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Vítejte ve svém nejhorším snu, nebo možná 
ve snu, jaký si neumíte ani představit. 
   Ve světě, kde se všechno změnilo. 
     Kde neexistují knihy, fi lmy, hudba, 
     svoboda vyjadřování. 
  Kde se nevěří nikomu, 
  kdo nedovršil osmnáctý rok života. 
       Vy i vaše rodina můžete být 
       kdykoliv zajati a uvězněni. 
    Sama vaše existence je nedůležitá, 
    ba dokonce nežádoucí.

     Co je to za svět? Kde se mohlo 
        něco takového stát? 
           O to ani tak nejde.

    Jde o to, že se to DOOPRAVDY stalo. 
       Děje se nám to právě teď. 
A jestli se nezastavíte a nebudete 
    dávat pozor, mohlo by se to příště 
              stát i ve vašem světě.
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Whit

CHCETE POHÁDKU? Ode mě ji neuslyšíte.
Dobrodružství tady najdete, to je pravda. I kouzla a vraždění a intriky. 

A vystupuje tu muž zlotřilejší, nemilosrdnější než jakýkoliv netvor či šílenec 
plížící se těmi nejstrašnějšími nočními můrami vašeho dětství.

Ale nejsou tu hrdinové. Tím já pro vás být nemůžu – už ne, po tom všem, 
co se stalo, už ne.

Bylo to takhle.
Byl jeden výtečný řečník, chytrý a charismatický. Ze všech koutů Nadsvě-

tí se k němu trousily davy hypnotizované jeho přísliby. Ne nadarmo mu ří-
kali Jediný, který je Jediný:  A teprve když nám všechno sebral, jsme poznali, 
co jsme vlastně měli.

Napřed jsme přihlíželi, jak hoří naše knihy; a naše protesty zdusily šedé 
pramínky kouře. Potom zmizelo naše výtvarné umění a hudba, a záhy přišel 
na řadu zbytek našich svobod. Přes ty nejvyšší budovy se táhly rudé trans-
parenty a s bombami padal k zemi prach. Vězení praskala ve švech dětmi, 
a když byly propuštěny, už to nebyly děti, nýbrž válečníci s prázdným pohle-
dem, vycvičeni k mučení.

Jediný tvrdil, že je to pro větší dobro. Nazýval ho „Nový řád“.
Proroctví se zmiňují o dvou lidech, kteří zvrátí chod tohoto vývoje. 

O chlapci a dívce, čaroději a čarodějce. Mojí sestře a mně, Wisty a Whitovi All-
goodových. Nás to překvapilo stejně jako všechny ostatní. Dokonce vyděsilo.

Witch & Wizard: Oheň

9

carodejky3.indd   9carodejky3.indd   9 03/07/2013   11:2403/07/2013   11:24



Snažili jsme se být vašimi hrdiny, snažili jsme se dostát svému osudu. Se 
svými nově nalezenými schopnostmi jsme nabízeli naději. Připojili jsme se 
k hnutí Odporu a tajně pronikali do věznic. Vzpírali jsme se Novému řádu 
a brojili za mír.

Ale po posledních bombových náletech se moje sestra a všichni naši bo-
jovníci za svobodu rozptýlili jako chmýří ve větru a celý Odpor se zhroutil. 
Vypařili se i naši rodiče. V uších mi stále zní jejich křik.

Takže mi nikdo nezbyl. Myslel jsem, že mi nezbylo nic, co bych mohl 
někomu dát. Ale potom přišla epidemie. Byla to moje poslední šance něco 
udělat. Vcházel jsem do domů čpících smrtí a kolotajících nemocí. Odnášel 
jsem do nemocnic a útulků krvácející děti. A v jedné z takových nemocnic 
jsem našel svou sestru v roli ošetřovatelky, kde pomáhala jako já, kde jako já 
doufala, že se dočkáme lepší budoucnosti.

Ale potom onemocněla i Wisty.
Teď na mě z billboardů posměšně shlíží oči Jediného, který je Jediný, oči 

hravé a kruté. Myslel jsem, že s ním můžeme bojovat. Myslel jsem, že nad 
ním dokážeme zvítězit. Ale asi jsem se spletl. Víte, bez Wisty a mě není vývoj, 
není budoucnost, není naděje.

A ona umírá.
Takže tady jsme. Tohle je konec. Tohle není pohádka a není zde místo 

pro žádné „a žili šťastně až do smrti“. Náš svět uzavřením knihy nekončí. 
Náš svět je skutečný. Příliš skutečný. Je v něm slyšet křik dětí ve tmě a dusot 
vojenských bot na ulicích. Páchne splašky, nemocí a porážkou. Váží jako tělo 
mojí sestry, která se mi svíjí v náručí.

Chutná po krvi.

James Patterson

10

carodejky3.indd   10carodejky3.indd   10 03/07/2013   11:2403/07/2013   11:24



11

KNIHA PRVNÍ

KRVAVÉKRVAVÉ
SVÁTKYSVÁTKY
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Kapitola 1

Whit

TRHAJÍ SE MI PLÍCE, a jestli umře, umřu i já.
Ženeme se stísněnými, páchnoucími ulicemi hlavního města, běžíme 

jako o život před policií Nového řádu a jejími cvičenými vlky. Pálí mě lýtka, 
bolí mě ramena a ze všeho, co se stalo, mám otupělou mysl.

Už není žádná svoboda. Takže není úniku.
Klopýtám tímhle podivným, příšerným světem, který jsme zdědili, ko-

lem zástupů nemocných, kteří se třesou víc než chladem. K nohám se mi 
hroutí jakýsi muž a musím vysmeknout ruku ze sevření ženy s dítětem 
v náručí, která na mě ukazuje a křičí: „Jediný vynesl soud! Jediný tě odsou-
dil!“

A pak všechna ta krev. Matky si škrábou otevřené boláky a děti kašlou 
do rudě zbarvených cárů. Polovina chudých lidí v tomhle městě umírá na 
krvavý mor.

A moje sestra je jednou z nich.
Wisty je ještě bledší než obvykle. Její útlé tělo mám stočené kolem krku, 

hubenýma rukama mi svírá krk. Neskutečně trpí; trhaně dýchá. Něco drmolí 
o našich rodičích, a to mi rve srdce z hrudi.

Ulice se přelévá vlnami občanů s prázdnými pohledy, kvapícími do práce. 
Jeden chlap v obleku mě ramenem srazí k obrubníku, nějaký stařec, kterému 
jsem povědomý, mě přidušeným hlasem nařkne z praktikování „temného 
umění“ a plivne mi na líci dobře mířenou slinu. Všem byly vymyty mozky 

Witch & Wizard: Oheň
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James Patterson
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nebo byli surově přinuceni k poslušnosti. Slyším vřískot týraných obyvatel, 
když se jimi o ulici za mnou začnou drsně prodírat surovci.

Dohánějí nás.
Živě před očima vidím vlky, zmítající se na řetězech, kterým se na ost-

rých zubech dělá pěna, když se naše pronásledovatele škubáním snaží popo-
hnat k usilovnějšímu běhu. Bez srsti a se zahnívajícím masem připomínají 
oživlé hlídací psy samotného Satana. Něco mi říká, že pokud – nebo až – nás 
policie Nového řádu chytí, tahle zvířata si nebudou brát servítky.

Musí tu být někde otevřené dveře nebo obchod, kam by se dalo vklouz-
nout, ale kolem dokola vidím jen velkolepé, křiklavě rudé propagandistické 
transparenty, jimiž jsou olepeny všechny budovy. Nový řád nás doslova a do 
písmene obklopuje ze všech stran.

Už jsou nám v patách. Policajt v čele je malý fanatik připomínající fretku. 
Pod služební čepicí s odznakem N. Ř. má tvář rudou jako řepa. Ječí moje 
jméno a máchá kovovým obuškem, který vypadá, že by mi dokázal do holení 
zasadit pěkně kruté rány.

Nebo do lebky.
Ne. Takhle tu neskončím. To my máme moc. Pomyslím na mámu a tátu, 

na jejich tváře, když se k nim hnal kouř. Pomstíme je. Cítím příval vzbou-
řenecké inspirace, když mi v hlavě s dusotem vojenských bot začnou hučet 
úryvky jedné zakázané básně:

„Vstaňte z dřímot jak lvové / nezdolní vy zástupové.“ Sklopím hlavu, posu-
nu si Wisty trochu výš a dál se ženu morem zasaženým davem. Nevzdám se.

„Setřeste pouta, jež vás dusila.“ Odtrhnu se od lidí okolo, protože spatřím 
mezeru na konci ulice. „Jak rosu, když vás v spánku zrosila– / jen hrstka je 
jich – a vás přesila.“ Bývala nás spousta, když Odpor vzkvétal. Míhají se mi 
před očima tváře jeho příslušníků: Janine, Emmet, Sasha, Jamilla. A Margo. 
Ubohá Margo. Naši kamarádi jsou dávno mrtví.

Už jsem tu jen sám.
Z ústí uličky vyrazím na obrovské náměstí. Slévá se tu masa lidí, kteří se 

plni očekávání rozhlížejí. Potom se rozzáří dvanáct patnáctimetrových obra-

James Patterson
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zovek s vysokým rozlišením, jsou všude kolem nás a vysílají nejnovější zpra-
vodajství Nového řádu. Jelikož jsou jím všichni zaujati, nabízí se mi skvělá 
příležitost najít únikovou trasu z téhle smrtící pasti. Ale zrovna z těchhle 
zpráv nedokážu odtrhnout zrak.

Opakují záznam z veřejné popravy našich rodičů.
Zatočí se mi hlava, když na mě ze všech stran shlédnou máma s tátou, 

kteří se tváří v tvář nenávistnému davu snaží být tak stateční. A zatímco se 
dívám, jak lidé, které mám na celém světě nejradši, podruhé mizí v oblaku 
kouře, uslyším Wistyino hysterické, nepříčetné blekotání.

