezi hrstku
Afroameričanů na naší převážně bílé škole a nebála se dělat si
z toho legraci, obzvláš@ před Janice, která občas bývala na
rozpacích z toho, že patří mezi hrstku Asiatů.

Janice se posadila, překřížila nohy a podnosem balancovala
na klíně.

„Promiň,“ spustila jsem bez obalu, „nemáš nějakou zajíma-
vou… novinku, o niž se chceš podělit?“

Janice se zatvářila zmateně, rozžvýkala školní verzi sekané
a polkla. „Cože? Jako myslíš o škole?“

„Ne,“ odmítla jsem netrpělivě. „Myslím romantickou no-
vinku.“ A pozvedla jsem obočí.

Janice zrudla. „Aha. Ty myslíš Cala?“
„Samozřejmě že myslím Cala!“ skoro jsem vykřikla. „Ne-

můžu uvěřit, že jsi mi ještě nic neřekla.“
Janice pokrčila rameny. „Vyšli jsme si jen jednou. Minulý

víkend.“
Tamara a já jsme vyčkávaly.
„Nemůžeš to trošku vyšperkovat?“ naléhala jsem. „Jsme

přece tvoje kamarádky. A tys měla rande s nejúžasnějším klu-
kem na planetě. Zasloužíme si nějaké podrobnosti.“

Janice se tvářila potěšeně a zároveň rozpačitě. „Vlastně to
ani nebylo rande,“ přiznala nakonec. „Spíš se snaží poznat lidi.
Poznat to tady kolem. Jezdili jsme autem a povídali si a on
chtěl vědět všechno o městě, o lidech…“

S Tamarou jsme na sebe pohlédly.
„Aha,“ řekla jsem pak. „Takže se nedáte dohromady a tak?“
Tamara obrátila oči v sloup. „Jen do toho, Morgan, klidně

se vyptávej.“
Janice se zasmála. „To je v pohodě,“ ujistila nás. „A ne, nic

z toho nebude. Myslím, že jsme jen kamarádi.“
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„Aha,“ utrousila jsem znova. „On je hodněkamarádský, že jo?“
„My o vlku a vlk za humny,“ zašeptala Tamara.
Vzhlédla jsem a viděla, že Cal pomalu kráčí k nám a rty má

zvlněné do úsměvu.
„Ahoj,“ pozdravil a sedl si vedle nás na bobek. „Ruším vás

z něčeho?“
Zavrtěla jsem hlavou a napila se limonády ve snaze působit

nenuceně.
„Už sis tady trochu zvyknul?“ zeptala se Tamara. „Tahle ško-

la je docela malá, takže ti asi nebude trvat dlouho, než zjistíš,
kde co je.“

Cal se na ni usmál a já zamrkala nad jeho nadpřirozenou tvá-
ří. Ale teL už jsem takovou reakci v jeho blízkosti čekala, takže
mi to nedělalo starosti.

„Jo jo, je moc pěkná, má svou historii,“ chválil Cal. „Připa-
dám si, jako kdybych se vrátil v čase.“ Zadíval se na trávník
a nepřítomně si pohrával se stéblem trávy mezi prsty. Snažila
jsem se na něj nezírat, ale přistihla jsem se, že se chci dotknout
toho, čeho se dotýká on.

„Přišel jsem vás vlastně pozvat na párty v sobotu večer,“
oznámil.

Byly jsme tak překvapené, že jsme se chvíli nezmohly na
slovo. Přišlo nám odvážné, že poměrně cizí člověk pořádá tak
brzy večírek.

„Rowlandsová!“ To ječela přes celý trávník Bree, potom při-
šla k nám a půvabně se usadila na trávu vedle mne. Na Cala se
nádherně usmála. „Ahoj Cale.“

„Ahoj. Právě všechny obcházím a zvu je na sobotní párty,“
prozradil jí.

„Večírek!“ Bree se tvářila, jako kdyby to byl ten nejlepší
nápad na světě. „Jaký večírek? Kde? Kdo tam bude?“

Cal se zasmál, zaklonil hlavu, takže jsem mohla pozorovat
jeho silný krk a hladkou snědou kůži. V rozhalence se na ošou-
pané kožené šňůrce houpal stříbrný přívěsek, pěticípá hvězda
v kruhu. Zajímalo by mě, co ten symbol znamená.
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„Jestli bude hezky, bude to párty v přírodě,“ sliboval. „Hlav-
ně si chci popovídat s lidmi, víte. Ne ve škole. Pozvu většinu
tře@áků a čtvr@áků…“

„Vážně?“ Bree vyklenula své půvabné obočí.
„Jasně,“ přitakal Cal. „Čím víc, tím líp. Napadlo mě, že by-

chom se mohli sejít venku. Poslední dobou je krásně a na kraji
města za bývalým trhem je louka. Myslel jsem, že bychom se
tam usadili, povídali si a koukali na hvězdy…“

Všechny jsme na něj civěly. Mladí se potulujou po prome-
nádě. Chodí do kina. Dokonce vyrazí do supermarketu, když
už je největší nuda. Ale nikdo se ještě nesešel uprostřed pustého
pole za trhem.

„Něco takového obvykle nepodnikáte, co?“ poznamenal
Cal.

„To fakt ne,“ odpověděla opatrně Bree. „Ale zní to lákavě.“
„Fajn. Tak já vytisknu instrukce. Doufám, že přijdete.“ Leh-

ce vstal, půvabně jako nějaké zvíře.
Přeju si, aby byl můj.
Šokovalo mě, že můj mozek zformuloval tu myšlenku. Ještě

nikdy jsem k nikomu nic takového necítila. A Cal Blaire byl
tak mimo moji ligu, že chtít ho mi přišlo hloupé, skoro to bu-
dilo soucit. Zavrtěla jsem hlavou. Tohle je úplně marné. Budu
se z toho muset dostat.

Když odešel, moje kamarádky se k sobě nadšeně obrátily.
„Co to je za večírek?“ divila se hlasitě Tamara.
„Jsem zvědavá, jestli tam bude mít sud nebo něco,“ uvažo-

vala Bree.
„Myslím, že o víkendu jedu pryč,“ ozvala se Janice, napůl

zklamaně, napůl s úlevou.
Všechny čtyři jsme sledovaly, jak Cal kráčí k dalším Breei-

ným kamarádkám, které posedávaly na lavičkách. Chvíli něco
říkal a potom zamířil ke kuřákům trávy, kteří se shlukovali
u vchodu do bufetu. Zvláštní bylo, že vypadal vždycky jako ta
skupinka, s níž mluvil. Když byl u nás inteligentek, jako jsem
já, Tamara a Janice, vypadal naprosto uvěřitelně jako úžasný,
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chytrý, všímavý studijní typ. Když stál mezi Breeinými kama-
rády, působil nenuceně, pohodově – jako apoštol poslední
módy. A když mluvil s Raven a Chipem, dokázala jsem si ho
jasně představit jako kuřáka, který si každý den po škole do-
přává marihuanu. Bylo to obdivuhodné, jak se všemi splynul.

Na jednu stranu jsem mu to záviděla, protože já jsem se cítila
dobře jen s malou skupinkou lidí, se svými dlouholetými ka-
marády. Vlastně jen se dvěma nejbližšími, Bree a Robbiem.
Známe se od doby, kdy jsme byli všichni tři mimina a naše
rodiny bydlely ve stejném bloku. To bylo ještě předtím, než se
Breeina rodina přestěhovala do obrovského moderního domu
s výhledem na řeku, a dávno předtím, než jsme se rozdělili
k různým partám. Bree a já jsme se jako jediné z naší školy
dokázaly kamarádit, i když jsme patřily každá k jiné skupině.

Cal byl… univerzální, v jistém smyslu. A i když jsem byla
nervózní, chtěla jsem na ten večírek jít.
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3

Kruh

„Nepotuluj se po nocích, neboD černokněžníci využívají
všechny fáze měsíce pro svou živnost. Zůstaň v bezpečí
domova, dokud slunce neozáří oblohu a nezažene zase zlo
do jeho doupěte.“

ZÁPISKY SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO

bratr Paolo Frederico, 1693

Rozhazuji sítě. Modlete se, abych uspěl, zvýšil náš počet
a našel ty, které hledám.

Světlo z verandy vrhalo stíny na louku. Přede mnou kráčelo
k mému autu po křupající seschlé podzimní trávě moje menší
tmavší já.

„Co je s Breezy?“ zeptala jsem se.
„Divně to v ní hvízdá,“ řekla Bree.
Obrátila jsem oči v sloup a doufala, že mě vidí. Breeinu

drahému přecitlivělému autu pořád něco bylo. To je ta moder-
ní technika.

Otevřela jsem dvířka u řidiče a opatrně vklouzla na studené
vinylové sedadlo svého krásného bílého Chrysleru Valiant.
Můj táta rád vtipkuje, že to auto váží víc než ponorka, a to jmé-
no mu už zůstalo, Ponorka. Bree nastoupila na druhé straně
a zamávaly jsme tátovi, který zrovna vynášel odpadky.

„JeL opatrně, zlato,“ volal na mě.
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Nastartovala jsem a vyhlédla z okna k obloze. Z couvajícího
měsíce zbýval jen úzký špičatý srpek. Sunul se přes něj tmavý
obláček a vygumoval ho z oblohy, takže na výsluní se dostaly
hvězdy.

„Povíš mi, kde je Chris?“ zeptala jsem se, když jsem odbočila
na Riverdale Drive.

Bree si povzdechla. „Řekla jsem mu, že jsem slíbila, že po-
jedu s tebou.“

„Ježíš,“ zaúpěla jsem. „Zřejmě se večer bojím jezdit sama, co?“
Bree si mnula čelo. „Promiň,“ zamumlala. „Je tak majetnic-

kej. Proč to kluci dělají? Párkrát si s nima vyjdeš, a najednou
jim patříš.“ Otřásla se, i když bylo chladno jen trošku. „Zahni
doprava na Westwood.“

Tahle ulice vedla z města přímo na sever.
Bree máchla kouskem papíru s instrukcemi. „Jsem zvědavá,

jaký to bude. Cal je opravdu… jiný, že jo?“
„Hmm.“ Napila jsem se minerálky a přerušila jsem rozho-

vor. Nechtělo se mi bavit se s Bree o Calovi, ale nevěděla jsem
přesně proč.

„Jo! Jo!“ vyjekla Bree za pár minut nadšeně. „Tady to je!
Zastav!“ Už se odpoutávala a popadla drhanou provázkovou
kabelku.

„Bree,“ zarazila jsem ji zdvořile a rozhlížela se kolem. „Jsme
uprostřed pustiny.“

V podstatě jste samozřejmě vždycky někde. Ale tahle opuš-
těná silnice na kraji města tak nevypadala. Nalevo lány vysoké
kukuřice čekající na sklizeň. Napravo široký pruh neposečené
louky ohraničený hustým lesem, který se táhl až zpátky k měs-
tu ve tvaru velkého nepravidelného véčka.

„Tady se píše, že se má zaparkovat pod tímhle stromem,“
poučila mě Bree. „Jdeme.“

Zajela jsem Ponorkou ke krajnici a zastavila pod obrovským
dubem vrbolistým. A v tu chvíli jsem zahlédla dalších přinej-
menším sedm aut, která předtím ze silnice nebyla vidět.

Robbieho osobitý červený VW Brouk se leskl jako obrovská
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beruška pod stromem. Taky jsem uviděla bílý pick-up Matta
Adlera, Sharonino SUV a vedle nich kombíka Tamařina táty.
Kolem nich v blátě parkoval otlučený vrak Raven Meltzerové,
zlatý Ford Explorer, ve kterém jsem poznala Calovo auto,
a zelený minivan, který myslím patří Beth Nielsonové, Rave-
nině nejlepší kamarádce. Nikde ani živáčka, ale ve vysoké se-
schlé trávě vedla směrem k lesu vyšlapaná cestička.

„Řekla bych, že máme jít tudy,“ usoudila Bree pro ni nety-
pickým nejistým tónem. Byla jsem ráda, že je se mnou a že tu
není Chris. Kdybych musela jít sama, možná bych na to neměla
nervy.

Vydaly jsme se po udupané trávě, chladný větřík mi profu-
koval vlasy. Když jsme došly ke kraji lesa, ukázala Bree před
sebe. Sotva jsem v té lesní tmě její bledý prst viděla. Podívala
jsem se do dáli a uviděla to: malou mýtinu a stíny postávající
kolem nízkého ohně obklopeného kameny. Zaslechla jsem
tlumený smích a ucítila příjemnou vůni dýmu z hořícího dře-
va. Najednou mi večírek v přírodě připadal jako super nápad.

Opatrně jsme procházely mezi stromy k ohni. Zaslechla
jsem, jak Bree potichu nadává – její sandály na platformě ne-
byly právě ideální obuví na noční túru. To moje dřevěné pod-
rážky vesele lámaly větvičky pod mýma nohama. Za sebou
jsem zaslechla nějaký praskot a vyděsila jsem se, ale byl to
Ethan Sharp a Alessandra Spotfordová, kteří vrávorali lesem
za námi.

„Dávej pozor!“ zasyčela Alessandra. „Ta větev mi vletěla
přímo do oka.“

Bree a já jsme se vynořily na mýtině. Zahlédla jsem Tamaru
a Robbieho, dokonce i Bena Reggia, který se mnou chodí na
latinu. Zamířila jsem k té trojici, zatímco Bree se oddělila a šla
k Sharon, Suzanne, Jenně a Mattovi. Oheň vrhal tlumené zlaté
světlo na tváře všech okolo a způsobil, že dívky vypadaly hezčí
než normálně a kluci zase starší a záhadnější.

„Kde je Cal?“ zeptala se Bree a Chris Holly, který se krčil
u přenosné chladničky, se zvedl s pivem v ruce.
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„Proč to chceš vědět?“ opáčil nepříjemným tónem.
Bree si pročísla prsty vlasy. „Je to hostitel.“
Cal se zjevil téměř neslyšně na kraji mýtiny. Nesl velký

proutěný koš a položil ho vedle ohně. „Ahoj,“ pozdravil, roz-
hlížel se a usmíval se. „Díky, že jste přišli. Doufám, že u ohně
vám bude teplo.“

Představovala jsem si, jak se k němu tulím, on mě drží kolem
ramen a já cítím, jak teplo jeho kůže proniká mojí flísovou
vestou. Rychle jsem zamrkala a obrázek zmizel.

„Přinesl jsem něco k jídlu a pití,“ oznámil Cal, klekl si a ote-
vřel koš. „Tady je jídlo – oříšky, brambůrky, kukuřičný chleba.
A pití najdete v ledničkách.“

„Měla jsem donést nějaké víno,“ ozvala se Bree a já překva-
peně zamrkala, že ji vidím stát hned vedle sebe. Cal se na ni
usmál a mě napadalo, jestli si o ní myslí, že je krásná.

Další půlhodinu jsme jen tak postávali, povídali si, posedá-
vali kolem ohně, bylo nás možná dvacet. Cal donesl vynikající
jablečný mošt se skořicí pro ty, kdo nechtěli pivo, včetně mě.

Chris seděl vedle Bree a objímal ji kolem ramen. Bree se
nedívala na něj, ale čas od času vysílala mým směrem naštvané
pohledy. Tamara, Ben a já jsme seděli a dotýkali se koleny.
Jednu ruku jsem měla skoro rozpálenou od ohně, druhou pří-
jemně studenou. Občas mi nad hlavou proletěl jak vzduch
Calův hlas.

„Jsem rád, že jste všichni dorazili,“ řekl, přišel blíž a klekl si
vedle mě. Mluvil dost hlasitě, aby to slyšeli i ostatní. „Moje
maminka znala místní, než jsme se přistěhovali, takže má přá-
tele, ale já už jsem si myslel, že budu slavit Mabon sám.“

Bree se usmála a předklonila se. „Co je Mabon?“
„Dneska večer je Mabon,“ odpověděl Cal. „Je to jeden

z wiccanských sabatů. Docela důležitý svátek, pokud prakti-
kujete wiccu. Podzimní rovnodennost.“

V tu chvíli byste slyšeli upadnout špendlík. Všichni jsme na
něj koukali, na jeho tvář zbarvenou ohněm dozlatova, jako by
měl masku. Nikdo nic neříkal.
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Cal si zřejmě uvědomil naše překvapení, ale nevypadalo to,
že je nesvůj nebo v rozpacích. Klidně pokračoval: „Obvykle se
ten den dělá zvláštní kruh.“ Chroustal jablko. „Děkujete za
dobrou sklizeň. A po Mabonu se začínáte těšit na Samhain.“

„Semen?“ pronesla Jenna Ruizová mdle.
„S-a-m-h-a-i-n,“ zopakoval Cal zřetelně. „Vyslovuje se to

Sowin. To je náš nejdůležitější svátek, čarodějnický Nový rok,
31. října. Většina lidí mu říká Halloween.“

Ticho narušovalo jenom praskání dřeva v ohni.
První promluvil Chris. „Hele, co to je?“ pronesl s nervózním

smíchem. „Chceš říct, že jsi čarodějnice?“
„No, vlastně ano, praktikuju jednu formu wiccy,“ připustil

Cal.
„Není to něco jako uctívání Lábla?“ nadhodila Alessandra

a nakrčila nos.
„Ne, ne, vůbec ne,“ odmítl Cal tónem, který nebyl ani

v nejmenším omluvný. „Ve wicce není žádný Lábel. Je to po
pravdě to nejmírnější a nejkomplexnější náboženství. Jde v něm
o oslavu přírody.“

Alessandra se zatvářila skepticky.
„No, prostě jsem doufal, že najdu pár lidí, kteří se mnou

dneska večer ten kruh vytvoří.“
Ticho.
Cal se rozhlédl, postřehl překvapení a nepříjemné pocity ve

tvářích téměř všech přítomných, ale nedal najevo žádnou lí-
tost. „HeleLte, nejde o nic strašnýho. Když sestavíte kruh,
ještě to neznamená, že se hlásíte k wicce. Neznamená to, že
jdete proti svému vlastnímu náboženství nebo tak. A jestli
nechcete, nic se neděje. Jen jsem myslel, že by to někomu
mohlo připadat zajímavý.“

Podívala jsem se na Tamaru. Hnědé oči měla vykulené. Bree
se otočila ke mně a vyměnily jsme si pohled, který vydal za
celý rozhovor na toto téma. Ano, obě jsme překvapené a tro-
chu skeptické, ale zároveň nás to obě zaujalo. Z Breeina po-
hledu jsem poznala, že chce slyšet víc. Já jsem měla stejný pocit.
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„Co myslíš tím kruhem?“ Pár vteřin trvalo, než jsem si uvě-
domila, že je to můj hlas.

