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Mojej matke. 
Najúžasnejšiemu človeku, 
akého som kedy poznala.
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JEDEN

Svet dnes môže byť slnečným miestom.
Veľké žlté klbko sa môže rozliať do oblakov. Tečúce a pripo-

mínajúce žĺtok, ktoré zahmlí modrastú oblohu – rozžiarenú sla-
bou nádejou a falošnými prísľubmi príjemných spomienok na 
skutočné rodiny, výdatné raňajky, kopy palaciniek pokvapka-
né javorovým sirupom, posadené na tanieri vo svete, čo už ne-
existuje.

No možno nie.
Možno je dnes ponuro a mokro, pískajúci vietor je taký ostrý, 

že zraňuje články prstov dospelých mužov. Možno sneží, mož-
no prší, neviem. Možno mrzne a možno padajú krúpy, možno sa 
hurikán mení na tornádo a zem sa trasie, aby uvoľnila priestor 
pre naše chyby.

Nemám ani poňatia.
Už viac nemám okno. Nemám výhľad. V krvi cítim, že je mi-

lión stupňov pod nulou a mňa pochovali 15 metrov pod zemou 
do miestnosti na výcvik, ktorá sa v poslednej dobe stala mojím 
domovom. Každý deň zízam na tieto 4 steny a pripomínam si, že 
nie som väzeň, nie som väzeň, nie som väzeň, ale občas mi ešte sta-
rý strach spôsobuje zimomriavky a zdá sa mi, že sa nedokážem 
oslobodiť od klaustrofóbie, ktorá mi zviera hrdlo.

Dala som toľko sľubov, keď som sem prišla.
Teraz si nimi nie som až taká istá. Teraz mám obavy. Teraz 

ma myseľ zrádza, pretože každé ráno vyleziem z postele s vyde-
senými očami a spotenými dlaňami. Záchvat nervozity mi drie-
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me v hrudi, vlastne ju tam mám priamo zabudovanú a hrozí, že 
vybuchne. Tlak sa zosilňuje, zosilňuje a zosilňuje.

Život tu nie je taký, aký som čakala.
Môj nový svet je vrytý do bronzu, zaliaty v striebre, topí sa 

v pachu kameňa a ocele. Vzduch je ľadový, podložky sú oran-
žové; svetlá a vypínače pípajú a blikajú, sú elektronické a elek-
trické, neónovo žiaria. Je tu rušno, zaneprázdnené telá, chodby 
pre plnené šepotom a krikom, búchajúce nohy a zamyslené kro-
ky. Ak sa pozorne započúvam, začujem zvuk pracujúcich myslí, 
zvraštené čelá, prsty ťukajúce o brady, pery a stiahnuté obočia. 
Nápady sa nosia vo vreckách, myšlienky dvíhajú konček jazy-
ka, oči sú zúžené od sústredenia a opatrne plánujú to, čo by ma 
malo zaujímať.

Lenže nič nefunguje a všetky moje časti sú zlomené.
Mala by som ovládať svoju energiu, hovorí Castle. Naše dary 

sú rozličnými druhmi energie. Hmota sa netvorí ani neničí, po-
vedal mi, a keďže sa náš svet zmenil, zmenila sa aj energia, kto-
rá je v ňom. Naše schopnosti sú z vesmíru, z iných substancií, 
z iných energií. Nejde o anomálie. Sme nevyhnutnosťou zvráte-
ných manipulácií s našou Zemou. Naša energia odniekiaľ pochá-
dza, povedal. A je niekde v chaose okolo nás.

Dáva to zmysel. Pamätám si, ako vyzeral svet, keď som z neho 
odišla.

Pamätám si špinavú oblohu a následné západy slnka, ktoré 
spľasli pod mesiacom. Spomínam si na popraskanú zem a na 
pichľavé kríky, ktoré boli kedysi zelené, ale teraz sú už skoro 
hnedé. Myslím na vodu, ktorú nemôžeme piť a na vtáky, ktoré 
nelietajú, a na to, ako sa naša civilizácia zredukovala na ohrade-
né oblasti, ktoré sa rozprestierajú na plochách, čo zostali z našej 
spustošenej zeme.

Naša zem je ako poškodené telo, ako stovky kúsočkov kryštá-
lu, ktorý zlepili dokopy. Roztrieštili nás a znovu opravili. Prinú-
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tili nás, aby sme každý jeden deň predstierali, že fungujeme rov-
nakým spôsobom, ako od nás očakávajú. Lenže to je klamstvo, 
všetko je lož. Každý človek, miesto, vec a nápad je klamstvom.

Nefungujem správne.
Som len dôsledkom katastrofy.
2 týždne som bola na okraji cesty, opustená, takmer zabudnu-

tá. Už som tu 2 týždne a za 2 týždne som sa zabývala na poste-
li z vaječných škrupín a čakám, kedy niečo pukne, či budem 
 prvá, kto ju zlomí. Zaujímalo by ma, kedy sa všetko rozpadne. 
Za 2 týždne som mala byť šťastnejšia, zdravšia, mala som spať 
lepšie, tuhšie na tomto bezpečnom mieste. Namiesto toho sa 
strachujem, čo sa stane, keď ak sa to nepodarí, ak neprídem na 
to, ako správne trénovať, ak niekoho zraním zámerne nechtiac.

Pripravujeme sa na krvavú vojnu.
Preto trénujem. Všetci trénujeme, aby sme zložili Warnera 

a jeho ľudí. Aby sme načas vyhrali aspoň jednu bitku. Aby sme 
obyvateľom nášho sveta ukázali, že ešte stále máme nádej – že 
sa nemusia zmieriť s požiadavkami nového systému a že sa nemu-
sia stať otrokmi režimu, ktorému ide len o moc a vykorisťovanie. 
Súhlasila som s bojom. Budem bojovníčkou. Použijem svoju silu 
proti svojmu svedomiu. Lenže pomyslenie na to, že svoju ruku 
položím na niečí chrbát vo mne vyvoláva spomienky, pocity a zá-
plavu sily, s ktorou mám do činenia len vtedy, keď sa dostanem 
do kontaktu s kožou, ktorá nie je imúnna voči mojej. Ide o príval 
neporaziteľnosti; o trýznivý druh eufórie; o vlnu sily, ktorá pre-
niká každým pórom môjho tela. Neviem, čo mi to spôsobí. Ne-
tuším, či môžem veriť sama sebe a tešiť sa z toho, že niekomu 
inému spôsobím bolesť.

Viem len to, že Warnerove posledné slová sa mi zasekli v hru-
di a ja zo seba nedokážem dostať von mrazivú pravdu, ktorá mi 
môže rozseknúť hrdlo.

Adam ani len netuší, že Warner sa ma môže dotýkať.
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Vlastne to nevie nikto.
Warner mal byť mŕtvy. Warner mal byť mŕtvy, pretože som ho 

mala zastreliť, ale nikto nepredpokladal, že by som mala vedieť, 
ako sa strieľa zo zbrane. Takže teraz čakáme, že si ma nájde.

Prišiel bojovať.
Pre mňa.

Som_zlomena_SK.indd   10Som_zlomena_SK.indd   10 31.7.2013   7:10:3431.7.2013   7:10:34



11

DVA

Ostré zaklopanie a dvere sa rozletia.
„Ach, slečna Ferrarsová. Neviem, čo si myslíte, že dosiahnete 

tým, že budete sedieť v kúte.“ Castlov ľahký úsmev vtancuje do 
miestnosti skôr než on sám.

Ťažko sa nadýchnem a pokúšam sa pozrieť na Castla, ale ne-
môžem. Namiesto toho zašepkám ospravedlnenie a počúvam 
pokorný tón mojich slov, ktoré sa ozývajú v tejto veľkej miest-
nosti. Cítim, že moje trasúce sa prsty zvierajú hrubé vypchané 
matrace, ktoré sú na zemi, a premýšľam nad tým, že odkedy som 
sem prišla, nedosiahla som vôbec nič. Je také ponižujúce, ne-
smierne ponižujúce sklamať jediného človeka, ktorý bol ku mne 
kedy láskavý.

Castle stojí priamo predo mnou, čaká, kým sa konečne po-
zriem hore. „Netreba sa ospravedlňovať,“ vraví. Jeho ostré a jasné 
hnedé oči a priateľský úsmev ľahko spôsobia, že človek zabudne 
na to, že práve on je vodcom Bodu Omega. Vodcom celého pod-
zemného hnutia, ktoré sa má postaviť do boja s novým systémom. 
Hlas má príliš jemný, príliš láskavý, čo je ešte horšie. Občas si 
 želám, aby na mňa jednoducho nakričal. „Ale,“ pokračuje, „mu-
síte sa naučiť, ako ovládať svoju energiu, slečna Ferrarsová.“

Pauza.
Chôdza.
Rukami sa dotýka kopy tehál, ktoré som mala zničiť. Predstie-

ra, že si nevšimol moje červené oči ani kovové rúrky, ktoré som 
porozhadzovala po miestnosti. Jeho pohľad sa opatrne vyhýba 
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krvavým škvrnám na drevených doskách, ktoré má poruke; ne-
pýta sa ma, prečo tak pevne zvieram päste, ani či som sa znovu 
zranila alebo nie. Zodvihne hlavu smerom ku mne, ale uprene 
zíza na miesto za mnou. Hlas má jemný, keď rozpráva. „Viem, 
že je to pre vás ťažké,“ vraví. „Ale musíte sa učiť. Musíte. Závisí 
od toho váš život.“

Ťažko preglgnem, v priepasti medzi nami počujem ozvenu 
svojho hlbokého nádychu. Prikývnem, opriem sa o stenu, zací-
tim chlad a bolesť tehál, ktoré ma tlačia do chrbtice. Kolená si 
pritiahnem k hrudi a cítim, ako mi na chodidlá tlačia ochranné 
matrace, ktoré pokrývajú zem. Slzy mám na krajíčku, bojím sa, 
že začnem kričať. „Len neviem ako,“ poviem mu napokon. „Nič 
z tohto neviem. Dokonca neviem ani len to, čo mám robiť.“ Zí-
zam na strop a žmurkám, žmurkám, žmurkám. Oči mi žiaria 
a vlhnú. „Neviem, ako prinútiť isté veci, aby sa stali.“

„Potom musíte premýšľať,“ vraví Castle, nedáva sa odradiť. 
Zdvihne odhodenú kovovú rúru. V rukách sa ju snaží odvážiť. 
„Musíte nájsť spojitosti medzi udalosťami, ktoré sa udiali. Keď 
ste prerazili betón vo Warnerovej mučiarni – keď ste prerazili 
oceľové dvere, aby ste zachránili pána Kenta – čo sa vtedy vlastne 
stalo? Prečo ste v týchto dvoch situáciách boli schopná reagovať 
takýmto výnimočným spôsobom?“ Posadí sa len kúsok odo mňa. 
Rúru posunie smerom ku mne. „Potrebujem, aby ste analyzovali 
svoje schopnosti, slečna Ferrarsová. Musíte sa sústrediť.“

Sústrediť sa.
Je to len jedno slovo, ale aj to je dosť, stačí to na to, aby mi 

prišlo zle. Zdá sa, že každý chce, aby som sa sústredila. Najprv to 
bol Warner, kto chcel, aby som sa sústredila, a teraz Castle.

Nikdy som nebola schopná dotiahnuť veci do konca.
Castle a jeho hlboký a smutný povzdych ma vrátia späť do sú-

časnosti. Vstáva. Uhládza si svoje námornícke sako, zdá sa, že je 
to jediné sako, čo vlastní. Letmým pohľadom zachytím striebor-

Som_zlomena_SK.indd   12Som_zlomena_SK.indd   12 31.7.2013   7:10:3431.7.2013   7:10:34



13

ný symbol omega, ktorý má vyšitý na zadnej strane. Zamyslená 
ruka sa dotkne končeka jeho chvosta; svoje dredy si vždy sta-
rostlivo zopne do uzla, ktorý mu zakrýva krk. „Odmietate prijať 
samu seba,“ vraví jemne. „Možno by ste pre zmenu mali pra-
covať s niekým iným. Možno by vám v rozlúsknutí problémov 
pomohol nejaký partner – teda v tom, aby ste prišli na to, aké je 
spojenie medzi dvoma udalosťami, ktoré som spomenul.“

Ramená mi tuhnú od prekvapenia. „Myslím, že ste vraveli, že 
musím pracovať sama.“

Prižmúri oči. Poškriabe sa pod uchom a druhú ruku si strčí 
do vrecka. „Vlastne som nechcel, aby ste pracovali sama,“ vraví, 
„ale nikto sa na túto úlohu dobrovoľne neprihlásil.“

1 potom 2 potom 15 skál mi udrie do žalúdka. Niektoré z nich 
mi uviazli v priedušnici. Neviem, prečo nasávam vzduch, prečo 
som taká prekvapená. Nemala by som byť prekvapená. Nie kaž-
dý je predsa ako Adam.

Nie každý je voči mne odolný tak ako on. Nikto sa ma ne-
dotkol tak ako Adam, a mal z toho potešenie. Nikto, len Warner. 
Ale napriek Adamovým najlepším úmyslom, on so mnou tréno-
vať nemôže. Zaneprázdňujú ho iné veci. Veci, o ktorých mi nikto 
nechce povedať.

Ale Castle na mňa uprene pozerá očami plnými nádeje, šted-
rými očami, očami, ktoré ani len netušia, že nové slová, ktoré 
mi práve povedal, sú ešte horšie. Horšie, pretože aj keď poznám 
pravdu, stále bolí počúvať ich. Bolí ma, keď si spomeniem, že 
hoci by som mohla s Adamom žiť v šťastnej bubline, zvyšok sveta 
ma aj tak bude stále považovať za hrozbu. Príšeru. Anomáliu.

