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Wisty

Tohle mě zdrtí na duši. Celé město zlostných tváří na mě zírá, jako bych 
byla nějaké zlotřilé zvíře – což, namouduši, nejsem. Stadion je zaplněný do 
posledního místečka, přeplněný. Lidé stojí v uličkách, na schodištích, na be-
tonových ochozech a několik dalších tisícovek se utábořilo na hrací ploše. 
Žádná fotbalová mužstva tu ale dnes nejsou. I kdyby se pokusila vyjít ven, 
nedokázala by se dostat z tunelů.

Celá tahle obludnost se vysílá v televizi a taky na internetu. Jsou tu všech-
ny zbytečné časopisy a zbytečné noviny. Ano, po obvodu stadionu vidím ka-
meramany v pravidelných rozestupech na visutých hřadech.

Je tu i jedna z těch dálkově ovládaných kamer, co kloužou na kabelech nad 
plochou. Tamhle je – visí přímo před pódiem a zlehka se pohupuje ve větru.

Takže všemu určitě přihlíží o několik milionů očí víc, než kolik jich tu vi-
dím. Ale srdce mi puká z těch, co jsou tady na stadionu. Stát před desítkami, 
možná dokonce stovkami tisíc zvědavých, bezcitných anebo přinejmenším 
lhostejných tváří... může být něco děsivějšího?

A žádné oko nezvlhlo, kdepak slzy.
Nikdo neprotestuje.
Nikdo nedupe.
Nikdo nezvedá pěst v projevu solidarity.

Witch & Wizard
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Ani náznak, že by někoho vůbec napadlo vyrazit kupředu, prodrat se 
bezpečnostním kordonem a odvést mou rodinu do bezpečí.

Jak je vidět, tohle pro nás Allgoodovi není ten nejlepší den.
Vlastně se zdá, zatímco na obřích obrazovkách na obou koncích stadio-

nu bliká zpětný odpočet, že to bude náš den poslední.
Je to něco, o co se zasadil ten velmi vysoký a holohlavý muž ve věži, kte-

rou postavili uprostřed hřiště – vypadá jako kříženec předsedy nejvyššího 
soudu a Nemilosrdného Minga z Flash Gordonu.Vím, co je zač. Už jsem se 
s ním setkala. Je to Jediný, který je Jediný.

Přímo za Jeho Jediností se táhne obrovský transparent N. Ř. – NOVÝ 
ŘÁD.

A potom shromáždění lidé začnou skandovat, skoro zpívat: „Jediný, který 
je Jediný! Jediný, který je Jediný!“

Jediný pánovitě zvedne ruku a jeho zakuklení přisluhovači na pódiu nás 
potlačí kupředu, přinejmenším tak, jak to dovolí provazy kolem našich krků.

Vidím svého bratra, Whita, hezkého a statečného, jak shlíží na mecha-
nismy ovládající pohyb pódia. Uvažuje, jestli by se daly nějak zablokovat, 
jestli existuje způsob, jakým by se dalo zabránit, aby se uvolnily a my si při 
následném pádu zlomili vaz. Přemýšlí, jestli existuje způsob, jakým bychom 
z téhle šlamastyky mohli na poslední chvíli vyváznout.

Vidím mámu, jak potichu pláče. Samozřejmě ne nad sebou, ale kvůli 
Whitovi a mně.

Vidím tátu, vysoké tělo odevzdaně svěšené, jak se na mě a na bratra usmí-
vá – snaží se nám dodávat odvahy, připomíná nám, že ani během našich po-
sledních chvil na téhle planetě nemá smysl propadat trudnomyslnosti.

Ale to předbíhám. Na tomhle místě mám poskytnout úvod, nikoliv de-
tailní popis naší veřejné popravy.

Takže se trochu vraťme... 

10
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– Tak prohlásil Jedinému, který píše Výnosy
JEDINÝ, KTERÝ JE JEDINÝ

1.   Veškeré formy chování, jež NEJSOU v souladu se zákonem, logikou, 
řádem a vědou N. Ř. (včetně, ale nikoliv výhradně teologie, fi lozofi e 
a ZVLÁŠTĚ tvořivého a temného umění atd.) se tímto ZAKAZUJÍ.

2.   Všechny osoby mladší osmnácti let podstoupí zkoušku na 
spoŘÁDanost a MUSÍ SE PODROBIT předepsaným nápravným 
opatřením.

3   Jediný, který je JEDINÝ určuje, stanovuje, rozhoduje, zatýká a po-
pravuje podle svého uvážení. Každý, kdo NEUPOSLECHNE, bude 
ZATČEN a/nebo POPRAVEN.

- Tak prohlásil Jedinému, který píše Výnosy
JEDINÝ, KTERÝ JE JEDINÝ
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Kapitola 1

Whit

Někdy se probudíte a svět je úplně jiný.
Oči mě přinutil otevřít rachot kroužícího vrtulníku. Žaluziemi se prodra-

lo studené, modrobílé světlo a zalilo obývací pokoj. Skoro jako by byl den.
Ale den nebyl.
Rozespalýma očima jsem zamžoural na hodiny na DVD přehrávači: 2:10.
Začal jsem vnímat neutuchající dun, dun, dun – připomínající pomalý 

tlukot srdce. Dunění. Tlačící se dovnitř. Stále blíž.
Co se děje?
Dopotácel jsem se k oknu, po dvou hodinách bezvědomí na pohovce 

jsem přinutil tělo, aby se vrátilo k životu, a vykoukl jsem mezi lištami.
A potom jsem ustoupil a promnul si oči. Silně.
Protože není možné, abych viděl to, co jsem viděl. A nebylo možné, abych 

slyšel to, co jsem slyšel.
Byl to opravdu pravidelný, neúprosný dusot stovek vojáků? Pochodují-

cích v dokonalém souladu po mé ulici?
Silnice nebyla natolik blízko centra města, aby tvořila součást nějaké pře-

hlídkové trasy, natožpak aby po ní uprostřed noci proudili ozbrojenci v bo-
jových uniformách.

Zavrtěl jsem hlavou a několikrát poskočil, jak to mám ve zvyku dělat při 
rozcvičce. Prober se, White. Navíc jsem si dal facku. A potom se podíval ještě 
jednou.

Witch & Wizard
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Byli pořád tam. Vojáci pochodující po naší ulici. Stovky zřetelných vojá-
ků, kteří byli vidět díky šesti refl ektorům rozmístěných na nákladních 
autech.

Hlavou se mi pořád dokola honila jediná myšlenka: Tohle nemůže být 
pravda. Tohle nemůže být pravda. Tohle nemůže být pravda.

Potom jsem se rozpomněl na volby, na novou vládu, na blábolení rodičů 
o nesnázích, v nichž se ocitla naše země, na speciální vysílání v televizi, na poli-
tické petice, které spolužáci rozesílali po internetu, na vzrušené debaty mezi 
učiteli ve škole. Nic z toho mi až do onoho okamžiku nic neříkalo.

A než jsem si stačil dát všechny tyhle věci dohromady, u našeho domu 
stanul předvoj vojenské formace.

Skoro dřív, než jsem pochopil, co se děje, se od šiku oddělily dva ozbro-
jené oddíly a jako přepadové čety přeběhly trávník: jeden zaběhl za dům, 
druhý zaujal pozici před ním.

Odskočil jsem od okna. Poznal jsem, že nepřišli, aby mě a moji rodinu 
ochránily. Musel jsem varovat mámu, tátu, Wisty –

Ale právě když jsem se rozkřičel, vstupní dveře vyletěly ze závěsů.

Kapitola 2

Wisty

Sotva by se našlo něco obludnějšího, než když vás někdo uprostřed noci 
unese, přímo z vašeho vlastního domu. Vypadalo to zhruba takhle:

Probudil mě chaotický rachot kácejícího se nábytku, po němž se rychle 
ozval třeskot rozbíjeného skla, možná mámina porcelánu.