„Všichni stojíme v kruhu, vezmeme se za ruce a děkujeme
Bohu a Bohyni za dobrou úrodu,“ vysvětloval Cal. „Oslavuje-
me plodné jaro a léto a těšíme se na neúrodnou zimu. A cho-
díme v kruhu.“

„Děláš si legraci,“ vyprskl Ellsworth a upil piva.
Cal na něj klidně pohlédl. „Nedělám. Ale jestli se toho

nechceš účastnit, nevadí.“
„Ježíši, on to myslí vážně,“ prohodil Chris k nikomu kon-

krétnímu.
Bree mu schválně odstrčila ruku z ramen a Chris se na ni

zamračil.
„Takže,“ spustil Cal, „je už skoro deset. Kdo chce zůstat, je

vítán, ale stejně tak klidně můžete odejít. Moc děkuju, že jste
přišli, tak jako tak.“

Raven vstala a zamířila ke Calovi, tmavé, silně namalované
oči upírala do jeho. „Já zůstanu.“ Otočila se a pohrdavě se
dívala na nás ostatní, jako kdyby říkala: Vy blbečci.

„Myslím, že půjdu domů,“ zašeptala mi Tamara do ucha
a vstala.

„Já ještě chvilku zůstanu,“ odpověděla jsem jí tiše a ona
přikývla, zamávala na Cala a odcházela.

„Já padám,“ prohlásil Chris nahlas a hodil láhev od piva do
ohně. „Bree, jdeme.“

„Já jsem přijela s Morgan,“ upozornila ho Bree a posunula
se blíž ke mně. „Pojedu s ní i domů.“

„PojeL se mnou,“ naléhal Chris.
„Ne, díky,“ odmítla Bree a podívala se na mě. Věnovala jsem

jí nepatrně povzbudivý úsměv.
Chris zaklel, vyrazil mezi stromy a něco si mumlal. Stiskla

jsem Bree paži.
Pohlédla jsem letmo na Cala. Seděl a opíral se lokty o kole-

na. Z jeho těla se nedalo poznat žádné napětí. Jen se díval.
Raven, Bree a já jsme zůstaly. Ben Reggio odešel. Jenna
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zůstala, takže Matt se k ní samozřejmě přidal. Robbie taky
neodešel – bezva. Beth Nielsonová zůstala a taky Sharon Good-
fineová a Ethan Sharp. Alessandra váhala, ale nakonec zůstala,
stejně jako Suzanne a Todd.

Když to vypadalo, že všichni, kdo chtěli odejít, odešli, zbylo
nás tady třináct.

„Skvěle,“ řekl Cal. „Díky. Začneme.“
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Zákazy

„Tančí nazí pod krvavým měsícem ve svých bezbožných
rituálech a vyhledají každého, kdo je sleduje, a přeměnění
ho na místě v kámen.“

ČARODĚJNICE, KOUZELNÍCI A MÁGOVÉ

Altus Polydarmus, 1618

Zatímo jsme nejistě přecházeli kolem, Cal vzal klacek a vyryl
kruh, dokonalý kruh, do země kolem ohně. Než spojil oba jeho
konce, naznačil nám, a@ vstoupíme dovnitř, potom kruh uzav-
řel, jako kdyby za námi zavíral dveře. Připadala jsem si trochu
jako ovce v ohradě.

Pak vzal krabičku se solí a rozsypával ji podél celého kruhu.
„Touhle solí náš kruh očiš@uju,“ vysvětloval.

Podívaly jsme se s Bree na sebe a váhavě se usmály.
„Tak, teL se vezmeme za ruce,“ vybídl nás Cal a napřáhl

paže. Upadla jsem do rozpaků, když jsem si uvědomila, že
stojím nejblíž po jeho levé straně. Sám mě chytil. Z druhé
strany k němu přišla Raven a vzala ho pevně za pravou ruku.

Po mém druhém boku stála Bree, potom Jenna a Matt, Beth,
Alessandra, Todd a Suzanne. Sharon, Ethan a Robbie tvořili
druhou část kruhu, Robbie se držel s Raven.

Cal zvedl ruku a naše paže se napřáhly ke kousku jasné
oblohy nad námi. „Děkujeme Bohyni,“ pronesl silným hlasem.
Rozhlédl se po nás ostatních. „A teL to řekněte vy.“
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„Děkujeme Bohyni,“ řekli jsme, ačkoli já to vyslovila tak
tichým hlasem, že sotva bylo něco slyšet. Zajímalo by mě, kdo
je ta Bohyně.

„Děkujeme Bohu,“ pokračoval Cal a my to zopakovali.
„Dnes jsou den a noc vyrovnané. Slunce vstupuje do zname-

ní Vah, znamení harmonie.“
Todd se zakuckal a Cal na něj vrhl kosý pohled.
Mně se zdálo, jako kdyby mi v pravé ruce vyrostly miliardy

nových nervových zakončení. Snažila jsem se tolik nemyslet
na to, jestli držím Cala moc pevně, nebo málo, zda mám ruku
vlhkou z nervozity.

„Dnes temnota začíná převládat nad světlem,“ odříkával
Cal. „Nastává podzimní rovnodennost. Čas sklizně, kdy se
sbírá úroda. Vzdáváme díky Matce Zemi, která nás živí.“ Zase
se rozhlédl. „A vy teL řekněte: buL požehnána.“

„BuL požehnána,“ řekli jsme. Modlila jsem se, aby se mi
ruka v Calově dlani nezačala potit. Jeho dlaň byla drsná a pev-
ná, svírala mě co nejsilněji, aniž by to ale bolelo. Nepůsobí
moje ruka na oplátku trapně ochable?

„Je čas sbírat semínka.“ Cal promlouval klidným hlasem.
„Sbíráme semínka, abychom obnovili úrodu pro příští rok.
Koloběh života pokračuje, aby nás nakrmil.“ Očima přejel
kruh. „TeL všichni řekneme: buL požehnán.“

„BuL požehnán.“
„Vzdáváme díky Bohu, který se obětuje, aby byl znovuzro-

zen,“ řekl Cal. Zamračila jsem se, protože se mi nelíbilo slovo
obětuje. Cal na nás kývl.

„BuL požehnán.“
„TeL budeme dýchat,“ pronesl Cal, sklopil hlavu a zavřel

oči. A my jsme jeden po druhém udělali totéž.
Slyšela jsem, jak se Suzanne přehnaně hlasitě nadechuje,

a když jsem pootevřela oči, zahlédla jsem, že se Todd ironicky
ušklíbá. Jejich reakce mě rozzlobily.

„Dobře,“ ozval se Cal za pár minut a otevřel oči. Zdálo se,
že si toho buL nevšiml, nebo záměrně Todda a Suzanne igno-
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roval. „A teL budeme provádět zbavovací rituál, takže budeme
chodit v opačném směru – to znamená proti směru hodino-
vých ručiček. Rychle se do toho dostanete.“

Calovo tělo mě zlehka tlačilo do protisměru a za pár vteřin
jsme všichni hráli wiccanskou verzi hry Chodí pešek okolo. Cal
recitoval, pořád dokola totéž, takže jsme si to všichni zapama-
tovali a mohli se přidat:

„Požehnaná bu&, Matko všech věcí,
Bohyně života.
Požehnaný bu&, Otče všech věcí,
Bože života.
Děkujeme ti za vše, co máme.
Děkujeme za naše nové životy.
Bu& požehnán.“

Po pár minutách mi to už nepřipadalo tak podivné a brzy
jsem pocítila zvláštní nadšení, doslova jsem běhala v kruhu
a ruce vzpínala k měsíci.

Po chvíli – mohlo to být pár minut i půl hodiny – jsem si
všimla, že se mi začíná točit hlava a cítím se divně. Patřím
k těm, kdo nemůžou jezdit na kolotoči, horské dráze nebo čem-
koli, co se otáčí kolem dokola. Souvisí to s vnitřním uchem,
ale výsledkem je, že prostě zvracím. Takže mi začalo být vše-
lijak, ale neměla jsem chu@ zastavit se.

Právě když jsem začala uvažovat, čeho se asi budeme zbavo-
vat, Cal řekl: „Raven? Čeho by ses zbavila, kdybys mohla? Co
bys zakázala?“

Raven se usmála a v tu chvíli byla skoro hezká jako normální
holka. „Já zakazuju předsudky!“ vykřikla rozjařeně.

„Jenno?“ oslovil Cal další v kruhu.
„Já zakazuju nenávist,“ odpověděla Jenna po chvíli.
Podívala se na Matta. „Já zakazuju žárlivost.“
Pevně jsem se držela Cala a Bree, klusala jsem v kruhu kolem

ohně, zároveň tlačená i tažená, bylo to něco mezi během a tan-
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cem. Začala jsem si připadat jako zbytek pěny na dně vany,
který se točí kolem dokola, samovolně. Ale mě odpad nevcuc-
ne. Místo toho budu stoupat vodou v kruzích, stoupat až na-
horu a zůstanu na místě díky odstředivé síle. Zmocňovala se
mě závra@ a zvláštní pocit štěstí.

„Já zakazuju vztek,“ vykřikl Robbie.
„Já třeba školu,“ prohlásil Todd.
Idiote, pomyslela jsem si.
„Já zakazuju kostkovaný kalhoty na golf,“ vzala si slovo

Alessandra a Suzanne se zahihňala.
„Já zakazuju netučný hotdogy,“ přidala svou trošku do mlý-

na. Ucítila jsem, jak Cal sevřel moji ruku pevněji.
K mému překvapení další na řadě, Sharon, řekla: „Já se

zbavuju hlouposti.“
„Já svojí macechy,“ zvolal se smíchem Ethan.
„Já zakazuju bezmocnost,“ zakřičela Beth.
Pak vedle mě vykřikla Bree: „Já zakazuju strach!“
Jsem na řadě? pomyslela jsem si omámeně.
Cal mi stiskl ruku. Čeho se bojím? Právě teL jsem si nemohla

vzpomenout na žádný ze svých strachů. Samozřejmě se bojím
všeho možného: Že zkazím písemku, že budu muset mluvit na
veřejnosti, že mi umřou rodiče, že začnu menstruovat ve škole,
zrovna když budu mít na sobě něco bílého, ale nedokázala jsem
zformulovat tyhle obavy, aby se hodily do našeho kruhu.

„Ehm,“ vysoukala jsem ze sebe.
„Tak honem!“ křičela na mě Raven, její výkřik uletěl a ztratil

se v běžícím kruhu.
„Jen do toho,“ povzbuzovala mě Bree a dívala se na mě svý-

ma temnýma očima.
„Neboj se,“ zašeptal Cal, jako kdyby mě lákal někam do

soukromí, kde se mnou bude sám.
„Já zakazuju omezování!“ vyhrkla jsem a netušila, odkud se

ta slova vzala ani proč mi připadají správná.
A pak se to stalo. Jakoby na něčí povel jsme se všichni pustili

a zastavili se na místě. Vzápětí jsem ucítila bodavou bolest na
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hrudi, jako kdyby se mi doslova rozervala kůže. Zalapala jsem
po dechu, přitiskla si tam ruce a zapotácela se.

„Co je s ní?“ zeptala se Raven. To už jsem klesala na kolena.
Bylo mi špatně, točila se mi hlava a cítila jsem se trapně.

„Přehnala to s pivem,“ nadhodil Todd.
Bree mi položila ruku na rameno. Prudce jsem se nadechla

a nejistě se postavila. Byla jsem zpocená, ztěžka jsem dýchala
a měla jsem pocit, že každou chvíli omdlím.

„Co ti je? Co se děje?“ Bree mě vzala kolem ramen. Vděčně
jsem se o ni opřela. Před očima jsem měla jakousi mlhu, která
všechno kolem proměnila ve fatu morganu. Mrkala jsem a po-
lykala a chtělo se mi plakat jak malému dítěti. S každým dalším
nadechnutím bolest na prsou slábla. Začala jsem si uvědomo-
vat, že se kolem mě shromáždili všichni z kruhu. Cítila jsem
na sobě jejich pohled.

„Nic mi není,“ ujiš@ovala jsem je ochraptělým tichým hla-
sem. Z Breeiny vysoké štíhlé postavy sálalo teplo, tmavé vlasy
měla přilepené k čelu. Mně vlasy visely v dlouhých zplihlých
pramenech. Ačkoli po mně tekl pot, byla mi zima do morku
kostí.

„Možná na mě něco leze,“ usoudila jsem a pokusila se mlu-
vit hlasitěji.

„Jako třeba nějaká čaroangína,“ poznamenala Suzanne sar-
kasticky a její snědá ple@ vypadala v měsíčním světle jako plast.

Narovnala jsem se trochu a uvědomila si, že bolest skoro
zmizela. „Nevím, co to bylo – asi křeč nebo tak něco.“ Od-
stoupila jsem od Bree a zkusila udělat roztřeseně krok. A právě
tehdy jsem si všimla, že mám něco s očima.

Několikrát jsem zamrkala a vzhlédla k obloze. Všechno bylo
jasnější, jako kdyby měsíc dospěl do úplňku, přestože tam
pořád visel jen špičatý, krémově zbarvený srpek. Zadívala jsem
se do lesa a měla pocit, že mě vtahuje dovnitř jako v trojroz-
měrném filmu. Viděla jsem každou jehličku, každý žalud a všech-
ny spadlé větvičky, ostře a zřetelně. Zavřela jsem oči a zjistila
jsem, že slyším každičký zvuk noci: hmyz, zvěř, ptáky, dech
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svých kamarádů. Jemné proudění krve ve svých žilách. Bzuče-
ní cvrčků se roztříštilo na tisíc kousků – jako když vyhrává tisíc
jednotlivých broučků.

Znovu jsem zamrkala a podívala se na tváře kolem, matné,
ale naprosto jasně rozeznatelné ve světle ohně. Robbie a Bree
se tvářili ustaraně, ale mě zaujal Cal. Díval se na mě upřeně,
zdálo se, jako by jeho zlaté oči pronikaly mojí kůží až na kost.

Prudce jsem se posadila na zem. Půda byla trochu vlhká
a pokrytá slabou vrstvou tlejícího listí. Křoupání, které se ozvalo,
když jsem si zasouvala nohy pod sebe, znělo mým uším neuvě-
řitelně hlasitě. Okamžitě jsem se cítila líp, jako kdyby země
sama vstřebala moje rozechvělé pocity. Zadívala jsem se do ohně
a ten věčný tanec barev, který jsem uviděla, byl tak nádherný,
že se mi chtělo plakat.

Calův hluboký hlas ke mně dolehl tak jasně, jako by šeptal
do megafonu, jako by jeho slova byla určena jen mně a našla
mě neomylně, třebaže se naše skupinka dala do řeči.

Pronesl ta slova tiše s pohledem upřeným na mě. „Já se
zbavuji osamělosti.“
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Bolest hlavy

„Čarodějnicí může být muž i žena. Ženská síla je stejně
prudká a děsivá jako ta mužská, obou se musíme obávat.“

ČARODĚJNICE MEZI NÁMI

Susanna Greggová, 1917

Včera večer jsem něco viděl – záblesk síly z nečekaného
zdroje. Nechci činit ukvapené závěry – díval jsem se dost
dlouho, čekal a pozoroval, abych se nezmýlil. Ale ve
svém nitru cítím, že je tady. Je tu a má sílu. Musím se k ní
dostat blíž.

V neděli ráno jsem se probudila s pocitem, že mám hlavu
plnou vlhkého písku. Mary K. strčila hlavu do dveří.

„Radši vstávej. Jde se do kostela.“
Mamka se protáhla kolem ní do mého pokoje. „Vstávat,

vstávat, ty lenochu,“ řekla. Roztáhla závěsy a vpustila dovnitř
jasné podzimní sluníčko, které mi očními bulvami pronikalo
až do zátylku.

„Neee,“ zaúpěla jsem a zakryla si obličej.
„Tak honem, přijdeme pozdě,“ popoháněla mě mamka.

„Chceš vafle?“
Zamyslela jsem se. „No jasně.“
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„Dám ti je dělat.“
Posadila jsem se na posteli a přemýšlela, jestli takhle vypadá

kocovina. Všechno se mi vybavilo, všechno, co se stalo včera
večer, a pocítila jsem vzrušení. Wicca. Bylo to zvláštní a úžas-
né. Pravda, dnes jsem se cítila příšerně fyzicky, v hlavě jsem
měla zamženo a bolela mě, ale i tak byl včerejší večer jedním
z nejzajímavějších v mém životě. A Cal. Ten byl… neuvěřitel-
ný. Neobyčejný.

Vzpomněla jsem si, jak se na mě upřeně zadíval. Myslela
jsem v tu chvíli, že mluví jen ke mně, ale později jsem si uvě-
domila, že to není pravda. Slova o zbavování se osamělosti
slyšeli i Robbie a Bree. Cestou domů Bree nahlas uvažovala,
jak může být kluk jako Cal osamělý.

Spustila jsem nohy na studenou podlahu. Už byl opravdu
podzim, konečně. Moje nejoblíbenější roční období. Vzduch
je jiskřivý, listí mění barvu, končí horké vyčerpávající léto. Je
příjemněji.

Když jsem vstala, trochu jsem se zakymácela a vydala se do
koupelny. Stoupla jsem si pod slabý proud úsporné sprchy
a pustila horkou vodu. Když mi začala padat na hlavu, zavřela
jsem oči, opřela se o stěnu a chvěla se rozkoší, z níž mě bolela
hlava. Potom se něco téměř nepostřehnutelně pohnulo a já
najednou slyšela každičkou kapičku vody, každičký pramínek
stékající mi po kůži i to, jak se chloupky na mých rukách pod
tlakem vody pokládají. Otevřela jsem oči, vdechovala páru a cí-
tila, jak bolest hlavy odtéká. Stála jsem tam a pozorovala vesmír
své sprchy, dokud jsem neuslyšela, že Mary K. buší na dveře.

„Za minutku jsem tam,“ zavolala jsem netrpělivě.
Za patnáct minut jsem si už sedala na zadní sedadlo ta@kova

volva, vlhké vlasy úhledně zapletené do dlouhého copu, který
mi zanechával mokré skvrny na zadním dílu šatů. Nasoukala
jsem se do bundy.

„Kdy sis šla lehnout, Morgan? To ses dost nevyspala?“ ptala
se mamka vesele. Všichni členové rodiny kromě mě jsou po
ránu nechutně veselí.
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„Já se nikdy nevyspím dost,“ postěžovala jsem si.
„No není dnes ráno nádherně?“ pochvaloval si táta. „Když

jsem vstával, ještě nebylo světlo. Pil jsem kávu na zadní verandě
a pozoroval východ slunce.“

Otevřela jsem s lupnutím plechovku s lehkou colou a dala
si životadárný doušek. Mamka se otočila a zatvářila se nesou-
hlasně. „Zlato, po ránu bys měla pít pomerančový džus.“

Ta@ka se pochechtával. „To je naše sovička.“
Jsem noční pták, zatímco oni ranní ptáčata. Snažila jsem se

vypít limonádu, než dojedeme do kostela. Myslela jsem na to,
jaké mají naši štěstí, že se jim narodila právě Mary K., protože
jinak by se mohlo zdát, že obě jejich děti jsou mimozemš@ani.
A potom mě napadlo, jaké je štěstí, že mají mě, takže mohou
plně ocenit Mary K. Nakonec jsem došla k závěru, že velké
štěstí mám i já, protože vím, že mě mají rádi, přestože se od
nich tří tak liším.