Warner mal pravdu. Nezáleží na tom, kam utečiem. Zdá sa, 
že pred týmto nebudem môcť ujsť.

„Čo sa zmenilo?“ pýtam sa ho. „Kto je teraz ochotný trénovať 
ma?“ Odmlčím sa. „Vy?“

Castle sa usmieva.
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Ide o druh úsmevu, ktorý mi zaplaví krk pokorujúcou horú-
čosťou a moju hrdosť mi prepichne stavec. Musím odolať poku-
šeniu zdrhnúť cez dvere.

Prosím, prosím, prosím, neľutujte ma, presne to mu chcem 
povedať.

„Kiežby som mal čas,“ odpovedá mi Castle. „Ale Kenji má 
konečne voľno – podarilo sa nám reorganizovať jeho rozvrh – 
navyše povedal, že s vami bude rád pracovať.“ Chvíľa váhania. 
„Teda, samozrejme, ak to nebude prekážať vám.“

Kenji.
Chcem sa nahlas zasmiať. Kenji by bol jediný, kto by bol 

ochotný pre mňa riskovať a pracovať so mnou. Raz som ho už 
zranila. Nechtiac. Ale odkedy nás po prvý raz zaviedol do Bodu 
Omega, netrávili sme spolu veľa času. Bolo to len, ako keby si 
splnil úlohu, naplnil misiu. Keď všetko dokončil, vrátil sa k svoj-
mu vlastnému životu.

Kenji je tu, očividne, dôležitý. Robí milión vecí. Usmerňuje 
ostatných. Zdá sa, že ľudia ho majú radi, dokonca ho rešpektujú.

Zaujímalo by ma, či ho niekedy videli tak ako ja prvýkrát – 
odporný a vulgárny Kenji.

„Iste,“ hovorím Castlovi a prvýkrát, odkedy prišiel, sa pokú-
šam vystrúhať potešený výraz tváre. „Znie to skvelo.“

Castle vstáva. Oči má jasné, nedočkavé a zračí sa v nich ľah-
ký závan potešenia. „Perfektné. Dohodnem vám stretnutie zajtra 
ráno po raňajkách. Môžete sa spoločne najesť a potom pôjdete 
rovno spolu.“

„Och, ale ja zvyčajne...“
„Viem.“ Castle ma preruší. Úsmev sa mu teraz zmenšuje do 

úzkej čiarky, čelo má pokrčené pre záujem. „Rada jedávate s pá-
nom Kentom. Viem to. Ale s ostatnými ste sotva strávili čo i len 
minútu, slečna Ferrarsová, a ak tu mienite zostať, musíte nám 
začať dôverovať. Ľudia z Bodu Omega majú ku Kenjimu blízko. 
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Môže sa za vás zaručiť. Ak vás spolu uvidia, nebudú sa tak desiť 
vašej prítomnosti. Pomôže vám to zvyknúť si u nás.“

Horúčava sa mi po tvári rozlieva ako vriaci olej, ktorým ma 
niekto pofŕkal. Ustúpim, cítim, ako mi šklbe prstami, snažím sa 
nájsť miesto, kam by som sa mohla pozerať, pokúšam sa pred-
stierať, že necítim bolesť, čo sa mi zasekla v hrudi. Musím tri-
krát prehltnúť , než dokážem odpovedať. „Oni... oni sa ma boja,“ 
vravím mu, šepkám, slabnem. „Nechcem... nechcela som nikoho 
obťažovať. Nechcela som sa im postaviť do cesty...“

Castle zavzdychá, dlho a nahlas. Pozerá dole a hore a škria-
be sa pod bradou. „Majú len obavy,“ povie nakoniec, „pretože 
vás nepoznajú. Keby ste sa len o trošku viac snažili, stačilo by 
len malé úsilie niekoho spoznať...“ Zastaví sa. Mračí sa. „Sleč-
na Ferrarsová, ste tu už dva týždne a sotva ste sa porozprávali so 
svojimi spolubývajúcimi.“

„Ale to nie... Myslím, že sú skvelé.“
„A aj tak ich ignorujete? Netrávite s nimi čas? Prečo?“
Pretože nikdy predtým som nemala žiadne kamarátky. Preto-

že sa bojím, že niečo pokazím, poviem niečo nesprávne a ony ma 
začnú nenávidieť presne ako všetky iné dievčatá, ktoré som do-
teraz poznala. Mám ich veľmi rada, preto by ma ich neodvratné 
odmietnutie bolelo ešte viac.

Nepoviem nič.
Castle pokýva hlavou. „Keď ste prišli, vyzeralo to tak nádej-

ne. Zdalo sa, že k Brendanovi ste sa správali takmer priateľsky. 
Neviem, čo sa stalo,“ pokračuje Castle. „Myslel som, že sa vám 
tu bude dariť.“

Brendan. Chudý chlapec s platinovo blond vlasmi a so žila-
mi, v ktorých mu prúdi elektrický prúd. Spomínam si naň. Bol 
ku mne milý. „Brendan sa mi páči,“ hovorím Castlovi zmätene. 
„Hnevá sa na mňa?“

„Hnevá?“ Castle kýva hlavou a nahlas sa smeje. Na moju 
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otázku neodpovedá. „Nerozumiem, slečna Ferrarsová. Snažím 
sa byť trpezlivý, snažím sa vám dať dostatok času, ale priznávam, 
že som celkom popletený. Boli ste úplne iná, keď ste sem prvý 
raz prišli – tešili ste sa, že ste tu! No netrvalo to ani týždeň a už 
ste sa stiahli. Keď kráčate po chodbách, na nikoho sa ani len ne-
pozriete. Čo sa stalo s konverzáciou? S priateľstvom?“

Áno.
Trvalo mi deň, kým som sa zabývala. 1 deň, kým som sa 

porozhliadala okolo. 1 deň som bola nadšená z nového života 
a 1 deň trvalo ostatným, kým zistili, kto som a čo som urobila.

Castle nepovie ani slovo o matkách, ktoré vídam na chodbách 
a ktoré dávajú pozor na svoje deti, aby mi nestáli v ceste. Nespo-
mína nepriateľské pohľady a neprívetivé slová, ktoré počúvam, 
odkedy som sem prišla. Nepovie nič o deťoch, ktoré varovali, aby 
sa odo mňa držali čo najďalej, a ani o hŕstke starších ľudí, ktorí 
ma pozorujú až príliš zblízka. Môžem si len domýšľať, čo o mne 
počuli, odkiaľ pochádzajú ich príbehy.

Juliette.
Dievča so smrteľným dotykom, ktoré dokáže vysať silu a ener-

giu z prchkých ľudských bytostí, až kým neochabnú. Stanú sa 
z nich paralyzované trosky dychčiace na zemi. Dievča, ktoré väč-
šinu svojho života strávilo v nemocniciach a v centrách pre mla-
distvých, dievča, ktoré odvrhli jej vlastní rodičia. Označili ju za 
duševne chorú, šialenú a odsúdili ju do izolácie ústavu pre cho-
robomyseľných, v ktorom sa báli žiť aj potkany.

Dievča.
Také hladné po moci, že zabilo dieťa. Umučila batoľa. Dospe-

lého muža zložila na kolená a lapal po dychu. Nemá v sebe ani 
len toľko slušnosti, aby sa sama zabila.

Nič z toho nie je klamstvom.
Tak pozerám na Castla, ktorý si všimne farbu v mojich lícach 

a zmení tému. Rýchlo prikývne, zhlboka sa nadýchne, poklope 
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si po hodinkách a povie: „Tri hodiny do večierky,“ otočí sa na 
odchod.

Pri dverách sa zastaví.
„Slečna Ferrarsová,“ povie zrazu, jemne a bez toho, aby sa 

otočil. „Rozhodli ste sa, že s nami zostanete, že s nami budete 
bojovať, že sa stanete členom Bodu Omega.“ Prestávka. „Bude-
me potrebovať vašu pomoc. Obávam sa, že nám dochádza čas.“

Sledujem, ako odchádza.
Počúvam jeho vzďaľujúce sa kroky, ktoré sa ozývajú spolu s jeho 

poslednými slovami, a hlavou sa opriem o stenu. Zatváram oči pred 
stropom. Počujem jeho hlas, vážny a plynulý, ozýva sa mi v ušiach.

Dochádza nám čas, povedal.
Ako keby bol čas vecou, ktorá môže dôjsť. Ako keby sme ju 

merali miskami, ktoré nám dali pri narodení. Ak z nich budeme 
jesť prirýchlo alebo priveľa, alebo tesne pred zoskokom do vody, 
náš čas bude stratený, premárnený, vyčerpaný. Minie sa.

Ale čas je niečo, čo je za hranicou nášho konečného vníma-
nia. Je nekonečný, existuje mimo nás; nemôže nám dôjsť, nemô-
žeme ho prehrať ani nájsť spôsob, ako si ho udržať. Čas ide ďalej 
aj vtedy, keď my nie.

Máme veľa času, presne to mal Castle povedať. Máme všetok 
čas sveta, to mi mal povedať. Ale nepovedal, pretože myslel na... 
tik-tak... na to, že náš čas sa mení. Tik-tak. Ženie sa dopredu, 
smeruje úplne novým smerom, tvárou naráža na niečo iné a

tik
tik
tik
tik
tik
schyľuje sa k vojne.
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TRI

Odtiaľto sa ho môžem dotýkať.
Jeho tmavomodré oči. Jeho tmavohnedé vlasy. Jeho košeľa, 

príliš obtiahnutá na správnych miestach a jeho pery, jeho pera-
mi mu trhá, akoby chcel zapáliť oheň v mojom srdci. Nestihnem 
ani len zažmurkať a už ma drží v náručí.

Adam.
„Hej, ty,“ zašepká mi priamo pri krku.
Potláčam chvenie, keď sa mi krv nahrnie do červenkastých 

líc a na chvíľu, na malú chvíľu sa uvoľním a dovolím mu, aby ma 
pevne držal. „Ahoj,“ usmievam sa a vdychujem jeho vôňu.

Zmyselné, presne také to je.
Zriedka sa vídame osamote. Adam je v izbe s Kenjim, zatiaľ 

čo jeho malý brat, James, a ja spíme v izbe s dvojičkami – lie-
čiteľkami. Pravdepodobne máme menej než 20 minút, kým sa 
dievčatá vrátia späť, mám v pláne čo najviac vyťažiť z takejto prí-
ležitosti.

Oči mám zatvorené.
Adam ma rukami drží okolo pása, priťahuje ma bližšie a po-

tešenie z tohto okamihu je také obrovské, že sa mi sotva darí ne-
chvieť sa. Akoby moja koža aj kosti žiadostivo túžili po kontakte, 
prudkej láske a ľudskom pôsobení už tak dlho, že neviem, ako sa 
ovládať. Som dieťa, ktoré zomiera od hladu a pokúša sa napchať 
si toho do žalúdka čo najviac. Hlcem tieto chvíle, akoby som sa 
mala ráno prebudiť a zistiť, že ešte stále zametám popol pre svo-
ju nevlastnú matku.
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Ale potom na čele zacítim Adamove pery a moje obavy sa 
zmenia na pekné šaty. Predstieram, že som na chvíľku niekým 
iným.

„Ako sa máš?“ pýtam sa. Cítim sa trápne, pretože moje slová 
sú ešte stále roztrasené, aj keď ma držal. Nedokážem ho pustiť. 
Nechcem ho pustiť. Nikdy. Nikdy viac.

Telo sa mu začne triasť od smiechu. Jemného, príjemného 
a chápajúceho. No na moju otázku neodpovedá, viem, že neod-
povie.

Toľko ráz sme sa spolu snažili niekam vytratiť, no vždy nás 
chytili a potrestali za našu nedbalosť. Po večierke nesmieme 
opúšťať svoje izby. Keď už raz skončilo naše šťastné obdobie – 
miernosť, ktorú nám zabezpečil náš náhly príchod – spolu s Ada-
mom sme museli začať dodržiavať rovnaké pravidlá ako všetci 
ostatní. A tu je naozaj veľa pravidiel, ktoré treba dodržiavať.

Ochranné opatrenia – kamery sú všade, za každým rohom, 
v každej chodbe – sú tu najmä preto, aby nás ochránili v prípade 
útoku. V noci majú služby strážnici, hľadajú akýkoľvek podozrivý 
zvuk, pohyb alebo aspoň náznak porušenia pravidiel. Castle a jeho 
ľudia ostražito chránia Bod Omega. Nie sú ochotní podstúpiť naj-
menší risk. Ak sa nepovolané osoby dostanú príliš blízko k úkrytu, 
niekto musí urobiť niečo, čo je nevyhnutné, aby ich dostali preč.

Castle tvrdí, že práve vďaka ostražitosti ich už veľmi dlho ne-
môžu nájsť. Ak mám byť úprimná, jeho prísnosť mi pripadá lo-
gická. Ale tieto striktné opatrenia ma držia ďaleko od Adama. 
Vídame sa len počas raňajok, obedov a večerí, teda vždy, keď 
nás obklopujú ľudia. Všetok voľný čas trávim zamknutá vo svojej 
izbe, kde mám trénovať, aby som sa naučila ovládať svoju ener-
giu. Adama to trápi rovnako ako mňa.

Dotýkam sa jeho líca.
Zhlboka sa nadýchne. Otočí sa ku mne. Očami mi povie pri-

veľa. Toľko, že sa musím otočiť, pretože to prežívam veľmi inten-
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zívne. Kožu mám precitlivenú, konečne sa prebudila a hučí v nej 
život, hemžia sa v nej pocity, ktoré sú také intenzívne, že mi pri-
padajú až neslušné.