James Patterson
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Panebože, White, blesklo mi hlavou a ospale jsem potřásla hlavou. Můj 
starší bratr loni povyrostl o deset centimetrů a přibral patnáct kilo svalů. 
Takže z něj byl největší a nejrychlejší zadák široko daleko a taky hráč dosud 
neporaženého fotbalového týmu naší regionální střední školy, který protiv-
níkům naháněl největší hrůzu.

Mimo hřiště uměl však Whit být stejně nemotorný jako typický medvěd – 
pokud by se takový normální medvěd posilnil basou Red Bullů a myslel si 
o sobě bůhvíco, protože vleže vzepře 125 kilo a všechny holky ze školy jsou 
přesvědčené, že je to pořádný kus chlapa.

Převrátila jsem se a přetáhla si polštář přes hlavu. Ještě než začal pít, Whit 
nedokázal projít naším domem, aniž by něco srazil. Hotový syndrom slona 
v porcelánu.

Věděla jsem, že zrovna o tohle dnes v noci nejde.
Před třemi měsíci doslova a do písmene zmizela, bez jediné stopy, jeho 

přítelkyně Celia. A teď už si všichni mysleli, že se nejspíš nikdy nevrátí. Její 
rodiče z toho byli úplně rozhození, a Whit jakbysmet. Abych pravdu řekla, 
tak já taky. Celia byla – je – moc hezká, chytrá, vůbec ne namyšlená. Je to 
totálně skvělá holka, i když má prachy. Její otec ve městě vlastní autosalon 
s luxusními vozy a její máma je bývalá královna krásy. Nemohla jsem uvěřit, 
že se něco takového stane někomu, jako je Celia.

Slyšela jsem, jak se otevřely dveře do ložnice mých rodičů a zavrtala jsem 
se do své útulné postele s fl anelovým povlečením.

Pak se ozval tátův ryčný hlas. Nikdy jsem ho neslyšela tak naštvaného.
„Tohle snad není pravda! Tady nemáte co pohledávat. Okamžitě odejděte 

z našeho domu!“
Prudce jsem se zvedla, už úplně při smyslech. Ozval se další třeskot 

a měla jsem pocit, že slyším někoho úpět bolestí. Spadl Whit a rozbil si hla-
vu? Stalo se něco mému tátovi?

Ježíšku na křížku, pomyslela jsem si, zatímco jsem se štrachala z postele. 
„Už běžím, tati. Jsi v pohodě? Tati?“

A potom už doopravdy začala noční můra, jaké nemělo být rovno.

Witch & Wizard
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Zalapala jsem po dechu, když se rozletěly dveře v mém pokoji. Dovnitř 
vtrhli dva kolohnáti v tmavě šedých uniformách a upřeli na mě zlostné po-
hledy, jako kdybych byla uprchlá agentka nějaké teroristické buňky.

„To je ona! Wisteria Allgoodová!“ zvolal jeden a tmu rozehnalo světlo, 
které by svým jasem prozářilo celý hangár.

Pokusila jsem si zastínit oči a srdce se mi dostalo do obrátek. „Kdo jste?“ 
zeptala jsem se. „Co, sakra, děláte v mým pokoji?“

Kapitola 3

Wisty

„Dávej si na ni velký pozor!“ varoval jeden z gigantických mužů. Vypa-
dali jako agenti speciálních oddílů s obrovskými bílými čísly na uniformách. 
„Víte, že umí–“

Jeho kolega přikývl, zatímco se úzkostlivě rozhlížel po mém pokoji. „Hej, 
ty!“ štěkl drsně. „Pojď s námi! Jsme z Nového řádu. Jestli uděláš něco, co ne-
máš, přísně tě potrestáme!“

Hleděla jsem na něho. Točila se mi hlava. Z Nového řádu? Tohle tedy ne-
byli obyčejní policisté ani lékařští záchranáři.

„Já... é... já–“ koktala jsem. „Musím si něco obléct. Můžete mi... můžete 
mi dopřát trochu soukromí?“

„Sklapni!“ zavrčel první člen komanda. „Chytni ji! A chraň se. Je nebez-
pečná – všichni jsou nebezpeční.“

„Ne! Stůjte! Ani se neopovažujte!“ ječela jsem. „Tati! Mami! White!“

James Patterson

18

carodejky1.indd   18carodejky1.indd   18 30/07/2012   15:4430/07/2012   15:44



Potom to do mě udeřilo jako tahač s návěsem, který se v nezadržitelném 
smyku řítí po ledu. Tohle se stalo Celii, že?

Panebože! V týlu mi naskočily kapky studeného potu. Musím se odsud 
dostat, pomyslela jsem si zoufale. Nějak, nějakým způsobem... 

Musím zmizet.

Kapitola 4

Wisty

Nadupaní svalovci v šedém se najednou zarazili, hranaté hlavy jim šviha-
ly zleva doprava jako loutky na provázcích.

„Kde je? Ona zmizela! Vypařila se! Kam se poděla?“ ptal se jeden chrapla-
vým, vyplašeným hlasem.

Klouzali svítilnami po pokoji. Jeden z nich si klekl a začal pátrat pod 
mojí postelí; druhý rychle přeběhl k vestavěné skříni, aby se podíval do ní.

Kam jsem zmizela? To se ti chlapi úplně zbláznili? Byla jsem pořád tam. 
Co se to dělo?

Třeba se mě pokoušeli přimět k útěku, aby měli záminku použít síly. 
Nebo třeba uprchli z blázince a přišli si pro mě stejně, jak si přišli pro chu-
dáka Celii–

„Wisty!“ Mlhou, která mi zastřela mozek, pronikl mámin úzkostlivý vý-
křik. „Uteč, zlatíčko!“

„Mami!“ zaječela jsem. Oba chlapi zamrkali a překvapeně ustoupili.
„Tamhle je! Popadni ji! Je přímo tady! Honem, než zase zmizí!“

Witch & Wizard
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Za ruce a nohy mě popadly mohutné neohrabané ruce, pak mě chytily 
i za hlavu. „Pusťte mě!“ vykřikla jsem a kopala a vzpírala se jim. „Okamžitě. 
Mě. Pusťte.“

Ale ruce měli jako svěráky a těmi mě vlekli chodbou do obývacího poko-
je, kde mě pohodili na podlahu jako pytel odpadků.

Rychle jsem se vyškrábala na nohy, ale oči mi oslepily další refl ektory. 
Pak jsem uslyšela, jak vykřikl Whit, a vzápětí přistál v obýváku na podlaze 
vedle mě.

„White, co se děje? Co jsou zač tyhle... stvůry?“
„Wisty!“ hekl dostatečně srozumitelně. „Jsi v poho?“
„Ne.“ Málem jsem se rozbrečela, ale nemohla jsem, nechtěla jsem, abso-

lutně jsem odmítala, aby mě viděli vyměknout. Hlavou mi bleskly scény ze 
všech drsných kriminálek, které jsem kdy viděla, a zvedl se mi žaludek. Při-
mkla jsem se k bratrovi, který mi sevřel ruku a pevně ji stiskl.

Najednou oslnivá světla zhasla a my jen mrkali a třásli se.
„Mami?“ zavolal Whit. „Tati?“ Jestli brácha nebyl ještě naprosto střízlivý, 

tak teď už musel vystřízlivět.
Hekla jsem. Rodiče tam stáli taky, v pomačkaných pyžamech, ale sevření 

zezadu, jako by to byli kdovíjak nebezpeční zločinci. Jasně, žili jsme v chudé 
části města, ale nikdo v naší rodině ještě nikdy neměl opletačky se zákonem.

Tedy pokud mi bylo známo.

James Patterson
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Kapitola 5

Wisty

Jednou z nejděsivějších věcí na světě, jakou si nikdy nepřejte zažít, je vi-
dět vlastní rodiče s vytřeštěnýma očima, bezbranné a vystrašené k smrti.

Moje rodiče. Myslela jsem, že nás dokážou ochránit před vším na světě. 
Byli jiní než ostatní rodiče... tak chytří, jemní, tolerantní, tak znalí... a v téhle 
chvíli jsem poznala, že jim je známo něco, o čem my s Whitem nevíme.

