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OZNÁMENÍ O VE¤EJNÉ POPRAVù

UPOZORNùNÍ V·EM OBâANÒM:

WISTERIA ROSE ALLGOODOVÁ, vůdkyně a poslední 

naděje zhoubného „Odporu“, který narušil náš 

duševní klid a připravil naše občany o značné 

množství energie a prostředků, byla zatčena a bude 

VE¤EJNù POPRAVENA na NÁDVO¤Í SPRAVEDLNOSTI 

v JEDNU HODINU dnešního odpoledne. Za protizákonné 

spolčování, pletichy a experimentování s temným 

a nečistým uměním je stále vedeno pátrání po jejím 

bratru WHITFORDU P. ALLGOODOVI.

Tak prohlásil Jediný, který je Jediný dnešního 

dvoustého třicátého pátého dne prvního roku 

Nadvlády Nového řádu.
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Kapitola 1

Whit

Vyslechněte si mě. Nemáme moc času.
Jmenuji se Whit Allgood. Myslím, že jste už slyšeli o mně, o mojí sestře 

Wisty i o všech těch šílenostech, ke kterým tu došlo, ale něco vám povím: je 
to mnohem horší, než si myslíte.

Věřte mi, když vám říkám, že tohle jsou ty nejhorší časy a že ty nejlepší 
časy nejsou ničím jiným než vzdálenou vzpomínkou. Zdá se, že nikdo nevě-
nuje pozornost tomu, co se děje. Vy ano?

Věnujete tomu pozornost?
Představte si, že všechno, co na světě milujete nejvíc – a nejspíš berete za 

samozřejmé –, je teď zakázané. Vaše knížky, hudba, fi lmy, umění... všechno 
vám někdo sebral. A spálil to. Takový je život za Nového řádu, za jeho tak-
zvané vlády – neboli brutálního totalitního zřízení –, jež se zhostily tohoto 
světa. Teď musíme za bdělého stavu s každým dechem bojovat za zbytek svo-
body, která nám zbývá. V ohrožení je i naše představivost. Umíte si předsta-
vit, že se vaše vláda pokouší zničit i něco takového? Je to nelidské.

A přesto jsme pro ně zločinci my.
Přesně tak. V tom mizerném propagandistickém pamfl etu z dílny No-

vého řádu jsme byli s Wisty prohlášeni za zločince. A čím jsme se provinili? 
Oddáváme se volnomyšlenkářství a tvořivosti... A taky praktikujeme „temné 
a nečisté umění“ – tzn. magii.

Máte v tom zmatek? Dovolte mi, abych se vrátil zpět.

Witch & Wizard: Dar
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Před nedávnem naši rodinu uprostřed noci probudili vojáci, kteří k nám 
vtrhli do domu. Wisty a mě krutě vyrvali rodičům a vsadili nás do vězení – 
vyhlazovacího tábora pro děti. A kvůli čemu?

Za vinu nám kladou to, že jsme čaroděj a čarodějka.
Ukazuje se, že N. Ř. měl v tomhle ohledu pravdu: sice jsme to v té době 

nevěděli, ale Wisty a já máme určité schopnosti. Magické schopnosti. A teď 
byl stanoven termín, kdy budeme popraveni, a to společně s našimi rodiči.

K téhle morbidní události ještě nedošlo – ale dojde. Těm z vás, kteří baží-
te po napětí, dobrodružství a krveprolití, slibuji, že se na ně opravdu můžete 
těšit. A že se na ně těšit budete, pokud se podobáte zbytku našeho „občan-
stva“ s vymytým mozkem.

Pokud však patříte k těm několika málo lidem, kteří utekli ze spárů N. Ř., 
musíte si můj příběh bedlivě vyslechnout. A taky Wistyin příběh. A příběh 
o Odporu. Aby po naší smrti zůstal někdo, kdo je bude dál šířit.

Někdo, kdo bude vést spravedlivý boj.
A tak vyprávění začínáme u další veřejné popravy: skličující a neblahé 

události, neblahé náhody, jak jí smůla nebo osud chtěl. U slova, které bych 
za jakýchkoli jiných okolností používal jen velice nerad, neboť tím slovem je 
tragédie.

Kapitola 2

Whit

Pokud si je to moje rozklížená paměť schopna vybavit, došlo k tomuhle:
Vzpomínám si, že když jsem bloumal ulicemi tohoto šedého, přelidně-

James Patterson
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ného a neutěšeného města, nemohl jsem se cítit vykořeněnější a osamělejší. 
Kde je moje sestra? Kde jsou ostatní příslušníci Odporu? Tato slova se mi opa-
kovala v myšlenkách, nebo mi snad splývala ze rtů jako nějakému potrhlému 
bezdomovci.

Nový řád už stačil tohle kdysi nádherné město zohyzdit k nepoznání. 
Připadá mi jako rozkládající se mrtvola hemžící se bezduchými červy. Dusi-
vě nízký oblačný příkrov, jednotvárné budovy, a dokonce i tváře úzkostlivě 
spěchajících lidí kolem mě působí stejně bezbarvě a mrtvě jako beton pod 
mýma nohama.

Vím, že Nový řád obyvatelstvu účinně vymývá mozky, jenže tihle občané 
vypadají až moc zamlklí, až moc dychtiví, až moc uhranutí propagandistický-
mi cáry, které svírají v rukou jako modlitební knížky.

Najednou padnu pohledem na tučně vyvedené slovo na jednom z těch-
hle papírů: POPRAVA.

A potom se rozzáří obrovské displeje zavěšené nad hlavní třídou, a rázem 
mám jasno. Každý chodec se zastaví a zůstane stát jako přikovaný, všechny 
hlavy se otočí vzhůru, jako by znenadání došlo k zatmění slunce.

Na displejích klečí na stroze osvětlené plošině vězeň s kápí na hlavě – vy-
hlíží drobně a křehce.

„Wisterie Allgoodová,“ zařve mrazivý hlas, „chcete se přiznat k použí-
vání temného umění za účelem podkopávání všeho, co je v naší společnosti 
dobré a patřičné?“

To se přece nemůže dít. Srdce mi povyskočilo až do krku. Wisty? Oprav-
du ten hlas řekl Wisteria Allgoodová? Moje sestra klečí na popravišti?

Popadnu jednoho uhranutého dospělého za klopy jeho depresivně šedé-
ho svrchníku. „Kde se koná ta poprava? Okamžitě mi to řekněte!“

„Na Nádvoří spravedlnosti.“ Podrážděně na mě zamrká, jako bych ho 
probudil z hlubokého spánku. „Kde jinde?“

„Na Nádvoří spravedlnosti? Kde to má být?“ dotírám na muže, svírám 
mu v rukou hrdlo, málem ztrácím kontrolu nad svou silou. Přísahám, že 
jestli budu muset, mrštím tímhle dospělým o zeď.

Witch & Wizard: Dar
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„Tamhle – pod vítězným obloukem,“ hekne. Ukáže na bulvár, který se 
táhne po mé levici. „Pusť mě! Zavolám policii!“

Strčím do něj a vyrazím k mohutnému slavnostnímu oblouku vzdálené-
mu asi osm set metrů.

„Hej, ty! Počkej!“ křičí za mnou. „Nejsi mi odněkud povědomý?“
Jsem. Ano, jsem mu povědomý. A byl bych povědomý všem okolo, kdyby 

si našli čas a všimli si, že se mezi nimi volně pohybuje hledaný zločinec.
Ale oči jeho spoluobčanů zůstávají přikované k obrazovce. Mají neuko-

jitelnou žízeň po škodolibých klevetách jakéhokoliv druhu a samozřejmě 
i stejný hlad po nesmyslném zabíjení a ničení.

I když ony falešně odsouzené oběti jsou prakticky ještě děti. Jenom děti.
Už slyším vzdálený ryk. Hladové hučení – domáhající se „spravedlnosti“, 

krve.
Razím si cestu do ubohého stáda ovcí. Nedopustím, aby mi sebrali sestru. 

Určitě ne bez boje na život a na smrt.
Zaběhnu za roh a potom, přes hlavy shromážděných, uvidím... Na tom 

popravišti má být moje sestra, Wisty? Má na hlavě kápi, je celá v černém, ale 
už stojí na nohou. Hrdá. Nesmírně statečná.

Na plošině vedle ní stojí jakýsi muž – dá-li se mu tak říct. Opírá se 
o křivou hůl, ve větru, který začal výt prostranstvím, na něm zvláštně nehyb-
ně visí elegantní černý oblek. Ostře řezaná tvář mu plane samolibým sebe-
uspokojením, jako by právě spořádal celý hrnec šlehačky.

Znám ho; opovrhuji jím. Jediný, který je Jediný. Dost možná to nejpodlej-
ší individuum v dějinách lidstva.

Zbývají do té obludné popravy minuty nebo vteřiny? Nemám to jak po-
znat.

Srážím lidi, když se prodírám houstnoucím, nebo bych měl říct hrubnou-
cím, davem. Vidím řadu po zuby ozbrojených vojáků, kteří se starají, aby se 
k plošině nikdo nepřibližoval. Kdyby se mi podařilo některého z nich srazit 
a sebrat mu zbraň... 