„Ne!“ Zazmítá se mi v rukou a pokusí se k nim natáhnout ruce, přesně 
jak to udělala toho dne. „Pomoz jim, White!“ zaječí. „Musíme jim pomoct!“

Myslí si, že opět sleduje skutečnou popravu našich rodičů.
Než stačím sestru utišit, prudce se rozkašle a já ucítím, jak mi po krku 

a ramenou stéká něco horkého a vlhkého. Polykám svoje vlastní zvratky, kte-
ré se mi hrnou do hrdla, ale nejpříšernější na tom všem je, že hnus, který mi 
stéká po těle, je plný krve.

Nezbývá jí mnoho času.
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Kapitola 2

Whit

Musím dostat Wisty někam do bezpečí – a to hned. Zdá se, že jsme poli-
cajty s obušky na několik drahocenných vteřin setřásli za davem lidí, a tak se 
prudce otočím, abych našel další uličku... a málem vrazím do svého vlastní-
ho obličeje. Zapotácím se dozadu a cítím, jak mi naskakuje husí kůže.

A potom je uvidím.
Stovku, nebo tisícovku plakátů, na každém sloupu a v každém okně. 

Wisty a já.

Opět se otočím a uvědomuju si, jak rychle dýchám. Odevšad na sobě cí-
tím oči. Jedna stařena se na mě kření prázdnými ústy. Z bílých mramorových 
schodů budovy Kapitolu k nám sbíhají dva kravaťáci a míří na nás doutníky. 
Kousek stranou stojí holčička, která mě propaluje doširoka otevřenýma še-
dýma očima. I ona ví.

Vědí to všichni.
V tu ránu se na náměstí přižene policejní jednotka, muži zákona se 

James Patterson
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divoce rozhlíží, kde jsme. A potom, jako v nějakém hororovém fi lmu, za-
čnou výt ti nemrtví vlci.

Z místa, kde stojím, spatřím v boční uličce nevelkou, částečně vybom-
bardovanou kamennou budovu, která vypadá slibně. Nebo přinejmenším 
slibněji než chřtány těch polomrtvých bestií. Pokud možno nenápadně se 
k ní začnu šinout a vklouznu do bočního vchodu.

Uvítá mě gargantuovská malba Jediného, který je Jediný s holou hlavou 
a křiklavě barevnýma očima upřenýma mým směrem, a na stěně si přečtu 
nápis: 

VYZNEJ SE NOVÉMU ŘÁDU ZE SVÝCH ZLOČINŮ 
A BUDEŠ UŠETŘEN. JEDINÝ UŽ VŠECHNO VÍ. 

Podlaha je posetá prázdnými patronami.
Tohle může být...  fakt nebezpečné.
Ale nikdo tu není. Jsme v bezpečí – prozatím.
Nesnesitelně mě pálí ramena a v kříži, a tak konečně spustím sestru na 

podlahu. Vypadá jak zosobněná smrt. Posadím si ji do klína. „Hele, Wisty,“ 
prosím ji a otírám ji tvář košilí. „Zůstaň se mnou.“

Zrzavé vlasy má ulepené potem, ale jektají jí zuby. Stisknu jí lepkavou 
ruku, šeptám nad ní formule několika mých zaručených hojivých zaklínadel 
a přidávám k nim veškerou naději, kterou v sobě dokážu najít.

Jenže...  nic nefunguje.
Jak mi mohl tak zvlhnout veškerý střelný prach? Jsem čaroděj, ale ne-

umím zachránit ani svoji sestru. Je to moje životní jistota, moje nejlepší ka-
marádka. Nemůžu tu jen tak sedět a dívat se, jak ustavičně slábne, dívat se, 
jak jí otékají oči krví, dívat se, jak se potácí na pokraji bezvědomí, dokud 
kolem ní nakonec nezčerná svět. Nemůžu se pořád dívat, jak lidi, které nejvíc 
miluju, umírají.

To už se mi stalo.
Dvakrát.

Witch & Wizard: Oheň
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Při pomyšlení na mámu s tátou sebou trhnu. Kdyby mi jenom líp vysvět-
lili, jak mám zacházet s touhle schopností, předtím než... 

Nedokážu tu myšlenku dokončit.
Jsem si jistý, že tohle není jen problém mých schopností. Tady v hlavním 

městě se vznáší něco ve vzduchu – jako by ho Jediný snad otrávil – a to něco 
proměňuje přívržence Nového řádu v bezduché, přikyvující, prázdné skořáp-
ky a ubohé potenciální odpůrce ve svíjející se, úpějící oběti krvavého moru.

Počet přeživších není vysoký.
„Wisty, proč ses musela přihlásit na výpomoc do toho pitomého morové-

ho tábora a onemocnět?“ Obořím se na ni šeptem s tváří zalitou vzteklými 
slzami. „Viděli jsme, čeho je Jediný schopný, a když zatouží, aby onemocněl 
každý volnomyšlenkář v ghettu, před morem tě neochrání ani všechna hoji-
vá zaklínadla na světě!“

Svoji sestru, toho často otravného všeználka, rebelantskou vůdkyni, nej-
větší hrozbu pro Nový řád, nečekaně skvělou rockerku, mimořádnou čaro-
dějku potřebuju... tohle prostě sám nezvládnu. Ne. Bez ní to nezvládnu. Je to 
jediné, co mi na tomhle světě zbylo.

Zajíknu se. Už jsem o Wisty uvažoval v minulém čase.
Ucítím, jak ve mně najednou všechno vybuchne. Udeřím do podobizny 

Jediného, ale jako by byla z kovu, a ruka se mi rozdrnčí bolestí.
„Na tvým místě bych to nedělal,“ ozve se ode dveří. Honem se otočím 

a uvidím mladého vojáka, který má na sobě něco, co vypadá jako o několik 
čísel větší uniforma jeho táty. Od vchodu na mě míří pistolí.

Skoro se rozesměju. Tohle že má být ten pitomec, co nás udá?
„Jo, už jsem na to sám přišel, díky,“ řeknu mu, zatímco si pevně svírám 

pohmožděnou ruku. Podívám se za něj. Zdá se, že sem za ním nikdo nešel.
„Z moci Nového řádu a jménem Jediného, který je Jediný“ – uctivě po-

zvedne zrak k obrazu – „tě žádám, aby ses vzdal své moci a odevzdal Jedinou, 
která má Dar.“

Tím myslí Wisty. Jediný chce její oheň. Udělám několik ochranitelských 
kroků směrem k sestře. Sleduje mě hlaveň pistole, míří mi mezi oči.

James Patterson
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„Ani hnout, čaroději,“ přeskočí mu pubertální hlas. „Ještě krok a odpá-
lím tě odsud do další dimenze.“ Mluví, jako by se naučil hlášky z nějaké 
akční hry.

„Já už v další dimenzi byl,“ prohodím. „Země stínů není tak hrozná.“ 
I s bolavou rukou bych ho neměl potíž sejmout, kdyby se mi podařilo udělat 
k němu ještě pár kroků.

Na moji nenucenost zareaguje výrazem nevrlé drzosti. Očividně dochází 
k názoru, že si ještě přisadí. „Nebo bych naopak mohl zabít jenom ji,“ mách-
ne pistolí směrem k Wisty. „Možná by mi dokonce dali medaili.“

Nedali. Zuřili by, že zničil potenciální zdroj tak velké moci, a nejspíš by 
ho na místě popravili. To ale nahlas neřeknu; pozorně sleduju, jak dychtivě 
se dotýká spouště.

„Hele, v klidu. Není nutný reagovat nějak přehnaně,“ řeknu a zvednu 
ruce. „Zachovejme si chladnou hlavu.“

Snažím se mluvit nevzrušeně.
Vojenský holobrádek s vymytým mozkem. Kdy první zabití člověku stá-

le připadá jako dobrodružství, kdy to stále vypadá, jako by se měla oběť za 
chvilku posadit a zeptat se, jestli se pokračuje ve hře.

Ale to Wisty neudělá.
Rozhostí se mezi námi ticho a kluk zvažuje, jestli dá přednost svému svě-

domí nebo hrdosti. Vím, která strana vyhraje, která vždycky vyhraje. Při-
mhouří oči před terčem, zatíná prst. Já se začínám potit a chystám se skočit 
před sestru.

Ale než se k tomu dostanu, zamihotají se mu oči – a zhroutí se na podlahu.
Dlouze vydechnu. Co se to právě stalo? Zaplála ve mně znenadání moje 

síla a nekontrolovaně ho zasáhla? Stihla ho nějaká dokonale zacílená křeč?
Ne. Něco ho udeřilo do týlu. Zahlédl jsem jakousi věc, která se odkutálela 

kousek od něj. Skleněná sněhová koule?
Ve vchodu za ním stojí ta nevraživě se tvářící holčička s velkýma očima, 

která mě sledovala na náměstí. Vypadá zarputile, drobná pusinka naštvaně 
stažená.

Witch & Wizard: Oheň
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Její výraz mi připomíná Wisty ve vrcholné fázi rozhořčení vůči mojí ma-
ličkosti. Holčička stojí za dveřmi, kyne mi, abych vyšel do uličky.

„To na mě budeš vejrat, čaroději? Jestli se chceš prospat, tam, odkud jsem 
přišla, jich mám ještě víc.“

Kapitola 3

Whit

„MÁŠ DVĚ MOŽNOSTI,“ pronese zakrslá anarchistka.
Ostražitě si ji prohlížím. Nedokážu určit, jestli opravdu stojí na mojí stra-

ně. Děti na nás už používali, a v hlavním městě skoro žádní povstalci nezů-
stali. Na naši hlavu je určitě vypsána odměna; třeba má nekalé úmysly.

Je špinavá a vyzáblá, ale v obličeji se jí zračí podivně sebejistý výraz. 
A – což je ještě podivnější – na hlavě má parohy.

