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S opravdovou láskou je to jako s duchy. 
KaÏd˘ o nich mluví, ale kdo je vidûl?

François de La Rochefoucauld, 1613–1680
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1. KAPITOLA

Odkudsi za mnou se ozval kfiik malého dítûte. „Prosím!
Potfiebuju tvou pomoc!“

Ohlédla jsem se k fiadû prázdn˘ch kabinek a v u‰ích mi te-
palo. Nemohla jsem b˘t jako on. Nemohla jsem to dopustit.  

Otoãila jsem kohoutkem, opláchla si obliãej a zhluboka se
nadechla, abych se uklidnila. Byla to jen moje pfiedstavivost,
nic víc.

Voda mi stékala po krku, aÏ jsem se roztfiásla. Vytrhla jsem
nûkolik papírov˘ch ruãníkÛ, osu‰ila se a hodila je do ko‰e.
Chvûla jsem se a tfiela si paÏe. 

Proã jen tu je taková zima? Z koupelny se náhle stal mra-
zák, vidûla jsem svÛj dech. Otoãila jsem se, abych si znovu pro-
hlédla dlouhou fiadu záchodkÛ. Vydechovala jsem obláãky
páry. 

Nic.

7

Stripky_zlom.qxd:Sestava 1  10/2/12  5:46 PM  Stránka 7



„Má‰ bujnou fantazii, Lenzi,“ utû‰ovala jsem se ‰eptem. 
„Pomoz mi,“ naléhal dûtsk˘ vzlykající hlas. 
„Není to skuteãné,“ opakovala jsem si. „Nic nesly‰ím.“
„Prosím, prosím,“ Ïadonil hlas. 
MoÏná tam pfiece jen nûkdo je.
Pomalu jsem vykroãila podél kabinek za pláãem, kter˘ vy-

cházel ze záchodku pro vozíãkáfie na samém konci. Pfiipa-
dala jsem si jako v jednom z tûch hororÛ, kde si postava
nemÛÏe pomoct a vydá se za zdrojem stra‰ideln˘ch zvukÛ.
Akorát Ïe ve filmech se takové scény odehrávají ve tmû a na
samotû. Dívãí záchodky byly zaplaveny svûtlem a z chodby
sem doléhaly hlasy studentÛ. 

Lehce jsem strãila do dvefií, ale v kabince nikdo nebyl.
Vstoupila jsem dovnitfi. MoÏná se nûkdo krãí za dvefimi. 

V tu chvíli se za mnou kovové dvefie zabouchly. 
„Potfiebuju tvou pomoc,“ úpûl tent˘Ï hlásek, tentokrát

pfiímo vedle mû. 
Trhla jsem sebou tak prudce, aÏ jsem narazila hlavou do

ocelové pfiíãky mezi kabinkami. Strach pfiehlu‰il bolest, s ja-
kou mi vzadu na hlavû rostla boule. Nikdo tam nebyl. Sly‰ela
jsem hlasy stejnû jako on. 

Musela jsem se dostat ven. Hned!
Stiskla jsem kliku a chtûla utéct. Dvefie se ani nehnuly. Zá-

pasila jsem se zámkem, ale zasekl se. Svírala jsem kliku a lom-
covala dvefimi. 

„Proboha!“ kfiiãela jsem. „PusÈte mû ven!“
Dvefie do koupelny se zatfiásly, jako by jimi nûkdo lomco-

val, a usly‰ela jsem volání z chodby. Byla to profesorka Müllero-
vá, která uãila dûjepis v jedenácté tfiídû. Její hlas proÈal mÛj dûs. 
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„Sleãno Andersonová! Jak jste se na tom záchodû zamkla?“
Byla jsem tak vydû‰ená, Ïe jsem skoro nemohla ani odpo-

vûdût, a tak jsem jen plácla rukama o dvefie kabinky. „DostaÀ-
te mû odsud!“ Teplota znovu poklesla, zimou mi drkotaly
zuby. 

„Pomoz mi, prosím,“ za‰eptalo mi dítû do ucha. 
Zafivala jsem.
„Sleãno Andersonová, otevfiete ty dvefie!“ kfiiãela Mülle-

rová z chodby. 
„PusÈte mû odsud! Prosím, pomozte mi.“ Klekla jsem si,

protáhla se pod dvefimi a drápala se pryã od toho hlasu. Vy-
skoãila jsem na nohy a vybûhla k v˘chodu. Vzala jsem za ku-
lovou kliku dvefií do chodby, ale neotevfiely se. Znovu jsem
otoãila klikou. Nic. Kroutila jsem klikou v‰í silou – pofiád nic. 

„Potfiebuju tvou pomoc.“
„Prosím,“ za‰eptala jsem. „Prosím, bûÏ pryã a nech mû

b˘t.“
Sesunula jsem se po dvefiích a celá roztfiesená jsem se

schoulila do klubíãka. Sevfiela jsem víãka a modlila se, aby to
byla jen noãní mÛra, která kaÏdou chvílí skonãí. Abych ne-
byla ‰ílená. Abych nemûla halucinace jako on. 

Ze vzdáleného rohu koupelny se ozvalo popotáhnutí, jako
kdyby to dítû plakalo. Pfies jektání zubÛ jsem to sotva sly‰ela.
Chvíli jsem k nûmu chtûla natáhnout ruku a utû‰it ho. Místo
toho jsem se ale jen narovnala. „Jdi pryã!“

„Pomoz mi.“
„NemÛÏu ti pomoct. NepomÛÏu ti.“ Zavrtûla jsem hla-

vou a rukama si zacpala u‰i, abych uÏ nic nesly‰ela. „Nejsi
skuteãné dítû.“

9

Stripky_zlom.qxd:Sestava 1  10/2/12  5:46 PM  Stránka 9



Pláã ustal. 
Sedûla jsem v tom mrazivém tichu. Poslouchala. Modlila se.
„Nejsi skuteãné,“ ‰eptala jsem.
V místnosti se zase oteplilo. 
Buch, buch.
Profesorka Müllerová znovu zabu‰ila na dvefie. „OkamÏitû

odemknûte ty dvefie,“ poruãila mi. 
Zvedla jsem se a obtoãila prsty kliku, skoro jsem se jí bála.

Kdyby se tentokrát dvefie neotevfiely, zaãala bych kfiiãet,
a nemyslím, Ïe bych dokázala pfiestat. 

Po hlubokém, roztfieseném nádechu jsem vzala za kliku.
Povolila snadno a dvefie se rozletûly. Ustoupila jsem nûkolik
krokÛ. Stále jsem se chvûla. Zavfiela jsem oãi pfied pohledy
zufiící profesorky Müllerové a zvûdav˘ch spoluÏákÛ. Pfied po-
hledy, které jsem v dûtství vidûla tolikrát. Pohledy, které
kdysi patfiily tátovi, kdyÏ mûl pfiíhody. Pohledy na ‰ílence.
Lidi jako já. 

„Má‰ ‰tûstí, Ïe nemusí‰ zÛstat po ‰kole, Lenzi,“ fiekla má-
ma po cestû z kanceláfie v˘chovného poradce. „Utéct z ho-
diny bez dovolení a zamknout se na záchodû – to mi k tobû
nesedí. Stalo se nûco?“

Celou cestu k autu jsem jí to chtûla fiíct, váÏnû jsem chtûla,
ale ne‰lo to. Zlomilo by jí to srdce, stejnû jako pukalo to
moje. Svíralo se mi, kdyÏ jsem pomyslela na to, ãím si pro-
‰la a ãím si asi bude muset projít znovu. 

Vklouzla jsem do auta, sundala si gumiãku ze zápûstí a stá-
hla si vlasy zpátky do culíku. „Já jsem ty dvefie nezamkla.
Zapadl zámek nebo tak nûco.“
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Máma vytáhla z kabelky pouzdro se sluneãními br˘lemi.
„Poradce fiíkal, Ïe jsi kfiiãela.“

Utahovala jsem si gumiãku v culíku a prsty si pfiejela po
bouli vzadu na hlavû, aÏ se mi bolestí zkfiivil obliãej. „Jo, vy-
dûsilo mû, Ïe ty dvefie nejdou otevfiít.“

Hodila pouzdro zpátky do kabelky a otoãila se ke mnû.
„Chce‰ si s nûk˘m promluvit, Lenzi? Doktorka Alexandrová
fiíkala, Ïe za ní mÛÏe‰ kdykoliv pfiijít.“

Jen ne zase tohle. Pfiedklonila jsem se a pfiedstírala, Ïe nûco
hledám v pfiední kapse batohu. Na hádku jsem nebyla pfii-
pravená. Pfiíhoda  na záchodcích s neviditeln˘m dûtsk˘m
duchem, aÈ uÏ skuteãn˘m nebo ne, mû pfiipravila o ve‰kerou
bojovnost. A pfiicházela jsem i o rozum. 

Pfiipoutala jsem se, sklopila si sedadlo a zavfiela oãi. 
Jako mihotající se fotky mi hlavou probíhaly obrazy hfibi-

tova v Galvestonu, kde byl pohfiben˘ táta. Otevfiela jsem oãi
a pfie‰lo to. 

Máma si mû prohlíÏela, s rukou na klíãi v zapalování. „Je
ti dobfie, Lenzi?“

„Jo, jsem v pohodû, mami. Jen chci domÛ a dát si sprchu,
neÏ pfiijde Zak a pÛjdeme slavit moje narozky.“

Nastartovala auto. „Mrzí mû, Ïe musím dnes veãer do
práce, Lenzi. O víkendu ti to vynahradím.“

„To nevadí, mami, váÏnû.“ A nevadilo. Tohle byly moje
první narozeniny bez táty a potloukat se nûkde se Zakem mi
to mohlo jen ulehãit. 

Znovu jsem zavfiela oãi a obrazy se vrátily. Hfibitovní
brána, náhrobní kámen, vysok˘ keltsk˘ kfiíÏ, mramorov˘ an-
dûl s popraskanou tváfií, vysok˘ ‰tíhl˘ kluk. Usmíval se. Líbil
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se mi. Chybûl mi. ZtûÏka jsem se nadechla a znovu oãi ote-
vfiela. 

Máma se dívala pfied sebe a soustfiedila se na cestu. 
Pfiicházela jsem o rozum, o tom nebylo pochyb. Nejdfiív

hlasy a teì nûjaké halucinace. Pfiece jen mi letos táta dal
dárek – svoji schizofrenii. 

„V‰echno nejlep‰í, Lenzi,“ zamumlala jsem si pro sebe.
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2. KAPITOLA

Zak na moje pfiání zru‰il rezervaci v restauraci a za‰el do
mého oblíbeného lahÛdkáfiství pro sendviãe. Piknik na

podlaze v ob˘váku mi pfii‰el jako skvûlá oslava narozenin.
Zvlá‰È po tom v‰em, co se dneska stalo. 

„CoÏ takhle uvelebit se pod tímto nádhern˘m dubem?“
fiekl a ukázal na podpûrn˘ trám na stropû. Rozhodil deku
a poloÏil ji na dfievûnou podlahu. „Je tu stínu tak akorát.“

Sedla jsem si do tureckého sedu na roh deky, zatímco Zak
vyndal z ta‰ky sendviã, rozbalil ho a nakoukl dovnitfi. „Pa-
strami pro mû.“ Vytáhl druh˘ sendviã. „A rostbíf pro dámu.“

Vybalila jsem sendviã z papírového obalu a poloÏila si ho
na ubrousek. „Díky za domácí oslavu.“

„Chce se ti o tom mluvit?“ Otevfiel láhev koly a postavil
ji vedle mého kolena. 

Ukousla jsem si sendviãe a zavrtûla hlavou. Vûdûl, Ïe mi uÏ
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nûkolik dní pofiád huãí v u‰ích, ale s tím hlasem to bylo nûco
jiného. Je‰tû jsem nebyla pfiipravená mu o tom fiíct. 

Pokrãil rameny a dal se do jídla. 
Mûla jsem ráda povrch papírov˘ch sáãkÛ na sendviãe.

Tenké a tvárné, ale dost pevné, aby pfiehyby drÏely. Zavfiela
jsem oãi a pfieloÏila sáãek, potom je‰tû jednou. Moje prsty
jakoby samy od sebe pfiejíÏdûly po voskovém povrchu sáã-
ku. Pfiehyb nahoru, dal‰í dolÛ a pak rÛÏek do pfiedchozího
záhybu. KaÏd˘ kousek papíru mûl vlastní osobnost a urão-
val svÛj tvar. Tenhle sáãek byl kvûtina. Vznikl dal‰í okvûtní
lístek. Cítila jsem, jak se moje napûtí pfiená‰í na papír, a za-
ãala jsem se uvolÀovat. Stvofiení krásy z nûãeho beztvarého.
Otevfiela jsem oãi a uvidûla, jak se Zak usmívá. Taky jsem se
usmála. 