Vzhlédnu k popravišti a v tu chvíli uvidím, jak Jediný pozvedává černou 

James Patterson
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sukovitou hůl a výhružně jí mává před mojí sestrou. V tváři se mu zračí vý-
raz absolutního vítězství.

„Ne!“ zakřičím, ale v ryčícím davu mě nikdo neslyší. Všichni vědí, co se 
stane. Vím to i já. Jenom mi není jasné, jak bych to mohl zastavit. Musí exis-
tovat nějaký způsob.

„Neee!“ řvu. „To nemůžete! To je chladnokrevná vražda!“
Objeví se záblesk – nikoliv světla, ale jakoby tmy – a Wisty zmizí. Wisty. 

Moje sestra. Moje nejlepší kamarádka na světě.
Moje sestřička je mrtvá.

Kapitola 3

Whit

Pokud do plic stále vtahuji dech, není to proto, že by mi záleželo na ži-
votě.

Poslední příslušník Allgoodovy rodiny, o němž jsem s jistotou věděl, že je 
naživu, člověk, který mě znal líp než kdokoliv jiný na světě, člověk, který ke 
mně ve všem vzhlížel, je pryč. Jaká neuvěřitelná škoda neuvěřitelného života.

Wisty umřela přímo před mýma očima, a já s tím nemohl nic udělat.
Jediný nechal moji sestru vypařit... a ten netvor, bez náznaku výčitek svě-

domí, se teď tváří, jako by se vůbec nic nestalo. Vyhodí ruce do vzduchu, 
jako by dal gól, jako by se vysmíval nesmyslnosti lidské existence. Podlamují 
se mi kolena. Mám pocit, jako bych se měl pozvracet, když uslyším, jak se 
betonovým kaňonem tohoto města – místa, které mi připadá tak opovržení-
hodné, zlé a ztracené – žene ohlušující souhlasný ryk.

Witch & Wizard: Dar
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Jediný právě dosáhl svého vůbec největšího triumfu ve vztahu k veřejnos-
ti. Těší se z obdivu – ale záhy vybuchne svou obvyklou netrpělivostí a zlostí.

„Ticho!“
Jeho rozkaz se řítí městem, vymazává všechny ostatní zvuky.
Se mnou však nic nedělá. Já jsem stále otřesený. Ochromený po celém 

těle, i na místech, o nichž jsem ani nevěděl, že existují.
„Mí dobří občané,“ zahřímá bez mikrofonu, „jsme svědky vskutku epo-

chální události. Právě jste mohli zhlédnout likvidaci poslední významnější 
hrozby naší vládě nad Nadsvětím! Wisteria Allgoodová, vůdkyně Odporu, 
byla odstraněna z této dimenze. A to jednou provždy.“

Opět pozvedne ruce a čerstvý poryv větru zavane nad zástupy lidí slabou 
vrstvu popela a příšerný zápach spálených vlasů. Tihle „dobří občané“ opět 
propuknou v jásot.

Padl bych na kolena, ale ze všech stran mě obklopují těla. Pak se mi na-
jednou otevře prostor k pohybu. Jásot se promění v řev a dav se přelévá – 
žene se dozadu – a já necelých padesát metrů od místa, kde stojím, zahlédnu 
ohnivou explozi.

Ten oheň znám.
„Joo!“ zařvu, když mi při pouhém pohledu na výbuch málem pukne srd-

ce radostí. „Joo, JOOO!“
To je moje sestra! Wisty žije. Právě se zapálila, což je, věřte nevěřte, něco 

skvělého.

James Patterson
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Kapitola 4

Wisty

Jako že se jmenuji Wisteria Rose Allgoodová, mám teď v hlavě jedi-
nou myšlenku: spálím všechno a všechny kolem sebe. Všechno sežehnu na 
popel.

Začnu tímhle smrtí prosáklým popravištěm, přesunu se na celé to-
hle směšně okázalé prostranství, potom udeřím na celé to studené město 
z kamene – na ten obludný přízračný svět. I kdybych se při tom měla sama 
uškvařit, všechno tohle, všechny tyhle lidi spálím a vyhladím.

Jediný, který je Jediný právě na tomhle pekelném popravišti zabil moji 
kamarádku Margo. Poznala jsem ji i s tou kápí na hlavě. Prozradily ji její 
fi alové tenisky a černofi alové kapsáče. Posledním vodítkem pro mě byly stří-
brné pruhy a hvězdy na jejích botách. Margo, poslední punkerka na zemi. 
Margo, ten nejneohroženější a nejoddanější člověk na světě. Margo, moje 
drahá kamarádka.

Neptejte se mě, proč ten netvor v černém hedvábném obleku předstíral, 
že tam stojím já. Vím jen to, že toho ďábelského šílence spálím na uhel.

Takže se měním v lidskou pochodeň, tak jak jsem to dělala už dřív. Ako-
rát teď si přestávám dávat pozor. Najednou se kolem mě svíjí tří, šesti, dva-
náctimetrové plameny, šlehají do přednedávnem ještě chladivého odpoled-
ního ovzduší.

Dav couvá, ječí, a já si nemůžu pomoct: usmívám se. Skoro se nahlas 
rozesměju.

A horko ještě o trochu zintenzivním – všude kolem sebe vysílám ohnivé 
výrony, abych hořela jasněji, abych ještě víc pálila –, když tu zalapám po 
dechu.

Witch & Wizard: Dar
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Cítím ho. Cítím jeho zkaženou, ubohou mysl. Cítím, jak na mě upírá oči.
Otočí se ke mně tisícovka vojáků, a teď se usmívá Jediný. Začíná se smát. 

A směje se mně.
Hekám, zatímco ze mě proudí vzduch. Jak to, že má takovou moc?
Nezbývá mi než vyrazit na útěk, alespoň se pokusit prchnout před jeho 

hněvem.
Vrhnu se do vyděšeného lidského moře, svým drobným tělem se obrat-

ně vyhýbám loktům a ramenům. Ale Jediný je příliš blízko. Cítím, jak se za 
mnou ženou jeho ledové poryvy, jak ke mně vysílá dech, který na mě dotírá 
jako studené kostnaté prsty, jak se mi otírá o tvář, o krk, zaplavuje mě tak 
prudkým chladem, že mi způsobuje bolest úplně po celém těle.

Začínám uvažovat nad ironií, že ohnivá dívka umře v hlubokém mrazu, 
když mě najednou zachvátí horko. Někdo mě popadne, zvedne a málem ze 
mě vytlačí všechen dech.

Kapitola 5

Wisty

Je to můj bratr Whit.
Vmžiku mě odnáší sto, dvě stě kroků kupředu, jako bych nic nevážila. 

Potom se společně schováme za vysokou kamennou zeď. Na několik draho-
cenných vteřin jsme v bezpečí, mimo dohled.

Vší silou, kterou v sobě mám, Whita obejmu. On konečně své mocné 
sevření uvolní natolik, abych se mohla nadechnout.

„Ale jestli seš tohle doopravdy ty... “ odmlčí se.

James Patterson
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„Margo,“ zašeptám. „Zabil Margo.“ Potom se najednou rozpláču jako 
malá holka. Chvěju se a příšerně mi cvakají zuby.

Margo je mrtvá. Dívka, která mi minulý týden pomohla dát do ucha třetí 
piercing. Dívka, která nás všechny budila v pět ráno, abychom se mohli hlásit 
do služby, dívka, která bojovala s útlakem Nového řádu s větším zaujetím než 
my všichni ostatní dohromady. Byla tak mladá. Bylo jí teprve patnáct.

„Říkal jsem jí, aby do té budovy nechodila bez další pomoci. Prosil jsem 
ji,“ říká můj bratr. „Proč tam chodila? Proč?“

„Každou operaci vzdávala vždycky až jako poslední,“ připomenu Whi-
tovi, jako bych se pokoušela sama sebe přesvědčit, že ji přece nedostali kvůli 
nám. „První dovnitř, poslední ven. Taková byla její mantra, že? Pěkná bl-
bost!“

„Spíš odvaha,“ namítne a já na okamžik v jeho očích vidím, proč ho dív-
ky milují, proč ho miluju já. Je poctivý a upřímný a absolutně neohrožený.

Ta operace, jeden z dvanácti pokusů o záchranu vězňů, který jsme pod-
nikli za minulý měsíc, byla naším nejhorším fi askem. Snažili jsme se osvo-
bodit možná stovku unesených dětí z testovacího zařízení Nového řádu. Ale 
museli jsme mít špatné informace. Místo šikanovaných dětí byla v budově 
četa vojáků. A ti na nás čekali.

„Vlastně máme kliku, že vůbec někdo z nás –“ začala jsem.
„Najděte ji!“ Reproduktory rozestavené na prostranství se začínají otřá-

sat zuřivým hlasem Jediného. „V davu je ještě jedna konspirátorka! Má oh-
nivě rudé vlasy! Uzavřete východy z tohoto prostoru. Okamžitě ji zatkněte!“

Whit strhne jednomu okolojdoucímu pánovi v obleku šedý klobouk 
a narazí mi ho na hlavu.