Oni vědí, co se děje. A nahání jim to hrůzu, ať je to cokoliv.
„Mami... ?“ nadhodila jsem, zadívala se jí upřeně do očí a pokoušela se 

něco pochopit, získat signál, náznak, co bychom teď měli udělat.
A zatímco jsem se na ni dívala, před očima se mi něco zablesklo, koláž 

vzpomínek. Jak s tátou říkají věci typu: „Ty a Whit jste zvláštní, miláčku. 
Opravdu zvláštní. Lidi se někdy bojí těch, kdo se něčím liší. A když se bojí, 
chovají se vztekle a nerozumně.“ Jenže všichni rodiče si myslí, že jejich děti 
jsou zvláštní, ne? „Já chci ale říct, že vy jste doopravdy zvláštní, Wisty,“ řekla 
mi jednou máma a uchopila mi bradu do dlaně. „Dávej si pozor, zlato.“

Potom ze stínů vystoupily tři další postavy. Dvě měly na opascích pistole. 
Tohle se nám už opravdu vymykalo z rukou. Pistole? Vojáci? V našem domě? 
Ve svobodné zemi? Uprostřed noci? Když jsme ráno museli vstávat do školy?

„Wisteria Allgoodová?“ Jakmile postoupili do světla, uviděla jsem dva 
muže a... 

Byrona Swaina?
Byron byl kluk z mé střední školy, o rok starší než já, o rok mladší než 

Whit. Pokud jsem věděla, oba jsme ho z duše nesnášeli. Stejně jako všichni 
ostatní.

„Co tady děláš, Swaine?“ zavrčel Whit. „Vypadni z našeho baráku.“

Witch & Wizard
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Byron. Jako kdyby jeho rodiče věděli, že z něho vyroste magor, tak mu 
zrovna dali příhodné jméno.

„Vyhoď mě,“ řekl Byron Whitovi, pak mu věnoval úlisný, podlézavý 
úsměv, při němž jsem si živě vzpomněla na všechny situace, kdy jsem ho vi-
děla ve škole, a pomyslela jsem si: To je vážně totální pako. Měl ulízané hnědé 
vlasy, dokonale učesané, a ledové, oříškově hnědé oči. Jako iguana.

A vedle tohoto debila k pohledání tedy stáli dva borci z komanda v tma-
vých uniformách, naleštěných černých holínkách nad kolena a s plechovými 
helmami na hlavách. Celý svět byl najednou vzhůru nohama; já před nimi 
stála ve svém směšném růžovém pyžamu s koťaty.

„Co tady děláš?“ zopakovala jsem po Whitovi.
„Wisterie Allgoodová,“ pronášel Byron monotónně jako soudní zřízenec 

a vytáhl jakýsi nefalšovaný, ofi ciálně vyhlížející svitek. „Nový řád na tebe až 
do procesu uvaluje vazbu. Tímto jsi obviněna z čarodějnictví.“

Spadla mi čelist. „Z čarodějnictví? Tobě přeskočilo?“ zavřeštěla jsem.

Kapitola 6

Wisty

Obě gorily v šedém ke mně vykročily. Instinktivně jsem zvedla ruce. 
K mému neskonalému úžasu vojáci Nového řádu ustrnuli a já pocítila příliv 
síly – byť jen na okamžik.

„To jsme se vrátili do minulosti?“ zapištěla jsem. „Když jsem se dívala 
naposledy, bylo jedenadvacátý století, ne sedmnáctý!“

Přimhouřila jsem oči. Další pohled na úlisného Byrona Swaina v naleště-

James Patterson
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ných holínkách mě popíchl, abych pokračovala: „Nemůžete sem jen tak přijít, se-
brat nás –“

„Whitforde Allgoode,“ přerušil mě neurvale Byron Swain a ofi ciálním 
tónem se vrátil ke čtení svitku, „tímto jsi obviněn z čarodějnictví. Až do pro-
cesu zůstaneš ve vazbě.“

Provokativně se na Whita zaculil, ačkoliv za normálních okolností by ho 
můj bratr popadl a zakroutil mu krkem jako kuřeti. To má člověk najednou 
sebevědomí, když jsou mu k službám ozbrojenci.

„Wisty má pravdu. Tohle je přece naprostá šílenost!“ vyštěkl můj bratr. 
Zbrunátněl, modré oči mu zářily zlostí. „Žádní čarodějové nejsou! Pohádky 
jsou nesmysly. Co si myslíš, že seš, ty hnusnej křiváku? Postava z Garyho 
Cvokera a zmetkova cechu?“

Mí rodiče se tvářili vyděšeně – ale ne tak úplně překvapeně. Takže co to 
mělo, krucinál, znamenat?

Vzpomněla jsem si na mírně zvláštní výuku, které se nám od rodičů do-
stávalo po celé dětství: učili nás o rostlinách a bylinách a o počasí – vždycky 
o počasí – a jak se soustředit, jak zaměřovat pozornost. Taky nás hodně učili 
o umělcích, o nichž se nikdy nemluvilo ve škole, jako byli Wiccan Trollack, 
De Glooming a Freida Halo. Postupem času jsem si nejspíš myslela, že mí ro-
diče jsou možná tak trochu hipíci nebo něco na ten způsob. Ale nikdy jsem 
se nad těmihle věcmi nějak zvlášť nezamýšlela. Souviselo to všechno nějak 
s tím, co se dělo dneska v noci?

Byron upřel na Whita klidný pohled. „Podle kodexu Nového řádu si oba 
můžete vzít z domu jednu osobní věc. Sice se mi to nepozdává, ale tak praví 
zákon a já se jím budu samozřejmě řídit.“

Máma před ostražitým zrakem šedě oblečených vojáků rychle přešla ke 
knihovně. Na chvilku zaváhala a bleskla pohledem po tátovi.

Ten přikývl a máma pak popadla starou paličku na buben, která, pokud 
jsem se pamatovala, ležela vždycky na polici. V rodině se tradovalo, že můj 
nespoutaný děda kdysi dávno vyskočil na pódium při koncertu Chroustů 
a sebral ji jejich bubeníkovi. Máma mi ji podala.

Witch & Wizard
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„Prosím,“ popotáhla, „vezmi si ji, Wisterie. Vezmi si tu paličku. Strašně 
moc tě miluju, holčičko.“

Táta pak sáhl po jedné neoznačené knize, kterou jsem nikdy neviděla – 
jakémsi deníku – na polici vedle křesla, kde si čítával. Strčil ji do rukou Whi-
tovi. „Miluju tě, White,“ řekl.

Palička na buben a stará kniha? A co takhle buben, aby se tou paličkou 
dalo bubnovat? Nemohli nám dám nějakou rodinnou památku nebo něco 
aspoň trochu osobního, aby nás povzbudili? Nebo třeba Whitovu mamutí 
zásobu trvanlivého nezdravého jídla, abychom se naládovali cukry?

Smysl mi tahle noční můra nedávala ani co by se za nehet vešlo.
Byron Whitovi vytrhl otrhanou starou knížku a rychle ji prolistoval.
„Nic v ní není,“ pronesl s překvapením.
„Jo, podobá se tvýmu kalendáři milostných schůzek,“ procedil Whit. Uzná-

vám, že když chce, dokáže být vtipný, ale načasování nebývá úplně ideální.
Byron knihou udeřil Whita do tváře, až mu škubla do strany, jako by byla 

na čepu.
Whit vypoulil oči a vyrazil k Byronovi, jenže se mu do cesty postavili 

vojáci.
Byron zůstal stát za urostlejším z obou mužů a škodolibě se usmíval. 

„Odveďte je do dodávky,“ řekl a vojáci mě opět popadli.
„Ne! Mami! Tati! Pomoc!“ ječela jsem a pokoušela se jim vytrhnout, ale 

připadala jsem si, jako bych se vzpírala v ocelové pasti. Ruce tvrdé jako žula mě 
táhly ke dveřím. Podařilo se mi vykroutit krk, abych se naposledy ohlédla na 
rodiče, vypálila si do paměti hrůzu v jejich tvářích, slzy v jejich očích.

