


Fenomen_CZ.indd   1Fenomen_CZ.indd   1 7.8.2013   6:14:257.8.2013   6:14:25



Fenomen_CZ.indd   2Fenomen_CZ.indd   2 7.8.2013   6:14:257.8.2013   6:14:25



MARIE LU

Fenomen_CZ.indd   3Fenomen_CZ.indd   3 7.8.2013   6:14:257.8.2013   6:14:25



Přeložil Tomáš Bíla

Copyright © 2013 by Xiwei Lu
All rights reserved including the right of reproduction in whole 
or in part in any form. 
This edition published by arrangement with G. P. Putnam’s Sons, 
a division of Penguin Young Readers Group, a member of Penguin 
Group (USA) Inc.
Translation © Tomáš Bíla, 2013

ISBN 978-80-7447-380-7

Fenomen_CZ.indd   4Fenomen_CZ.indd   4 7.8.2013   6:14:257.8.2013   6:14:25



Pro Prima Gallanosa, za to že je mým světlem.

Fenomen_CZ.indd   5Fenomen_CZ.indd   5 7.8.2013   6:14:267.8.2013   6:14:26



Fenomen_CZ.indd   6Fenomen_CZ.indd   6 7.8.2013   6:14:267.8.2013   6:14:26



LAS VEGAS, NEVADA
AMERICKÁ REPUBLIKA

✭   ✭   ✭

POČET OBYVATEL: 7 427 431

Fenomen_CZ.indd   7Fenomen_CZ.indd   7 7.8.2013   6:14:267.8.2013   6:14:26



Fenomen_CZ.indd   8Fenomen_CZ.indd   8 7.8.2013   6:14:267.8.2013   6:14:26



9

4. leden, 19:32 oceánského času
35 dní po Metiasově smrti

Day se s trhnutím probudí vedle mě. Ztěžka dýchá, na čele má 
krůpěje potu a po tvářích mu tečou slzy. 

Nakloním se nad něj a odhrnu mu vlasy z tváře. Rána na mém 
rameni se už zajizvila, ale když natáhnu ruku, znovu v ní ožije ře-
zavá bolest. Day se posadí, malátně si protře oči a rozhlédne se 
po vagónu, jako by tady něco hledal. Nejprve se zahledí na bed-
ny naskládané v jednom tmavém koutě, pak na pytlovinu, kterou 
jsme si vystlali podlahu, a na malý tlumok s jídlem a pitím. Trvá 
mu skoro minutu, než si uvědomí, že jedeme jako černí pasažé-
ři ve vlaku, který má namířeno do Vegas. Pak se uvolní a opře 
se o stěnu.

Zlehka ho pohladím po ruce. „Jsi v pořádku?“ Poslední dobou 
se ho na to ptám až příliš často.

Jen pokrčí rameny. „Jo,“ řekne. „Měl jsem noční můru.“
Od chvíle, kdy jsme se prostříleli z velitelství sektoru Batalla 

a utekli z Los Angeles, uplynulo devět dní. Od té doby měl noční 
můry, kdykoli zavřel oči. Když jsme se na útěku poprvé zastavili 
a na pár hodin usnuli v opuštěném vagónu na nádraží, probudil 
se s křikem. Měli jsme štěstí, že nás tehdy nikdo neslyšel. Od 
té doby jsem si zvykla hladit ho po vlasech, když spí, líbat ho na 
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čelo, na tváře a na víčka. I tak se probouzí celý splavený a na 
jeho očích vidím, jak pátrá po všech těch, které ztratil. Aspoň 
už u toho nekřičí.

Někdy, když je takhle mlčenlivý, začínám pochybovat, jak moc 
je ještě při smyslech. Ta myšlenka mě děsí. Nemůžu si dovolit 
o něj přijít. Pořád si připomínám, že to je především z praktic-
kých důvodů – v tuhle chvíli bychom každý sám neměli moc vel-
kou naději na přežití, a navíc se svými schopnostmi dobře dopl-
ňujeme. Kromě toho už nemám nikoho, na kom by mi záleželo. 
Taky jsem si trochu poplakala, ale vždycky s tím čekám, dokud 
Day neusne. Včera v noci jsem plakala kvůli Olliemu. Sama si 
připadám hloupě, že pořád pláču kvůli psovi, když nám Republi-
ka povraždila celé rodiny, ale nemůžu si pomoct. Byl to Metias, 
kdo ho kdysi přinesl domů – chlupatou bílou kouli s obrovský-
mi tlapkami, plandavýma ušima a přátelskýma hnědýma očima. 
Bylo to nejroztomilejší, nejnemotornější stvoření, jaké jsem kdy 
viděla. A já od něj utekla.

„Co se ti zdálo?“ zeptám se šeptem.
„Nic zvláštního.“ Day se zavrtí a pak zasténá, protože se mi-

moděk otřel o zem zraněnou nohou. Bolestí napíná všechny sva-
ly v těle, a že jich po letech života na ulicích má hodně. Nako-
nec ztěžka vydechne. Vzpomenu si, jak mě tehdy přitlačil ke zdi 
té temné uličky, jak hladově mě poprvé políbil. Potřesu hlavou 
a snažím se tu vzpomínku vypudit z hlavy dřív, než se začnu 
 červenat.

Day kývne hlavou ke dveřím vagónu. „Kde vlastně jsme? Už 
bychom měli být blízko, ne?“

Vstanu, vděčná za to rozptýlení, a opřu se o stěnu poskaku-
jícího vozu, abych se mohla podívat z malého okénka. Krajina 
kolem se moc nezměnila – nekonečné řady vysokých obytných 
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domů, továren, komínů a starých dálnic na vysokých pilotách, 
to všechno v modrošedém oparu odpoledního deště. Pořád pro-
jíždíme skrze slumy. Vypadají skoro stejné jako chudinské sek-
tory v Los Angeles. V dálce se téměř přes půlku obzoru táhne 
obrovská přehrada. Počkám si, až se v mém zorném poli objeví 
Jumbo Tron, a pak se pokusím přečíst drobná písmena na okra-
ji obrazovky. „Boulder City, Nevada,“ ohlásím Dayovi. „Teď už 
jsme opravdu blízko. Vlak tady nejspíš bude na chvíli stavět, ale 
pak už by to do Vegas nemělo být víc než půl hodiny.“

Day přikývne. Předkloní se, rozváže tlumok s jídlem a hledá 
v něm něco na zub. „To je dobře. Čím dřív se tam dostaneme, 
tím dřív najdeme Patrioty.“

Zdá se mi duchem nepřítomný. Někdy mi vypráví o tom, co se 
mu zdálo za hrozné sny – jak neuspěl u Zkoušky, jak se mu Tess 
ztratila na ulicích nebo jak musel utíkat před hlídkami. Noční 
můry nejhledanějšího zločince Republiky. Jindy, když mlčí a ne-
chává si své sny pro sebe – tak jako teď – myslím, že se mu zdá-
lo o rodině, o smrti jeho matky, nebo o Johnově. Možná je lepší, 
že o nich nemluvíme. Sama mám dost vlastních vzpomínek, kte-
ré mě děsí, a nejsem si jistá, jestli bych v sobě našla dost síly, 
abych se vyrovnala i s těmi jeho.

„Ty opravdu počítáš s tím, že se s nimi hned spojíme, viď?“ 
zeptám se, když vytáhne z tlumoku okoralý kousek chleba. Není 
to poprvé, co jsem zpochybnila jeho záměr jet do Vegas, a tak 
se snažím začít diplomaticky. Rozhodně nechci, aby si myslel, 
že mi nezáleží na Tess nebo že se bojím setkání s nejznámější 
skupinou rebelů uvnitř Republiky. „Tess s nimi šla dobrovolně. 
Možná ji sami ohrozíme tím, že ji budeme chtít zpátky.“

Day zpočátku neodpovídá. Roztrhne patku chleba na dva kusy 
a jeden mi nabídne. „Dej si. Už dlouho jsi nic nejedla.“

Fenomen_CZ.indd   11Fenomen_CZ.indd   11 12.8.2013   11:25:4312.8.2013   11:25:43



12

Zdvořile odmítnu. „Ne, díky. Nemám teď chuť na chleba.“
Sotva to vyslovím, hned bych ta slova nejraději vzala zpět. 

Day sklopí oči, vrátí mou půlku do tlumoku a pak se tiše zakous-
ne do té svojí. Jak jen jsem mohla říct takovou pitomost? Ne-
mám teď chuť na chleba. Je mi jasné, co se mu zrovna teď honí 
hlavou.

Chudinka holčička z dobré rodiny, zvyklá na vybrané pochout-
ky – ta si může dovolit nemít na něco chuť! Tiše si to vyčítám 
a v duchu si slibuju, že příště už si na takové věci budu dávat 
větší pozor.

Day sežvýká několik soust a pak konečně promluví. „Nemůžu 
Tess nadobro opustit, dokud nebudu vědět, že je v pořádku.“

Nic takového by mě ani nenapadlo. Day by nikdy neopustil 
nikoho, kdo je závislý na jeho pomoci, a už vůbec ne děvčátko 
bez rodičů, které ho několik let provázelo po ulicích města. Ale 
setkání s Patrioty pro nás potenciálně taky může být dost dů-
ležité. Nakonec nám tihle rebelové pomohli utéct z Los Ange-
les. Je to veliká, dobře organizovaná síť. Možná mají informace 
o tom, co má Republika v úmyslu s Dayovým mladším bratrem 
Edenem. Možná by mu dokonce mohli pořádně ošetřit ránu na 
noze, která začíná hnisat – od onoho osudného rána, kdy ho ve-
litelka Jamesonová postřelila a zatkla, je to s tou jeho ránou jako 
na houpačce, chvilku se hojí, pak zase vypadá hůř a hůř. Rozhod-
ně se ale nechce zacelit a pořád mokvá. Day nutně potřebuje lé-
kařskou péči.

Ale je v tom jeden háček.
„Patrioti nám nepomůžou, dokud za to nebudeme mít čím za-

platit,“ řeknu pomalu. „Co bychom jim mohli nabídnout?“ Abych 
mu ukázala, že to je dost vážný problém, vrazím ruku do kap-
sy a vytáhnu útlý svazeček bankovek, které nám zbyly. Čtyři ti-
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síce dolarů. Zbytek toho, co jsem stačila vzít, než jsme se dali 
na útěk. Ani nemůžu uvěřit, jak moc mi můj bývalý život plný 
pohodlí chybí. Na účtu naší rodiny jsou miliony republikových 
dolarů, ale to jsou peníze, ke kterým se už nikdy v životě ne-
dostanu.

Day dojí a s pevně semknutými rty uvažuje o tom, co jsem 
řekla. „Jo, já vím,“ řekne nakonec a vjede si prsty do zacucha-
ných blonďatých vlasů. „Ale co vlastně navrhuješ? Co jiného mů-
žeme dělat?“

Bezradně potřesu hlavou. V tomhle má Day bohužel pravdu. 
Ačkoli se na další shledání s Patrioty vůbec netěším, nemáme 
moc na výběr. Když nám pomohli utéct z velitelství v sektoru 
Batalla, Day byl ještě v bezvědomí a já zraněná, poprosila jsem 
Patrioty, aby nás vzali s sebou do Vegas. Doufala jsem, že nám 
dál budou pomáhat.

Odmítli.
„Zaplatila jsi nám za to, abychom Daye zachránili před popra-

vou. Abychom vám zachraňovali prdel a pomáhali vám dostat se 
do Vegas, to nebylo součástí dohody,“ řekla mi Kaede. „Probo-
ha, vždyť vám je v patách celá Republika. A my nenabízíme uby-
tování s plnou penzí. Nebudu kvůli vám riskovat vlastní krk, po-
kud to nebude stát za to.“

Až do té chvíle jsem byla ochotná uvěřit tomu, že Patriotům na 
nás záleží. Ale Kaede mi rychle otevřela oči. Pomáhali nám pro-
to, že jsem jim zaplatila 200 000 republikových dolarů – všech-
ny peníze, které jsem dostala jako odměnu za chycení Daye. 
A i přesto jsem ji musela docela dlouho přemlouvat, než souhla-
sila, že nám pomůžou.

Zařídit, aby se Day znovu shledal s Tess. Zařídit, aby mu ně-
kdo ošetřil zraněnou nohu. Dostat se k informacím o tom, co 
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udělali s jeho mladším bratrem. To všechno jsou věci, které pro 
nás zadarmo nikdo neudělá. Strašně mě mrzí, že se mi nepoda-
řilo vyzvednout víc peněz, než jsme se dali na útěk.

„Vegas je pro nás to nejhorší místo, kam můžeme jen tak na-
pochodovat,“ říkám Dayovi a mnu si rameno, které se zdařile 
hojí. „A Patrioti o nás možná nebudou chtít ani slyšet. Jen se 
snažím to vymyslet tak, abychom všechno zvládli.“

„June, já chápu, že nejsi zvyklá uvažovat o Patriotech jako 
o spojencích,“ odpoví Day. „Učili tě, že je máš nenávidět. Ale 
pro nás to jsou potenciální spojenci. Určitě jim věřím víc, než 
věřím Republice. Co ty?“

Nevím, jestli to schválně říká tak, aby mě urazil, ale zřejmě 
vůbec nepochopil, o co mi jde – že míříme do města, které je 
v podstatě vojenskou pevností, a že je docela dobře možné, že 
nám Patrioti odmítnou pomoct. Day si asi myslí, že se zdráhám 
s nimi spojit, protože je nenávidím – protože v hloubi duše jsem 
pořád June Iparisová, oslavovaná jako zázračné dítě Republiky... 
že jsem téhle zemi pořád věrná. A je to snad pravda? Teď jsem 
zločinec, a jestli si něčím můžu být jistá, tak tím, že už se nikdy 
nebudu moct vrátit do pohodlí, ve kterém jsem donedávna žila. 
Z toho pomyšlení se mi dělá špatně od žaludku, jako by mi bylo 
líto, že už si nebudu moct užívat postavení miláčka celé Repub-
liky. A možná na tom něco je.

Jestli už nejsem miláček Republiky, tak kdo vlastně jsem?
„Dobře. Zkusíme se spojit s Patrioty,“ řeknu nakonec. Je jas-

né, že ho nepřemluvím k ničemu jinému.
Day přikývne. „Díky,“ zašeptá a na jeho krásné tváři se objeví 

náznak úsměvu. Polije mě horko, ale on mě neobejme, ani mě 
nevezme za ruku. Nepřitáhne se blíž, abychom se o sebe opíra-
li, nepohladí mě po vlasech, nepoloží mi hlavu na rameno a ne-

Fenomen_CZ.indd   14Fenomen_CZ.indd   14 7.8.2013   6:14:267.8.2013   6:14:26



15

šeptá mi do ucha svým konejšivým hlasem. Ani nevím, jak jsem 
si tak rychle stačila zvyknout na tyhle krásné drobnosti, ale na-
jednou mi strašně chybí. Najednou si připadám, jako bychom se 
jeden druhému zase vzdalovali.

Možná se ta jeho noční můra týkala mě.

Přijde to hned poté, co se dostaneme na hlavní třídu Las Vegas. 
Hlášení.

Především: Jestli je ve Vegas nějaké místo, které je pro nás 
nebezpečnější než celý zbytek města, tak je to právě hlavní tří-
da. JumboTrony (po šesti na každém bloku domů) lemují nej-
rušnější ulici města z obou stran a zásobují jeho obyvatele ni-
kdy neustávajícím proudem informací. Chodníky a zdi hladově 
olizují kužely oslepujícího světla. Budovy jsou tu dvakrát tak 
vysoké jako v Los Angeles. Centru vévodí vysoké mrakodrapy 
a obrovské přistávací doky ve tvaru pyramid (je jich osm, mají 
čtvercové základny a stěny ve tvaru rovnostěnných trojúhelní-
ků), na jejichž vrcholech září jasná světla. Pouštní vzduch zapá-
chá kouřem a je nesnesitelně suchý; tady neznají vydatné deště, 
které s sebou přinášejí hurikány, ani osvěžující vítr z oceánu. Po 
hlavní třídě pochodují dlouhé šiky vojáků v černých uniformách 
s modrými prýmky, které označují muže směřující na frontu 
nebo zpátky domů. Kousek za touhle hradbou vysokých budov 
stojí na letištích připravené řady stíhaček a vysoko nad městem 
se vznášejí bojové vzducholodě. 