„Tohle dûlá‰ ãasto.“ K˘vl na moje ruce. „Vûci z papíru.“
Otoãila jsem kvûtinu v ruce a sloÏila dal‰í lístek. „Uklid-

Àuje mû to. Zaãala jsem s tím, kdyÏ mi bylo dvanáct. Tehdy
byl táta poprvé v nemocnici.“

Dal si do pusy dva brambÛrky a sledoval, jak skládám
dal‰í lístek. „Uãil tû to nûkdo, nebo ses to nauãila sama on-
-line, z kníÏek nebo tak?“ 

Zahnula jsem ‰piãku stfiedového lístku. „Ne, myslím, Ïe
jsem na to pfii‰la sama.“

„Pomoz mi, prosím,“ ozval se dûtsk˘ hlas pfiímo vedle mû. 
Vyskoãila jsem na nohy a couvla, s rukou pfies pusu a srd-

cem v krku. 
Zak byl hned u mû. „Co se stalo, Lenzi?“ PoloÏil mi ruce

na ramena. „Lenzi?“
„To je, ehm…“

14
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„Potfiebuju tvou pomoc.“
Jen ne znovu. Podívala jsem se za hlasem. „NemÛÏu ti po-

moct.“
Zak se mnou jemnû zatfiásl. „Je ti dobfie, kotû? S k˘m to

mluví‰?“
V oãích mû pálily slzy a zamlÏily mi zrak, kdyÏ vtom dût-

ské vzlykání utichlo. 
„Lenzi!“ Vzal mi tváfi do rukou. „Lenzi, podívej se na mû.“
Nedokázala jsem se mu podívat do oãí, protoÏe jsem se

bála, Ïe na mû kouká jako na ‰ílence. Místo toho jsem ho ob-
jala a pfiitiskla se k jeho tûlu, jehoÏ teplo a velikost mi dodá-
valy pocit bezpeãí. 

„UÏ to není jen huãení v hlavû,“ za‰eptala jsem na jeho
hrudi. „Teì sly‰ím hlasy. Zrovna jako táta.“

Sotva jsem ho zaslechla pfies svoje vzlyky. Sly‰et hlasy bylo
dûsivé, ale ztratit Zaka by bylo hor‰í. On byl moje jediné
spojení s realitou.

„P‰‰‰t,“ ‰pitnul mi do vlasÛ. „To bude dobr˘. Ty nejsi tvÛj
táta.“ Hladil mû po pátefii a políbil mû na temeno hlavy, za-
tímco jsem lapala po dechu. 

„Ty nejsi tvÛj táta, Lenzi. Sly‰í‰ mû? Nejsi o nic víc jako
on, neÏ jsem já jako mÛj táta. A já pfiece nejsem feÈák, ne?“

Pfiik˘vla jsem, ale pofiád jsem se mu nemohla podívat do
oãí. Rad‰i jsem se soustfiedila na mravenãivou cestiãku, kte-
rou mi jeho ruce zanechávaly na zádech, neÏ na úzkost, kte-
rou jsem cítila na prsou. Svûfiila jsem se mu s tûmi hlasy, ale
nijak se mi neulevilo. Jen se mi teì moje nejhor‰í obava zdála
skuteãnûj‰í. 

Pfiestal mû hladit po zádech, sklonil se ke mnû, aby se na
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mû podíval, a odhrnul mi vlasy z tváfie. „Mám pro tebe
dárek.“

Dohodli jsme se, Ïe mi nebude dávat Ïádn˘ dárek. Sotva
zvládal platit úãty a ‰kolné, a tak jsme se rozhodli, Ïe veãefie
postaãí. NeÏ jsem ale mohla cokoliv namítnout, pfiitiskl
mi prst na rty. „Ne, za nic jsem neutrácel. Udûlal jsem to
sám.“

Vzal mû za ruku a odvedl mû k pohovce. „Posaì se, hned
jsem zpátky.“ Usmál se s ìolíãky ve tváfiích a zmizel, aby se
za chvíli objevil ve dvefiích se sv˘m kytarov˘m pouzdrem.
Cvakl zámky, otevfiel pouzdro, vytáhl kytaru a sedl si na sto-
lek pfiede mnou. „Pfiipravená?“ zeptal se, kdyÏ ladil. 

Opfiela jsem se a zhluboka se nadechla. MoÏná mûl prav-
du. MoÏná jsem nebyla jako táta. Pfiik˘vla jsem a usmála se. 

Trochu jsem umûla hrát, ale Zak byl skvûl˘ muzikant. Ob-
zvlá‰È mu ‰la ‰panûlská klasika a tu jsem já neumûla vÛbec.
Táta ji taky trochu umûl, ale ne jako Zak. V úÏasu jsem sle-
dovala, jak mu prsty pfiebíhají po strunách a tvofií spletitou,
hofikosladkou melodii. Staãilo jen nûkolik taktÛ a cítila jsem,
jak d˘chám v rytmu písnû a tlukot mého srdce souzní s její
melodií. Skladba sílila a já se do ní tak ponofiila, Ïe jsem sko-
ro nemohla d˘chat, kdyÏ se dfievo kytary pfiestalo chvût po-
sledním akordem. 

„No ne,“ bylo to jediné, na co jsem se zmohla. 
Zak se usmál a poloÏil kytaru do pouzdra. „Líbilo?“
„Moc. To jsi sloÏil teì?“
Narovnal se a projel si rukama svoje husté vlasy. 
„Teì zrovna ne. Chvíli jsem na tom pracoval.“
Tohle byl nejlep‰í dárek na svûtû. Skoro bych díky nûmu
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zapomnûla, jak ‰patn˘ den jsem mûla. „Nádhera. Dûkuju
moc.“

„Za to vdûãím své inspiraci.“ Posadil se zpátky na stolek.
„Tobû, ví‰? Dûlá‰ ze mû lep‰ího ãlovûka, neÏ ve skuteãnosti
jsem.“ Poskoãilo mi srdce, kdyÏ si pfiede mû klekl a poloÏil
mi ruce na klín. Teplo jeho dlaní prosáklo skrz dÏíny a roz-
lilo se mi po tûle, aÏ jsem na pohovce roztála. „Jsem rád, Ïe
se ti to líbilo.“ Zabofiil mi prsty do vlasÛ a pfiitáhl si mû k so-
bû. Rty mûl stejnû horké jako dlanû. „V‰echno nejlep‰í,
kotû.“

KdyÏ jsme se líbali, zavfiela jsem oãi. OkamÏitû mi hlavou
probleskly tytéÏ obrazy, co jsem pfiedtím vidûla v autû. Byly
jako Ïivé vzpomínky, které se mi stále dokola pfiehrávají,
jenÏe jsem si nepamatovala, Ïe bych nûco kromû tátova ná-
hrobku v Ïivotû vidûla. Zase se mi pfied oãima mihnul obraz
toho kluka. Podivnû se mi sevfielo nitro, jako kdybych nûco
ztratila a musela jsem to najít. Prudce jsem otevfiela oãi. 

Zak strnul a zadíval se na mû. „Co je ti?“
„Nic.“
Vstal a zavfiel pouzdro s kytarou.
„Mluv se mnou, Lenzi. Nemáme pfied sebou pfiece Ïádné

tajemství. Co se dûje?“
Nemohla jsem mu odpovûdût. Dost na tom, Ïe jsem sly-

‰ela hlasy. Kdybych mu povûdûla, Ïe mám vidiny, mohl by
to fiíct mámû. Nebo je‰tû hÛfi, mohl by mû opustit. To bych
neunesla. 

Ztratila jsem v‰echny pfiátele, kdyÏ se táta zbláznil, takÏe
mi váÏnû nevadilo pfiestûhovat se do Galvestonu, abychom
byli blíÏ nemocnici. Je‰tû jsme nemûli ani vybaleno, kdyÏ ze-
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mfiel. Hned po pohfibu jsme se s mámou odstûhovaly zpátky
do Houstonu. Zak si taky pro‰el tûÏk˘m obdobím, a tak mû
pfiijal takovou, jaká jsem byla. Nemusela jsem nic pfiedstírat
nebo tajit svou minulost. Halucinace by ale mohly v‰echno
zmûnit. 

„Jenom mi chybí táta,“ fiekla jsem a byla to pravda. „Tohle
jsou moje první narozeniny, co je po smrti.“ Sepnula jsem
ruce, abych si nepohrávala s prsty. 

ProhlíÏel si mû s rukama v bok. „Urãitû jsi v pohodû? Cho-
vá‰ se divnû.“ Posadil se vedle mû a poloÏil si moje ruce na
klín.

„Nic mi není,“ fiekla jsem. „Jen jsem od rána stra‰nû ner-
vózní.“

Sevfiel mi prsty. „Pfie‰ly tû ty zvuky po Xanaxu, co sis vãera
vzala?“

ZkfiíÏila jsem nohy pod sebe a otoãila se k nûmu. „Jo.“
„Zkusila jsi to i na ty hlasy?“
„Ne.“
„Zbyl ti je‰tû?“
Pfiik˘vla jsem. „V máminû lékárniãce je je‰tû víc neÏ pÛl

lahviãky.“ Máma jedla Xanax jako bonbony celou dobu, co
byl táta v nemocnici, ale od stûhování se ho ani nedotkla.
Pustil mû a ‰el za mnou nahoru do koupelny, kterou jsme
mûly s mámou spoleãnou. Vzadu v lékárniãce jsem na‰la lah-
viãku Xanaxu na pfiedpis. 

„Lék proti úzkosti“ stálo na ‰títku.
Udûlala bych cokoliv, jen abych to dítû umlãela. Kousla

jsem do první r˘hy na dlouhém bílém prá‰ku, strãila hlavu
pod kohoutek a spolkla ãtvrtinu tablety. Zak mi vzal zb˘va-
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jící ãást tablety a hodil ji do lahviãky k ostatním. Podal mi
ji. „Mûj to po ruce, Lenzi, pro pfiípad, Ïe se to bude opako-
vat.“ Odhrnul mi vlasy z ramena. „Doufejme, Ïe nebude.
Mám o tebe starost.“ Objal mû a pohladil po vlasech.

Taky jsem si dûlala starosti. Vidiny pfiidaly mému ‰ílenství
nov˘ rozmûr. Zavfiela jsem oãi, abych zjistila, jestli se to stane
znovu. Hlavou mi okamÏitû zaãaly vífiit obrazy hfibitova.
Musela jsem se tam vydat.

„Zaku,“ fiekla jsem, „pomÛÏe‰ mi? Je nûco, co musím
udûlat.“ 
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3. KAPITOLA

Hfibitov byl zamãen˘. MfiíÏí kované brány byl prople-
ten fietûz s rezav˘m visacím zámkem. Na opr˘skané

ceduli u vchodu stálo BRÁNA SE PO SETMùNÍ ZA-
MYKÁ. VSTUP ZAKÁZÁN. 

Zak mi nejdfiíve mfiíÏí podal svoje pouzdro s kytarou, pak
tátovo a potom se pfiehoupl pfies bránu. KdyÏ doskoãil vedle
mû, jeho boty zakfiupaly na ‰tûrku. Od‰rouboval víãko z láhve
Jacka Danielse a napil se, zatímco jsem mámû posílala zprá-
vu, abych jí fiekla, Ïe jsem venku se Zakem a vrátím se pozdû. 

Xanax mi sice z hlavy vyhnal hlasy, ale pofiád mi v ní hu-
ãelo jako v nenaladûném rádiu. Bylo mi záhadou, proã ten
prá‰ek den pfiedtím na huãení zabral a najednou nezabíral. 

„Jsem rád, Ïe tu jsme, pokud ti to pomÛÏe,“ prohodil Zak
a vzal si ode mû svou kytaru, „ale nemÛÏu uvûfiit, Ïe chce‰
zrovna takhle strávit svoje narozeniny.“
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Upfiímnû fieãeno, taky jsem tomu nemohla uvûfiit, ale nûco
ve mnû sem prostû muselo jet. 

Hfibitov byl v obávané ãásti mûsta, a tak jsem tu nikdy
nebyla v noci. Ani jsem nevûdûla, co mû dûsí víc – stra‰idel-
nost toho místa, vyhlídka, Ïe nás kaÏdou chvíli mÛÏe sebrat
policie za vniknutí na zavfien˘ hfibitov, nebo jak si Zak ote-
vfiel láhev Jacka Danielse, kdyÏ pfie‰el kamennou lávku, a od
té doby nasává. 

·li jsme úzkou dláÏdûnou uliãkou ve stfiedu staré, polo-
rozpadlé ãásti hfibitova a minuli jsme malou zelenobílou
budovu, asi boudu pro hlídaãe. Pfiekroãila jsem nízkou cih-
lovou zídku lemující novûj‰í ãást hfibitova, kde byl pohfiben
táta, a Zak mû následoval. 

PfiestoÏe byl fiíjen a po parném texaském létu se zaãalo
ochlazovat, pofiád bylo tak vlhko, aÏ se zdálo, Ïe by vzduch
‰el pít. Mûsíc záfiil jasnû a zaléval hfibitov modr˘m svitem, tak-
Ïe náhrobní kameny vrhaly na trávník dlouhé dûsivé stíny.

Nadechla jsem se slaného mofiského vánku a rukama si
tfiela husí kÛÏi na paÏích. Vûdûla jsem, Ïe pláÏ je je‰tû asi míli
daleko, ale stejnû mû to zneklidÀovalo. Odmaliãka jsem ne-
návidûla pláÏ, aniÏ bych k tomu mûla nûjak˘ dÛvod. Máma
mÛj strach z pláÏe povaÏovala za dûtskou fobii, ale nezdálo
se, Ïe bych z toho vyrostla. Zapnula jsem si modrou vûtrovku
a stáhla si vlasy, odhodlaná nenechat se sÏírat iracionálním
strachem. 

Zak mû dohnal a vzal za ruku. „Jsi v pohodû?“
„Jo, je mi dobfie,“ zalhala jsem. Propletla jsem svoje prsty

jeho a stiskla mu ruku. „Díky, Ïe jsi mû vzal aÏ sem do Gal-
vestonu.“
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„Já jen chci, aby ses cítila líp, kotû.“ OdloÏil kytaru, objal
mû a políbil tak pomalu a nûÏnû, aÏ se mi podlomila kolena.
Jeho rty byly rozpálené a chutnaly po whisky. Na chvíli jsem
zapomnûla na v‰echny zvuky, hlasy a halucinace. 