Už to neviem skrývať.
Vidí, čo mi spôsobuje, čo sa so mnou deje, keď ma prstami 

škrabká po koži, keď sa perami príliš priblíži k mojej tvári, keď 
teplo jeho tela spôsobí, že musím privrieť viečka a údy sa mi za-
čnú chvieť a pod tlakom sa mi doslova začínajú podlamovať aj 
kolená.

Aj ja vidím, čo to robí s ním, keď vie, že na mňa vplýva. Ob-
čas ma mučí tým, že sa na mňa pridlho usmieva, aby medzi nami 
vytvoril most. Vychutnáva si zvuk môjho srdca, ktoré mi trieska 
v hrudi, aj ostré nádychy, s ktorými bojujem, pretože ich chcem 
mať pod kontrolou, i spôsob ako asi stokrát prehĺtam, kým ku 
mne podíde a pobozká ma. Nedokážem sa na neho pozrieť bez 
toho, aby som znovu neprežila každý okamih, čo sme spolu za-
žili, každú spomienku na jeho pery, dotyky, vôňu, pokožku. Je to 
na mňa priveľa, priveľa, priveľa nových skvelých pocitov, ktoré 
som doteraz nepoznala, necítila a nemala k nim prístup.

Občas mám strach, že ma to zabije.
Vyslobodzujem sa z jeho objatia; som rozhorúčená aj mrz-

nem, cítim, že sa chvejem, no pritom dúfam, že sa mi podarí 
dostať sa pod kontrolu. Dúfam, že zabudne na to, ako ľahko ma 
dokáže ovplyvniť. Potrebujem chvíľku, aby som sa dala doko-
py. Zakopnem a tvár si zakrývam rukami a snažím sa premýšľať 
nad tým, čo poviem, no všetko sa už trasie a ja zachytím, ako sa 
na mňa pozerá. Vyzerá, akoby ma jedným dúškom hltal úplne 
celú.

Nie, myslím, že to je to slovo, ktoré počujem vychádzať z jeho 
úst.

Potom si pamätám už len jeho ruky, zúfalý tón jeho hlasu, 
keď ma volá po mene, nakoniec sa rozmotám v jeho objatí. Som 
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napätá a rozpadávam sa, nesnažím sa ovládať chvenie vo svojich 
kostiach, je taký horúci, jeho koža je taká horúca, už ani neviem, 
kde sa nachádzam.

Pravou rukou mi skĺzne po chrbte a trhne zipsom, čo mi drží 
pokope odev. Už je v polovici rozopínania a mne je to jedno. Mu-
sím si vynahradiť 17 rokov a chcem cítiť úplne všetko. Nezaují-
ma ma čakanie a riskovanie typu „ktovie“ a „čo ak“ a obrovské 
ľutovanie. Chcem cítiť všetko, pretože čo ak sa zobudím a zistím, 
že tento fenomén skončil, záručná doba vypršala, že moja šanca 
prišla, ja som jej nevenovala pozornosť, a už sa nikdy nevráti? Že 
tieto ruky už nikdy viac nezacítia teplo.

Nemôžem.
Neurobím to.
Neuvedomujem si, že sa naň tlačím, až kým nezacítim kon-

túry jeho tela pod jeho tenkým bavlneným odevom. Ruky mi 
skĺznu pod jeho košeľu a počujem jeho napätý dych. Cítim na-
pnuté šľachy jeho tela a keď pozriem hore, vidím, že zatvoril oči. 
Výraz jeho tváre mi pripomína druh bolesti, zrazu mi jeho ruky 
vkĺznu do vlasov. Som zúfalá, jeho pery sú tak blízko. Nakloní 
sa, gravitácia sa stráca, nohami sa už nedotýkam podlahy a vzná-
šam sa, lietam, nič ma nedrží pri zemi. Hurikán v mojich pľúcach 
a  tlkot srdca je prirýchly.

Naše pery
sa dotýkajú
a ja viem, že sa rozpadnem. Bozkáva ma, akoby ma stratil 

a znovu našiel. Vyšmyknem sa, no viem, že ma nikdy nepustí. 
Chcem kričať, niekedy sa chcem zrútiť, niekedy chcem zomrieť, 
pretože už viem, aké to je žiť s takýmto bozkom, srdcom, jem-
ným vzplanutím, vďaka ktorému sa cítim, akoby som sa napila 
slnka, akoby som zjedla oblaky 8, 9 a 10.

Toto.
Toto vo mne vyvoláva túžbu.

Som_zlomena_SK.indd   21Som_zlomena_SK.indd   21 31.7.2013   7:10:3531.7.2013   7:10:35



22

Odtiahne sa, ťažko dýcha a jeho ruky mi skĺznu pod jemný 
materiál môjho odevu. Je taký horúci, má horúcu kožu a myslím, 
že som to už povedala, ale nepamätám si to, pretože som taká 
rozrušená, že keď prehovorí, celkom mu nerozumiem.

Ale niečo povedal.
Jeho slová v mojom uchu, hlboké a chrapľavé, no ja zachytím 

len nezrozumiteľnú reč, spoluhlásky a samohlásky, ktoré tvoria 
nezrozumiteľné slabiky. Všetko je pomiešané. Údery jeho srdca 
narážajú do jeho hrude a valia sa na mňa. Prstami stopuje tajné 
odkazy na mojom tele. Jeho ruky sa kĺžu po hladkom hodváb-
nom materiáli tohto odevu, skĺzavajú k mojim stehnám, poza 
moje kolená a hore, hore, hore. Chcem vedieť, či je možné om-
dlieť a zároveň byť pri vedomí. Stavím sa, že takto nejako vyze-
rá aj dýchavičnosť. Zrazu nás stiahne dozadu. Chrbtom tresne 
o stenu. Pevne mi zovrie bedrá a pritiahne ma k svojmu telu.

Lapám po dychu.
Jeho pery sú na mojom krku. Mihalnicami ma šteklí pod bra-

dou a vraví niečo, čo znie ako moje meno a bozkáva mi kľúč-
nu kosť, bozkáva oblúk pod mojím ramenom a jeho pery, jeho 
pery a jeho ruky a jeho pery hľadajú krivky a svahy môjho tela, 
hruď sa mu nadvihuje, keď zastane a povie: „Bože, vyzeráš tak 
 dobre.“

A moje srdce vyletí priamo na mesiac.
Milujem, keď mi to hovorí. Milujem, keď vraví, že sa mu páči 

spôsob, akým ma cíti, pretože to je v rozpore so všetkým, čo som 
celý život počúvala. Kiežby som si jeho slová mohla skryť do 
vrecka, len aby som sa ich mohla dotknúť a z času na čas si pri-
pomenúť ich existenciu.

„Juliette.“
Sotva dýcham.
Sotva sa dokážem pozrieť hore. Nevidím nič, len absolút-

nu dokonalosť tejto chvíle, ale ani na tom nezáleží, pretože sa 
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usmie va. Usmieva sa, akoby mu niekto navliekol hviezdy na pery 
a pozerá sa na mňa, pozerá sa, akoby som bola všetkým. Chce 
sa mi plakať.

„Zatvor oči,“ zašepká.
Dôverujem mu.
Zatváram ich.
Oči mám zatvorené a on pobozká najprv jedno, potom druhé. 

Potom moju bradu, nos, čelo. Moje líca. Obidva spánky.
Každý
kúsok
môjho krku
a
zrazu sa odtiahne preč tak rýchlo, že si udrie hlavu o drsnú 

stenu. Unikne mu zopár vyberaných slov, kým sa spamätá. Som 
zamrznutá, vyľakaná a zrazu vystrašená. „Čo sa stalo?“ zašep-
kám, hoci sama neviem, prečo šepkám. „Si v poriadku?“

Adam sa zo všetkých síl snaží nevystrúhať grimasu, ale ťaž-
ko dýcha, obzerá sa dookola a kokce: „P-prepáč.“ Rukou si drží 
hlavu. „To bolo... myslím, teda myslel som...“ Odvráti zrak. Od-
kašle si. „Myslím... myslel som, že niečo počujem. Myslel som, 
že niekto ide priamo sem.“

Samozrejme.
Adam tu nesmie byť.
Chlapci a dievčatá bývajú v rozdielnych krídlach Bodu Ome-

ga. Castle tvrdí, že je to najmä preto, aby sa dievčatá cítili bez-
pečne, hlavne, keď máme spoločné sprchy, takže väčšinou s tým 
nemám problém. Teší ma, že sa nemusím o svoju sprchu deliť 
s nejakými starými chlapmi. Ale na druhej strane, je to pre nás 
dvoch o to ťažšie. Vždy keď sa nám podarí ukradnúť si pre seba 
aspoň chvíľku, až príliš si uvedomujeme, že nás môžu odhaliť.

Adam sa opiera o stenu a mykne ho. Načiahnem sa, aby som 
sa mu dotkla hlavy.
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Ustúpi.
Zamrznem.
„Si v poriadku...?“
„Hej.“ Vzdychne. „Len... chcem tým povedať...“ pokýva hla-

vou. „Neviem.“ Stíši hlas. Sklopí oči. „Neviem, čo to so mnou, 
do pekla, je.“

„Hej.“ Končekmi prstov sa mu dotýkam brucha. Bavlna jeho 
košele je ešte stále teplá od horúčosti jeho tela. Musím odolať 
nutkaniu zaboriť si doň svoju tvár. „To je v poriadku,“ vravím 
mu. „Len si bol opatrný.“

Zvláštne sa usmeje. Zdá sa, že je smutný. „Nehovorím o svo-
jej hlave.“

Zízam na neho.
Otvára ústa. Zatvára ich. Znovu ich otvára. „Ide o... teda, 

 chcem tým povedať, že ide o toto...“ Kývne.
Nedokončí. Nepozerá na mňa.
„Nerozumiem...“
„Strácam rozum,“ vraví, ale šepká to tak, akoby si sám nebol 

istý tým, že to hovorí nahlas.
Pozerám na neho. Pozerám a žmurkám, a potkýnam sa o slo-

vá, ktoré nevidím, nemôžem nájsť a nedokážem vysloviť.
Pokýva hlavou.
Trie si temeno hlavy a zdá sa, že sa cíti trápne. Bojujem, sna-

žím sa pochopiť prečo. Adam sa predsa nikdy necíti trápne. 
Nikdy sa necíti trápne.

Znie napäto, keď konečne prehovorí. „Tak dlho som čakal, 
kým budem s tebou,“ vraví, „chcel som to, chcel som teba a te-
raz, po tom všetkom...“

„Adam, o čom to...“
„Nemôžem spávať. Nemôžem zaspať a stále na teba myslím – 

stále a nemôžem...“ Odmlčí sa. Dlane si pritlačí na čelo. Zatvorí 
oči. Otočí sa k stene, takže mu nevidím do tváre. „Mala by si to 
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vedieť – musíš to vedieť,“ hovorí, slová sú priame, zdá sa, že ho 
vyčerpávajú, „že som ešte nikdy nechcel nič tak veľmi ako teba. 
Nič. Pretože toto, chcem tým povedať, bože, chcem ťa, Juliette, 
chcem... chcem...“

Jeho slová ochabujú, keď sa ku mne otočí. Oči má svetlé, emó-
cie mu zaplavujú tvár. Jeho pohľad pretrváva na krivkách môjho 
tela dostatočne dlho na to, aby som sa začala podobať na prcha-
vú tekutinu, čo mi prúdi v žilách.

Roznecuje vo mne túžbu.
Chcem niečo povedať, niečo správne, vyrovnané a upokojujú-

ce. Chcem mu povedať, že tomu rozumiem, že ja chcem presne 
tú istú vec, že chcem jeho, ale táto chvíľa mi pripadá taká napätá 
a skutočná, a naliehavá, že som napoly presvedčená, že sa mi to 
všetko len sníva. Akoby som poznala len posledné písmená abe-
cedy, mám poruke Q a Z a keď si konečne spomeniem, že niekto 
už predsa len vynašiel slovník, tak odo mňa odvráti zrak.

Ťažko preglgne, oči má sklopené. Znovu sa na mňa pozrie. 
Jednu ruku má vo vlasoch, druhú má stočenú a päsťou sa dotý-
ka steny. „Nemáš poňatia,“ vraví nepokojne, „čo mi spôsobuješ. 
Ako sa pre teba cítim. Keď sa ma dotýkaš...“ Roztrasenou ru-
kou si prebehne po tvári. Takmer sa rozosmeje, ale jeho dych je 
ťažký a nerovnomerný, nepozerá sa mi do očí. Ustupuje, nadáva 
popod nos. Päsťou si udiera do čela. „Ježiš. Čo to, do pekla, ho-
vorím. Do riti. Prepáč, zabudni na to – zabudni, že som niečo 
povedal – mal by som ísť...“

Pokúšam sa ho zastaviť, skúšam nájsť svoj hlas, snažím sa po-
vedať: „To je v poriadku,“ ale teraz som nervózna, taká nervóz-
na, taká zmätená, pretože nič z tohto mi nedáva zmysel. Nerozu-
miem, čo sa to deje alebo prečo sa zdá byť taký neistý sebou, 
nami, ním a mnou a všetkými tými zámenami, ktoré sa dajú po-
spájať. Neodmietam ho. Nikdy som ho neodmietala. Moje city 
voči nemu boli vždy také jasné – nemá dôvod cítiť sa mnou ne-
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istý, neviem, prečo sa na mňa pozerá tak, akoby sa niečo po-
kazilo...