Je to vojenské město, svět plný zbraní.
Když dorazíme na hlavní třídu, slunce právě zapadá. Snažíme 

se splynout s davem, ale Day se ztěžka opírá o mé zdravé rame-
no, dýchá přerývaně a tvář má zkřivenou bolestí. Snažím se ho 
co nejlépe podpírat, aniž bychom vypadali nápadně, ale vrávo-
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rám pod vahou jeho těla, a tak se motáme ze strany na stranu, 
jako bychom byli opilí. „Jakpak se vede?“ zamumlá mi do ucha 
a já cítím na tváři letmý dotek jeho horkých rtů. Nevím, jestli je 
to tím, jak vypadám, anebo jestli z něj mluví bolest, ale dnes ve-
čer mi takové fl irtování ani trochu nevadí. Po rozpačitém mlčení 
ve vlaku je to příjemná změna. Day si dává pozor, aby nezvedal 
hlavu, nechal svou tvář ukrytou pod prameny vlasů a odvracel 
se od všech vojáků, které cestou míjíme. Sám na sobě má vo-
jenskou bundu a kalhoty a černá čapka mu zakrývá světlé vlasy 
i velký kus obličeje.

„Jde to,“ odpovím. „Pamatuj si – jsi opilý a spokojený a já ti 
dělám společnost. Klidně by ses mohl tvářit trochu veseleji.“

Day zkroutí ústa do obrovského falešného úsměvu. Je vtipný 
jako vždycky. „Ale no tak, zlato! Myslel jsem, že mi to jde docela 
dobře. Copak vypadám, že nejsem spokojený, když mi dělá spo-
lečnost nejhezčí holka z celé ulice? A jak bych se měl tvářit? Tak-
hle vypadám, když jsem veselý!“ Rozpustile na mě zamrká.

Vypadá tak komicky, že se musím smát. Další kolemjdoucí 
po nás přeletí pohledem. „O hodně lepší,“ řeknu, ale celá se za-
chvěju, když mi přitiskne obličej na tvář. Drž se role. Soustřeď se. 
Kolem krku, pasu a kotníků mám zlaté tretky, které při každém 
kroku cinkají. „Co tvoje noha?“

Day se trochu odtáhne. „Ani jsem o ní nevěděl, dokud jsi mi 
to nepřipomněla,“ zašeptá a hned potom zamrká bolestí, proto-
že zavadil o nerovnost na chodníku. Pevněji ho k sobě přitisknu. 
„Ale zvládnu to, dokud si zas někde nesedneme.“

„Tak pamatuj, dva prsty na spánek, kdybys potřeboval za stavit.“
„Jo, jo. Dám vědět, kdybych už nemohl dál.“
Kolem nás projdou další dva vojáci, na které se lepí jejich 

společnice na tento večer – dvě holky s potetovanými tvářemi 
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a výraznými očními stíny, jen lehce oděné do tanečních šatů zdo-
bených falešným rudým peřím. Jeden z mužů se na mě zadívá, 
zasměje se a pak vyvalí vodnaté oči.

„A odkud jsi ty, krasavice?“ zamumlá podroušeným hlasem. 
„Nevzpomínám si, že bych tě tady někdy viděl.“ Sahá mi po od-
halených bocích, ale ještě než se stačí dotknout mé kůže, Day 
jeho ruku rázně odrazí a odstrčí vojáka stranou. 

„Nesahej na ni.“ Pak se ušklíbne a smířlivě na vojáka mrkne. 
Na tváři má pořád ten samý bezstarostný úsměv, ale jeho pohled 
a tón hlasu stačí na to, aby toho druhého odkázal do patřičných 
mezí. Kývne hlavou, nesrozumitelně zamumlá cosi, co zřejmě 
platí nám dvěma, a odpotácí se se svou společností.

Pokusím se napodobit chichotání těch holek a pak pohodím 
vlasy. „Příště buď radši zticha,“ syknu Dayovi do ucha, když ho 
líbám na tvář, jako by to byl můj oblíbený zákazník. „Jestli o něco 
nestojíme, tak je to pouliční rvačka.“

„Co?“ Day se ušklíbne a znovu se namáhavě dá do chůze. „To 
by nebyla žádná rvačka. Sotva se držel na nohou.“

Jen potřesu hlavou a nepřipomínám mu, že na tom sám není 
o nic líp.

Prochází kolem nás další skupinka vojáků. Sedm kadetů a dva 
poručíci; všichni mají na rukávech zlaté pásky s dakotskými in-
signiemi, což znamená, že právě dorazili ze severu a ještě si ne-
stačili vyměnit pásky za nové. Vedou si s sebou děvčata z klubu 
Bellagio – celé se třpytí, mají kolem krku rudé náhrdelníky a na 
rameni vytetované písmeno B. Vojáci budou nejspíš ubytovaní 
v kasárnách přímo nad klubem.

Znovu si zkontroluju svoje přestrojení. Ukradla jsem ho ve 
skladišti Sun Palace, takže na první pohled vypadám úplně stej-
ně jako společnice, kterými se to po ulici jen hemží. Zlaté cetky, 
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peří a pestrobarevné ozdoby zapletené do křiklavě rudých (spre-
jem obarvených) vlasů. Přehnané oční stíny zvýrazněné jemný-
mi fl itry. Na tváři a přes obočí tetování fénixe. Šaty z rudého 
hedvábí s odhalenými boky a rameny a vysoké boty s tmavými 
punčochami.

Jen jednou věcí se můj oděv liší od toho, co nosí ostatní dív-
ky všude kolem.

Řetízek třinácti malých blýskavých zrcátek. Částečně skrytý 
mezi ostatními ozdobami, které mám kolem kotníku, a z dálky 
docela nenápadný. Prakticky neviditelný. Ale čas od času zachy-
tí světlo z pouliční lampy a promění se v řadu jasně zářících te-
ček. Třináctka, neofi ciální symbol Patriotů. Tohle je signál pro 
ně. Dění na hlavní třídě určitě nepřetržitě sledují, takže si nás 
dříve nebo později musí všimnout. A pak snad poznají, že jsme 
to my dva – ti, komu nedávno pomáhali v Los Angeles.

V JumboTronech nad našimi hlavami na vteřinu zapraská. 
Každou chvíli zase spustí přísahu věrnosti. Na rozdíl od Los 
Angeles ji tady pouští pětkrát denně; vysílání na všech Jum-
boTronech se přeruší, objeví se na nich obrovská tvář Elekto-
ra Prima a z tlampačů na střechách zazní: Slibuji věrnost vlajce 
skvělé Americké republiky, našemu Elektoru Primovi, našim slav-
ným státům, jednotě proti Koloniím i našemu nadcházejícímu ví-
tězství!

Není to zas tak dávno, co jsem tu samou přísahu každé ráno 
a odpoledne odříkávala se stejným zápalem jako všichni ostat-
ní a pevně jsem věřila, že je naší povinností zabránit východním 
Koloniím, aby se zmocnily našeho vzácného západního pobřeží. 
Ale to bylo před tím, než jsem zjistila, že Republika měla prsty 
v úmrtí mých rodičů. Teď sama nevím, co si o tom mám myslet. 
Mám si přát, aby vyhrály Kolonie?
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JumboTrony začnou vysílat zpravodajskou relaci. Rekapitu-
laci událostí posledního týdne. Spolu s Dayem zvedáme hlavy 
k obrazovkám a čteme.

REPUBLIKA SLAVNĚ VÍTĚZÍ NAD KOLONIEMI V BITVĚ
O AMARILLO VE VÝCHODNÍM TEXASU A DOBÝVÁ 
CELÉ MÍLE NEPŘÁTELSKÉHO ÚZEMÍ.

V KALIFORNSKÉM SACRAMENTU ZRUŠENA 
POVODŇOVÁ POHOTOVOST.

ELEKTOR NAVŠTÍVIL JEDNOTKY NA SEVERNÍ FRONTĚ
A POVZBUDIL JE K NEÚNAVNÉMU BOJI.

Většina zpráv je jako obvykle celkem nezajímavá – dění na 
frontě, předpověď počasí, rozhodnutí vlády a informace o ka-
ranténě ve Vegas.

Pak mi Day poklepe na rameno a ukáže na jednu obrazovku.

KARANTÉNA V LOS ANGELES ROZŠÍŘENA NA SEKTORY 
EMERALD A OPAL.

„Drahokamové sektory?“ zašeptá překvapeně. Já sama nevě-
řícně zírám na obrazovku, ačkoli z ní titulek už zmizel a vystřída-
la ho další zpráva. „Vždyť tam přece bydlí jen bohatí...“

Nevím, co na to říct, protože se sama ještě pořád snažím 
tu informaci nějak zpracovat. Sektory Emerald a Opal... Ne-
může to být omyl? Anebo se nákaza v Los Angeles rozšířila 
do té míry, že už se zprávy o ní dostaly až na JumboTrony ve 
Vegas? Pokud se pamatuju, ještě nikdy, nikdy se nákaza neroz-
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šířila do sektorů obývaných vyšší třídou. Sektor Emerald sou-
sedí se sektorem Ruby – znamená to, že se epidemie nakonec 
rozšíří i do míst, kde jsem dřív žila? Vždyť jsme všichni pravi-
delně chodili na očkování. Nemělo by se tím nákaze zamezit? 
Vzpomínám si, co jsem se dočetla v Metiasových denících. Jed-
noho dne se nějaký ten virus vymkne kontrole a žádné očkování 
ani protilátka ho nezastaví. Vzpomínám si, co všechno Metias 
odhalil – podzemní továrny, uměle vyšlechtěné nemoci, syste-
maticky šířené epidemie. Po zádech mi přeběhne mráz. Los 
Angeles se s tím nějak popere, říkám si v duchu. Zavedou ka-
ranténu a časem dostanou nákazu pod kontrolu, tak jako to 
bylo vždycky.

Objevují se další titulky. Pak se objeví záznam z Dayovy po-
pravy – pár snímků, na kterých popravčí četa střílí a Dayův  bratr 
John umírá, zasažen sprškou kulek určených Dayovi. Ten teď 
znechuceně odvrací tvář a hledí do země.

Další zpráva je novějšího data:

PÁTRÁNÍ
č. 2001963034
---------------
JUNE IPARISOVÁ
AGENTKA MĚSTSKÉ HLÍDKY LOS ANGELES
VĚK/POHLAVÍ: 15, ŽENA
VÝŠKA: 163 CM
VLASY: HNĚDÉ
OČI: HNĚDÉ
NAPOSLEDY VIDĚNA NA VELITELSTVÍ SEKTORU BATALLA, 
LOS ANGELES, KALIFORNIE
ODMĚNA: 350 000 REPUBLIKOVÝCH DOLARŮ
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INFORMACE O POHYBU HLEDANÉ OSOBY PŘIJME KAŽDÁ 
POLICEJNÍ SLUŽEBNA.

Tak takhle to Republika hodlá navléknout. Budou se tvářit, že 
jsem se ztratila a že všichni doufají, že mě živou a zdravou zase 
najdou. Nemůžou přece veřejně přiznat, že by mě nejraději vi-
děli mrtvou. Pomohla jsem nejhledanějšímu zločinci celé země 
uniknout před popravou, navedla jsem Patrioty k útoku na vo-
jenské velitelství a obrátila jsem se k Republice zády.

Jenže nic z toho by se na JumboTronech moc dobře nevyjí-
malo, takže mě musí lovit ve vší tichosti. Vedle textu hlášení je 
podobizna z mé vojenské legitimace – průkazová fotografi e ne-
nalíčené tváře bez úsměvu, s vlasy staženými do uzlu na teme-
ni hlavy a se zlatým odznakem Republiky připnutým na prsou. 
Podle tohohle snímku mě teď naštěstí nikdo nepozná, protože 
mám přes půl obličeje vytetovaného fénixe.

Projdeme asi polovinu hlavní třídy, než se z tlampačů rozezní 
přísaha. V tu chvíli se s Dayem zastavíme. On zavrávorá a má-
lem upadne, ale podaří se mi ho včas podepřít. Všichni kolem 
nás zvedají hlavu k JumboTronům – všichni kromě malých sku-
pinek vojáků, kteří postávají na křižovatkách a dohlížejí na to, 
aby se všichni ostatní zúčastnili. Obrazovky pohasnou. Pak se na 
nich objeví zářící portrét Elektora Prima.

Slibuji věrnost vlajce...
V první chvíli je to téměř úleva, že můžu tahle slova odříká-

vat spolu s ostatními lidmi na ulici, ale pak si uvědomím, kolik 
se toho změnilo. Vzpomenu si na večer poté, co jsem Daye vlá-
kala do pasti, a na to, jak mi Elektor a jeho syn přišli osobně 
poblahopřát, že jsem nejhledanějšího zločince celé Republiky 
dostala za mříže. Vybavuju si, jak Elektor vypadal. Portréty na 
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JumboTronech zachycují stejné zelené oči, ostře řezanou čelist 
a tmavé kudrnaté vlasy, které jsem viděla, ale chybí na nich ten 
chlad, který mu čišel z očí, i nezdravá barva pleti. Na portré-
tech vypadá otcovsky, s přátelskou růžovou tváří. Ne tak, jak si 
ho pamatuju já.

... skvělé Americké republiky...
Najednou se vysílání přeruší. Na ulicích zavládne hluboké ti-

cho, které vzápětí vystřídá zmatené šuškání. Zamračím se. To-
hle je zvláštní. Ještě nikdy jsem nezažila, že by se vysílání pří-
sahy přerušilo. Nikdy. A JumboTrony jsou zapojené do systému 
tak, že selhání jednoho přístroje nemůže ovlivnit fungování těch 
ostatních.

Day se zadívá na zamrzlý portrét na obrazovkách, já se roz-
hlížím po vojácích na nárožích. „Že by porucha?“ zamumlá. Jeho 
mělký dech mi dělá starosti. Ještě chvíli to musíš vydržet. Tady ne-
můžeme zůstat.

Zavrtím hlavou. „Ne. Podívej se na hlídky.“ Nenápadně kýv-
nu tím směrem. „Vojáci změnili postoj. Už nemají pušky přeho-
zené přes rameno. Drží je v rukou. Jako by se připravovali na 
reakci davu.“

Day pomalu potřese hlavou. Je bledý jako stěna. „Něco se 
stalo.“

Elektorův portrét zmizí z JumboTronů, ale vzápětí ho nahradí 
jiná sada snímků. Je na nich muž, který vypadá, jako by Elekto-
rovi z oka vypadl – jen je o hodně mladší, je mu jen něco málo 
přes dvacet, ale má ty samé zelené oči i tmavé kudrnaté vlasy. 
Okamžitě si vybavím ten okamžik vzrušení, když jsem se s ním 
během slavnostního večera setkala. Tohle je Anden Stavropou-
los, syn Elektora Prima.

Day má pravdu. Stalo se něco velikého.
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Elektor zemřel.
Z tlampačů zazní rozechvělý, naživo vysílaný hlas. „Než bude-

me pokračovat v přísaze, žádáme všechny civilisty i příslušníky 
ozbrojených sil, aby ve svých domovech vyměnili obrazy Elektora 
za nové, které je možné vyzvednout na kterékoli policejní služeb-
ně. Za dva týdny proběhne inspekce a kontrola vaší spolupráce.“

Hlas oznámí výsledky údajných celostátních voleb, ale nepad-
ne jediná zmínka o Elektorově úmrtí ani o tom, že by jeho syn 
byl povýšen.

Republika zkrátka vyměnila jednoho vůdce za jiného, aniž by 
o tom padla jediná zmínka – jako by Anden a jeho otec byli jedna 
a tatáž osoba. Když si vybavím, co jsme se ve škole učili o vol-
bě Elektora, zatočí se mi hlava. Elektor si měl sám zvolit svého 
nástupce, kterého potvrdila celostátní volba. Není žádným pře-
kvapením, že se novým vůdcem stal zrovna Anden, ale náš před-
chozí Elektor zastával tento úřad po celá desetiletí, už dlouho 
před tím, než jsem se narodila. A teď je pryč. Během několika 
sekund je všechno jinak.