Koutkem oka jsem zahlédla pohyb ve stínech stromÛ ros-
toucích podél plotu. Pak jsem usly‰ela zapraskání vûtviãky.
Odtáhla jsem se od Zaka, zadrÏela dech a s nastraÏen˘ma
u‰ima sledovala tmu pod stromy. 

Zak si mi stoupl do v˘hledu. „Dûje se nûco?“
„P‰‰‰t. Poslouchej.“
„Co?“
„P‰‰‰t!“
Celá roztfiesená jsem zkoumala stíny. Mûla jsem vtírav˘

pocit, Ïe mû nûkdo pozoruje, jako kdyby se mi pod kÛÏí
hemÏil hmyz. Maãkala jsem Zakovu velkou ruku a poslou-
chala. Úzkostnû jsem svírala tátovu kytaru. 

Nic. 
Îádn˘ pohyb ani zvuk, jenom mÛj zbûsil˘ tlukot srdce

a huãení v hlavû. Paráda. Na svÛj seznam diagnóz jsem si
mohla pfiipsat paranoiu. 

Zhluboka jsem se nadechla a pustila jeho ruku. „To nic.
Asi jenom moje nervy.“ 

V tu chvíli se na mû Zak poprvé podíval jako na ‰ílence,
nebo jsem si toho aspoÀ poprvé v‰imla. 

ZadrÏela jsem slzy, sebrala kytaru a pokraãovala do rohu,
kde byl tátÛv hrob, aniÏ bych se ohlédla pfies rameno ke stro-
mÛm. TátÛv náhrobek byl v téhle ãásti jako jedin˘ z ãerné
Ïuly, takÏe se snadno na‰el. Povrch byl tak vyle‰tûn˘, Ïe se
v nûm ãlovûk vidûl. Zastavila jsem se nûkolik krokÛ pfied
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hrobem a sedla si na laviãku. K srdci jsem si pfiitiskla tátovu
kytaru. Byla jsem rozru‰ená a vûdûla, Ïe bych se zhroutila,
kdybych ‰la blíÏ. Zak si sednul vedle mû a od‰rouboval víãko
láhve. 

„Dá‰ si?“ zeptal se a pfiistrãil mi láhev, aÏ trocha whisky
vy‰plíchla. 

„Ne, dík.“ Kousla jsem se do rtu a potlaãila v sobû nutkání
poprosit ho, aby zpomalil. 

„Mûla bys mámû fiíct, co se dûje,“ fiekl a dal si dal‰í lok. 
„To nemÛÏu. Tfieba by mû musela dát pod zámek, jako

musela dát tátu. Zniãilo by ji to.“ Pfiejela jsem prsty po pouz-
dru s kytarou a otevfiela ho, ale nesebrala jsem sílu, abych
z nûj kytaru vyndala. 

Zak vytáhl svoji kytaru a zaãal ladit. „Co si zahrajeme?“
Pfiejela jsem dlaní pfies tátovu kytaru. „,Free Fallin‘,“ od-

povûdûla jsem. Byla to tátova oblíbená písniãka a taky po-
slední, co jsme si spolu zahráli. Od té doby se jeho kytary
nikdo nedotkl. Já hrávala na svojí, ale na jeho jsem se ne-
odváÏila ani podívat. Zdvihla jsem kytaru a poloÏila si ji do
klína, zatímco Zak zabrnkal nûkolik prvních akordÛ písnû,
aby vyzkou‰el, jak ji naladil. Zaplavil mû smutek, kdyÏ jsem
z nástroje ucítila vÛni mahagonu a táty. 

„Ty jo, skvûlá kytara,“ pochválil ji Zak a otoãil se na la-
viãce smûrem ke mnû. 

„Jo, není to smrk.“ Kytara mûla pfiirozenû matn˘ povrch
a barvu ãokolády. Táta fiíkal, Ïe ji koupil, protoÏe mûla stejn˘
odstín hnûdé jako moje oãi. Struny se mi pod rukou roze-
znûly a naráÏely mi do koneãkÛ prstÛ u praÏcÛ. Nebyla tak
rozladûná, jak bych ãekala u kytary, na kterou devût mûsícÛ
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nikdo nehrál. Skoro jsem cítila tátovu ruku na své, kdyÏ jsem
sefiizovala ladicí kolíky. Skvrna patiny, kde táta odfiel povrch
pod strunami, byla hlad‰í neÏ okolní dfievo, a tak jsem ji po-
hladila dlaní. 

„Nedokázala jsem mu pomoct, Zaku.“
Pfiestal brnkat, ale nefiekl nic. To byla jedna z vûcí, které

jsem na Zakovi mûla ráda: umûl naslouchat. 
Rukávem jsem z kytary otfiela slzu. „Zkou‰ely jsme s má-

mou v‰echno, ale nestaãilo to. Na‰e láska nestaãila, aby tu
zÛstal.“

„Lásko, to je mi moc líto.“ Zastrãil mi pramen vlasÛ za
ucho. 

„Nedokázala jsem ho zachránit.“ Huãení v hlavû trochu
zesílilo, nebo jsem si ho v tu chvíli jenom víc uvûdomovala.
„Ani mû nikdo nebude moct zachránit.“

„Jsem tady já, kotû.“ PoloÏil ruku na mou. „Zvládneme to.
S tebou to bude jiné. Ty prá‰ky zabírají, ne?“

Chtûla jsem mu vûfiit. VáÏnû jsem chtûla, ale nûco ve mnû
vûdûlo, Ïe nad tím, co se dûje, nemám kontrolu. Nemohla
jsem udûlat nic, abych to zastavila. 

Zak otevfiel láhev Jacka Danielse. „Na tv˘ho tátu,“ fiekl,
a neÏ si lokl, pozvedl láhev k mûsíci. Podal mi ji. 

„Na tebe, tati,“ za‰eptala jsem k jeho náhrobku, zvedla
láhev ke rtÛm a s polknutím se oklepala. 

Postavila jsem láhev pod laviãku a zabrnkala prvních pár
akordÛ písnû ,Free Fallin‘. 

Netu‰ila jsem, jak moc je Zak opil˘, dokud nezaãal hrát.
Dobfie píseÀ znal, ale jeho prstoklad byl ledabyl˘ a rytmus
pokulhával, coÏ se mu za stfiízliva nikdy nestávalo. Po chvíli
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se dokonce pfiestal snaÏit hrát a poslední refrén jsem dohrála
sama. 

Pfii‰la jsem na hfibitov, protoÏe jsem si myslela, Ïe to zmír-
ní mÛj neklid. Zazpívat tátovi mi ale nepfiineslo úlevu, kte-
rou jsem ãekala. Ve skuteãnosti jsem se cítila je‰tû napjatûj‰í,
jako kdyby mi nûco chybûlo. 

Zak zaklapnul zámky na pouzdru a posunul se blíÏ, za-
tímco jsem hrála. Nebránila jsem se, kdyÏ mi vzal kytaru,
protoÏe byl pofiádnû opil˘ a já jsem ji nechtûla po‰kodit. Jak-
mile byla kytara bezpeãnû uloÏená, ‰la jsem se opfiít o hrobku
na druhé stranû tátova hrobu. 

Zak ‰el za mnou. „Vûdûl bych, co ti pomÛÏe,“ po‰eptal
mi do ucha a poloÏil ruce na mramor z obou stran mé hlavy.
„Na v‰echno bys zapomnûla.“

Podívala jsem se na náhrobky okolo nás. „Zaku, teì ne,“
fiekla jsem a dala ruce na jeho ‰irokou hruì. 

„No tak, Lenzi.“ Ruce mu sklouzly pod moji blÛzu, prsty
se tfiely o moji kÛÏi. 

Chytla jsem ho za zápûstí. „Zaku, prosím! U tátova hrobu
ne.“

Zarazil se, pár krokÛ ustoupil a zvedl ruce na znamení, Ïe
se vzdává. „Má‰ pravdu, kotû. Nechal jsem se unést. Jen jsem
chtûl, aby ses cítila líp.“ Dal si ruce do kapes a pokrãil rameny.
„PromiÀ.“

Pomalu jsem vydechla nosem a opfiela se o hrobku. 
Podíval se pfies rameno na tátÛv hrob. „Chce‰ b˘t chvíli

sama?“
ZkfiíÏila jsem ruce na prsou a pfiik˘vla. 
„Cokoliv chce‰, zlato.“ Políbil mû na ãelo a odvlekl se k la-
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viãce ve stínu, kter˘ v mûsíãní záfii vrhalo mauzoleum po-
rostlé révou. Dobfie, pomyslela jsem si, za pár hodin vystfiíz-
liví natolik, Ïe bude schopen odvézt mû domÛ. 

Je‰tû chvíli jsem zÛstala opfiená o zeì hrobky a sledovala,
jak Zakovi stoupá a klesá hruì. Chtûla jsem se mu omluvit,
ale rozmyslela jsem si to. 

Trápilo mû, kdyÏ byl takhle opil˘. Jeho táta se pfiedávko-
val, kdyÏ byl je‰tû dítû. Zak byl tehdy tak mal˘, Ïe si tátu ani
nepamatoval. A máma Zaka vykopla z domova po maturitû
pfied rokem. Asi proto nám spolu bylo tak dobfie – znal
ztrátu a osamûlost. V porovnání se Zakem jsem ale mûla ‰tûstí.
Tátu jsem aspoÀ poznala. On tu ‰anci nikdy nemûl. 

Dech se mu zpomalil a on usnul, stíny stromÛ si pohrá-
valy s jeho tváfií a zv˘raznily silnou ãelist a vysoké lícní kosti. 

Sáhla jsem do pfiihrádky pod krkem tátovy kytary a vy-
táhla lotosov˘ kvût, kter˘ jsem poskládala ze sáãku od sen-
dviãe. 

Klekla jsem si do trávy pfied tátÛv náhrobek, na jehoÏ lesk-
lém povrchu se objevil mÛj modr˘ pfiízraãn˘ odraz, a polo-
Ïila jsem na hrob papírov˘ kvût. „Zbláznila jsem se, tati.“
Pfiejela jsem prsty pfies vyrytá písmena jeho jména. Bylo mu
teprve ãtyfiicet pût, kdyÏ zaparkoval auto na Ïelezniãní trati.
A hlasy sl˘chal uÏ od studií na vysoké. Mnû se to ale dûlo
o dost dfiív. „Nevím, co mám dûlat. Nechci skonãit jako ty.“

PoloÏila jsem dlaÀ na hladké nepopsané místo, kde bude
jednou vyryté mámino jméno, a do ruky mi pronikl chlad
kamene. 

Na zrcadlícím se náhrobku se vedle mé tváfie objevila je‰tû
jedna. Tváfi toho kluka, kterého jsem vidûla v autû, kdyÏ jsem
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zavfiela oãi. Sakra. Mûla jsem halucinace uÏ i s otevfien˘ma
oãima. A dokonce i po Xanaxu. 

·piãky prstÛ jsem se dotkla jeho odrazu. 
„Nechává‰ mû ãekat celou vûãnost, Rose,“ pronesl mûk-

k˘m, syt˘m hlasem. 
Nehnutû jsem sledovala Ïiv˘ obraz, kter˘ moje mysl v od-

razu vykouzlila. Byl vysok˘, ‰tíhl˘ a mûl del‰í vlasy. No, kdyÏ
uÏ mám sly‰et stra‰idla, tak bude asi lep‰í, Ïe je taky uvidím,
zvlá‰È pokud budou vypadat jako tohle. Ale proã bych si vy-
m˘‰lela stra‰idlo, co mû bude oslovovat druh˘m jménem? 

Na jeden den toho bylo aÏ dost. Bylo na ãase zahnat ho
zpátky do mé pfiedstavivosti, kam patfiil.

„Tak jo, teì mÛÏe‰ zmizet.“ Mávla jsem rukou k bránû,
odhánûla jsem ho jako dítû. 

„Pochopím, jestli bude‰ chtít, aby mû pfieloÏili.“
Rukama jsem pfiekryla jeho odraz. „BûÏ zpátky. Zpátky

do mojí hlavy. Tohle se nedûje.“
„Rose, podívej se na mû,“ fiekl. Tráva za mnou zapraskala,

jako kdyby tam opravdu nûkdo stál. 
Ale ne! Moje halucinace nabíraly hmatatelnou podobu.

Zakryla jsem si obliãej rukama a zachvûla se. Není divu, Ïe
byl táta vydû‰en˘. Kolik toho mÛÏu snést, neÏ skonãím jako
on? Srdce mi bu‰ilo v u‰ích. 

Ucítila jsem jemn˘ dotyk na rameni. „Podívej se na mû.“
Trhla jsem sebou. „Ne, tohle není skuteãné.“ Pfiitiskla jsem

si dlanû na oãi a zhluboka se nadechla. „Teì hned pÛjde‰
pryã,“ poruãila jsem mu. Nemûl by snad v˘plod mojí fanta-
zie udûlat, co chci? „AÏ otevfiu oãi, nebude‰ tady. Jasn˘? Tak
na tfii. Jedna, dvû, tfii.“
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Otevfiela jsem oãi a podívala se rovnou do oãí toho kluka,
co dfiepûl pfiímo vedle mû. 