„Je mi to tak ľúto,“ vraví. „Nemal... nemal som nič hovoriť. 
Som len... Do riti. Nemal som prísť. Mal by som ísť – musím 
ísť...“

„Čože? Adam, čo sa stalo? O čom to hovoríš?“
„Toto bol zlý nápad,“ pokračuje. „Som taký sprostý – nemal 

som tu byť...“
„Nie si sprostý – je to v poriadku – všetko je v poriadku...“
Smeje sa, nahlas, prázdno. Ozvena znepokojeného úsmevu 

mu zotrváva na tvári, keď zastane a zíza na nejaký bod nad mo-
jou hlavou. Veľmi dlho nič nepovie, až nakoniec dodá: „No.“ Za-
sekne sa. Snaží sa znieť radostne. „Castle si to nemyslí.“

„Čože?“ dýcham, som zaskočená. Viem, že už sa nerozpráva-
me o našom vzťahu.

„Hej.“ Ruky má zrazu vo svojich vreckách.
„Nie.“
Adam prikývne. Pokrčí plecami. Pozrie na mňa a potom sa 

odvráti. „Neviem. Myslím, že áno.“
„Ale testovanie...“ Nemôžem prestať kývať hlavou. „Našiel 

niečo?“
Adam sa na mňa nepozrie.
„Och, môj bože,“ poviem, vlastne zašepkám, akoby to všetko 

môj šepot mohol uľahčiť a zjednodušiť. „Takže je to pravda? Má 
Castle pravdu?“ Môj hlas je čoraz vyšší, svaly sa mi začínajú zu-
žovať a neviem prečo začínam cítiť strach. Tento pocit sa mi pla-
zí po chrbte. Nemala by som sa báť toho, že aj Adam môže mať 
dar ako ja; mala som vedieť, že to nemôže byť také jednoduché, 
že to nemôže byť také ľahké. Šlo o Castlovu teóriu – podľa nej 
má aj Adam nejakú energiu, ktorá mu umožňuje dotýkať sa ma. 
Castle si nikdy nemyslel, že Adamova imunita voči mojim schop-
nostiam je len šťastnou zhodou okolností. Myslel si, že musí ísť 
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o niečo väčšie, vedeckejšie, špecifi ckejšie. Ja som však vždy chce-
la uveriť tomu, že mám jednoducho šťastie.

A Adam to chcel vedieť. Vlastne bol nadšený, chcel tomu prísť 
na kĺb.

No keď začali testy s Castlom, Adam o tom prestal rozprávať. 
Nikdy mi nepovedal viac, než bolo nevyhnutné. Jeho nadšenie 
však príliš rýchlo opadlo.

Niečo nie je v poriadku.
Niečo nie je v poriadku.
Samozrejme, že je.
„Nemáme nezvratné dôkazy,“ vraví Adam, ale vidím, že stále 

váha. „Čaká ma ešte niekoľko sedení – Castle vraví, že ešte musí 
vyšetriť niekoľko vecí.“

Neunikne mi mechanický spôsob, akým mi Adam toto všet-
ko hovorí. Niečo nie je v poriadku a nemôžem uveriť tomu, že 
doteraz som si nič nevšimla. Nechcela som, uvedomujem si to. 
Nechcela som pripustiť, že Adam vyzerá vyčerpanejšie, podráž-
denejšie a zraniteľnejšie než kedykoľvek predtým. Úzkosť mu za-
sadla na ramená.

„Adam...“
„Nestrachuj sa o mňa.“ Jeho slová neznejú nevľúdne, ale cítiť 

z nich podtón naliehavosti, ktorý si nemôžem nevšímať. Skôr než 
stihnem niečo povedať, začne ma objímať. Prstami mi zazipsu-
je odev, opäť vyzerám slušne. „Som v poriadku,“ vraví. „Na ozaj. 
Len chcem vedieť, či aj ty si v poriadku. Ak si v poriadku ty, tak 
potom aj ja. Všetko je fajn.“ Zalapá po dychu. „Dobre? Všetko 
bude fajn.“ Trasúci sa úsmev na jeho tvári spôsobuje, že môj tep 
zabúda na svoju funkciu.

„Dobre.“ Chvíľu mi trvá, kým znovu dokážem niečo povedať. 
„Dobre, iste, ale...“

Dvere sa otvoria a Sonya so Sarou sú už napoly v izbe, keď 
zamrznú. Oči upierajú na naše dotýkajúce sa telá.
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„Och!“ ozve sa Sara.
„Hm.“ Sonya pozerá dolu.
Adam popod nos zanadáva.
„Môžeme sa vrátiť neskôr...“ jednohlasne vravia dvojičky.
Už mieria k dverám, keď ich zastavím. Nevykopnem ich z ich 

vlastnej izby.
Požiadam ich, aby neodchádzali.
Pýtajú sa ma, či som si tým istá.
Pozriem na Adamovu tvár a viem, že budem ľutovať, že sa 

vzdám čo i len minúty nášho spoločného času, ale viem aj to, 
že nemôžem zneužiť svoje spolubývajúce. Toto je ich osobný 
priestor a už je aj tak skoro čas večierky. Nemôžu sa prechádzať 
po chodbách.

Adam sa už na mňa nepozerá, ale ani on sa nechystá na od-
chod. Nakloním sa a ľahučko ho pobozkám na miesto, kde má 
srdce. Napokon mi pozrie do očí. Nepatrne sa na mňa usmeje 
úsmevom plným bolesti.

„Ľúbim ťa,“ vravím mu potichu, aby ma mohol počuť len on.
Nasleduje krátky, neistý výdych. Zašepká: „Nemáš ani poňa-

tia,“ a odtlačí sa. Otočí sa na päte a zamieri k dverám.
Srdce mi tlčie kdesi v hrdle.
Dievčatá na mňa zízajú. Majú obavy.
Sonya chce niečo povedať, ale potom

vypínač
cvaknutie
záblesk

a svetlá zhasínajú.
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ŠTYRI

Sny sú späť.
Na chvíľku ma opustili, krátko po tom, čo ma uväznili na 

základni s Warnerom. Myslela som, že som vtáka stratila, bie-
leho vtáka so zlatými pásikmi na hlave. Zvykla som ho vídať vo 
svojich snoch; silný a hladko letiaci, plachtil po svete, akoby ho 
poznal lepšie, akoby mal tajomstvá, pre ktoré sme ho nikdy ne-
podozrievali, akoby ma chcel zaviesť niekam do bezpečia. Bol 
pre mňa jediným kúskom nádeje v trpkej temnote ústavu, až 
kým som nestretla jeho dvojča, ktoré má Adam vytetované na 
 hrudi.

Pripadalo mi to, akoby vyletel priamo zo snov len preto, aby 
si odpočinul na jeho srdci. Myslela som, že ide o znamenie, sprá-
vu, ktorá mi má naznačiť, že som v bezpečí. Že som odletela preč 
a konečne našla pokoj, útočisko.

Nečakala som, že toho vtáka ešte niekedy uvidím.
Ale teraz je späť a vyzerá presne tak isto. Je to presne taký 

istý biely vták na modrej oblohe s rovnakou žltou korunkou. 
Len teraz je zamrznutý. Trepoce krídlami, akoby bol v nejakej 
neviditeľnej klietke, akoby bol odsúdený na to, aby navždy opa-
koval ten istý pohyb. Zdá sa, že ten vták lieta; je vo vzduchu; 
krídla mu fungujú. Vyzerá, akoby prudko vyletel k oblohe. No 
uviazol.

Nie je schopný letieť smerom hore.
Nie je schopný padnúť.
Posledný týždeň mávam ten istý sen a každé ráno som sa 
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zobudila s tým, že sa trasiem, chvejem sa v zemitom, ľadovom 
vzduchu, bojujem, aby som upokojila trepanie vo svojej hrudi.

Bojujem, aby som pochopila, čo to znamená.

Vyleziem z postele a vkĺznem do rovnakého odevu, ako každý 
deň; ide o jediný kus oblečenia, ktorý vlastním. Má tmavofi alo-
vý odtieň, vlastne je taký slivkový, že je takmer čierny. Jemne sa 
leskne, na svetle sa trochu trbliece. Odev, ktorý je od krku po zá-
pästia a členky vcelku. Prilieha na kožu, a predsa nie je tesný.

V tomto odeve sa pohybujem ako gymnastka.
Mám na sebe pružné členkové topánky z kože, ktoré sa pri-

spôsobili tvaru mojich nôh a vďaka ktorým sa pohybujem bez 
zvuku, akoby boli na podlahe vankúše. Mám čierne kožené ru-
kavice, ktoré sú mi po lakte dlhé. Majú ma chrániť pred tým, aby 
som sa nedotkla niečoho, čoho sa nemám dotknúť. Sonya a Sara 
mi požičali jednu zo svojich gumičiek a po prvý raz za mnohé 
roky si môžem vlasy stiahnuť z tváre. Mám ich zopnuté a dokon-
ca som sa naučila aj zapínať si odev bez pomoci. Vďaka tomuto 
odevu sa cítim výnimočne. Cítim sa neporaziteľne.

Bol to darček od Castla.
Dal mi ho ušiť na mieru ešte predtým, než som prišla do 

Bodu Omega. Myslel si, že sa poteším odevu, ktorý ma ochráni 
pred sebou samou a ostatnými, no zároveň mi ponúkne možnosť 
zraňovať ostatných, ak budem chcieť. Alebo musieť. Odev je vy-
robený z nejakého špeciálneho materiálu, ktorý ma v horúčave 
chladí a keď je zima, tak ma zohrieva. Zatiaľ je úplne dokonalý.

Zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ.
Sama smerujem na raňajky.
Sonya a Sara sú vždy už dávno preč, keď sa zobudím. Ich prá-

ca v zdravotnom oddelení nemá konca kraja – nielen že dokážu 
vyliečiť zranených, ale celé dni trávia i tým, že sa snažia vytvoriť 
protilátky a mastičky. Keď sme sa raz rozprávali, Sonya mi vy-
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svetlila, ako sa môže istá energia vyčerpať, ak sa budeme príliš 
namáhať – jednoducho môžeme svoje telá vyčerpať natoľko, že 
skolabujú. Dievčatá vravia, že chcú vytvoriť liek, ktorý by sa dal 
použiť v prípade viacnásobných zranení, ktoré sa zatiaľ nedajú 
vyliečiť naraz. Veď, koniec koncov, sú len 2. A vojna sa zdá byť 
blízko.

Keď vchádzam do jedálne, stále sa za mnou otáčajú hlavy.
Som atrakciou, anomáliou medzi anomáliami. Mala by som 

si na to zvyknúť, po všetkých tých rokoch. Mala by som byť odol-
nejšia, otupenejšia, odolná voči názorom druhých.

Mala by som byť mnohými vecami.
Rozjasní sa mi pred očami, ruky si držím pri bokoch a pred-

stieram, že nie som schopná nadviazať očný kontakt s nikým 
a ničím, jedine s miestom, s tou malou značkou, ktorá sa nachá-
dza asi 15 metrov od miesta, kde práve stojím.

Predstieram, že som len číslo.
V tvári sa mi nezračí žiadna emócia. Pery bez pohnutia. Vy-

stretá, ruky uvoľnené. Som robot, duch, ktorý sa prediera pome-
dzi davy.

6 krokov dopredu. 15 stolov okolo ktorých treba prejsť. 42, 
43, 44 sekúnd, počítanie.

Mám strach.
Mám strach.
Mám strach.
Som silná.
Jedlo podávajú len trikrát za deň: raňajky od 7:00 do 8:00 

ráno, obed od 12:00 do 1:00 popoludní a večeru od 5:00 do 7:00 
večer. Večera je o hodinu dlhšia, pretože je koniec dňa, akoby to 
bola odmena za našu usilovnú prácu. No jedávanie tu nie je lu-
xusným a atraktívnym podujatím, ako tomu bývalo u Warnera. 
Tu len stojíme v dlhom rade, vyzdvihneme si naše misky s jed-
lom a zamierime do časti, kde sa jedáva – ide o niekoľko obdĺž-
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nikovitých stolov, ktoré sú usporiadané paralelne pozdĺž miest-
nosti. Nič nadbytočné, ničím sa neplytvá.

Zbadám Adama v rade a zamierim jeho smerom.
68, 69, 70 sekúnd počítania.
„Hej, kráska.“ Na chrbte zacítim niečo hrčovité. Pád na zem. 

Otočím sa, natiahnem 43 svalov, ktoré treba pri mračení sa a po-
tom ho zbadám.

Kenji.
Veľký, ľahký úsmev. Oči ónyxovej farby. Vlasy ešte tmavšie, 

ostrejšie, rovné a padajúce do očí. Šklbe mu sánkou, šklbe mu 
perami. Pôsobivé črty lícnych kostí sa menia v snahe potlačiť 
úsmev. Pozerá sa na mňa, akoby som šla okolo s toaletným pa-
pierom vo vlasoch. Nemôžem si pomôcť, čudujem sa, prečo som 
s ním nestrávila nejaký čas, odkedy som sem prišla. Čisto tech-
nicky – zachránil mi život. Aj Adamov život. A aj Jamesov život.

Kenji sa zohne, aby zdvihol to, čo vyzerá ako klbko pono-
žiek. Drží ich tak, ako keby uvažoval, že ich do mňa znovu hodí. 
„Kam ideš?“ pýta sa. „Myslím, že sme sa tu mali stretnúť.  Castle 
povedal...“

„Prečo si sem priniesol pár ponožiek?“ preruším ho. „Ľudia 
sa tu pokúšajú jesť.“

Na zlomok sekundy zamrzne a potom prevráti očami. Pritiah-
ne sa ku mne. Potiahne ma za chvost. „Meškal som na stretnutie 
s vami, vaše veličenstvo. Nemal som čas dať si ponožky.“ Ukazu-
je na ponožky v ruke a na nohy v topánkach.