„Rychle si pod něj schovej vlasy,“ poručí mi.
Než se mi to podaří, spatří mě policista. Je asi třicet metrů od nás.
Už sahá po píšťalce, která mu visí na šňůrce kolem krku... a brzy na sebe 

má upoutat pozornost všech vojáků na prostranství. Nemluvě o Jediném, 
o kterém se mi protiví vůbec mluvit.

Ale potom na policistu vyskočí jakási černá postavička a srazí ho na zadek.

Witch & Wizard: Dar
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Vyměníme si s Whitem překvapené pohledy. Whit se mě chce zeptat: 
„Vidělas –?“

Ale než stačí otázku dopovědět, černá postavička – jakási stará paní – 
stojí po našem boku. Vtiskne mi do ruky zmuchlaný a špinavý kus papíru. 
„Vezmi si to, jen si to vezmi!“

Přísahám, že jsem v životě neviděla podivuhodnější bytost, a přesto mám 
dojem, že ji odněkud znám.

„Kdo jste –?“
Umlčí mě. „Řiďte se tím. Běžte! Jsem na vaší straně. Utíkejte. Utíkejte. 

Nezastavujte se, ani abyste popadli dech, nebo je konec. Konec s námi všemi. 
Utíkejte!“

Nějak se jí podaří prosmeknout za naše záda, a potom nás oba nakopne 
do hýždí. Klopýtavě vyrazíme do vzdouvajícího se davu.

Okamžitě se otočím... ale už po ní není ani stopy.
„Slyšelas ji,“ řekne Whit. „Utíkej! Na nic nečekej! Utíkej!“

Kapitola 6

Wisty

Zmuchlaný, napětkrát složený papír, který mi stará paní strčila do ruky, 
je mapa. Řekla, že je na naší straně, je to tak? A měli jsme navíc nějaký lepší 
plán? Ne. Takže s Whitem a s mapou v ruce vyrážím na cestu.

Tečkovaná linka na špinavém listu pergamenu nás provádí jižním okra-
jem města. Prozatím jsme v bezpečí a naživu.

„Nedokážu ji zařadit,“ přemýšlím nahlas, zatímco se vydáváme za hrani-

James Patterson
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ci města ke změti železničních tratí. „Nebyla to... nebyla to třeba některá ze 
známých našich rodičů?“

Whit pokrčí rameny. „Na tom přece nezáleží. Každý člověk ochotný ris-
kovat život tím, že skosí policajta Novýho řádu, je náš přítel. Opravdu dobrý 
přítel.“

Whit strhne OZNÁMENÍ ze sloupu vedle kolejí a roztrhá ho na kousky. 
„Mimochodem, kdy se z tebe stala ‚vůdkyně Odporu‘?“ zeptá se s přiduše-
ným smíchem a zábleskem v pomněnkově modrých očích.

„Hele, jestli to tvrdí Jediný... “
„Záleží na tobě, jestli jsi ochotná získat slávu a bohatství na základě vyjád-

ření totalitního trotla.“
„Sklapni!“ Začnu ho honit po kolejích a neudržím se a rozesměju se. „Ty 

mi prostě závidíš!“ A Whit začne pravidelně smýkat rukama, aby přešel do 
sprintu; zase je z něj fotbalista.

„To není fér!“ volám za ním. Je větší a starší a samozřejmě že umí běhat 
rychleji. Mnohem rychleji než já.

Na pár minut si dovolíme být znovu bezstarostnými puberťáky. Bratr se 
sestrou, kteří se honí podél kolejí. Kteří předstírají, že jedna z jejich nejlep-
ších kamarádek nebyla zavražděna, že nejsou na útěku před půlkou světa.

V návalu nadšení, možná dokonce pobavení, uběhneme posledních ně-
kolik kilometrů do cíle naší cesty – k malé cihlové budově, která je na mapě 
označena křížkem a pokynem: PROJDĚTE STRÁŽNÍM DOMKEM.

„Máš klíče?“ zakřičím na Whita, když si všimnu, že na dveřích visí řetěz 
opatřený visacím zámkem.

„Znáš zaklínadla?“ odpoví mi stejně hlasitě.
Jo, jasně – má pravdu. Jsem čarodějka. A Whit je čaroděj.
Někdy je problém vzpomenout si na všechny tyhle věci, když běžíte jako 

blázni, abyste si zachránili holý život. Ale já zaklínadla opravdu znám – 
a pokud vím, tak na řetězy a visací zámky doopravdy někdy fungují.

A netrvalo dlouho a zloduchům z Nového řádu se nám vážně podařilo utéct.
Alespoň na nějakou dobu.

Witch & Wizard: Dar
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Kapitola 7

Obklopuje ho asi dvanáct slavných uměleckých děl, která porůznu zaba-
vil – díla od malířů, jako jsou Pepe Pompano, Pondrian, Cezonne, Feynoir –, 
to nejlepší z nejlepšího. Všechno zakázané a zapovězené. Všechno teď patří 
jemu.

„Přiveďte mi Jediného, který velí Lovu,“ zahřímá Jediný. Už má plné zuby 
této neschopnosti, této hlouposti, tohoto opakovaného zatýkání Wisterie 
Allgoodové a uchvacování jejího nesmírně mocného Daru, které na posled-
ní chvíli nikdy nevyjde.

Velitel lovu se jako na zavolanou objeví ve dveřích a vypadá – navzdory 
svým šedivým vlasům a tatíkovskému panděru – jako nepříliš chytrý stu-
dent, který se právě dostavil ke zkoušce, na niž se opomněl připravit.

„Nepodařilo se vám chytit Wisterii Allgoodovou. Je to tak? Je to pravda?“
 Velitel si nervózně odkašle.

„Ano, pane,“ přisvědčí. I k němu se donesly znepokojivé historky o obča-
nech, kteří se pokoušeli hájit v podobných situacích v přítomnosti Jediného.

„A řekl byste, že dnešní podívaná byla co do vztahu s veřejností hotovou 
pohromou? Upřímně si chci vyslechnout váš názor.“

„Tu druhou čarodějku jste naprosto nekompromisně popravil, Vaše Ex-
celence. Občanstvo zakusilo povznášející –“

„To nebyla čarodějka! To byla jen kamarádka čarodějky. Ve skutečnosti to 
na skutečnou čarodějku byla jenom vějička.“

„No, ano... ale... přesto... to byla významná členka Odporu a veřejnost 
díky této popravě zakusila skvostný a povznášející a úžas vzbuzují –“

„Jediný, který tvoří Zprávy bude muset v dnešním večerním vysílání 
vystřihnout zmínky o všem, co ztropila. Napadá vás k tomu něco? Jak vysvět-
líme, že jsme popravili Wisterii Allgoodovou a vzápětí jsme shodou okolnos-

James Patterson
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tí po městě opět honili jinou zrzavou mladou čarodějku? Mluvte upřímně. 
Mluvte bez okolků. Mluvte rychle.“

„Nooo, víte –“
„Ticho!“ zařve Jediný kategorickým hlasem, při němž se snad zatřese celá 

budova.
Další pomlka je smrtící, vskutku smrtící, a jako by z místnosti odsála 

veškerý vzduch.
Jediný si pak povzdechne a nakonec se usměje, pokud se jeho výraz dá 

označit za úsměv. „No, myslím, že to mohlo být horší.“ Jeho znenadání opti-
mistický tón je v příkrém rozporu se vztekem, který z něj čišel ještě před ně-
kolika vteřinami. „Povězte mi, pane veliteli, vzpomínám si dobře, že všichni 
vaši lovci rádi kouří doutníky? Určitě to tak bude. Je to tak?“

„No... ehm... ano... děkuji vám,“ koktá velitel. Hlavou mu bleskne otázka, 
jak to, že se tak znenadání ocitl v přízni svého nadřízeného. Převezme od něj 
vybraný doutník. A potom – oheň.

„Mne oheň vždycky fascinoval, pane veliteli... vás také?“
Ale voják nemá příležitost odpovědět.
Žhnoucí rudá tečka na konci jeho doutníku se začne rychle rozrůstat. 

Pozře doutník po celé jeho délce, pak se muži přelije na tvář, do týla a na krk. 
Jasně rudé, žhnoucí čáry se mu potom ženou kolem trupu a paží až k prstům 
na nohou – a na zlomek vteřiny promění velitele lovu v sochu z popela.

Potom Jediný jemně poklepe hůlkou o zem a šedý prach se zřítí v nadý-
chaném obláčku kouře.

„Nepodařilo se vám zajmout Wisterii Allgoodovou, a takové selhání se 
ve Světě Světlých zítřků netrpí.“

Witch & Wizard: Dar
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Kapitola 8

Whit

Mysleli byste si, že jsem se dočista zbláznil, kdybych vám řekl, že ve stráž-
ním domku nás zachránil portál, který nás s Wisty provlekl několika dimen-
zemi a vyvrhl zpátky v naší současné ďábelské realitě na úplně jiném místě?