Potom mi to dojde: Svátek.
V panice jsem musel přehlédnout podrobnosti. Ačkoliv jsou oslavy Svát-

ku zakázány pod trestem bolestné smrti, teď, když vyhlédnu z okna, narážky 
na něj vidím všude: stuhy připíchnuté k vlajkám Nového řádu, svíčky miho-
tající se na parapetech a pak ty ledové sochy, ze kterých se Wisty s mámou 
mohly pominout – s tou výjimkou, že tohle jsou tetelivé pocty Jedinému.

„Máš dvě možnosti,“ zopakuje holčička netrpělivě. „A volba je jen a jen 
na tobě.“

Dala si ruce v bok, z drobné tvářičky na mě upřela kulaté, třpytivé oči. Je 
jí tak sedm osm let, ale ty oči vypadají mnohem starší, připomínají oči těch 
svraštělých elfů, o kterých jsme si s Wisty čítávali v knížkách o Králi skřítků –,

James Patterson
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v době, kdy nás fantasy knížky hodně braly a ještě jsme nevěděli, že sami 
máme nějaké magické schopnosti.

„Buď můžeš jít se mnou, nebo necháš tu zrzavou holku umřít. Mně na 
tom zas tak nesejde,“ dodá to maličké zřídlo dobré vůle, jako by smrt byla 
něčím, s čím je důvěrně obeznámená, nebo dokonce už znechucená. „Měl 
bys ji tu nechat a zachránit sám sebe.“ Zadívá se na Wisty a zamračí se. „To-
hle bych udělala já.“

Kapitola 4

Whit

„Pearl Marie Needermanová,“ představí se nevrle, aniž by se mi pokusila 
potřást rukou. „Nebydlím daleko.“

I když bych asi neměl, vydávám se za ní ven za dům a vklouznu do uličky 
obehnané páskou s cedulí KARANTÉNNÍ ZÓNA. Jenže vléct moji umírající 
sestru zpátky na náměstí hemžící se policajty N. Ř. mi jako lepší možnost 
nepřipadá.

Pearl Marie je drobná, ale mrštná dívka, i když s sebou vláčí velký pytel. 
S Wisty v náručí mám co dělat, abych s ní udržel krok, když se prosmekává 
pod ploty a kolem pojízdných stánků i s těmi svátečními parohy, které jí po-
skakují na hlavě.

Na ulici není nikdo kromě trpících obětí krvavého moru a při našem 
průchodu nejedna podezíravá tvář zabouchává dveře a zatahuje rolety. Kdy-
by po mně nestékaly Wistyiny zvratky, možná bych to bral jako urážku.

Po necelých osmi stech metrech máme opět v patách příslušníky policie,
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kteří třískají obušky do opuštěných stánků s rychlým občerstvením a zasypá-
vají nás nadávkami. Ale pod nohama se jim neustále pletou nemocní – dych-
tící po odplatě. Otočím se a uvidím, jak se skupina nakažených vrhá na dva 
ozbrojence, slyším, jak muži skučí, když jsou staženi do jakési jámy.

Jakmile se uličkou rozlehne vyděšený řev, do vzduchu se vznesou vypla-
šení holubi a netrvá dlouho a klapot těžkých bot na dlažbě utichne. Řada 
policistů dělá čelem vzad.

Nebo je sama nakažena.
Z bludiště zákrutů se mi točí hlava a Wisty je stále těžší. Ale i když jsme 

prozatím policii setřásli, Pearl dál uhání, až mám pocit, že běhá v kruzích 
jako chrt, který nedokáže přestat honit králíka.

Právě když se chystám vůči tomuhle pobíhání ohradit a nechat ji být, 
prudce se k nám otočí a řekne: „Tady.“ Ukazuje na místo, které vypadá jako 
hromada sutin.

„Víš, nerad ti to říkám, Pearl Marie, ale přijde mi, že tvůj domov napřed 
objevily bomby Novýho řádu.“

Holčička si povzdechne, jako bych ji nevýslovně zklamal. „Ty žádný 
opravdový kouzelník nejsi, co? Je to tamhle, pitomče.“

Vydám se za ní a s Wisty prolezu úzkým bočním vchodem do bezútěšné 
sklepní garsonky. Musím sklopit hlavu, abych prošel dveřmi. V pokoji není 
skoro žádné světlo, páchne naft alínem a dezinfekčními prostředky.

Pearl Marie odloží pytel a mávne rukou po místnosti. „Čarodějku můžeš 
odložit, kam vlastně chceš,“ řekne, jako by sestra byla kabát nebo boty.

„Kde jsou...  kde jsou všichni ostatní?“ Všimnu si, že podlahu pokrývají 
cáry dek a povlečení. Je zřejmé, že tu už nějakou dobu žije spousta lidí.

Pearl se posmutněle zasměje. „Všichni venku dělají věci, co mají nějakou 
důležitost. Znáš to – pátrají po potřebných věcech, věcech, co zachrání naši 
rodinu, nešeptají nějaká pofi dérní zaklínadla ani nekomíhají prsty, jako by 
jim z nich měly vyrazit blesky.“

Přimhouřím oči. Uvědomuju, že v dané chvíli nejsem v optimální formě, 
ale co je zač tahle holka? „Podívej, můžem odsud okamžitě vypadnout –“

James Patterson
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„Ne, zůstaňte tu.“ Trochu zjihne. „Všichni se domů zanedlouho vrátí. 
A taky ti chci něco ukázat – co celý den sbírám. Dali mi ten nejdůležitější 
úkol.“ Rozzáří se.

Očekávám jídlo nebo deky nebo peníze, které mohla ukrást z peněžen-
ky nějakého novořádovského trubce, aby nakoupila hojivé masti nebo pod-
platila vojáky. Ale Pearl začne s takovou úctou otevírat pytel, až mi bleskne 
hlavou, že to musí být doopravdy něco důležitého – důležitějšího než peníze, 
jako třeba dítě, štěně nebo něco takového. Jsou to... 

Sváteční ozdoby? Nebo spíš rozbité sváteční ozdoby.
Jasně. Teď už mi ta skleněná sněhová koule dává smysl. I ty parohy.
„Nejsou... krásný?“ zašeptá Pearl užasle. Přikývnu. Musím uznat, že svým 

způsobem krásné jsou, samé tetelící se střepy a rozbitá barevná světla.
Přesto jsem jak na trní. Dekorace jsou hezké, o tom žádná pochybnost, 

ale tahle holka je pěkné kvítko. Mně tu umírá sestra. Wisty sebou hází na 
podlaze, v agónii trhá deky, a Pearl nepřestává zaujatě hledět na rozbité žáro-
vičky, jako by byly obdařené nějakou skrytou mocí. Nakonec si mého nekli-
du přece jen všimne a pytel opatrně odloží. Potom vyloví několik zpuchře-
lých hadrů a namočí je v jednom z kbelíků, do kterých zachytávají vodu, co 
sem prosakuje stropem.

Položí sestře na hlavu obklad. Mám co dělat, abych nevybuchl, když Wis-
ty zaúpí: „Mami. Nech mě prostě umřít. Prosím. Nech mě umřít.“

„Ano, umřeš,“ zašeptá Pearl Marie. „Umřeš.“

Witch & Wizard: Oheň
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Kapitola 5

Whit

Chystám se na Pearl za její kruté prohlášení obořit, když tu se prudce 
otevřou dveře. Instinktivně ustrnu v útočné póze.

Ale tahle partička nepatří k N. Ř. Je to rodina. Sotva mrknu a Pearl už 
mizí v moři objímajících se těl. Mě za rameno popadne jakási mohutná ruka 
a otočí mě.

Od hlavy k patě si mě měří postarší šedovlasý muž a vrtí hlavou. „Tenhle 
se Mámě May nebude ani za mák líbit,“ pronese varovným hlasem, s vážným 
výrazem, ale všímám si, že v očích mu nehraje ani tak vztek jako pobavení. 
Než se stihnu zeptat, kdo je Máma May, zahlédne v koutě Wisty s košilí zali-
tou krví, a ucukne.

„To je tvoje holka? Je na tom bledě, co?“
„Moje sestra.“ Přikývnu a nejsem si vůbec jistý, jestli před tímhle mužem 

dokážu ještě něco dodat, aniž se sesypu.
„Je to dříč.“ Následuje dlouhá odmlka, kdy oba jako by uznáváme, jak 

špatně na tom Wisty doopravdy je.
Příliš dlouhá odmlka. Na druhém konci místnosti si všimnu hloučku žen 

se stejnými tmavými a zplihlými vlasy, jaké má Pearl. Všechny na mě upírají 
kradmé pohledy a něco si šeptají.

Nenávidí nás, pomyslím si. Všichni tu čekají, až Wisty umře, aby se mohli 
znovu cítit aspoň špetku bezpečněji.

K muži pomalu začínám cítit odpor, ale potom mi uchopí ruku v tom 
nejsilnějším sevření, jaké jsem kdy cítil, a upřeně se na mě zadívá. „Jme-
nuju se Hewitt,“ řekne. „Jestli něco potřebuješ, neváhej mě o cokoliv po-
žádat.“ Ohlédne se na ženy, které z nás nespouští pohled, a přidušeně se 

James Patterson
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zasměje. „Těch si nevšímej. Jsou prostě paranoidní. Máma May to dá do 
pořádku.“

Záhy se dozvím, že Máma May je máma Pearl Marie. Jakmile vstoupí 
do bytu, prostor se hned prohřeje. Je to velká žena. A to doslova. Svým mo-
hutným objemem ostře kontrastuje se zbytkem její rodiny s nohama jako 
párátka, ale je také velká duchem. Její sytý, srdečný smích mě málem dokáže 
přesvědčit, že nejsme sirotci ve světě ovládaném psychopatem s božským 
komplexem. Skoro mě dokáže přesvědčit, že jsme doma.

Ale Máma May se na nás s Wisty podívá, zesiná a zamračí se tak důklad-
ně, že vypadá jak velká, nevraživá muréna.