Nejenom já a Day, ale i všichni kolem nás pochopí, co máme 
udělat. Jako na povel se pokloníme portrétu na JumboTronech 
a dokončíme přísahu. „... našemu Elektoru Primovi, našim slav-
ným státům, jednotě proti Koloniím i našemu nadcházejícímu ví-
tězství!“ Opakujeme ta slova pořád dokola, dokud září na ob-
razovkách, protože se nikdo neodváží přestat. Rozhlížím se po 
vojácích. Pořád pevně svírají zbraně. Zdá se mi, že to trvá celou 
věčnost, než text přísahy konečně zmizí a na JumboTronech se 
znovu objeví obvyklé zpravodajství. Všichni se znovu dají do po-
hybu, jako by se vůbec nic nestalo.

Potom Day klopýtne. Tentokrát cítím, jak se celý chvěje, a rve 
mi to srdce. „Ještě vydrž,“ pošeptám mu. Samotnou mě překva-
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pí, že jsem málem řekla Ještě vydrž, Metiasi. Snažím se ho udr-
žet, ale vyklouzne mi.

„Promiň,“ zamumlá. Celá tvář se mu leskne potem, oči pevně 
zavírá bolestí. Pak se dvěma prsty dotkne spánku. Pauza. Potře-
buje si odpočinout.

Poplašeně se rozhlížím kolem. Je tu příliš mnoho vojáků. Ješ-
tě pořád před sebou máme dalekou cestu. „Ne, teď musíš,“ řek-
nu pevně. „Ještě chvíli to musíš vydržet. Dokážeš to.“

Ale tentokrát je to marné. Než ho stačím podepřít, sveze se 
na dlaně a zhroutí se na zem.
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Elektor Primo je mrtvý.
To, co se právě odehrálo kolem nás, je celkem zklamání, že? 

Člověk by řekl, že úmrtí Elektora bude provázet velkolepý pohřeb-
ní průvod, panika v ulicích, celostátní smutek, vojenská přehlídka 
a slavnostní salvy z děl. Obrovský banket, vlajky na půl žerdi, bílé 
vlajky na každé budově. Něco podobně potrhlého. Ale za tu dobu, 
co jsem na světě, ještě žádný Elektor neumřel. Kromě toho, že 
všichni už mnohokrát viděli tvář nástupce, kterého si zesnulý Elek-
tor sám vybral, a že se konala nějaká parodie na celostátní volby, 
se kolem toho vlastně moc nenadělalo.

Předpokládám, že se Republika bude tvářit, jako by se vůbec 
nic nestalo, a život prostě půjde dál s novým Elektorem. Až teď si 
vzpomínám, že jsem o tom jednou četl v učebnici, ze které jsme 
se učili na základní škole. Když nastane čas, aby se vlády ujal nový 
Elektor Primo, musí země připomenout občanům, aby se soustře-
dili na to pozitivní. Truchlení přináší slabost a chaos. Jediná cesta 
směřuje kupředu. Jo. Vláda před svými občany v žádném případě 
nemůže připustit nejistotu.

Ale na tyhle úvahy mám jenom sekundu.
Sotva dokončíme přísahu věrnosti, nohou mi projede ostrá bo-

lest. Než tomu June stačí zabránit, zlomím se v pase a spadnu na 
zdravé koleno. Pár vojáků se otočí naším směrem. Zasměju se, aby 
to všichni slyšeli, a předstírám, že slzy, které mám v očích, jsou 
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slzy radosti. June se ke mně pohotově přidává, ale v její tváři vi-
dím zděšení. „No tak,“ šeptá mi naléhavě. Jednou útlou rukou mě 
obejme v pase a já se snažím s její pomocí vstát. Lidi kolem nás si 
nás najednou začínají všímat. „Musíš rychle vstát. No tak!“

Snažím se udržet na tváři úsměv, ale stojí mě to poslední zbyt-
ky sil. Soustřeď se na June. Zvednu se na nohy, ale neudržím se na 
nich. Sakra! Bolest je nesnesitelná. Před očima se mi míhají bílé 
mžitky. Dýchej, poroučím si v duchu. Nemůžeš přece omdlít na 
hlavní třídě ve Vegas.

„Co se děje, vojáku?“
Mladý, hnědooký desátník se nad námi zastaví a založí ruce na 

prsou. Je na něm vidět, že má někam namířeno, ale očividně to není 
zas tak naléhavé, aby nás nechal na pokoji. Zadívá se na mě a nad-
zdvihne obočí. „Jsi v pořádku? Jsi bledý jako stěna, mladíku.“

Uteč. Nejraději bych na June začal křičet. Vypadni odsud — ješ-
tě je čas. Ale ona promluví dřív než já. „Nesmíte se na něj zlo-
bit, pane,“ řekne rychle. „Ještě nikdy jsem v Bellagiu neviděla, aby 
někdo vypil tolik na jeden zátah.“ Pak ustrašeně zalapá po dechu 
a rázným gestem vojáka zastaví. „Asi byste k němu neměl chodit tak 
blízko,“ varuje ho. „Myslím, že bude zvracet.“ Překvapuje mě — už 
zase — jak snadno se dokáže stát někým úplně jiným. Přesně tak mě 
ošálila, když jsme se poprvé setkali na ulicích sektoru Lake.

Desátník se na ni ohlédne, nevrle se ušklíbne a znovu se zadívá 
na mě. Na druhý pohled si všimne mé poraněné nohy. Pod kalhota-
mi na ní sice není nic k vidění, ale přesto si ji zamyšleně prohlíží. 
„Zdá se, že tvoje společnice neví, o čem mluví. Vypadáš, že bys 
měl co nejdřív vyrazit do nemocnice.“ Otočí se a mávne na projíž-
dějící zdravotnický náklaďák.

Zavrtím hlavou. „Ne, díky, pane,“ vypravím ze sebe a přidám 
krákoravý pokus o smích. „Tahle kočka mě nechala moc dlouho vy-
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sedávat na baru. Jen potřebuju popadnout dech a pak to půjdu vy-
spat. Jsme...“

Ale on mě už vůbec neposlouchá. Tiše zakleju. Jestli nás odve-
zou do nemocnice, sejmou nám otisky prstů a hned budou vědět, 
kdo jsme — nejhledanější uprchlíci celé Republiky. Ani se neodva-
žuju podívat na June, ačkoli je mi jasné, že se taky snaží najít ně-
jakou cestu ven.

Pak se za desátníkem objeví někdo, koho s June oba dobře zná-
me — ačkoli v nablýskané uniformě Republiky jsme ji ještě nikdy 
neviděli. Kolem krku má zavěšené brýle, jaké používají piloti. Pro-
táhne se kolem desátníka, postaví se nade mě a se shovívavým 
úsměvem řekne: „Nazdar! Myslela jsem si, že to budeš ty, už když 
jsem viděla, jak se potácíš sem a tam přes celý chodník.“

Desátník mlčky přihlíží, jak mi podává ruku a zvedá mě na nohy. 
Pak mě pořádnou silou poplácá po ramenou. Zamrkám bolestí, ale 
usměju se na ni, aby bylo vidět, že ji znám celý život. „Scházela 
jsi mi,“ řeknu po chvíli.

Desátník na dívku netrpělivě mávne. „Ty ho znáš?“
Pohodí hlavou, mrskne ohonem tmavých vlasů a věnuje mu nej-

koketnější úsměv, jaký jsem kdy viděl. „Jestli ho znám, pane? První 
rok jsme spolu sloužili ve stejné letce.“ Ohlédne se na mě a spik-
lenecky zamrká. „Zdá se, že zase vyrazil někam do klubu a trochu 
přebral.“

Desátník si znechuceně odfrkne a obrátí oči v sloup. „Letec-
tvo, co? No tak se o něj postarej, aby už takhle nevyváděl na ve-
řejnosti. Mám sto chutí zavolat jeho nadřízenému.“ Pak, jako by si 
najednou vzpomněl, kam měl původně namířeno, se prudce otočí 
a vyrazí pryč.

Tiše vydechnu. Těsněji už jsme z toho vyklouznout ani nemohli.
Když desátník zmizí, děvče mi věnuje okouzlující úsměv. I přes 
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rukáv košile vidím, že jednu ruku má v dlaze. „Jsem ubytovaná 
kousek odsud,“ řekne hlasem, ze kterého je dost jasné, že nás tu 
nevidí zrovna ráda. „Co kdybys šel se mnou a chvilku si odpočinul? 
Můžeš si s sebou vzít i svoji novou hračku,“ dodá jízlivě a kývne na 
June.

Kaede. Vypadá úplně stejně jako to odpoledne, kdy jsem ji po-
prvé spatřil a považoval ji za obyčejnou barmanku. Tehdy jsem ne-
měl ani zdání, že pracuje pro Patrioty. 

„Veď nás,“ řeknu.
Kaede a June mi pomůžou na nohy a společně překonáme dal-

ší blok domů. Zastavíme se u bohatě zdobených vstupních dveří 
Venezia, mrakodrapu sloužícího jako vojenská ubytovna. Ospalý 
vrátný si nás ani nevšimne. Projdeme kolem něj do vstupní haly. 
Strop je tak vysoko, až se mi z toho točí hlava, a všude kolem visí 
republikové vlajky a podobizny Elektora. Vojáci už se pustili do je-
jich výměny. Kaede nás vede dál a nepřetržitě žvatlá, co ji zrovna 
napadne. Černé vlasy má ještě kratší než dřív, sahají jí sotva po 
bradu. Její oči zdobí výrazné, sytě modré stíny. Nikdy dřív jsem si 
nevšiml, že jsme oba skoro stejně vysocí. Kolem nás se sem a tam 
trousí vojáci a já celou dobu čekám, kdy ve mně některý z nich po-
zná hledaného zločince z plakátů a začne křičet na poplach. Stači-
lo by, aby někdo poznal June, anebo si všiml, že Kaede ve skuteč-
nosti není voják. V tu chvíli by se na nás vrhli ze všech stran a my 
bychom byli ztraceni.

Ale nikdo si nás nevšímá a díky mé kulhavé chůzi sem dokonce 
dobře zapadáme — cestou potkáváme několik vojáků s paží v pás-
ce nebo o berlích. Kaede nás vede k výtahům. Nikdy jsem žádným 
nejel, protože jsem nikdy nebyl v plně elektrifi kované budově. Vy-
stoupíme v osmém patře. Tady už je vojáků méně. Nakonec dojde-
me do chodby, kde jsme úplně sami.
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Kaede se konečně přestane přetvařovat. „Vy dva vypadáte jako 
krysy z kanálů,“ zamumlá a zlehka zaklepe na jedny dveře. „Ta 
noha tě, koukám, pořád bolí, co? Jste pěkně paličatí, že jste za 
námi jeli až sem.“ Úkosem se zadívá na June a ušklíbne se. „Ty 
tvoje zrcátka mě málem oslepily.“

Vyměníme si s June krátké pohledy. Je mi jasné, co se jí právě 
honí hlavou. Jak je to možné, že se partyzánská protivládní skupi-
na ukrývá přímo v budově jedněch z největších kasáren ve Vegas?

Za dveřmi něco cvakne. Kaede je otevře a s rozpaženýma ruka-
ma vejde dovnitř. „Vítejte v našem skromném příbytku,“ prohlásí. 
„Teda aspoň na pár dní. Doufám, že vám to tady nebude připadat 
příliš zchátralý...“

Ani nevím, co jsem čekal, že uvidím. Možná pár mladých rebelů 
nebo nějakou nízkorozpočtovou operační základnu.

Namísto toho vcházíme do místnosti, kde na nás čekají jen dva 
další lidé. Nevěřícně se rozhlížím kolem sebe. Ještě nikdy jsem ze-
vnitř neviděl vojenské ubikace, ale jsem si jistý, že tyhle jsou vy-
hrazené důstojníkům — pro obyčejné vojáky nebudou ani náhodou. 
Především tu chybí dlouhé řady paland po obou stranách místnos-
ti. Vypadá to jako velmi pohodlné bydlení pro jednoho nebo dva 
důstojníky. Na stropě i na stěnách září elektrická svítidla. Podlahu 
pokrývají mramorové dlaždice stříbrné a krémové barvy, stěny jsou 
vymalované střídavě bílou a sytě vínovou barvou a sedací souprava 
se stolkem spočívá na tlustém rudém koberci. Na jedné stěně visí 
malá plochá obrazovka, na které beze zvuku běží stejná zpravodaj-
ská relace, jakou venku přehrávají JumboTrony. 

Tiše si hvízdnu. „Není to tak hrozný.“ Ušklíbnu se, ale když se 
ohlédnu na June, úsměv mi z tváře rychle zmizí. Pod vytetovaným 
fénixem je vidět ustaraný výraz. Ačkoli na sobě nedává nic znát, 
rozhodně není z toho, kam jsme se dostali, zdaleka tak nadšená 
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jako já. Na druhou stranu je pochopitelné, že ji tenhle byt nijak 
neoslnil. Vsadím se, že sama donedávna bydlela v ještě větším pře-
pychu. Přejíždí po místnosti pátravým pohledem a hodnotí to, co 
vidí, úplně jinýma očima než já. Je bystrá a pozorná jako každý 
dobrý voják Republiky. Jednu ruku má založenou v bok právě tam, 
kde nosí pár nožů.

O vteřinu později se moje pozornost zaměří na dívku stojící za 
pohovkou uprostřed pokoje. Zadívá se mi do očí a zamrká, jako 
by se chtěla ujistit, že to, co vidí, není jen šálení smyslů. Překva-
peně otevře pusu a její drobné růžové rtíky se zkroutí do písme-
ne O. Vlasy má teď tak krátké, že už si je nemůže splétat do co-
pánků — sahají jí jen kousek pod uši. Počkat! Srdce mi poskočí, 
když si uvědomím, že právě kvůli těm vlasům jsem ji na první po-
hled nepoznal.

Tess.
„Ty jsi přijel!“ vykřikne. Než na to stačím něco říct, přiběhne 

ke mně a vrhne se mi kolem krku. Zavrávorám a udělám krok vzad, 
abych neztratil rovnováhu. „Jsi to vážně ty — to snad není možné, 
jsi tady! A jsi v pořádku!“

Najednou se nedokážu soustředit na nic jiného než na ni. Na 
okamžik dokonce zapomínám i na palčivou bolest v noze. Jen pev-
ně sevřu Tess v náručí, zavřu oči a přitisknu ji k sobě. Cítím, jak mi 
ze srdce padá obrovský balvan, který mě tížil od okamžiku, kdy se 
naše cesty rozdělily. Zhluboka se nadechnu a nos mi naplní dobře 
známá vůně jejích vlasů. Byl jsem s ní den co den od svých dva-
nácti let, ale teď, ačkoli jsme se od sebe odloučili jen na pár týd-
nů, najednou vidím, že už to není ta desetiletá holka, kterou jsem 
tehdy našel opuštěnou v jedné zapadlé uličce. Připadá mi nějaká 
jiná. Starší. Cítím, jak mě cosi bodá v hrudi.

„Jsem rád, že tě zase vidím,“ zašeptám. „Vypadáš dobře.“
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Tess mě místo odpovědi jen pevněji stiskne. Pak mi dojde, že 
zadržuje dech; snaží se držet, aby se nerozplakala.

Nakonec je to Kaede, kdo naruší kouzlo toho okamžiku. „Tak 
to by stačilo,“ prohlásí přísně. „Nejsme tady na rodinné sešlosti.“ 
Pustím Tess a oba se na sebe rozpačitě usmějeme. Ona si otře oči 
hřbetem ruky a pak krátce kývne na June. Nakonec se vrátí zpátky 
na své místo vedle druhého člověka, muže, který tu na nás čekal.

Kaede se nadechuje, aby něco řekla, ale ten muž zvedne ruku 
v rukavici a jediným gestem ji umlčí. To mě překvapuje. Soudě podle 
toho, jak je panovačná, jsem tak trochu předpokládal, že má mezi 
Patrioty docela vysoké postavení. Nedovedl jsem si představit, že by 
si nechala poroučet od někoho jiného. Ale teď jen tiše vypustí vzduch 
z plic a svalí se na pohovku, zatímco muž vstane a zadívá se na nás. 
Je vysoký, má statnou postavu; nejspíš mu bude jen něco málo přes 
čtyřicet. Tvář má nahnědlou a vlnité vlasy stažené do krátkého oho-
nu. Na nose má brýle s tenkými obroučkami z černého kovu.