Náš kostel je krásný a skoro 250 let starý. Byl to jeden z prv-
ních katolických kostelů na tomto území. Varhanice paní La-
venderová už hrála, když jsme vešli, a vůně kadidla byla tak
příjemná a známá jako vůně našeho prášku na praní.

Když jsem prošla obrovskými dřevěnými dveřmi, mihla se
mi hlavou čísla 117, 45 a 89, jako kdyby mi je někdo dovnitř
nakreslil. Zvláštní, pomyslela jsem si. Posadili jsme se na naše
obvyklá místa, mamka mezi mě a Mary K., abychom se ne-
mohly poš@uchovat, i když už jsme ve věku, kdy bychom stejně
nic takového nevyváděly. Známe skoro každého, kdo do na-
šeho kostela chodí, a já všechny ráda každý týden potkávám,
vidím, jak se mění, a cítím se součástí něčeho většího než jen
naší rodiny.

Paní Lavenderová spustila první chorál, my jsme vstali a do-
vnitř se začal trousit průvod, ministranti, sbor, otec Hotchkiss,
jáhen Benes a Joey Markovich s těžkým zlatým křížem.

Mamka otevřela zpěvník a listovala v něm. Zadívala jsem se
na seznam písní na tabuli v přední části kostela, abych věděla,
u kterého čísla jsme. První píseň byla 117. Podívala jsem se na
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další – 45 a za ní 89. Stejná tři čísla, která se mi vybavila, když
jsem vešla do kostela. Nalistovala jsem správnou stránku, za-
čala zpívat a přemýšlela, jak jsem mohla ta čísla znát.

Tuhle neděli otec Hotchkiss ve své řeči srovnával duchovní
boj s fotbalem. Otec Hotchkiss je do tohoto sportu blázen.

Potom jsme zase vyšli na sluníčko a já musela mrkat.
„Oběd v restauraci?“ navrhl táta jako obvykle a my jsme

všechny jako obvykle souhlasily. Byla prostě další běžná nedě-
le, až na to, že jsem kdovíproč znala čísla písní, které jsme měli
zpívat, dřív, než jsem je viděla.
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6

Praktické magično

„Vedou záznamy o svých skutcích a zapisují je do knih
stínů. Pouhý smrtelník neumí rozluštit jejich neobvyklé
kódy, protože jejich slova jsou určena pouze pro jejich
druh.“

SKRYTÉ ZLO

Andrej Kwertowski, 1708

Nejsem případ pro psychiatra. Život je plný prazvláštních náhod.
To si budu prostě opakovat, dokud tomu neuvěřím.

„Kam jedeme?“ zeptala jsem se. Převlékla jsem se z neděl-
ních šatů do džín a mikiny. Bolest hlavy zmizela a mně bylo
dobře.

„Do tajnýho knihkupectví,“ odpověděla Bree a upravovala
si zpětné zrcátko. „Cal mi o něm pověděl včera večer a mně
to přijde zajímavý.“

„Hele, když mluvíme o tajemnu a záhadách, víš, co se stalo?
Dneska v kostele jsem věděla, co se bude zpívat, ještě dřív, než
jsem si to přečetla na tabuli. Není to zvláštní?“

„Jak to myslíš?“ divila se Bree a mířila autem ven z města
směrem na Westwood.

„Prostě jsem je najednou viděla v hlavě. A když jsme vešli
do kostela, byla napsaná na tabuli. Čísla našich písní,“ vysvět-
lovala jsem jí.
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„To tedy je zvláštní,“ poznamenala Bree s úsměvem. „Třeba
se o nich před tebou zmínila mamka nebo tak.“

Moje máma je členka kostelního spolku a občas vyměňuje
čísla písní na tabuli, leští svícny nebo chystá kytky na oltáři.

Zamračila jsem se a přemýšlela. „Možná.“
Za pár minut jsme byli v Red Kill, nejbližším sousedním

městě na severu. Když jsem byla malá, bála jsem se tam jezdit.
Připadalo mi, že už jen to jméno varuje před něčím ošklivým,
co se tam stalo nebo se stane. Ale ve skutečnosti má spoustu
měst v údolí řeky Hudson v názvu slovo „kill“ – je to totiž staré
holandské slovo, které znamená řeka. Takže Red Kill je prostě
v překladu červená řeka – nejspíš proto, že vodu zabarvuje
železo v půdě.

„Nevěděla jsem, že v Red Kill je tajný knihkupectví. Myslíš,
že tam budou mít knížky o wicce?“ zeptala jsem se.

„Jo, Cal tvrdil, že tu mají slušný výběr,“ potvrdila Bree.
„Chci to zkouknout. Po včerejšku jsem vážně zvědavá. Cítila
jsem se skvěle, jako po józe nebo masáži.“

„Byl to opravdu silný zážitek,“ souhlasila jsem. „Ale nepři-
padala sis dneska ráno divně?“

„Ne,“ řekla Bree a podívala se na mě. „Na tebe musí něco
lézt. Včera večer jsi cestou domů vypadala strašně.“

„Díky, to potěší,“ povzdechla jsem si.
Bree do mě strčila. „Víš, jak to myslím.“
Seděly jsme pár minut mlčky.
„Máš na dnešní večer nějaké plány?“ vyzvídala jsem. „Má

k nám přijít na večeři teta Eileen.“
„Fakt? Se svou novou přítelkyní?“
„Zřejmě jo.“
Bree a já jsme se na sebe podívaly a zvedly obočí. Mamčina

sestra je lesbička. Před dvěma lety se rozešla s dlouholetou part-
nerkou, takže jsme všichni moc rádi, že zase s někým randí.

„V tom případě rozhodně přijdu,“ prohlásila Bree. „Koukej,
už jsme tady.“ Zaparkovala Breezy šikmo k obrubníku, obě
jsme vystoupily a prošly kolem lékárny, dětské obuvi a švad-

40



lenky. Na konci řady obchodů Bree vzhlédla a řekla: „To musí
být ono.“ Opřela se do těžkých dveří s dvojitým sklem.

Podívala jsem se na zem a na chodníku uviděla namalova-
nou fialovou pěticípou hvězdu v kruhu – připomněla mi Calův
stříbrný přívěšek. Na skleněných dveřích stálo zlatými písme-
ny Praktické magično, Základní potřeby. Podivila jsem se tomu
archaickému slovu magično.

Připadala jsem si trochu jako Alenka v říši divů padající do
králičí nory, protože jsem věděla, že pouhou návštěvou tohoto
obchodu se vydávám na cestu, jejíž konec teL nedokážu před-
vídat. A ta myšlenka mi připadala neodolatelná. Zhluboka
jsem se nadechla a vstoupila za Bree dovnitř.

Obchod byl malý a ponurý. Bree kráčela dál, prohlížela si
věci na policích, zatímco já jsem otálela u vchodu a dávala
si načas, abych si po tom podzimním ostrém sluníčku venku
zvykla na šero. Ve vzduchu se vznášela dobře známá těžká vůně
kadidla a já si představovala, že přímo cítím, jak kolem mne
proudí kouřové spirály a omotávají se mi kolem nohou.

Párkrát jsem zamrkala a všimla jsem si, že obchod je úzký
a dlouhý a má hodně vysoký strop. Stěny lemovaly dřevěné
police, které vypadaly, že jsou vyrobené podomácku, a rozdě-
lovaly obchod napůl. Ta polovina, kterou jsem viděla, byla až
ke stropu zaplněná knihami: starými, v kožených vazbách,
moderními paperbacky s pestrobarevnými obálkami, braky,
které vypadaly jako okopírované a ručně sešité. Přečetla jsem
si několik cedulek popsaných psacím písmem: magie, tarot,
dějiny, léčení, bylinky, rituály, věštění… a v každé kategorii se
nacházely další podkategorie. Všechno bylo systematicky řa-
zeno, i když na první pohled to tak nevypadalo.

Už když jsem se dívala na hřbety knih, měla jsem pocit, jako
kdyby mi mysl rozkvétala jak květina. Předtím jsem netušila,
že takové knihy vůbec existují – staré svazky popisující magii
a rituály. Otevíral se přede mnou celý nový svět.

Bree nebyla v dohledu, a tak jsem šla uličkou na druhou
stranu obchodu. Bree si prohlížela svíčky. Jeden velký regál
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byl přímo svíčkovým rájem. Vystavovali tam velké válcové
svíce, narozeninové svíčičky, svíčky ve tvaru lidí, mužů i žen,
pěkné kuželovité svíce na jídelní stoly, votivní svíčky, svíčky
ve tvaru srdce. Zkrátka všechny druhy, na které si jen vzpo-
menete.

„Panebože,“ vyjekla jsem a ukazovala na svíčku ve tvaru
penisu v životní velikosti. Alespoň jsem tedy předpokládala,
že to je životní velikost. Od té doby, co Robbie v první třídě
předvedl striptýz, jsem zblízka žádný neviděla.

Bree se zahihňala. „Vezmeme jich pár na tu dnešní večeři.
Bude tak díky nim opravdu parádní.“

Zasmála jsem se. „Mamku by to porazilo.“
Většina svíček byla moc pěkná, ručně namáčená v různých

barvách, některé v zemitých tónech, jiné duhové. Na mysl mi
přišla krátká rýmovačka: Jasné světlo ohníčku rozjasní mou
dušičku. Nevím, kde se vzala – možná z nějaké knížky, kterou
jsem četla v dětství. Připomnělo mi to, jak jsem se cítila včera
večer, když jsem se dívala do ohně v kruhu.

„Hledáš něco konkrétního?“ zeptala jsem se. Bree si šla
prohlížet police se sklenicemi s bylinkami a nějakými prášky.
Jedno oddělení neslo název esenciální oleje a tvořilo ho něko-
lik řad maličkých tmavě hnědých skleněných nádobek. Vzduch
byl ztěžklý vůněmi: jasmín, pomeranč, pačuli, hřebíček, sko-
řice, růže.

„Ani ne,“ odpověděla Bree a četla si nápisy na sklenicích.
„Jen si to tu prohlížím.“

„Měly bychom najít nějakou knížku o dějinách wiccy,“ na-
vrhla jsem. „Aspoň pro začátek.“

Bree se na mě podívala. „Tebe to bere, co?“
Rozpačitě jsem přikývla. „Myslím, že je to zajímavý. Jsem

zvědavá, chci se o tom dozvědět víc.“
Bree se na mě usmála. „A jseš si jistá, že nejde prostě jen o to,

že se ti líbí Cal?“
Než jsem stačila odpovědět, vzala jednu lahvičku a otevřela

ji. Vzduch zalila vůně růží po letním dešti.
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Chystala jsem se říct, že to není ani náhodou pravda. Místo
toho jsem tam stála a koukala na svoje boty. Líbí se mi Cal.
Ačkoli líp než kdo jiný vím, že je mimo moje možnosti, přita-
huje mě. To by byl páreček: Cal, nejkrásnější člověk na světě,
a Morgan, holka, která ještě nikdy neměla rande.

Stála jsem mlčky v uličce obchodu a přemáhal mě zvláštní
pocit touhy. Toužila jsem po Calovi a toužila jsem po… tom-
hle. Po těchhle knihách, vůních a všech věcech. Probudily se
ve mně novéemoce –vášeň, touha, hlodavá nevysvětlitelná zvě-
davost, a to mě zároveň vzrušovalo i děsilo. Zčásti jsem si
přála, aby zase usnuly.

Vzhlédla jsem, abych se něco z toho pokusila vysvětlit Bree,
ale ta se právě dychtivě skláněla nad vitrínou se šperky, a já
jsem neměla tušení, jak vtěsnat svoje pocity do slov.

Jak jsem tak tupě zírala na nálepky na sáčcích s kadidly, ucí-
tila jsem trnutí v týle. Vzhlédla jsem a překvapeně se střetla
s upřeným pohledem prodavače.

Bylo mu možná něco přes třicet, ale šedivé krátké vlasy ho
dělaly starším. Sledoval mě nehybným upřeným pohledem,
jako kdybych byla nějaký nový, neuvěřitelně zajímavý druh
plaza.

Většinou se na mě kluci takhle nekoukají. Obvykle bývám ve
společnosti Bree nebo Mary K. Bree je přímo nádherná a Mary
K. naprosto kouzelná. Doneslo se mi, že jeden můj spolužák,
Bakker Blackburn, ji chce pozvat na rande. Mamka i ta@ka za-
čali zavádět opatření ohledně randění a známostí a toho vše-
ho – opatření, s nimiž si v mém případě nemuseli dělat starosti.

Otočila jsem se k prodavači zády. Nespletl si mě s někým?
Nakonec mi Bree za@ukala na rameno.

„Našlas něco zajímavýho?“
„Jo, tohle,“ řekla jsem a ukázala na balíček kadidla s ná-

zvem Miluj mě dnes v noci.
Bree se usmála. „No tedy.“
Se smíchem jsme zamířily k regálům s knihami a začaly si

číst tituly. Měli tam celou polici svazků s názvem Kniha stínů.
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Otevírala jsem jednu po druhé a zjistila, že jsou všechny úplně
prázdné – jako deníky. Některé dokonce připomínaly levné
zápisníky, jiné byly zdobnější, s mramorovanými předsádkami
a ořízkou. A některé byly těžké, velkých rozměrů, vázané ve
zlaté kůži. Najednou jsem pocítila odpor k holčičímu deníčku
v růžových deskách, který jsem si vedla od deváté třídy.

Za patnáct minut si Bree vybrala pár příruček a já se roz-
hodla pro knížku o ženě, která zničehonic objevila wiccu, když
jí bylo přes třicet, a o tom, jak jí to změnilo život. Zdálo se, že
se v ní popisuje a vysvětluje wicca z osobního pohledu. Knihy
tady byly poměrně drahé a já nemám přístup k účtu rodičů
jako Bree, takže jsem si vzala jen jednu.

Zamířily jsme k pultu.
„To je pro vás?“ vyzvídal prodavač.
„Hmm,“ odpověděla mu Bree a lovila v kabelce peněženku.

„Až knížky dočteme, můžeme si je vyměnit,“ navrhla mi.
„Dobrý nápad,“ souhlasila jsem.
„Máte všechno, co potřebujete pro Samhain?“ zeptal se

prodavač.
„Cože?“ Bree vzhlédla.
„To je jeden z největších svátků,“ začal vysvětlovat mladík

a ukázal na plakát připíchnutý na stěně rezavými napínáčky.
Bylo na něm vyobrazené velké fialové kolo s nápisem Čaro-
dějnické sabaty. Kolem dokola bylo vypsáno osm slavností
i s daty. Mabon připadl na devátou hodinu. Asi na půl jedenácté
stálo slovo Samhain, 31. října. Fascinovaně jsem si kolo pro-
hlížela. Yule, Imbolc, Ostara, Beltain, Litha, Lammas, Mabon,
Samhain. Ta slova zněla zvláštně, přitom i důvěrně a poeticky.

Prodavač poklepal prstem na plakát a řekl: „Vemte si ještě
černé a oranžové svíce.“

„Aha, dobře,“ souhlasila Bree a přikývla.
„Pokud byste potřebovaly další informace, máme pár skvě-

lých knih o našich slavnostech, sabatech a esbatech,“ upozor-
nil nás prodavač. Mluvil k Bree, ale díval se na mě. Ráda bych
si ty publikace koupila, ale neměla jsem s sebou dost peněz.
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„Počkejte – donesu je.“ Bree za ním šla pro knihy, které do-
poručoval.

Slyšela jsem, jak mi nad hlavou bliká žárovka, a cítila spirálu
kouře. Zdálo se mi, jako kdyby všechno kolem vibrovalo, nebo
aspoň téměř všechno. Jako by to bylo plné energie, jako ve vče-
lím úle. Zamrkala jsem a zavrtěla hlavou. Vlasy mi najednou
připadaly těžké. Přála jsem si, aby tu byl Cal.

Prodavač se vrátil a Bree ještě chvíli procházela regály. Za-
díval se na mě. Ticho bylo tak trapné, že jsem ho přerušila. „Proč
máte v názvu magično a ne magie?“ slyšela jsem svůj hlas.

„No aby se to odlišilo od iluzionistů a jejich magie,“ odpo-
věděl tónem, jako kdyby bylo hodně zvláštní, že to nevím.

Pak se zase vrátil k mlčenlivému zírání. „Jak se jmenujete?“
zeptal se nakonec tiše.

Podívala jsem se na něj. „Ehm, Morgan. Proč?“
„Mám na mysli, kdo jste?“ Ačkoli mluvil tiše, znělo to nalé-

havě.
Kdo jsem? Zamračila jsem se. Co chce, abych řekla? „Jsem

studentka třetího ročníku střední školy,“ odpověděla jsem
rozpačitě.

Prodavač se na mě nechápavě zadíval, jako kdyby se mě
zeptal anglicky a já mu odpověděla španělsky.

Bree se vrátila s knihou nazvanou Sabaty: minulost a sou-
časnost od Sarah Morningstarové.

„Tuhle si vezmu taky,“ prohlásila a položila ji na pult. Pro-
davač ji mlčky namarkoval.

Když si Bree brala papírovou tašku, prodavač zase promluvil
na mě: „Možná by vás zajímala jedna z našich historických
knih.“ Sáhl pro ni pod odřený dřevěný pult.

Je černá, pomyslela jsem si, a on vytáhl paperback s černou
obálkou. Jmenovala se Sedm velkých klanů: počátky čaroděj-
nictví.

Zírala jsem na knihu a byla v pokušení vyhrknout: „Ta je
moje!“ Samozřejmě moje nebyla – nikdy předtím jsem ji nevi-
děla. Zajímalo by mě, proč mi připadala známá.
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„Tahle kniha je doslova povinná četba,“ začal tvrdit proda-
vač s pohledem upřeným na mě. „Je důležité vědět něco o po-
krevních čarodějnicích. Nikdy nevíte, kdy můžete nějakou
potkat.“

Krátce jsem přikývla. „Vezmu si ji,“ řekla jsem a vylovila pe-
něženku. Když jsem zaplatila, zůstala jsem bez peněz.

Potom jsme si vzaly nákup a vyšly zase ven na sluníčko. Bree
si nasadila sluneční brýle a okamžitě vypadala jako nějaká
celebrita, která si vyšla inkognito.

„Skvělý místo, co?“
„Úžasný,“ souhlasila jsem, ačkoli tohle slovo ani zdaleka

nevyjadřovalo emoce, které mi bouřily v hrudi.
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7

Metamorfóza

„V mnoha vesnicích se lidé bezelstně obraceli na místní
čarodějnici jako na léčitelku, porodní bábu i kouzelnici. Já
tvrdím, raději se podvolit boží vůli, protože smrt musí přijít
ke každému v pravý čas.“

matka Clare Michaelová, z dopisu neteři, 1824

Nemůžu přestat myslet na Praktické magično a podivnou směs
strachu a důvěrné známosti, kterou jsem tam cítila. Proč mi názvy
svátků a esbatů připadaly jako hluboko pohřbené vzpomínky?
Nikdy jsem moc nevěřila na minulé životy, ale te+, kdo ví?