„Pearl, zlatíčko, pojď sem ke mně. Nejsem si jistá, jestli je to ten nejlepší 
nápad... “ Máma May směrem k Wisty nadzvedne obočí. „Krvavý mor nás 
připravil už o tolik bližních, a když jsou navíc na seznamu hledaných... “

Pearl nasadí výraz tak nevinného roztoužení, že připomíná spíš masku; 
je to výraz, jaký umí zvládnout jen to nejmenší dítě. „Mami, prosím, dovol 
jim, aby tu zůstali. Kdybychom měli tu nemoc dostat, už bychom ji měli. 
A podívej se na ni. Stejně nejspíš za několik minut umře.“

Všímám si, jak zdatně ignoruje fakt, že jsme hledaní uprchlíci.
Pearl má ruce v bok a z velkých kukadel jí číší úpěnlivost. I na Mámu May 

má páky, a ještě než řekne: „A vždyť je svátek. Musíme udělat správnou věc,“ 
vím, že Máma kapituluje.

O půl hodiny později, i navzdory Mámině rozsudku v náš prospěch, na 
mě většina z přibližně dvanácti členů Pearliny rodiny stále hledí s úzkostnou 
nevraživostí. Vypadají jako každá jiná rodina, která pod nadvládou N. Ř. 
zakouší značné příkoří: ve tvářích se jim táhnou hluboké vrásky, které v nich 
zanechal pohled na děti odvážené do převýchovných věznic; bezesné noci 
v očekávání razií jim pod očima vyvolaly hluboké stíny; a ve světě, kde už 
neexistuje hudba, umění nebo možnost sebevyjádření, si jejich svaly už ne-
pamatují, jaké je to usmívat se. A vidím na nich ještě něco. Vypadají upřímně 
vyděšeně.

Mají to v očích. Ta třpytivá šeď mě hypnotizuje a domáhá se doznání 
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odpovědnosti, a já nedokážu odvrátit zrak. Jsou posedlí. Odtáhnu Pearl stra-
nou a kývnu na přihlížející.

„Hele, co se to tady děje?“ zeptám se jí. „Čeho se všichni bojí? Je mi jasné, 
že jsme hledaní zločinci, ale je jim přece známo, že o naší přítomnosti tady 
nikdo neví.“

Probodává mě pohledem. „Jak to myslíš, že čeho se všichni bojí? Čeho se 
bojí všichni v Nadsvětí? Nejde o to, že jste na útěku. Souvisí to s tím, že jste 
se zapletli s ním.“

„Myslíš jako s Jediným? Ale proč by –“ Chci říct, že Needermanovi jsou 
pro Nový řád určitě jen malé ryby. Nejsou v Odporu.

„Pst!“ sykne s vypoulenýma očima. „V tomhle domě se jeho jméno ne-
vyslovuje.“ Sevře mi ruku a odtáhne mě do kouta, ještě dál od ostatních, ale 
začne o poznání hlasitěji šeptat.

„Jsme skoro poslední, kdo zbyl,“ pronese vážně. Podívám se na ni, a když 
nic nechápu, netrpělivě ukáže na všechny ty svíčky, fi gurky, symboly jejich 
zapálené víry. „Jediní, kdo stále věří ve Svátek a všechno, co představuje, kdo 
má pořád víru,“ dodá. „A jeho špioni jsou všude.“

„Ale...  vyznávat...  ji přece musí i další,“ naléhám na ni s pomyšlením na 
zapovězené sváteční ozdoby na náměstí, na očividné známky toho, že víra 
přetrvává i u dalších zbožných rodin.

Zavrtí hlavou. „Teď všichni věří už jen v něho. Na začátku jsme se se-
tkávali v jedné ze síní. Mysleli jsme, že tam budeme v bezpečí, že se bude 
respektovat posvátnost toho místa. Jenže síň z nás naopak udělala jeden ob-
rovský terč. Poslal tam svého nohsleda, aby za něj vykonal špinavou práci.“

Pearl se tváří uhranutě, jako by zmiňované události sledovala na fi lmo-
vém plátně. „Jeden z nich se naučil několika jeho proradným kouskům. Chtěl 
nám pokládat ruce na hlavu. Některé děti k němu hned šly, protože to vypa-
dalo, jako by jim žehnal, jak jsme na to byli zvyklí ze síně. Já jsem se držela 
zpátky, ale můj bratr ne, ne, Zig k němu šel. Ziggy byl chytrý, ale měl větší 
víru než my všichni ostatní.“ Pearl se při vzpomínce na něj chabě usměje, ale 
potom její výraz potemní.

James Patterson
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„A ten zlý muž – nepřestával se usmívat – položil Ziggymu ruku na čelo. 
Ziggy se taky usmíval. A...  pak Ziggyho tvář...  začala... “ Polkne, hledí do 
prázdna. „Roztávat...  prostě roztávala.“ Nadechne se. „Já jsem na Ziggyho 
ječela, ale pak mě někdo popadl. A potom jsme utíkali. A nic jiného si ne-
pamatuju.“

Jsem tak vyděšený, že se sotva zmůžu na slovo. Pearl upřeně civí před 
sebe, ústa pevně sevřená.

„Ale teď jsi tady,“ řeknu. „Jsi v bezpečí.“
Rozesměje se a je to mrazivý, tvrdý smích. „Jo. V bezpečí... “
Rozhlédnu se po vystrašených tvářích, po těch polekaných očích, a ko-

nečně mi to dojde. Se schopnostmi, kterými vládnu, jsem jedna z těch tem-
ných postav. Se svými kouzly se mu podobám, bez ohledu na to, jak je vyu-
žívám.

Přistoupí k nám Hewitt a zadívá se do Pearliny nasupené tvářičky. Vý-
znamně přede mnou pozvedne obočí. „Na.“ Podá mi ubohou svíčku uvále-
nou z jakéhosi loje. „Každou noc je zapalujeme. Za mrtvé. Teď začínáme.“

Chtěl jsem Pearl položit další otázky – o Ziggym a především o tom 
příšerně se usmívajícím muži, který dětem umí roztavit tvář. Ale Pearl už 
vstává, aby se se svými příbuznými postavila do velkého kruhu. A z jejího 
odhodlaného výrazu, který jí pevně stahuje rty, je jasné, že o nebohém 
Ziggym Needermanovi už nikdy neřekne ani slovo.
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Kapitola 6

Wisty

Připadám si, jako bych plavala, a kolem mě víří moje dlouhé ryšavé vlasy. 
Plavu, jenomže mám zamžené brýle a v tlakové láhvi mi právě došel kyslík. 
Plíce mě pálí, až mám pocit, jako bych měla vzplanout, a vlastně poprvé něco 
takového cítím. Dívka, která se umí sama zapálit. Tomu ale říkám Dar!

Mám pocit, že mě obklopuje moře lidí, a nikdo z nich nevypadá jako můj 
bratr. Kde je Whit? Neurčitě si vybavuju, že mě nesl, ale co se stalo po tom? 
Je nemocný? Mučí ho někde moji vyzáblí věznitelé?

Stojí nade mnou dva kluci, holí mi dloubají do ruky. Ten větší, pihatý 
frajírek s uštípnutým zubem, odpovídá na otázku, kterou mu položil jeho 
kamarád.

„To je ta zrzavá čarodějka, pitomče. Moc jí to ale nejde, co?“
I přes bolest se soustředím a seberu veškerou energii, abych toho malé-

ho žvanila zpražila dlouhým, zdrcujícím pohledem. K mému nevýslovnému 
potěšení se kluci v hrůze rozutečou. „Promění nás v hlodavce!“ ječí Pihatec. 
Aha, tak moje pověst mě sem předešla. Z nějakého důvodu mě zalije nesko-
nalá úleva, že do dětských srdcí ještě stále dokážu nahnat hrůzu.

Ve vyčerpání se zhroutím zpátky do peřin spánku.
Když otevřu oči podruhé, je tma a všude hoří svíčky. Všichni v místnosti 

se tváří omráčeně, jako by se k nim právě donesly ty nejhorší zprávy. Buší 
mi srdce, dokud nespatřím svého bratra. Stojí na druhém konci vedle nějaké 
umolousané holčičky, zakouším takovou úlevu, že málem znovu omdlím. 
Toužím upoutat jeho pozornost, ale nemám sílu se pohnout.

Jakýsi starší muž s ošlehanou tváří a copánkem, kterému visí přes celá 
záda, řídí nějakou zádušní seanci. Tihle lidé, ať to je kdokoliv, o něko-
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ho přišli. Soucítím s nimi, až mě bolí u srdce; i já vím, jaké to je někoho 
ztratit.

Věřte mi.
„Ale nedopusťme, aby nám všechno vzali.“ Ošlehaný muž se planoucím 

pohledem dívá z jedné tváře na druhou. „Zazpívejme si za rodinu. Zazpívej-
me si za naději.“

Zástup špinavých, vyzáblých přeživších se chytá za ruce – v místnosti je 
sotva dost místa, aby se do ní všichni vešli. Celý prostor je prozářený svitem 
svíček a třpytem skleněných střepů zavěšených ze stropu.

Potom začnou zpívat.
Napřed potichu a potom, když se ke zpěvu přidávají další a další hlasy, 

zvuk sílí a připomíná chvění zvonu nebo tklivou ozvěnu, když prstem přeje-
dete po okraji sklenice. Cítíte to v sobě.

Je to tak krásné, že se skoro musíte odvrátit.
Když si uvědomím, co zpívají, jako by mi hruď proklál šíp. „Tichá, Ti-

chá.“ I pod vrstvou všeho toho žalu vidím tátovu výmluvnou tvář, jak tahle 
slova němě pronáší nad našimi hlavami na Sváteční večer, slyším mámin 
líbezný hlas tančící ve verších. V hrdle se mi zajíkne povzdech, když si začnu 
pobrukovat tuhle dobře známou melodii, a po tvářích se mi řinou slzy.