Před rokem bych se za to nechal dobrovolně zavřít do blázince, ale ve 
společnosti defi nované magory z Nového řádu je šílenství nová příčetnost. 
A abyste věděli, portál je jedno z těch prchavých míst, kde tak nějak... změk-
lo... předivo světa. Jenže projít portálem nemusí být jen tak. Může vás poslat 
na úplně jiné místo, do úplně jiné doby nebo dimenze... nebo někdy vás vy-
tlačí na místa, kde rozhodně nechcete být. A to dost nevybíravě.

Jako třeba do tohoto stísněného černočerného prostoru, kde jsme teď 
přistáli. Pokud jsem věděl, mohli jsme být zamčeni v botníku u Jediného. Je 
tu zatuchlý, vydýchaný vzduch. Pálí mě rameno a duní mi v hlavě.

„White? Jsi tady?“ Slyším šepot. Ve vzdálenosti asi tří metrů slyším jemné 
šramocení.

„Jo.“ Zavrčím, napůl omráčený bolestí. Líbezný ženský hlas zní teple, ko-
nejšivě.

„Jsi v pořádku?“ zeptá se hlas ustaraně. Celia? Představím si svou ztrace-
nou přítelkyni, kterou Nový řád před dávnou dobou unesl a zabil. Blíží se, 
sklání se ke mně, chystá se mě dotknout, vyléčit mě, zachránit mě... 

„Mmmmmm... “ Odmlčím se, čekám na Celiinu vůni, na to, až mě obe-
jme.

„Mluvíš, jako bys byl... opilý.“
Aha. To je Wisty. No jistě.
Zaúpím. „To tím ramenem. Myslím, že jsem si ho v portálu vymkl.“

James Patterson
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„Vážně? Já jím proklouzla jako nůž máslem.“
Otočím oči v sloup, i když na ně nejspíš nevidí. „Řekl bych, že byl akorát 

tak velký na ten tvůj hubenej čarodějnickej zadek,“ zaskuhrám – přísahám, 
že láskyplně. „Kde si teda myslíš, že jsme?“

„Co takhle ve... vězení? Přijde mi, že v poslední době je to naše oblíbený 
místo.“

Tím jsem si nebyl moc jistý. „Ne. Ten smrad – takhle vězení nesmrdí. Je 
to něco... dobrýho. Něco, co mi připomíná... “

„Domov,“ řekneme oba současně.
Wisty vyšle z konečku prstu paprsek slabého světla, abychom se mohli 

rozhlédnout. Žasnu, jak se učí ovládat svůj prudký temperament a jak užívá 
svého nadání pro dobrou věc. Za starých dobrých časů jsem byl ve městě 
hvězda – nejužitečnější hráč ligy amerického fotbalu a kromě toho i jeden 
z nejlepších běžců a plavců –, zatímco Wisty většinou chodila za školu. Teď 
je z ní fantastická čarodějka, která umí svítit, měnit podobu, mizet a dělat 
spoustu jiných skvělých věcí. Akorát ne vždy na povel.

V kalném světle vidím jen natolik, abych rozeznal siluetu mojí sestry 
a kupy lepenkových krabic označených štítky SPÁLIT. „Knihy,“ pronese Wis-
ty uctivě, když prolistuje několik svazků z neuzavřených krabic. Já zdravou 
rukou do jedné bedny taky sáhnu a zahlédnu tituly nejrůznějších slavných 
autorů, od B. B. Whitea po Roye Roycea.

„Vypadá to jako zásilka knih ke spálení,“ nadhodím. Nový řád si dal za 
úkol zničit každou známou knihu v okupovaném Nadsvětí, napsanou před-
tím, než se chopil moci.

Zhmožděným ramenem mi projede bodavá bolest a já syknu. „Když se 
bavíme o pálení... Wisty, pomůžeš mi vrátit rameno do správné jamky?“

„To je fakt hnus,“ řekne, ale i tak ke mně zamíří. „Musíš se na to naučit 
příslušný zaklínadlo, bratříčku. Vy čarodějové máte být v těchhle věcech prý 
dobří.“

„Myslím, že za zkoušku to stojí. Pomoz mi jenom s deníkem, jo?“ Táta 
mi tuhle prázdnou knihu dal těsně předtím, než nás té odporné noci před 

Witch & Wizard: Dar
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tolika měsíci odvezli z domu, a já ji všude nosím s sebou. (Wisty s sebou zase 
vláčí starou paličku na buben – čarodějnickou hůlku.) Moje kniha je větši-
nou prázdná a používám ji jako poznámkový blok – obvykle si do ní zapisuji 
smutné zamilované básničky pro Celii. Ale někdy se zaplní časopisy, mapa-
mi, celými literárními díly... nebo, když máme štěstí, zaklínadly. Myslím, že 
čarodějové mají být schopni mít přehled o tom, co se kdy stane, ale u téhle 
knížky je to zatím všechno tak nějak chaotické a nahodilé.

Wisty deník vytáhne z mého batohu a pomáhá mi listovat a hledat jaké-
koliv hojící zaklínadlo, až nakonec objevíme tenhle jazykolam: Voron klaktu 
scapulati.

„To mi připadá jako mluva samotného ďábla!“ zaskřehotá Wisty v imitaci 
vetché stařeny, která mluví o rockové hudbě. Ale když zaklínadlo vyslovím, 
ramenem se mi rozlije naprosto úžasné teplo, a najednou – jen tak zčistajas-
na – mám rameno zpátky na původním místě. Pozvednu ruku, a neucítím 
ani náznak bolesti.

„Myslím, že jsme právě zaprodali naše duše,“ řeknu. „A teď pojďme zjis-
tit, kde to sakra jsme a jak se dostaneme zpátky do Svobodné země.“

Zatímco si razíme cestu do zadní části stísněného prostoru, dojde nám, 
že jsme uvnitř přepravního kontejneru. Popadnu několik knížek pro děti 
v centrále Odporu – třeba Velký objev Bruna Geneta a Žíznivý turnaj.

„Jsi připravená postavit se tomu, co nás tam čeká?“ zeptám se, když do-
jdeme ke dveřím.

„Nebo kdo nás tam čeká?“ opáčí Wisty obezřele. „Dovol, abych se sou-
středila, kdybych se musela zapálit nebo něco takového.“

Až napočítáme do tří, vyhrneme dveře kontejneru.
A tam, s pohledem upřeným přímo na nás, jsou... naši rodiče.

James Patterson
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Kapitola 9

Whit

No, přinejmenším na nás upírají pohled jejich hlavy.
Fotografi e našich rodičů se skví na šestimetrovém billboardu. Jejich tváře 

působí v tomto opuštěném depu ztraceně a osaměle. A pod snímky jejich 
obličejů jsou slova, která nás nikdy nepřestanou mrazit do morku kostí:

za informace vedoucí k dopadení a zatčení
BENJAMINA ALLGOODA a ELIZY ALLGOODOVÉ

jež spáchali ohavné zločiny proti lidskosti
a Novému řádu

Pošlete sms na adresu „Informátor 2020“
nebo navštivte místní zpravodajskou úřadovnu N. Ř.

Jistě, my víme, že naši rodiče jsou hledaní zločinci – ze stejných vykon-
struovaných důvodů, pro které Nový řád pátrá i po nás. Ale když to máte 
takhle všem na očích černé na bílém – a k tomu je na jejich hlavy vypsána 
opovrženíhodná odměna ve výši tří milionů! – hned vám to krutě připome-
ne, že tahle noční můra možná nikdy šťastně neskončí.

Witch & Wizard: Dar
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Wisty mi jako obvykle čte myšlenky a pohodí mi nadějnou kost. „Pořád 
jsou ale na svobodě,“ poznamená potichu.

„Minimálně byli,“ podotknu, „v době, kdy se sem dával tenhle billboard.“ 
Papír vypadá trochu vybledle – roztřepeně a na okrajích trochu potrhaně. 
A oba zmlkneme, když se z otevřených dveří návěsu vyvalí mohutný zápach 
křehkých stránek stárnoucích knih – plných snů, příběhů, tragédií, smíchu 
a představivosti – a zadusí nás hořkosladkými vzpomínkami na domov.

Jak se můžete usmířit s něčím, když ani nevíte, co to „něco“ je? Nemů-
žeme vědět, jestli jsou naši rodiče naživu nebo mrtví nebo jestli je někdo 
vyslýchá ve věznici Nového řádu nebo jestli byli vyhoštěni do Země stínů 
jako Celia. Trpí? Můžeme s tím my něco udělat? Nebo jsme tak bezmocní 
a zbyteční, jak se teď sami cítíme?

Udeřím do billboardu takovou silou, že pěstí prorazím desku z lisované 
lepenky.

Pak ruku vytáhnu a snažím se předstírat, že se to nestalo. Wisty se na mě 
ustaraně podívá, a já pokrčím rameny. Jsem si jistý, že mi z odřené kůže na 
prstech teče krev, ale nic necítím.

Podívám se na její znepokojenou, žalem strhanou tvář a rychle odvrátím 
oči. Cítím nutkání ji obejmout, ale musím jí ukázat, že se nenechám převál-
covat city. Polknu, jako bych měl v krku knedlík, a chytím Wisty za ruku.

Na předměstí tohoto přízračného města nejsou žádní lidé. Jen rozbitá 
okna ve skladech. Ulice poseté sutinami. Jediné nové věci jsou podle všeho 
tyhle obrovské videobillboardy a stožáry s ampliony.