„Morgan! Mary K.!“ volala mamka z přízemí. „Eileen je tady.“
Skutálela jsem se z postele, označila si v knize místo, kam

jsem dočetla, položila ji na stůl vedle svého deníku a snažila se
vrátit do normálního světa. Odvedlo mě od něj to, co jsem
četla – o kořenech wiccy v předkřes@anské Evropě před tisíci
a tisíci roky.

Mozek jsem měla ještě zatemněný, šla jsem dolů jen v po-
nožkách, když vtom předním vchodem vešel táta s taškami
jídla z Kebab Palace, jediné místní blízkovýchodní restaurace.
Vůně falafelu a humusu mě začala probírat k životu.

Vešla jsem do obývacího pokoje, kde už se shromáždil zby-
tek společnosti.
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„Ahoj teto Eileen,“ pozdravila jsem a objala ji.
„Ahoj zlatíčko,“ odpověděla. „Ráda bych tě seznámila se

svou přítelkyní Paulou Steenovou.“
Paula vstala a já se k ní s přichystaným úsměvem otočila.

První, co jsem viděla, byla zvířata, jako kdyby jimi byla Paula
zakrytá. Strnula jsem a zamrkala. Tedy, viděla jsem Paulu.
Byla trochu vyšší než já, měla pískové vlasy po ramena a velké
světle zelené oči. Ale taky jsem kolem ní viděla psy, kočky,
ptáky a králíky. Bylo to divné a strašidelné, až mě zachvátila
panika.

„Ahoj Morgan,“ promluvila Paula přátelským tónem. „Co-
pak? Jsi v pořádku?“

„Vidím spoustu zvířat,“ zablekotala jsem a napadlo mě, jestli
bych si neměla sednout a dát hlavu na kolena.

Paula se zasmála. „Zřejmě se těch chlupů nikdy úplně ne-
zbavím,“ povzdechla si suše. „Jsem veterinářka,“ dodala na
vysvětlenou. „Zrovna jdu z nedělní služby.“ Prohlížela si sukni
a sako. „Myslela jsem, že po zásahu válečkem můžu mezi lidi.“

„Ale jo, to určitě můžete,“ vyjekla jsem a připadala si hlou-
pě. „Sluší vám to.“ Zavrtěla jsem hlavou a několikrát zamrkala
a všechny ty podivné optické klamy zmizely. „Nevím, co to se
mnou je.“

„Možná jsi médium,“ nadhodila Paula nenuceně, jako by
mluvila o tom, že jsem třeba vegetariánka nebo demokratka.

„Nebo je prostě jen divná,“ ozvala se zvesela Mary K. a já ji
kopla do nohy.

Zazvonil zvonek.
„Tak jaká je?“ šeptala Bree, když vešla do chodby.
„Je skvělá, zato já jsem blázen,“ zašeptala jsem v odpověL,

když si Bree odkládala bundu na věšák.
„To mi potom vysvětlíš,“ řekla a šla za mnou do obývacího

pokoje, aby se seznámila s Paulou.
„Tak, výborně!“ zavolala za pár minut mamka. „Co kdybys-

te všichni šli ke stolu a posadili se? Jídlo je připravené!“
Jakmile jsme se usadili a obsloužili, vrátila jsem se v duchu
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k tomu, co jsem předtím řekla. Proč jsem vůbec všechny ty vý-
jevy viděla? Proč jsem nezůstala zticha?

Navzdory mým podivným pocitům se večeře vydařila. Paula
se mi hned zalíbila. Byla vřelá a zábavná a očividně zblázněná
do tety Eileen. Taky jsem byla ráda, že tu je Bree, která si se
všemi povídala a zlobila Mary K. Cítila se jako jedna z nás,
členka naší rodiny. Kdysi mi říkala, jak ráda chodí k nám domů
na večeři, protože to u nás je jako v opravdové rodině. U nich
doma obvykle večeří jen ona a její táta. Nebo jenom ona sama.

Když jsem si nakládala ještě trochu salátu tabouli, vzhlédla
jsem a bezmyšlenkovitě řekla: „Jé, mami, to je paní Fiorel-
lová.“

„Cože?“ nechápala mamka a namáčela si pita chleba do
humusu. Právě v tu chvíli zazvonil telefon. Mamka vstala a vzala
ho. Asi minutku telefonovala v kuchyni, potom zavěsila a zase
si k nám sedla. Podívala se na mě.

„To byla Betty Fiorellová,“ potvrdila. „Ona ti říkala, že bude
volat?“

Zavrtěla jsem hlavou a věnovala se svému salátu.
Bree a Mary K. si začaly potichu notovat melodii ze seriálu

Akta X.
„Ona je opravdu médium!“ volala teta Eileen se smíchem.

„Rychle, kdo letos vyhraje světovou sérii v baseballu?“
Rozpačitě jsem se zasmála. „Je mi líto. Nic nevidím.“
Večeře pokračovala a Mary K. si ze mě utahovala, že mám

nadpřirozenou moc. Párkrát jsem si všimla, jak na mě mamka
kouká.

Možná proto, že jsem byla v kruhu a zbavila se omezování,
se ve mně něco pootevřelo. Nevěděla jsem, jestli mám být ráda,
nebo se bát. Chtěla jsem si o tom promluvit s Bree, ale ta
musela hned po večeři domů.

„Nashle, paní Rowlandsová, nashle, pane Rowlandsi,“ lou-
čila se a oblékala si bundu. „Děkuju za večeři – byla skvělá.
Moc mě těšilo, Paulo.“

Později, když teta s Paulou odešly, jsem si šla do svého
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pokoje dělat úkol z matiky. Zavolala jsem Bree, ale ta se dívala
s tátou na fotbal a slíbila, že si promluvíme zítra.

Kolem jedenácté jsem měla podivné nutkání, abych zavolala
Calovi a pověděla mu, co se mnou je. Naštěstí jsem si uvědo-
mila, jaká je to šílenost, a nechala si zajít chu@. Usnula jsem
s tváří přilepenou na stránkách Sedmi velkých klanů.

„Vítejte na palubě Rowlands Airlines,“ zarecitovala jsem,
když Mary K. v pondělí ráno nastoupila do auta a pokoušela
se udržet ve vodorovném stavu papírovou krabici s míchanými
vajíčky, aby jí nesklouzla do klína. „Zapněte si prosím bezpeč-
nostní pás a sedadlo uveLte do svislé polohy.“

Mary K. se hihňala a ukousla si karbanátku. „Vypadá to na
déš@,“ pronesla mezi žvýkáním.

„Doufejme, aspoň pak pan Herndon nebude čistit ty jejich
pitomý okapy,“ řekla jsem a řídila chvíli koleny, abych si moh-
la otevřít limonádu.

Mary K. se odmlčela, přimhouřila oči. „Aha, no joooo,“ pro-
nesla přehnaně konejšivým hlasem. „Já taky doufám.“ Pokračo-
vala v jídle a pohlédla na mě úkosem. „Už jsme zase v Aktech X?“

Pokusila jsem se zasmát, ale samotnou mě překvapilo, co
jsem řekla. Herndonovi byli starší pár, který bydlel ob tři domy
od nás. Obvykle jsem na ně ani nevzdechla.

„Možná procházíš metamorfózou v nějakou jinou bytost,“
nadhodila moje mladší sestra a otevřela si krabičku pomeran-
čového džusu. Zhluboka se napila a utřela si pusu hřbetem
ruky. Vypadala krásně a žensky jako naše mamka, rovné lesklé
červenohnědé vlasy se jí houpaly nad rameny.

„Já už jsem vyšší bytost,“ připomněla jsem jí.
„Já jsem říkala jinou, ne vyšší,“ namítla Mary K.
Znova jsem se napila, povzdechla si a cítila jsem, jak se moje

mozkové buňky probouzejí. Ještě trochu a budu připravená
čelit dnešku. Cal bude ve škole. Pouhá představa, že ho brzy
uvidím a budu s ním mluvit, mě tak příjemně znervóznila, že
jsem pevně sevřela rukama volant.
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„Hele, Morgan,“ ozvala se Mary K. váhavě.
„No?“
„Možná jsem staromódní, ale na červenou se tradičně zasta-

vuje.“
Okamžitě jsem zpozorněla a předklonila se. Ohlédla jsem se

a zjistila, že jsem právě profičela křižovatkou na červenou.
Touhle dobou ráno tady vždycky bývá provoz. Byl zázrak, že
jsem nezpůsobila nějakou nehodu – dokonce na mě ani nikdo
netroubil.

„Ježkovy oči, Mary, promiň,“ říkala jsem a svírala volant.
„Zasnila jsem se. Omlouvám se. Budu dávat větší pozor.“

„To by se hodilo,“ poznamenala klidně. Nabrala si poslední
sousto míchaných vajíček a hodila krabici do pytle na odpad-
ky, který jsem měla v autě.

Podařilo se mi dojet do školy, aniž bych nás zabila, a našla
jsem výhodné místo na parkování hned před budovou. Mary
K. okamžitě obklopil houf kamarádů. Mary K. je tady, večírek
může začít.

Uviděla jsem Bree a Robbieho. Nepostávali mezi kuřáky ani
mezi šprtkami, dokonce ani mezi lepší společností, ale na úplně
novém místě u starých betonových laviček, které stály proti
sobě podél chodníku z cihlové dlažby u východního vcho-
du. Byli tam s nimi Raven, Jenna a Matt, Beth, Ethan, Ales-
sandra, Todd, Suzanne, Sharon a Cal. Tedy všichni, kdo v so-
botu večer vytvořili kruh. Srdce mi začalo pomalu těžkopádně
bušit.

Než jsem k nim došla, objevil se u nich Chris a mluvil s Bree.
Zamračila se a odešla s ním, ale cestou se dohadovali.

„Ahoj Morgan,“ ozvalo se za mnou, dostihla mě Tamara.
Vrhla jsem pohled na Cala. Mluvil s Ethanem.

„Ahoj,“ odpověděla jsem Tamaře na pozdrav. „Jak ses měla
o víkendu?“

„Fajn. Volala jsem ti v neděli, ale asi jste byli v kostele. Co
ten kruh? Co se dělo, když jsem odešla?“

Zazubila jsem se. „Bylo to fakt parádní. Prostě jsme udělali
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kolečko a chodili kolem ohně. Mluvili jsme o věcech, kterých
se chceme zbavit.“

„Jako… znečiš@ování přírody nebo co?“ nechápala Tamara.
„Znečiš@ování přírody!“ vyhrkla jsem. „To by byla dobrá

varianta. Kéž by mě to napadlo. Ne, to ne, spíš strach a vztek.
A Ethan se pokusil zbavit svý nevlastní mámy.“

Tamara se zasmála. Došla k nám Janice.
„Ahoj,“ pozdravila a postrčila si brýle na svém útlém nose.

„Poslyš, Tam, musím jít něco vyvěsit na nástěnku. Jdeš se
mnou?“

„Jasně,“ souhlasila Tamara. „Jdeš, Morgan?“
„Ne,“ odmítla jsem. Obě odešly a já zamířila k lavičkám.
„Ahoj Morgan,“ přivítala mě Jenna přátelským tónem.
„Ahoj.“
„Mluvili jsme o dalším kruhu,“ prozradila mi Raven. „Tedy,

jestli ses vzpamatovala.“ Dneska na sobě měla kaštanově hně-
dý korzet s kosticemi, černou sukni, kotníkové boty a černou
sametovou bundu. Poutavé.

Ucítila jsem, jak mi hoří tváře. „Už je mi dobře,“ ujistila jsem
ji a pohrávala si se zipem u své mikiny s kapucí.

„Citliví lidé mívají poměrně často nějakou takovou reakci
při prvním kruhu,“ vysvětloval Cal svým hlubokým hlasem.
Jeho témbr mi rozechvěl srdce v hrudi. „I já jsem to zažil.“

„Och, přecitlivělá Morgan,“ ušklíbl se Todd.
„Tak kdy bude další kruh?“ chtěla vědět Suzanne a pohodila

svými vyšisovanými blond vlasy.
Cal na ni zpříma pohlédl. „Ty bohužel nebudeš na náš příští

kruh pozvaná,“ oznámil.
Suzanne na něj šokovaně koukala. „Cože?“ vyjekla a přinu-

tila se zasmát.
„Ty ani Todd. A Alessandra taky ne,“ pokračoval Cal.
Všichni tři na něj nechápavě zírali a já pocítila divokou ra-

dost. Pamatovala jsem si, jak posměšně se chovali v sobotu.
Patřili k Breeině partě a bylo nemyslitelné, že by se jim někdo
postavil nebo je z něčeho vynechal. Užívala jsem si to.
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„O čem to mluvíš?“ zeptal se Todd. „Nedělali jsme to správ-
ně?“ Znělo to útočně, jako kdyby se snažil zakrýt rozpaky.

„Ano,“ potvrdil Cal. „Nedělali jste to správně.“ Jiné vysvět-
lení jim neposkytl a my jsme všichni stáli a čekali, co bude dál.

„Tomu nevěřím,“ prohlásila Alessandra.
„Já vím,“ opáčil Cal téměř soucitným tónem.
Todd, Alessandra a Suzanne se podívali jeden na druhého,

na Cala a pak i na nás ostatní. Nikdo nic neřekl ani je nepožá-
dal, aby zůstali. Bylo to hodně zvláštní.

„No tak jo,“ ozval se nakonec Todd. „Asi poznáme, když ně-
kde nejsme vítaný. Jdeme, dámy.“ Nabídl rámě Alessandře
i Suzanne a ty neměly jinou možnost než to přijmout. Všichni
se tvářili pokořeně a naštvaně, ale zavinili si to sami.

Odvážně jsem Calovi věnovala vděčný pohled a on se mi
několik vteřin díval do očí. Nemohla jsem uhnout pohledem.

Najednou se odstrčil od lavičky, o kterou se opíral, a přišel
přímo ke mně. „Co mám za zády?“ zeptal se.

Na okamžik jsem svraštila obočí a potom jsem odpověděla:
„Jabko, zelenočervený.“ Bylo to, jako kdybych ho viděla v je-
ho ruce.

Cal se usmál a kolem výmluvných, zlatě zabarvených očí mu
naskočily vějířky vrásek. Vytáhl ruku, kterou měl za zády,
a podal mi tvrdé zelenočervené jablko s lístkem u stopky.

Upadla jsem do rozpaků, protože jsem si uvědomovala, jak
na mě všichni koukají. Vzala jsem si jablko, zakousla se do něj
a doufala, že mi š@áva nepoteče po bradě.

„Dobrej odhad,“ pronesla Raven naštvaně. Napadlo mě, že
má nejspíš abs@ák z nedostatku Calovy pozornosti.

„To nebylodhad,“ proneslCal tiše spohledem upřeným na mě.

Když jsme to odpoledne přijely s Mary K. domů, zjistily jsme,
že pan Herndon v naší ulici spadl ze žebříku, když čistil okapy.
Zlomil si nohu. Mary K. na mě začala pokřikovat: „Mentalis-
to, mentalisto!“ Byla jsem tak vyvedená z míry, že jsem zavo-
lala Bree a zeptala se, jestli se u ní můžu po večeři zastavit.
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Cal a Bree

„Existuje sedm čarodějnických rodů. Drží spolu, vdávají
se a žení se mezi sebou. Jejich děti většinou působí nepři-
rozeně, mají noční vidění a nadlidské schopnosti.“

ČARODĚJNICE, KOUZELNÍCI A MÁGOVÉ

Altus Polydarmus, 1618

Je tam jiskra. Nemýlil jsem se. Viděl jsem to dneska
znovu. Ale ona to ještě nepochopila. Musím počkat.
Bude potřebovat o tom přesvědčit, ale velice opatrně.

Bree otevřela. Noční vzduch byl chladný, ale já se cítila v po-
hodlném svetru dobře.

„PojL dál,“ pozvala mě. „Dáš si něco? Mám kafe.“
„Bezva,“ souhlasila jsem a šla za ní do jejich obrovské, pro-

fesionálně zařízené kuchyně. Bree nalila dva vysoké hrnky
kávy a přidala mléko a cukr.

„Táta je doma?“ zeptala jsem se.
„Jo. Pracuje,“ potvrdila a míchala kávu. „Jak neobvyklé.“
Pan Warren je právník. Nevím úplně přesně, co dělá, ale jde

o takové ty záležitosti, kdy on a banda dalších právníků hájí
velké korporace před lidmi, kteří je žalují. Vydělává spoustu
peněz, ale je zřídka doma, aspoň teL, když už je Bree starší.

Před pěti lety, když Bree bylo dvanáct a jejímu bratrovi
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Tyovi osmnáct, odešla od nich mamka a rozvedla se s jejich
tátou. V našem městě to vyvolalo slušný skandál – paní War-
renová se odstěhovala do Evropy za svým mnohem mladším
přítelem. Od té doby Bree mámu viděla jen jednou a mluví
o ní málokdy.

V Breeině velkém pokoji v patře jsem do toho vletěla rov-
nýma nohama: „Mám obavy, že mi přeskočilo. Myslíš, že ten
kruh je nebezpečný nebo tak něco?“ Seděla jsem nervózně na
jejím žlutohnědém koženém sedacím vaku.

„O čem to mluvíš?“ divila se Bree a opřela se o polštáře na
své široké posteli pro dva. „Vždy@ jsme jen tancovali v kruhu.
Jak by to mohlo být nebezpečný?“

Tak jsem jí pověděla o svém nově objeveném šestém smyslu,
který jsem u sebe vypozorovala po sobotní noci. Ve spěchu
jsem jí odvyprávěla, jak mi bylo v neděli špatně a jak jsem vi-
děla všude kolem Pauly zvířata. Jak jsem věděla o Calovu
jablku i o panu Herndonovi. A připomněla jsem jí matčin te-
lefonát.