S Whitem na sebe pohlédneme přes místnost. Dívá se na mě, jako by mu 
pukalo srdce, jako by se loučil. Se mnou. Zavrtím hlavou. Ne. Ne.

Svíčky se opět rozpíjí, topím se ve tmě.
Tichá, tichá.
Ale nejsem připravená odejít.
Ještě ne.

Witch & Wizard: Oheň
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Kapitola 7

Whit

Probudím se dezorientovaný ve studené, vlhké tmě, bolí mě celé tělo 
a po sestře ani památky. Všude kolem mě jsou nějaké nezřetelné postavy, 
ale nedokážu je rozlišit. Něco mě dloubne do žeber a já vyskočím na nohy, 
zatnu svaly a jsem připravený to roztrhat na kusy. V milisekundě před mým 
úderem se ozve hyení, vysoký a výsměšný smích.

„Ále ale,“ škádlí mě povědomý mladý hlas, „dneska ráno je tu někdo tro-
šilinku nervózní. Hni sebou, čarodějíčku, padáme.“ Rozeznám ve tmě roz-
cuchané vlasy Pearl Marie a poté mě zaplaví vzpomínky na včerejšek. Musel 
jsem vytuhnout na hromadě hadrů.

„Padáme? Kam padáme? Vždyť venku je ještě tma!“ zaúpím. Když si 
spočítám, že jsem uprchlík na útěku před tou nejmocnější bytostí ve vesmí-
ru, že jsem znovu sledoval popravu našich rodičů a labyrintem obětí moru 
a cvičených vlků nesl na zádech umírající sestru, dostal jsem pořádně zabrat, 
tělesně i psychicky. Klidně bych spal až do příštích svátků.

„Je nejvyšší čas, abys přestal skučet.“ Pearl Marie si už dřepla a prohrabu-
je se cáry. „Seš schopnej pracovat, že jo?“ A ten maličký výcvikový instruktor 
mi začne házet na hlavu pokrývky.

„No, jo, ale –“
Vzduchem prosviští moly prožraný svetr. „Musíš“ – rána promáčknu-

tým slamákem do břicha – „přiložit ruku k dílu, jako všichni ostatní. Najdi 
si převlek.“ Ucuknu, když mi přímo na nos zamíří roztrhaná deka. Pearl se 
postaví, ruce v bok. „Ten tvůj pitomý ciferník už všichni znají.“

„A co Wisty?“ namítnu. „Nemůžu ji tady prostě –“
„Žádný strachy,“ Pearl pokrčí rameny. „Máma May mi řekla, abych se 
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držela u baráku a dohlížela na ni.“ Při zmínce o Mámě May trochu roztaju, 
protože si vzpomenu, jak moc Needermanovi riskují, když si nás vzali na byt, 
jakou cenu by museli zaplatit, kdyby to někdo zjistil. Tohle jim dlužím.

Neochotně se začnu soukat do zatvrdlého oblečení. Za chvíli už vyku-
kuju z převleku, který tvoří plesnivá deka připomínající tógu a nad ní zpola 
rozmotaný šátek coby rouška, nad níž mě chrání velký slamák. „Vypadám 
pořád jako já?“

„Velký svaly? Malej mozek? Jo, rozhodně ještě poznám, že jsi pod tím ty.“ 
Pearl se zamračí.

Roztrpčeně si povzdechnu. Předtím to bývalo tak snadné. Stačilo tro-
chu morfovat, získat podobu starce, ptáka, skoro všeho, čím jsem potřeboval 
být... 

Moment. Něco je jinak. Pearl na mě užasle hledí a já cítím, jak se různé 
části mého těla mění: tvar nosu, délka vlasů... a cítím i ďolíčky? Pearl přede 
mnou podrží kus svátečního skla, abych se mohl podívat na svůj odraz.

Jsem v šoku. Po dlouhých dnech, kdy jsem cítil, jak mě opouští čaroděj-
né schopnosti, nemůžu uvěřit, že to, krucinál, zafungovalo! Kdo umí kejklit? 
Čaroděj!

Pearl se mezitím smíchy popadá za břicho.
„Brandon Michael Hatfi eld?“ odfrkne si. „To myslíš vážně?“
„Cože?“ odpovím nevěřícně. „Ty ho znáš?“
„Brandon. Michael. Hatfi eld!“ Pearl poskočí hlas o celou oktávu. „Jasně 

že ho znám!“ ječí. „Byl to ten největší idol v bývalé Svobodné zemi! Akorát 
mě nenapadlo, že máš rozum na úrovni žákyně základní školy!“

Pod nadvládou N. Ř. byly celebrity z větší části vymýceny, protože před-
stavovaly jiné modly než Jediného, takže co je špatného na využití podob 
dávno zašlých popových hvězd? Kromě toho na plakátech jsem si veřejného 
opovržení užil až až. Možná by mi nevadilo mít pro změnu tvář, která se 
všem líbí. Kašlu na to.

„Moje přítelkyně si na jeho muzice hodně ujížděla,“ krčím rameny 
a předstírám, že zmínka o Celii mě v někde v hloubi duše už nijak nebolí. 
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Pearl pochybovačně přikyvuje. „Hele, ono je docela oříšek vycucat si novou 
osobnost jen tak z prstu! Víš, někdy si identitu musíš prostě vypůjčit. Tenhle 
Brendan Jaksejmenuje mi přišel stejně dobrej jako kdokoliv jinej.“

„Brandon Michael Hatfi eld,“ opraví mě, jako bych se dopustil svatokrá-
deže.

„Jasně.“ Protočím oči. „Ale minimálně to funguje, ne?“
Pearl přitaká, i když se nepřestává hihňat, a už mě tlačí ke dveřím. „Měl 

bys vypadnout.“
„Ale moje sestra... “ Na druhém konci místnosti zahlédnu Wistyino 

křehké tělo, ryšavé vlasy ulepené potem. Připadá mi, že dneska vypadá ještě 
o poznání hůř.

„Budu se o ni za tebe starat. Budu s ní mluvit a budu jí otírat čelo. Dů-
věřuj mi. Postarám se o ni.“ Pearl mi poplácá ruku a vzhlédne ke mně těma 
velkýma třpytivýma očima, z nichž čiší skautská čest. Začnu se vděčně usmí-
vat, ale potom Pearl dodá: „Aspoň dokud neumře.“

Kapitola 8

Whit

Ženu se ulicemi, bláznivě hledám únikovou cestu z tohohle smutného 
a tragického světa. A připadá mi bláznivé, že se pokouším dostat na místo, 
kde dosud kráčejí mrtví. Do Podsvětí. Do země stínů. Za Celií, láskou mého 
života, uvězněnou mezi Ztracenými.

Nedokážu z hlavy vypudit Pearlina poslední slova: „Dokud neumře“. 
Kdyby se mi jen podařilo dostat za Celií, vím, že by mi řekla, co mám dělat. 

James Patterson
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Stala se obětí surové vraždy z rukou Nového řádu, ale přesto mě ještě někdy 
navštěvuje. Jako duch. A už nám s Wisty tolikrát pomohla.

Věděla by, co mi má říct. Že ano?
Neřeším to. Teď hned ji potřebuju, ať se děje co se děje. Její líbeznou vůni, 

její konejšivé ruce, její hlas šeptající slova povzbuzení. Teď nemůžu být sám.
Jak už jsem to udělal tolikrát předtím, mířím k betonové zdi na konci 

uličky a plnou silou do ní vrážím ramenem s nadějí, že je v ní nějaké nevi-
ditelné zranitelné místo, záhyb v předivu téhle dimenze, kterým vede cesta 
do té další. Tuhle cestu jsem používali už za dnů, kdy se zdálo, že portály do 
Země stínů jsou úplně všude. Ale vliv Jediného sílí a řada portálů zmizela 
nebo byla uzavřena.

Jako třeba tenhle.
Dočkal jsem se jen omračujícího záblesku bolesti a hroutím se na zem, 

naprosto pokořen, a toužím po Celii, po rodičích, po dětech, které položily 
životy za Odpor. Skoro všechno jsem ztratil, a teď ztratím i svou sestru.

Slova se mi otírají o uši jako ozvěna v mořské lastuře. „Dokud neumře... “
Ne. Ještě ne. Vyvleču se z odpadků na ulici.
Svoji sestru umřít nenechám.

Kapitola 9

Whit

Zvednu se na nohy, proudí mnou nová energie.
Myslím na bojovníky Odporu, na Janine, Margo a Emmeta – mladé lidi, 

kteří přišli o všechno, ale kteří by nikdy nedokázali zradit sebe navzájem 
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a nikdy nezradili nás. Mladé lidi, kteří už dlouho nejsou mezi námi, ale je-
jichž odhodlání stále cítím.

Myslím taky na Byrona, kterého Wisty hned několikrát proměnila v la-
sičku. I když spousta jeho teorií byla pošahaná, v jedné věci měl Byron podle 
všeho pravdu: když jím proudila naše energie, zesilovala se, ačkoliv on sám 
žádnou čarodějnou mocí nedisponoval. Vyzkoušeli jsme to i na jiných dě-
tech a připadalo nám, že to funguje. Takže co kdyby, co kdyby náhodou, to 
fungovalo i teď?

Peláším nazpět k vybombardovanému obytnému domu Needermano-
vých, dlouhými skoky sbíhám po schodišti do sklepa a pak vtrhnu do jejich 
malého pokojíku, kde se hned začnu rozhlížet po Pearl.

Nikde ji nevidím. Jak to říkala? Postarám se o ni. Důvěřuj mi.
Mám pocit, že význam toho slovo už neznám.
Dřepnu si vedle Wisty. Je stále celá rozpálená a sotva při vědomí, špinavá 

v obličeji.
„Ještě mě neopouštěj, Wisty. Mám plán. Vydrž chvilku.“ Začnu špinavým 

hadrem otírat sestře tvář, když tu se otevřou dveře a do místnosti vstoupí ta 
malá uličnice.