„Sakra!“ Vyskoãila jsem a ucouvla. 
„Rose…“
„Nefiíkej mi tak! Nejmenuju se Rose. ¤ekla jsem ti, abys

‰el pryã.“ Zvedla jsem ruce, abych ho odehnala. 
Svra‰til ãelo. „Nejmenuje‰ se Rose?“
No, jak se to vezme. Noc pfied m˘m narozením se mámû

zdál sen, Ïe má dceru Rose. PovaÏovala to za nûjaké poselství,
ale uÏ se s tátou rozhodli pro Lenzi, tak mi dala Rose jako
druhé jméno. Pfiece to ale nebudu vykládat své ‰ílené halu-
cinaci. Navíc jsem svoje druhé jméno v Ïivotû neprozradila
Ïivé du‰i. Nesná‰ela jsem ho. 

„Ne. Nejmenuju se Rose.“
„Zvlá‰tní… Ale má‰ dnes sedmnácté narozeniny?“
Na chvíli mû vylekalo, Ïe o mnû nûco ví – ale poãkat, byl

to pfiece v˘plod mojí fantazie, ne? Vûdûl v‰echno, co jsem
vûdûla já. Rozhodla jsem se, Ïe to s ním budu hrát. „Jo, mám
narozeniny, proã?“

Kluk si odhrnul vlasy z oãí a sly‰itelnû si oddechl. „To se mi
ulevilo. UÏ jsem si myslel, Ïe jsem tu moc brzy. Sly‰el jsem
volání tvojí du‰e, tak jsem hned pfii‰el. Ve skuteãnosti jsem
tû je‰tû neãekal. Je mi jenom sedmnáct. Obvykle je mi aspoÀ
jednadvacet, kdyÏ se objeví‰. Poãítal jsem s tím, Ïe budu mít
je‰tû ãtyfii roky, neÏ se ukáÏe‰. Nebo je‰tû víc. KdyÏ jsi mû od-
mítla, myslel jsem, Ïe je nûco v nepofiádku.“ Usmál se. „VáÏnû
ti chybí smysl pro humor, Rose. Nikdy jsi nebyla moc zábavná.“

„Jo, jasnû. Moje du‰e tû zavolala.“ Tahle halucinace by mû
asi celkem bavila, kdyby mi ten kluk pfiestal fiíkat Rose. 
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Po tváfii mu pfielétl znepokojen˘ v˘raz. „No jistû, Ïe zavo-
lala.“

Tak to by staãilo. „Podívej, aÈ uÏ jsi kdokoliv, tohle…“
„Alden. Jmenuju se Alden, Rose. To pfiece ví‰.“ Z jeho v˘ra-

zu ve tváfii by ãlovûk usoudil, Ïe byl právû svûdkem bouraãky. 
„Dobfie… Aldene, tak jsme se pobavili, ale je na ãase, aby

tahle malá halucinace, nebo co to vlastnû je, skonãila. âas
zmizet!“

Pokrãil rameny. „MoÏná bys chtûla jiného stráÏce. ¤ekni
slovo a nechám se pfieloÏit. Pochopil bych to, vzhledem k to-
mu, jak jsi zemfiela.“

Hm, pln˘ poãet bodÛ. „Já zemfiela?“
„Ano, Rose, ano.“
„Moc vtipné. A jak Ïe jsem to umfiela?“
„Utonula jsi, zrovna tady v Galvestonu pfii velké boufii

v roce 1900. Zemfiely tisíce lidí.“
Nemûla jsem tu‰ení, Ïe mám tak bujnou fantazii. Podí-

vala jsem se dolÛ na tátÛv náhrobek. Byly jeho halucinace
taky takové?

„Já takhle neskonãím.“ Tfiesoucím se prstem jsem ukázala
na tátÛv hrob. „Prosím, prosím bûÏ pryã.“

„Oãividnû je‰tû nejsi pfiipravená. Ví‰, kde mû najít, aÏ
bude‰.“ PoloÏil mi svoje teplé ruce na krk a tûlem mi projel
proud, elektrické mravenãení v kaÏdiãkém nervu. Zalapala
jsem po dechu. Ustoupil nûkolik krokÛ a usmál se. „Jsem
rád, Ïe ses vrátila,“ ‰eptl a nesly‰nû se vytratil do stínÛ pod
stromy. 

Chvilku mi trvalo, neÏ se mi puls zklidnil natolik, abych
mohla d˘chat. Sáhla jsem si na krk, kde se mû dot˘kal. 
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Musela jsem z tohohle místa pryã. A to hned. Je‰tû se mi
tu pfiitíÏilo. 

Zak byl rozvalen˘ na laviãce a na zemi vedle nûj stála láhev
whisky. Mûl tak upito, Ïe mi nejspí‰ nezb˘valo neÏ zavolat
mámû. Prosím, ne, zaúpûla jsem v duchu. Zavolat mámû
znamenalo, Ïe to budu mít pofiád na talífii. Mûla jsem ji ne-
chat, aÈ mû nauãí fiídit, kdyÏ mi to nabízela minul˘ semestr.
Ne. Blázni by nemûli fiídit – skonãí jako táta. 

Vylila jsem zbytek whisky a ‰Èouchla Zaka do ramene.
„Zaku, vzbuì se. âas jít.“ Îádná odezva. „Zaku! No tak.“
PoloÏila jsem mu ruce na tváfie a zatfiásla mu hlavou ze stra-
ny na stranu. Trochu rozladûnû zafunûl, ale ani neotevfiel oãi.
K ãertu!

Vyndala jsem telefon, Ïe zavolám mámû. No v˘bornû.
Îádn˘ signál. Vûdûla jsem, Ïe u brány je pfiíjem, protoÏe
jsem jí odtamtud posílala zprávu.

Táhla jsem tátovu kytaru a procházela star‰í ãástí hfibitova
smûrem k bránû. Najednou mû zaplavil zvlá‰tní pocit povû-
domosti, kdyÏ jsem míjela keltsk˘ kfiíÏ. Byl obrovsk˘, aspoÀ
dvanáct stop vysok˘, a tyãil se nad okolními hroby jako
stráÏce mrtv˘ch. KdyÏ jsem procházela kolem andûla s po-
praskanou tváfií, do‰lo mi, proã mám tak siln˘ pocit déjà vu:
byly to ty pfiedmûty, které mi pfiedtím probleskly hlavou, ty
vûci a kluk z mé vidiny. 

U andûla jsem se zastavila. Z praskliny v jeho bílé mra-
morové tváfii rostl mech, coÏ jeho vûãnému smutku je‰tû pfii-
dávalo na tragiãnosti. Natáhla jsem k nûmu ruku, pfiejela
prsty po jeÏatém mechu a pak se sklonila, abych si pfieãetla
nápis na podstavci: ROSE 1831–1875. Pod tím, kvÛli na-
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ru‰ení mramoru sotva ãitelnû, bylo vyryto DOKUD SE
ZNOVU NESHLEDÁME. 

Nemohla jsem se ubránit pocitu, Ïe bych mûla nûco udû-
lat. CoÏe? MoÏná to patfiilo k mé nemoci. Krucinál! MoÏná
jsem byla doma, spala a tahle noãní mÛra mûla kaÏdou chvíli
skonãit probuzením. 

„Hledá‰ nûkoho?“ Ten hlas byl hlubok˘ a nûÏn˘. A blízko.
Otfiásla jsem se, ale nevykfiikla jsem. KdyÏ jsem se otoãila,

spatfiila jsem svÛj pfielud pár krokÛ ode mû, jak se leÏérnû
opírá o rozpadající se mauzoleum. Akorát Ïe teì uÏ jsem si
nebyla tak jistá, Ïe je to pfielud. Vypadal a choval se tak sku-
teãnû. Moje reakce na jeho dotyk rozhodnû nebyla Ïádná
halucinace. My‰lenka, Ïe to moÏná není sen, se mi ‰ífiila tû-
lem jako plameny a na kÛÏi mû bodaly ostny strachu. Jestli
tohle byla skuteãnost, pak to bylo asi hor‰í neÏ ‰ílenství. 

„Vûdûl jsem, Ïe pfiijde‰, Rose.“
Zavfiela jsem oãi a zase je otevfiela v nadûji, Ïe zmizí i s m˘m

strachem. 
Zatváfiil se ustaranû. Chvíli si mû prohlíÏel. „Ty jsi vydû-

‰ená. Nehraje‰ to. VáÏnû si mû nepamatuje‰, viì?“
„Ne.“
„Ale vûdûla jsi, kde mû najít.“
„Ne, jen jsem…“ Podívala jsem se na andûla a o krok pfied

ním couvla. 
„Rose, poãkej.“ Odhrnul si vlasy z oãí – úplnû zbyteãné ges-

to, protoÏe mu je vlhk˘ slan˘ vítr hned pfiivál zpátky. „Já…
páni. Nejsem si úplnû jist˘, co mám teì dûlat. Nikdy pfied-
tím se nám to nestalo. Vlastnû jsem ani nesly‰el, Ïe by se to
stalo nûkomu jinému.“
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Sevfiela jsem v náruãí tátovu kytaru. „No, dûje se mi spou-
sta vûcí, co jin˘m lidem ne.“

„Nech mû hádat.“ Koutkem pusy se pousmál. „Myslí‰ si,
Ïe jsi blázen. Myslí‰ si, Ïe sly‰í‰ hlasy.“

Pfiik˘vla jsem. 
O krok se pfiiblíÏil. „V jedné z tûch dvou vûcí se m˘lí‰.“

PoloÏil mi ruku na rameno. Z místa, kde se mû dot˘kal, se
mi ‰ífiilo teplo do hrudi. „Nejsi blázen. MÛÏu ti to dokázat,
kdyÏ mû nechá‰.“

Nadechla jsem se, jak se ve mnû rozléval ten podivn˘ klid. 
„A co ty hlasy?“
„Ty jsou skuteãné. Proto jsem tady. MÛÏu ti pomoct.“
Byla to lest. Odtáhla jsem se a pár krokÛ poode‰la. 
Ten kluk vûfiil, Ïe moje hlasy jsou skuteãné. Jestli nebyl

v˘plodem mojí pfiedstavivosti, pak byl nejspí‰ je‰tû vût‰í
blázen neÏ já. 

Potfiebovala jsem se dostat k bránû, ale ãást mû se ho chtûla
je‰tû dotknout. Cítit ten pfiíval tepla. Vzdalovala jsem se
a pfiedstírala, Ïe si prohlíÏím náhrobky. V mysli jsem se vra-
cela k tomu, co fiekl o mojí smrti – nûco o boufii, která zabila
tisíce lidí. Procházela jsem fiadou hrobÛ a ãetla si letopoãty
na star˘ch zpusto‰en˘ch náhrobcích.

Nenechal se odradit a ‰el za mnou. „Hledá‰ snad nûco
nebo nûkoho?“

Zoufale jsem se snaÏila pfiijít na kloub téhle ‰ílenosti. Kdy-
bych mohla dokázat, Ïe to o té boufii je leÏ, moÏná bych
svedla vyvrátit i to ostatní. „No, zmínil ses o nûjaké boufii.
¤ekl jsi, Ïe k ní do‰lo v roce 1900, jo?“ Ohlédla jsem se pfies
rameno a vidûla, Ïe je jenom krok nebo dva za mnou. 
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„Osmého záfií 1900,“ odpovûdûl a pfiidal do kroku, aby
‰el vedle mû. 

Pfiendala jsem si kytaru do druhé ruky, takÏe byla mezi námi. 
„A fiíká‰, Ïe pfii ní zemfielo hodnû lidí.“
„Jenom na tomhle ostrovû pfies ‰est tisíc lidí. Byla jsi jed-

nou z obûtí, Rose.“
Ukázala jsem na mramorového andûla. „Má tohle b˘t mÛj

hrob?“
Pfiik˘vl. 
„Tak proã je letopoãet úmrtí 1875 místo 1900?“
„Tenhle hrob je z pfiedcházejícího cyklu.“ Zasunul si ruce

do kapes a podíval se na andûla. „Po té boufii tvoje tûlo ne-
na‰li.“

A mûla jsem ho. Zastavila jsem se a odloÏila si kytaru. „Jo,
jasnû. TakÏe jestli tehdy zemfielo tolik lidí, tisíce, proã tady
nejsou Ïádné náhrobky s tímhle letopoãtem? Z roku 1900
jsem nena‰la ani jeden.“

„Moc jich nenajde‰. Muselo se pohfibít pfiíli‰ mnoho tûl.
Hrozilo nebezpeãí otravy,“ odvûtil. „Mrtvoly byly v‰ude. Nû-
které naloÏili na ãluny, zatíÏili a vyhodili v zátoce, ale to ne-
pomohlo, protoÏe je pfiinesl pfiíliv. Nakonec jsme vût‰inu
z nich spálili.“

„My?“
„ZaÏil jsem to. Byl jsem tady po té pohromû. Na‰tûstí si

vût‰inu toho, co se událo po boufii, nepamatuju. âetl jsem
o tom, abych si doplnil mezery. Jediné, co si opravdu pa-
matuju, je ten puch. Hroziv˘ zápach smrti… a hledání tebe,
Rose. Ale to byl jin˘ Ïivot. To uÏ je za mnou. A teì jsi tady.“
Dotkl se mé tváfie, coÏ moje tûlo vnímalo silnûji neÏ jak˘-
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koliv polibek od Zaka. Na paÏích mi naskoãila husí kÛÏe
a srdce se mi rozbu‰ilo tak hlasitû, Ïe jsem ho sly‰ela. 