Když zamíříme do centra, představuji si, jaké to tu kdysi mohlo být. Ma-
lebné. Vidím budovu střední školy z červených cihel, prolézačky, park s al-
tánem, převrácenou tříkolku. Zasáhne mě prudká bolest. Připomíná mi to 
naše bývalé město – kostelní věže, malé krámky a skutečné stromy.

Teď se mi stýská po domově ještě víc. Po mámě, tátovi, po našem domě – 
i po škole. Trochu.

„Ráda bych věděla, kde všichni jsou,“ zašeptá Wisty.
„Já ne,“ odpovím, možná až příliš rychle. „Chci říct, že to vědět nechci.“

James Patterson
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A pak uslyším tohle: „Ty ne?... ne?... ne?... ne?... Proč, White?“
Prudce otočím hlavu. Wisty na mě vypoulí oči.
Určitě jsem něco slyšel. A Wisty to nebyla. Ani já.
Byl to Celiin hlas.
Možná je to město duchů. Doslova a do písmene.

Kapitola 10

Whit

Vyrazím jako raketa, abych ji našel. Jako bych ani neměl na výběr. Jako 
by to byl můj osud.

„Celie!“ Běžím pustými ulicemi, kolem prázdných obchodů, policejní 
stanice bez policistů, kolem zabedněné základní školy, kina... nevidím ji, ne-
vidím vlastně nikoho jiného. Všechno mi tu připadá neskutečné. Je to skuteč-
né? Zdá se mi celá tahle pustina?

„Celie!“
„White! White!“ Slyším, jak ke mně zezadu doléhá Wistyin hlas. Pleskání 

jejích tenisek na dlažbě. Snaží se se mnou udržet krok.
„Stůj! White, prosím tě! Vždyť ani nevíš, jestli je to ona! Může to být 

past!“
Jenže já vím, že je to ona. Hlas člověka, kterého milujete, nikdy nezapo-

menete. Ať je to šepot nebo výkřik nebo vzdálená vzpomínka, poznám, kdy 
je to Celia. Myslím, že Wisty tomu nerozumí. Nikdy nebyla zamilovaná.

A potom Celii uslyším opět. A není to z velké dálky. Mám dojem, jako by 
byla nějak všude kolem mě.

Witch & Wizard: Dar
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„Ty to nechceš vědět?... vědět?... vědět? Co se nám stalo?... stalo?... stalo?“
Nedokážu to vydržet – Celia mi teď připadá tak blízko.
Mluví tak hlasitě, že mám pocit, jako by slova vysílala přímo do mojí 

hlavy. Je to nesnesitelná... ale taky ta nejkrásnější, neuvěřitelná bolest. Muka, 
za která bych dal nevím co. Dává to nějaký smysl?

„Chci! Chci to vědět!“ Okamžitě se zastavím, potom uprostřed náměstí 
padnu na kolena. „Kde jsi, Celi? Musím tě zas vidět.“

„Podívej se nahoru, White. Je přímo tam.“
To je Wistyin hlas, po mé levé ruce. A když zvednu hlavu, uvidím, co vidí 

ona.
Vidím svou přítelkyni – na obrazovce. Celia, na propagandistickém 

billboardu Nového řádu. Její překrásná tvář je víc než dvakrát větší než já, 
a každá píď její kůže je tak hladká a dokonalá a nádherná, jak si ji pamatuji. 
Jako by byla fi lmová hvězda.

Kapitola 11

Whit

„Ty jsi na nás zapomněl, White? Zapomněl jsi na mě?“ Celia vypadá 
smutně, a pro mě je to tak ještě bolestnější. „Myslím, že ti nemůžu vyčítat, že 
už nejsi takový, jaký jsi býval.“

„O čem to mluvíš, Celie? Nikdy jsem na tebe nezapomněl. Všichni to 
vědí. Nikdy jsem na tebe nepřestal myslet, snažil jsem se tě najít. Každý si 
myslí, že jsem se zbláznil!“

„Možná že jsi úplně nezapomněl na mě, White. Ale já mluvím o nás. 

James Patterson
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O ztracených, unesených, zavražděných. Polosvětlech.“ Při zmínce o smut-
ných duších v Zemi stínů se zachvěji. „Já už nejsem... já. Jsem součástí něče-
ho... většího.“

„Celie, ty budeš vždycky ty. Země stínů tě nemůže zničit. Ve mně tě ne-
zničí. Kde jsi? Skutečná Celie –?“

„Ty to nechápeš, White.“ Celia mi skočí do řeči a posmutněle se usměje. 
„To ti musím nechat, miláčku. Opravdu jsi ten nejcitlivější fotbalový hrdi-
na, jaký kdy chodil po téhle planetě. Ale v jiných ohledech, White, jsi jako 
spousta mužů. Jsi pořád takový kluk. Vidíš, staráš se a chráníš jen to, co máš 
přímo před sebou.“

„Ne.“ Nevěřícně nad jejími slovy vrtím hlavou. „To není pravda. Víš, že 
to tak není.“

Proč se mi snaží ublížit?
„Ale je,“ namítá Celia a zavrtává se do mě pohledem. „Chceš názorný 

příklad? Kde je tvoje sestra?“
Otočím se kolem dokola. Wisty je... 
Pryč?
„Co to má... ?“ Začnu pobíhat po náměstí, zběsile nahlížím do uliček. 

„Wisty!“
To nemůže být pravda. Copak ji někdo unesl?
„Musíš začít uvažovat v širších souvislostech, White.“ Mučí mě – Celiin 

hlas mnou proudí jako nějaká živá síla a já ho chci chytit, odevzdat se mu. 
Ale moje sestra... 

„Vím, že máš strach,“ pokračuje. Wistyino zmizení ji kupodivu nezasáh-
lo. „Právě jsi přišel o někoho, na kom ti záleželo, a nevíš, jak se k tomu posta-
vit. Přemýšlej o tom, White. To je klíč.“

„Wisty!“ křičím. Jedinou odpovědí je mi šustění prázdné igelitky poletu-
jící přes náměstí.

„White – tady nahoře. Podívej se na mě. Jsem tu, abych ti řekla další věci, 
které nechceš slyšet. Musíte s Wisty přestat prchat před Novým řádem. Pře-
staňte prchat před Jediným.“

Witch & Wizard: Dar
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„Nikdy! Najdu Wisty a vrátíme se do Země stínů – abychom tě našli. 
Tebe, ne nějaký obrázek na billboardu!“

Celiiny husté, vlnité černé vlasy se začnou rozevlávat, šimrají jí rty. Skoro 
jako by reagovaly na vítr na náměstí. Igelitka mi přistane v tváři. Vztekle ji 
strhnu.

„White, posloucháš mě? Mám to říkat ještě hlasitěji?“
Jestli to udělá, vybuchne mi hlava. „Já tě slyším, věř mi. Akorát mi tvoje 

slova teď nedávají smysl.“
„Musíte se s Wisty udat, abyste zachránili vaše rodiče – a nás ostatní. 

Jinak to nejde. Myslím, že Wisty tomu rozumí... je to tak, Wisty?“
Celia otočí hlavu a tam – za ní, na billboardu – je moje sestra. Jak je to 

možné?
„Wisty?“ zařvu. „Jak –?“
„To je v pořádku, White,“ řekne Wisty. „Všechno je teď v pořádku. Chá-

pu, jaká je naše role.“
Celia se opět otočí mým směrem a její dlouhé vlasy začnou proudit 

z obrazovky, plynout směrem ke mně. Cítím, jak si mě přitahují. Neumím jí 
odporovat. Cítím, jako bych se vznášel, letím k obrazovce, aby mě pozřely 
její oči, její rty, její měkký, konejšivý hlas.

„Už musím jít, White. Udej se. Zachraň nás. To můžeš udělat, White.“
Potom billboard pohasne a já se řítím do temnoty, která jako by neměla 

konce.

James Patterson
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Kapitola 12

Wisty

Tohle byla možná ta nejpodivnější věc, jaká se nám dosud stala. Další 
záhada mezi tolika záhadami.

 Skoro nic si nevybavuji. Minimálně nic po tom, co jsem Whitovi řekla, 
aby vzhlédl k billboardu – a Celii. Teď ležím tváří k zemi uprostřed náměstí 
a duní mi v hlavě.

Otočím se a všimnu si, že Whit je v podobném stavu, s tou výjimkou, 
že si oběma rukama drží hlavu a vzlyká. Na světě není mnoho horších věcí 
než vidět, jak váš starší bratr pláče. Možná ještě vidět, jak pláčou vaši ro-
diče.

Přelezu k němu a držím ho, zatímco mi líčí, co se stalo. Je to dost ne-
souvislá směsice, ale jedno je jasné: Celia řekla, že se musíme udat. Paráda, 
Celi. Tohle stojí za zvážení. Napřed si ale ještě jednou probereme tvůj vztah 
k Novému řádu. Jak ses dostala na ten propagandistický billboard?