Pearl si všimne mého vzteklého výrazu a vyšpulí ret. „Dostala jsem hlad 
a napadlo mě, že mě čarodějka nebude postrádat,“ pronese poměrně vese-
lým tónem. „Stejně už to nebude dlouho trvat – před chvílí vykašlávala ja-
kousi odpornou černou břečku.“

Než si uvědomím, co dělám, vyrazím Pearl z rukou zbytky jídla a dovleču 
ji přes pokoj k mojí sestře.

„Héj!“ brání se. „Já nemůžu za to, že –“
„Ty nebudeš na Wisty dohlížet, dokud neumře. Ty mi pomůžeš ji uzdra-

vit,“ říkám jí hlasem tvrdým jako ocel. „A to hned.“

James Patterson
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Kapitola 10

Whit

Na betonové podlaze v ponuré sklepní garsonce se Wisty svíjí v ušmudla-
ném povlečení. Rychle, trhaně dýchá. Na čele jí vyvstává pot, ale za tenkými 
a popraskanými rty jí jektají zuby.

Tohle musí vyjít.
Pearl se choulí vedle mě, předstírá, že se nudí, ale já s horečnatým od-

hodláním svírám jednu ruku jí a jednu Wisty. Wisty se divoce rozkašle 
a v koutcích úst se jí objeví rudé kapky krve.

Olíznu si rty a snažím se v sobě zdusit paniku. Musím to udělat rychle; 
ztrácí se nám.

Pustím Pearl, otáčím listy svého deníku a hledám v něm nějaké zaklína-
dlo. Pearl mi však knížku vytrhne hbitými prsty zběhlými v zlodějnách.

„Básničky?“ Ve tváři se jí objeví nelíčené zděšení.
„Dej mi to. Okamžitě mi to dej,“ vysoukám ze sebe. Stojí mě obrovské 

množství energie, abych se na ni nerozeřval.
„Dobře,“ řekne a hodí mi deník na hlavu. „Budu tady a budu v sobě dusit 

zvratky.“
„Právě to v téhle chvíli dělá i moje umírající sestra kvůli tomu, že se mnou 

nechceš spolupracovat.“ Znechuceně si povzdechnu.
Nakloním se, abych Wisty odmetl z lepkavé tváře ohnivě rudé vlasy. „Po-

slyš, Wisty – tys nepřestala žít – to ani zdaleka,“ říkám jí potichu. „Nepře-
stáváš být tvrdá rockerka, nepřestáváš být schopná vzplanout jako drsňačka, 
nepřestaneš mě posílat někam, když se ti budu snažit poradit. A já ti teď dám 
tu nejlepší radu, jaký se od svýho staršího bráchy kdy dočkáš.“ Začne se mi 
stahovat hrdlo, ale i tak ze sebe zbytek slov vysoukám, protože potřebuju, aby 
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si je moje sestra vyslechla: „Ty nesmíš ještě umřít, jasný? Rozhodně to není 
v tvým zájmu.“

Wisty se nehýbe a dál strašně plytce dýchá, ale Pearl jihne a její velké oči 
zaplavuje soucitný výraz, jako by se sama měla rozbrečet.

„Chtěla bych taky něco říct.“ Pearl s dosti rozpačitým výrazem nemotor-
ně položí ruku na Wistyino rameno. Nespouštím ji z očí, nejsem si jistý, co 
si o tom mám myslet, a Pearl po mně šlehne vzteklým pohledem. „Zavři oči, 
White. Tohle je taková modlitba.“ Poslušně zavřu oči a slyším, jak se vedle 
mě uvelebuje na zemi.

Očekávám, že bude trousit nějaké jízlivé poznámky, ale když promluví, 
má smutný a upřímný hlas: „Připadá mi, že Whitovi na tobě hodně moc 
záleží,“ začne. „Já taky měla bratra, na kterým mi záleželo. A on na mě taky 
dohlížel.“ Na chvilku se odmlčí. „Ale už není mezi námi a –“ Zachvěje se jí 
hlas a mně v hrudi poskočí srdce. „A byla to ta zdaleka nejhorší věc, co mě 
kdy potkala, takže vím, jaký to je.“

Pearl je chvíli zticha, jako by se rozhodovala, jestli má nebo nemá pokra-
čovat. „Takže se prostě...  prostě se už probuď. Amen.“ Otevřu oči, ale Wistyi-
na bledá tvář se stále nehýbe.

Pearl mi pevně sevře ruku, jako by měla tohle celou dobu v úmyslu. „Tak, 
čaroději,“ vyzve mě vlídně, „teď začni odříkávat ty svoje připitomělý básnič-
ky.“

Otočím v deníku na novou stránku a na papíře přede mnou se začnou 
odvíjet slova Murryho Robinsona:

  Ač Smrt se odvrací jen zřídka
  od těch, jež chce již zkosit,
  dokáže se svých činů i zříkat
  tam, kde láska dlí a soucit.

Pevně zavřu oči a zachvěju se při představě, jak na Wisty vyzáblým prstem 
míří nezřetelná, kostnatá podobizna Smrťáka, a pak se přemožena odvrací.

James Patterson
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Smrťák mi ve skutečnosti hodně připomíná Jediného.
Sílí ve mně vztek, až se třesu vší zuřivostí, bolestí a marností, které se pojí 

se ztrátou všeho, co na tomhle světě milujete. Básničku pořád dokola opaku-
ju, pevným a jistým hlasem, a slyším, jak Pearl vedle mě monotónně zpívá 
slova, zastřená slzami, za Ziggyho a ostatní, od nichž se Smrt neodvrátila.

Do Wistyina zbídačeného těla z nás proudí energie a v místnosti se zami-
hotá a praskne jediná dosud svítící žárovka. Prsty mě pálí jiskřením syrové, 
hojivé síly.

Když příval ochabne, opatrně se na Wisty podívám. Zatajím dech, če-
kám, že uvidím, jak na ni účinkuje moje síla, jak se jí do tváří vrací barva, jak 
jí ústa křiví ten dobře známý trpký úsměv, jak z ní opět čiší její vlastní kouzla. 
Muselo to fungovat. Cítil jsem to.

Ale nehýbe se. Nejsem si ani jistý, jestli dýchá.
Zrychluje se mi tep. Jako by...  už umřela. Pearl se na mě dívá velkýma, 

úzkostlivýma očima. Co když to, co jsem teď provedl, Wisty nezachránilo, 
ale naopak zabilo?

A potom, právě když se chystám vzdát veškerých nadějí, se sestře miho-
tavě otevřou víčka.

Nevím, co jsem očekával – že by jasnou mysl? Kouzla nestvořila úplně 
novou, nablýskanou Wisty, ani Wisty zcela vyléčenou, ale přesto se nějak 
změnila. Má omráčené a horečnaté oči, které se do mě soustředně vpalují.

A už nejsou rudě podlité.
„Wisty!“ zakřičím a sevřu ji v přespříliš silném objetí, které v sobě nedo-

kážu potlačit.
„Ahoj, White,“ zachroptí. „Mám se...  dobře.“ Po lících jí stékají slzy a já 

sám skoro vzlykám úlevou. Po tomhle malém vypětí Wisty omdlí, ale mým 
tělem i tak proudí čirá, ničím nezkalená radost. Nějak už vím, že to zvládne.

Mám schopnost uzdravovat. Takhle chutná pocit neporazitelnosti.

Witch & Wizard: Oheň
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Kapitola 11

Wisty

Je mi zima. Tak obrovská zima.
Jsem zachumlaná v dekách, ale mrznu jako fl ák hovězího zavěšený v řez-

nickém voze: zmražená na kost. Vzduch chutná vyčpěle a recyklovaně, a zdá 
se mi, že ani nezvednu hlavu, abych se po téhle místnosti porozhlédla.

Mám stále trochu zastřený pohled, ale najednou si uvědomím, že vedle 
mě někdo je. Ucuknu, hlavu mi zaplaví adrenalin, když moje tělo vyšle va-
rování: Neznámý člověk. Tmavá, klaustrofobická místnost. Tolik lidí chce, 
abych umřela. A kde je můj bratr?

Přivírám oči, abych líp zaostřila.
Je to jenom malá holka, zjistím s úlevou. Upírá na mě oči, na špinavé tvá-

řičce jí pohrává úsměv. Je jaksi zvláštně krásná a mně hlavou bleskne, že by 
to mohl být anděl.

Potom si všimnu odlesku jejího nože.
Pokusím se od ní odvalit, ale tělo mě neposlouchá. Cítím se ochromená. 

Zkusím zavolat o pomoc, ale křik ze mě vychází jako hrčivé, chraplavé za-
úpění. Holčička přede mnou pobaveně nadzvedne obočí. Jsem nadopovaná, 
pomyslím si. Nadopovala mě prášky a teď se mě chystá naporcovat.

Pohne se směrem ke mně. Protože nevím, co jiného bych mohla udělat, 
v panice sevřu pokrývky, až mi zbělejí prsty. Ze rtů se mi vydere slabé za-
kňučení.

„Klíííd,“ konejší mě s kulatýma šedýma očima jen několik centimetrů 
od mojí tváře. Skoro mě hypnotizují; pořád se bojím, ale uvědomuju si, že se 
automaticky uklidňuju. Sedí vedle mě se zkříženýma nohama a začíná oře-
závat dřevěné třísky; na ostří nože se zachytává tlumené světlo jediné svíčky. 

James Patterson
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Pokouším se zpomalit nápor krve, která se mi valí do mozku, a za chvíli 
vzhlédne.

„Takže ses konečně probudila. Lidi se vsázeli, že do východu slunce bu-
deš mrtvá,“ poznamená suše.

Nespouštím z téhle morbidní holčičky oči a nejsem si vůbec jistá, co si 
o ní mám myslet.