A právě tehdy jsem ucítila jakýsi závan, jako by proti mně foukal silný, 
rozpálený vítr. Zničehonic se mi do hlavy nahrnula krev, tváře mi zalilo hor-
ko a jako by mi z kůže začal vyskakovat pot, který na vzduchu syčel. Všude 
kolem něco hučelo a pak... 

Nebudete mi věřit, ale je to pravda. Přísahám.
Uviděla jsem – a ucítila –, jak z každého póru mého těla vyskočily třice-

ticentimetrové plameny.

James Patterson
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Kapitola 7

Wisty

Jak jsem se tak s otevřenou pusou dívala na oranžovožluté jazyky plame-
nů, které mi šlehaly z těla, všude jsem slyšela nepříčetně vyděšený řev, který 
se linul i z hrdel členů komanda.

Jestli si myslíte, že to bylo divné, poslechněte si tohle: po tom prvotním 
šoku jsem ani v nejmenším nevnímala horko. A když jsem se podívala na 
ruce, měly stále barvu kůže, ani náhodou nebyly rudé nebo zčernalé.

Bylo to vlastně úplně... super.
Najednou po mně jeden z vojáků mrštil máminu porcelánovou vázu. Za-

lila mě voda – a plameny zmizely.
Kamarádi Byrona Swaina dupali na závěsy a několik doutnajících míst na 

koberci, kam mě upustili.
Pak se však ve dveřích objevil sám Byron – který podle všeho během mé 

rituální oběti vzal nohy na ramena – s mírně sinalou tváří. Namířil na mě 
dlouhý, tenký, třesoucí se prst. „Vidíte?! Vidíte?! Vidíte?“ chraptěl. „Vsaďte ji 
pod zámek. Když bude třeba, zastřelte ji. Všechno je dovoleno!“

A mě najednou přepadl příšerný, mučivý pocit, že tahle noc byla nevy-
hnutelná – že měla odjakživa být součástí mého životopisu.

Ale netušila jsem, proč mě to napadlo, ani co přesně to má znamenat.

Witch & Wizard
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Kapitola 8

Whit

Nikdy jsem netrpěl halucinacemi, ale když jsem uviděl, jak Wisty vzpla-
nula, přesně to mě napadlo – že jsem ze stresu začal mít halucinace.

Předpokládám totiž, že odpočatí, vyrovnaní, žalem nezdrcení lidé by si 
přece jen tak nepomysleli: Jé, koukejte, moje mladší sestra se právě proměnila 
v lidskou pochodeň. Nemám pravdu?

Ale docela brzy – když se udělalo horko, všude byl kouř a v obýváku nám 
začínaly hořet závěsy – mi začalo docházet, že se něco takového doopravdy 
děje.

Potom jsem si pomyslel, že ji zapálili surovci z Nového řádu. Proto si my-
slím, že takhle se mi v sobě podařilo rozdmýchat dost zuřivosti na to, abych 
se vytrhl z jejich sevření. A přísahám, že bych ty lumpy sejmul, kdybych se 
nemusel jak blázen drát k Wisty, abych ji napřed pomohl uhasit.

Potom v našem domě nastal hotový chaos.
Ještě nikdy jsem nebyl uprostřed tornáda, ale právě srovnání s ním mi 

okamžitě blesklo hlavou. Zničehonic se rozletěla okna, dovnitř se silou zběsi-
lé horské řeky vtrhl vichr a po místnosti začal rozmetat všechno, co mu stálo 
v cestě – rozbité sklo, stojací lampy, stolky.

V rachotu jsem nic neslyšel a strhl se tak hrozný liják – a to nemluvím 
o krámech, které v něm poletovaly –, že voda bodala jako hejno včel vystře-
lované z fukaru na listí.

A samozřejmě jsem taky nic neviděl. Otevřít oči by znamenalo nechat se 
trvale oslepit třískami, střepy a kusy omítky.

Takže ač jsem se vysvobodil ze sevření goril, nebylo mi to nic platné. 
Všichni jsme se tiskli k zemi, ke stěnám, ke všemu, co nám připadalo pev-
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nější než my sami, a jen jsme se pokoušeli nenechat vysát z okna a odletět 
vstříc jisté smrti.

Pokoušel jsem se křičet na Wisty, ale vůbec jsem neslyšel vlastní hlas.
A potom – během jediného okamžiku – všechno ustalo a utichlo.
 Napřáhl jsem ruku... a mým očím se naskytl obrázek, na který nezapo-

menu do konce života.
Uprostřed našeho zničeného obýváku stál vysoký, holohlavý, mimořádně 

impozantní muž. Nepřipadá vám to děsivé? Honem si to rozmyslete.
Ukázalo se, že tenhle chlap je samo ztělesněné zlo.
„Zdravím rodinu Allgoodových,“ pronesl klidným, důrazným hlasem, 

jenž mě přinutil bedlivě vnímat každé jeho slovo. „Jsem Jediný, který je Jedi-
ný. Neslyšeli jste už o mně?“

Odpověděl mu můj otec: „Víme, kdo jste. Ale nebojíme se vás a nebude-
me se kořit vašim odporným nařízením.“

„Neočekávám, Benjamine, že ty by ses kořil nějakým pravidlům. Nebo ty, 
Elizo,“ prohodil k mé matce. „Ambiciózní devianti jako vy si svobody vždyc-
ky cení víc než všeho jiného. Jenže ono je jedno, jestli tuto novou skutečnost 
přijmete nebo ne. Já jsem se přišel podívat na mladé. Pochopte, že tady se 
budou plnit rozkazy. Já rozkazuji, oni poslechnou.“

Vtom se plešatý chlap podíval na moji sestru a na mě a mile, dokonce 
laskavě se usmál.

„Nebudu to pro vás dva nijak komplikovat. Stačí, abyste se zřekli své 
předchozí existence – svých svobod, způsobu života a zvláště pak svých ro-
dičů – a budete ušetřeni. Pokud se budete řídit pravidly, nic se vám nestane. 
Nikdo vám nezkřiví ani vlásek. Slibuji vám to. Zřekněte se svého dosavadní-
ho způsobu života a svých rodičů. To je všechno. Je to jednoduché jak facka.“

„Ani náhodou!“ zaječel jsem na něho.
„To se nestane. Nikdy,“ řekla Wisty. „Zříkáme se vás, Vaše Plešatosti, 

Vaše Strašlivosti!“
Tomu se přidušeně zasmál, což mě pěkně zaskočilo.
„Whitforde Allgoode,“ řekl Jediný a pronikavě se mi zadíval do očí. Tehdy 
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se stalo něco zvláštního – nedokázal jsem pohnout jediným svalem ani pro-
mluvit, mohl jsem jen poslouchat. Té noci to byla zatím ta nejděsivější věc.

„Musím říct, že jsi krásný kluk, Whitforde. Vysoký a světlovlasý, štíhlý 
a zároveň svalnatý, s dokonalými proporcemi. Máš oči po matce. Vím, že až 
donedávna jsi byl moc hodný chlapec, do smutného a nešťastného zmizení 
tvé přítelkyně a spřízněné duše Celie.“

Vzedmul se ve mně znechucený vztek. Co věděl o Celii? Když mluvil 
o jejím zmizení, jen se uculoval. Něco věděl. Dobíral si mě.