„Takže ty jsi ten, o kterém jsme všichni už tolik slyšeli,“ řekne 
a zadívá se na mě. „Rád tě poznávám, Dayi.“

Je mi líto, že se nezmůžu na nic víc než stát ve dveřích a hrbit 
se bolestí. „Nápodobně. Díky, že jste nás přijal.“

„Prosím, nemějte nám za zlé, že jsme vás do Vegas neeskorto-
vali sami,“ řekne omluvně a narovná si brýle. „Možná vám to při-
padá bezcitné, ale nerad riskuju životy svých lidí jen tak bez důvo-
du.“ Jeho pohled sklouzne k June. „A předpokládám, že ty budeš 
to zázračné dítě Republiky.“

June zakloní hlavu a podívá se na něj s nepřehlédnutelným po-
hrdáním člověka z vyšší třídy. 

„To přestrojení za společnici je ovšem velice přesvědčivé. Co 
kdybychom podnikli takový rychlý test, který ověří tvou totožnost? 
Prosím, zavři oči.“
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June na vteřinu zaváhá, ale pak to udělá.
Muž mávne rukou směrem k čelní stěně místnosti. „A teď zasáh-

ni terč na zdi jedním ze svých nožů.“
Překvapeně zamrkám a otočím se ke stěně. Terč? Dosud jsem si 

ani nevšiml, že hned vedle dveří, kterými jsme vešli, visí terč ze tří 
soustředných kruhů. Ale June je úplně klidná. Vytáhne zpod opasku 
nůž, otočí se a s očima pevně zavřenýma ho hodí směrem k terči.

Zabodne se hluboko, jen pár centimetrů od středu.
Muž spokojeně zatleská. Dokonce i Kaede pochvalně zabručí, 

ale hned potom obrátí oči v sloup a zamumlá něco jako „... by sta-
čilo, proboha...“ June se obrátí zpátky k nám a čeká na reakci toho 
muže. Já se pořád nezmůžu na jediné slovo. Ještě nikdy jsem nevi-
děl, že by někdo dokázal poslepu takhle přesně zacházet s nožem, 
a ačkoli jsem se od June už dočkal několika dost neuvěřitelných 
výkonů, tohle je poprvé, kdy jsem ji viděl zacházet se zbraní. Při 
pohledu na ni mi po zádech běhá mráz, ale i příjemné vzrušení. 
Probouzí pocity, které jsem ze své mysli už dávno vypudil, myšlen-
ky, které jsem si zakázal, protože bych se jinak nedokázal soustře-
dit a dál fungovat.

„Rád tě poznávám, June Iparisová,“ řekne muž a založí ruce za 
zády. „A teď mi povězte: Co vás sem vlastně přivádí?“

June kývne na mě a já promluvím. „Potřebujeme vaši pomoc,“ 
řeknu. „Prosím. Přijel jsem pro Tess, ale taky se snažím najít své-
ho bratra Edena. Nevím, na co ho Republika potřebuje, ani kde ho 
drží, ale zdá se, že vy jste jediní, kdo o tom dokáže něco zjistit. 
A kromě toho to vypadá, že budu potřebovat operaci.“ Zalapám po 
dechu, protože mou ranou projede další vlna bolesti. Muž se zadí-
vá na mou nohu a ustaraně nakrčí obočí.

„To je celkem dlouhý seznam,“ řekne potom. „Měl by ses posa-
dit. Zdá se, že jsi docela unavený.“ Chvíli trpělivě čeká, ale když 
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se nehnu, odkašle si a pokračuje. „No, představili jste se, a tak 
bych se měl představit i já. Jmenuju se Břitva a v tuto chvíli jsem 
velitelem Patriotů. Řídím tuhle organizaci už několik let, vlastně 
o dost déle, než ty děláš trable v sektoru Lake. A ačkoli mě teď žá-
dáš o pomoc, Dayi, vzpomínám si, že jsi sám odmítl nabídku stát 
se jedním z nás. Dokonce několikrát.“

Otočí se k oknům, za jejichž tónovanými skly se rýsují pyrami-
dové přistávací doky. Výhled z té výšky je úžasný. Noční nebe bráz-
dí vzducholodě lemované polohovými světly; několik z nich kotví 
u špiček pyramid jako dílky obří skládanky. Čas od času kolem pro-
letí formace stíhaček, temných stínů připomínajících dravé ptá-
ky, které vzlétají a přistávají na jejich palubách. Ruch ve městě 
očividně neustává ani v noci. Prohlížím si budovy kolem; zvlášť po 
přistávacích docích by se dalo dobře utíkat, protože mají na svých 
stěnách spousty výčnělků a stupňů.

Pak si uvědomím, že Břitva čeká na mou odpověď. „Tak nějak 
jsem se nemohl smířit s tím, jak vaše organizace přistupuje k civil-
ním ztrátám,“ připomenu mu.

„Ale teď ses s tím očividně smířil,“ poznamená Břitva. Ta slova 
znějí posměšně, ale tón jeho hlasu je celkem laskavý. Sepne ruce 
dlaněmi k sobě a přiloží si špičky ukazováčků ke rtům. „Protože nás 
potřebuješ. Je to tak?“

Proti tomu se jen stěží dá něco namítnout. „Omlouvám se,“ řek-
nu tiše. „Nemáme moc jiných možností. Ale věřte mi, pochopím to, 
pokud nás odmítnete. Jen doufám, že nás nepředáte Republice,“ 
dodám a pokusím se o úsměv.

Starší muž se nad tou sarkastickou poznámkou pousměje. Já se 
soustředím na hrbol na hřbetě jeho nosu a přemýšlím, jestli to je 
stopa po nějaké dávné rvačce. „Zpočátku jsem uvažoval o tom, 
že bychom vás dva nechali chodit po Vegas, dokud by vás nechyti-
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li,“ pokračuje uhlazeným, kultivovaným hlasem aristokrata. „Budu 
s tebou jednat narovinu, Dayi. Tvé dovednosti už pro mě nejsou 
tak cenné, jako kdysi bývaly. Za posledních pár let jsme rekrutovali 
nové Běžce a teď — bez urážky — žádné nové síly nesháníme. Tvoje 
kamarádka už ví,“ kývne na June, „že Patrioti nejsou žádná cha-
rita. Žádáš po nás docela hodně. Co nám za to můžeš  nabídnout? 
Nejspíš u sebe nemáš moc peněz.“

June se na mě příkře zadívá. Je mi jasné, že právě tohle je ta 
chvíle, před kterou mě už ve vlaku varovala, ale nezbývá mi nic ji-
ného než hrát dál. Jestli nás Patrioti odmítnou, budeme opravdu 
úplně sami. „Nemáme moc peněz,“ připustím. „Nemůžu mluvit za 
June, ale pokud existuje něco, cokoli, co pro vás výměnou za vaši 
pomoc můžu udělat, stačí jen říct.“

Břitva si založí ruce na prsou a pak zamíří k elegantnímu baru 
s masivní žulovou deskou a spoustou skleněných lahví všech tva-
rů a velikostí. Velice zvolna si připravuje drink; my čekáme. Když 
je konečně hotov, vezme sklenku a pomalu se k nám vrátí. „Je tu 
něco, co bys nám mohl nabídnout,“ začne. „Naštěstí jsi do měs-
ta dorazil zrovna dnes, v poměrně zajímavý večer.“ Usrkne ze své 
sklenky a posadí se na pohovku. „Jak jsi nejspíš zjistil už dole 
na ulicích, dnes odpoledne zemřel náš bývalý Elektor Primo, což 
je něco, na co se mnozí v elitních kruzích Republiky už dlouho 
připravovali. Novým Elektorem se každopádně stal jeho syn An-
den — prakticky ještě chlapec, a navíc velmi neoblíbený mezi se-
nátory jeho otce.“ Pak se předkloní a další větu vysloví velice po-
malu, s důrazem na každém jednotlivém slově. „Tahle Republika 
nebyla nikdy tak zranitelná jako dnes. Nikdy nebudeme mít lep-
ší příležitost k zahájení revoluce. Tvé fyzické schopnosti pro nás 
možná nejsou podstatné, ale máš dvě věci, které nám jiní Běžci 
nabídnout nemohou. Zaprvé: slávu, pověst a status zastánce chu-
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dých. A zadruhé,“ ukáže plnou sklenkou na June, „svou okouzlu-
jící  společnici.“

Okamžitě zpozorním, ale Břitvovy oči jsou jako med a já cítím, 
že si chci vyslechnout i zbytek jeho návrhu.

„S radostí vás ubytujeme a o oba dva se dobře postaráme. Dayi, 
můžeme ti sehnat vynikajícího lékaře a zaplatit operaci, po které 
bude tvoje noha jako nová. Nevím, kde se nachází tvůj bratr, ale 
můžeme ti pomoct ho najít, a případně, pokud budete chtít, vám 
oběma pomůžeme uprchnout přes hranice do Kolonií. Za to od tebe 
budeme požadovat pomoc s naším novým projektem. Pomoc a po-
slušnost, žádné otázky. A oba budete muset přísahat věrnost Pat-
riotům ještě dřív, než vám odhalím cokoli bližšího stran toho, co 
budete dělat. Takové jsou moje podmínky. Co na ně říkáte?“

June se podívá nejprve na mě a pak na Břitvu. Nakonec bojovně 
zdvihne hlavu. „Já do toho jdu. Přísahám věrnost Patriotům.“

Hlas se jí neznatelně chvěje, jako by si uvědomovala, že prá-
vě v tuto chvíli se opravdu a defi nitivně obrátila zády k celé Re-
publice. Ztěžka polknu. Nečekal jsem, že s tím bude souhlasit tak 
rychle — myslel jsem si, že ji budu muset chvíli přesvědčovat, než 
se přidá ke skupině, kterou ještě před několika týdny upřímně ne-
náviděla. Skutečnost, že řekla ano, mě bodá u srdce. Jestli se tak 
snadno odevzdává do rukou Patriotů, je jasné, že podle ní nemáme 
žádnou lepší možnost. Vím, že tohle všechno dělá kvůli mně. „Já 
taky,“ řeknu pevným hlasem.

Břitva se usměje, vstane a zvedne svou sklenku, jako by nám 
chtěl připít. Pak ji odloží na nízký stolek, přistoupí blíž a pevně 
nám potřese rukou. „V tom případě jsme domluveni. Pomůžete 
nám zavraždit nového Elektora Prima.“
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Nevěřím Břitvovi ani za mák.
Nevěřím mu, protože nechápu, jak si může dovolit ukrývat se 

v tak luxusním bytě uprostřed vojenských ubikací. V důstojnic-
kém bytě v samotném centru Las Vegas. Jen samotné koberce, 
vyráběné z té nejdražší syntetické kožešiny, musí stát nejmíň 
třicet tisíc dolarů za kus. Deset elektrických světel v jedné míst-
nosti – a všechna rozsvícená. Uniformu má dokonale čistou, jako 
novou. A pistole, která mu visí u pasu, je očividně vyrobená na 
zakázku. Nerezová ocel, nejspíš odlehčená, s vykládanou ruko-
jetí. Můj bratr míval takové pistole. Cena začíná na osmnácti ti-
sících. A co víc, ta Břitvova musí být hacknutá. Pochybuju, že by 
Republika dokázala sledovat otisky prstů na jejím snímači ane-
bo její polohu. Kde by Patrioti sehnali tolik peněz a dovedností 
k překonání tak pokročilých technologií?

V tuhle chvíli mě napadají jen dvě možné odpovědi.
Za prvé: Břitva je nějaký významný důstojník Republiky, vy-

soce postavený zrádce. Jak jinak by mohl žít v tomhle bytě, aniž 
by byl odhalen?

Za druhé: Patrioty fi nancuje někdo, kdo nemá hluboko do kap-
sy. Kolonie? Možná.

Ale přes všechna podezření a dohady vím, že Břitvova nabíd-
ka je ta nejlepší, jakou dostaneme. Nemáme peníze na to, aby-
chom si opatřili pomoc na černém trhu, a bez pomoci nemáme 
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nejmenší šanci najít Edena ani uprchnout do Kolonií. Nehle-
dě na to si nejsem jistá, jestli bychom Břitvovu nabídku vůbec 
 mohli odmítnout. Sice nám ani v nejmenším nevyhrožoval, ale 
pochybuju, že by nás nechal jen tak odejít zpátky na ulici.

Koutkem oka vidím, jak Day čeká na mou reakci na to, co 
Břitva právě řekl. Ale mně stačí, že vidím jeho bledé rty a bo-
lest, kterou má vepsanou ve tváři – dva z tuctů známek toho, že 
už mu docházejí síly. Myslím, že v tuhle chvíli jeho život závisí 
na tom, zda se s Břitvou dohodneme.

„Zavraždit nového Elektora,“ řeknu s klidem. „Jasně.“ Mně 
samotné zní můj hlas vzdálený a cizí. Na vteřinu se mi vybaví 
Andenova tvář, jak jsem ji viděla tehdy na té oslavě Dayova dopa-
dení. Z představy, že bych ho měla zabít, se mi dělá nevolno. Ale 
vždyť je to nový Elektor Republiky! Po všem, co tahle Republika 
provedla mně a mojí rodině, bych měla být nadšená z toho, že 
dostanu příležitost ho zabít. Ale nemám z toho žádnou radost, 
a to mě trochu trápí.

Pokud si Břitva mého zaváhání všiml, nedává to na sobě znát. 
Místo toho souhlasně přikývne. „Vyhlásím, že neodkladně potře-
bujeme lékaře. Nejspíš sem nebude moct dorazit dřív než o půl-
noci – to se střídají směny. Takhle narychlo pro vás nic lepšího 
udělat nedokážu. Zatím byste se mohli zbavit toho přestrojení 
a obléknout se do něčeho slušivějšího.“ Ohlédne se na Kaede. 
Ta se opírá o pohovku, má svěšená ramena a tváří se mírně po-
drážděně. „Ukaž jim, kde je sprcha, a dej jim čisté uniformy. Pak 
si dáme pozdní večeři a řekneme si trochu víc o našem plánu.“ 
Břitva se na nás znovu zadívá a rozpřáhne ruce. „Vítejte mezi 
Pat rioty, mí mladí přátelé! Jsme rádi, že jste k nám našli cestu.“

A tím se ofi ciálně stávám jednou z nich. Možná to vlastně 
není tak špatné – možná jsem se o tom s Dayem vůbec neměla 
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hádat. Kaede nám naznačí, abychom ji následovali do chodby, 
na jejímž konci se nachází prostorná, mramorem obložená kou-
pelna se dvěma porcelánovými umyvadly, zrcadlem, toaletou, 
vanou a sprchovým koutem z mléčného skla. Tiše vyvalím oči 
a rozhlížím se po všem tom přepychu. Něco takového jsme ne-
měli ani u nás v sektoru Ruby. 

„Ne že tady budete trčet celou noc,“ varuje nás Kaede. „Vy-
střídejte se – anebo se osprchujte společně, jestli to bude rych-
lejší. Hlavně abyste za půl hodiny byli zase venku.“ Kaede se 
na mě ušklíbne (ačkoli v tom úsměvu není ani stopa přátelství) 
a poplácá Daye po rameno. Než se zmůžu na odpověď, otočí se 
k nám zády a odejde. Mám pocit, že mi ještě trochu zazlívá to, 
jak jsem jí zlomila ruku. 

Jakmile Kaede zmizí z dohledu, Day se úplně sesype. „Můžeš 
mi pomoct si sednout?“ zašeptá.

Sklopím víko na záchodě a pomalu ho na něj spustím. Day si 
natáhne zdravou nohu a pak zatne zuby a pomalu vedle ní narov-
ná tu poraněnou. Tiše při tom sténá bolestí. „Musím přiznat,“ 
procedí pak skrz zuby, „že už mi bývalo líp.“

„Aspoň že Tess je v bezpečí,“ odpovím.
Bolest v jeho očích se maličko zmírní. „Jo,“ povzdychne si 

ztěžka. „Aspoň že Tess je v bezpečí.“ Najednou mě nečekaně 
bodne u srdce. Její tvář byla tak čistá, tak dokonale dobrá. A byla 
jsem to já, kdo ty dva od sebe oddělil.