„Podívej, aÈ uÏ jsi kdokoliv…“
„Alden.“
„Dobfie, Aldene.“ Zvedla jsem kytaru. „Nejmenuju se Rose.

Nemám ponûtí, kdo si myslí‰, Ïe jsem, ale zjevnû se plete‰.
Chci, abys mû teì nechal na pokoji.“

Otoãila jsem se k odchodu. Zastoupil mi cestu a rozpfiáhl
ruce. „Poãkej. Jak se chce‰ dostat domÛ? Nech mû, abych tû
odvezl, prosím. Nesedej dnes do auta s tím klukem,“ fiekl. 

„Ví‰ ty co? HrÛzu mi nahání‰ spí‰ ty neÏ on. Myslím, Ïe
to risknu. Nech uÏ mû prosím b˘t.“

„Pomoz mi!“ Strach mnou projel s ostrou bolestí. UÏ zase
to dítû.

Alden zavfiel oãi a usmál se. 
„Sly‰el jsi to?“ ‰pitla jsem a poloÏila kytaru. 
Neotevfiel oãi. „Ne, já bloudící du‰e nesly‰ím. Cítím je

skrze tebe.“
„Bloudící du‰e… myslí‰ duchy?“
Stále se usmíval, otevfiel oãi a k˘vnul. 
„Pane BoÏe! Tvrdí‰, Ïe na mû mluví mrtv˘ ãlovûk? AÈ jde

pryã.“ PfiiblíÏila jsem se k nûmu a zakryla si rukama u‰i. „AÈ
mû nechá b˘t.“

„Síla tvého strachu mi ztûÏuje soustfiedûní. P‰‰‰t.“ Vzal mû
za ruku a hned jsem se cítila líp. Tentokrát na mû jeho dotyk
pÛsobil jako uti‰ující lék. âást mû – ta rozumná ãást – vûdûla,
Ïe bych se mu mûla vysmeknout a utíkat od nûj, co by mi
nohy staãily. Moje ‰ílená ãást ho chtûla vzít i za druhou ruku
a uÏ ho nikdy nepustit. 
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Cukla jsem sebou, kdyÏ dítû znovu zaprosilo o pomoc. 
„Rose, jediné, co musí‰ udûlat, je fiíct mu, aby tû nechalo

na pokoji. ¤ekni mu, aÈ odejde.“
„Jdi pryã! Zmiz! ZtraÈ se!“ pfiikázala jsem prázdnému vzdu-

chu. Na chvíli jsem zadrÏela dech a ãekala. „Fajn,“ fiekla jsem
po nûkolika dal‰ích vtefiinách ticha. Pustila jsem jeho ruku
a klesla na spodní schÛdek u hrobky. „Zdá se, Ïe to zabralo.“

Jakmile se Alden posadil vedle mû, posunula jsem se na
kraj betonového schodu, aby mezi námi byla nûjaká vzdále-
nost. Co se mi dûlo pfii jeho dotyku, nebylo normální. Ale
to na nûm nebylo nic. 

„Zabere to jen na chvíli,“ varoval mû. „Bude se vracet,
dokud jí nepomÛÏe‰. Je to tvoje práce.“

„Moje co?“
„Tvoje práce.“ Utrhl dlouhé stéblo trávy rostoucí z puk-

liny ve schodu. „TakÏe, co to bylo?“
„Co bylo co?“
Omotal si stéblo kolem prstu. „Ta bloudící du‰e. Hlas, co

jsi sly‰ela. Byl to muÏ nebo Ïena?“
„Nevím. Znûlo to jako dítû.“
„Dítû bys zvládla vyfie‰it. Co chtûlo, abys udûlala?“
„Netu‰ím. Jenom mû pofiád prosilo o pomoc.“
„Zavolej ho zpátky. Zjistíme, co chce,“ navrhl. 
Vyskoãila jsem. „CoÏe? Zbláznil ses? Zavolat ho zpátky?

Chci, aby zmizelo nadobro.“
Alden se pousmál. „âeho se bojí‰? NemÛÏe ti ublíÏit, kdyÏ

jsem tady. UkáÏu ti to.“
Ustoupila jsem. „Ani za nic. Jsi vût‰í ‰ílenec neÏ já – a to

je co fiíct.“
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„No tak, Rose. V‰echno ti vysvûtlím. S dûtmi je to docela
snadné.“

Popadla jsem kytaru a namífiila si to zarostlou uliãkou
k cestû vedoucí pfies hfibitov. „Zak uÏ o mû bude mít starost.
Musím se vrátit,“ vyhrkla jsem pfies rameno.

„Zak o tebe vÛbec nemá starost,“ zavolal na mû Alden ze
schodu. „Ten ani neví, Ïe jsi ode‰la. Prosím, neodcházej. MÛ-
Ïu ti pomoct.“

Zpomalila jsem. Mûl pravdu. Zak teì ani nevûdûl, Ïe Ïiju.
Doufala jsem, Ïe vystfiízliví, ale jak jsem ho znala, prospí
celou noc. Jakkoliv smû‰né se to mohlo zdát, moje vyhlídky
byly asi lep‰í s tímhle klukem. 

„Nechám toho. Nebudu tû Ïádat, abys tu du‰i pfiivolala
zpátky. ZÛstaÀ tu a povídej si se mnou. Nevracej se k tomu
klukovi. Je nebezpeãn˘.“

Zastavila jsem se. „A ty nejsi?“
„Ne. A nejsem blázen. Ani ty ne. DokáÏu ti to. Dej mi pût

minut. Prosím. Pût minut a pak pÛjdu, jestli si to pofiád bu-
de‰ pfiát.“
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4. KAPITOLA

Moje moÏnosti nebyly nic moc. V téhle ãásti mûsta jsem
se necítila sama zrovna bezpeãnû, takÏe jsem se buì

mohla vrátit k Zakovi, kter˘ byl namol, nebo jsem mohla
zÛstat s klukem od duchÛ. 

Jak se to celé vÛbec sebûhlo? Jistá jsem si byla akorát tím,
Ïe podruhé bych nedopustila, abych se do takové situace do-
stala. Chtûla jsem odejít od obou. Jakmile byla brána v dohle-
du, vytáhla jsem telefon a podívala se na signál. Ano! Slab˘,
ale na hovor to staãilo. Po dlouhém v˘slechu máma souhla-
sila, Ïe pro mû pfiijede. 

„NeÏ sem dorazí, má‰ ãas dokázat, Ïe nejsi blázen,“ pro-
hodila jsem a namífiila si to k boudû pro hlídaãe u vchodu na
hfibitov. 

„Jak dlouho to bude trvat?“ zeptal se Alden.
„Nevím. Asi míÀ neÏ hodinu.“ Hned jsem zalitovala, Ïe

jsem toho prozradila tolik. 
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U‰klíbl se. „Bydlí‰ v Houstonu.“
„Ne, ne tak docela.“ Jak jsem mohla b˘t tak pitomá?
„Moje rodina Ïije ve West University. MoÏná jsme sousedi.“
„Nejsme.“
Alden vyskoãil ze schÛdku pfied mauzoleem a ‰el za mnou.

„Odvezl bych tû domÛ.“
Obe‰la jsem malou kamennou budovu. Vûdûla jsem, Ïe je

mi v patách, protoÏe jsem sly‰ela ‰ustûní suché trávy pod
jeho botami. „Je to trochu daleko. Máma to navíc udûlá s po-
tû‰ením. Bude mít spoustu ãasu na pfiedná‰ku o m˘ch ‰pat-
n˘ch volbách.“

„MoÏná bys ji mûla poslouchat,“ navrhl Alden, kdyÏ za-
h˘bal za roh boudy. 

„A ty by sis moÏná mûl hledût sv˘ho.“
„To dûlám. Ty jsi moje práce. Ty jsi, co mám dûlat.“
Prudce jsem se k nûmu otoãila. „Jestli jsem tvoje práce,

tak má‰ padáka. Dûsí‰ mû.“
„To jsem nechtûl.“ O nûkolik krokÛ se vzdálil. „Pro mû je

tohle taky nové. Nech mû ti pomoct, Rose.“
„Jmenuju se Lenzi. Lenzi. Ne Rose. PfiestaÀ mi tak uÏ fií-

kat.“ VáÏnû mû to otravovalo. 
„PromiÀ. Tohle je poprvé, co sis zmûnila jméno. Dej mi

ãas si na to zvyknout… Lenzi.“
Sedla jsem si na chodník pfied hlídaãovu boudu. Vidûla

bych odsud Zaka, kdyby se probudil, a brána hfibitova byla
dost blízko na útûk, kdyby se ten kluk jen pohnul. Ale ne-
pohnul se. Usadil se naproti mnû na nízk˘ náhrobní kámen
a potichu tam sedûl celou vûãnost, jen obãas zavfiel oãi, jako
kdyby nûco poslouchal nebo meditoval. 
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Podívala jsem se na hodinky. „Jestli se mû snaÏí‰ pfiesvûd-
ãit, Ïe nejsi blázen, tak se ti to ‰erednû nedafií.“

„Tak dobfie. Nechám fakta, aÈ ti dokáÏou moji pfiíãetnost.
Ty jsi mluvãí. Já jsem tvÛj stráÏce. KaÏd˘ mluvãí má svého
stráÏce.“

„Pro mû za mû.“ Sesula jsem se podél zdi boudy. 
„Pracujeme pro IR – Intervenãní radu – instituci vytvo-

fienou, aby zasahovala v zájmu mrtv˘ch. Tvoje práce jakoÏto
mluvãí je pomáhat bloudícím du‰ím vyfie‰it problémy, které
je drÏí na zemi. Nûkdy je to snadné. Podûlí‰ se s nimi o svoje
tûlo…“

Vymr‰tila jsem se. „Ani nápad. O svoje tûlo se dûlit nebudu!“
„Vysly‰ mû, prosím. Nûkdy ti du‰e poví o svém problému

a pak odejde. Jindy ji nic nedrÏí, ale je naru‰ená. Takové du‰i
fiíkáme zlovolná. SnaÏí se ti ukrást tûlo. KdyÏ se jí podafií vy-
tlaãit tvou du‰i, mÛÏe Ïít dál v tvém tûle. Urãitû jsi sly‰ela
o exorcismu, poltergeistech niãících domy a podobn˘ch
paranormálních jevech. Skoro vÏdycky v tom má prsty zlo-
volná du‰e. A proto jsem tu já. Chráním tû pfied zlovoln˘mi
du‰emi, kdyÏ sdílí‰ tûlo s jinou du‰í. Díky mnû zÛstává‰ ne-
dotãená.“

Celé si to vymyslel. Buì to byl ten nejdÛmyslnûj‰í zpÛsob,
jak mû sbalit, nebo ten kluk váÏnû potfieboval pomoc psy-
chologa. 

„Sdílím tûlo s jinou du‰í?“
„Ano.“
„Podívej, já s nik˘m svoje tûlo nesdílím.“ Do‰la jsem k brá-

nû, prostrãila tátovu kytaru mfiíÏemi a zaãala ji pfielézat. NeÏ
jsem se dostala na vrchol brány, chytil mû za kotník. 
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„PfiestaÀ. Nech mû jít,“ vykfiikla jsem. 
„Kam jde‰?“ Svíral mi rukou kotník. 
HrÛzou se mi tfiásl hlas. „Za mámou. Za chvíli tu bude.

PusÈ mû.“
„Pustím tû, aÏ pfiijde‰ k sobû. Holka jako ty by tam venku

nepfieÏila ani ãtvrt hodiny. ZÛstaÀ se mnou, neÏ máma pfii-
jede.“

„Nech mû. Dûsí‰ mû.“
„Dobfie,“ fiekl. „AspoÀ jsi nepfii‰la o rozum.“ Popadl mû za

pas, sundal mû z Ïelezné brány a neomalenû mû pustil na
zem. Ze strachu, Ïe mû zase chytí, jsem ani nevstala. 

„Nûco ti povím, Rose. Tohle není hra. A já nejsem ten,
koho by ses mûla bát. Jsi uprostfied noci na hfibitovû v ne-
bezpeãné ãtvrti s klukem, co je tak opil˘, Ïe ztratil vûdomí,
a já jsem to, co tû dûsí? Nemyslí‰, Ïe kdybych ti chtûl ublí-
Ïit, mûl jsem k tomu uÏ spoustu pfiíleÏitostí? Mohl bych tû
unést hned teì a nikdo by tû ani nesly‰el kfiiãet. Kdybych ti
nûco chtûl udûlat, uÏ bych to udûlal.“

ZÛstala jsem pfiikrãená u zemû vedle brány, zatímco on
ode‰el pár krokÛ po cestû vedoucí stfiedem hfibitova. Rukama
si projel vlasy a pak si sednul na cihlovou zídku ohraniãující
jihov˘chodní ãást hfibitova. Byl dost blízko na to, aby mû
chytil, kdybych se pokusila utéct. Díval se pfiímo pfied sebe,
vyh˘bal se mému pohledu a to mi vyhovovalo. Protáhla jsem
tátovu kytaru bránou zase zpátky a pak se uvelebila poho-
dlnûji. 

Mûl pravdu – byla jsem svÛj vlastní nejhor‰í nepfiítel. Ne-
pochybovala jsem, Ïe mi o tom máma bude kázat celou cestu
domÛ. V‰e nejlep‰í k narozeninám.
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Mûsíc byl teì vysoko na obloze a vyzafioval více svûtla. Ne-
vidûla jsem, jaké má Alden oãi, ale jeho vlasy byly dlouhé,
svûtle hnûdé nebo moÏná plavé. V mûsíãním svitu to ne‰lo
rozeznat. Mûl ostré rysy. Neb˘t toho, Ïe to byl blázen a na-
hánûl mi hrÛzu, musela bych uznat, Ïe byl sexy. 