„My se nikomu udávat nebudeme,“ ujistím ho s patřičnou pohrdavostí. 
„Je to videotrik. Neřád začíná být zoufalý.“

„Je to blbost!“ zvolá vztekle Whit a najednou se narovná. „Už je mi to 
jasný. To nemluvila Celia. Není možný, aby to byla ona. My tenhle režim zni-
číme, což se nám ale nepodaří, když budeme ve vězení. Nebo mrtví.“

Zvednu se na nohy. „Páni,“ ometám si ze sebe prach. „Srazil mě pěkně 
drsnej nápor testosteronu.“

Whit se mému nejapnému vtipu zasměje a pak mě překvapí předstíra-
ným býčím útokem, ramenem proti mému břichu.

„Jo! My je dostanem!“ zakřičí.
„Jupíí!“ zavolá skupinka jakýchsi hlásků. Co teď?

Witch & Wizard: Dar
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Otočíme se a uvidíme, jak ze dveří zabedněného obchodu s počítačový-
mi hrami vystrkuje hlavu ta nejotrhanější partička otrhanců.

„Co jste zač?“ zeptám se s vypoulenýma očima. Očividně nejsou tak ner-
vózní, aby nechtěli být spatřeni, ale zároveň nejsou tak důvěřiví, aby se k nám 
přiblížili na dosah.

Kupředu vystoupí chlapec s neskutečně rozčepýřenou čupřinou špinavě 
blonďatých vlasů.

„Vy jste normální lidi?“ zeptá se. Tipovala bych ho tak na třetí třídu.
„Jestli myslíš to, že nám Nový řád ještě nevymyl mozky, tak jo,“ odpoví-

dám. „Nevymyl. Kde máte rodiče?“
„Jsou pryč. Nevíme, kam zmizeli. Odvezli je.“
„Odvezli?“
„Vojáci je naložili do dodávek a unesli je,“ odpoví. Někteří mladší kluci 

a dívky si začnou otírat slzy z očí.
Whitovi tváří bleskne vlna soucitu. Solidarity, empatie – říkejte si tomu, 

jak chcete. Můj bratr není zrovna měkkota, ale když je třeba, umí zjihnout. 
Sundá si batoh a uloží si ho před sebe na zem, potom na něm se zavřenýma 
očima nechá položené ruce.

A pak – něco naprosto neskutečného – z batohu vykoukne štěně a dvě koťata.
Žal dětí se promění v úžas a smích, když štěně a koťátka vyhopsají z tlu-

moku. Děti, které se k nim nemůžou dostat, aby si je pohladily, se s ohrome-
ním v očích dívají na Whita. Mám-li být upřímná, tak se na něj s ohromením 
dívám i já. „Ty jo!“ vydechnu.

Teď si zvedá límec a z košile mu k obloze vylétávají bílé holubice. A teď – 
to už přehání! – si kýchne a z nosu mu vystřelí hejno žlutých včel a vyrazí za 
holubicemi. Děti se hystericky smějí.

„Kde ses tyhle kousky naučil?“ zeptám se Whita. „Nádhera. Stává se 
z tebe docela okouzlující čaroděj.“

Pokrčí rameny. „Napadlo mě, že bych pro změnu mohl udělat něco hez-
kého i pro někoho jiného, a ne se jen pořád trápit naším osudem.“ Otočí se 
k povykujícím dětem. „Chcete jít s náma, mládeži?“

James Patterson
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Páni. Co všechno se semele, když na pár minut ztratíte vědomí. Z mého 
bratra je najednou ctihodný pán Whitford Zřídlo Velkorysosti.

„Nechystáš se teď třeba otevřít polní kuchyni?“ zeptám se s velkým úsmě-
vem.

„Možná,“ řekne. „Proč ne?“ A potom můj bratr vykouzlí velký hrnec 
horké rajské polévky, s miskami a lžícemi, v odpovídajícím množství pro 
každého.

Kapitola 13

Wisty

S pomocí několika zaklínadel, která se objevují ve Whitově deníku, se 
nám podaří najít cestu zpátky do obchodního domu Garfunkel, který naštěs-
tí stojí jen několik kilometrů daleko. Ale dovolte, abych vás ujistila, že snažit 
se vyhýbat ostřížímu zraku Nového řádu s řádkou špinavých, štěbetajících 
dětí v závěsu není žádná idylka. Instruktorka na letním táboře ze mě nikdy 
nebude.

Když vstoupíme dovnitř, první, koho spatřím ze zadního voje naší party – 
kam naháním zatoulané děti jako pomocnice učitelky z mateřské školy –, 
je Janine. Po Margo je to náš nejspolehlivější idol Svobodné země. Rozzáří 
se jí oči a hned vyrazí kolem prázdných kosmetických pultů přivítat svého 
hrdinu.

Tedy mého bratra Whita. Pokud jsem to ještě dostatečně nezdůrazni-
la, Whita obdivuje spousta holek. Čímž jeho věrnost Celii působí ještě o to 
úchvatněji.

Witch & Wizard: Dar
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„Tys to zvládl!“ Janine ho sevře, než má vůbec příležitost jí vysvětlit, že 
tyhle děti nejsou ty, které jsme měli zachránit. „Tohle rozhodně překonává 
všechna naše neočekávali! Nemysleli jsme –“

Whit ji s bolestí v očích jemně odtlačí. „Není to tak jednoduché, Janine.“ 
Pak k nám přiskáče Feff er, náš zachráněný pes, a rozštěká se vzrušením.

„Kde je Margo?“ zeptá se se zmatkem ve tváři náš místní fanatik Sasha.
Panebože. Oni si myslí, že jsme uspěli v naší původní misi. Oni vůbec ne-

vědí... 
A tak další čtvrt hodinu skupinou smýká totální zklamání, když vysvět-

lujeme odporný výsledek nepodařené operace.
Margo byla jednou z původních a nejoblíbenějších vůdkyní Svobodného 

světa, jedním z neochvějných středobodů naší ustavičně se měnící existen-
ce. Jak se dozvídáme, účastníci operace, kterým se podařilo utéct, se dostali 
do Svobodné země, aniž byli svědky její popravy. A v Garfunkelu – jehož 
pokrytí elektřinou je z větší části výsledkem důmyslné metody odčerpávání 
energie z lahviček parfémů – neexistuje pravidelný přístup k vysílání Nového 
řádu. Což je vlastně štěstí.

„Byli jsme tu všichni na stráži, aby nám neuniklo, až se vrátíte,“ řekl 
Sasha. „Vy všichni.“

Nutnost povyprávět jim celý příběh mě opět cupuje na cucky. A když se 
rozhlížím po ostatních, je to ještě horší. Světýlko naděje odrané bandičky 
z města jako by najednou zhaslo. Dokonce je mi líto i Sashi, kterému ni-
jak zvlášť nedůvěřuju, protože nám jednou lhal, jako když tiskne. Ale jemu 
i Margo plápolal v krvi stejný oheň Odporu. Pro jeho zdar by udělali cokoliv.

A Janine – byly s Margo jako sestry. Její zelené oči, které se při pohledu 
na Whita tak rozjasnily, teď zastírá šok a žal. Whit jí utěšně hladí po vlasech. 
Nakonec mu zaboří hlavu do ohbí krku. „Vyrostly jsme spolu,“ úpí. „Byly 
jsme nejlepší kamarádky od mateřské školky, věřil bys tomu?“

„Jasně,“ zašeptá Whit. „Margo všichni milovali.“
Přijde ke mně Emmet, můj nejlepší kamarád mezi nimi, a obejme mě. 

Za normálních okolností bych byla štěstím bez sebe – protože, přiznejme si 

James Patterson

38

carodejky22 copy.indd   38carodejky22 copy.indd   38 04/10/2012   12:5304/10/2012   12:53



to, Emmet je mimořádně hezký kluk –, ale zrovna teď mi to kupodivu skoro 
vadí.

Rozkladu už mám plné zuby. Kdyby sem teď vstoupila Margo, nejspíš by 
se při pohledu na všechen tenhle lítostivý brekot a odevzdanost vzbouřila.

Vzbouřila. Což vlastně není vůbec špatný nápad.
„Haló!“ vyklouznu zpod Emmetovy ruky a vylezu si na skleněný líčící 

pult. „Slzavá slavnost je u konce. Margo by ze všeho nejmíň chtěla, abysme 
tu seděli a popotahovali.“ Sasha přikývne. „Nesmíme se zastavit; musíme být 
připravení. Nový řád pořád sílí.“

Jamilla, naše kolektivní šamanka, si otře slzy z lící. I Feff er se trochu víc 
zableskne v očích.

„Jediný, který je Jediný chce zadupat našeho ducha!“ zakřičím. „Nechala 
by si Margo zadupat svého ducha?“

„Ne!“ zakřičí Sasha. „To určitě ne.“
„Jediný, který je Jediný chce, abychom se vším přestali, udali se, hodili 

ručník do ringu!“ volám. „Přestala někdy Margo s odporem?“
„Ne!“ zvolá jednohlasně několik z nás.
„Jediný, který je Jediný nechce, abychom provedli naši další operaci. 