Bree mávla rukou. „No, kdyby se to přihodilo mně, asi bych
si taky připadala divně. Ale musím říct – když tě tak poslou-
chám, přijde mi, že možná trochu přeháníš,“ upozornila mě
laskavým tónem. „Hele, tvoje mamka se asi před tebou o těch
písních zmínila. O tom jsme už mluvily. Potom ten telefon –
paní Fiorellová volá tvojí mámě pořád, že jo? Bože, volá po-
každý, když jsem u vás. Zvířata vysvětlit neumím – leda snad,
že tvoje podvědomí zaregistrovalo zápach těch veterinářských
věcí. A to ostatní – třeba jde jen o shodu divných náhod. Ale
nemyslím si, že ti přeskočilo.“ Zazubila se. „Aspoň zatím.“

Trochu mě to uklidnilo.
„To jen, že se všechno seběhlo takhle najednou,“ vysvětlo-

vala jsem, „a k tomu ta wicca. Už sis o tom něco přečetla?“
„Jo jo. Zatím se mi to líbí. Hrajou v tom roli hlavně ženy,“

říkala a smála se. „Žádný div, že to Cala tak bere.“
Pousmála jsem se. „Velká smůla pro Justina Bartletta.“
„Ale Justin chodí s někým ze Seven Oaks,“ prozradila pohr-
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davě. „Nevystartuje i po Calovi. Pamatuješ se na ty Knihy
stínů, co jsme viděly v Praktickém magičnu?“

„Hm.“
„Jsou pro čarodějnice. Zapisujou si do nich všechny událos-

ti. Jako do deníku. Vedou si záznamy kouzel a všeho dalšího,
co zkoušejí. Není to super?“

„To jo,“ přitakala jsem. „Myslíš, že místní čarodějnice si je
tam chodí kupovat?“

„Určitě,“ potvrdila Bree.
Napila jsem se kávy a doufala, že kvůli tomu nebudu dlouho

vzhůru. „Myslíš, že si Cal taky vede Knihu stínů?“ zauvažovala
jsem. „Se zápiskama o těch kruzích?“ Pomalu jsem se chystala
Bree říct o svých citech ke Calovi, ale cítila jsem rozpaky. TeL
šlo o něco většího a hůř se to vysvětlovalo než všechny ty
povrchní city, které jsem kdy ke komu chovala. A Bree, i když
to v obchodě tak bezprostředně nadhodila, netušila, jak moc
jsem se do Cala zamilovala.

„Vsadím se, že jo,“ usoudila Bree. „Moc ráda bych to viděla.
Nemůžu se dočkat příštího kruhu – už vím, co si vezmu na
sebe.“

Rozesmála jsem se. „A co na to říká Chris?“
Bree se na okamžik zatvářila vážně. „Na tom fakt nezáleží.

Rozejdu se s ním.“
„Opravdu? To je škoda. Vždy@ jste si v létě tak užívali.“

Pocítila jsem šimrání kolem žaludku a poposedla si.
„Jo, jenže zaprvý začal vyvádět a buzerovat mě. S tím a@ jde

někam.“
Přikývla jsem. „A zadruhý?“
„Nesnáší wiccu, zatímco já si myslím, že to je super. Jestliže

nepodporuje moje zájmy, tak co s ním?“
„Svatá pravda,“ uznala jsem a těšila se, že si ji víc užiju, aspoň

do té doby, než si najde náhradu.
„A zatřetí…“ pokračovala a namotávala si krátké vlasy na

prsty.
„A?“ Usmála jsem se a dopila zbytek kávy.
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„Jsem naprosto a úplně blázen do Cala Blaira,“ oznámila mi.
Dlouho jsem jen seděla. Ztuhl mi obličej a dech v plicích

zamrzl. Tak prý mentalista. A pročpak jsem neviděla, že tohle
přijde?

Pomalu, hodně pomalu jsem vydechla. A zase se pomaličku
nadechla. „Do Cala?“ podivila jsem se a snažila se o klidný
tón. „Proto se chceš s Chrisem rozejít?“

„To ne, přece jsem ti to říkala – Chris je kretén. Rozešla bych
se s ním tak jako tak,“ vysvětlovala Bree a tmavé oči jí zářily.

Impulzy v mém mozku se míjely cílem, ale nakonec se mi
podařilo dát dohromady další větu: „Tak proto se ti líbí wicca?
Kvůli Calovi?“

„Vůbec ne,“ přesvědčovala mě Bree zamyšleně a vzhlédla ke
kašmírové látce na baldachýnu nad postelí. „Myslím, že by se
mi to líbilo i bez Cala. Ale prostě jsem se do něj zbláznila. Chci
být s ním. A jestliže máme tohle společný…“ Pokrčila rameny.
„Možná nám to pomůže dát se dohromady.“

Otevřela jsem pusu a bála se, že ta tisícovka slov, naštva-
ných, vzteklých, zlých, žárlivých, ošklivých slov, z nich vyletí.
Rychle jsem ji zaklapla. V hlavě mi vířilo tolik bolestných
myšlenek, že jsem nevěděla, kde začít. Bolí to? Jsem naštvaná?
Zatrpklá? Tohle je Bree. Prakticky odjakživa moje nejlepší
kamarádka. Obě jsme ve čtvrté třídě nenáviděly kluky. Obě
jsme začaly menstruovat v šesté. Obě jsme v osmičce uháněly
Hansona. Obě jsme v devítce přísahaly, že to navždy utajíme.

A teL mi Bree říká, že je blázen do jediného kluka, o němž
jsem kdy vážně uvažovala. Do jediného kluka, kterého jsem
kdy chtěla, třebaže jsem věděla, že nemám šanci.

Měla jsem to předvídat. Zaslepily mě moje vlastní city. Cal
je nepochybně úžasný a Bree se snadno zamiluje. Bylo jasné,
že ji bude přitahovat. Bylo jasné, že Chris není pro kluka jako
Cal soupeřem.

Bree je tak skvělá. Stejně jako Cal. Slušelo by jim to spolu.
Měla jsem pocit, že budu zvracet.

„Hmmm,“ zamumlala jsem a mozek mi zoufale pracoval.
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Pokusila jsem se napít z prázdného hrnečku. Cal a Bree. Cal
a Bree.

„Ty mi to neschvaluješ?“ zeptala se Bree se zvednutým obo-
čím.

„Schvaluju, neschvaluju, co na tom,“ vysoukala jsem ze sebe
a snažila se tvářit normálně. „Jen mi přijde, že už měl párkrát
rande s různýma holkama. A myslím, že Raven se taky snaží
zaseknout drápky. Nechci, aby ses trápila,“ blábolila jsem.

Bree se usmála. „O mě si nedělej starosti. Myslím, že ho
zmáknu. Vlastně ho chci zmáknout.“

Na tváři mi ztuhl nucený úsměv. „No tak to hodně štěstí.“
„Díky. Dám ti vědět, jak se to vyvíjí.“
„Hm. No tak dík, žes mě vyslechla,“ poděkovala jsem a zve-

dala se. „Radši půjdu domů. Nashle zítra.“
Vyšla jsem z Breeina pokoje, jejich domu, strnule a opatrně,

jako bych se snažila do ničeho nevrazit a neublížit si ještě víc.
Nastartovala jsem Ponorku a až pak si uvědomila, že mi po

tvářích tečou ledové slzy. Bree a Cal! Panebože. Já bych s ním
nikdy v životě nemohla být, ona ano. Na hrudi jsem cítila
přímo fyzickou bolest a celou cestu domů jsem plakala.
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Žízeň

„Každý ze sedmi rodů má své jméno a obor. Obyčejný
člověk nemá proti těmto čarodějnicím naději: raději se
svěřit Bohu než se pouštět do boje se sedmi klany.“

SEDM VELKÝCH KLANŮ

Thomas Mack, 1845

Přicházím o rozum? Měním se, měním se uvnitř. Moje mysl se
rozpíná. Vidím barevně místo černobíle. Můj vesmír letí vpřed
rychlostí světla. Bojím se.

Následující den jsem se vzbudila brzy, celou noc jsem se
neš@astně převalovala. Měla jsem děsivě živé realistické sny,
převážně o Calovi – a o Bree. Odkopala jsem se a teL mi byla
zima, tak jsem se zachumlala pod deku, ale bála jsem se, abych
zase neusnula.

Z postele jsem se dívala do oken, jak se postupně rozjasňují.
Skoro nikdy tenhle ranní čas nezažiju a rodiče mají pravdu, je
na něm něco magického. V půl sedmé naši vstali. Uklidňovalo
mě, že je slyším chodit po kuchyni, vařit si kávu, sypat cereálie
do misek. V sedm šla Mary K. do sprchy.

Ležela jsem na boku a přemýšlela. Selský rozum mi napoví-
dal, že Bree má u Cala mnohem větší šanci než já. Já nemám
žádnou. Nepatřím do jeho ligy, Bree ano. Chci, aby byla Bree
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š@astná? Nemohla bych jaksi zprostředkovaně žít díky ní, kdy-
by chodila s Calem?

Zaúpěla jsem. Není to morbidní? ptala jsem se sama sebe.
Smířila bych se s tím, kdyby spolu Bree a Cal chodili? Ne.

To bych radši spolkla ropuchu. Ale kdybych se s tím nesmířila
a oni by spolu chodili (a není důvod předpokládat, že nebu-
dou), pak by to znamenalo, že ztratím kamarádku. A pravdě-
podobně budu vypadat pěkně hloupě.

Když mi zazvonil budík, byla jsem rozhodnutá, že přinesu
nejvyšší obě@ a nikdy nepřipustím, aby se Bree dozvěděla, co
ke Calovi cítím.

„Pár lidí ke mně přijde v sobotu večer na návštěvu,“ oznámil
mi Cal. „Myslel jsem, že bychom zase udělali kruh. Není žádný
svátek nebo tak. Ale bylo by fajn se opět sejít.“

Krčil se přede mnou na bobku, z díry na vybledlých džínách
mu čouhalo snědé koleno. Mě studil zadek, jak jsem seděla na
betonových schodech a čekala, až otevřou třídu na schůzku
matematického kroužku. Jako kdyby si vzduch uvědomil, že
minulý týden byl Mabon, podzimní rovnodennost, a najednou
ochladl.

Dovolila jsem si pohlédnout mu do očí. „Aha,“ vydechla
jsem, úplně očarovaná drobným rýhováním na zlatohnědých
okrajích jeho panenek.

V úterý se Bree rozešla s Chrisem a ten to nenesl dobře. Ve
středu si sedla při obědě vedle Cala, přišla do školy brzy, aby
si s ním mohla popovídat, chodila za ním, kde se dalo. Podle
ní se ještě nepolíbili nebo tak, ale má naději. Obvykle jí to
netrvalo dlouho.

Dneska byl čtvrtek a Cal mluvil se mnou.
„Prosím, přijL,“ zval mě a já měla pocit, jako kdyby mi na-

bízel něco nebezpečného a zakázaného. Kolem nás v slabém
odpoledním světle chodili ostatní studenti a vrhali na nás zvě-
davé pohledy.

„Hmm,“ vysoukala jsem ze sebe. Po pravdě řečeno jsem
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umírala touhou sestavit další kruh, osobně prozkoumat, co
wicca obnáší, a ne si jen o ní číst. Přímo jsem po tom žíznila
způsobem, který mi byl cizí.

Na druhou stranu, jestli tam půjdu, uvidím, jak Bree po
Calovi vyjíždí přímo přede mnou. Co by bylo horší, vidět ji při
tom, nebo si ji představovat?

„Hmm, myslím, že jo,“ slíbila jsem.
Usmál se na mě a já doslova, doslova cítila, jak mi poskočilo

srdce. „Jen to s tím nadšením tak nepřeháněj,“ poznamenal
ironicky. S naprostým úžasem jsem sledovala, jak se dotkl pra-
mene mých vlasů, který mi sahal skoro až k lokti, a zatahal mi
za něj. Vím, že vlasy nemají žádná nervová zakončení, ale v tu
chvíli jsem něco cítila. Nahrnula se mi krev do obličeje. Ježíš,
já jsem ale kretén, pomyslela jsem si bezmocně.

„Četla jsem si o wicce,“ vyhrkla jsem. „A… opravdu se mi
to líbí.“

„Vážně?“
„Jo. Prostě… mi to nějak přijde správné… v jistém smyslu,“

dodala jsem váhavě.
„Opravdu? To rád slyším. Bál jsem se, že budeš vyděšená po

tom minulém kruhu.“ Cal se posadil vedle mě na schody.
„Vůbec ne,“ ujiš@ovala jsem ho horlivě, protože jsem nechtě-

la, aby hovor skončil. „Tedy bylo mi potom blbě, ale taky…
jsem tak nějak ožila. Bylo to něco jako… zjevení.“ Vzhlédla
jsem k němu. „Neumím to vysvětlit.“

„Ani nemusíš,“ uklidnil mě tichým hlasem. „Vím, jak to
myslíš.“

„Ty jsi… jsi v nějakém covenu?“
„TeL už ne. Vystoupil jsem, když jsme se stěhovali. Doufám,

že jestli se tady dá dohromady pár lidí, vytvoříme nový.“
Zatajila jsem dech. „Chceš říct, že to… jen tak můžeme?“
Už jste někdy viděli božský smích? Úplně se vám zatají dech,

cítíte naději, chvějete se a jste nadšení zároveň. Tak to je, když
se díváte na Cala.

„No, nejde to hned,“ vysvětloval s úsměvem. „Obvykle mu-
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síš asi rok a den studovat, než smíš požádat, abys byla přijatá
do covenu.“

„Rok a den,“ opakovala jsem. „A potom jsi…? Čarodějnice?
Nebo čaroděj?“ Ta slova zněla přehnaně, groteskně. Připadala
jsem si jako spiklenec, když jsme si tak tiše povídali s hlavami
u sebe. Stříbrný přívěšek, což byl, jak jsem teL věděla, pentakl,
symbol víry, se mu houpal v rozhalence košile. Zahlédla jsem,
jak Robbie vešel do třídy, kde měl být matematický kroužek.
Za chvilku budu muset jít.

„Čarodějnice, tak se říká i mužům,“ odpověděl.
„Už jsi to dělal? Byl jsi zasvěcený?“ Ta slova mohla mít dvojí

význam a já se jen modlila, abych zase nezrudla.
Přikývl. „Když mi bylo čtrnáct.“
„Vážně?“
„Jo. Moje mamka řídila obřad. Ona je velekněžka covenu

Starlocket. Takže já jsem studoval a učil se několik let. A když
mi bylo čtrnáct, požádal jsem o přijetí. Skoro před čtyřmi roky,
za měsíc mi bude osmnáct.“

„Tvoje mamka je velekněžka? Má tady nový coven?“ Ven-
ku se stmívalo a teplota klesala. Uvnitř už začal matematický
kroužek a bude tam teplo a světlo. Ale Cal je tady venku.

„Ano,“ potvrdil. „Je mezi wiccany hodně známá, takže tady
věděla o několika lidech, když jsme se sem stěhovali. Já se
občas účastním jejích kruhů, ale chodí tam spíš starší. Navíc,
k tomu, že jsi čarodějnice, patří, že učíš jiné, co umíš.“

„Takže ty jsi doopravdy… čarodějnice,“ pronesla jsem po-
malu a srovnávala si to v hlavě.

„Jo.“ Cal se zase usmál, vstal a podával mi ruku. Rozpačitě
jsem mu dovolila, aby mi pomohl na nohy. „A kdo ví? Za rok
touhle dobou možná budeš i ty. Nebo Raven, Robbie a někdo
další, jestli budou chtít.“

Další úsměv a byl pryč a venku už opravdu padla tma.
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Oheň

„Pokud žena uléhá s čarodějnicí mužem ze sedmi rodů,
nebude nosit dítě, jestliže on nebude chtít. Pokud muž
uléhá s čarodějnicí ze sedmi rodů, čarodějnice nebude
nosit dítě.“

OBYČEJE ČARODĚJNIC

Gunnar Thorvildsen, 1740

Dnes večer vysílám zprávu. Bude se ti o mně zdát? Při-
jdeš ke mně?

„Ten film má být skvělej. Nechceš jít s námi? A bude tam
i Bakker,“ lákala mě Mary K. Prošla koupelnou spojující naše
pokoje a oblékala si u toho triko. Před mým velkým zrcadlem
se začala otáčet a ze všech stran se prohlížet. Pak se zeširoka
usmála na svůj odraz.

„Nemůžu,“ odmítla jsem a v duchu jsem se divila, proč moje
čtrnáctiletá sestra získala nejen vlastní příděl rodinného hrud-
níku, ale očividně i ten můj. „Jdu na večírek. Kde se všichni
sejdete?“

„V kině,“ prozradila. „Odveze nás máma Jaycee. Máš ráda
Bakkera? Chodí s tebou do třídy.“

„Je v pohodě,“ odpověděla jsem. „Připadá mi hodnej a mi-
lej. A pěknej.“ Něco mě napadlo. „Slyšela jsem, že po tobě
vyjel. Není moc… vlezlej, že ne?“
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„Ne, ne,“ uklidňovala mě Mary K. sebevědomě. „Byl fakt
moc milej.“ Otočila se a podívala se na mě, jak stojím ve spod-
ním prádle před otevřenou skříní. „Kde je ten večírek? Co si
vezmeš na sebe?“

„U Cala Blaira doma a nevím,“ odpověděla jsem na oba
dotazy.

„Jé, to je ten nový čtvr@ák,“ zbystřila Mary K., přišla ke skříni
a probírala se oblečením. „Je hrozně sexy. Všechny holky, co
znám, s ním chtějí jít na rande. Bože, Morgan, musíš s tím svým
šatníkem něco udělat.“

„Díky,“ utrousila jsem a sestra se zasmála.
„Tenhle je dobrej,“ usoudila a vytáhla jeden svetřík. „Vůbec

ho nenosíš.“
Byl olivově zelený, slabý, strečový, dala mi ho moje druhá

teta Margaret. To je mámina starší sestra. Mám ji moc ráda,
ale už roky nemluví s tetou Eileen, od té doby, co se přiznala
k homosexualitě. Protože mi svetřík dala teta Margaret, cítila
jsem se neloajální vůči tetě Eileen, když jsem si ho oblékla.
Klidně si myslete, že jsem přecitlivělá.

„Nesnáším tu barvu,“ zalhala jsem.
„Kdepak, dokonale ti ladí s barvou očí,“ ujiš@ovala mě dů-

razně Mary K. „Obleč si ho. A vem si k němu černý legíny.“
Nasoukala jsem se do svetru. Dole zazvonil zvonek a já za-

slechla Breein hlas. „Tak to v žádným případě,“ zaprotestovala
jsem. Sahal mi sotva do pasu. „Není dost dlouhý. Koukal by
mi zadek.“

„Tak a@,“ Mary K. na to. „Máš skvělej zadek.“
„Cože?“ Do pokoje vešla Bree. „Slyšela jsem to. Ten svetr

je super. Jdeme.“
Bree vypadala úžasně, jako zářivý drahokam. Jemné splýva-

vé vlasy jí zdůrazňovaly oči. Široká ústa měla nalíčená světle
hnědou rtěnkou a přímo se tetelila odhodláním a nadšením.
Na sobě měla těsný sametový hnědý top, který zdůrazňoval
její ňadra, a kalhoty se zavazováním na šňůrku se spadlým
pasem. Koukalo jí z nich dobrých sedm a půl centimetru pev-
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ného plochého břicha. Kolem dokonalého pupíku měla dočas-
né tetování v podobě slunečních paprsků.

Vedle ní jsem si připadala jak ošklivé káčátko.
Mary K. mi vrazila do ruky legíny a já si je oblékla a už jsem

vůbec nepřemýšlela, jak budu vypadat. Celek doplnila tátova
flanelová kostkovaná košile, která mi zakryla zadek. Česala
jsem si vlasy, zatímco Bree netrpělivě podupávala.