„Lep‰í,“ fiekl jakoby pro sebe.
„Co je lep‰í?“ zeptala jsem se.
„Ty. Ale pofiád mi nevûfií‰, viì?“
„Ne. Myslím, Ïe dost kecá‰. A co tím chce‰ fiíct, Ïe jsem

lep‰í?“
„Cítím odezvu tvé du‰e na tvoje emoce. Jsme propojeni.

Tak jsem tû na‰el. Tak tû chráním.“
Dokázal cítit moje emoce? Ani jsem se nepohnula a sna-

Ïila se pochopit ty prapodivné události. UÏ jsem se ho tolik
nebála. A taky jsem byla pfiesvûdãená o tom, Ïe téhle poví-
daãce o pfievtûlen˘ch prostfiednících skuteãnû vûfií. 

„PromiÀ, Lenzi,“ za‰eptal. „Je to frustrující. Vím, Ïe je to
tûÏké i pro tebe. Pokusím se b˘t trpûlivûj‰í. Omlouvám se, Ïe
jsem ztratil hlavu, ale nemohl jsem riskovat, aby se ti nûco
stalo.“

Posunula jsem se ke zdi naproti Aldenovi, ale stále nás dû-
lila úzká hfibitovní cesta. ProhlíÏela jsem si rozbité, poniãené
náhrobky. Okna hrobky se zdála moc nízko a byla na nich
asi zatluãená prkna. V‰imla jsem si, Ïe i dvefie byly malé. 

„Co s tímhle místem je? Je to pohfiebi‰tû hobitÛ nebo tak
nûco? Dvefie mají jen asi tfii stopy.“ Vytrhla jsem plevel ze ‰kvíry
mezi cihlami. 

Alden se u‰klíbl. „Ne, za to mÛÏe ta boufie, o které jsem ti
vyprávûl.“
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Otoãila jsem list plevele a uprostfied ho pfieloÏila na dvû
pÛlky. „Boufie, pfii níÏ jsem pfii‰la o jeden ze sv˘ch minul˘ch
ÏivotÛ?“

„Ano,“ usmál se. 
Po‰ahan˘ Ducho. Obrátila jsem oãi v sloup. „To byli dfiív

lidi trpaslíci?“
„Ne. Zemû o pár stop stoupla. Dolní dvû nebo tfii stopy

budov jsou pod zemí. Na náhrobcích není nic znát, protoÏe
je poloÏili na usazenou zeminu. Zvednout hrobky ale bylo
moc obtíÏné. Nûkteré ãásti ostrova blíÏe zálivu jsou o víc jak
patnáct stop v˘‰ nad hladinou mofie neÏ v roce 1900.“

Pfieh˘báním od okraje jsem z listu sloÏila harmoniku.
„A to ta boufika zvedla úroveÀ zemû?“

„Ne, lidé. Po boufii postavili vlnolam a nahrnuli píseãné
bláto od pobfieÏí do vnitrozemí, aby ostrov zvedli. Nûkteré
domy nadzvedli ‰roubov˘mi zvedáky a pak doplnili jejich
podloÏí. Bylo to úÏasné.“

NepÛsobil zrovna jako kluk ze stfiední ‰koly. „Jak to v‰ech-
no ví‰?“

„Byl jsem u toho,“ pfiipomnûl mi. 
Upustila jsem list a vyskoãila na nohy. „Ale ne, zÛstaÀ,

kde jsi.“
„Nejsem ‰ílenec, Rose… Lenzi. MÛÏu to dokázat.“ Srdce

se mi rozbu‰ilo na plné obrátky, kdyÏ se ke mnû pfiiblíÏil.
„Dovol mé du‰i vstoupit do tvého tûla. Bude to jen chvilinka.
A pak mi uvûfií‰.“ Chytil mû za ruce a do hrudi se mi vrátilo
to elektrické brnûní. Chtûla jsem se k nûmu naklonit a ne-
chat to proudit cel˘m tûlem. 

„Co si sakra myslí‰, Ïe dûlá‰?“ vykfiikl Zak pár krokÛ od nás.
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Alden mû stiskl je‰tû pevnûji a odpovûdûl jen úsmûvem. 
U‰kubla jsem rukama, ucouvla od Aldena a narazila do

Zaka, kter˘ mi dal ruku kolem ramen tak hrubû, aÏ jsem
nadskoãila. 

„Otravuje tû ten kluk, kotû?“ zavrãel Zak, zmáãkl mi ra-
meno a upustil kytaru. Cítila jsem, jak mu ‰kubají svaly. Zak
nebyl úplnû stfiízliv˘, ale byl úplnû nepfiíãetn˘. Chystal se
Aldena rozdrtit. Testosteronová zábava nebyla zrovna moje
vysnûná oslava narozenin. 

„Ne! Ne, Zaku. V‰echno je v pohodû. Jenom jsme si po-
vídali. Je to… ehm… star˘ znám˘.“ Je‰tû Ïe mi nepfieskoãil
hlas. 

Alden se narovnal. VÛbec se nezdálo, Ïe by se Zaka bál.
„Jo, známe se vlastnû odjakÏiva.“

Zakova ruka na mém rameni se zatnula v pûst. 
„Nic se nedûje, Zaku,“ uji‰Èovala jsem ho.
„To urãitû.“ Zak nakroãil k Aldenovi, kter˘ ani nemrk-

nul. Vlastnû se usmíval. Zak nebyl vy‰‰í neÏ Alden, ale byl
mnohem mohutnûj‰í, udûlanûj‰í. Ztuhla jsem pfii pfiedstavû,
kam by to vedlo, kdyby chtûl b˘t Zak za drsÀáka. 

Popadla jsem ho zezadu za triãko. „Ne, Zaku, prosím.
Mám narozeniny.“ Objala jsem ho kolem pasu a ze v‰ech sil
se ho snaÏila pfiesvûdãit, aby to nechal b˘t. „KvÛli mnû?“
Svaly mu povolily a já ho pustila. 

Alden mu podal ruku. „Já jsem Alden Thomas.“
Zak mu rukou nepotfiásl a místo toho si mû pfiitáhl k sobû.

„A já Zak Reynolds, pfiítel Lenzi.“
Alden na mû mrknul. „Jo, to mi do‰lo.“
Zazvonil mi telefon. Vyvlíkla jsem se ze Zakova majet-
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nického sevfiení a vytáhla telefon z kabelky. Byla to máma.
„Prosím?“

PfiestoÏe spojení bylo ‰patné, mámin hnûv byl sly‰et zcela
zfietelnû. „Pfiejela jsem most a jsem na Broadwayi. Kde na tom
hfibitovû jsi, Lenzi?“

„Jsem u brány blízko rohu âtyfiicáté a Broadwaye.“
Máma zavûsila. Byla z ní zufiící Mamzilla. âekala jsem, Ïe

to bude hodnû zlé. Zasunula jsem telefon zpátky do kabelky. 
„UÏ je skoro tady,“ pronesla jsem po cestû k bránû.
„Zavolala jsi mámû, aby pro tebe pfiijela? Proã jsi mû pro-

stû nevzbudila, Lenzi?“
Zastavila jsem se a otoãila na Zaka. „Zkou‰ela jsem to.“
Dohnal mû a dal mi ruce na ramena. Necítila jsem Ïádnou

elektfiinu, jako kdyÏ se mû dot˘kal Alden, jenom tíhu. „Pro-
miÀ, kotû. Tak jí zavolej zpátky a fiekni, Ïe tû odvezu domÛ.“

ZkfiíÏila jsem ruce. „Ne, Zaku. S tebou do auta nesednu.
MÛÏe‰ jet se mnou a mámou, nebo pojedeme za tebou, abych
mûla klid, Ïe se dostane‰ domÛ v pofiádku.“

Ohlédl se pfies rameno na Aldena, kter˘ zvedl jedno oboãí. 
Zak mi maãkal ramena, aÏ to skoro bolelo. „¤ídit mÛÏu.

A nepotfiebuju, aby tvoje máma jela za mnou, jako bych byl
dítû, co netrefí domÛ.“ Odstrãil mû. „Padám odsud.“ Dopo-
tácel se k bránû, neobratnû ji pfielezl a se zadunûním pfiistál
na druhé stranû a chytil se mfiíÏí, aby neztratil rovnováhu.
Sedl do auta, po nûkolika pokusech nastartoval a vyjel od
obrubníku. 

Tfiela jsem si ramena v místech, kde mû svíral, a sledovala,
jak zah˘bá za roh na konci bloku. ¤íkal mi sice, Ïe je vznût-
liv˘, ale tohle bylo poprvé, co jsem to vidûla na vlastní oãi. 
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„No, to je teda partie,“ prohodil Alden. Pro‰la jsem kolem
nûj a vzala Zakovo pouzdro s kytarou z chodníku, kam ho
upustil. 

Alden ‰el za mnou k bránû. „Dej mi prosím ‰anci. KdyÏ
mi nebude‰ vûfiit ani po sdílení du‰e, nechám tû na pokoji uÏ
navÏdy.“

Protáhla jsem obû kytary a chytla se mfiíÏí. „Na to zapo-
meÀ.“ Ne‰ikovnû jsem se sápala pfies bránu a natrhla si pfiitom
dÏíny o jednu z tûch ‰piãat˘ch ozdob na vrcholu. Doruãko-
vala jsem k zemi a sledovala Aldena, kter˘ pfielezl zeì jakoby
nic a zlehka pfiistál vedle mû. 

Zpoza rohu vyjela mámina zelená dodávka a prudce za-
brzdila pfied námi. Zvládla jsem zvednout jenom jedno ky-
tarové pouzdro, protoÏe druhou rukou jsem si zakr˘vala díru
v dÏínách. Alden mû pfiedbûhl, aby otevfiel posuvné dvefie
dodávky a poloÏil tam Zakovu kytaru. Tátovu kytaru jsem
dala na sedadlo. Nechechtal se? Otevfiel mi pfiední dvefie a já
se vyhoupla na sedadlo. 

Jak jsem zabouchla dvefie, máma stáhla okénko a vyklonila
se, aby si ho prohlédla. „Kdo jsi?“

Naklonil se nebezpeãnû blízko do okénka. Vonûl po mátû
a koÏené bundû, co mûl na sobû. „Jsem Alden Thomas. Lenzi
mûla potíÏe se Zakem, tak jsem s ní zÛstal, neÏ pfiijedete, aby
se jí nic nestalo. Rád vás poznávám.“ Natáhl pfiese mû ruku
a potfiásl si s mámou, zatímco já jsem potlaãovala zaúpûní. 

„Julia Andersonová, Lenzina matka.“ Pustila mu ruku a hned
se do mû dala. „Proã jsi proboha po pÛlnoci na hfibitovû?
Pfiinutit mû v noci fiídit tu dálku z Bellairu! Má‰ ‰tûstí, Ïe
má‰ narozeniny, Lenzi. Mûla jsem sto chutí tû tu nechat!“
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Alden zaklepal klouby o dvefie dodávky. „Paní Anderso-
nová, omlouvám se, Ïe se vám do toho pletu, ale Lenzi má
dneska tûÏkou noc. Pochybuju, Ïe nûco takového provede
znova. Co kdybyste si promluvily, aÏ se na to dobfie vyspíte
a necháte si to projít hlavou?“ 

Obû jsme na nûj zíraly s otevfienou pusou. 
„Rád jsem vás poznal,“ pokraãoval. „Bellaire. Tak to jsme

sousedi. Tû‰ím se, Ïe se zase uvidíme, Lenzi. Dobrou noc.“
Nasedl do ‰edého Audi zaparkovaného dál v ulici a odjel.

Na obranu jsem zkfiíÏila ruce na prsou a ãekala máminu
kanonádu v˘ãitek. Îádná nepfii‰la. 

Máma se rozjela a tváfiila se jako ve snách. „Zdá se, Ïe
Alden je mil˘ chlapec. Vedle takového bych tû ráda vidûla.“

Skoro jsem se zasmála. Kdyby jenom vûdûla! Pfievtûlen˘
úchyl, co se mnou chce sdílet du‰i. Dúchyl – sen kaÏdé matky.
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5. KAPITOLA

Cel˘ víkend jsem se mámû vyh˘bala a dûlala úkoly. Po-
slední dobou jsem byla ve ‰kole tak pozadu, aÏ jsem si

fiíkala, Ïe uÏ to nikdy nedoÏenu. 
Rozhodla jsem se, Ïe k Aldenovû historce o pfievtûlené

mluvãí duchÛ budu pfiistupovat jako k Santa Clausovi. KdyÏ
jsem byla malá, táta mi fiekl, Ïe k nám Santa Claus bude cho-
dit tak dlouho, dokud v nûj budu vûfiit. Jakmile jsem v Santu
vûfiit pfiestala, uÏ nepfii‰el. A stejnû jsem se chtûla vypofiádat
s touhle duchafiinou. Nevûfiila jsem na duchy, takÏe nebyli
skuteãní a pfiestanou ke mnû chodit. 

Háãek byl ale v tom, Ïe to nezabíralo. HlasÛ bylo ãím dál
víc, pfiestoÏe jsem si pofiád opakovala, Ïe nejsou skuteãné.
Nezabíral ani Xanax. Nemohla jsem se rozhodnout, co je
hor‰í – ze‰ílet, nebo sly‰et duchy. 