Jsem já dobrá? To vážně nevím.
Pomůžu Dayovi svléknout bundu a sundám mu čepici. Dlou-

hé rozcuchané vlasy mu spadnou na ramena. „Podívám se na 
tu nohu,“ řeknu, kleknu si před ním a vytáhnu nůž. Rozříz-
nu mu nohavici až do půli stehna. Když rozechvělýma rukama 
rozhrnu látku, cítím, jak mu křeče napínají každičký sval. Oba 
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zadržíme dech. Na obvazu je veliká skvrna rudé, vlhké krve 
a pod ním otevřená, po stranách oteklá a mokvající rána. „Dou-
fám, že se ten doktor ukáže co nejdřív,“ řeknu tiše. „Zvládneš 
se osprchovat?“

Day sebou trhne a tváře mu zrudnou. „Jasně že ano.“
Pochybovačně se na něj zadívám. „Sotva se udržíš na nohou.“
„No jo.“ Zaváhá, pak zrudne ještě víc. „Nejspíš bych potřebo-

val trochu pomoct.“
Tiše polknu. „No dobře. Asi bude lepší koupel. Tak se do 

toho dáme, ne?“
Začnu do vany napouštět horkou vodu. Pak nožem pomalu 

prořezávám krví nasáklé obvazy kolem jeho rány. Oba jsme po-
tichu a nedíváme se jeden na druhého. Samotná rána byla stej-
ně ošklivá jako vždycky – jak dlaň veliká plocha živého masa, na 
kterou se Day raději ani nedíval.

„Nemusíš to dělat,“ zašeptá a protáhne si ramena, aby se tro-
chu uklidnil.

„Jasně,“ ušklíbnu se, „mohla bych jednoduše počkat venku 
a přijít ti na pomoc až potom, co sebou švihneš o zem a zůsta-
neš tu ležet v bezvědomí.“

„Ne,“ zavrtí hlavou. „Myslím, že se nemusíš přidat k Pat-
riotům.“

Úsměv na mé tváři rychle odumře. „No, nemáme zrovna na 
vybranou, že ne? Břitva chce, abychom se k nim přidali oba dva, 
jinak nám nepomůže vůbec.“

Day se zlehka dotkne hřbetu mé ruky a zastaví mě ve chvíli, 
kdy se mu pokouším rozvázat boty. „Co si myslíš o tom jejich 
plánu?“

„Zavraždit nového Elektora?“ Sklopím hlavu a soustředím se 
na tkaničky a na to, abych mu boty zouvala co nejšetrněji. Za-
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tím jsem neměla čas na tuhle otázku hledat odpověď, a tak se jí 
vyhýbám. „A co si o tom myslíš ty? Ty ses přece vždycky snažil, 
aby při tom, co děláš, nikdo nepřišel o život. Tentokrát budeš 
muset udělat výjimku.“

Překvapí mě, že nad tím jenom pokrčí rameny. „Všechno má 
svůj čas a svoje místo,“ řekne krutým, nezvykle chladným hla-
sem. „Nikdy jsem neviděl nic užitečného na zabíjení vojáků Re-
publiky. Nemám je rád, ale vím, že nejsou příčinou. Oni jen po-
slouchají rozkazy těch nahoře. Ale Elektor? Já nevím. Zbavit se 
člověka, který celému tomu odpornému systému šéfuje, to mi 
připadá jako docela přijatelná cena. Ty si to nemyslíš?“

Nezbývá mi než tiše obdivovat jeho přístup. To, co říká, je 
naprosto logické. Ale i tak pochybuju, že by se k tomu postavil 
stejně i před pár týdny, před tím, co se stalo s jeho rodinou. Ani 
si netroufám zmínit se o tom, že jsem se s Andenem již osob-
ně setkala během slavnostního večera uspořádaného na počest 
 Dayova zatčení. Je těžší srovnat se s tím, že zabijete někoho, 
s kým jste se osobně setkali, a dokonce na vás udělal dojem. 
„No, jak jsem řekla: Nemáme moc na výběr.“

Day pevně stiskne rty. Pozná, když mu říkám něco jiného, 
než co si doopravdy myslím. „Musí to pro tebe být těžké, takhle 
se obrátit přímo proti Elektorovi,“ řekne. Ruce má bezvládně 
svěšené podél těla.

S hlavou pořád skloněnou k zemi mu začnu pomalu zouvat 
boty. Než je odložím stranou, Day vyklouzne z bundy a začne si 
rozepínat vestu. Najednou si vzpomenu, jak jsem se s ním popr-
vé setkala na ulici v sektoru Lake. Tehdy si každou noc svlékal 
vestu, skládal ji a dával ji Tess pod hlavu místo polštáře. Ještě ni-
kdy jsem ho neviděla víc svlečeného. Teď si ale rozepíná i košili 
a mezi jejími okraji je vidět proužek holé hrudi. Vidím přívěsek, 
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který pořád nosí kolem krku, čtvrtdolar Spojených států ame-
rických, ukrytý z obou stran pod vrstvou hladkého kovu. V pří-
tmí toho nákladního vagónu mi vyprávěl, jak ho jeho otec kdy-
si přinesl domů, když se vrátil z fronty. Když rozepne poslední 
knofl ík, na okamžik se zarazí a pak zavře oči. I tak vidím v jeho 
tváři nesnesitelnou bolest a ten pohled mi rve srdce. Nejhleda-
nější zločinec Republiky je najednou pouhý chlapec. Sedí přede 
mnou bezbranný, téměř bezvládný, a na první pohled je vidět, 
jak mu docházejí síly.

Narovnám se a sáhnu po jeho košili. Rukou se dotknu jeho 
ramene. Snažím se dýchat pravidelně a soustředit se na to, co 
dělám. Ale když mu pomáhám svléknout košili a spatřím jeho 
nahé paže a hruď, cítím, jak mě soustředění a chladný rozum 
pomalu opouštějí. Dayovo tělo je až na pár jizev (čtyři slabší má 
na hrudi a na břiše, jedna dlouhá a tenká se táhne od levé klíční 
kosti přes celý trup až k pravé kyčli) překvapivě hladké a pruž-
né. Zadívá se mi do očí a já nedokážu uhnout pohledem. Bylo 
by těžké Daye popsat někomu, kdo ho nikdy v životě neviděl. Je 
zvláštní, jedinečný, podmanivý. Teď je tak blízko, že jasně vidím 
drobnou nedokonalost v duhovce jeho levého oka. Dýchá mělce 
a přerývaně. Cítím, jak se mi začínají červenat tváře, ale přesto 
se nechci odvrátit.

„Jedeme v tom spolu, ne?“ zeptá se šeptem. „Ty a já? Chceš 
tady být, že ano?“

Slyším v jeho hlase stopu výčitek svědomí. „Ano,“ odpovím 
pevným hlasem. „Sama jsem se tak rozhodla.“

Day mě k sobě přitáhne tak blízko, že se konečky našich nosů 
téměř dotýkají. „Miluju tě.“

Slyším touhu v jeho hlase a srdce se mi divoce rozbuší. Záro-
veň se však kdesi v mé mysli ozve hlas rozumu: Vysoce nepravdě-
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podobné, říká mi chladně. Ještě před měsícem tě ani neznal. A tak 
bez přemýšlení vyhrknu: „Ne, nemiluješ.“

Day nakrčí obočí, jako bych mu tím ublížila. „Myslím to váž-
ně,“ řekne tiše.

Proti bolesti v jeho hlase jsem bezbranná. Ale i tak se zdrá-
hám mu uvěřit. Jsou to jen slova, vyslovená pod vlivem okamžiku. 
Snažím se přimět sama sebe k tomu, abych mu řekla to samé, 
ale ta slova se mi zadrhnou v hrdle. Jak si tím může být tak jistý? 
Já sama bych se rozhodně neodvážila tvrdit, že rozumím všem 
těm zvláštním novým pocitům, které se v mém srdci poslední 
dobou usídlily. Jsem tady proto, že ho miluju, anebo proto, že 
mu to dlužím?

Day nečeká na mou odpověď. Jednou rukou mě obejme ko-
lem pasu a pak mě pomalu přitahuje k sobě, až mě donutí sed-
nout si obkročmo na jeho zdravou nohu. Tiše zasténám, ale v tu 
chvíli pevně přitiskne rty na moje ústa. Zvedne druhou ruku 
a zlehka mě pohladí po tváři a šíji. Jeho prsty jsou sice hrubé, 
ale něžné. Když se odtrhne od mých úst, začne mě líbat na tvář 
a na krk. Tisknu se k němu a zavírám oči; mé vlastní myšlenky 
mi najednou připadají zmatené a nezřetelné, jako bych je pozo-
rovala z velké dálky. Hřejivým oparem rozkoše se ale prodírá 
proud ryze praktických úvah.

„Kaede odešla před osmi minutami,“ připomenu mu tiše. 
„Takže máme dvaadvacet minut, abychom se za nimi vrátili.“

Day mi vjede prsty do vlasů a jemně mi zakloní hlavu, aby mi 
dál mohl líbat krk. „Oni počkají,“ zašeptá. Cítím, jak se jeho rty 
dychtivě přisávají na mou kůži a každý další polibek je hladověj-
ší než ten předchozí. Pak mě znovu políbí na ústa a já cítím, jak 
mě opouštějí poslední zbytky sebeovládání. Pomalu, ale jistě ho 
nahrazuje něco instinktivního a divokého. Miluju tě, přesvědčují 
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mě jeho rty. Najednou se cítím tak slabá, že bych se neudržela 
na nohou. Už jsem pár mužů políbila, ale s Dayem mám pocit, 
jako bych zažívala něco úplně nového. Jako by svět kolem nás 
najednou přestal být důležitý.

Najednou se ode mě odtrhne a tiše zasténá bolestí. Vidím, 
jak zavírá oči a zhluboka se nadechuje. Srdce mi buší až někde 
v krku. Žhavé napětí mezi námi okamžitě pohasíná a do mé mys-
li se znovu vtírá hlas rozumu – vzpomínám si, kde jsme a co mu-
síme udělat. Úplně jsem zapomněla na vanu; pořád do ní proudí 
voda a už je skoro plná. Natáhnu se a zavřu kohoutek. Mramo-
rová podlaha je jako led a já se celá chvěju.

„Můžeme?“ zeptám se a snažím se trochu uklidnit. Day mlčky 
přikývne. Kouzelný okamžik defi nitivně pominul a jiskra v jeho 
očích zmizela.

Naliju do vany trochu pěny do koupele a čeřím vodu, dokud 
se nenapění. Pak vezmu jednu z osušek, které visí na věšáku, 
a omotám ji Dayovi kolem pasu. Teď přichází ta nejošidnější 
část. Chvíli se pod osuškou vrtí, než se mu podaří rozepnout si 
kalhoty, a já mu je pak stáhnu dolů. Osuška sice skrývá všechno, 
co se sluší skrývat, ale i tak se raději dívám jinam.

Potom Dayovi, který už na sobě nemá nic než osušku a pří-
věsek, pomůžu na nohy. Chvíli spolu vrávoráme sem a tam, ale 
nakonec se nám podaří dostat jeho zdravou nohu do vany, abych 
ho mohla spustit do vody. Dávám si pozor, abychom při tom ne-
namočili jeho ránu; Day jenom skřípe zuby a je na něm vidět, že 
by nejraději křičel bolestí. Než ho uložím do lázně, po tvářích se 
mu koulejí slzy.

Trvá mi dobrých patnáct minut, než ho vydrbu a rozčešu mu 
špinavé vlasy. Když skončíme, zavřu oči, pomůžu mu vstát a po-
čkám, dokud se zase nezahalí do osušky. Když si představím, že 
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bych teď otevřela oči a viděla ho nahého, srdce se mi rozbuší 
o něco rychleji. Jak vlastně vypadá takový nahý chlap? Stydím se, 
protože dobře vím, že na mě je vidět, jak se stydím. Ale pak je 
najednou po všem. Ještě pár minut zápolíme s tím, abychom ho 
dostali ven z vany a zpátky na záchodové víko. Když ho tam po-
sadím, dojdu ke dveřím. Nevšimla jsem si toho, ale někdo zřej-
mě pootevřel dveře a pověsil nám sem pár čistých vojenských 
uniforem. Jsou to stejnokroje pozemního vojska s nášivkami stá-
tu Nevada. Bude to zvláštní oblékat znovu vojenskou uniformu, 
ale nedá se nic dělat.

Day se na mě nejistě usměje. „Díky. Je to super pocit být 
 čistý.“

Zdá se, že ho ta bolest nutí vzpomenout si na všechno to nej-
horší, co za posledních pár týdnů prožil, a je to na něm taky vi-
dět. Jeho úsměvy už nejsou ani zpola tak hřejivé jako dřív. Skoro 
jako by ztratil všechnu radost ze života onoho večera, kdy zastře-
lili Johna, a jestli mu ještě nějaký zbyteček zůstal, šetří si ho pro 
Edena a pro Tess. Tajně doufám, že něco málo zůstane i pro mě. 
„Otoč se a oblékni si uniformu,“ řeknu mu. „Pak na mě počkej 
venku. Budu hned hotová.“

Do obývacího pokoje se vrátíme se sedmiminutovým zpoždě-
ním. Břitva a Kaede na nás už čekají. Tess sedí stranou, na sa-
motném konci pohovky, kolena má přitažená až pod bradu a pá-
travě nás dva pozoruje. O vteřinu později ucítím vůni pečeného 
kuřete a brambor. Zadívám se k jídelnímu stolu, kde už na nás 
čekají čtyři talíře plné jídla. Snažím se tu nádhernou vůni moc 
nevnímat, ale hned mi začne kručet v břiše.

„Výborně,“ prohlásí Břitva a usměje se na nás. Na mě spočine 
očima o něco déle. „Hned vypadáte líp.“ Pak se obrátí k Dayovi 
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a smutně potřese hlavou. „Nechal jsem donést nějaké jídlo, ale 
protože tebe během následujících dvou hodin čeká operace, bo-
hužel budeš muset zůstat na lačno. Je mi líto, určitě máš taky 
hlad. June, prosím, dej si!“

Podívám se na Daye a je mi jasné, že i on toužebně hleděl ke 
stolu. „Vynikající,“ procedí mezi zuby.

Zamířím spolu s ostatními ke stolu, zatímco Day se natáhne 
na pohovce a snaží se uložit poraněnou nohu tak, aby ho nebo-
lela. Nejraději bych se posadila k němu, ale Tess mě předběh-
ne a uvelebí se na okraji pohovky tak, že se zády opírá o Dayův 
bok. Já, Břitva a Kaede zůstaneme u stolu a mlčky se pustíme 
do jídla. Čas od času se po očku podívám na Daye a Tess. Baví 
se a občas se zasmějí jako dva lidé, kteří se znají celou věčnost. 
Sama se raději soustředím na jídlo a snažím se zapomenout na 
ten polibek, který pořád cítím na rtech.

V duchu napočítám dobrých pět minut, než se Břitva napi-
je vína, opře se a založí si ruce za hlavou. Pozorně se na něj 
zadívám; pořád mi vrtá hlavou, jak je možné, že jeden z vůdců 
Pat riotů – skupiny, kterou jsem si vždycky spojovala s hrubos-
tí a chováním téměř barbarským – je vůči nám tak pohostinný. 
„Slečno Iparisová,“ řekne nakonec konverzační tónem, „kolik 
toho víte o našem novém Elektorovi?“

Zavrtím hlavou. „Obávám se, že nic moc.“ Kaede si vedle mě 
tiše odfrkne, ale dál se vrtá v jídle.