„Můžeme jet Breezy, už zase funguje,“ navrhla.
Za pár minut jsem seděla na vyhřívaném koženém sedadle,

Bree dupla na plyn a uháněla naší ulicí.
„Kdy musíš být doma?“ vyzvídala. „Tohle se může protáh-

nout.“ Bylo sotva devět.
„Policejní hodina je v jednu, ale u nás budou nejspíš všichni

spát a nedovědí se, že jsem se opozdila,“ odhadovala jsem. Bree
nikdy nemusela volat domů a ptát se otce. Občas mi připadli
spíš jako spolubydlící než jako otec a dcera.

„Super.“ Bree po@ukávala hnědě nalakovanými nehty do
volantu, trochu moc rychle odbočila a mířila po Gallows Road
k jednomu ze starších předměstí. Ke Calovu předměstí. Cestu
už znala.

Calův dům byl úchvatný, obrovský a kamenný. Široká před-
ní veranda podpírala horní balkon a po sloupcích do patra
šplhaly stálezelené popínavky. Bujná předzahrádka byla krás-
ně upravená, připomínala spíš divokou přírodu. Pomyslela
jsem na svého tátu, jak vždycky bručí, když na podzim proře-
zává rododendrony, a bylo mi skoro smutno.

Široké dřevěné dveře se otevřely na naše zaklepání a v nich
stála žena v dlouhých lněných šatech barvy temně modré noč-
ní oblohy. Byly elegantní a jednoduché a nejspíš stály majlant.

„Vítám vás, děvčata,“ pozdravila s úsměvem. „Jsem Calova
matka Selena Belltowerová.“

Měla silný melodický hlas a mě se zmocnil jakýsi pocit oče-
kávání. Když jsem přistoupila blíž, všimla jsem si, že Cal po ní
zdědil barvu vlasů a očí. Tmavě hnědé vlasy měla pečlivé sta-
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žené dozadu a nad vysokými lícními kostmi šikmo ležely širo-
ké zlaté oči. Krásně tvarovaná ústa, ple@ hladká a bez vrásek.
Napadlo mě, jestli v mládí nedělala modelku.

„Budu hádat – ty musíš být Bree,“ tipla si a potřásla mojí
kamarádce rukou. „A ty musíš být Morgan.“ Pohlédla mi do
očí a já jsem měla pocit, že mi její jasný pohled proniká až do
mozku. Zamrkala jsem a promnula si čelo. Cítila jsem přímo
fyzickou bolest. Potom se Selena zase usmála, bolest odezněla
a ona nás vedla dovnitř. „Jsem tak ráda, že si našel přátele.
Stěhování pro nás bylo těžké, ale firma mi nabídla povýšení
a já jsem nemohla odmítnout.“

Chtěla jsem se zeptat, co dělá, nebo zjistit, co se stalo s Ca-
lovým tátou, ale to by vypadalo nezdvořile.

„Cal je ve svém pokoji. Druhé patro, až nahoře,“ oznámi-
la nám paní Belltowerová a ukázala na působivé vyřezávané
schodiště. „Už tam je několik dalších hostů.“

„Děkujeme,“ řekly jsme obě trochu překvapeně, když jsme
začaly stoupat po tmavém dřevěném schodišti. Naše kroky
tlumil tlustý květinový koberec.

„Jí nepřijde divný pustit do synova pokoje hejno mladých
holek?“ divila jsem se šeptem a vzpomněla si na svou mámu,
která doma vyhání kluky z pokoje Mary K.

Bree se na mě usmála a oči jí plály vzrušením. „Podle mě
je super,“ odpověděla mi taky šeptem. „Kromě toho je nás
hodně.“

Calův pokoj zabíral celé podkroví domu. Od štítu až doza-
du, zleva doprava, a všude byla malá okna, hranatá, kulatá,
průhledná, některá s barevným sklem. Střecha měla prudký
sklon a uprostřed se zvedala do výšky skoro tří metrů, zatímco
po stranách měla jen metr. Podlaha byla z tmavého neleštěné-
ho dřeva, stěny z nenatřených prken. U jedné štítové zdi stál
starožitný psací stůl a na něm ležely učebnice.

Odložily jsme si kabáty na podlouhlou dřevěnou lavici a já
jsem si po vzoru Bree zula boty.

V jedné zdi byl zasazený malý krb. Na jednoduché římse
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stála spousta krémově zbarvených svící různých tvarů, snad
třicet. Celou obrovskou místnost lemovaly válcové svíčky, ně-
které v černých železných tepaných svícnech, jiné stály jen tak
na podlaze, na skleněných kvádrech, nebo dokonce na stohu
staře vyhlížejících knih. Místnost byla osvětlena jen svíčkami
a chvějící se stíny na všech stěnách úplně hypnotizovaly.

Moje oči zaujala Calova postel, která stála stranou ve velkém
výklenku. Nemohla jsem si pomoct, musela jsem na ni zírat
a stála jsem jak přimrazená. Byla to širokánská, nízká postel
z tmavého dřeva, mahagonu, nebo dokonce ebenu se čtyřmi
nízkými sloupky, futonovou matrací a povlečením ze světlého
lnu. Nebyla ustlaná. Jako kdyby zrovna vstal. Na nízkých
nočních stolcích po obou stranách postele zářily svíce.

Ve výklenku u zadní stěny ve stínu postával zbytek naší sku-
piny. Když nás Cal uviděl, přišel k nám.

„Morgan, děkuju, že jsi přišla,“ pozdravil mě svým přívěti-
vým důvěrným způsobem. „Bree, rád tě tu zase vidím.“

Takže Bree už v jeho pokoji byla.
„Děkuju za pozvání,“ odpověděla jsem škrobeně a přitáhla

si k tělu flanelovou košili. Cal se usmál, vzal nás obě za ruce
a vedl nás k ostatním. Robbie na nás zamával. Popíjel z vinné
číše džus z červených hroznů. Vedle něj stála Beth Nielsenová
s vlasy nově odbarvenými na blond. Měla středně hnědou
kůži, zelené oči a nakrátko ostříhané afro, jehož barvu měnila
podle nálady. Občas jsem si ji představovala jako lvici, zatímco
Raven mi připomínala levharta. Tvořily zajímavou dvojici,
pokud stály vedle sebe.

„Š@astný esbat,“ řekl Robbie a pozvedl sklenku.
„Š@astný esbat,“ odpověděla Bree. Z toho, co jsem zatím

přečetla, jsem věděla, že esbat je prostě jen jiné slovo pro
setkání, při němž se mohou provádět nějaké rituály.

Na nízké pohovce seděl Matt a Jenna se mu choulila v klíně.
Povídali si se Sharon Goodfineovou, která seděla strnule na
podlaze s rukama kolem kolen. Je tu kvůli Calovi, nebo ji nějak
oslovila wicca? Vždycky jsem si myslela, jak to má v životě
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snadné, s tátou ortodontistou, který jí zametá cestičku. Byla
hodně vyvinutá, hezká a vypadala starší.

„Vemte si.“ Cal podával Bree i mně skleničky s hroznovým
džusem. Trošku jsem se napila.

Do pokoje pronikla vůně pačuli a dovnitř vstoupili Raven
s Ethanem. Dneska Raven vypadala jako šlapka, která se spe-
cializuje na sado maso. Kolem krku měla černý kožený obojek,
který byl koženými pásečky spojený s černým koženým kor-
zetem. Kalhoty vypadaly, jako kdyby je někdo nejdřív namočil
do sudu s černým blýskavým elastanem a takhle to dopadlo po
usušení. V New Yorku by nevyčnívala, ale tady u nás bych dala
všechny svoje peníze za to, abych ji viděla, jak jde nakupovat
do samoobsluhy. Připadá tohle Calovi atraktivní?

Ethan vypadal jako vždycky: neupravený, s dlouhými kudr-
natými vlasy a cigaretou. Nepřišlo mi divné, že většina chtěla
zůstat, když jsme dělali první kruh – spousta mladých chce
něco jednou ozkoušet. Ale je zajímavé, že všichni, kromě Tod-
da, Alessandry a Suzanne, přišli zase, což mě přimělo, abych
si je pozorněji prohlédla, jako kdybych je viděla poprvé.

Ve škole jsme se párkrát sešli společně v nové sestavě, ale
tady jsme se zase rozdělili podle starého vzorce: Robbie a já
jsme byli jedna parta, potom Jenna, Matt a Sharon, Bree pře-
cházela mezi nimi a mnou. A poslední skupinka, Beth, Raven
a Ethan u svých drinků.

„Tak výborně, myslím, že jsme všichni,“ promluvil Cal. „Mi-
nulý týden jsme oslavovali Mabon. Říkal jsem si, že tenhle
týden uděláme jen neformální kruh a trochu se navzájem po-
známe. Tak se do toho dáme.“

Vzal si bílou křídu a namaloval velké kolo, které téměř zapl-
nilo část pokoje, v níž jsme byli. Jenna a Matt vstali a odsunuli
pohovku.

„Takový kruh může být z čehokoli,“ vysvětloval Cal konver-
začním tónem. Na podlaze byly vidět rozmazané vybledlé
obrysy jiných kruhů. Všimla jsem si, že ačkoli maloval od ruky,
vyšel mu téměř dokonale kulatý a symetrický kruh, stejně jako
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v lese, když ryl do země klackem. „Z provazu, z nějakých
předmětů jako třeba z ulit, z tarotových karet, dokonce i z kvě-
tin. Představuje hranici naší magické energie.“

Všichni jsme vstoupili do křídového kruhu. Cal ho uzavřel
jako minulý týden. Co by se stalo, kdyby jeden z nás vystoupil?

Potom uchopil mosaznou misku naplněnou něčím bílým.
Chvíli jsem si vyděšeně myslela, že to je kokain nebo tak něco,
ale Cal trochu nabral mezi prsty a posypával křídový obrys.

„Touto solí čistím náš kruh,“ pronášel u toho. Vzpomněla
jsem si, že minule taky sypal sůl. Potom postavil misku na
křídovou čáru. „Miska na tomto místě, v severním postavení,
značí jeden z živlů, zem. Země je ženského rodu a poskytuje
obživu.“

V uplynulých sedmi dnech jsem projížděla internet a vyhle-
dávala informace. Zjistila jsem, že ve wicce existuje spousta
různých sekt stejně jako téměř ve všech náboženstvích. Zamě-
řila jsem se na tu, jejímž členem byl podle svých slov Cal,
a objevila jsem víc než tisíc odkazů.

TeL Cal postavil identickou mosaznou misku plnou písku
a se zapáleným kadidlem na východní stranu kruhu.

„Kadidlo symbolizuje vzduch, další ze čtyř elementů,“ vy-
světloval soustředěně, ale naprosto uvolněně. „Vzduch je dů-
ležitý pro mysl, pro intelekt. Komunikaci.“

Na jih postavil krémovou válcovou svíci asi padesát centi-
metrů vysokou. „Tato svíce představuje oheň, třetí prvek,“
pokračoval ve vysvětlování a podíval se přitom na mě. „Oheň
je důležitý pro přeměnu, úspěch a vášeň. Je to velice silný prvek.“

Z jeho pohledu jsem byla celá nesvá, a tak jsem se zadíva-
la dolů na svíci. Jasné světlo ohníčku rozjasní mou dušičku,
vzpomněla jsem si.

Nakonec na západní stranu umístil Cal mosaznou misku
s vodou. „Voda je poslední prvek. Symbolizuje city, lásku,
krásu a zdraví. Každému z živlů odpovídají astrologická zna-
mení. Blíženci, Váhy a Vodnář jsou vzdušná znamení. Voda
patří Štírovi, Rybám a znamení Raka. Zemská znamení jsou
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Býk, Panna a Kozoroh. Beran, Lev a Střelec zastupují oheň.“
Cal zase pohlédl na mě.

Ví snad, že já jsem ohnivé znamení – Střelec?
„Vemte se za ruce,“ vyzval nás.
Stála jsem nejblíž Robbiemu a Mattovi, tak jsem se jich

chytila. Robbieho ruka byla teplá a uklidňující, zato Mattova
hebká a studená. Vzpomněla jsem si, jak působila Calova ruka,
a přála si, abych zase stála vedle něj. Jenže on byl vmáčknutý
mezi Raven a Bree. Povzdechla jsem si.

„Zavřeme oči a soustřeLme se na naše myšlenky,“ vyzval
nás Cal a sklonil hlavu. „Pomalu se nadechněte a vydechněte,
počítejte do čtyř. A@ se vaše myšlenky uklidní, všechny obavy
vyblednou. Není žádná minulost, budoucnost, jenom tady
a teL a nás deset spolu.“ Jeho hlas byl vyrovnaný a klidný.
Sklonila jsem hlavu a zavřela oči. Nadechla jsem se a vydechla,
myslela jsem na světlo svíček a vůni kadidla. Uklidňovalo mě
to. Částečně jsem si uvědomovala všechny ostatní v pokoji,
jejich dech a příležitostné šoupání nohama, zároveň jsem ale
měla pocit, že jsem někde daleko, jako bych plula ve vzduchu
nad kruhem a všechny dole pozorovala.

„Dnes večer budeme provádět očiš@ující rituál,“ prozradil
nám Cal. „Blíží se Samhain, náš Nový rok, a většina čarodějnic
provádí spoustu rituálů, aby se na to připravily.“

Znovu jsme začali chodit v kruhu, ruku v ruce, ale tentokrát
jsme chodili pomalu po směru hodinových ručiček.

Na chvilku jsem pocítila nervozitu, jak bude vypadat konec
rituálu. Minule jsem měla pocit, jako by mi někdo zasekl seke-
ru do prsou, a potom mi dva dny bylo špatně. Dojde k tomu
zase? Rozhodla jsem se, že je mi to jedno, že to prostě chci
zkusit. Potom Cal začal monotónně odříkávat:

„Vodo, omyj nás!
Vzduchu, očisti nás!
Ohni, zachovej nás nedotčené!
Země, přitáhni nás k sobě!“
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Začali jsme to po něm opakovat. Několik minut nebo možná
i déle jsme chodili v kruhu a recitovali. Když jsem se rozhlédla,
viděla jsem, jak se ostatní začínají uvolňovat, jako kdyby cítili
veselí a štěstí. Dokonce i Raven a Ethan se zdáli být rozjaře-
nější, mladší a méně temní. Bree pozorovala Cala. Robbie měl
zavřené oči.

Postupně jsme se pohybovali rychleji a skandovali hlasitěji.
Právě v tu chvíli jsem si začala uvědomovat, že se kolem mě
v kruhu vytváří hmatatelná energie. Rychle jsem se vyplašeně
rozhlédla. Proti mně v kruhu chodil Cal, zahleděl se mi do očí
a usmál se. Raven teL měla oči zavřené. Ostatní se tvářili
napjatě, ale ne vyděšeně.

Pocítila jsem tlak. Jako kdyby na mě ze všech stran tlačila
velká měkká bublina. Vlasy jsem měla jak živé, jiskřily energií,
a když jsem se znovu podívala na Cala, zalapala jsem po dechu,
protože jsem uviděla jeho auru.

Zmocňovala se mě posvátná hrůza. Mlhavý proužek bledé-
ho červeného světla mu žhnul kolem hlavy a chvěl se v záři
svíček. Když jsem se rozhlédla, zjistila jsem, že ho mají kolem
hlavy všichni. Jenna měla stříbrný. Matt zelený, Raven oran-
žový a Robbie bílý. Bree svítilo kolem hlavy světle oranžové
světlo, Beth černé, Ethanovi hnědé a Sharon růžové jako její
zarudlé tváře. Mám taky auru? A jakou barvu? Co to zname-
ná? Užasle jsem se dívala a cítila jsem radost.

Jako předtím se na nějaké neviditelné znamení kruh prudce
zastavil a my všichni jsme vymrštili ruce vzhůru. Srdce mi bu-
šilo, v hlavě taky, ale neklopýtla jsem ani neztratila rovnováhu.
Jen jsem se rychle nadechla a zazubila se, mnula jsem si spánky
a doufala, že si toho nikdo nevšiml.

„Pošlete do sebe očistnou energii!“ vyzval nás Cal rázně,
sevřel pěst a bouchal si jí do hrudi. Všichni udělali totéž, a když
jsem se udeřila do prsou, ucítila jsem, jak do mě proudí velké
teplo a usazuje se mi v břiše. Cítila jsem klid, ale i jakési varo-
vání. Vzápětí se mi udělalo špatně a zatočila se mi hlava. Po-
moc, pomyslela jsem si.

71



Cal okamžitě přeběhl kruhem ke mně. Ztěžka jsem polykala,
třeštila oči a jen jsem doufala, že nebudu zvracet přímo tady.
Bylo mi do pláče.

„Sedni si,“ pobídl mě Cal tiše a zatlačil mi na ramena. „Hned
se posaL.“

Sedla jsem si na dřevěnou podlahu a cítila se hrozně.
„Co to je tentokrát?“ zeptala se Raven a nikdo neodpověděl.
„Předkloň se,“ radil mi Cal. Seděla jsem se zkříženýma no-

hama a on mi jemně tlačil do týla. „Dotkni se čelem podlahy,“
poroučel a já to udělala, ohnula jsem záda, položila dlaně na
zem. Hned jsem se cítila lépe. Jakmile jsem se čelem dotkla
dřevěné podlahy, nevolnost pominula a já rychle oddecho-
vala.

„Jsi v pořádku?“ Bree klečela vedle mě a hladila mě po
zádech. Ucítila jsem, jak Cal její ruku odstrčil.

„Počkej, dokud nebude ukotvená k zemi,“ varoval ji.
„Co se děje?“ zeptala se Jenna znepokojeně.
„Přijala příliš energie,“ odpověděl Cal a stále držel ruku na

mém krku. „Jako při Mabonu. Je opravdu hodně citlivá. Do-
slova funguje jako kanál pro energii.“

Asi po minutě se mě zeptal: „Je to lepší?“
„Hm,“ potvrdila jsem a pomalu zvedala hlavu. Rozhlédla

jsem se a cítila rozpaky. Ale fyzicky mi bylo dobře, už se mi
nezvedal žaludek a nebyla jsem tak popletená.

„Povíš nám, co se stalo? Co jsi viděla?“ požádal mě jemně
Cal.

Pomyšlení, že bych popisovala všechny aury, mě vystrašilo –
bylo by to příliš osobní. Kromě toho, copak to ostatní neviděli?
Nebyla jsem si jistá. „Ne,“ odmítla jsem.

„Dobře,“ pronesl Cal a vstal. Usmál se. „Bylo to úžasné, vy
všichni. Děkuju. A teL si jdeme zaplavat.“
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Voda

„Noci, kdy je měsíc v úplňku nebo novu, jsou pro magii
obzvlášD příhodné.“

PRAKTICKÉ MĚSÍČNÍ RITUÁLY

Marek Hawksight, 1978

„Jooo, plavání!“ projevila Bree velké nadšení.
„Je tu venkovní bazén,“ prozradil Cal a přešel celou místnost.