Dodûlávala jsem pfií‰ern˘ úkol z trigonometrie a vtom mi
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zazvonil telefon. Na displeji jsem uvidûla Zakovo ãíslo a vy-
schlo mi v krku. Dva dny se neozval.

Zak byl první ãlovûk, kterého jsem poznala po na‰em ná-
vratu z Galvestonu pfied tfiemi mûsíci. Pracoval v obuvi v ob-
chodním domû a pfiesvûdãil mû, aÈ si koupím ãervené páskové
boty na vysok˘ch podpatcích. Celou tu dobu se mnou flir-
toval. Od první chvíle mû pfiitahovaly jeho hluboké modré
oãi a úÏasn˘ úsmûv. Jak jeho ãíslo blikalo na displeji, uvû-
domila jsem si, Ïe jsem si ty boty nikdy nevzala. 

Rozhodla jsem se, Ïe s ním nebudu rozebírat, co se stalo
na hfibitovû. Nemohla jsem riskovat, Ïe ztratím i jeho. „Ahoj,
Zaku,“ fiekla jsem do telefonu a pfiitom Èukala tuÏkou do stolu. 

Dlouho bylo ticho, tak jsem si pomyslela, Ïe zavûsil. „Ahoj,
kotû. No… já… moc se ti omlouvám za tu páteãní noc. To
jsem váÏnû nechtûl.“

Vydechla jsem. Ani jsem si neuvûdomovala, Ïe zadrÏuji
dech. „To nic, Zaku.“

„MÛÏu ti to vynahradit?“
Prsty jsem se dotkla listu papíru a bezmy‰lenkovitû jsem

ho zaãala skládat. „Jasnû.“
„Co kdybych tû vzal na mofiské potvory do Kemahu? Má‰

ráda horskou dráhu, ne?“
V rozích papíru jsem pfiekládala trojúhelníãky a napûtí

polevovalo. „ZboÏÀuju horskou dráhu. Bude sranda.“ Ob-
rátila jsem papír a znovu pfiekládala. 

„Paráda. Vím, Ïe má‰ zítra ‰kolu, tak vyrazíme veãer brzo.
Vyzvednu tû v ‰est, jo?“

„Bezva.“ Zlehka jsem zatáhla za rohy trojúhelníkÛ, aniÏ
bych se na papír podívala. 
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Chvíli byl zticha. „Jsi v pohodû? Zdá‰ se mi nûjaká roz-
hozená.“

Podívala jsem se na svoje ruce. Z pracovního listu trigo-
nometrie byl jefiáb. „Jo, je mi fajn. Jenom jsem dodûlávala
nûjak˘ úkol.“ RozloÏila jsem ptáka a vyhladila papír. „Uvi-
díme se v ‰est.“

Pfievlékla jsem se, zapnula si páskové ãervené boty a ‰la
vyhlíÏet Zaka k úzkému okénku vedle vstupních dvefií. Má-
ma byla pofiád na‰tvaná kvÛli tomu hfibitovu, a tak jsem se
s ní ani ne‰la rozlouãit, aby zase nebyla scéna. 

Jen zázrakem jsem do‰la k autu, aniÏ bych sebou ‰vihla.
Podpatky nejsou nic pro mû, ale ZakÛv úsmûv za to stál.
Dvefie otluãené Delty 88 kovovû zavrzaly, kdyÏ mi je otvíral.
„Hezk˘ boty!“

„Jo, ten úlisn˘ prodavaã mû pfiesvûdãil, Ïe bez nich ne-
mÛÏu Ïít.“

Zak se zasmál, dal mi ruce kolem pasu a pfiitáhl si mû
k sobû. Jeho teplo mi projelo cel˘m tûlem. „O ãem je‰tû tû
pfiesvûdãil, Ïe bez toho nemÛÏe‰ Ïít?“

„Ehm.“ Odtáhla jsem se a vklouzla do auta. „O veãefii.“
Tváfiil se, Ïe má dobrou náladu, ale nebyl tak klidn˘ jako

jindy. Úsmûvy se mu nezaleskly v oãích. âtyfiicet minut jízdy
do Kemahu jsme mluvili o v‰em moÏném, ale hlasÛm v mé
hlavû a událostem na hfibitovû jsme se vyh˘bali. 

KdyÏ jsme sjeli z dálnice, zvuky v hlavû uÏ byly tak hlasité,
Ïe jsem zaslzela. Ani nevím, jestli to bylo proto, Ïe tam ne-
bylo tolik hluku z dálnice, nebo váÏnû zesílily. Jednotlivé
hlasy se pravidelnû objevovaly a vytrácely, ale nerozumûla
jsem jim. 
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„Co je ti, kotû?“ Zak zastavil na parkovi‰ti. Hlasy stále sí-
lily, aÏ jsem si zacpala u‰i rukama a zadrÏela dech, abych ne-
zaãala kfiiãet. 

„Zase ty hlasy?“
K˘vla jsem a odkryla si u‰i, abych si mohla odepnout pás

a sáhnout po kabelce na podlaze. Chvûla jsem se tolik, Ïe
jsem ji ani nemohla rozepnout. Zak se ke mnû naklonil, ro-
zepnul ji a prohrabal, aÏ na‰el lahviãku prá‰kÛ. Podal mi ta-
bletu a já si ukousla ãtvrtku a polkla ji nasucho. Zbytek jsem
upustila do kabelky. 

„Jenom se uklidni, jo? Poãkej, aÏ to zabere,“ fiekl. 
Hladil mû po ramenou, zatímco jsem ãekala, aÏ lék zaãne

úãinkovat, coÏ netrvalo dlouho, protoÏe jsem cel˘ den nic ne-
jedla. Nesná‰ela jsem tu otupûlost, ale hlasy se stáhly do pozadí.

„Lep‰í?“ zeptal se a odhrnul mi vlasy z ãela.
Pfiik˘vla jsem.
Nastartoval auto a vrátil se na silnici. „VáÏnû bys o tom

mûla fiíct mámû. Bojím se o tebe.“
Stejnû jako hlasy v hlavû, dûlala jsem, Ïe ani ten jeho ne-

sly‰ím. 
Kemah Boardwalk je zábavní komplex postaven˘ na seve-

rozápadní stranû Galvestonského zálivu, hluboko ve vnitro-
zemí, na pÛli cesty mezi Houstonem a ostrovem Galveston.
Jsou tam kluby, restaurace a atrakce. 

Sedûli jsme venku v druhém patfie pfiíjemné restaurace,
kde vafií ryby a mofiské plody, a dívali se na vodu. Hladinu
pod námi kfiiÏovaly plachetnice a vodní skútry, rackové a ho-
lubi loudili jídlo od hostÛ restaurace. Od vody vanul pfií-
jemn˘ svûÏí vánek. 
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Zak obvykle pfii jídle sedával vedle mû, ale tentokrát si sedl
naproti. âí‰nice pfiinesla jídlo a on se naklonil blíÏ. Jeho oãi
mûly barvu stmívající se oblohy za ním. 

„Pofiád se na mû zlobí‰ za to, co se stalo na tom hfibitovû,
viì, Lenzi?“

„Nezlobím.“ Vzala jsem keãup a od‰roubovala víãko. „Jsem
zklamaná.“ Naklonila jsem lahviãku keãupu a mûla chuÈ se
kopnout za to, jak mdle to znûlo. KdyÏ nic nevyteklo, pár-
krát jsem pra‰tila do dna lahviãky. „UÏ mluvím jako moje
máma, co?“

Zak se pousmál a vzal si ode mû lahviãku. „ZaslouÏím si
to.“ Naklonil lahviãku pod men‰ím úhlem a vylil trochu ke-
ãupu vedle m˘ch hranolkÛ. 

Vidliãkou jsem odkrojila sousto ryby. „Hroznû vyvádí‰,
kdyÏ se napije‰, vÛbec to nejsi ty.“ 

Za‰rouboval víãko a poloÏil lahviãku na místo. „Jako co
tfieba?“

„Jako tfieba, Ïe jsi to chtûl dûlat na tátovû hrobû.“
Posunul svoje hranolky. „Jo, to byla pofiádná blbost.“
„To byla.“
Namífiil na mû krevetou. „Ale z toho mû nemÛÏe‰ vinit.

No tak, Lenzi. Mûla jsi narozeniny. A byla jsi tak… sexy.
Pofiád jsi svÛdná. NemÛÏu si pomoct.“ Namoãil si krevetu v
mém keãupu, mrknul na mû a strãil si ji do pusy. 

Ucítila jsem horko v tváfiích. Asi jsem se ãervenala jako
ten keãup na talífii. 

Zazubil se. „Obzvlá‰È v tûchhle botiãkách ti to slu‰í.“ Na-
táhnul ruku pod stÛl a pfiejel mi prsty po koleni, aÏ jsem se
zachvûla. 
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„Jsi moje,“ fiekl beztûln˘ muÏsk˘ hlas za ním. Otoãila jsem
se ke stranû a odtáhla se od Zaka. 

„Proã mi uh˘bá‰?“ podivil se. 
Srdce mi bu‰ilo. Pfierovnala jsem hranolky na talífii a hle-

dala odpovûì. „Moc lidí“ bylo jediné, co jsem byla schopná
vymyslet. VáÏnû jsem nechtûla, aby Zak vûdûl, Ïe sly‰ím hlasy
i po Xanaxu. Mohl by to fiíct mámû. To bych neunesla. 

Hlas za mnou se zasmál a já sebou trhla. 
Zak se zamraãil. „Co je?“
Sáhla jsem po sklenici, abych získala trochu ãasu. „Nic,

jenom jsem trochu nesvá, to je v‰echno.“
Zvedl svoji prázdnou sklenici, aby naznaãil ãí‰nici, Ïe má

pfiinést dal‰í ledov˘ ãaj. „Musím na záchod.“ Vstal. „Urãitû
ti nic není?“

Dotkla jsem se orosené sklenice. „Ne, váÏnû.“
Naklonil se ke mnû a políbil mû. „Tak jo. Hned jsem

zpátky.“
Zastavil se a ohlédl se na mû, neÏ zmizel pod schody na te-

rasu. 
Ucítila jsem na krku ledov˘ dech. „Chci tû. Vzdá‰ se mi,“

zasyãel hlas. Otoãila jsem se, ale nikdo tam nebyl. 
Netu‰ila jsem, proã byl tenhle hlas o tolik dûsivûj‰í neÏ

ostatní, ale instinktivnû jsem vycítila, Ïe jsem v nebezpeãí.
Skoro jsem nemohla d˘chat, jako kdyby zhoustnul vzduch.
Pod kÛÏi mi zalézal chladn˘ dech toho stvofiení. Rukama
jsem si pfiikryla zátylek. 

Stárnoucí ãí‰nice na mû zírala, kdyÏ pokládala ãaj na stÛl
a brala si Zakovu prázdnou sklenici. Vytáhla brãko z kapsy
zástûry a poloÏila ho vedle ãaje. „Jste v pofiádku, sleãno?“
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Pfiik˘vla jsem.
„Dejte vûdût, kdybyste nûco potfiebovali.“
Jakmile ãí‰nice ode‰la k dal‰ímu stolu, ta vûc mi vydechla

na pravou tváfi. Otfiásla jsem se a na paÏích mi naskoãila husí
kÛÏe. 

„Vzdej se,“ naléhal hlas. 
Îena u vedlej‰ího stolu pfiestala jíst a vrhla na mû pohled,

kter˘m jakoby fiíkala, Ïe jsem úpln˘ magor. A mûla pravdu.
Potfiebovala jsem dal‰í dávku a nûkam se schovat, neÏ to
zabere. 

Rozbûhla jsem se na toaletu a v ruce svírala kabelku. V ka-
bince jsem klesla na podlahu a snaÏila se ovládat. Ruce se mi
tfiásly a nedafiilo se mi kabelku rozepnout. Za‰átrala jsem na
dnû a vylovila lahviãku lékÛ. RoztrÏitû jsem zápolila s dût-
skou pojistkou a pak místo ãtvrtiny spolkla celou tabletu.

Ta vûc mi znovu d˘chla na krk. MÛj kfiik se odrazil od tvr-
d˘ch ploch koupelny, a tak je‰tû umocnil moji hrÛzu. Vy-
skoãila jsem na nohy a stáhla se do rohu, paÏe ovinuté kolem
tûla. KdyÏ jsem zavfiela oãi, hlavou mi bleskl obraz Aldena.
Alden! Na hfibitovû mi fiekl, aÈ to dítû po‰lu pryã, a ono
ode‰lo. MoÏná by to mohlo zabrat i na tenhle pfiízrak. 

MÛj hlas znûl, jako kdybych byla kreslená postaviãka a je‰tû
s vadou fieãi. Zosobnûní strachu. „B-b-bûÏ pryã. N-nevzdám
se ti. B-b-bûÏ pryã.“

Smál se mi.
„Hned! Myslím to váÏnû.“
Dlouho jsem stála v kabince a ãekala dal‰í útok. Zdálo se,

Ïe duch, nebo co to vlastnû bylo, zmizel. MoÏná byl pryã,
anebo zabral Xanax a já pfiestala blouznit. A tak jsem si nad
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umyvadlem opláchla obliãej a modlila se, aby se ten hlas ne-
vrátil. 