„Otázka zní,“ pokračoval, „můžeš bys zase hodný? Dokážeš se naučit po-
slouchat pravidla?“

Rozhodil ruce. „Ty nevíš?!“ zvolal, když mi moje paralyzovaná ústa zne-
možnila zařvat řádku vybraných nadávek, kterými jsem ho chtěl počastovat. 
Potom se obrátil na Wisty: „Wisterie Allgoodová, o tobě vím taky všechno. 
Neposlušná, vzdorovitá záškolačka, která si má odsedět víc než dva týdny po 
škole. Otázka na tebe zní: dokážeš být vůbec někdy hodná?“

Upřel na Wisty oči, mlčky, čekal.
A Wisty mu svým typickým způsobem vysekla nesmírně roztomilé pukr-

le a potom prohlásila: „Jistě, pane, každé vaše přání je mi rozkazem.“
Wisty se ve své sarkastické odpovědi poměrně znenadání odmlčela a mně 

došlo, že chlap ochromil i ji. Potom se Jediný, který je Jediný obrátil ke svým 
vojákům. „Odveďte je! Už nikdy neuvidí své rodiče. I vy, Bene a Elizo, uvidíte 
své povedené potomky až v den, kdy všichni umřete.“

James Patterson

28

carodejky1.indd   28carodejky1.indd   28 30/07/2012   15:4430/07/2012   15:44



Kapitola 9

Whit

Wisty a já jsme se ocitli ve velké dodávce bez oken. Srdce mi bušilo jako 
králíkovi trpícímu epilepsií a působením adrenalinu jsem měl takřka bílo 
před očima. Z posledních zbytků příčetnosti jsem se musel přesvědčovat, 
abych se nevrhl na stěny auta. Představoval jsem si, jak třískám hlavou do 
plechu, rozkopávám zadní dveře, pomáhám Wisty ven a prcháme do noci... 

Nic takového se ale nestalo.
Pokud jsem věděl, žádný čaroděj jsem nebyl, a taky žádný superhrdina. 

Byl jsem obyčejný středoškolák, kterého někdo unesl z domova.
Zadíval jsem se na chudáka Wisty, ale ve tmě jsem stěží dokázal rozeznat 

její profi l. Na ruku mi sřinuly její mokré vlasy a já si uvědomil, že se silně 
třese. Možná zimou, možná šokem, možná zimou a šokem a naprostou, dr-
tivou nevěřícností.

Objal jsem ji kolem kostnatých ramen, dost neohrabaně, protože jsem 
měl na rukou želízka. Musel jsem vsunout její hlavu mezi své ruce. Nevzpo-
mínal jsem si, kdy jsem to udělal naposledy, pokud nepočítám situace, kdy 
jsem ji musel přidržet u země, protože se mi hrabala ve věcech, nebo kdy 
jsem ji přistihl, jak nás šmírovala, mě... a Celii.

Na tu jsem teď už vůbec nemohl myslet, protože bych se dočista zbláznil.
„Jsi v pořádku?“ zeptal jsem se. Připadalo mi, Wisty není ani trošku 

sežehnutá – nelinul se z ní zápach opékajícího se hot dogu, vůbec nic tako-
vého.

„Jasně že nejsem v pořádku,“ odpověděla, aniž větu zakončila svým ob-
vyklým „ty debile“.

„Museli mě postříkat nějakou hořlavinou. Ale nejsem popálená.“

Witch & Wizard
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„Nevšiml jsem si, že by tě něčím pokropili,“ řekl jsem. „Bylo to, vžum – 
zášleh!“ Zmohl jsem se na chabý úsměv. „To víš, vždycky jsem věděl, že máš 
nebezpečný vlasy.“ Wisty je ryzí zrzka – má husté, vlnité, jasně ryšavé vlasy, 
které nesnáší, ale které mně připadají docela super.

Wisty byla příliš vyděšená, aby se nechala chytit na vějičku ohledně vla-
sů – zpočátku. „White, co se děje? Jak s tím může souviset ten kretén všech 
kreténů Byron Swain? Co se to s náma děje? A s našima?“

„Musí to být nějaké strašné nedorozumění. Máma s tátou nikdy neublí-
žili ani mouše.“ Tehdy jsem si vzpomněl na naše, pevně a bezmocně znehyb-
něné, a musel jsem polknout vztek.

V tom okamžiku dodávka prudce zastavila. Strnul jsem, upřeně se zadí-
val na dveře, připravený někoho sejmout. I s pouty na rukou. I kdyby to byl 
obrovitý, steroidy napumpovaný voják.

Nehodlal jsem dopustit, aby mé sestře jakkoliv ublížili. Nehodlal jsem být 
dobráček a poslouchat jejich debilní příkazy.

Kapitola 10

Whit

Bylo to, jako kdybychom se probudili a najednou žili v totalitním státě.
Ze všeho nejdřív jsem uviděl, jak se nade mnou tyčí desítky pleskajících 

vlajek a velká černá tiskací písmena N. Ř.
N.Ř. Jak příhodné a poetické: NEŘÁD.
S Wisty jsme byli před obrovskou budovou bez oken obehnanou drátě-
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ným plotem zakončeným spirálově stočeným ostnatým drátem. Nad plecho-
vými vraty byla do kamene vytesána gigantická písmena, která tvořila nápis 
NÁPRAVNÝ ÚSTAV NOVÉHO ŘÁDU.

Potom se s vrzáním začaly otevírat dveře naší dodávky a mně došlo, že 
případný útěk do bezpečí by nejspíš moc dobře nedopadl. K autu přistoupilo 
deset dalších strážců – tihle na sobě měli černé uniformy –, kteří spolu se 
dvěma řidiči kolem zadních dveří vytvořili půlkruh.

„Tak, teď na ně dávejte bacha,“ uslyšel jsem jednoho z nich. „Víte, že to 
jsou–“

„Jo, víme,“ odpověděl další nevrlý hlas, jeden z řidičů. „Ty moje popále-
niny mluví za vše.“

Když nás ti ozbrojení bezmozci vytáhli ven a pak provlekli vysokou bra-
nou z ostnatého drátu, ani jsem se jim neobtěžoval vzpírat.

Jsem docela veliký – 183 centimetrů, 86 kilogramů –, ale tihle chlápci se 
mnou zacházeli, jako bych byl pytlík popcornu. Snažili jsme se s Wisty udr-
žet na nohou, ale pořád s námi smýkali a strhávali nás na zem.

„Umíme jít po svých!“ zaječela Wisty. „Ještě jsme při smyslech!“
„To se dá lehce změnit,“ odpověděl jeden ze surovců.
„Poslyšte, poslyšte, máte špatný–“ zkusil jsem to.
Strážce vedle mě pozvedl obušek a já okamžitě zmlkl. Dostrkali nás po 

betonovém schodišti a těžkými plechovými vraty do jasně osvětlené haly. 
Vypadalo to tam jako ve vězení, jeden urostlý dozorce stál za průzorem ze 
silného skla a zamčenou bránou, další potěžkával obušek.

Uslyšel jsem hlasité zabzučení a brána se otevřela.
„Pánové, nepřipadáte si trochu hloupě?“ nadhodil jsem. „Jen se na sebe 

podívejte, dvanáct hromotluků na dva teenagery – je to docela trapný. Ne-
chtěli byste – au!“ Jeden ze strážců mě dřevěným obuškem silně dloubl do 
žeber.

„Začni přemýšlet o blížícím se výslechu,“ řekl. „Budete mluvit, nebo je 
po vás. Vyberte si, dětičky.“

Witch & Wizard
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Kapitola 11

Wisty

Začínalo mi připadat, že tahle odporná a nechutná noční můra oprav-
du není jen tak naoko, a navíc mi neměli ani dopřát chabé útěchy, abych 
ji absolvovala ve svém starém růžovém pyžamu. Přinutili nás, abychom se 
převlékli do šedě pruhovaných vězeňských mundúrů, které vypadaly jako 
věci z druhé světové války. Whitovi mundúr padl – myslím, že měl obvyk-
lou vězeňskou velikost –, ale ten můj na mně visel jako plachta za bezvětr-
ného dne.

Moje ujeté pyžamo bylo posledním spojením s domovem. Bez něj mi 
z předchozího života zbyla už jen palička na buben.

Palička na buben. Proč zrovna palička, mami? Už se mi po ní stýskalo 
a cítila jsem, jak mě zaplavuje nesmírná úzkost, když jsem začala uvažovat, 
co jí a tátovi nejspíš udělali.