„Když tě sem Whit přinesl, říkal, že neví, jak dlouho vydržíš. Ale díky 
mojí pomoci ses z toho vylízala.“

„Odkud–?“ Rozkašlu se, pak začnu znovu. „Odkud znáš mého bratra?“ 
Dlouho nepoužívané hlasivky mám celé zkřehlé a hlas ze mě vychází spíš 
jako kvikot než pohrůžka, kterou jsem k ní chtěla směřovat.

Okatá holčička rozhodně nevypadá, že by se mě bála. Potom snad celou 
věčnost brebentí, líčí mi seznam všeho, co ví o mně a mém bratrovi – jako 
třeba to, že naše tváře civí z plakátů na všech zdech v hlavním městě –, ale 
připadá mi, že se na její slova nedokážu soustředit.

Stáhne se mi srdce, když mě začne ujišťovat o tom, že naši rodiče jsou 
doopravdy mrtví, ale jsem příliš otupělá chladem, abych dál zpracovávala 
informace, kterými mě zahlcuje, a z jejích sugestivních popisů smrtících vá-
nočních ozdob, léčby básněmi a krve na ulicích se mi točí hlava.

Jsem úplně vyšťavená, jako by ze mě něco vysálo veškerou krev, energii, 
sílu...  všechna kouzla. Mám modré ruce je jediná věta, která se mi nepřestává 
honit hlavou. Kdybych se jenom mohla trochu zahřát, rozdmýchat v sobě 
trochu kouzel, dokázala bych tomuhle všemu přijít na kloub.

„Přisuň se na chviličku,“ přeruším skřehotavě dívčinu tirádu.
Musím znít naprosto šíleně, protože holčička se tváří, že zrovna teď se ke 

mně nepřiblíží ani za nic.
„Přisuň se. Chceš, abych tvým směrem vykašlala krev? Jenom se natáhni 

a pomoz mi do sedu,“ naléhám na ni.
Zdráhavě se posune a konečky prstů se pokusí nadzvednout cáry hadrů, 

které mám pod sebou, aniž by se mě jakkoliv dotkla. Co na tom? Jestli mám 
umřít, klidně se před tím můžu aspoň trochu zahřát.

Witch & Wizard: Oheň
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Ukážu prstem na topeniště a zachytím skeptický pohled mojí malé spo-
lečnice. Ucítím zášleh vzteku, to dobře známé teplo. A je to. V ohništi se 
rozpraská úžasná vatra a vlhkou místnost okamžitě prohřejí takřka metrové 
plameny.

„Jo!“ Nekontrolovatelně a vítězoslavně vyjeknu. Možná ještě nejsem úpl-
ně zdravá, ale vrací se mi čarodějnické schopnosti.

Na dívku jsem očividně udělala dojem. „Jupí!“ vyhrkne s nádechem 
zbožné úcty, která ve mně probudí větší hrdost, než bych kvůli takovému 
ohýnku měla pociťovat. „Ty seš vážně čarodějka.“

„A pořádně děsivá, holčičko,“ opáčím se samolibým uculením, ačkoliv 
už vyčerpáním opět padám do cárů. „Ještě že ses nepokusila použít ten nůž.“

Holčička se usměje. „Ten mám na sekání třísek. Nechystala jsem se tě 
rozčtvrtit.“ Provokativně klouže prsty po rukojeti nože. „Je přece Svátek.“

Kapitola 12

Whit

Dnes ráno se opět vydávám ven v podobě Brandona Michaela Hatfi elda. 
Jsem stále nadšený z Wistyina zázračného uzdravení a věřím, že dokážu při-
mět bohaté, marnotratné obyvatele hlavního města Nového řádu, aby mi po-
hodili dost drobných na to, abych Needermanovým mohl projevit svůj vděk. 
Ale po třech hodinách na rušném nároží v obchodní čtvrti, kde mi trpělivá 
snaha vynesla jen velice skrovnou hrstku mincí, pomalu ztrácím víru.

Dochází mi, že už nějakou dobu kolem neregistruju nijak závratný pro-
voz. Ještě ráno se kolem mě řinuly zástupy obchodníků (teď pomíjím, že po 

James Patterson
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mně prázdnýma očima klouzaly, jako bych tu nebyl), ale teď, v době oběda, 
kdy by na mém nárožíčku nemělo být k hnutí, skoro nikoho nevidím.

Rozhlédnu se a zjistím, že kromě znuděně se tvářícího muže u pojízdné-
ho stánku s rychlým občerstvením jsem na celé ulici vlastně sám. Po silnici 
poletují noviny jako chomáče suchých rostlin někde v poušti. Je ticho, že 
bych snad uslyšel i cvrčky.

Celý nesvůj vstanu. Jsem uprostřed té nejrušnější obchodní zóny v celém 
hlavním městě. To mě sebelítost strhla natolik, že jsem si nevšiml, jak divně 
to v mém okolí začalo vypadat?

Potom na konci ulice uslyším smích a koutkem oka zahlédnu dva ele-
gantně oblečené veselé pány, kteří právě vklouzli do jedné boční uličky. 
Probudí ve mně zvědavost, a tak se za nimi nenápadně vydám. Kartonovou 
ceduli nechávám ležet v prachu.

Jakmile zajdu za roh, narazím na něco, co jsem absolutně neočekával.
Napřed mi do nosu vnikl zápach.
Ten zápach. Ve vzduchu se spolu s oblakem černého dýmu vznáší oblud-

ný puch hořícího masa a spálených vlasů.
Rozkašlu se, oči se mi zalijí slzami. Je to skoro nesnesitelné.
Zpočátku nechápu, odkud všechno přichází. Vidím jen početný shluk 

občanů Nového řádu, převážně podnikatelů a manažerek, bezvadně vyfi k-
nutých v oblecích, kostýmcích, na kilometrových podpatcích, kteří škodoli-
bě pokřikují a očividně si během polední pauzy užívají jakési shromáždění.

Potom uvidím i ji, to, kolem čeho všichni stojí. Uprostřed davu je ke kůlu 
připoutané něco, co připomíná velký kus dosud doutnajícího masa. Zčer-
nalé, rozměklé tělo na hranici mi napřed není nijak povědomé. V duchu si 
nedokážu spojit živou, dýchající lidskou bytost s něčím takovým.

A potom si všimnu chomáče vlasů, které dosud ulpívají na zčernalé lebce, 
a roztočí se mi hlava.

Tohle není žádná shromáždění – tohle je upalování čarodějnice.
Vyschne mi v hrdle a cítím, jak mě ochromuje hrůza. Nějaké zvěsti už 

jsem slyšel, ale ani v nejhorších snech bych si nepředstavil, že můžou existovat 

Witch & Wizard: Oheň
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takovíhle lidé. Ten shluk mužů a žen přede mnou – tahle chátra – vypadá tak 
normálně. Ano, jsou to přívrženci N. Ř. Jsou zcela jistě bohatší než většina 
obyvatelstva. Ale přesto pořád vypadají jako lidé, které tady v hlavním městě 
vídáváte každý den, lidé, kteří mají rodiny a chodí do práce. Bezpochyby 
lidé, kteří v sobě mají alespoň špetku soucitu.

Dokud si nevšimnete prázdných pohledů jejich očí.
Kdo ví, co byla zač tahle nebohá žena, nebo jestli vůbec uměla čarovat. 

Nový řád se svými křiklavými rudými transparenty halícími celé Nadsvětí se 
přiživuje krvelačností.

Tohle jsou jeho děti.
Skutečnost konečně vystoupí v ostrých konturách, a mně se rozbuší srd-

ce. Zapotácím se kupředu, začíná ve mně kypět zuřivost a odhodlání. „Nech-
te toho!“ zařvu, jenže můj křik působí neuvěřitelně chabě. Co jiného se jim 
ale dá říct?

Na místo jsem dorazil samozřejmě pozdě.
Potom mi srdce pevně sevře ledový, pronikavý strach a vyždímá ze mě 

veškerý dech. Jekot, který teď slyším, nevychází z hrdla té nebohé ženy; je to 
ohavný válečný pokřik nepříčetného davu. Protože všichni ti lidé se otáčejí. 
Rozvášněný zástup se odvrací od rozpečených ostatků té ubohé osoby při-
poutané k pranýři.

A obrací se ke mně.

James Patterson

42

carodejky3.indd   42carodejky3.indd   42 03/07/2013   11:2403/07/2013   11:24



Kapitola 13

Whit

Čas se zastaví a mně v těle ztuhnou všechny svaly, když na mě ty stov-
ky lidí zaměří pozornost jako krvežíznivé piraně, připravené ohlodat mě na 
kost.

„Nejsi ty...  Brandon Michael Hatfi eld?“ zeptá se mě nějaká žena, jíž se do 
hlasu vkrádá ohromení.

Dlouze vydechnu a přikývnu. Na zaklínadlo jsem úplně zapomněl.
Úleva však trvá jenom vteřinu, protože hned potom uslyším píšťalku. 

Koutkem oka si všimnu, že na náměstí zastavuje dodávka, ale když pochopím, 
co znamenají slova, která má nastříkaná na boku – SANAČNÍ ČETA N. Ř. 
(sanace ve významu likvidace...  které se věnuje třeba jedno z neblaze proslu-
lých komand Jediného), do pravého spánku mě zasáhne obušek.

Jen co se mi vrátí zrak, spatřím, jak mě do břicha zasáhne bota s kovovou 
špičkou, která mi vyrazí dech a vyvolá ve mně pocit, že vyzvracím ledvinu.

Nebo všechna tlustá i tenká střeva.
Zástup se přede mnou začne kolébat a přelévat, když tu mi prudce trhne 

za vlasy nějaký chlap s umaštěným černým knírkem a tenkými rty, podle 
všeho jejich vůdce, a před obličej mi najedou jeho ledové oči.