„To je nechutné.“
„Vieš, že máš zvláštny spôsob vyjadrovania sympatií voči 

mne?“
Pokývam hlavou, snažím sa prehltnúť svoje pobavenie. Ken-

ji je kráčajúci paradox neochvejne vážnej osoby a 12-ročného 
chlapca v puberte v jednom. No ja som už zabudla, že sa mi 
vďaka nemu ľahšie dýcha. Pripadá mi prirodzené smiať sa, keď 
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je nablízku. Preto pokračujem v chôdzi a dávam si pozor, aby 
som nepovedala ani slovo, ale úsmev sa mi aj tak stále chveje 
na perách, tak schmatnem tácku a namierim priamo do stredu 
kuchyne. 

Kenji je pol kroka za mnou. „Takže. Dnes pracujeme spolu.“
„Hej.“
„Takže ako? Len popri mne prejdeš? Ani ma nepozdravíš?“ 

Ponožky zviera pri hrudi. „Som zamilovaný. Obsadil som nám 
stôl a všetko.“

Letmo naň pozriem. Pokračujem v chôdzi.
Dobehne ma. „Myslím to vážne. Vieš, aké je divné na niekoho 

mávať a aj tak byť ignorovaný? A potom sa dookola obzerať ako 
hlupák a vysvetľovať všetkým: Nie, naozaj, prisahám, poznám to 
dievča – ale nikto mi aj tak neuverí...“

„Žartuješ?“ Zastanem uprostred kuchyne. Otočím sa. Vidno 
môj neveriacky výraz tváre. „Za posledné dva týždne si sa so 
mnou rozprával sotva raz. Už ťa ani nevídam, odkedy som tu.“

„Dobre, zadrž,“ vraví a snaží sa mi zablokovať cestu. „Obi-
dvaja vieme, že nie je možné, aby si si nič nevšimla,“ ukáže na 
seba, „tak ak sa chceš so mnou zahrávať, musím ťa už vopred 
 varovať, že to nebude fungovať.“

„Čože?“ mračím sa. „O čom to tu rozprávaš?“
„Nemôžeš sa hrať na nedobytnú, zlato.“ Nadvihne obočie. 

„Nemôžem sa ťa ani len dotknúť. Preto je nedobytnosť na vyššej 
úrovni, rozumieš?“

„Och, môj bože,“ pohybujem ústami, oči mám zatvorené 
a kývam hlavou. „Ty si šialený.“

Padne na kolená. „Šialený pre tvoju sladkú presladkú lásku!“
„Kenji!“ Nemôžem otvoriť oči, pretože sa bojím pozrieť na-

vôkol, zúfalo však túžim, aby prestal rozprávať. Medzi nás dvoch 
sa zrazu dostala celá miestnosť. Viem, že žartuje, ale možno som 
jediná.
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„Čo?“ povie a jeho hlas sa ozýva po miestnosti. „Strápňuje ťa 
moja láska?“

„Prosím... prosím, vstaň a hovor tichšie...“
„Ani náhodou!“
„Prečo nie?“ prosíkam.
„Pretože ak stíšim hlas, nebudem sa počuť. A to,“ vraví, „je 

moja obľúbená časť.“
Nemôžem sa na neho pozerať.
„Neodmietaj ma, Juliette. Som taký osamelý.“
„Čo je to s tebou?“
„Zlomíš mi srdce.“ Jeho hlas znie čoraz hlasnejšie. Vyzerá 

smutne, robí také gestá, že ma skoro udrie, keď chcem v panike 
odísť. Ale potom si uvedomím, že ho všetci pobavene sledujú.

Zmôžem sa na čudný úsmev a keď sa letmo rozhliadnem po 
miestnosti, uvedomím si, že na mňa sa už teraz nikto nepozerá. Ľu-
dia sa uškŕňajú, očividne sú zvyknutí na Kenjiho vyvádzanie, ženy 
na neho stále zízajú s obdivom a ešte je v tom pohľade aj čosi iné.

Aj Adam zíza. Stojí s táckou vo svojich rukách, naťahuje hla-
vu a jeho oči vyzerajú zmätene. Váhavo sa usmeje, keď sa nám 
stretnú pohľady.

Zamierim priamo k nemu.
„Hej, počkaj, zlato,“ vyskočí Kenji a zdrapne ma za ruku, 

keď sa začnem vzďaľovať. „Vieš, len som ťa podpichoval...“ Sle-
duje môj pohľad, až sa dostane na miesto, kde stojí Adam. „Sa-
mozrejme! Ako som mohol zabudnúť? Si zamilovaná do môjho 
spolubývajúceho.“

Otáčam sa, aby som sa mu postavila čelom. „Počúvaj, som 
ti vďačná, že mi teraz pomôžeš s výcvikom, naozaj. Ďakujem ti 
za to. Ale nemôžeš tu len tak vykrikovať, že ma miluješ. Ani na-
oko. Zvlášť nie pred Adamom. A musíš mi dovoliť prejsť cez túto 
miestnosť, kým bude po raňajkách, dobre? Sotva ho počas dňa 
vidím.“
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Kenji veľmi pomaly prikyvuje, vyzerá vážne. „Máš pravdu. 
Prepáč. Chápem.“

„Ďakujem.“
„Adam na tvoju lásku žiarli.“
„Choď si vziať svoje jedlo,“ tlačím ho späť a bojujem s po-

dráždeným smiechom.
Kenji je tu jedným z mála ľudí – okrem Adama, samozrej-

me –, kto sa ma nebojí dotýkať. Popravde, nikto sa toho ne-
musí báť, keď mám na sebe tento odev, ale zvyčajne, keď jem, 
dávam si dole rukavice, a aj moja povesť ma vždy predchádza. 
Ľudia udržiavajú odstup. No napriek tomu, že som raz Kenjiho 
nechtiac napadla, on nemá obavy. Myslím, že by sa muselo stať 
niečo naozaj strašné, aby ho to vzalo.

To na ňom obdivujem.
Adam veľa nerozpráva, keď sa stretneme. Nemusí povedať viac 

než „ahoj“, pretože vidím, že jeho pery sú akési zvláštne, vidím, 
že je o čosi vyšší, trošku stuhnutejší a napätejší. O tomto svete 
toho veľa neviem, ale to, čo viem, je čítať knihu v jeho očiach.

Spôsob, akým sa na mňa pozerá.
Oči má teraz také prudké, že ma to až desí, ale pohľad má aj 

tak stále nežný, sústredený a plný citu, že sa len veľmi ťažko do-
kážem udržať, aby som mu neskočila do náručia, keď som pri 
ňom. Pristihnem sa, ako ho sledujem pri najjednoduchších úko-
noch – prešľapuje z nohy na nohu, berie tácku, niekomu zapraje 
dobré ráno – len aby som vystopovala pohyb jeho tela vo vzdu-
chu okolo nás. Chvíle s ním sú také zriedkavé, že mám hruď veľ-
mi napätú a srdce ako po obrne. Stále chce, aby som bola ne-
použiteľná.

Nikdy mi nepustí ruku.
Nikdy sa nechcem odvrátiť.
„Si v poriadku?“ spýtam sa ho, no ešte stále som trochu zne-

pokojená kvôli predchádzajúcej noci.
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Prikývne. Pokúša sa usmievať, ale vyzerá priam bolestivo. „Hej. 
No...“ odkašle si. Zhlboka sa nadýchne. Pozrie iným smerom. 
„Hej, prepáč mi tú včerajšiu noc. Trochu som... spanikáril.“

„A prečo?“
Pozerá mi ponad rameno. Mračí sa.
„Adam...?“
„Áno?“
„Prečo si spanikáril?“
Znovu mi pozrie do očí. Má ich široké. Okrúhle. „Čože? 

O nič nejde.“
„Nerozumiem.“
„Prečo vám to, do pekla, trvá tak dlho?“
Otočím sa. Kenji stojí priamo za mnou, na tácke má toľko je-

dla, že sa čudujem, že mu nikto nič nepovedal. Musel presvedčiť 
kuchárov, aby mu dali niečo navyše.

„Takže?“ Kenji bez žmurknutia zíza, čaká, že mu odpovieme. 
Napokon mykne hlavou, pohybom naznačuje, aby sme ho nasle-
dovali a potom odkráča.

Adam si vydýchne a vyzerá taký rozrušený, že sa rozhodnem, 
že už mu nebudem pripomínať minulú noc. Čoskoro. Čoskoro 
sa porozprávame. Som si istá, že o nič nejde. Som si istá, že vô-
bec o nič nejde.

Čoskoro sa porozprávame a všetko bude fajn.
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PÄŤ

Kenji na nás čaká za prázdnym stolom.
James zvykol obedovať s nami, ale teraz sa už skamarátil 

s mnohými mladšími deťmi v Bode Omega, tak radšej sedáva 
s nimi. Zdá sa, že z nás troch je tu najšťastnejší – a ja som šťast-
ná, že je šťastný on –, ale musím pripustiť, že mi chýba jeho spo-
ločnosť. Bojím sa to spomenúť; niekedy si nie som istá, či chcem 
vedieť, prečo netrávi čas s Adamom, keď som s ním ja. Nemys-
lím si, že chcem vedieť, či ho už ostatné deti dokázali presvedčiť, 
že som nebezpečná. Teda, som nebezpečná, len...

Adam si sadá na lavičku a ja vedľa neho. Kenji sedí oproti 
nám. S Adamom si naše prepletené ruky schovávame pod stôl 
a ja sa teším s jednoduchého luxusu jeho blízkosti. Stále mám 
na sebe svoje rukavice, ale už len to, že som pri ňom takto blíz-
ko, je dosť. V bruchu mi kvitnú kvety, jemné lupienky šteklia 
každý centimeter môjho nervového systému. Je neuveriteľné, 
aký má na mňa vplyv, čo vďaka nemu cítim a nad čím kvôli 
nemu premýšľam. Je to, akoby mi zaručoval tri želania: dotýkať 
sa, ochutnávať a cítiť. To je najsilnejší fenomén. Šialená a šťast-
ná nemožnosť zabalená v papieri s motýlikom, ukrytá v mojom 
srdci.

Často mám pocit, že ide o privilégium, ktoré si nezaslúžim.
Adam sa posunie tak, že jeho noha je pritlačená k mojej.
Keď sa pozriem hore, vidím, že sa na mňa usmieva. Tajný, 

drobný úsmev, ktorý prezrádza mnoho, veci, ktoré by nikto ne-
mal spomínať pri raňajkách. Snažím sa dýchať, keď potláčam ši-

Som_zlomena_SK.indd   37Som_zlomena_SK.indd   37 31.7.2013   7:10:3531.7.2013   7:10:35



38

roký úsmev. Otočím sa, aby som sa sústredila na svoje jedlo. Dú-
fam, že sa nečervenám.

Adam sa nakloní k môjmu uchu. Cítim jemný šepot jeho dy-
chu ešte predtým, než začne hovoriť.

„Vy dvaja ste nechutní, viete o tom?“
Vyľakane pozriem hore, zisťujem, že Kenji zamrzol. Lyžicu 

má na polceste k ústam, jeho hlava sa nakláňa naším smerom. 
Lyžicou gestikuluje priamo pred našimi tvárami. „A čo, do pek-
la, je toto? Vy dvaja spolu pod stolom fl irtujete trením nôh ale-
bo čo?“

Adam sa odo mňa odtiahne, len o centimeter alebo dva. Na-
sleduje hlboký a podráždený výdych. „Vieš, ak sa ti to nepáči, 
môžeš odísť.“ Ukáže na stoly okolo nás. „Nikto ťa nežiadal, aby 
si si sadol sem.“

Adam sa sústredene snaží byť ku Kenjimu milý. Tí 2 boli na 
základni priateľmi, ale len Kenji vie, ako Adama vyprovokovať 
tým najhorším spôsobom. Na chvíľku skoro zabudnem, že sú 
spolubývajúcimi.

Zaujímalo by ma, aké to pre nich musí byť, keď spolu bý-
vajú.

„To je kravina a ty to vieš,“ vraví Kenji. „Dnes ráno som 
ti povedal, že musím sedieť s vami. Castle chce, aby som vám 
dvom pomohol prispôsobiť sa.“ Odfrkne. Kývne mojím smerom. 
„Počúvaj, nemám ani poňatia, čo vidíš na tomto chlapovi,“ vraví, 
„mala by si si vyskúšať s ním žiť. Je čertovsky náladový.“

„Nie som náladový...“
„Hej, braček.“ Kenji položí riad. „Si náladový. Vždy je to len 

o ‚Kenji, drž hubu!‘, ‚Choď spať, Kenji!‘, ‚Nikto ťa nechce vidieť 
nahého, Kenji,‘ a podobne. Keď už sme pri tom, sú tisícky ľudí, 
čo by ma radi videli nahého...“

„Ako dlho tu musíš sedieť?“ Adam sa otočí a voľnou rukou 
si pretrie oči. 
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Kenji sedí vzpriamenejšie. Zdvihne lyžicu, len aby ňou znovu 
prebodol vzduch. „Mali by ste to považovať za šťastie, že sedím 
pri vašom stole. Tým, že sa s vami kamarátim, vám robím služ-
bu, vyzeráte v pohode.“

Cítim, že Adam je čoraz napätejší, a tak zasiahnem. „Hej, 
mohli by sme sa porozprávať o niečom inom.“

Kenji vrčí. Prevracia očami. Hádže do úst ďalšiu lyžicu ra-
ňajok.