„Netahejte ji tak za tu ruku!“ štěkl Whit na mého dozorce. Měl pravdu. 
Měla jsem pocit, že mi ruka vyskočí z jamky.

„Sklapni, čaroději,“ zavrčel nabručený dozorce a provlekl nás další elek-
tronickou bránou s označením MAJETEK NOVÉHO ŘÁDU. Pak jsme se 
ocitli v obrovitánské síni, vysoké pět pater, ze všech stran lemované klecemi 
a zamřížovanými celami.

Pro zločince.
A nás. Mě a mého bratra. Dokážete si to představit? Ne – nejspíš nedoká-

žete. Jak by si mohl něco takového představit někdo se zdravým rozumem?
Otevřely se dveře jedné cely a dozorci mě hodili dovnitř. Spadla jsem 

a koleny a rukama tvrdě přistála na betonové podlaze.
„Wisty!“ zařval Whit, když ho provlekli kolem mých dveří, které se oka-
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mžitě pevně zavřely. Přitiskla jsem tvář k mřížím a pokoušela se zahlédnout, 
kam Whita vedou. Strčili ho do sousední cely.

„Wisty, jsi v pohodě?“ zavolal na mě hned Whit.
„Jak se to vezme,“ odpověděla jsem a prohlížela si odřená kolena. „Pokud 

můžu úplně převrátit význam slova ‚v pohodě‘.“
„Dostanem se odsud,“ řekl. Slyšela jsem v jeho hlase odvahu a vztek. „Je 

to všechno jeden velkej omyl.“
„Právě naopak, můj naivní amigo,“ ozval se hlas z cely, která s tou Whito-

vou sousedila z druhé strany.
„Cože? Kdo jsi?“ zeptal se Whit.
Napínala jsem uši, abych něco zaslechla.
„Jsem vězeň číslo 450209A,“ řekl hlas. „Věřte mi, k žádnému omylu nedo-

šlo. Ani vám nezapomněli přečíst vaše práva. A neposkytnou vám právníka 
ani nedovolí, abyste si zatelefonovali. A vaši rodiče si pro vás taky nepřijdou. 
Nikdy. A to je hodně, hodně dlouhá doba.“

„Co o tom víš?“ zavolala jsem.
„Poslyšte, jak jste staří?“ zeptal se hlas.
„Mně je skoro osmnáct,“ odpověděl Whit, „a mojí sestře je patnáct.“
„No, mně je třináct,“ přiznal se sám, „takže sem dokonale zapadáte.“
A potom jsem se rozhlédla po celách na druhé straně bloku. Viděla jsem 

jednu tvář vedle druhé, jedno vyděšené dítě vedle druhého. Všechny na sobě 
měly příliš velké vězeňské mundúry.

Vypadalo to, že celé tohle vězení je plné dětí, jen a jen dětí.

Witch & Wizard

33

carodejky1.indd   33carodejky1.indd   33 30/07/2012   15:4430/07/2012   15:44



Kapitola 12

Wisty

„Jo, teď jsme tady většinou jenom my mladí,“ řekl hlas ze vzdálenější cely. 
„Jsem tady už devět dní – byl jsem jeden z prvních. Ale za poslední tři dny 
se tahle hnusná díra pěkně zaplnila.“

„Tušíš, co se děje?“ zeptal se Whit přidušeným hlas, aby neupoutal pozor-
nost některého z hlídačů.

„Ani ne, šéfíku. Ale slyšel jsem, že někteří hlídači mluví o čistce,“ odpověděl 
hlas potichu, těsně od mříží. „Vzpomínáte si, jak se mluvilo o Novém řádu?“

„Jo,“ přidala jsem se, „ale nevěnovala jsem tomu velkou pozornost.“
„Jasně, žilas ve své hlavě... na temným a odporným místě,“ řekl hlas. „Ale 

jestli tě to utěší, podobně na tom byla většina ostatních obyvatel země. Víš, 
Nový řád je politická strana, která vyhrávala všechny volby. Teď jsou u kor-
midla. Během pár měsíců vykuchali starou vládu a ustavili Radu Jediných. 
Už jsi o nich slyšela? Jediném, který Velí, Jediném, který Soudí, Jediném, 
který Uvězňuje, Jediném, který Přiděluje čísla, Jediném, který je Jediný, a tak 
dál a dál... “

„Dobře, jasný, Nový řád. Politika,“ řekl Whit. „Ale co to má společnýho 
s námi?“

„Tihle lidi jsou Zákon a tihle lidi jsou Řád, kamarádi. To oni nás sem 
vsadili a oni rozhodnou, co s námi bude.“

„Ale proč dělají tyhle nepopsatelný věci dětem?“ zeptala jsem se zase já.
„Protože odmlouváme? Protože je nás těžké ovládat? Protože máme 

představivost? Protože ještě nemáme vymytý mozky? Kdo ví? Klidně se ze-
ptej Toho, kdo Soudí... až před ním staneš!“

Vší silou jsem se přitiskla k mřížím a snažila se zahlédnout Whita. „Až 
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před ním stanu? Před soudcem?“ ptala jsem se. „Bude nás soudit? Za co?“
Třísk!
Přikradl se ke mně dozorce, přes mříže mě popadl za ruku a zkroutil ji 

opačným směrem. „Jestli budeš mluvit s ostatními vězni, dám tě na samot-
ku!“ zavrčel.

Ještě jednou mi silně, bolestně zkroutil ruku a rozchechtal se jako nějaký 
šílený padouch ze starých kreslených seriálů. Rozzuřila jsem se natolik, že 
jsem chtěla vyrvat mříže a kopnout ho do krku – a pak mi najednou tělem 
projela jakási elektrická vlna.

Ajéje.
Když jsem opět začala vnímat, dívala jsem se na dozorce přes plameny. 

Plameny, které šlehaly ze... mě. Zase.
„Jáu!“ řval dozorce, když mu vzplál rukáv a nohavice. Vyrazil k hasicímu 

přístroji, popadl ho a začal na sebe stříkat. Mezitím se k mé cele seběhla par-
tička jeho kolegů.

„Wisty!“ vykřikl Whit. „Sehni se!“
Prudce jsem zvedla ruce, abych si zakryla tvář, na které mi přistávala 

záplava pěny na hašení plamenů. Oprava: pěny na hašení Wisty. Plameny 
rázem pohasly a já jsem vypadala jako vánoční stromek zasypaný chomá-
či vaty, jako sněhová pusinka, jako zrzavá sněhulácká zombie, která vstala 
z mrtvých.

„Už žádný čáry máry,“ zachroptěl dozorce. „Půjdete se mnou.“Přidusali 
ke mně čtyři další dozorci Nového řádu s pálkami a elektrickými paralyzéry, 
popadli mě za ruce a vyvlekli mě na rampu. Čtyři další zloduchové už oteví-
rali Whitovu celu.

Když nás dozorci šoupli do místnosti označené cedulkou VÝSLECHY, 
byla jsem připravená ukázat Jedinému, který Vyslýchá, proč jsem si musela 
odkroutit už dva týdny po škole.

Když se ale dveře otevřely, objevil se v nich zas ten skrček, Byron Swain, 
v doprovodu dvojice dozorců. „Stýskalo se ti po mně?“ zeptal se s odporným 
šklebem.

Witch & Wizard
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Kapitola 13

Whit

Byronův pojišťovácký sestřih, barevné košile s krátkým rukávem a šedé 
nažehlené kalhoty – ale hlavně jeho všeználkovský postoj – z něho uděla-
ly ve škole jednoho z největších raplů. Zblízka měl protáhlý a podlý obličej 
a připomínal fretku nebo lasičku, Lasyčáka, kterého nejvíc uspokojuje, když 
může vykonávat dohled nad ostatními.

Na plechový stůl pohodil složku a kývl na dozorce, kteří ustoupili ke stě-
ně.