Zhluboka jsem se nadechla, kdyÏ jsem stoupala po scho-
dech k restauraci, ale neÏ jsem staãila zahnout k terase, nûco
mû dráplo do zad a na krk mi d˘chnul ledov˘ závan. Zabo-
lelo to, jako kdyby mi to ‰krábnutí rozedralo kÛÏi. Sáhla
jsem si pod kabátek na pátefi. Krev. S hrÛzou jsem zírala na
svoje rudé prsty. 

„Vzdej se mi.“
„Nikdy!“ vykfiikla jsem. 
Jeho smích pfiehlu‰il tepání v m˘ch u‰ích. Zdûsila jsem

se, kdyÏ jsem si uvûdomila, Ïe jsem se nerozlouãila s mámou.
Mûla jsem tady umfiít a ani jsem se nerozlouãila… stejnû
jako táta. 

„Budu tû mít. Jsi moje. Vzdej se.“
„Nikdy nebudu tvoje. Nikdy se nevzdám!“
Bfiichem mi projela ostrá bolest. Vidûla jsem, Ïe mi triã-

kem prosakují kapky krve. Utíkej! Rychle jsem se vyzula z tûch
ãerven˘ch bot. Sly‰ela jsem, jak se mi vysmívá, kdyÏ jsem
brala schody po dvou dolÛ k parkovi‰ti. Utíkej! Musela jsem
se dostat pryã. Dal‰í seknutí pfies bfiicho. 

„Nikdy!“ ¤vala jsem a utíkala mezi auty k ruskému kolu.
Mûla jsem pocit, Ïe mi nûco drásá vnitfinosti, jako kdyÏ se
trhá such˘ zip. Alden mûl pravdu. Nebyly to jenom hlasy.
Tenhle hlas mi zpÛsoboval krvácení. Vstoupil do mého tûla.
A já jsem teì hostila jeho du‰i. 
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6. KAPITOLA

Zhroutila jsem se na parkovi‰ti vedle pickupu a schou-
lila se do klubíãka na chodníku. 

„Odejdi!“ kfiiãel hlas v mé hlavû. 
Vzpomnûla jsem si, jak mi Alden fiíkal, Ïe si zlovolná du‰e

vezme moje tûlo a bude v nûm Ïít jako ve svém vlastním, po-
kud se jí podafií mû z nûj vyhnat. 

„Ne,“ vydechla jsem, sotva schopná slova, protoÏe mû od
hlavy aÏ k patû zaplavila ukrutná bolest. Soustfiedila jsem se
na to, abych zÛstala pfii vûdomí. Zdálo se mi, Ïe se ta vûc
mnou snaÏí pohybovat proti mé vÛli. 

Vnímala jsem kroky k restauraci, kde mû napadla. Lidé
na terase se smáli a vÛbec netu‰ili, Ïe mezi nimi Ïijí takové
stvÛry. Mezi nimi, nebo ve mnû. Co by dûlala, kdybych ji
nechala, aby mû ovládla? Zabila by nûkoho? Îila by jako já? 

KdyÏ jsem se teì nemusela ze v‰ech sil snaÏit udrÏet se na
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nohou, cítila jsem se silnûj‰í. Vûdûla jsem, co je v sázce, a to
mi moÏná pomohlo to ovládat. 

„Co chce‰?“ zeptala jsem se.
„Tebe.“
No, tak to by mû nenapadlo. „Proã?“
„Abych zabil svoji nevûrnou Ïenu.“
Mûla jsem se snad pokusit mu to vymluvit? Alden se zmí-

nil o fie‰ení záleÏitostí mrtv˘ch. „S tím já ti nepomÛÏu.“
„To ani nemusí‰. Jen odejdi.“
V konãetinách jsem ucítila bolestivé ‰kubání, jako kdyby

mû zevnitfi nûkdo vytahoval. SnaÏil se mû vyhnat. Chtûla jsem
fivát, ale nic ze mû nevycházelo, aspoÀ nic, co bych sly‰ela pfies
pouÈovou hudbu a fiinãení a burácení vozíkÛ horské dráhy,
které se fiítily dolÛ, nacpané kfiiãícími pasaÏéry. 

OranÏová záfie zapadajícího slunce se odráÏela v slídû a na-
bl˘skan˘ch kapotách aut. Bylo by tak snadné odejít a nechat
ho ovládnout moje tûlo. Ne. Nesmûla jsem se vzdát. 

„Rose?“ zaznûl blízko AldenÛv hlas. MoÏná z vedlej‰í fiady.
„Cítím tû. Nevzdávej se. Jsem tady.“

„Aldene.“ Moje rty se pohybovaly nesly‰nû. 
Obûhl fiadu aut a utíkal ke mnû jako krásn˘ andûl pomsty.
„Rose, jsem tu. VydrÏ.“
Zaúpûla jsem. Nebyl to ale mÛj hlas, byl hlub‰í. 
„Ode‰la,“ fiekl m˘mi ústy, kdyÏ se moje tûlo vzpfiímilo proti

mé vÛli. 
Alden mû vzal za ramena, ale jeho dotyk jsem necítila.

„Rose! MÛÏu do tebe vstoupit?“
„Je pryã!“ zvolal cizí hlas z mého tûla. 
„Rose!“ Zatfiásl se mnou. „Rose, pusÈ mû dovnitfi!“
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Nasála jsem vzduch a soustfiedila se na to, aby se mi vrá-
tila vláda nad m˘m tûlem. „Aldene.“ Hlas byl slab˘, ale mÛj.
Zdálo se, Ïe té du‰i ub˘vají síly. 

Vzal mi tváfi do rukou. „Rose. Teì?“ Netu‰ila jsem, na co
se ptá. V‰echno bylo rozmazané, zastfiené. „PromiÀ.“ Od-
mlãel se. „Mûl jsem ti povûdût o protokolu. Musí‰ fiíct ano.
Potfiebuju souhlas, abych mohl do bytosti vstoupit. Svolení.
Musí‰ b˘t pfiipravená ukonãit vyjednávání se zlovolnou du‰í.“

Vyjednávání? Zavfiela jsem oãi. UdrÏet je otevfiené mû stálo
moc sil. 

„NeopovaÏuj se vzdát to!“ vykfiikl. „Rose… Lenzi! Teì?
¤ekni uÏ sakra ano!“

Oslovil mû m˘m skuteãn˘m jménem. MÛj hlas byl sla-
bouãk˘, tich˘. „Ano.“

Cítila jsem se jako boxovací pytel naruby. Nemûla jsem
ponûtí, co Alden dûlá, ale ta vûc ve mnû fivala, jako by jí ubli-
Ïoval. 

Pocity drásání, tahání a fiev ustaly a já otevfiela oãi. Nade
mnou stála prÛsvitná postava muÏe ve stfiedních letech. Jeho
tváfi byla zkroucená nenávistí. S morbidním úÏasem jsem
sledovala, jak ho pohlcuje oblak ãernoty. Celou tu dobu mû
proklínal. NeprÛhledná, nepropustná, koneãná ãerná nicota. 

Bylo po v‰em. Bezpeãí. 
Sedla jsem si a opfiela se o dvefie pickupu. Alden sedûl na ze-

mi vedle mû. Projela mnou dal‰í vlna bolesti a pak se Alden
zhluboka nadechl. 

„Jsi v pofiádku?“ zeptal se mû, kdyÏ vstával a opra‰oval si
dÏíny od ‰tûrku. 

„Jo, myslím, Ïe jo. Je pryã?“
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„To se vsaì. Úplnû pryã. NemÛÏe b˘t dál.“
Rozplakala jsem se. „SnaÏila jsem se. VáÏnû jsem se snaÏila,

Aldene. Nevûdûla jsem, co mám dûlat. Pofiád mi opakoval,
Ïe mám odejít.“ Chtûla jsem, aby mû utû‰oval. Potfiebovala
jsem, aby mû vzal do náruãí a drÏel. Místo toho vytáhl klíãky
od auta. 

„Dûlala jsi, co jsi mohla. Víc udûlat nemÛÏe‰. ZapomeÀ na
to. Pfií‰tí dostane‰.“ Podal mi ruku, aby mi pomohl na nohy.
Vstala jsem ale sama. 

„Îádnou dal‰í nechci. Jedna mi staãila.“ Bolelo mû tûlo,
jako bych byla samá podlitina. 

Povzdychl si. „Jdeme. Potfiebuje‰ jet domÛ a dát se do po-
fiádku.“

Narovnala jsem si sukni. „Musím se vrátit k Zakovi. Ale
díky.“

„Potfiebuje‰ moji pomoc. NemÛÏe‰ tohle dûlat sama a tvÛj
kluk ti nebude schopen pomoct.“ Alden ke mnû natáhl
ruku, ale zase mu klesla, kdyÏ jsem ustoupila. „Tvoje du‰e se
cítí zle a ty vypadá‰ pfií‰ernû.“

S tím Xanaxem navíc jsem to pfiehnala. Pfiimhoufiila jsem
oãi, abych na nûj zaostfiila. „Díky, ty váÏnû ví‰, jak holce za-
lichotit.“ Trochu jsem se zapotácela, kdyÏ jsem se otoãila
a vyrazila zpátky k restauraci. Zak se asi polekal, kdyÏ mû
nena‰el u stolu. 

Alden se mnou srovnal krok. „Musíme zÛstat spolu. Nûco
není v pofiádku.“

Vrávorala jsem vyãerpáním. „Au.“ Zastavila jsem se, abych
se zbavila kamínku zaraÏeného v bosé patû. KdyÏ jsem uvi-
dûla svoje rozedfiená chodidla, udûlalo se mi mdlo. 
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„Chce‰, abych tû nesl?“ nabídl se Alden.
„Ne, nechce,“ zahfiímal ZakÛv hlubok˘ hlas. Nadechla

jsem se a napfiímila. Zak stál pfiímo pfiede mnou a v ruce
drÏel moje ãervené boty. ¤emínky bot mûl omotané kolem
prstu a podával mi je. „Taková Popelka tak trochu jinak, hm,
Lenzi?“

Vzala jsem si boty a pfiejíÏdûla pohledem z jednoho na
druhého. Vzduch skoro jiskfiil testosteronem. 

„Ty jsi ten kluk ze hfibitova,“ ucedil Zak se zatnut˘mi
pûstmi. 

Alden se ke mnû pfiiblíÏil a usmál se. „Ano, jsem. Správnû,
Zaku.“

V‰echno bylo rozmazané. Hrozná únava. „Zaku, pomohl
mi.“

Zak popo‰el blíÏ a tfiásl se zlostí. „To se vsadím.“
Závratí jsem skoro nemohla stát. „Mûla jsem hroznou pfií-

hodu s hlasy. Zpanikafiila jsem a vybûhla sem dolÛ. Na‰el
mû a pomohl mi.“

„To je ale náhodiãka, viì, Lenzi?“ odsekl Zak.
Trochu jsem se zakymácela. Alden mû chytil za pas a opfiel

o pickup. PfiidrÏovala jsem se karoserie, abych neztratila rov-
nováhu. 

„Dej od ní ty ruce pryã,“ procedil Zak. „UÏ to pfievezmu.“
Úplná katastrofa. Hruì se mi sevfiela hrÛzou a zalapala jsem

po vzduchu. Musela jsem nûco udûlat, neÏ se zaãnou prát. 
Alden poloÏil ruku pfies moji na pickupu a do paÏe mi sá-

lal uti‰ující klid. HrÛza opadla a já zase mohla d˘chat. Stiskl
mi ruku. „A teì mû poslouchej, Zaku. Vezmu Lenzi domÛ
a ty v klidu odejde‰. NemÛÏe‰ jí pomoct, já ano.“
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„Mám odejít, jo?“ Zak se postavil, jako kdyby mu chtûl
dát ránu. „PÛjde se mnou.“

UklidÀující energie, která mi proudila do ruky, zesílila,
kdyÏ Alden promluvil. „Znám ji dlouho a vím, co se s ní dûje.
Ty jí pomoct nemÛÏe‰.“

Zak udûlal dlouh˘ krok k nám. „¤ekl jsem ti, Ïe má‰ dát
ty ruce pryã.“

„Co kdybychom nechali rozhodnutí na Lenzi?“ AldenÛv
postoj byl nenucen˘, ale tón jeho hlasu byl tvrd˘. 

„Îádné rozhodnutí,“ odsekl Zak. „Je tady se mnou.“
Odtáhla jsem ruku od Aldena. „Zmlknûte! Oba!“
Pfiekvapilo mû, Ïe váÏnû ztichli. Rozostfiilo se mi vidûní.

ZamÏourala jsem na Zaka. Chtûl mi pomoct, ale Xanax na
hlasy uÏ nezabíral. Alden o tomhle v‰em nûco vûdûl. Poda-
fiilo se mu vyhnat tu vûc z mého tûla. Potfiebovala jsem od-
povûdi, abych neskonãila jako táta. „PromiÀ, Zaku. Nemá to
nic spoleãného s tím, kdo je mÛj kluk. Jde o to zastavit ty
hlasy. Alden mi s tím mÛÏe pomoct.“

Jak se mi pfied oãima objevoval a zase ztrácel ZakÛv obli-
ãej, uvûdomila jsem si, Ïe jsem asi právû pfii‰la nejen o kluka,
ale i o jediného skuteãného pfiítele, co mi zbyl. 

DrÏela jsem se sice auta, ale ani tak jsem nemohla stát.
NeÏ jsem se zhroutila, Alden mû vzal do náruãe. Chtûla jsem
se bránit, ale nemohla jsem si vzpomenout proã. Pokusila
jsem se promluvit, ale do‰lo mi, Ïe zvládnu uÏ jen poloÏit si
hlavu na Aldenovo rameno a zavfiít oãi. 
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