Mám obavy.
Teraz im venujem väčšiu pozornosť, v Adamových očiach vi-

dím väčšiu malátnosť, ťažobu v obočí, zmeravené ramená. Nedo-
kážem si ani len predstaviť, čím prechádza v tomto podzemnom 
svete. Čo všetko mi nehovorí. Trochu šklbnem Adamovou rukou 
a on sa otočí ku mne.

„Si si istý, že si v poriadku?“ zašepkám. Cítim, že mu rovnakú 
otázku kladiem stále dokola. Jeho oči okamžite znežnejú, vyzerá 
unavene, ale aj jemne pobavene. Uvoľní mi ruku pod stolom, len 
aby si odpočinul v mojom lone, skĺzol mi po stehne a ja skoro 
strácam kontrolu nad všetkou svojou slovnou zásobou, kým mi 
nepatrne pobozká vlasy, jeho pery sa však zdržia dostatočne dlho 
na to, aby ma vyviedol z miery. Strácam koncentráciu, ťažko pre-
glgnem, vidlička mi takmer padne na zem. Chvíľu mi trvá, kým 
si spomeniem, že ešte vlastne neodpovedal na moju otázku. Až 
keď sa odvráti a pozerá na svoje jedlo, až vtedy nakoniec prikýv-
ne a povie: „Som v poriadku.“ Nedýcham a jeho ruka ešte stále 
hľadá cestičky na mojej nohe.

„Slečna Ferrarsová? Pán Kent?“
Posadím sa tak rýchlo, že si pod stolom udriem články prstov. 

Ide o Castlov hlas. Keď je nablízku, vždy mám pocit, akoby bol 
mojím učiteľom, akoby ma prichytil pri nejakej lotrovine v trie-
de. Na druhej strane, Adam sa nezdá byť vôbec vyľakaný Castlo-
vým príchodom. Snažím sa potlačiť fi kanie, ktoré zapríčinila bo-
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lesť v mojej ruke, keď zrazu cítim, ako sa Adamove prsty znovu 
prepletajú s mojimi. Moje prsty v rukaviciach si pritláča k svo-
jim perám. Každý článok prsta pobozká, no pritom sa neotočí od 
svojej misky. Počujem, ako sa Kenji dusí jedlom.

Držím sa Adama a zdvihnem hlavu hore.
Castle stojí nad naším stolom a Kenji odchádza, aby svoju 

misku odovzdal v kuchyni. Potľapká Castla po chrbte, akoby boli 
starými priateľmi a Castle mu opätuje srdečný úsmev, keď pre-
chádza okolo.

„Hneď som späť,“ zakričí Kenji ponad rameno, otočí sa a uká-
že nám nadšené palce hore. „Pokúste sa zostať oblečení, dobre? 
Sú tu deti.“

Zarazím sa a letmo pozriem na Adama, no on sa len čudne 
sústreďuje na svoje jedlo. Nepovedal ani slovo, odkedy sa tu ob-
javil Castle.

Rozhodla som sa, že odpoviem za nás obidvoch. Vystrúham 
široký úsmev: „Dobré ráno.“

Castle prikývne a dotkne sa chlopní na svojom saku. Má silný 
a sebavedomý vzrast. Radostne sa na mňa usmieva. „Prišiel som 
vás pozdraviť a skontrolovať. Som taký rád, že vidím, ako rozši-
rujete okruhy svojich priateľov, slečna Ferrarsová.“

„Och. Ďakujem. Ale nemôžem si pripisovať príliš veľké zá-
sluhy,“ upozorňujem ho, „vy ste mi povedali, aby som si sadla 
ku Kenjimu.“

Castlov úsmev vyzerá trochu prísne. „Áno. No,“ vraví, „som 
rád, že ste si vzali moju radu k srdcu.“

Prikývnem a pozerám na svoje jedlo. Neprítomne sa škriabem 
po čele. Adam vyzerá, ako keby ani nedýchal. Chystám sa niečo 
povedať, keď ma Castle preruší. „Takže, pán Kent,“ vraví, „po-
vedala vám slečna Ferrarsová, že bude teraz trénovať s Kenjim? 
Dúfam, že jej to pomôže v napredovaní.“

Adam neodpovedá.
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Castle urputne pokračuje. „Vlastne som myslel, že by mohlo 
byť zaujímavé, ak by pracovala aj s vami. Teda, keď na vás bu-
dem dohliadať.“

Adam na neho nepokojne pozrie. Je vyplašený. „O čom to 
rozprávate?“

„No...“ Castle sa nachvíľu odmlčí. Sledujem, ako mu pohľad 
kĺže z Adama na mňa a naopak. „Bolo by zaujímavé uskutočniť 
niekoľko testov na vás a na nej. Spolu.“

Adam sa postaví tak rýchlo, že takmer udrie kolenom do sto-
la. „Určite nie.“

„Pán Kent...,“ začína Castle.
„Nie je najmenšia šanca...“
„Ona sa musí rozhodnúť...“
„Nechcem o tom diskutovať tu...“
Vyskočím. Adam vyzerá byť pripravený povedať niečo ohnivé. 

Pri bokoch má zaťaté päste, oči v zúženom pohľade, čelo je na-
päté, celá jeho postava sa trasie od energie a úzkosti.

„Čo sa deje?“ dožadujem sa odpovede.
Castle pokýva hlavou. Neoslovuje ma, keď prehovorí. „Len 

chcem vidieť, čo sa deje, keď sa vás dotkne. To je všetko.“
„Ste šialený...“
„Toto je pre ňu,“ pokračuje Castle, jeho hlas je opatrný, 

 výnimočne pokojný. „Nemá to nič spoločné s vaším napredo-
vaním...“

„Akým napredovaním?“ preruším ich.
„Len sa jej snažíme pomôcť prísť na to, ako ovplyvňovať ne-

živé organizmy,“ vraví Castle. „Čo sa týka zvierat a ľudí, vieme, 
že jeden dotyk je dostačujúci. Zdá sa však, že rastliny vôbec ne-
reagujú na jej schopnosti. Ale všetko ostatné? Je... iné. Ešte ne-
vie, ako ovládať túto časť a ja jej chcem pomôcť. To je všetko, čo 
robíme,“ vraví, „pomáhame slečne Ferrarsovej.“

Adam sa o krok priblíži ku mne. „Ak sa jej pokúšate po-
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môcť v tom, aby zistila, ako zničiť neživé veci, prečo potrebuje-
te mňa?“

Na krátku sekundu vyzerá Castle ako porazený. „Vlastne to 
ani neviem,“ vraví, „jedinečná prirodzenosť vášho vzťahu – je to 
celkom fascinujúce. Najmä pri tom všetkom, čo sme sa doteraz 
dozvedeli, je...“

„Čo ste sa dozvedeli?“ znovu im skočím do reči.
„... celkom možné,“ stále hovorí Castle, „že všetko je spojené 

spôsobom, ktorému ešte nerozumieme.“ Zdá sa, že Adam nie je 
presvedčený. Pery má stlačené do tenkej čiaročky. Nezdá sa, že 
by mu chcel odpovedať. Castle sa otočí ku mne. Pokúša sa znieť 
vzrušene. „Čo si o tom myslíte? Mali by ste záujem?“

„Záujem?“ Pozerám na Castla. „Veď ani neviem, o čom to 
rozprávate. A chcem vedieť aj to, prečo mi nikto neodpovedá 
na moje otázky. Čo ste zistili o Adamovi?“ pýtam sa. „Čo je zlé? 
Je niečo zlé?“ Letmo pozerám raz na jedného, raz na druhého. 
Adam veľmi ťažko dýcha a pokúša sa nedať to najavo. Neustále 
zviera a povoľuje ruky. „Povedzte mi niekto, o čo tu ide.“

Castle sa mračí.
Skúma ma, je zmätený, vraští obočie, akoby som hovorila 

jazykom, ktorý ešte nikdy v živote nepočul. „Pán Kent,“ vraví 
a stále pozerá na mňa, „mám tomu rozumieť tak, že ste sa o naše 
objavy nepodelili so slečnou Ferrarsovou?“

„Aké objavy?“ Srdce mi teraz bije ako opreteky, pomaly začí-
nam cítiť bolesť.

„Pán Kent...“
„Do toho vás nič nie je,“ zalapá po dychu Adam, hlas má prí-

liš nízky, príliš istý a príliš temný.
„Mala by vedieť...“
„Ešte nič nevieme!“
„Vieme dosť.“
„To je hlúposť. Ešte sme neskončili...“
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„Zostáva už len otestovať vás dvoch spolu...“
Adam sa postaví priamo pred Castla, svoju tácku s raňajka-

mi schmatne silnejšie, než by mal. „Možno,“ vraví veľmi, veľmi 
opatrne, „inokedy.“

Otočí sa a chystá sa odísť.
Chytím ho za rameno.
Zastane. Pustí tácku a otočí sa mojím smerom. Medzi nami 

je len minimálna vzdialenosť a ja takmer zabúdam, že stojíme 
v preplnenej miestnosti. Jeho dych je horúci a jeho dýchanie 
plytké. Horúčosť jeho tela roztápa moju krv a tá sa mi rozlieva 
v lícach.

Panika spôsobuje, že sa mi podlamujú kolená.
„Všetko je fajn,“ vraví, ale ja ho len sotva počujem pri zvuku 

našich navzájom si odporujúcich sŕdc. „Všetko bude fajn. Sľu-
bujem.“

„Ale...“
„Sľubujem,“ vraví a schmatne ma za ruku. „Prisahám. Na-

pravím to...“
„Napravíš to?“ Mám pocit, že sa mi sníva. Myslím, že zomie-

ram. „Napravíš čo?“ Niečo sa mi láme v mozgu, niečo sa deje 
bez môjho dovolenia a som stratená, taká stratená, som tak veľmi 
zmätená a doslova sa topím v zmätku. „Adam, nerozumiem...“

„To naozaj?“ Kenji sa vracia k našej skupine. „Chystáte sa to 
robiť priamo tu? Pred všetkými? Pretože tieto stoly nie sú až také 
pohodlné, ako vyzerajú...“

Adam ustúpi a cestou von vrazí do Kenjiho ramena.
„Nie.“
To je to jediné, čo povie pred tým, než zmizne.
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ŠESŤ

Kenji vysoko zahvízda.
Castle volá Adamovo meno, žiada ho, aby spomalil, aby sa 

s ním porozprával a všetko prediskutoval racionálnym spôso-
bom. Adam sa ani raz neobzrie späť.

„Vravel som, že je náladový,“ zamrmle Kenji.
„Nie je náladový,“ počujem, ako vravím, ale slová sa zdajú byť 

vzdialené a nesúvislé. Som ochromená, akoby mi odrezali ruky 
a jediné, čo ma ťaží, je môj preplnený mozog, pretože teraz na 
všetkom záleží. A to všetko je v mojej hlave.

Kam sa podel môj hlas? Nemôžem nájsť svoj hlas, neviem 
nájsť svoj hlas...

„Takže! Ty a ja, hm?“ Kenji zopne ruky. „Pripravená na na-
kopanie?“

„Kenji.“
A je to tu. Hlúpy hlas sa skrýval za strach, paranoju, odmiet-

nutie, bolesť a bolesť a...
„Áno?“
„Chcem, aby si ma zobral za nimi, nech už šli kamkoľvek.“
Kenji sa na mňa pozerá, ako keby som ho práve požiadala, 

aby sa sám kopol do tváre. „No, na túto žiadosť ti budem mu-
sieť odpovedať srdečné do pekla nie! Bude to fungovať? Pretože 
na mňa to platí.“

„Musím vedieť, o čo ide.“ Zamračí sa a prekríži si ruky. Upre-
ne na mňa pozerá. „Bývam s tým darebákom a prakticky to tu 
mám celé na starosti. Viem všetko.“
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„Tak prečo mi to nepovieš? Kenji, prosím...“
„Hej, hm, odovzdám, ale vieš, čo urobím? Pomôžem ti do-

stať sa z tejto miestnosti, kde každý počuje všetko, o čom sa ba-
víme.“ Poslednú časť povie obzvlášť hlasno, obzerá sa po miest-
nosti a pokyvuje hlavou. „Vráťte sa späť k svojim raňajkám, ľudia. 
Už nemáme žiadne novinky.“

Až vtedy si všimnem, aké divadlo sme urobili. Každé oko 
v miestnosti ma sleduje; posudzujú, súdia, posudzujú, uvažujú, 
čo sa to len deje. Zmôžem sa na slabý úsmev a nervózne zamá-
vanie, kým ma Kenji vytlačí von z miestnosti.

„Na ľudí nemusíš mávať, princezná. Nejde o korunováciu.“ 
Odtlačí ma do jednej z mnohých dlhých tmavých chodieb.