A operaci po ní. Řekla by nám Margo, abychom se vrhli do další operace?“
„Ano!“ Už se k nám přidali skoro všichni v místnosti.
Pak Emmet – který vypadá možná ještě roztomileji než obvykle – vstane 

s pěstí nad hlavou. Místnost se otřásá stále větším hlukem a mně se z něj už 
točí hlava. Možná že na tomhle vůdcovství opravdu něco je.

Ale pak se něco stane, co mi sebere všechen vítr z plachet.
Do místnosti vstoupila osoba, kterou nesnáším ze všeho nejvíc na celém 

světě.
No, možná ne úplně nejvíc. Ale nemá k tomu daleko.

Witch & Wizard: Dar
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Kapitola 14

Wisty

Byron Zrádce Podlézavec Lasyčák Swain vklouzne do místnosti, zakývá 
hlavou jako zvíře, které se snaží zachytit stopu, a potom zamíří rovnou ke 
mně. Byron byl na střední škole snobský rozumbrada a pak taky loutka No-
vého řádu, která měla prsty v našem zatčení – a kterou jsem, mimochodem, 
kdysi proměnila v lasičku. Nový řád podle všeho opustil, ale to neznamená, 
že ho musím mít ráda.

„Ahoj, všichni!“ zakřičí tím svým trapným krysím hláskem. Potom si vy-
leze vedle mě na pult. Měla bych ho zase proměnit v lasičku, abych ho mohla 
uložit do krabice, tu omotat izolepou a poslat do Státní psychiatrické léčebny 
generála Bowena. Bez jediného balení toho jeho nechutného vlasového pří-
pravku.

„Myslím, žes ještě neslyšel tu nepříjemnou zprávu, Byrone,“ začne Ja-
milla opatrně.

„Ale kdepak, slyšel,“ odpoví. Copak takhle někdo mluví? „Viděl jsem to na 
vlastní oči.“ Všichni zalapají po dechu. „Na tomhletom.“

Vytáhne jeden z nejmodernějších chytrých telefonů, který získal kdoví-
odkud, několikrát posune displej a nakonec zařízení podrží displejem před 
ostatními.

Panebože, to je Nádvoří spravedlnosti, kde je vidět, jak Margo v kápi klečí 
před Jediným.

„Dej to pryč,“ vyštěknu na něj a už se po telefonu sápu. „Vždyť je to mor-
bidní snuff .“

„To v žádném případě!“ vykřikne Byron a zesílí sevření. „Oni to musí 
vidět.“

James Patterson
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„Jseš odpornej!“ zavřeštím a začnu mu škrábat do rukou. Ale Byron, jako 
správná lasička, je mistr ve vykrucování a já ho musím napadnout jako lvice, 
abych mu ten krám sebrala.

„Wisty,“ pronese zčistajasna Janine ledovým a odhodlaným hlasem, když 
se vymaní z Whitova konejšivého sevření. „Má pravdu. Já to musím vidět. 
Co jí udělali.“

Vyměním si s Whitem zdrcený pohled a přejdu k dalšímu pultu, abych 
nemusela být Lasyčákovi tak blízko. Ten triumfálně podrží telefon, a i když 
se snažím odvrátit, nedokážu to.

V té nejohavnější zpomalené repríze, jakou jsem kdy viděla, sledujeme, 
jak Jediný, který je Jediný Margo dokonale rozložil. Její kápě, její oblečení, 
kůže jejích rukou, její nádherné tenisky na okamžik zešediví, a potom se jen 
jako by rozpadne, rozletí v obláčku kremačního popela.

„Vidíte,“ vysvětluje Byron, zatímco záznam dále pokračuje, „oni chtějí, 
aby všichni uvěřili, že Wisty je mrtvá. Díky konexím v nejvyšších patrech 
ministerstva informací – tedy díky mému otci – se mi podařilo nabourat se 
do jejich systému a poskytnout světu pohled na část pravdy.“

Podívám se bedlivěji. Očividně se mu podařilo dostat do svých maza-
ných rukou vysílání kanálu Jediný, který je Jediný – a pozměnit ho. Na titulku 
pod záběry se lze teď dočíst: OSOBA, KTERÁ ZDE BYLA POPRAVENA, 
NEBYLA WISTERIA ALLGOODOVÁ, NÝBRŽ NEVINNÁ DÍVKA JMÉ-
NEM MARGO. BYLA TO VRAŽDA.

Displej přepne na nadmíru vzteklou moderátorku. „Lidé Nového řádu,“ 
říká, „jak vidíte, nepočetná skupinka teroristů se pokouší nabourat do naše-
ho vysílání. Tomu absurdnímu titulku pod záznamem nevěnujte pozornost. 
Z Úřadu pro popravy se nám dostalo jednoznačného ujištění, že veřejným 
nepřítelem na těchto záběrech je vskutku Wisteria Allgoodová.“

Byronův upravený text se teď ptá: POKUD JE TO WISTERIA ALLGOO-
DOVÁ, PROČ MÁ NA HLAVĚ KÁPI, ABY JÍ NEBYLO VIDĚT DO TVÁŘE?

Moderátorka si přiloží prst ke sluchátku – někdo z režie jí určitě naléhavě 
radí, jak má postupovat.
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„Občané Nového řádu,“ pokračuje, „Úřad pro popravy vám chce sdě-
lit, že jediný důvod, proč má Wisteria Allgoodová kápi, je ten, že čarodějka 
s kápí na hlavě nemůže sesílat zaklínadla.“

Byron se samolibě usměje. Pod moderátorkou se objeví další titulek: 
LHÁŘKO! VIDÍME TI TO NA OČÍCH.

Whit a já se nezmůžeme na slovo. Ve skutečnosti se zdá, jako by Byrono-
vy snahy na mého bratra udělaly dojem, zatímco já si myslím, že Byron tím 
jen pohřbil moje šance ukrýt se před všemi sousedskými práskači, kteří tak 
milují Nový řád.

Vrhnu se jako lvice do dalšího útoku a Whit mě na poslední chvíli zachytí.
„Zmiz z mýho života, ty patolízale! Napadlo tě někdy, že bych mohla být 

šťastná jako blecha, kdyby si lidi mysleli, že jsem mrtvá?“
„Čeká tě ještě spousta práce, Byroníčku,“ vloží se hladce do hovoru Sasha. 

„Chystáš se v brzké době stát vůdcem tohoto týdne?“
„Jen přes moji mrtvolu.“ Vrhnu na Sashu vzteklý pohled. Odkazoval na 

tradici, podle níž se ve Svobodné zemi jmenují vůdci vždy jen na jeden týden – 
aby se zamezilo korupci, kterou obvykle přináší moc.

„Silně ti doporučuju, aby ses přes to přenesla, Wisty,“ řekne pan Pový-
šený. „Všichni jste klíčové postavy v hlavním večerním veřejně udavačském 
programu Nového řádu. Má fotky všech zúčastněných z razií – včetně Jani-
ne, Jamilly, Emmeta a Sashy.“

Ticho. Janine nakonec položí otázku, která víří každému v hlavě. „Jak... ?“
„Ty displeje, co vidíme na ulicích, v jejich části Nadsvětí... víte, které my-

slím? Jsou obousměrné. Jestli se díváte na některé z jeho vysílání, je pravdě-
podobné, že on se taky dívá na vás.“

„To není možný,“ odmítá Whit Byronovu představu.
„Pochybuješ o tom? Tak se podívej na tohle,“ řekne. „Nejenže je ho plné 

vysílání Nového řádu, on se dostává i do našich přenosů. Podívejte.“
Byron se telefonem vyfotí. Popadnu zařízení a podívám se na snímek. 

Spadne mi brada. Na fotografi i se tvář Jediného, který je Jediný skví přímo 
nad Byronovým ramenem.

James Patterson
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„Je to nejspíš jen důkaz, že jsi zrádce,“ řeknu, když mu podám telefon.
„Jo?“ zavrčí Byron. „A proč se to teda děje s každým?“ Otočí se a vyfotí 

Whita.
Whit si vezme telefon a podívá se na svůj snímek. A okamžitě zbledne. 

Rozechvěje se a obnoví se mu drobný tik v levém oku.
„Vidíte?“ zapiští Byron.
Whit vrtí hlavou a vrací mi telefon. Celý se třese; tik je čím dál výraznější.
A já vidím proč: na fotografi i není Jediný, který je Jediný. Je tam Celia.
Jediný má Celii.

Kapitola 15

Whit

Duní mi ve spáncích a víří mi na okrajích zorného pole. Mám pocit, jako 
by se mi srdce snažilo vystoupat do krku. Musím ji najít. Musím se vrátit do 
Země stínů. Musím se nechat pozřít Celiinýma nádhernýma očima, jejími 
vlasy, její vůní. Musím s ní ještě alespoň jednou splynout.

Nechám telefon v sestřiných rukou, proderu se mezi ostatními a vyrazím 
k nákladní rampě. Je tam portál, portál, který – jak jsem slíbil Wisty – nikdy 
nevyužiju sám.

Je to mrzuté, ale já to potřebuju – potřebuju Celii. V téhle záležitosti se 
neřídím svobodnou vůlí.