Otevřel dřevěné dveře zasazené ve výklenku. Do pokoje zava-
nul svěží noční vzduch, uhasil několik plamenů a ostatní roz-
tančil.

„Tak jo, zní to skvěle,“ pochvalovala si Jenna.
Ethan byl úplně rozpálený, čelo měl pod hustými kudrnami

vlhké. Otřel si obličej rukávem košile z armádních přebytků.
„Koupel by se hodila.“

Raven a Beth se na sebe usmály jak siamské kočky v kresle-
ném filmu Lady a Tramp a zamířily ke dveřím. Robbie na mě
kývl a šel za nimi. Bree už vycházela z místnosti.

„Cože, venkovní bazén?“ podivila jsem se.
Cal se na mě usmál. „Je vyhřívaný.“
Samozřejmě, hlavně mi letělo hlavou, že s sebou nemám

plavky, ale nějak mě napadlo, že kdybych se o tom zmínila,
všichni by se mi vysmáli. Vyšla jsem ze dveří za Sharon, za
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mnou šel Cal. Venku nás čekalo točité schodiště, které vedlo
až dolů na terasu. Přidržovala jsem se pevně zábradlí, sestupo-
vala a doufala, že neztratím rovnováhu.

Ucítila jsem na rameni Calovu ruku. „V pořádku?“
Přikývla jsem. „Hmm.“
Kamenná terasa v měsíčním světle bledě svítila. Venkovní

nábytek byl zakrytý nepromokavými potahy a připomínal vel-
ké hranaté duchy. Na protější straně oddělovala terasu od
zahrady řada vysokých keřů upravených do úhledných pravo-
úhlých tvarů. V živém plotě byl vystříhaný otvor a Cal na něj
ukázal.

Vzhlédla jsem k obloze a bez bundy a bot se zachvěla. Do-
růstající měsíc vypadal jak ukousnutá sušenka. Jeho světlo se
snášelo dolů a svítilo nám na cestu.

Otvorem v živém plotu jsme vstoupili na nedotčenou louku
s hebkou travou, která ještě nezhnědla. Pod bosýma nohama
působila jak sametový mech.

Za loukou byl bazén. Měl klasické tvary, téměř řecké. Jed-
noduchý pravoúhlý obvod, žádný skokanský můstek, žádné
zábradlí. Ze všech stran ho obklopovala řada vysokých kamen-
ných sloupů porostlých popínavými rostlinami, ze kterých už
začalo opadávat listí. Na jedné straně byly převlékací kabiny
a já začala doufat, že Calova rodina má na skladě plavky pro
hosty.

Potom jsem uviděla Jennu a Matta, jak se soukají z oblečení,
a vytřeštila jsem oči. To ne, pomyslela jsem si. V žádném pří-
padě. Otočila jsem se a hledala Bree, ale uviděla jsem, že stojí
za mnou jen v podprsence a kalhotkách a oblečení odhazuje
na lehátko.

„Bree,“ zasyčela jsem, když si rozepla podprsenku. Stáhla si
kalhotky a vypadala jak nádherná mramorová socha. Raven
a Beth si navzájem rozepínaly knoflíky a háčky, smály se a je-
jich zuby v měsíčním světle zářily. Nahé se za zvonění svých
šperků rozeběhly k bazénu a skočily do vody.

Potom do vody vklouzli Jenna a Matt. Matt plaval za Jennou
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temnou hladinou. Jenna se zasmála, potopila se, zase se vyno-
řila a uhladila si namočené vlasy. Vypadala jak z jiných časů,
téměř pohansky. Mně na čele vyrazil pot. Prosím, jen a@ se to
nezvrhne v nějaké orgie, žádala jsem kohokoli, kdo uslyší moje
myšlenky. Na tohle já nejsem připravená.

„Klid,“ promluvil za mnou Cal. Zaslechla jsem šustění jeho
oblečení a silou vůle jsem se ovládla, abych neomdlela. Za
chvilku ho uvidím nahého. Nahého Cala. Celého. Panebože.
Chtěla jsem ho vidět, ale zároveň mnou zmítala nejistota. Po-
ložil mi ruku na rameno a já vyskočila skoro metr do vzduchu.

„Klid,“ řekl znovu a otočil mě čelem k sobě. Svlékl si košili,
ale džíny měl ještě na sobě. „Nezvrhne se to v orgie.“

Překvapilo mě, jak tak přesně přečetl moje myšlenky.
„Toho jsem se nebála,“ namítla jsem a vyděšeně si uvědomi-

la, že se mi třese hlas. „Já jen, že… snadno nastydnu.“
Zasmál se a začal si rozepínat džíny. Dech mi uvázl v hrdle.

„Nenastydneš,“ ujistil mě.
Sundal si kalhoty a já otočila hlavu k bazénu. Byla jsem

odměněna pohledem na nahého Robbieho, který dlouhými
kroky kráčel do vody. Co dál?

Ethan seděl na lehátku a svlékal si ponožky. Košili už neměl,
z úst mu čouhala zapálená cigareta a zelené plátěné kalhoty
měl napůl rozepnuté. Naposledy potáhl z cigarety a zamáčkl
ji o zem. Potom vstal a spustil kalhoty, zrovna když kolem něj
procházely Bree a Sharon k bazénu. Přimhouřil oči a zadíval
se na jejich nahá těla, potom kalhoty stáhl z nohou a vydal se
za nimi. Skočil šipku do hluboké části bazénu a já se v duchu
modlila, aby uměl plavat a nebyl moc zkouřený.

Raven a Bethnasebe cákaly vodu, potom Beth zavýskla a vy-
skočila, na jejím nahém těle se zatřpytily kapičky vody. Vedle
se vynořil Ethan a šklebil se jak mazaná liška. S vlhkými vlasy
z čela a bez toho strašného nedbalého oblečení byl hezčí než
obvykle a Sharon na něj překvapeně koukala, jako kdyby pře-
mýšlela, kdo to je.

Kolem mě procházel Cal. „Tak pojL, Morgan,“ pobídl mě
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a napřáhl ke mně ruku. Byl úplně nahý a mně zrudly tváře, jak
jsem se snažila nepodívat se dolů.

„Já nemůžu,“ zašeptala jsem a doufala, že nikdo jiný mě ne-
slyší. Připadala jsem si jak největší srab. Podívala jsem se k ba-
zénu a viděla, že nás Bree pozoruje. Zmohla jsem se na chabý
úsměv a ona se taky usmála, oči upřené na Cala.

Čekal. Kdybychom tu byli spolu sami, možná bych se pře-
konala. Možná bych si svlékla oblečení a modlila se, aby ne-
patřil k těm, co nejdřív koukají holkám na prsa. Ale všechny
holky tady byly krásnější než já a měly dokonalejší tělo. Každá
měla větší poprsí. To Sharonino bylo obrovské.

Potřebovala jsem únikovou cestu. Především jsem byla úpl-
ně ochromená, tohle bylo prostě příliš.

„Prosím, pojL si zaplavat,“ přemlouval mě Cal. „Nikdo se
tě ani nedotkne. Slibuju.“

„O to nejde,“ zamumlala jsem. Chtěla jsem se na něj podívat,
ale nemohla jsem, když se on díval na mě. Zmítaly mnou
rozpaky.

„Voda má spoustu zvláštních vlastností,“ neztrácel Cal trpě-
livost. „Když je člověk obklopený vodou, obzvláš@ za svitu
měsíce, je to úplně magické, dodává to zvláštní druh energie.
Chci, abys to cítila. Tak si prostě nech kalhotky a podprsenku.“

„Já podprsenku nenosím,“ vyjelo ze mě a hned jsem se chtě-
la nakopnout.

Usmál se. „Vážně?“
„Vlastně ji ani nepotřebuju,“ zamumlala jsem neš@astně.
Naklonil hlavu a pořád se usmíval. „Vážně,“ řekl.
Přepadla mě panika, bylo mi na omdlení.
„Musím domů. Děkuju za kruh.“ Odvrátila jsem se. Přijela

jsem s Bree, takže mi došlo, že mám před sebou dlouho chlad-
nou procházku. Přechod od úžasného kruhu k tomuhle bolest-
nému ponížení byl k nesnesení. Nemohla jsem se dočkat, až
budu doma, ve své posteli.

Vzápětí mě Calova ruka chytila zezadu za košili. Něžně mě
přitáhl k sobě. Ani jsem nedýchala. Nemyslela. Sklonil se,

76



jednou rukou mě vzal pod koleny a zvedl mě. Kupodivu jsem
se v jeho náručí necítila těžká a neforemná, nýbrž lehounká
a malá. Přestala jsem rozebírat své pocity. Přestala jsem vnímat
ostatní kolem sebe.

Klidně kráčel po schodech do mělké části bazénu. Nepro-
testovala jsem, vůbec nic jsem neříkala. Ani nevím, jestli bych to
dokázala. Potom nás obklopila voda stejné teploty, jakou mělo
moje tělo, a my se k sobě tiskli pod měsícem.

Bylo to děsivé, divné, tajemné, vzrušující, ohromující.
A bylo to magické.
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Co se má stát

„Pokud se ocitneš mezi dvěma bojujícími klany, zalehni na
břicho na zem a modli se.“

Staré skotské přísloví

Když jsem následující den přišla z kostela, Bree seděla na
schodech u našeho domu a tvářila se odtažitě a naštvaně.

Večer předtím jsem se domů svezla s Beth, protože já mám
přikázáno, kdy se musím večer vrátit, a Bree ne. Ale ze strnu-
lého pohledu, který na mě vrhla, když jsem odcházela z Calova
domu, jsem poznala, že tohle přijde.

Šly jsme dovnitř a nahoru do mého pokoje.
„Myslela jsem, že jsme kamarádky,“ zasyčela, sotva se za-

vřely dveře.
Nepředstírala jsem, že nevím, o čem je řeč. „Samozřejmě že

jsem tvoje kamarádka,“ ujistila jsem ji a rozepínala jsem si
u toho šaty, které jsem měla v kostele.

„Tak mi tedy vysvětli ten včerejšek,“ obořila se na mě s při-
mhouřenýma očima. Založila si ruce na prsou a dosedla na
kraj mojí postele. „Ty a Cal, v bazénu.“

Přetáhla jsem si přes hlavu tričko a vzala si ze zásuvky po-
nožky. „Nevím, jak to vysvětlit. Tedy, vím, že máš Cala ráda.
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Vím, že já pro tebe nejsem konkurence. Já jsem nic neudělala.
Chci říct, panebože, hned, jak jsem dosáhla na dno, pustil mě.“
Natáhla jsem si ponožky a nasoukala se do svých nejstarších,
nejpohodlnějších džín a automaticky je dole ohrnula asi dva
centimetry.

„No a co to předstíraný upejpání předtím? Hrálas to na něj?
Doufalas, že z tebe strhá šaty?“ Výsměšný tón v jejím hlase se
mě dotkl a začalo to ve mně vřít.

„Jasně že ne!“ odsekla jsem. „Kdyby ze mě strhal šaty, s kři-
kem bych běžela domů a zavolala policii. NebuL blbá.“

Bree vstala a zabodla do mě prst. „Ty nebuL blbá!“ zaječela.
Takhle jsem ji ještě nikdy neviděla. „Dobře víš, že jsem do něj
zamilovaná!“ Tvářila se rozzuřeně. „Ne že ho jen mám ráda!
Miluju ho. A chci ho. A chci, aby tys ho nechala na pokoji!“

„Tak jo!“ prakticky jsem křičela. Rozhodila jsem rukama.
„Jenže já jsem nic neudělala a nemůžu ovlivnit, co dělá on!
Možná mi věnuje pozornost, protože chce, abych byla čaro-
dějnice.“ Jakmile jsem to vyslovila, zůstaly jsme na sebe s Bree
koukat. Ve svém nitru jsem najednou cítila, že je to pravda. Bree
svraštila obočí, jako kdyby si přehrávala předcházející večer.

„Podívej,“ pokračovala jsem už klidnějším hlasem, „nevím,
o co mu jde. Podle všeho má někde jinou přítelkyni, nebo ho
třeba už dostala Raven. Ale určitě vím, že já po něm nejedu.
To je všechno, co ti k tomu můžu říct. A to ti bude muset sta-
čit.“ Přehodila jsem si vlasy přes rameno a začala si zaplétat
rychlými zkušenými pohyby cop.

Bree se na mě ještě chvíli mračila, potom nakrabatila obličej
a klesla zpátky na postel. „Dobře,“ vydechla a znělo to, jako
kdyby se snažila nerozbrečet. „Máš pravdu. Omlouvám se. Ty
jsi nic nedělala. Já jsem žárlila, to je všechno.“ Zakryla si obličej
rukama a sklonila se k polštářům. „Když jsem viděla, jak tě
nese, prostě jsem šílela. Ještě nikdy jsem nikoho takhle moc
nechtěla. Celý týden jsem ho zpracovávala a on si mě vůbec
nevšímá.“

Ještě jsem byla naštvaná, ale nějak zvráceně jsem ji i litovala.
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Sedla jsem si na židli u stolu a začala: „Bree, Cal vystoupil ze
svýho covenu, než se přestěhovali, a doufá, že mu pomůžeme
s tím, aby tady vytvořil nový. Ví, že mě wicca zajímá, a řekla
bych, že mu přijde, nevím, asi zajímavý nebo tak, že mám sil-
nou reakci na kruhy. Možná si myslí, že bych mohla být dobrá
čarodějnice, a na tom mu záleží.“

Bree vzhlédla s očima plnýma slz. „Ty máš opravdu tak
silnou reakci, nebo to jen předstíráš?“ zeptala se roztřeseným
hlasem.

Oči mi málem vypadly z důlků. „Proboha, Bree! Proč bych
to asi předstírala? Je to nepříjemný.“ Zavrtěla jsem hlavou.
„To je, jako kdybys mě vůbec neznala. Ale abych odpověděla
na tvoji otázku, ne, nepředstírám, že mám silnou reakci.“

Bree si zakryla obličej a rozplakala se. „Promiň,“ vzlykala.
„Nemyslela jsem to tak. Je mi jasný, že nic nepředstíráš. Už ne-
vím, co dělám.“ Vstala a vytáhla si z krabice kapesníček, potom
přišla ke mně a objala mě. Bylo pro mě těžké ji také obejmout,
ale nakonec jsem to samozřejmě udělala. „Promiň,“ omlouvala
se znova. „Omlouvám se, Morgan.“

Stály jsme tam pár minut, Bree plakala a já měla taky na
krajíčku. Už jste se někdy báli rozbrečet, protože jste si nebyli
jistí, jestli byste někdy přestali? Tak jsem se cítila. Hádka s Bree
byla hrozná. Chtít Cala a nemít šanci, z toho jsem byla zoufalá.
Pro moji nejlepší kamarádku byla noční můra, že chce téhož
kluka jako já. Odhalit složitý svět wiccy a cítit, že vás to přita-
huje, bylo téměř děsivé.

Nakonec se Bree uklidnila, odtáhla se ode mě a otírala si nos
a oči. „Moc mě to mrzí,“ šeptala. „Odpustíš mi?“

Zaváhala jsem jen na chviličku, potom jsem přikývla. Mám
Bree ráda. Po své rodině nejradši na světě. Povzdechla jsem si
a obě jsme se šly posadit na moji úzkou postel.

„Hele, včera večer jsem se nechtěla svlíknout, protože… se
stydím. Přiznávám se, jo? Jsem prostě srab. Ani za nic bych si
nestoupla nahá vedle tebe a těch ostatních holek.“

Bree popotáhla a podívala se na mě. „O čem to mluvíš?“
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„Bree, prosím tě, vím dobře, jak vypadám. Mám zrcadlo.
Nejsem sice úplná příšera, ale nevypadám jako ty. Ani jako
Jenna. Nebo dokonce Mary K.“

„Jsi hezká,“ řekla Bree a zamračila se.
Obrátila jsem oči v sloup. „Bree, vždy@ jsem úplně obyčejná.

A určitě sis všimla, že mi příroda jaksi pozapomněla tady ve-
předu něco nadělit.“

Breeiny tmavé oči rychle zabloudily na moji hruL a já si
založila ruce na prsou.

„Ne, jsi tak akorát,“ snažila se chabě.
„Jsem tak akorát plochá jak prkno,“ opáčila jsem. „Takže

jestli si myslíš, že budu nahá poskakovat s tebou, slečnou 36C,
Jennou, Raven, Beth a lednovou miss Sharon Goodfineovou,
tak ses pomátla. A ještě před klukama, se kterýma chodím do
školy! No promiň! Určitě chci, aby Ethan Sharp věděl, jak
vypadám nahá. Prokrista! V žádným případě!“

„Neber jméno boží nadarmo,“ okřikla mě Mary K., která
strčila dovnitř hlavu ze společné koupelny. „Kolem koho jsi
poskakovala nahá?“

„Do háje, Mary K.! Nevěděla jsem, že jsi tady!“ vyjekla jsem.
Ušklíbla se na mě. „To je mi jasný. Takže kolem koho jste

poskakovaly nahý? Můžu jít příště s vámi? Mně se moje tělo
líbí.“

Začala jsem se smát a hodila jsem po ní polštář. Bree se taky
rozesmála a mně se ulevilo, že je naše hádka zažehnaná.

„Ty nikde nahá pobíhat nebudeš,“ upozornila jsem ji rádoby
přísným tónem. „Je ti čtrnáct, a@ už si o tom Bakker Blackburn
myslí, co chce.“

„Ty chodíš s Bakkerem?“ zeptala se Bree. „Měla jsem s ním
rande.“

„Vážně?“ podivila se Mary K.
„No jo, pravda,“ uvědomila jsem si. „Zapomněla jsem.“
„Párkrát jsme si vyšli v prvním ročníku,“ prozradila Bree.

Narovnala se a protáhla si záda.
„A co se stalo?“ chtěla vědět Mary K.
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„Pustila jsem ho k vodě,“ odpověděla Bree bez výčitek. „Ran-
jit mě pozval na rande. Ranjit má hrozně krásné oči.“

„A potom Ranjit pustil k vodě tebe a začal chodit s Leslie
Rainesovou,“ připomněla jsem jí, když se mi celá ta story
vybavila. „Chodí spolu pořád.“

Bree pokrčila rameny. „Co se má stát, stane se. Nečiň dru-
hému, co nechceš, aby činil tobě.“

Což je samozřejmě jedna ze základních zásad wiccy.
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Neklid

„Jestliže se podíváš, poznáš znamení rodu na jeho potom-
stvu. Tato znamení mají různé formy, ale zkušený pátrač
vždy nějaké odhalí.“

ZÁPISKY SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO

bratr Paolo Frederico, 1693

Vůbec nerozumím mámě. Neudělala jsem přece nic špatného. Dou-
fám, že se uklidní. Musí, prostě musí.