„Dal ses na posilování, Swaine?“ zeptal jsem se se zaťatými pěstmi. „Sice 
to tak nevypadá, ale nepotřeboval bys mít za sebou minimálně šest dozorců?“

Swain zbrunátněl. „Oba víme, proč tady jsi,“ řekl a začal přecházet po 
místnosti. „Nooo?“

Ten zakrslý hajzlík se snažil znít autoritativně a mužně, ale na konci kaž-
dé věty ho zradil jeho od přírody kňouravý, zastřený hlas. Ani na chvíli se na 
mě nepřestal dívat těma svýma ledovýma očima. „Čím dřív nám prozradíš 
svoje tajemství a řekneš nám, co potřebujeme vědět, tím lepší to bude pro 
tebe i tu tvou ujetou ohnivou sestru.“

„Vůbec netuším, o čem to mluvíš, magore,“ odpověděl jsem.
Přimhouřil lasiččí očka. Pak se najednou opřel o stůl a najel mi nosem 

těsně před obličej.
„Strč si tohle divadýlko někam, jo?“ řekl jsem mu.
„Kryjete někoho, vy dva ničemové?“ štěkl, aniž věnoval mým posměš-

kům pozornost. „Jestli ano, tak on vás rozhodně nekryje. Vaši milí přátelé 
nám už řekli všechno, co potřebujeme vědět. Dobře víme o tvých potížích 
s alkoholem, Whitforde. A sotva potřebujeme další důkazy o pyromanských 
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sklonech tvojí sestry. Ale to jsou jen třešničky na dortu informací, které nám 
sdělili vaši ‚přátelé‘. Byla to krása. Ladněji by se neřinul ani čokoládový krém.“

„Vážně?“ opáčil jsem. „A řekli ti taky, kde si schovávám koblihy? Herní 
cheaty? Že jsem dostal čtyřku při poslední zkoušce z biologie, o které naši 
vůbec nic netuší? Hehe, domácím vězením mě teda moc nezastrašíš!“

„Tys málem neudělal zkoušku z biologie?“ zašeptala Wisty, zatímco jsem 
se díval, jak Byronovi na čele začala pulzovat žilka. „Super.“

„Sklapni zobák, zrůdo!“ zařval na Wisty, která jenom vyplázla jazyk. „Vi-
děl jsem, cos před chvílí udělala! Vyšlehly z tebe plameny! A nijak ti neublíži-
ly! Jestli tohle není zvrácené, tak už nevím, co je! Myslíte, že je to tady drsné, 
v tomhle vězení pro slečinky? Bude to ještě mnohem horší! Na to vemte jed, 
vy úchyláci – mnohem horší!“

„Víš, Byrone,“ pronesla Wisty svým nejurážlivějším, nejafektovanějším 
hlasem, „zrůda seš tady ty. Mohli bysme tě připsat na náš tajný čarodějnický 
vúdú seznam budoucích obětí.“

Při těchhle slovech se Swain už neudržel. Vymrštil se přes stůl a tak silně 
popadl Wisty za zápěstí, že vyjekla. A pak se stalo něco fakt divného – a to už 
je co říct: mezi volnou rukou mojí sestry a Byronovým hrudníkem přeskočil 
záblesk oslepujícího světla.

Ten hnusák zapištěl jak morče, odletěl dozadu a přistál na zadku kousek 
od ohromených dozorců.

Mně při pohledu na sestru málem vypadly oči z důlků, když jsem si s ne-
věřícným úžasem uvědomil, že Byronovi právě zasadila ránu bleskem.

Bleskem. Jasně, docela malým, ale přesto bleskem! Který jí vystřelil z prs-
tů!

„Další důkaz!“ kvikl Byron extrafi stulí, brunátný jako krocan. Mnul si 
hrudník s výrazem nelíčené hrůzy z popáleniny na košili. „Seš doopravdy 
čarodějka! Ty už z vězení nikdy nevyjdeš!“ postavil se na roztřesené nohy 
a vypotácel se z místnosti.

„Takže ty už sesíláš na lidi i blesky?“ zeptal jsem se Wisty. „To mě teda 
podrž.“

Witch & Wizard
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Kapitola 14

Whit

Brzy po návštěvě Zmetka Swaina jsem musel usnout. Potom jsem se pro-
budil ve své cele a po tvářích se mi řinuly horké slzy.

Ne že bych byl úplný poseroutka, i když při dojácích na měkko bývám. 
Brečel jsem, protože jsem právě mluvil s Celií – ve snu, myslím, že to byl sen, 
ačkoliv mně připadal skutečný. Ne, ono to bylo skutečné. Vzpomněl jsem si, 
jak jsem si Celii silně tiskl k hrudi, jako bychom byli na tom nejsrdceryvněj-
ším rande všech dob.

„Ahoj, White, stýskalo se mi po tobě,“ řekla, jako by bylo naprosto nor-
mální, že se s ní takhle setkávám po všech těch měsících, kdy byla nezvěstná. 
„Snažím se chovat jakoby nic, a vůbec mi to nejde,“ dodala s vlídným úsmě-
vem. „Promiň.“

„Celie, jsi v pořádku? Co se ti stalo?“ koktal jsem. Srdce mi bušilo jako tamtam.
„K tomu se dostaneme. Slibuju. Ale důležitější otázka je, jestli jsi v pořád-

ku ty? A co Wisty?“
„Jasně – znáš mě, Celie, já to zvládnu. A drsňačku Wisty taky nic nepora-

zí. Dokonce začala kouřit.“ Chabě jsem se zasmál vlastnímu fórku. „Akorát 
myslím, že jsme trochu rozhození.“ 

Celia se opět usmála, a to už jsem skoro nedokázal vydržet. Až do té 
chvíle jsem vůbec netušil, jak moc mi ta její neskutečná grimasa chyběla. 
A byla hezčí než kdy předtím – pokud to bylo vlastně možné. Hladká kůže, 
dlouhé tmavé lokny, ty nejjasnější modré oči, které mi vždycky sdělovaly 
pravdu, i když jsem ji třeba nechtěl slyšet.

„Vypadáš skvěle, White – na člověka, kterého unesli, zmlátili a nezákonně 
vsadili do vězení.“ Následoval poloúsměv.

James Patterson
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„Mě neřeš. Chci slyšet, co ty. Celie, co se děje? Kam jsi zmizela?“
Ucukla, potom pomalu pohnula hlavou ze strany na stranu, a z očí se 

jí vyřinuly slzy. „To je těžká otázka. A vím, že jsem sotva přišla, White, ale 
vážně už musím zase jít. Musela jsem se jenom ujistit, že jsi v pořádku. 
A White – nemůžu uvěřit, že něco takového říkám já zrovna tobě –, rozhod-
ně se nedej. Ty ani Wisteria. Jinak budete oba mrtví.“

Potom Celia zmizela – už jsem byl zcela vzhůru – a dostalo se mi varová-
ní, jak si mám dál počínat.

Nedej se.

Kapitola 15

Wisty

Myslívala jsem si, že být zavřený po škole je docela zábava. Že je to do-
konce jakési vyznamenání. Páni, jak rychle se některé věci dokážou změnit.

Tohle byla až příliš skutečná obdoba.
Připadalo mi, že od bývalého života, a s ním i dnů, kdy jsem lehkomyslně 

chodila za školu, mě teď dělí miliony světů. Stýskalo se mi po něm, a po na-
šem domě, a zvláště po mámě a tátovi, tak hrozně, že jsem měla pocit, jako 
bych o něj měla přijít.

Civěla jsem na strop a oddávala se snění, vzpomínkám... 
Jak máma lehávala s Whitem a se mnou v posteli, když jsme byli ještě 

malí, a smála se a smála a říkala nám, že nás učí milovat smích, protože je to 
jedna z nejlepších věcí v životě, možná ta úplně nejlepší.

Witch & Wizard

39

carodejky1.indd   39carodejky1.indd   39 30/07/2012   15:4430/07/2012   15:44



A... 
Jak táta vždycky říkal, že musí být náš táta a ne náš kamarád – a že mezi 

těmihle dvěma věcmi je důležitý rozdíl –, ale nakonec byl stejně náš nejlepší 
kamarád.