Sprintem se rozběhnu ke stěně portálu a napadá mě, že jestli se od mé 
minulé návštěvy uzavřel, alespoň dostanu co proto za to, že se plnou rychlos-
tí vrhám proti cihlové ploše, a možná přijdu k rozumu.
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Stěna se poddá, ale putovat tímhle portálem je jako plavat kamením. Pro-
drat se na druhou stranu mi připadá nemožné, ale nakonec mě přece jen 
obestře neurčitě povědomá, pronikavá tma a chlad Země stínů.

Je to mimořádně prapodivné místo mezi realitami, plné bloumajících 
Polosvětel – duší mrtvých, které tu uvízly, které se někdy můžou prosmek-
nout do nějakého jiného světa, ale které tam nedokážou dlouho vydržet. Jako 
duchové, kteří proklouzávají do očistce a zase zpátky, pomyslím si.

„Celie!“ zakřičím ze všech sil. „Celie, to jsem já! Whit! Jsem přímo tady.“
Chci být všude zároveň, chci během okamžiku překlenout rozlehlost 

a zvláštnost tohoto místa. Problém ale spočívá v tom, že orientovat se v Zemi 
stínů je jako orientovat se uprostřed oceánu za ponurého a mlhavého dne. 
Bez GPS. Nebo kompasu. A možná s kýblem na hlavě.

Nemůžu si dovolit se ztratit. Ale nevím, kam se mám vydat. „Ce-li-e!“ 
Otáčím se a zakřičím jiným směrem. Vzdálit se od portálu by mohlo mít 
katastrofální důsledky. Nikdy jsem tu nebyl sám. Varovali mě před tím.

Tentokrát se dočkám odpovědi.
Jenomže to není odpověď, po níž jsem toužil. Dolehne ke mně strašlivé 

zaúpění, při němž mám pocit, jako by mi srdce probodával rampouch.
Úpění dozní, a ozve se další, ještě hlasitější, o něco blíže.
Katastrofa. Přitáhl jsem pozornost Ztracených – naprosto neandělských 

bytostí, které jsou v Zemi stínů už tak dlouho, že se z nich staly až jakési hni-
jící duše. Něco jako zrůdy, řekl bych.

Otočím se a šátrám, kudy bych se dostal pryč. Kde je portál?
Nemůžu ho najít – všude je jen ta studená, vlhká mlha.
Blíží se. Cítím jejich chlad a zatuchlost. Uvažuj! Uvažuj! Uvažuj!
Už jednoznačně vidím, jak se ke mně něco blíží. Tmavá silueta v mlze – 

sehnutá, belhavá, po něčem pátrá. Otočím se o devadesát stupňů doleva – 
a mlhu rozvíří další zdroj neklidu... nebo tři... nebo šest.

To by mohl být určitě konec.
Znovu se otočím – portál už musí být přede mnou, nebo možná ještě 

trochu doleva–

James Patterson
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Tam – něco cítím, nebo... 
Žuch.
Ležím na zemi. Na zádech. Mám vyražený dech. Potom slyším, jak se 

trhá látka. Je to moje košile?
Mám otevřené oči, ale rozeznávám jen ty strašlivé tvary, postavy z masa 

a kostí, ale také kouře. Cítím na sobě dvanáct studených rukou, drží mě, jako 
bych ležel na operačním stole.

Ležím na operačním stole? O co jim proboha jde?
Co to bylo za křupnutí? Ten pocit v mém rameni? Cítím, jako by mi ně-

kdo tahal, tlačil, dokonce trhal kůži. Ale nebolí to. Jsem příliš podchlazený? 
Nebo v šoku?

S jistotou vidím jen ohavné, polámané, vykotlané zuby.
Říkám si, abych to nedělal, ale nemůžu si pomoct – zaječím: „Celie!“ Kví-

lím, uvědomuji si, že to bude nejspíš poslední věc, kterou kdy řeknu: „Miluju 
tě!“

Znehybnili mě. Koušou mě. Pojídají mě, ne?
Ale potom mlhou uslyším další zvuk. Je to možné?
Štěkání!
„Feff er!“ křičím. A kousání ustane. Nebo minimálně se přeruší. Cítí Ztra-

cení psa? Další kus čerstvého masa?
Dívám se na rozšklebené přízraky, jak se rozhlíží žhnoucíma žlutýma 

očima a pátrají po zdroji hluku. Jeden z nich se opět rozkvílí. Zadívám se do 
jeho stíny zahlazené tváře a poznám, kdo to je. Jsem v šoku.

Mám halucinaci, nebo je to ten zrádce všech zrádců – Vysoký Jonathan?
Jonathan byl kluk ze Svobodné země, který nás podrazil při jedné z na-

šich nejdůležitějších operací. Wisty kvůli němu málem přišla o život. Chvil-
ku jsem skoro rád, že ho vidím jako vyhladovělou zlou zrůdu.

„Johathane?“ řeknu, ale už se stačil stáhnout do mlhy. Po levé straně sly-
ším zběsilé a vzteklé úpění a vrčení. Buď tam Feff er útočí, nebo se vzpíná 
k poslední obraně. A najednou mi za roztrhanou košili začne tahat jakýsi 
velký hnědý tvar.
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„Feffi  !“ heknu, když se opět vynoří Jonathan a vrhne se ke mně, spolu s šes-
ti dalšími příšernými stínovými stvůrami, kterým snad tečou sliny z tlam.

Potácím se za nebojácným psem, a ačkoliv jsem nikdy nebyl tak rád, že 
jsem naživu, málem zaváhám, když se Feff er vrhne zpátky do portálu.

Kde je Celia?

Kapitola 16

Whit

Pokud vás někdy uprostřed noci probudil záhadný třeskot, pak víte, jaká 
adrenalinová vlna se mnou prohnala v okamžiku, kdy jsem procitl. Tělo mi 
túrovalo výkonem nějakých čtyř set koní. A takový mívají luxusní sportovní 
auta.

Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že kvůli tomu skončila Janine vedle mě 
na zemi na zádech.

Podle všeho mi právě obvazovala ruku, ale pevné sevření obinadla mě 
totálně rozhodilo. A moje reakce? Mimoděk jsem vymrštil ruku a přirazil ji 
k podlaze.

Feff er mě zjevně v Zemi stínů přece jen zachránila, ale nic víc jsem si 
nepamatoval. Pak až zase tuhle chvíli.

„Panebože,“ řeknu. „Promiň, Janine. Myslel jsem, že jsi jedna ze Ztrace-
ných. Že jsem pořád v Zemi stínů. Jsi v pořádku?“

„Snad si nemyslíš, že mě takovým chvatem dostaneš? Jsem v pořádku.“ 
Janine se zvedne na ruce. „Ty ale nejsi.“

Podívám se na svou ruku. „Tohle? To se zahojí.“

James Patterson
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„Jasně, ruka možná. Ale... “ Janine se zamračí. „Vážné újmy došly i jiné 
části tvého těla. Jsou silně poškozené, možná nenapravitelně. Tvoje srdce, 
White.“

Jsem zničený. Dokonce zdecimovaný. V tomhle ohledu se s ní nepřu.
Znovu se vrátí do role sestry Janine a pokračuje v obvazování. „Všichni 

vědí, že vydávat se do Země stínů bez pomoci se rovná sebevraždě – mini-
málně pokud nemáš hodně zkušeností nebo pokud neznáš nějaký fígl, aby 
ses dokázal vrátit zpátky. Pěkně jsi nás s Wisty rozhodil. Víš ty vůbec, jak 
moc tě tvoje sestra miluje?“

„Jsem v pohodě.“ Tohle ujišťování zní i mně jaksi nepřesvědčivě.
„Vydávat se na sebevražedné mise v pohodě není. My tě potřebujeme. Já 

tě potřebuju. Znamená to pro tebe... vůbec něco?“
„Znamená. Přísahám, že znamená, Janine. Omlouvám se, že jsem se za-

choval tak... “ Teď mě nenapadá, jaké slovo použila Celia.
„Egocentricky?“ Janine se konečně usměje. „To nic. Řekla bych, že to se 

stává i v lepších rodinách.“
„Celia mi řekla, abych uvažoval v širších souvislostech. Ale někdy nedo-

kážu uvažovat o ničem jiném... než o ní.“ Vím, že mluvit takhle před Janine 
není moc dobrý nápad.

Ale neucukává. „Pověz mi o tom. Myslím jako o tom, jak se s tím vypo-
řádáváš.“ Skončí s obvazováním a zadívá se mi do očí.

„No... Vážně nevím, jak o tom mám mluvit, kde začít. Celia zmizela ve 
městě, kde jsme bydleli, a mně po ní zbyla takhle obrovská díra tady uvnitř. 
V životě. Všechno jsme dělali spolu, a pak zmizela.“

Janine si všimne, že opodál leží můj deník. „Třeba se o tom místo mluve-
ní pokus něco napsat.“

„Abych se přiznal, tak už píšu. Mám tu... “ Měl bych jí to říct? „Jednu 
báseň.“ Nervózně se zasměju. „Nic to v podstatě není. Jen taková hloupost.“

„Báseň?“ Janine se tváří překvapeně. „Můžu... můžu si ji poslechnout?“
„Nooo... myslím, že ani ne... “
„Prosím, White. Hodně by to pro mě znamenalo.“
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