V pondělí odpoledne jsem vynechala šachový kroužek a jela
do Red Kill do obchodu Praktické magično. Cestou jsem vstře-
bávala oblíbené známky podzimu: stromy žíhané jasnými živými
barvami jakoby na protest proti zimní melancholii. Vysoká
tráva u krajnice byla opeřená a hnědožlutá. Farmáři prodávali
dýně, tykve, pozdní kukuřici, jablka a jablečné koláče.

V Red Kill jsem našla místo na parkování přímo před ob-
chodem. Uvnitř bylo zase příšeří a spousta těžkých vůní byli-
nek, olejů a kadidla. Zhluboka jsem dýchala, zatímco si moje
oči zvykaly na šero. Tentokrát tu bylo víc zákazníků než mi-
nule.

Procházela jsem mezi regály s knihami a hledala něco o dě-
jinách wiccy. Včera večer jsem dočetla knihu Sedm velkých
klanů a byla jsem lačná po dalších informacích.
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Ze všeho nejdřív jsem narazila na Paulu Steenovou, tetinu
novou přítelkyni. Seděla na bobku a prohlížela si knihy na
spodní polici. Vzhlédla, uviděla mě, poznala a usmála se. „Mor-
gan!“ Vstala. „To je ale náhoda. Jak se vede?“

„No, dobře,“ odpověděla jsem a taky jsem se usmála. „A jak
se máte vy?“

Paula se mi líbila, ale potkat ji tady mi připadalo divné a byla
jsem z toho trochu nervózní. Mohla by se zmínit tetě a ta by
to řekla mojí mámě. Neměla jsem před rodiči žádná tajemství,
opravdu, ale o kruzích, Calovi nebo wicce jsem se jim neobtě-
žovala povědět.

„Dobře. Spousta práce jako obvykle. Dneska mi ale zrušili
jednu operaci, tak jsem zdrhla a zašla sem.“ Rozhlédla se po
obchodě. „Tohle místo miluju. Mají tady spoustu parádních
věcí.“

„To jo,“ přitakala jsem. „Vy… se zajímáte o wiccu?“
„Ne, já ne.“ Paula se zasmála. „Ale znám hodně lidí, kteří

ano. Je to takové ženské téma a mezi lesbičkami populární. Ale
já jsem židovka. Tady hledám nějaké homeopatické knihy se
zaměřením na zvířecí medicínu. Nedávno jsem byla na konfe-
renci, kde nám předváděli masáže domácích zvířat, tak hledám
další informace.“

„Vážně?“ Zazubila jsem se. „Něco jako dopřejte svému ně-
meckému ovčákovi masáž?“

Paula se zase zasmála. „Přesně tak. Je to jako u lidí, léčba
dotykem ještě neřekla svoje poslední slovo.“

„To je super.“
„A co ty? Ty se zajímáš o wiccu?“
„No… jsem zvědavá,“ vysvětlovala jsem zdrženlivě, protože

jsem jí nechtěla vyklopit všechny svoje zmatené pocity. „Jsem
katolička a tak, jako naši,“ pokračovala jsem ve spěchu. „Ale
wicca je podle mě… zajímavá.“

„Jako u všeho, jde o to, co tomu obětuješ,“ poznamenala
Paula.

„Ano, to je pravda,“ souhlasila jsem.
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„Tak jo, radši poběžím. Ráda jsem tě viděla, Morgan.“
„Já vás taky. Pozdravujte tetu Eileen.“
Paula si vzala knihy a odešla a já jsem zase začala prohlížet

regály. Našla jsem knihu, která zeširoka pojednávala o obec-
ných dějinách wiccy a také měla popisovat rozdíly mezi jed-
notlivými wiccanskými tradicemi: piktskou, kaledonskou, kelt-
skou, germánskou, italskou a dalšími, o kterých jsem se už
dozvěděla na internetu. Zastrčila jsem si ji pod paži a šla si pro-
hlédnout zboží do druhé části obchodu: kadidlo, třecí misky
s tloučkem, svíce roztříděné podle barev. Zahlédla jsem svíčku
znázorňující spojení ženy s mužem, a to mi připomnělo mě
a Cala. Potom jsem v duchu přeskočila k obrázku Cala s Bree.
Získala bych Cala, kdybych pálila tuhle svíci? Co by udělala
Bree?

Byla pěkná hloupost na to vůbec myslet.
Stoupla jsem si do fronty, kolem mě se vznášely vůně skořice

a muškátového oříšku.
„Morgan, jsi to ty?“
Otočila jsem se a zjistila, že koukám na paní Petrieovou od

nás z kostela. „Dobrý den,“ pozdravila jsem trochu škrobeně.
To je tedy náhodička. Nějak jsem čekala, že si při svém odpo-
ledním dobrodružství užiju víc soukromí.

Paní Petrieová byla menší než já, ale kam až mi pamě@ sahala,
vůbec se neměnila. Vždycky nosila dokonale čisté kostýmy,
punčochy a sladěné boty. Do kostela chodila v klobouku.

TeL si četla titul mojí knihy. „Zřejmě pracuješ na nějakém
úkolu,“ usoudila a usmála se.

„Ano,“ potvrdila jsem a přikývla. „Probíráme různá světová
náboženství.“

„To je zajímavé.“ Naklonila se blíž a ztišila hlas. „Tohle je
opravdu výjimečné knihkupectví. Některé zdejší věci jsou od-
pudivé, ale majitelé jsou moc milí.“

„Aha,“ zablekotala jsem. „A, ehm, proč jste tady vy?“
Paní Petrieová ukázala na stěnu s kořením a bylinkami. „Víš,

že jsem proslavená svojí bylinkovou zahrádkou,“ řekla hrdě.
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„Patřím k jejich dodavatelům. Také pěstuji bylinky pro některé
restaurace ve městě a pro obchod se zdravou výživou.“

„Vážně? To jsem netušila.“
„Ano. Jen jsem jim sem hodila nějaký sušený tymián a po-

slední letní kmín. Ale už musím běžet. Ráda jsem tě viděla,
drahoušku. VyřiL pozdravy rodičům.“

„Vyřídím,“ ujistila jsem ji. „Na viděnou v neděli.“ No, to
určitě. Když zmizela za dveřmi, oddechla jsem si.

Ta nečekaná setkání mě tak rozptýlila, že jsem zapomněla,
jak divně se minule choval prodavač. Ale jakmile jsem položila
knihy na pult, ucítila jsem zase jeho pohled.

Beze slova jsem vytáhla peněženku a odpočítala peníze.
„Myslel jsem si, že se vrátíte,“ promluvil tiše, když markoval

knihy.
Zachovala jsem kamennou tvář a nepodívala se na něj.
„Máte na sobě znamení Bohyně,“ pokračoval. „Víte, z kte-

rého jste klanu?“
Vyděšeně jsem na něj pohlédla. „Já nepocházím z žádného

klanu,“ řekla jsem.
Prodavač naklonil zamyšleně hlavu. „Jste si jistá?“
Vrátil mi drobné, já si je vzala, rychle jsem popadla knihu

a vyšla ven. Když jsem startovala Ponorčin velký osmiválcový
motor, přemýšlela jsem o sedmi velkých klanech. Za posled-
ních několik set let se rozpadly a už skoro neexistovaly. Zavr-
těla jsem hlavou. Jediný klan, do něhož patřím, je klan rodiny
Rowlandsových, a@ už si prodavač myslí, co chce.

Jela jsem domů úzkými silničkami a nechala jsem za sebou
šmouhy divokého listoví. Přitom jsem se oddávala snění, kte-
rému jsem podléhala stále častěji: Vzpomínala jsem na tu vzác-
nou chvíli, kdy mě Cal ve svitu měsíce nesl do vody. Fantazie
i pamě@ se rozběhly zároveň a já jsem si už nebyla jistá, jestli
se to opravdu stalo.

Ten večer vařila Mary K. a na mě vyšel úklid. Stála jsem
u dřezu, myla talíře, snila o Calovi, přemýšlela o tom, jestli šli
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s Bree dneska po škole někam spolu. Políbili se už? Sevřela se
mi hruL a poručila jsem své mysli, a@ už mě nemučí.

Proč se Cal zamotal do mého života? To mi nešlo z hlavy.
Připadalo mi, že to má nějaký důvod. Jen jsem doufala, že to
není nějaká krutá karmická odplata.

Zavrtěla jsem hlavou a rozmáčkla mýdlové bubliny. Vzpa-
matuj se, říkala jsem si, když jsem začala skládat talíře do
myčky.

„Víte, z kterého jste klanu?“ zeptal se mě prodavač. To se
mě klidně mohl zeptat: „Z jaké planety jste?“ Nepochybně
nepocházím z jednoho ze sedmi klanů, ačkoli je zajímavé o tom
přemýšlet. Bylo by to tak trochu jako zjištění, že váš skutečný
otec je celebrita a chce vás mít u sebe. Příslušníci sedmi velkých
klanů byli vlastně takové wiccanské celebrity, které pravděpo-
dobně vládly nadpřirozenými schopnostmi a pyšnily se tisíci-
letou historií.

Přeskládala jsem skleničky v horním patře myčky. V knize,
kterou jsem koupila, stálo, že příslušníci sedmi velkých klanů
se stranili zbytku lidstva tak dlouho, až skutečně představovali
zvláštní a odlišný genotyp. Moji rodiče… moje rodina. Jsme
úplně normální. Ten prodavač se spletl.

Zničehonic jsem upustila houbičku, kterou jsem držela, a na-
rovnala se. Zamračila jsem se a vyhlédla z okna. Byla tma.
Rozhlédla jsem se po kuchyni a měla silný pocit, že… nebyla
jsem si jistá. Blíží se bouřka? Ve vzduchu se vznášela jakási
neurčitá hrozba.

Právě jsem zaklapla dvířka myčky, když se rozlétly dveře od
kuchyně. V nich stáli moji rodiče, táta vypadal vylekaně, mam-
ka pevně svírala rty a tvářila se rozzlobeně.

„Co se děje?“ zeptala jsem se, vypnula jsem vodu a cítila, jak
mi začíná bušit srdce.

Mamka si pročísla rukou svoje rovné rudohnědé vlasy, stej-
né, jako má Mary K. „Jsou tvoje?“ zeptala se. „Tyhle knihy
o čarodějnicích?“ Držela v ruce knížky, které jsem si koupila
v Praktickém magičnu.
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„No jo,“ potvrdila jsem. „A co?“
„Proč je máš?“ chtěla vědět máma. Ještě se nepřevlékla

ze šatů, které nosí do práce, a vypadala pomačkaně a znaveně.
„Je to zajímavý,“ odpověděla jsem jako opařená jejím tó-

nem.
Rodiče se na sebe podívali. Stropní světlo se odrazilo od

ta@kovy pleši.
„Je v tom namočený i někdo další ze školy, nebo jen ty?“

vyptávala se mamka dál.
„Mary Grace,“ pokusil se ji otec zarazit, ale vůbec si ho

nevšímala.
Cítila jsem, jak se mračím. „Jak to myslíš? O nic přece nejde,

ne?“ Zavrtěla jsem hlavou. „Prostě mě to… zajímá. Chtěla
jsem se o tom něco dozvědět.“

„Morgan,“ spustila matka a já nevěřila vlastním očím, jak
rozzlobeně vypadá. Máma skoro vždycky zachovává klid.

„Tvoje maminka se snaží říct,“ zasáhl otec, „že tyhle knihy
o čarodějnictví nepatří k těm, které bychom si přáli, abys čet-
la.“ Odkašlal si a popotáhl si véčkový výstřih na svetru. Vypa-
dal u toho neuvěřitelně nesvůj.

Otevřela jsem pusu. „A to jako proč?“
„Ty se ptáš proč?“ obořila se na mě mamka a já málem nad-

skočila. „Protože to je čarodějnictví!“
Vykulila jsem na ni oči. „Ale to není… žádná černá magie

nebo tak,“ pokusila jsem se o vysvětlení. „Tím chci říct, že na
tom není nic škodlivýho nebo hrozivýho. Jde jen o to, že se
lidi snaží být v kontaktu s přírodou. Tak prostě oslavují úpl-
něk.“ O svíčkách ve tvaru penisu, proudech energie nebo na-
haté koupeli jsem se nezmínila.

„Jde o mnohem víc,“ trvala mamka na svém. Třeštila hnědé
oči a byla napjatá jak struna. Obrátila se na mého otce. „Seane,
pomoz mi.“

„Podívej, Morgan,“ promluvil otec mnohem klidněji. „Dě-
láme si starosti. Myslím, že jsme hodně liberální, ale jsme
katolíci. To je naše náboženství. Jsme součástí katolické církve.
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Katolická církev neuznává čarodějnictví nebo lidi, kteří čaro-
dějnictví studují.“

„To snad není pravda,“ začínala jsem ztrácet trpělivost. „Cho-
váte se, jako kdyby to byla nějaká hrozba nebo co.“ Hlavou
mi proletěly vzpomínky, jak mi bylo po dvou kruzích špatně.
„Ale tohle je wicca. To je, jako když se lidi rozhodnou protes-
tovat proti pokusům na zvířatech nebo chtějí tancovat kolem
májky.“ Vybavila se mi některá fakta z knihy. „Katolická cír-
kev přijala hezkou řádku tradic, které mají původ ve wicce.
Jako třeba vánoční jmelí a velikonoční vajíčka. Obojí to byly
prastaré symboly náboženství, které vzniklo dávno před křes-
@anstvím a judaismem.“

Mamka na mě civěla. „Tak podívej, děvenko,“ spustila a já
jsem poznala, že je opravdu rozzlobená. „Já ti říkám, že v na-
šem domě se žádné čarodějnictví tolerovat nebude. Katolická
církev to nepromíjí. My věříme v jednoho Boha. A teL chci,
aby odtud tyhle knížky zmizely!“

Bylo to, jako kdyby moji mámu nahradil nějaký mimozem-
š@an. Tohle se jí vůbec nepodobalo, takže jsem na ni jen zírala
a stála s otevřenou pusou. Táta měl ruku na jejím rameni a oči-
vidně se ji snažil uklidnit, ale ona se na mě mračila, vrásky
kolem úst se jí prohloubily, v očích měla vztek, chlad a…
strach?

Nevěděla jsem, co na to mám říct. Moje mamka byla obvykle
neuvěřitelně rozumná.

„Myslela jsem, že věříme v Otce, Syna a Ducha Svatýho,“
neodolala jsem. „To jsou tři.“

Chvíli to vypadalo, že mamku snad raní mrtvice, na krku jí
naskočily žíly. Najednou jsem si uvědomila, že jsem už větší
než ona. „Běž do svého pokoje!“ zaječela a já zase nadskočila.
Nejsme zrovna rodina, kde by se zvyšoval hlas.

„Mary Grace,“ ozval se táta.
„Běž!“ vykřikla mamka ještě jednou, máchla rukou a ukáza-

la na dveře. Skoro to vypadalo, že mě chce praštit, což mě
úplně šokovalo.

89



Ta@ka se váhavě dotkl mámina ramene. Měl protáhlý obličej
a za brýlemi s drátěnými obroučkami ustaraný pohled.

„Už jdu,“ zamumlala jsem a obešla ji velkým obloukem. Vy-
dupala jsem schody a práskla za sebou dveřmi. Dokonce jsem
se i zamkla, což mi nikdo nepřikázal. Posadila jsem se na
postel, úplně vyděšená, a snažila se nerozbrečet.

Pořád a pořád jsem přemýšlela o jediném: Čeho se mamka
tak bojí?
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Do hloubky

„Král a královna toužili mnoho let po dítěti a nakonec
adoptovali holčičku. Avšak k jejich neštěstí bylo předur-
čeno, že dítě doroste obrovské velikosti a pozře je svým
ocelovým chrupem.“

Z ruské pohádky

„Tak pročpak jsi pod křížem?“ zeptala se mě druhý den ráno
Mary K.

Vycouvala jsem Ponorkou z příjezdové cesty s dvěma jaho-
dovými poptartkami mezi zuby.

Jednou, když byla Mary K. malá, něco provedla a mamka jí
přísným hlasem řekla, že z toho bude mít pořádné potíže, ale
ona rozuměla, že bude pod křížem, a vůbec jí to pochopitelně
nedávalo smysl. Od té doby to používáme.

„Četla jsem něco, co naši nechtějí, abych četla,“ zamumlala
jsem a snažila se nerozprskat kousky poptartky po celé palubní
desce.

Mary K. vykulila oči. „Jako pornografii?“ vyjekla nadšeně.
„Kdes ji vzala?“

„Žádnou pornografii,“ odsekla jsem popuzeně. „O nic straš-
nýho nešlo. Nechápu, proč tak vyváděj.“

„Tak co to tedy bylo?“ naléhala sestra.
Obrátila jsem oči v sloup a zařadila rychlost. „Knížky o wic-
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ce,“ prozradila jsem jí. „To je takové prastaré náboženství,
starší než judaismus a křes@anství.“ Jak z učebnice.

Sestra se zamyslela. „No, to je tedy nuda,“ usoudila nakonec.
„Proč nemůžeš číst porno nebo něco zábavného, co bych si
mohla půjčit?“

„Možná příště,“ slíbila jsem jí a zasmála se.

„Děláš si srandu,“ vyhrkla Bree a vytřeštila oči. „Tomu ne-
věřím. To je příšerný.“

„Pěkná hloupost,“ přitakala jsem. „Říkali, že chtějí, aby ty
knihy zmizely z jejich domu.“ Lavička, na které jsme venku
seděli, studila a říjnové sluníčko jako by každým dnem sláblo.

Robbie chápavě přikyvoval. Jeho rodiče byli ještě pravověr-
nější katolíci než ti moji. Pochybovala jsem, že se jim svěřil se
svým zájmem o wiccu.

„Můžeš si je dát ke mně domů,“ navrhla Bree. „Mýmu tátovi
to je úplně fuk.“

Zapnula jsem si zip u bundy až ke krku a zachumlala se do
ní. Do začátku vyučování zbývalo jen pár minut a naše nová
smíšená klika se shromáždila u východního vstupu do školy.
Uviděla jsem Tamaru a Janice, jak kráčí k budově a se skloně-
nými hlavami si povídají. Chyběly mi. Poslední dobou jsem se
s nimi moc nevídala.

Cal seděl na lavičce proti nám vedle Beth. Na nohou měl
staré kovbojské boty s ošlapanými podpatky. Byl zticha, nedí-
val se na nás, ale já bezpečně věděla, že poslouchá každé naše
slovo.

„Pošli je někam,“ poradila mi Raven. „Nemůžou ti říkat, co
máš číst. Tady není policejní stát.“

Bree vyprskla. „To je nápad. Chci být u toho, až budeš
posílat Seana a Mary Grace někam.“

Neubránila jsem se úsměvu.
„Jsou to tvoji rodiče,“ přerušil najednou Cal svoje mlčení.

„Samozřejmě je miluješ a chceš brát ohled na jejich city. Na
tvém místě bych se taky cítil hrozně.“
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