„Na příkaz Jediného,“ prskavě předčítá z úředně vyhlížející listiny, „bude 
na základě tohoto výnosu z těchto Spořádaných ulic odstraněna veškerá špína, 
mezi něž se počítají provozovatelé zapovězeného temného nebo expresivního 
umění, osoby dříve známé jako celebrity a všichni další, kdo ohrožují celist-
vost Nového řádu.“ Zamračí se a bedlivě si prohlíží moji masku s ostře řeza-
nými rysy Brandona Michaela Hatfi elda – očividně skoro stejně pohoršlivou, 
jako by byla moje skutečná totožnost. „A mezi ně se počítáš i ty, špinavče.“

Witch & Wizard: Oheň
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Podaří se mi vykašlal dost chrchlů, abych se mu odvděčil pořádnou sprš-
kou, čehož ale budu nejspíš za pět vteřin litovat.

Přistoupí k nám další příslušníci komanda, a začíná legrace.
Jeden mi strhne ruku za záda, zatímco dva další se mi střídavě snaží pro-

měnit obličej v těsto na pizzu, kdy krev z mého nosu slouží jako tomatová 
omáčka. Všechno se děje tak rychle, že nemám čas registrovat bolest kaž-
dého úderu, ale když mnou smýknou do strany, rozhodně ucítím, jak mi 
z kloubní jamky vyskočí zhmožděné rameno a tělem se mi prožene ostrá 
bolest, jako by do mě někdo zaťal sekeru.

Mohl bych se je pokusit setřást pomocí nějakého zaklínadla, ale něco mi 
napovídá, že kdyby poznali, co jsem doopravdy zač, bylo by to pro mě mno-
hem, mnohem horší. Pokouším se soustředit na něco jiného než na příval 
ran, ale za shlukem vojáků vidím jen zabijácký dav.

Jedna žena v norkovém kožíšku a s křiklavě namalovanými rty na ně za-
ječí: „Zlikvidujte ho!“ a mě před očima probleskne obraz doutnajícího mrt-
vého těla.

Na „likvidaci“ ještě nejsem připravený. I proto, že na mě v Zemi stínů 
čeká Celia.

Celia. Vzpomínka na ni mnou zacloumá jako další kopnutí do břicha, 
ale už jen představa jejího líbezného úsměvu a jejího tepla – a vzpomínka na 
to, kdo přesně mi ji sebral – stačí, abych se rozpomněl na několik mstivých 
zaklínadel.

Nezbývá mi než se spolehnout na čáry, což ve mně upřímně vyvolá znač-
ný stres, když uvážím, že mi v poslední době moc nešel přechod mezi teorií 
a praxí.

Celie, je možné, že se setkáme dřív, než jsem zamýšlel.

James Patterson
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Kapitola 14

Whit

V dané chvíli je ze mě prakticky jen zkrvavená hromada hadrů, ale přes-
to na tyhle surovce s vypětím sil sesílám poslední špetky kouzel. Drmolím 
zaklínadla, kletby a básně, vyrážím ze sebe všechno negativní, čeho jsem 
schopný.

A je to svým způsobem...  děsivé.
Cítím, jak se ve mně vzdouvá temná energie, jak se přetavuje v sílu, která 

musí ven, udeřit na nějaký cíl. Proslov zakončím básní, která mi vždycky 
připadala mimořádně hrůzná:

 Ne již jiskrné oko, ne už zvučný hlas
 a pružný krok,
 nyní oko, hlas, ruce, krok nějakého otroka,
 dech pijana, nezdravá tvář žrouta, tělo venerika,
 plíce kus po kuse uhnívající, žaludek překyselený
 a prolezlý rakovinou,
 klouby revmatické, střeva přecpaná ohavností...  

Ještě než všechna slova Wallace Shiptona dořeknu, hrubiáni z Nové-
ho řádu se zlomí v pase a vyvrhnou si na vyleštěné černé boty vše, co měli 
k obědu, ze rtů ctihodných občanů vyrazí krev a potřísní jim všechno to 
drahé oblečení.

„Krvavý mor!“ procedím mezi nateklými rty. „Všichni jsou nakažení!“
Když jim moje slova dolehnou do uší, občané i členové komanda, za-

chváceni stejnou panikou, se na sebe rychle a surově vrhnou. Já se od 
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nastalého chaosu odbelhávám právě ve chvíli, kdy se začnou navzájem tlouct, 
vojáci a lidé v oblecích se na sebe vrhají jako psi, všichni se snaží jít tomu 
druhému po krku.

Na nároží se na chvilku zastavím, zaposlouchám se do křiku linoucího se 
z uličky. Užírají mě výčitky, že jsem vyvolal další vlnu násilí; jsem si jistý, že 
vykonávat takovou práci po mně Proroctví nechtěla. Zaváhám a zvažuju, zda 
se nemám vrátit a všechny je uzdravit.

Ale potom si vzpomenu na to zubožené, zčernalé tělo přivázané ke kůlu 
a srdce se mi zatvrdí trpkým čerstvým pochopením světa, v němž žijeme. Ať 
se navzájem zničí.

Za chůze ze sebe nechám sklouznout převlek. Přesto mám však pocit, že 
stále nejsem sám sebou.

Kapitola 15

Wisty

Nejde elektřina a vojáci Nového řádu venku dál terorizují občany. Ale 
uvnitř, ve svíčkami osvětleném podzemním doupěti rodiny Needermano-
vých, nás duch svátečního období rozehřívá do hloubi duše – něco podoba-
jící se duševnímu teplu jsme s Whitem necítili už drahnou dobu.

Máma May nám všem věnuje svůj největší úsměv a pak zabuší na kýbl, 
aby nám oznámila, že je hotové jídlo. Pokojem se nese vzrušený šepot.

„Pojďte, pojďte! Všichni sem,“ hřímá Máma May zapáleně. „Dnes večer 
máme velice speciální sváteční oslavu. Máme něco, co jsme neměli už skoro 
měsíc: maso.“

James Patterson

46

carodejky3.indd   46carodejky3.indd   46 03/07/2013   11:2403/07/2013   11:24



Ze skupinky se ozve jásot a vyhladovělí členové rodiny Needermanových 
se na podlaze usadí do kruhu a dychtivě vzhlédnou.

Máma May odkryje dva mizerně oškubané holuby, vyzáblé, že připomí-
nají vrabce. Působí dojmem, jako by je už obrala nějaká jiná rodina. Upřeně 
se zadívám na Whita.

„Vypadají nádherně, mami,“ pronese Pearl suverénně a všichni šeptem 
zdvořile přitakají.

Máma May Pearl políbí na temeno hlavy a pustí se nožem do ptáků, a já 
vím, že bych jim měla být vděčná, a vím, že bych měla ctít jejich tradici, ale 
taky ve všech těch velkých třpytivých očích vidím smutek a ve všech těch 
vyzáblých, strhaných tvářích vidím hlad, a prostě...  

To nemůžu. Přijmout.
Začnu něco říkat, ale Whit mi sevře ruku a zavrtí hlavou. Od návratu ze 

žebrání mi připadá nesvůj a náladový. Kulhá a krvácí, ale nechce říct proč. 
Vlastně celý večer s nikým skoro nemluví. Už se mu chystám říct, že nepří-
jemně narušuje sváteční náladu, ale potom...  udělá něco úžasného.

Jedinkrát trhne rukou a najednou před sebou máme vypasené trubič-
ky zalité máslem a bramborovou kaši s kysanou smetanou. Ve středu kruhu 
trůní velikánská krůta, kterou doplňuje kukuřičná kaše se smetanou na fa-
zolkách.

A koláče. Jablečné, dýňové a pekanové. Koláče, které bych klidně jedla až 
do konce života.

Děti okamžitě začnou mluvit jedno přes druhé a dospělí se tváří příliš 
omráčeně, aby tomu dokázali uvěřit. Vrhnu na Whita vzrušený úsměv, ale 
ten se neusmívá. Naopak sleduje Pearl, která se na svém talíři stále pokouší 
nakrájet tuhé holubí maso, ústa opět stažená do toho sveřepého výrazu, kte-
rého jsem si na ní už několikrát všimla.

Dokud Máma May nedá pokyn, nikdo se ničeho nedotýká, a na Whitovi 
je dobře vidět, že je stejně nervózní jako já.

Ale mámě jen září kulatá tvář, v očích jí tančí plamínky svíček a její širo-
ký úsměv mě nakonec uklidní. „Nedokážu vám říct, jak moc tohle všechno 
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pro naši rodinu znamená. Přišli jsme o tolik –“ Rozhlédne se po všech dětech 
s propadlými tvářemi a zhluboka se nadechne. „Chci vám jenom říct, že to-
hle je opravdu ten nejlepší Svátek, jaký jsme kdy měli.“

Já si vzpomenu na minulé Svátky s jídlem, které jsem ani neochutnala, 
dárky, na něž si ani nevzpomínám. Jak jsem se všemi možnými způsoby sna-
žila krátit čas trávený s rodinou, abych mohla dělat to či ono. Sevřu bratrovu 
ruku.

„I pro nás je nejlepší,“ zašeptám.

Kapitola 16

Wisty

Po večeři na mě Whit nepřestává naléhat, abychom odešli a ponechali 
Needermanovy svému osudu.

Nevěřícně na něj zírám. „Teď? To nemyslíš vážně. Vždyť je sváteční den!“
Kouše si ret. „Wisty, už nějakou dobu jsi nebyla venku – nevíš, jak to tam 

vypadá. Je to tam čím dál nebezpečnější.“ V jeho hlase cítím něco neznámé-
ho, co nedokážu určit. Odvrátí ode mě oči, ale už sbírá naše věci.

„Ale nebude teď venku víc hlídek Novýho řádu než jindy?“ pozname-
nám. „Kromě toho jsem se sotva vylízala z nemoci.“ Snažím se tvářit zubo-
ženě. Zneužívat předsmrtný zážitek je z mojí strany tak trochu manipulace, 
ale taky odráží moje skutečné rozpoložení.

Copak si nemůžeme tohohle zdání šťastných tradic ještě chvilku užít? pro-
sím ho pohledem.

Whit si odfrkne a odplíží se, ale vím, že jsem pro nás získala ještě nějaký 
čas.

James Patterson
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