„Povedz mi, čo sa deje.“ Niekoľkokrát musím zažmurkať, 
kým si moje oči zvyknú na osvetlenie. „Toto nie je fér, každý vie, 
o čo ide, len ja nie.“

Pokrčí plecami a jedným ramenom sa oprie o stenu. „Nie 
som to ja, kto by ti to mal povedať. Chcem tým povedať, že sa mi 
páči uťahovať si z ľudí, ale nie som debil. Požiadal ma, aby som 
ti nič nepovedal. Takže ti ani nič nepoviem.“

„Ale... Takže... Je v poriadku? Môžeš mi povedať aspoň to, či 
je v poriadku?“

Kenji si rukou prebehne po očiach, rozčúlene vydýchne. Skôr 
než sa zhlboka nadýchne, skúmavo pozoruje moju tvár. Vrhá na 
mňa ostrý pohľad. Vraví: „V poriadku, videla si už niekedy vrak 
vlaku?“ Nečaká na moju odpoveď. „Jeden som videl, keď som 
bol dieťaťom. Bol to jeden z tých veľkých, šialených vlakov s mi-
liónom podskakujúcich vozňov, ktoré sa úplne vykoľajili a napoly 
vybuchli. Všetko horelo a každý kričal. Čo sa to, do pekla, stalo... 
A ty si zrazu vedela, že ľudia sú buď mŕtvi, alebo o chvíľu zomrú, 
a hoci si sa na to naozaj nechcela pozerať, nedokázala si sa poze-
rať inam, vieš?“ Prikývne. Z vnútornej strany si zahryzne do líca. 
„Asi takto. Tvoj priateľ je ako prekliaty vrak vlaku.“
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Necítim si nohy.
„Vlastne neviem,“ pokračuje Kenji. „Osobne si myslím, že 

koná unáhlene. Už sa stali aj horšie veci. Do pekla, veď naše uši 
sa už museli zmieriť aj s väčšími šialenstvami. Ale nie, pán Adam 
Kent to asi nevie. Vlastne som si celkom istý, že stráca rozum. 
Myslím, že už ani nespáva. A vieš čo,“ dodá a nakloní sa, „mys-
lím, že začína desiť aj Jamesa a aby som bol úprimný, začína ma 
štvať, pretože to dieťa je naozaj milé a príliš skvelé na to, aby sa 
muselo zaoberať Adamovými problémami...“

Lenže ja ho už viac nepočúvam.
Predstavujem si najhoršie možné scenáre, vyvodzujem naj-

horšie závery. Strašné desivé veci, ktoré končia Adamovým umie-
raním nejakým úbohým spôsobom. Musí byť chorý alebo má ne-
jaké strašné problémy, alebo niečo, čo zapríčiňuje, že robí veci, 
ktoré nedokáže ovládať, bože, nie.

„Musíš mi to povedať.“
Nespoznávam svoj vlastný hlas. Kenji na mňa šokovane poze-

rá, oči má doširoka roztvorené, v črtách tváre sa mu zračí ozajst-
ný strach. Až vtedy si uvedomím, že som ho pritlačila k stene. 
Svojimi desiatimi prstami sa mu zabáram do košele, v každej 
ruke zvieram hrsť tkaniny, neviem si ani len predstaviť, ako mu 
asi teraz pripadám.

Najdesivejšie na tom všetkom je, že mi to je jedno.
„Povieš mi niečo, Kenji. Musíš. Potrebujem to vedieť.“
„Ty...“ Oblizne si pery, obzerá sa dookola a nervózne sa za-

smeje. „Nechceš ma pustiť?“
„Pomôžeš mi?“
Poškriabe sa vo vlasoch. Trochu sa zarazí. „Nie?“
Ešte o čosi tvrdšie ho pritisnem k stene, uvedomím si, že v ži-

lách mi začína vrieť nejaký divý druh adrenalínu. Je to zvláštne, 
ale cítim sa, akoby som dokázala holými rukami roztrhnúť zem.

Zdá sa mi to ľahké. Veľmi ľahké.
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„Dobre, v poriadku, čert to ber.“ Kenji drží ruky hore, dýcha 
trochu rýchlejšie. „Len ma pusť a ja ťa vezmem do výskumných 
laboratórií.“

„Do výskumných laboratórií?“
„Hej, presne tam robia testy. Vlastne tam robíme všetky naše 

testy.“
„Sľúb mi, že ma tam vezmeš, ak ťa pustím!“
„A ak nie, tak mi začneš búchať hlavu o múr?“
„Pravdepodobne,“ klamem.
„Tak potom hej. Vezmem ťa tam. Do čerta!“
Pustím ho a potknem sa smerom dozadu, snažím sa pozbie-

rať. Teraz sa cítim trochu trápne, že som ho pustila. V kútiku 
duše cítim, že som reagovala prehnane. „Je mi to ľúto,“ vravím 
mu. „Ale ďakujem. Vážim si tvoju pomoc.“ Snažím sa nájsť as-
poň kúsok svojej dôstojnosti.

Kenji odfrkuje. Pozerá na mňa, akoby nemal poňatia, kto som, 
ako keby si nebol istý tým, či sa má smiať alebo tlieskať, alebo osto-
šesť utekať opačným smerom. Škriabe sa na zadnej strane krku, 
očami sústredene sleduje moju tvár. Neprestajne na mňa zíza.

„Čo?“ pýtam sa.
„Koľko vážiš?“
„Fíha. Takto sa rozprávaš s každým dievčaťom, ktoré stretneš? 

To by veľa vysvetľovalo.“
„Ja mám asi osemdesiat kíl,“ vraví, „svaly.“
Zízam naň. „Chceš cenu?“
„No, no, no,“ vraví, vztýči hlavu, tvárou sa mu mihne najjem-

nejší náznak úsmevu. „Pozrime sa, kto je teraz ten bystrý.“
„Myslím, že ma ovplyvňuješ,“ vravím.
No on sa už viac neusmieva.
„Počúvaj,“ vraví, „nechcem sa vychvaľovať, ale musím podo-

tknúť, že by som ťa svojím malíčkom mohol prehodiť na druhú 
stranu miestnosti. Nevážiš skoro nič. Mám skoro dvakrát toľko 
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telesnej hmotnosti než ty.“ Mlčí. „Ako, do pekla, si ma len do-
kázala udržať pri stene?“

„Čože?“ Mračím sa. „O čom to rozprávaš?“
„Hovorím o tebe,“ ukáže na mňa, „a o tom, že si pritlačila 

k stene mňa,“ ukáže na seba a potom na stenu.
„Myslíš, že si sa naozaj nemohol hýbať?“ zažmurkám. „Mys-

lela som, že sa len bojíš toho, že sa ťa dotknem.“
„Nie,“ vraví. „Naozaj som sa nemohol hýbať. Sotva som dý-

chal.“
Oči mám doširoka otvorené. „Žartuješ.“
„Už si to predtým urobila?“
„Nie.“ Pokyvujem hlavou. „Chcem tým povedať, že si nemys-

lím...“ Lapám po dychu, keď sa mi v mysli vynorí spomienka na 
Warnera a jeho mučiareň. Pred prívalom takýchto spomienok 
musím zatvoriť oči. I najmatnejšia spomienka na túto udalosť za-
príčiňuje, že mi je zle od žalúdka. Už cítim, ako sa mi na pokož-
ke vytvára studený pot. Warner ma testoval, dal ma do pozície, 
v ktorej som musela použiť svoju silu proti batoľaťu. Bola som 
taká vystrašená a rozčúlená, že som prerazila betónovú zábranu, 
len aby som sa dostala k Warnerovi, ktorý čakal na druhej stra-
ne. Aj jeho som tlačila k stene. Neuvedomovala som si len to, že 
moja sila ho zastrašuje. Myslela som si, že sa bál pohnúť, pretože 
som sa dostala príliš blízko k nemu a mohla som sa ho dotknúť.

Myslím, že som sa mýlila.
„Hej,“ vraví Kenji, prikyvuje, pretože si niečo všimol na mo-

jej tvári. „No. To som si myslel. Toto si budeme musieť zapamä-
tať, keď sa dostaneme ku skutočnému tréningu.“ Vrhne na mňa 
dvojzmyselný pohľad. „Nech sa to už stane kedykoľvek.“

Prikyvujem, no v skutočnosti nedávam pozor. „Iste. Fajn. Ale 
najprv ma vezmi do výskumných miestností.“

Kenji vzdychne. Mávne rukou a povie: „Až po tebe, prin-
cezná.“
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SEDEM

Ťaháme sa chodbami, ktoré som nikdy predtým nevidela.
Míňame všetky haly, krídla, izby a miestnosti na tréning, v kto-

rých sa zvyčajne vyskytujem, a po prvýkrát, odkedy som tu, nao-
zaj vnímam okolie. Zrazu všetko vnímam ostrejšie, jasnejšie; celé 
moje bytie sa hemží obnovenou energiou.

Som napätá.
Celá táto skrýša bola vykopaná zo zeme – ide len o rozsiahle 

tunely a prepojené pasáže, zásobované elektrinou, ktorú ukradli 
z tajných skladov, ktoré patria novému systému. Tento priestor je 
neoceniteľný. Castle nám raz povedal, že mu trvalo skoro celé de-
saťročie, kým ho navrhol, a ďalšie desaťročie, kým sa práca skon-
čila. Dovtedy sa mu podarilo získať aj ostatných členov tohto 
podzemného sveta. Chápem, prečo je taký neústupčivý, pokiaľ 
ide o bezpečnosť, prečo nie je ochotný dopustiť, aby sa niečo po-
kazilo. Myslím, že ani ja by som nebola.

Kenji sa zastaví.
Dostávame sa na koniec slepej uličky – mohlo by ísť o úplný 

koniec Bodu Omega.
Kenji vytiahne kľúč, o ktorom som nevedela, a rukou šmátra 

po doske, pochovanej v kameni. Pomaly otvára. Urobí niečo, čo 
nevidím. Buchne kľúčom. Zasiahne spínač.

Celá stena sa preberie k životu.
Kúsočky sa rozchádzajú, posúvajú sa, až kým sa neobjaví do-

statočne veľká diera na to, aby sa cez ňu prepchali naše telá. 
Kenji mi naznačí, aby som ho nasledovala a ja po štyroch pre-
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leziem cez vchod. Keď sa obzriem späť, vidím, že stena za nami 
sa zatvorila.

Pod nohami zacítim zem na druhej strane.
Je to niečo ako jaskyňa. Obrovská, široká, rozdelená na tri 

pozdĺžne časti. Stredná časť je najužšia a slúži ako chodba. Boč-
né časti sú okrúhle a oddeľujú ich sklené dvere. Každá stena 
rozdeľuje miestnosti po stranách – všetko cez ne vidno. Celým 
priestorom preniká elektrická aura; každá kocka je svetlá, osvet-
ľuje ju biele svetlo a blikajúce stroje. Cez obrovský priestor pul-
zuje ostrá a tlmená energia.

Môže tu byť asi tak 20 miestností.
10 na každej strane, všetky priechodné a viditeľné. Rozpozná-

vam tu tucty známych tvárí z jedálne. Niektoré z nich sú pripú-
tané k prístrojom, v telách majú zapichnuté ihly, monitory pí-
pajú a poskytujú informácie, ktorým aj tak nerozumiem. Dvere 
sa otvárajú, zatvárajú, otvárajú a zatvárajú. Slová, šepot a kroky, 
gestá rúk a myšlienky zachytené vo vzduchu.

Toto.
Toto je miesto, kde sa všetko deje.
Castle mi pred 2 týždňami povedal – deň po mojom prícho-

de –, že veľmi dobre vie, prečo sme na tom tak, ako sme. Vravel, 
že už roky robia výskum.

Výskum.
Vidím pobehujúce postavy, lapajúce po dychu na niečom, 

čo pripomína nadmerne rýchle bežecké pásy. Vidím ženu, ktorá 
znovu nabíja pištoľ v miestnosti so zbraňami a vidím aj muža, 
ktorý drží niečo, čo vyžaruje svetlomodrý plameň. Vidím osobu, 
ktorá stojí v miestnosti plnej vody, kde sú laná poskladané vyso-
ko a visia zo stropu. Všetky druhy tekutín, chemikálií, vynálezov, 
ktoré nedokážem pomenovať a môj mozog nedokáže prestať kri-
čať, moje pľúca sa rozpaľujú, je toho priveľa, priveľa, priveľa.

Priveľa prístrojov, priveľa svetiel, priveľa ľudí, ktorí sú v mno-
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hých miestnostiach a robia si poznámky, rozprávajú sa medzi se-
bou, každých pár sekúnd pozerajú na hodiny. Potkýnam sa dopre-
du, pozerám sa zblízka, potom zďaleka a nakoniec to počujem. 
Tak veľmi sa pokúšam ubrániť sa tomu, sotva sa to drží za týmito 
hrubými sklenenými stenami, ale je to tam.

Nízky, hrdelný zvuk ľudskej agónie.
Akoby ma udreli do tváre. Buchli priamo do brucha. Zrazu 

si všetko uvedomím a takmer explodujem, akoby ma nechtami 
škriabali po krku, dusím sa, pretože to nie je možné.

Adam.
Vidím ho. Je tu. V jednej z presklených miestností. Bez trička. 

Priviazaný, s rukami a nohami vo svorkách, na spánkoch, čele 
a kľúčnej kosti má prilepené drôty z prístroja, čo je blízko neho. 
Oči má zatvorené, päste zaťaté, sánky bez pohybu a tvár príliš na-
pätú od úsilia nekričať.

Nerozumiem, čo mu to robia.
Neviem, čo sa deje, nerozumiem, prečo sa to deje ani prečo 

potrebuje prístroj, ani prečo to bliká a pípa a zdá sa, že sa nedo-
kážem pohnúť, ani nadýchnuť. Pokúšam sa spomenúť si na svoj 
hlas, na svoje ruky, hlavu a nohy a potom

ho šklbne.
Prudko sa zmieta, bojuje so zábranami a s bolesťou, až kým 

mu päste nepadnú na vatovú vypchávku lôžka. Počujem ho, ako 
v mukách kričí a na chvíľu sa svet zastaví, všetko sa spomaľu-
je, zvuky sú priškrtené, farby vyzerajú ponuro a zem sa mi strá-
ca pod nohami. Myslím, že umieram. Buď padnem na zem ako 
mŕtva, alebo

zabijem osobu, čo je za toto všetko zodpovedná.
Jedno alebo druhé.
A vtedy zbadám Castla. Castle stojí v rohu miestnosti, kde je 

Adam, v tichosti sleduje, ako sa jeho 18-ročné telo v agónii zmie-
ta od bolesti, zatiaľ čo on nerobí nič. Nič, len sa pozerá a nie-
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čo si zapisuje do diára, stláča pery, keď pokýva hlavou zo strany 
na stranu. Letmo pozrie na monitor pípajúceho prístroja.