A... 
Jak jsme vyráželi na všechny ty skvělé rodinné výlety do muzeí výtvarné-

ho umění, jako byly Betelheim a Britney. A jak jsme si užívali toho potenciál-
ně otravného rodinného kempování, vždycky každé jedno roční období – bez 
ohledu na to, jaká byla zima nebo jak pršelo – a učili se přežívat ve světě, ale 
nejen to, taky milovat všechno, co je venku a jen čeká, až to člověk objeví.

Jako třeba ten velký dub, co nám rostl na dvoře – ten, na který jsme se 
s Whitem naučili lézt skoro zároveň s tím, jak jsme se naučili chodit... a padat.

A pak... u mých dveří stanuli dva dozorci.
S želízky.
A okovy na nohy.
„Jste tu kvůli mně?“ Usmála jsem se na ty dva magory. „Ále, to jste ne-

museli.“
Opravdu mě překvapilo, že to ani jednomu nepřipadlo vůbec legrační.
„Pojď, čarodějko!“ štěkl jeden z nich. „Jdeš k soudu. Setkáš se s Jediným, 

který Soudí... a rozhodně se ti nebude líbit.“
„Jistě,“ řekl jeho kolega, „to mně přijde fér – líbit se mu nebudeš ani ty.“
Dozorci měli za to, že tohle je fakt k popukání.

James Patterson
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Kapitola 16

Whit

Sluneční světlo – první paprsky, které jsme spatřili po tak dlouhé době, že 
nám připadala jako celá věčnost – se do soudní síně linulo desetimetrovými 
okny a skoro nás oslepovalo. Mžoural jsem a snažil se zakrýt si oči, jenže 
jsem si bouchl do čela želízky. Tomu se říká nemehlo.

Už jsem si myslel, že se mnou jen tak něco nezacloumá, ale výjevu, který 
jsem měl před očima, jsem prostě nedokázal uvěřit.

Uprostřed místnosti visel mamutí portrét Jediného, který je Jediný, jako 
by to byl nějaký velitel dobyvatelů nebo císař. Před soudcovskou lavicí stála 
obrovská kovová klec – ano, klec, jako když se jdete dívat pod hladinu na 
žraloky. Jeden dozorce podržel dveře a druhý nás do ní strčil.

Do klece.
V soudní síni.
„Už jsem si skoro zvykla hledět na svět zpoza mříží,“ poznamenala Wisty 

odevzdaným hlasem. To pro ni nebylo vůbec typické.
„To neříkej,“ šeptl jsem ostře. „Z tohohle blázince se dostaneme, slibuju.“
Ale jak? Pohlédl jsem do sálu. Obklopovala nás neproniknutelná stěna 

lhostejnosti, ba dokonce nenávisti. A kromě toho nejmíň dvanáct ozbroje-
ných dozorců.

Z vyvýšeného pódia přímo před námi na nás zlostně hleděl soudce – 
předpokládal jsem, že Jediný, který Soudí, s řídkými, mastnými, šedými vla-
sy přilípnutými k hlavě.

Po pravé straně na nás zpoza nízké zídky prázdně zírala porota. Byli to 
samí dospělí, samí muži a podle všeho si mysleli, že není vůbec nic nezvyklé-
ho na tom, že budou soudit dva nevinné mladistvé uzavřené v kleci.

Takže teď už jsme to měli ofi ciálně potvrzené: svět se dočista zbláznil.

Witch & Wizard
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Kapitola 17

Whit

Jediný, který Soudí si nasadil na dlouhý, zahnutý nos maličké brýle 
a upřel na nás zamračený pohled. Přečetl jsem si zlatou tabulku s jeho jmé-
nem: SOUDCE EZEKIEL UNGER.

Zvedl list papíru. „Whitforde Allgoode!“ četl kousavým hlasem. „Wiste-
rie Allgoodová! Byli jste předvoláni před tento soud, neboť jste obžalováni 
z těch nejzavážnějších zločinů proti Novému řádu!“ Probodával nás pohle-
dem.

Za zády, na místech k stání, jsme měli zástupce veřejnosti, samé dospělé 
lidi. Otočil jsem se, abych na ně líp viděl. Těm, co se na mě zrovna dívali, se 
v očích zračily ledové výrazy plné nenávisti.

Zatímco soudce vztekle předčítal spoustu právnicky znějících nesmyslů, 
promnul jsem si rukou čelo.

Zamžoural jsem na porotu – copak se mezi nimi nenajde nikdo, komu 
se zželí dvou vyhladovělých a umolousaných dětí? Dětí s želízky na rukou, 
v kleci, bez obhájce? Ale tváře měli ztuhlé ve výrazu ostrého odsouzení. Jako 
by za nevraživost vůči nám dostali zaplaceno. Svítil nám nad hlavami nějaký 
neonový nápis, na němž místo slova POTLESK, jak tomu bývá v televizních 
show, stálo MRAČTE SE?

„Co jsme udělali?“ zakřičela najednou Wisty na soudce. „Tak nám to řek-
něte. Z čeho jsme obvinění?“

„Ticho v soudní síni!“ zařval soudce. „Poslouchej, ty jsi lidský póvl. Před-
stavuješ nanejvýš nebezpečnou hrozbu všemu, co je patřičné, správné a dob-
ré. Víme to z policejních zdrojů, které byly svědkem toho, jak jste nedávno 
uplatnili své temné umění. Víme to z nesčetných šetření, které prováděla 

James Patterson
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Vyšetřovací bezpečnostní agentura Nového řádu, a naprosto neotřesitelně to 
víme kvůli Proroctví.“

Spadla mi čelist, když jsem si všiml, jak mu přitakávají jednotliví členové 
poroty.

„Proroctví?“ odsekl jsem. „Můžete vzít jed na to, že moje sestra a já 
v Dobré knize nikde nejsme. Proberte se, Ezekieli.“

V soudní síni to zahučelo. „Rouhači!“ vykřikla jakási žena a zahrozila 
nám pěstí.

S pozvednutým obuškem se ke mně přihnal příslušník justiční stráže 
a já jen v předstíraném strachu nadzvedl obočí. Hele, jsem v kleci, blbečku. 
Mříže nepustí mě ven a tebe dovnitř.

Soudce Unger pokračoval: „A proto, na základě většiny důkazů–“
„Hele, ať nás chcete obvinit z čehokoliv, my svou vinu popíráme!“ zařval 

jsem, i navzdory želízkům jsem sevřel mříže a vší silou jimi zatřásl. Což, jak 
si myslím, nebyla ta nejchytřejší reakce.

Prásk! Příslušník justiční stráže mě udeřil obuškem přes prsty. Wisty za-
lapala po dechu a já jsem sotva dokázal zadusit bolestný výkřik.

Jediný, který Soudí doslova vyskočil ze židle a naklonil se přes lavici, až 
jsem prakticky ucítil, jak na mě dýchá. „To té chamradi ukáže! Dobrá práce, 
strážníku! Jinak se s touhle špínou jednat nedá! Škoda rány, která u těchto 
zvrhlíků padne vedle!“

Tvář měl posetou fi alovými a bílými skvrnami a z důlků mu vylézaly oči.
„Co jste to řekli na vznesená obvinění?“ zařval na nás.
Ohromeně jsme s Wisty odpověděli: „Svou vinu popíráme!“
Soudce se od nás odvrátil. „Ctěná poroto, tímto prohlášením žalovaná 

strana vyjadřuje evidentní pohrdání vaší vůlí a posláním tohoto soudu. Po-
smívá se nám. Vysmívá se zásadám slavného Nového řádu! Ptám se vás, jak 
zní váš výrok?“

„Tohle má být všechno?“ zaječel jsem z klece. „Tohle byl náš proces?“„To 
si musíte dělat srandu!“ zavřeštěla Wisty. „To není fér.“

Prásk, šlehal obušek. Prásk! Prásk! Prásk.

Witch & Wizard
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