„Pokud vím, už jste se s ním jednou setkala osobně,“ řekne 
Břitva a prozradí to, co jsem se snažila před Dayem zatajit. „Bě-
hem toho slavnostního večera, který pro vás uspořádali, když 
jste se postarala, aby dopadli Daye, že? Políbil vám ruku. Je to 
tak?“ Koutkem oka vidím, jak se Day i Tess na chvíli odmlčeli 
a zaposlouchali se do toho, o čem se bavíme. Výborně...
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Břitva mé rozpaky zřejmě vůbec nevnímá. „Anden Stavro-
poulos je pozoruhodný mladý muž,“ řekne. „Zesnulý Elektor ho 
očividně velmi miloval. Ale teď, když se Anden sám stal Elekto-
rem, je mezi senátory znát sílící znepokojení. Lidé jsou rozzlo-
bení a je jim úplně jedno, jestli Anden bude jiný než předchozí 
Elektor. Nezáleží na tom, jak krásné proslovy si pro ně připra-
ví; všichni v něm uvidí jen bohatého muže, který nemá ani po-
nětí o jejich utrpení. Zlobí se na Andena, že nezabránil Dayově 
popravě, že ho nechal pronásledovat jako štvanou zvěř, že ne-
řekl ani slovo proti rozhodnutím svého otce, že vypsal odměnu 
za dopadení June... a tak dále. Předchozí Elektor vládl armádě 
pevnou rukou. Teď stojí na vrcholu pouhý chlapec, který dostal 
příležitost vydat se v otcových stopách. To jsou slabiny Republi-
ky, kterých se chceme pokusit využít, a tím se taky dostáváme 
k našemu plánu.“

„Zdá se, že toho o mladém Elektorovi víte opravdu hodně. 
A zřejmě víte hodně i o tom, co se dělo během toho slavnost-
ního večera,“ odpovím pomalu. Už nedokážu své podezření dál 
potlačovat. „Předpokládám, že to je proto, že jste se ho sám zú-
častnil jako jeden z hostů. Musíte být důstojníkem Republiky – 
ale nemáte tak vysokou hodnost, abyste se mohl osobně setkat 
s Elektorem.“ Zamyšleně se rozhlédnu po tlustých kobercích 
a baru s kamennou deskou. „Tohle je opravdu váš důstojnický 
byt, viďte?“

Zdá se, že jsem se Břitvy trochu dotkla, když jsem se zmínila 
o jeho nedostatečné hodnosti (což je zrovna to jediné, co jsem 
řekla jen jako prostý fakt, aniž bych ho tím chtěla urazit), ale ji-
nak se mému obvinění jen vysměje. „Jak vidím, před tebou člo-
věk opravdu nemůže mít tajnosti. Pozoruhodné děvče. No dob-
rá, mé ofi ciální jméno je velitel Andrew DeSoto a ovládám tři 
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hlídky v hlavním městě. Jméno Břitva jsem dostal až u Patriotů. 
Organizuju většinu jejich aktivit už něco přes deset let.“

Day i Tess nás teď pozorně poslouchají. „Vy jste důstojník Re-
publiky?“ zopakuje Day překvapeně a nespouští z Břitvy oči. „Ve-
litel z hlavního města? Hm. A proč tedy pomáháte Patriotům?“

Břitva přikývne, položí si oba lokty na desku stolu a zadívá 
se na nás přes sevřené dlaně. „Předpokládám, že bych měl začít 
tím, že vás dva trochu zasvětím do toho, jak pracujeme. Patrioti 
existují už něco kolem třiceti let – začínali jako volné společen-
ství rebelů. Za posledních patnáct let se ale semknuli dohroma-
dy a snaží se boj za svou věc líp organizovat.“

„Říká se, že když se objevil Břitva, všechno se radikálně změ-
nilo,“ ozve se Kaede. „Do té doby se lidé ve vedení pořád střída-
li a nikdo z nich nedokázal pořádně shánět peníze. Díky Břitvo-
vým kontaktům v Koloniích jsme na naše mise získali víc peněz 
než kdykoli dřív.“

Vzpomínám si, že i Metias v posledních letech o Patriotech 
v Los Angeles mluvil čím dál častěji.

Břitva pomalu přikývne. „Bojujeme za spojení Kolonií a Re-
publiky, za obnovení Spojených států v jejich předešlé slávě,“ 
řekne a zasněně se zadívá do dáli. „A jsme ochotni udělat cokoli 
pro to, aby se tenhle náš sen naplnil.“

Staré Spojené státy, bleskne mi hlavou, jak ho tak poslouchám. 
Day se o Spojených státech zmiňoval, když jsme utíkali z Los An-
geles, ale já o jeho slovech pochybovala. Až doteď. „Jak ta vaše 
organizace funguje?“ zeptám se.

„Rozhlížíme se po lidech, kteří disponují schopnostmi a nadá-
ním, jaké by se nám mohlo hodit, a pokoušíme se je rekrutovat,“ 
řekne Břitva. „Obvykle nám to jde celkem dobře, ačkoli někte-
rým lidem trvá docela dlouho, než si dají říct,“ dodá a s úsmě-
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vem kývne na Daye. „Mezi Patrioty jsem považován za vůdce; 
je nás jen velmi málo těch, kteří pracují zevnitř a připravují jed-
notlivé útoky rebelů. Tady Kaede je Pilotka.“ Kaede jen mávne 
rukou a dál se věnuje jídlu na talíři. „Přidala se k nám poté, co 
ji vyhodili z letecké akademie v Koloniích. Lékařka, která bude 
operovat Daye, je Medik a jednoho dne se takovým Medikem 
stane i tady Tess. Kromě toho máme Bojovníky, Běžce, Prů-
zkumníky, Hackery, Společnice a tak dále... Tebe bych zařadil 
jako Bojovnici, June, ačkoli je zřejmé, že tvůj talent by se dal 
využít hned v několika kategoriích. A Day by pochopitelně byl 
tím nejlepším Běžcem, jakého jsem kdy viděl.“ Břitva se usmě-
je a vyprázdní svou sklenku. „Vy dva byste si vlastně zasloužili, 
abychom pro vás vymysleli úplně novou kategorii. Celebrity. Tak 
pro nás budete nejužitečnější, a to je taky ten důvod, proč jsem 
vás neposlal zpátky na ulici.“

„To je od vás hrozně milé,“ ušklíbne se Day. „Tak jaký je 
plán?“

Břitva ukáže na mě. „Prve jsem se tě ptal, kolik toho víš o na-
šem novém Elektorovi. Dnes jsem totiž zaslechl nějaké klepy. 
Povídá se, že Anden byl okouzlen, když se s tebou setkal. Někdo 
slyšel, jak se ptá po tom, jestli by bylo možné tě přeložit k něja-
ké hlídce v hlavním městě. Dokonce se proslýchá, že by tě chtěl 
nechat vycvičit na příštího princepse Senátu.“

„Příštího princepse?“ Nevěřícně zavrtím hlavou. „To nejspíš 
nebude nic víc než pouhá fáma. Ani deset let výcviku by nestači-
lo, abych byla připravená na takovou úlohu,“ namítnu, ale Břit-
va se jenom směje.

„Co je to princeps?“ zeptá se Day. Jeho hlas zní otráveně. 
„Víte, jsou tu i lidé, kteří se v hierarchii Republiky tak dobře ne-
orientují.“
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„Je to vůdce Senátu,“ odpoví Břitva klidným hlasem, aniž by 
se na něj ohlédl. „Elektorův stín. Jeho – anebo její – partner při 
veškerém rozhodování... a někdy i víc. Často to po povinných 
deseti letech výcviku dopadá právě takhle. Nakonec posledním 
princepsem byla Andenova matka.“

Instinktivně se ohlédnu na Daye. Má zaťaté zuby a je na něm 
vidět, jak moc se musí držet, aby na sobě nedal pořádně znát, co 
si myslí o Elektorově zájmu o mě a o jeho úmyslu učinit ze mě 
svou budoucí partnerku. Nejistě si odkašlu. „Ty řeči jistě trochu 
přehánějí,“ řeknu pak přiškrceným hlasem, protože jsem z to-
hohle tématu stejně na rozpacích jako Day. „A i kdyby to byla 
pravda, pořád bych byla jen jedním z mnoha kandidátů na tento 
post a spolu se mnou by se na něj připravovalo několik zkuše-
ných senátorů. Ale jak chcete tuhle informaci využít k přípravě 
atentátu? Myslíte si snad, že se za ním...“

Kaede mě přeruší hlasitým výbuchem smíchu. „Ty se červe-
náš, Iparisová,“ vykřikne vesele. „Líbí se ti, že se do tebe zakou-
kal samotný Elektor?“

„Ne!“ vykřiknu příliš rychle a hlasitě na to, aby to znělo 
upřímně. Teď už sama cítím, jak se mi hrne krev do tváří, ale 
snažím se to přičítat tomu, jak mě Kaede rozčílila.

„Nebuď tak vzteklá, děvenko,“ usadí mě. „Anden je pěkný 
chlapec, a navíc má velkou moc a spoustu možností. Není nic 
špatného na tom, že ti jeho zájem lichotí. Jsem si jistá, že to 
Day pochopí.“

Břitva po ní nevraživě blýskne očima a umlčí ji dřív, než sta-
čím odpovědět. „Kaede, prosím!“ Vzdorovitě se na něj zamra-
čí, ale zmlkne a znovu se začne věnovat vlastnímu talíři. Já se 
ohlédnu k pohovce. Day zírá do stropu. Břitva se na okamžik 
odmlčí a pak pokračuje. „Ani v tuhle chvíli si Anden nemůže 
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být jistý, že jsi všechno, cos proti Republice udělala, udělala zá-
měrně. Pořád si může myslet, že když Day unikl před popravou, 
vzal si tě s sebou jako rukojmí. Nebo tě pod nějakou výhružkou 
donutil, aby ses k němu proti své vůli přidala. Má dostatek po-
chybností na to, aby si prosadil, že po tobě vláda bude pátrat 
jako po nezvěstné, nikoli po hledaném zrádci. Chci říct, že An-
den o tebe pořád má zájem, a to znamená, že ho můžeš ovlivnit 
tím, co mu řekneš.“

„Takže po mně chcete, abych se vzdala Republice?“ zeptám 
se a mám pocit, jako bych slyšela ozvěnu vlastních slov. Kout-
kem oka vidím Tess, jak se neklidně vrtí na pohovce. Nadechuje 
se, jako by sbírala odvahu něco říct.

Břitva přikývne. „Přesně tak. Původně jsem uvažoval o tom, 
že bych se pokusil do Andenovy blízkosti propašovat své vlast-
ní zvědy v republikových hlídkách, ale teď mám mnohem lepší 
možnost. Tebe. Ty sama Elektorovi prozradíš, že se ho Patrioti 
chystají zabít – ale plán, který mu odhalíš, bude jen zástěrkou. 
Až se všichni upnou na to, aby zmařili náš falešný plán, my ude-
říme podle toho pravého. Naším cílem není jen zabít Andena, 
ale zároveň proti němu obrátit celou zemi, aby byl jeho režim 
odsouzen ke zkáze, i kdyby se nám nepodařilo ho zlikvidovat. 
A právě v tom nám vy dva můžete pomoct. Už jsme zjistili, že 
nový Elektor se v následujících týdnech chystá na frontu, aby 
se setkal se svými plukovníky a informoval se o nejnovějším vý-
voji. Zítra odpoledne vyplouvá na frontu vzducholoď Dynastie 
a já se postarám, aby na její palubě byli všichni lidé, které budu 
potřebovat. Poletí se mnou Day, Tess i Kaede a společně při-
pravíme skutečný atentát, zatímco ty nám Andena přivedeš 
do pasti.“ Břitva si založí ruce na prsou a zkoumavě se na nás 
 zadívá.
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Day konečně najde vlastní hlas a ozve se. „To bude pro June 
neuvěřitelně nebezpečné,“ namítne a vzepře se na pohovce. „Jak 
si můžete být jistí, že se vůbec dostane k Elektorovi po tom, co 
ji armáda dopadne? Co když ji rovnou zavřou někam do díry a za-
čnou ji mučit, aby z ní dostali, co ví?“

„Věř mi, tomu dokážu zabránit,“ odpoví Břitva. „A nezapo-
mněl jsem ani na tvého bratra. Pokud se June dostane do Elek-
torovy blízkosti, možná se jí samotné podaří zjistit, co udělali 
s Edenem.“

Dayovi se rozzáří oči. Tess ho pohladí po rameni.
„Pokud jde o tebe, Dayi, ještě nikdy jsem neviděl, že by se 

lidé za někoho postavili takovým způsobem, jako se postavili za 
tebe. Víš vůbec, že ten pramen vlasů obarvený na červeno se 
ze dne na den stal symbolem vzpoury proti vládě?“ Břitva se za-
směje a ukáže na Daye. „Tohle je moc. V tuhle chvíli máš nejspíš 
stejně velkou moc jako Elektor. Možná i větší. Pokud se nám po-
daří najít nějaký způsob, jak tvou pověst využít a dostat lidi do 
pohybu zároveň s tím, co uspořádáme atentát na Elektora, ne-
bude už Kongres schopen zabránit revoluci.“

„A jak chcete s tou revolucí naložit?“ zeptá se Day.
Břitva se předkloní a v jeho tváři se najednou zračí odhod-

lání, dokonce snad i naděje. „Chceš vědět, proč jsem se přidal 
k Patriotům? Bylo to ze stejného důvodu, jako ses ty rozhodl bo-
jovat proti Republice. Patrioti vědí, jak moc jsi toho musel vy-
trpět – víme o všem, co jsi obětoval své rodině, i o bolesti, kte-
rou ti Republika způsobila. June,“ pokračuje a obrátí se na mě. 
Nejraději bych si ucpala uši; nechci, aby mi připomínal, co se 
stalo s Metiasem. „I o tvém utrpení víme hodně. Vláda, kterou 
jsi kdysi milovala, tě připravila o celou tvou rodinu. Ani už nepo-
čítám, kolik Patriotů pochází ze stejných poměrů.“
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Day při zmínce o své rodině zakloní hlavu a znovu se zadívá 
do stropu. Oči má suché, ale když ho Tess pohladí po rameni, 
sevře její ruku a pevně s ní proplete prsty.

„Svět za hranicemi Republiky není dokonalý, ale nabízí urči-
tou svobodu a příležitosti. Teď se stačí jen postarat, aby paprsek 
tohoto světla pronikl i do téhle země. Už dlouho se naše vláda 
potácí na okraji propasti; jediné pořádné postrčení a zřítí se do 
ní.“ Břitva povstane a položí si dlaň na srdce. „My budeme tou 
rukou, která do ní strčí. Vyvoláme revoluci, rozbijeme tuhle Re-
publiku a s pomocí Kolonií na jejích troskách vybudujeme něco 
velkolepého. Znovu stvoříme Spojené státy. Vrátíme lidem je-
jich svobodu. Dayi, tvůj mladší bratr už bude vyrůstat v lepším 
světě. Pro něco takového přece stojí za to riskovat. Pro něco ta-
kového stojí za to i zemřít. Nebo ne?“

Vidím, že Břitvova slova Dayem pohnula. Oči se mu najednou 
tak zvláštně lesknou, až mi z toho běhá mráz po zádech. „Pro 
něco takového stojí za to zemřít,“ zopakuje zasněně.

Taky bych měla být nadšená. Ale z pomyšlení, že tuhle Re-
publiku úplně zničíme, se mi spíš točí hlava. Nevím, jestli to je 
výcvikem a tím, že mi po léta vtloukali do hlavy republikové dok-
tríny, ale ten nepříjemný pocit přetrvává. Pomalu začínám sama 
sobě připadat odporná.

Všechno, co jsem v životě považovala za pevně dané, je na-
jednou úplně jinak.
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Lékařka se ukáže krátce po půlnoci a hned mě začne připravovat 
na operaci. Břitva vezme velký stůl z obývacího pokoje a odvleče 
ho do jedné z ložnic, která slouží jako zásobovací sklad. Je tady 
všechno, co by se Patriotům mohlo hodit, od konzervovaných po-
travin přes balenou vodu až po hřebíky. Spolu s Kaede položí na 
desku stolu vrstvu silného igelitu a pak mě pevně připoutají kože-
nými řemeny. Lékařka si pečlivě připraví své nástroje. Odkryje mou 
ránu, která stále krvácí. June stojí celou dobu po mém boku, jako 
kdyby chtěla na lékařku dohlížet, aby neudělala žádnou chybu. Ne-
trpělivě čekám, až se do toho konečně pustí. Každou chvíli, kterou 
tady promarníme, jsme mohli využít k tomu, abychom našli Edena. 
To, co nám řekl Břitva, mi znovu rozproudí krev v žilách pokaždé, 
když si na jeho slova vzpomenu. Možná jsem udělal chybu, že jsem 
se k Patriotům nepřidal už dávno.

Tess krouží kolem stolu a pomáhá lékařce jako zkušená zdra-
votní sestra: Připravuje náčiní, čistí skalpely a svorky a ve volných 
chvílích pozoruje operaci. Všiml jsem si, že se June celou dobu ne-
nápadně vyhýbá. Vidím jí na tváři, že je velmi rozrušená, ale ani 
slovem se nezmíní, co se jí honí hlavou. Během večeře se ke mně 
posadila na pohovku a chvilku jsme se spolu docela uvolněně bavili, 
ale cítím, že se mezi námi něco změnilo. Nedokážu to přesně po-
jmenovat. Kdybych nevěděl, že to je pitomost, řekl bych, že Tess 
žárlí. Ale to, že by do mě byla zamilovaná, je tak zvláštní myšlen-
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ka, že ji zas rychle pouštím z hlavy. Tess, ta malá osiřelá holka, 
kterou jsem našel v sektoru Nima? Vždyť je skoro jako moje sestra.

Jenže už to není ta malá osiřelá holka. Teď na ní pozoruju ne-
klamné známky dospívání: Ztratily se dětské tvářičky a její tvář už 
zdaleka nevypadá tak nevinně jako dřív. Ani nevím, jak je možné, 
že jsem si toho nikdy dřív nevšiml, ale stačilo pár týdnů odloučení 
a je to zcela zjevné. Zřejmě jsem vůči Tess nebyl zas tak pozorný, 
jak jsem si myslel. 

„Dýchej,“ pošeptá mi June do ucha a sama se zhluboka nadech-
ne, jako by mi chtěla ukázat, co mám dělat.

Přestanu si lámat hlavu s Tess a uvědomím si, že už nějakou 
dobu zadržuju dech. „Nevíš, jak dlouho to potrvá?“ zeptám se June. 
Zřejmě slyší napětí v mém hlase, protože mě vezme za ruku a ko-
nejšivě ji stiskne. Najednou se vůči ní cítím provinile. Nebýt mě, 
byla by teď na cestě do Kolonií.

„Pár hodin,“ řekne, ale pak se odmlčí a pozoruje Břitvu, kte-
rý si vzal lékařku stranou a něco jí říká. Nakonec jí předá peníze 
a potřesou si rukama. Tess pomáhá lékařce navléknout si rukavi-
ce a roušku, pak se na mě povzbudivě usměje. June ke mně znovu 
skloní hlavu.

„Proč jsi mi neřekla, že už ses s novým Elektorem setkala?“ po-
šeptám jí. „Vždycky jsi o něm mluvila, jako bys ho vůbec neznala.“

„A taky ho vůbec neznám,“ odpoví. Na okamžik zaváhá, jako by 
si pro jistotu chtěla v duchu znovu zkontrolovat, co má na jazyku, 
a pak dodá: „Nenapadlo mě, že by tě zrovna tohle mohlo zajímat. 
Setkala jsem se s ním jenom jednou, nic o něm nevím a rozhodně 
vůči němu nic necítím.“

Na okamžik se mi vybaví, jak jsme se v koupelně políbili. Ale 
pak v duchu spatřím portrét nového Elektora a představím si June, 
o něco starší, jak stojí po jeho boku jako budoucí představená Se-
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nátu. Partnerka nejmocnějšího muže Republiky. A co jsem já? Je-
nom špinavý zločinec z ulice se dvěma dolary v kapse, ale po pár 
týdnech s June najednou začínám cítit, že by se mnou měla zůstat. 
Jak si vůbec můžu dělat nároky na dívku, která ještě donedávna 
patřila do elitních společenských vrstev, chodila na luxusní večírky 
a stýkala se s lidmi jako budoucí Elektor, zatímco já v sektoru Lake 
prohrabával popelnice a hledal v nich zbytky jídla? A jak je vůbec 
možné, že mě najednou tak překvapuje, že by mohla padnout do 
oka někomu z vyšších kruhů? Teprve teď si připadám opravdu hlou-
pě, že jsem jí řekl, že ji miluju. Jako kdybych si od ní dokázal vy-
nutit, aby mě na oplátku taky milovala; jako kdyby to byla nějaká 
obyčejná holka z ulice. Jenže ona na to neřekla vůbec nic.

Proč si s tím vůbec lámu hlavu. Nemělo by mě to zas tolik trá-
pit, ne? Copak nemám dost důležitějších věcí, o které se musím 
postarat?

Lékařka se nade mnou skloní a June mi pevně stiskne ruku. Ne-
chce se mi ji pustit. June opravdu pochází z úplně jiného světa, ale 
vzdala se všeho, co měla, jen kvůli mně. Někdy na to zapomínám 
a beru její společnost jako hotovou věc, ovšem pak si vyčítám, že 
jsem o ní mohl byť jen na vteřinu zapochybovat. Sama se přece 
vystavila obrovskému nebezpečí jen kvůli mně. Mohla mě docela 
klidně zanechat vlastnímu osudu a jít si svou cestou, ale neudělala 
to. Sama jsem se tak rozhodla, řekla mi.

„Děkuju,“ pošeptám jí. Na nic víc se nezmůžu.
June se mi pátravě zadívá do očí a pak mě zlehka políbí na rty. 

„Než se naděješ, budeš zase v pořádku. Opět budeš moct lézt po 
zdech a skákat ze střechy na střechu.“ Ještě chvíli se nade mnou 
sklání, pak se narovná a kývne na lékařku a Tess. A pak odejde. 

Zavřu oči a zhluboka se nadechnu. Cítím, jak se nade mnou sklá-
ní lékařka, a vím, že hned vedle stojí i Tess. Nemám ani zdání, jak 
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moc taková operace bolí, ale určitě to nebude horší než nechat se 
střelit do nohy. Anebo ano?

Cítím, jak mi lékařka tiskne na nos a na ústa kus gázy navlhčené 
podivně páchnoucí tekutinou, ale pak se všechno kolem mě pro-
padá do temnoty a já pomalu kloužu do dlouhého černého tunelu.

Jiskřičky. Vzpomínky dávno zasunuté kamsi hluboko do zákoutí 
mysli.

Sedíme s Johnem v našem obýváku u malého stolku, na kterém 
hoří tři svíčky. Je mi devět let. Jemu je čtrnáct. Stolek je rozvr-
zaný, jedna noha je už skoro úplně uhnilá a my se zhruba jed-
nou měsíčně pokoušíme prodloužit její životnost tím, že kolem ní 
přitlučeme další kousky lepenky. John má před sebou rozloženou 
tlustou knihu a obočí svraštěné soustředěním. Přečte další větu, 
u dvou slov se trochu zadrhne, vrátí se k nim a pak trpělivě pokra-
čuje dál. 

„Vypadáš unaveně,“ řeknu. „Asi bys už měl jít spát. Máma se 
bude zlobit, když uvidí, že jsi ještě vzhůru.“

„Doděláme tuhle stránku,“ zamumlá, jako by mě ani pořádně 
neposlouchal. „Leda bys ty už chtěl do postele.“

Narovnám se a zvednu hlavu. „Já nejsem unavený,“ ohradím se.
Oba se znovu skloníme nad stránky a John nahlas přečte další 

větu. „V Denveru,“ povídá pomalu, „po doko... dokončení... sever-
ní zdi ... Elektor Primo ofi ... ofi ciálně...“

„Prohlásil,“ pomůžu mu.
„Prohlásil... za zločin...“ John se na pár vteřin zarazí, pak za-

vrtí hlavou a povzdychne si.
„Proti,“ řeknu trpělivě.
John se zamračí na řádky. „Určitě? To tam vůbec nezní správně. 

Ale dobře. Proti... proti státu vstupovat...“ Znovu se odmlčí a pro-
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tře si oči. „Možná máš pravdu, Danny,“ řekne pak tiše. „Asi bych si 
už měl jít lehnout.“

„Co se děje?“
„Písmenka se mi vždycky úplně rozutečou před očima,“ po-

vzdychne si John a zapíchne prst do stránky, jako by se snažil slova 
udržet na místě. „Točí se mi z toho hlava.“

„Ještě vydrž. Po tomhle odstavci pro dnešek skončíme.“ Podívám 
se na řádek, kde se zadrhnul, a najdu na něm slovo, které mu děla-
lo takové problémy. „Metropole,“ řeknu klidně. „Prohlásil za zločin 
proti státu vstupovat do metropole bez ofi ciální vojenské propustky.“

Když Johnovi bez jediného zadrhnutí předčítám, tiše se usmívá. 
„Zvládneš svou Zkoušku bez problémů,“ řekne mi, když skončím. 
„A Eden taky. Když i já jsem tím prolezl, tak ty to musíš zvládnout 
levou zadní. Máš na to hlavu, ty kluku.“

Jen pokrčím rameny. „Nechce se mi dál chodit do školy.“
„Ale měl bys. A můžeš být rád, že dostaneš šanci dál studovat. 

Když se budeš snažit, možná tě dokonce pošlou na univerzitu a pak 
uděláš kariéru v armádě. To by bylo něco, co říkáš?“

Najednou zazní bušení na vstupní dveře. Nadskočím na židli. 
John rychle vstane a zakryje mě vlastním tělem. „Kdo je to?“ za-
volá. Bušení zesílí a já si raději zakryju uši. Máma přijde do pokoje 
a v náručí drží spícího Edena. Ptá se nás, co se děje. John postoupí 
o krok vpřed, jako by chtěl otevřít, ale než to udělá, dveře se roz-
letí dokořán a do domu vtrhne ozbrojená policejní hlídka. V patách 
jim kráčí dívka s dlouhým černým ohonem a zlatou jiskrou v oku. 
Jmenuje se June.

„Jsi zatčen,“ říká, „za vraždu našeho milovaného Elektora.“
Pak zvedne ruku s pistolí a zastřelí Johna. Potom zastřelí mámu. 

Já křičím ze všech sil, křičím tolik, až se mi trhají hlasivky. Všechno 
kolem se propadá do tmy. 
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Celým tělem mi projede strašná bolest. Teď je mi deset let. 
Jsem v Losangeleské ústřední nemocnici, zamčený s bůhví kolika 
dalšími nešťastníky v sále, kde jsme každý přivázán k jednomu ko-
vovému vozíku a nad našimi hlavami září oslepující světla. Sklání se 
nade mnou lékaři v rouškách. Mžourám proti světlu. Proč mě udr-
žují vzhůru? Světla jsou tak jasná, ale já se cítím... pomalý, jako 
by se moje mysl prodírala hustou mlhou.

Vidím skalpely v jejich rukách. Něco si mezi sebou mumlají. 
Pak cítím na koleni něco studeného, kovového, a o vteřinu pozdě-
ji už se celý kroutím bolestí. Snažím se na ně křičet, aby přestali, 
ale nevydám ze sebe ani hlásku. Chci jim říct, aby mě neřezali do 
kolene, jenže vzápětí pocítím v temeni hlavy výbuch nesnesitelné 
bolesti, která moje myšlenky rozmetá do všech stran. Před očima 
vidím už jenom oslepující bílou záři.

Znovu otevírám oči a zjišťuju, že ležím v nějakém ponurém 
sklepě, ve kterém je až nepříjemně teplo. Nějakou zvrácenou 
náhodou se přihodilo, že jsem ještě naživu. Bolestí v koleni se 
mi z očí řinou slzy, ale vím, že nesmím ani ceknout. Kolem sebe 
vidím temné obrysy, nehnutě ležící na zemi, a dospělé v bílých 
laboratorních pláštích, kteří je obcházejí a zkoumají. Tiše čekám 
a očima přivřenýma do tenkých štěrbin pozoruju dění kolem, do-
kud ti lidé neodejdou. Pak se pomalu zvednu na nohy, utrhnu si 
nohavici u kalhot a ovážu si s ní krvácející koleno. Tápavě pro-
cházím temnotou a plazím se podél stěn, dokud nenajdu dveře, 
vedoucí ven do zadní uličky. Vejdu do světla, a tentokrát tam 
na mě čeká June. Je úplně klidná a podává mi chladnou ruku na 
 pomoc.

„Pojď,“ šeptá a bere mě kolem pasu. Tisknu se k ní. „Jedeme 
v tom spolu, ne? Ty a já?“ Spolu odcházíme uličkou a necháváme 
nemocnici za zády.
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Ale všichni lidé na ulicích mají Edenovy světlé kudrnaté vla-
sy a všichni v nich mají jeden pramen obarvený narudo. Na dve-
řích každého domu, který míjíme, je sprejem namalované veli-
ké rudé X, proškrtnuté vodorovnou čárou. To znamená, že všichni 
uvnitř jsou nakažení. Nová, zmutovaná epidemie. Chodíme po uli-
cích snad celé dny a vzduch je hustý jako melasa. V dálce vidím zá-
řící města Kolonií, která mě vábí příslibem lepšího života v lepším 
světě. Vezmu tam Johna, mámu i Edena a všichni budeme konečně 
žít bez strachu z Republiky.

Nakonec dojdeme ke dveřím našeho domu, ale když je otevřu, 
obývák je prázdný. Máma tam není. John je pryč. Vojáci ho zastře-
lili, uvědomím si náhle. Ohlédnu se, ale June je najednou pryč. 
Stojím ve dveřích sám. Jen Eden tu zůstal... leží v posteli. Když 
k němu přistoupím blíž, otevře oči a natáhne ke mně ruku.

Ale jeho oči už nejsou modré. Jsou černé, protože se naplnily 
krví.

Pomalu, velmi pomalu se probouzím z temnoty. Cítím tepavou bo-
lest v šíji, která se obvykle objevuje, když odeznívá migréna. Vím, 
že se mi něco zdálo, ale vybavuju si jenom neurčitý pocit strachu, 
obavy z něčeho, co se ukrývá za zamčenými dveřmi. Pod hlavou 
mám nacpaný polštář a v paži nějakou hadičku, která mizí na pod-
laze. Všechno vidím nějak rozmazaně. Snažím se zaostřit, ale nero-
zeznám nic víc než okraj postele, koberec a dívku, která sedí vedle 
mě a hlavu má položenou na přikrývce. Myslím, že to je dívka. Na 
okamžik mě napadne, že by to mohl být Eden, že ho Patrioti nějak 
zachránili a dopravili sem.

Postava se zavrtí. Teď vidím, že to je Tess.
„Ahoj,“ zamumlám. Přes vyschlé rty mi skoro není rozumět. „Co 

se děje? Kde je June?“
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Tess se zvedne a vezme mě za ruku. „Ty jsi vzhůru!“ vyhrkne 
překvapeně. „Ty už ses... Jak ti je?“

„Nic moc.“ Natahuju ruku k její tváři. Pořád si nejsem tak do-
cela jistý, že je doopravdy tady.

Tess se ohlédne ke dveřím, aby se ujistila, že jsme sami. Pak 
zvedne ruku a přitiskne si prst na rty. „Nedělej si starosti,“ pošep-
tá mi. „Za chvilku budeš zase jako rybička. Operace dopadla moc 
dobře. Koleno máš jako nové a za chvíli můžeme vyrazit na frontu 
a zabít Elektora.“

Děsí mě, jak zlehka Tess mluví o tom, že bychom někoho zabili. 
Ale vzápětí si uvědomím, že už mě noha nebolí — ani trochu. Zku-
sím se zvednout a Tess mi upraví polštář tak, abych se mohl po-
sadit. Skoro se bojím podívat, ale nakonec sklopím oči ke svému 
 kolenu. 

Tess se posadí vedle mě a pomalu odmotává obvazy na místě, 
kde ještě donedávna zela mokvající rána. Pod gázou jsou hladké 
kousky kovu, mechanický kloub, který nahradil moje poškozené 
koleno, a kovové destičky, táhnoucí se do půlky stehna. Chvíli na 
ně jen nechápavě zírám. Místa, kde se kov setkává s masem, jsou 
skoro dokonale hladká, jen kůže je ještě trochu zarudlá a oteklá. 
Začíná se mi motat hlava.

Tess nedočkavě zabubnuje prsty o matraci a kousne se do hor-
ního rtu. „Tak? Co na to říkáš?“

„Cítím... necítím vůbec nic. Vůbec to nebolí.“ Nejistě přeje-
du prstem po hladkém kovu. Jen obtížně si zvykám na předsta-
vu, že tahle neživá věc je teď součástí mého těla. „Tohle všechno 
zvládla sama? Kdy budu moct chodit? To se to opravdu zahojilo tak 
 rychle?“

Tess se zapýří hrdostí. „Dost jsem jí pomáhala. Ještě dvanáct 
hodin bys neměl chodit, aby mohl hojivý tmel správně působit.“ 
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Pak se spokojeně usměje. „Je to standardní zákrok, který se po-
užívá na frontě. Úžasné, co? Zítra už budeš moct tu nohu používat 
jako zdravou, možná dokonce ještě líp. Doktorka, která tě opero-
vala, je na tyhle operace opravdová kapacita, ale naštěstí si přivy-
dělává i na černém trhu. Když už tu byla, ukázala mi taky, jak na-
pravit Kaede tu zlomenou ruku, aby se rychleji zahojila.“

Přemýšlím, na kolik ta operace Patrioty přišla. Už dřív jsem vi-
děl pár vojáků s kovovými implantáty, od malého ocelového čtve-
rečku na paži až po celé mechanické končetiny. Určitě to nebude 
nic levného a podle toho, jak moje noha vypadá, lékařka použila to 
nejlepší vojenské vybavení. Už teď cítím, že až se ta noha zahojí, 
bude v ní hodně síly, a hlavně mám radost z toho, že to nepotrvá 
dlouho. Čím dřív se na ni budu moct postavit, tím dřív můžu začít 
hledat Edena.

„Jo,“ řeknu Tess. „Je to úžasné.“ Otočím hlavu, abych se po-
díval ke dveřím, ale hned se mi začne motat. Přes divoký tlukot 
vlastního srdce slyším odkudsi z bytu tlumené hlasy. „Co dělají 
ostatní?“

Tess se znovu ohlédne přes rameno a pak se na mě ušklíbne. 
„Probírají první fázi plánu. Mě se to netýká, tak jsem zůstala 
u tebe.“ Pomůže mi znovu si lehnout. Pak nastane rozpačité ticho. 
Pořád si nemůžu zvyknout na to, jak moc se Tess změnila. Ona si 
všimne, jak se na ni dívám, a rozpačitě se usměje.

„Až bude po všem,“ řeknu pomalu, „chci, abys se mnou utekla 
do Kolonií, ano?“ Nejistě přikývne a pak mi začne upravovat při-
krývku. „Jestli všechno půjde podle plánu a Republika se opravdu 
zhroutí, vypukne tady chaos, u kterého opravdu nemusíme být. 
Eden, June, ty a já, všichni utečeme. Jasné?“

Její úsměv se pomalu vytratí. Váhá. „Já nevím, Dayi,“ řekne na-
konec a znovu se ohlédne ke dveřím.
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„Co se děje? Bojíš se Patriotů, nebo co?“
„Ne, zatím na mě byli moc hodní.“
„Tak proč nechceš jít se mnou?“ zeptám se tiše. Zase na mě jdou 

mdloby a mám co dělat, abych zůstal při vědomí. „Když jsme žili 
v Lake, vždycky jsme si říkali, že spolu utečeme do Kolonií, jestli 
budeme mít příležitost. Můj otec mi říkal, že v Koloniích je...“

„Svoboda a příležitosti. Já vím.“ Tess potřese hlavou. „Já je-
nom, že...“

„Že co?“
Vloží mi ruku do dlaně a já v ní na chvilku zase vidím to malé 

děvčátko, které jsem našel u popelnic v sektoru Nima. Je to oprav-
du pořád ta samá dívka? Její ruce už nejsou tak drobné, jako býva-
ly, ale stále se v těch mých pohodlně schovají. Podívá se mi do očí. 
„Dayi, dělám si starosti... o tebe.“

Překvapeně zamrkám. „Proč jako? Kvůli té operaci?“
Tess netrpělivě zavrtí hlavou. „Ne. Dělám si o tebe starosti kvů-

li June.“
Zhluboka se nadechnu a čekám, co bude následovat, ačkoli už 

teď tuším, že se mi to nebude líbit.
Její hlas se najednou změní tak, že ho sotva poznávám. „No... 

jestli June pojede s námi... totiž, já chápu, že se ti líbí, ale ještě 
před pár týdny byla věrná Republice. Byla v armádě. Ty nevidíš, jak 
se čas od času tváří? Jako by se jí stýskalo po tom, co měla dřív — 
jako by to chtěla vzít zpátky? Co jestli se pokusí náš plán saboto-
vat, nebo jestli tě zradí, až se pokusíš utéct přes hranice? Patrioti 
musí být připraveni na každou možnost...“

„Dost!“ Samotného mě překvapí, jak rázně a zlostně to zní. 
Ještě nikdy jsem na Tess nezvýšil hlas, a taky mě to hned zamrzí. 
Ale když mluví o June, v každém jejím slově slyším žárlivost, a její 
jméno vypouští z úst s takovým odporem, jako by se nemohla do-
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čkat, až to bude mít za sebou. „Chápu, že se to všechno událo dost 
rychle, že je to jenom několik týdnů. Je pochopitelné, že občas 
zaváhá, jestli se rozhodla správně, nebo ne? Ale už není věrná Re-
publice a nám bude na každém kroku hrozit nebezpečí, ať půjde-
me s ní, nebo bez ní. Kromě toho má schopnosti, které nikdo jiný 
z nás nemá. Proboha, vždyť mě dokázala osvobodit z popraviště. 
Může nám pomoct.“

Tess semkne rty. „A co si myslíš o tom, co po ní Patrioti chtějí? 
O jejím vztahu s Elektorem?“

„O jakém vztahu?“ Ochable mávnu rukou a snažím se předstírat, 
že vůbec nevím, o čem mluví. „To je všechno součástí hry. Ona ho 
vůbec nezná.“

Tess pokrčí rameny. „Brzy ho pozná,“ zašeptá. „Musí se k němu 
dostat tak blízko, aby s ním mohla manipulovat.“ Znovu sklopí oči. 
„Já s tebou půjdu, Dayi. Šla bych s tebou kamkoli. Ale chtěla jsem 
tě varovat... před ní. Jen pro případ, že by sis tyhle úvahy nechtěl 
připustit.“

„Všechno bude v pořádku,“ vypravím ze sebe. „Věř mi.“
Napětí konečně pomíjí. Její ustaraný výraz se rozplývá a nahra-

zuje ho známý úsměv. Moje podrážděnost mizí tak rychle, jak při-
šla. „Vždycky jsi na mě dávala pozor,“ řeknu s úsměvem. „Díky.“

Tess se ušklíbne. „Někdo to dělat musí.“ Pak se zadívá na moje 
vyrolované rukávy. „Jsem ráda, že ti ta uniforma padne. Původně 
jsem si myslela, že bude moc velká, ale jak se zdá, je akorát.“ Na-
jednou se ke mně rychle skloní a políbí mě na čelo. Tvář má celou 
růžovou. Už dřív mě párkrát políbila, když byla malá, ale tento-
krát se mi poprvé zdá, že v tom nevinném gestu je něco víc. Mar-
ně přemýšlím o tom, jak mohla za necelý měsíc tak rychle dospět 
a proměnit se z dítěte v mladou ženu. Rozpačitě si odkašlu. Je to 
podivný nový vztah.
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Pak pustí mou ruku a vstane. Zadívá se ke dveřím a řekne: „Mu-
sím jít, měl bys odpočívat. Zase se za tebou zastavím. Teď zkus 
usnout.“

Najednou si uvědomím, že to určitě byla ona, kdo nám do kou-
pelny přinesl uniformy. Možná nás viděla, když jsme se s June lí-
bali. Snažím se soustředit, přestože se moje mysl zas propadá do 
mlhy, a rychle něco říct, ale než se zmůžu na slovo, odejde a zavře 
za sebou dveře.
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5:45
Venezia
Můj první den jako oficiální členka Patriotů.

Během operace jsem raději odešla z místnosti; Tess pochopitel-
ně zůstala a pomáhala doktorce. Když jsem Daye viděla ležet na 
stole v bezvědomí, s bledou, prázdnou tváří obrácenou ke stro-
pu, až příliš mi to připomínalo tu noc, kdy jsem se v uličce za 
losangeleskou nemocnicí skláněla nad Metiasovým tělem. Ne-
chci před Patrioty projevovat slabost, a tak si na výsledek ope-
race raději počkám na pohovce v obýváku.

Kromě toho chci být na chvíli sama, abych si mohla v klidu 
promyslet Břitvův plán.

Nechám se zatknout vojáky Republiky. 
Nějak si vyjednám osobní setkání s Elektorem a potom si zís-

kám jeho důvěru.
Prozradím mu, že se na něj chystá atentát, za což budu v pl-

ném rozsahu zproštěna viny za všechno, co jsem udělala proti 
Re publice.

Pak ho vlákám tam, kde na něj bude čekat opravdový atentát.
To je moje úloha. Přemítat o tom je jedna věc, skutečně to 

provést je věc druhá. Dívám se na vlastní ruce a přemýšlím, jest-
li jsem ochotná ušpinit si je od krve, jestli bych dokázala někoho 
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chladnokrevně zabít. Jak mi to říkával Metias? „Jen velmi málo 
lidí zabíjí z dobrého důvodu, June.“ Ale pak si vzpomenu i na to, 
co mi dnes říkal Day: „Zbavit se člověka, který celému tomu odpor-
nému systému šéfuje, to mi připadá jako docela přijatelná cena. Ty 
si to nemyslíš?“

Republika mě připravila o Metiase. Vzpomínám na Zkouš-
ku, na všechny ty lži o smrti našich rodičů. Uměle šířené epi-
demie. Odsud, z luxusního mrakodrapu, vidím na okraji města 
zářit zkušební stadion Las Vegas. Jen málo lidí zabíjí z dobrého 
důvodu, ale jestli vůbec existuje dobrý důvod, tak to musí být 
tenhle. Nebo ne?

Ruce se mi maličko chvějí. Uklidním se.
V bytě najednou zavládne ticho. Břitva odešel (opustil byt ve 

3:32 ve vojenské uniformě) a Kaede pospává na opačném konci 
pohovky. Vsadím se, že kdybych teď upustila na mramorovou pod-
lahu špendlík, zařinčel by, až by mě z toho rozbolely uši. Po chví-
li se zadívám na malou obrazovku na stěně. Zvuk je vypnutý, ale 
k neustále opakovanému sledu zpráv ho ani není zapotřebí. Varo-
vání před záplavami, varování před bouřemi, časy příletů a odletů 
vzducholodí. Vítězství nad Koloniemi na válečné frontě. Někdy si 
říkám, jestli si Republika tyhle zprávy nevymýšlí a zda ve skuteč-
nosti válku vyhráváme nebo prohráváme. Titulky běží dál a dál. 
Dokonce je mezi nimi i výstraha, že každý civilista, který bude při-
stižen s rudým pramenem vlasů, bude okamžitě zadržen.

Zpravodajská relace najednou skončí. Když se obrazovka zno-
vu rozzáří, trhnu sebou. Zdá se, že nový Elektor se právě chystá 
na svůj první veřejný projev.

Na okamžik zaváhám, pak se ohlédnu na Kaede. Zdá se, že spí 
docela tvrdě. Vyskočím, neslyšně přejdu napříč pokojem a přeje-
du prstem po obrazovce, abych zesílila zvuk. 

Fenomen_CZ.indd   66Fenomen_CZ.indd   66 7.8.2013   6:14:307.8.2013   6:14:30



67

Nastavím ho na sotva slyšitelný, ale takhle zblízka mi to stačí. 
Dívám se na Andena (tedy přesněji řečeno na Elektora Prima), 
jak důstojně přistupuje k řečnickému pultíku. Pokyne obvyklé-
mu zástupu vládou vybraných reportérů, kteří se dychtivě tísní 
kolem pódia. Vypadá přesně tak, jak si ho pamatuju – jako mlad-
ší verze vlastního otce s tenkými brýlemi a vůdcovsky zakloně-
nou hlavou, oblečený v dokonale upravené černé, zlatem zdobe-
né uniformě se dvěma řadami nablýskaných knofl íků.

„Přichází doba velkých změn. Tyto dny více než kdy jindy pro-
věří naše odhodlání, neboť válka s naším nepřítelem vrcholí,“ 
zahřímá. Ani slovem se nezmíní o tom, že jeho otec právě ze-
mřel; mluví, jako kdyby sám byl Elektorem odnepaměti. „Zvítě-
zili jsme v posledních třech rozhodujících bitvách a dobyli jsme 
tři města Kolonií na jihu frontové linie. Vítězství máme na do-
sah. Zanedlouho se bude Republika rozkládat až po břehy Atlan-
tiku. Takový je náš osud.“

Pokračuje, ujišťuje národ o síle armády a oznamuje, že zane-
dlouho vyhlásí změny, které chce zavést – kdo ví, kolik z toho 
je pravda. Znovu se zadívám na jeho obličej. Jeho hlas zní do-
cela podobně hlasu jeho otce, ale cítím, že sebevědomí, které 
z něj sálá, mě podivným způsobem přitahuje. Je mu jen dvacet 
let. Možná opravdu věří všemu tomu, co říká, anebo dokáže své 
vlastní pochybnosti dokonale skrývat. Přemýšlím, jak se asi cítí, 
když právě přišel o otce, a jak se dokáže na takové důležité tis-
kové konferenci chovat, jako by se vůbec nic nestalo. Je jasné, 
že Kongres se těší na mladého, nezkušeného Elektora, který 
se snadno nechá zmanipulovat a nakonec se stane jen nastrče-
nou fi gurkou, se kterou si budou pohrávat mocní lidé v zákulisí. 
Podle toho, co říkal Břitva, mezi nimi dochází ke každodenním 
střetům. Anden možná usiluje o moc úplně stejně jako jeho otec, 
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a proto je dost pravděpodobné, že se nakonec na Senát vůbec 
nebude ohlížet.

Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi Andenem a jeho otcem? Jak 
si Anden představuje budoucnost Republiky? A když už jsme 
u toho, jak si ji představuju já?

Znovu vypnu zvuk a odejdu. Nemá smysl rozebírat, co je Anden 
zač. Nesmím na něj myslet jako na člověka z masa a kostí, proto-
že pak by bylo o to těžší ho zabít.

Konečně, když už tma za okny pomalu začíná ustupovat roz-
břesku, se otevřou dveře ložnice a Tess přijde s tím, že Day je 
vzhůru a v pořádku. „Je v dobrém stavu,“ oznámí Kaede. „Teď 
už se posadil a za pár hodin by měl být schopný chodit.“ Pak se 
podívá na mě a její úsměv se vytratí. „Eh... můžeš jít za ním, 
jestli chceš.“

Kaede pokrčí rameny a znovu se uvelebí k spánku. Já se na 
Tess usměju tak přátelsky, jak jen se mi to podaří, zhluboka se 
nadechnu a vyrazím do ložnice.

Day napůl leží, napůl sedí na posteli, podepřený několika pol-
štáři a s přikrývkou přitaženou až po prsa. Určitě je vyčerpaný, 
ale když mě uvidí ve dveřích, mrkne na mě, až mi z toho srdce 
poskočí vzrušením. Vlasy má rozprostřené kolem hlavy jako zla-
tou hřívu. Na klíně mu leží pár ohnutých svorek na papír (zřej-
mě z beden se zásobami, které leží v koutě – to znamená, že už 
stál na nohou). Nejspíš se z nich pokoušel něco vyrobit. Tiše si 
oddychnu, protože po dlouhé době konečně vidím, že ho nic ne-
bolí. „Tak co?“ špitnu. „Zdá se, že to nejhorší máš za sebou.“

„Jo, aspoň doufám,“ odpoví. Když si sedám vedle jeho lůžka, 
nespouští ze mě oči. „Tak co je nového?“

„O moc jsi nepřišel. Kaede trochu chrápe a na člověka, který 
žije daleko za hranicí zákona, spí docela klidně.“
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