Zrazu mi v hlave skrsne jednoduchá myšlienka. Pokojná 
a ľahká.

Taká ľahká.
Zabijem ho.
„Juliette, nie...“
Kenji ma schmatne okolo pásu. Jeho ruky ma zvierajú ako že-

lezné putá a myslím, že kričím, myslím, že vravím niečo, čo som 
nikdy predtým nepovedala a Kenji mi vraví, aby som sa upoko-
jila. Hovorí: „Presne pre toto som ťa sem nechcel priviesť – ne-
rozumieš tomu – nie je to tak, ako to vyzerá...“

Rozhodujem sa, že Kenjiho by som mala zabiť tiež. Len pre-
to, lebo je idiot.

„PUSŤ MA!“
„Prestaň ma kopať!“
„Idem ho zavraždiť.“
„Hej, toto by si naozaj mohla prestať hovoriť nahlas, dobre? 

Takto si naozaj nezískaš dobré meno...“
„PUSŤ MA! KENJI! PRISAHÁM BOHU...“
„Slečna Ferrarsová!“
Castle stojí na konci chodby, len niekoľko metrov od Adamo-

vej izby. Dvere sú otvorené. Adam sa už nemyká, no zároveň sa 
mi nezdá, že by bol pri vedomí.

Biela, horúca od zúrivosti.
Teraz viem len toto. Len takto sa dokážem cítiť a nič ma ne-

presvedčí, aby som zliezla odtiaľ, kde som a aby som ustúpila. 
Svet mi odtiaľto pripadá čierno-biely, tak ľahko by sa dal zničiť 
a ovládnuť. Toto je hnev, aký som ešte nikdy predtým nezažila. 
Nefalšovaný, silný hnev, ktorý ma upokojuje, pretože je to pocit, 
ktorý je konečne na svojom mieste, pocit, ktorý sa konečne po-
hodlne zaryl do mojich kostí.
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Stala som sa pôdou pre tekutý kov; ostrá, prenikavá horúčosť 
sa mi rozlieva po tele a jej prebytok mi pokrýva ruky, preráža mi 
päste silou, ktorá berie dych, energiou, ktorá je taká intenzívna, 
až mám pocit, že ma pohltí. Z tohto prívalu mám zrazu závrat.

Mohla by som urobiť čokoľvek.
Čokoľvek.
Kenjiho ruky ma zrazu pustia. Nemusím sa obzrieť, aby som 

si všimla, že sa zatackal. Má obavy. Je zmätený. Pravdepodobne 
aj znepokojený.

Je mi to jedno.
„Takže tu ste,“ vravím Castlovi, sama som prekvapená chlad-

ným a neistým tónom svojho hlasu. „Toto teda robíte.“
Castle pristúpi bližšie, no zdá sa, že to ľutuje. Vyzerá vystra-

šene, prekvapený niečím, čo vidí na mojej tvári. Snaží sa preho-
voriť, no ja ho zastavím.

„Čo ste mu urobili?“ dožadujem sa odpovede. „Čo mu to ro-
bíte?“

„Slečna Ferrarsová, prosím...“
„On nie je vaším experimentom!“ vybuchnem a pokoj je zra-

zu preč, pokojný hlas sa zaraz vytratil, razom som znovu nesta-
bilná a sotva dokážem ovládať svoje ruky, aby sa netriasli. „Mys-
líte si, že ho môžete využiť pre svoj výskum...“

„Slečna Ferrarsová, prosím, musíte sa upokojiť...“
„Nevravte mi, že sa mám upokojiť!“ Nedokážem si predsta-

viť, čo mu tu asi tak urobili, testujú ho, zaobchádzajú s ním ako 
s nejakou vzorkou.

Mučia ho.
„Nikdy by som nečakal, že budete mať takúto nepriaznivú 

reakciu na túto miestnosť,“ vraví Castle, pokúša sa o rozhovor. 
Rozumné. Ba dokonca charizmatické. Zaujímalo by ma, ako asi 
teraz vyzerám. Kiežby som vedela, či sa ma teraz bojí. „Myslel 
som, že chápete dôležitosť výskumu, ktorý robíme v Bode Ome-
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ga,“ pokračuje. „Bez toho by sme predsa nemohli pochopiť náš 
pôvod.“

„Ubližujete mu – zabíjate ho! Čo ste urobili...“
„Nič, nežiadal nás, aby mohol byť súčasťou.“ Castlov hlas je 

napätý, jeho pery sú napäté a vidím, že mu pomaly začína do-
chádzať trpezlivosť. „Slečna Ferrarsová, ak máte pochybnosti, že 
som ho využil na vlastné experimenty, odporúčam vám, aby ste 
sa na celú situáciu pozreli zblízka.“ Posledné dve slabiky príliš 
zdôrazňuje, priveľa ohňa, uvedomujem si, že som ho ešte nikdy 
predtým nevidela nahnevaného.

„Viem, že tu u nás zápasíte,“ pokračuje Castle, „viem, že nie 
ste zvyknutá byť súčasťou skupiny, vynaložil som úsilie, aby som 
pochopil, odkiaľ pochádzate – pokúšam sa vám pomôcť prispô-
sobiť sa. Ale musíte sa pozrieť okolo!“ Posunkami ukazuje na 
sklenené steny a na ľudí za nimi. „Všetci sme rovnakí. Všetci pra-
cujeme v jednom tíme! Adama som nepodrobil ničomu, čím by 
som si aj ja sám neprešiel. Jednoducho ho len testujeme, aby sme 
zistili, v čom spočívajú jeho nadprirodzené schopnosti. Nemô-
žeme si byť istí tým, čo dokáže, kým ho nepodrobíme testom.“ 
Hlas mu klesne o oktávu alebo 2. „Nemôžeme si dovoliť taký lu-
xus, že budeme niekoľko rokov čakať, kým náhodou neprídeme 
na to, že môže byť užitočný pre našu terajšiu situáciu.“

Je to zvláštne.
Pretože je to skutočné. Tento hnev je skutočný.
Cítim, ako sa mi dostáva do končekov prstov, aby som mu ho 

mohla hodiť do tváre. Cítim, ako sa zvíja okolo mojej chrbtice, 
zakoreňuje sa mi v bruchu a jeho halúzky mi vyrastajú v nohách, 
rukách a krku. Dusí ma. Dusí ma, pretože sa potrebuje uvoľniť, 
potrebuje úľavu. Potrebuje ju teraz.

„Vy,“ vravím mu, ledva dokážem vypľuť slová von z úst, „vy 
si myslíte, že ste lepší než nový systém, ak nás využívate a experi-
mentujete s nami len pre svoje dôvody...“
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„SLEČNA FERRARSOVÁ!“ zareve Castle. Oči mu jasne 
blýskajú, sú až príliš jasné a ja si uvedomujem, že každý v tom-
to podzemnom tuneli práve teraz zíza priamo na nás. Prsty má 
po bokoch zaťaté v päsť, sánku má bezpochyby stuhnutú a skôr, 
než si uvedomím, že zem pod mojimi nohami vibruje, zacítim na 
svojom chrbte Kenjiho ruku. Sklenené steny sa začínajú triasť 
a Castle je uprostred toho všetkého. Stuhnutý, hrubý od hnevu 
a rozhorčenia. Spomeniem si, že má neuveriteľne vyvinutý zmy-
sel pre psychokinézu.

Viem, že dokáže hýbať vecami len svojou mysľou.
Zdvihne svoju pravú ruku s roztvorenou dlaňou a sklenený 

panel len pár metrov od neho sa začne triasť, vibrovať a už len 
sekundy ho delia od roztrieštenia. Uvedomujem si, že už takmer 
nedýcham.

„Nechcite ma rozčúliť.“ Castlov hlas znie sotva pokojne. „Ak 
máte problém s mojimi metódami, bol by som rád, keby ste svo-
je tvrdenia vysvetlili racionálnym spôsobom. Nebudem tolero-
vať, aby ste sa so mnou rozprávali takto. Môj záujem o budúc-
nosť nášho sveta možno nedokážete pochopiť, ale nemali by ste 
ma viniť pre svoju vlastnú neznalosť!“ Spustí pravú ruku a sklo 
sa práve včas vráti na svoje pôvodné miesto.

„Moju neznalosť?“ znovu ťažko dýcham. „Myslíte si, že len 
preto, lebo neviem, prečo niekoho vystavujete niečomu také-
muto,“ mávam rukou po miestnosti, „že len preto som igno-
rant?“

„Hej, Juliette, to je v poriadku...“ začne Kenji.
„Vezmi ju preč,“ vraví Castle. „Vezmi ju späť na miesto, kde 

bude môcť trénovať.“ Vrhne na Kenjiho nešťastný pohľad. „A my 
dvaja to preberieme neskôr. Čo si si myslel, keď si ju sem privie-
dol? Ešte nie je pripravená na to, aby to všetko videla – sotva do-
káže zvládať samu seba...“

Má pravdu.
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Toto nemôžem zvládnuť. Nepočujem nič, len pípanie prístro-
jov, pišťanie v mojej hlave. Nevidím nič, len Adamovu bezvlád-
nu postavu ležiacu na tenkom matraci. Nedokážem si predsta-
viť, čím všetkým si musel prejsť, čo všetko musel pretrpieť, len 
aby prišiel na to, kým je, a zrazu si uvedomujem, že to všetko je 
moja chyba.

Je to moja chyba, že je tu, je to moja chyba, že je v nebezpe-
čenstve, je to moja chyba, že ho chce Warner zabiť a Castle tes-
tovať, a keby nebolo mňa, stále by žil s Jamesom v domove, ktorý 
by nikto nebol zničil. Bol by v bezpečí, cítil by sa dobre a nepo-
znal by žiaden zmätok, ktorý som mu do života vniesla ja sama.

Ja som ho sem priviedla. Keby sa ma nebol dotkol, nič z tohto 
by sa nebolo stalo. Bol by zdravý, silný a netrpel by, neskrýval by 
sa, nebol by uväznený v pasci 20 metrov pod zemou. Netrávil by 
svoje dni pripútaný k lôžku.

Je to moja chyba, je to moja chyba, je to moja chyba, je to 
moja chyba. Všetko je to moja chyba.

Lapám po dychu.
Cítim sa, ako keby som bola plná vetvičiek a keď si budem 

chcieť ponaťahovať svaly, celé moje telo sa zlomí. Všetka vina, 
hnev, frustrácia a potláčaná vnútorná agresivita už našli ventil 
a nemôžem ich udržať pod kontrolou. Energia vo mne prúdi ta-
kou silou, akú som nikdy predtým necítila. Nepremýšľam, ale 
musím niečo urobiť, musím sa niečoho dotknúť, a tak zvieram 
prsty, kľakám si na kolená a ťahám späť svoju ruku a

päsťou
prerážam
priamo
cez
podlahu.
Zem pod mojimi prstami puká a rezonancia prudko vzras-

tá, preniká moje bytie, odráža sa cez moje kosti, až kým sa moja 
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lebka nezačne otáčať a moje srdce sa nezmení na kyvadlo, čo mi 
udiera do rebier. Stmieva sa mi pred očami, stokrát musím za-
žmurkať, aby som si všimla puklinu pod svojimi nohami, tenkú 
čiaru, ktorá roztrieštila zem. Všetko okolo mňa je zrazu vyvedené 
z rovnováhy. Skala pod našou váhou stoná, sklenené steny rin-
čia, prístroje sa posúvajú zo svojich miest, voda fŕka do nádob 
a ľudia...

Ľudia.
Ľudia od hrôzy zamrzli a strach v ich výrazoch ma roznáša 

na kopytách.
Padám dozadu, pravou päsťou sa dotýkam svojej hrude a sna-

žím sa pripomenúť si, že nie som monštrum, že nechcem ubližo-
vať ľuďom, nechcem ubližovať ľuďom, nechcem ubližovať ľuďom. 
Ale nefunguje to.

Pretože to všetko je lož.
Pretože som to bola ja, chcela som pomôcť.
Pozerám okolo.
Na zem.
Na to, čo som urobila.

A po prvý raz rozumiem, že mám silu všetko zničiť.
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OSEM

Castle je zronený.
Na jeho sánke poznať, že je vykoľajený. Ruky mu uviazli po 

bokoch, oči sa mu rozšírili od obáv, údivu a zdá sa byť trochu za-
strašený. Hoci hýbe perami, nedokáže zo seba vydať hláska.

Zmocňuje sa ma pocit ako vo chvíli, keď viete, že nastal vhod-
ný čas skočiť z útesu.

Kenji ma chytí za rameno, no keď sa otočím, aby som mu stá-
la tvárou v tvár, zisťujem, že som úplne stuhla. Vždy keď čakám 
na neho, Adama a Castla, uvedomím si, že ak sú ku mne milí, 
robia chybu. Viem, že to skončí zle, že si to všetko nezaslúžim, že 
som len nástroj, zbraň, skrytý vrah.

No on ma jemne chytí za pravú ruku. Dáva si pozor, aby sa 
nedotkol mojej kože, keď mi sťahuje zničené kožené rukavice 
a pri pohľade na články mojich prstov sa mu zastaví dych. Koža 
je odretá, všade je krv a ja nedokážem hýbať prstami.

Uvedomujem si, že som v agónii.
Keď zažmurkám, vybuchnú hviezdy a nové muky zúrivosti mi 

tak ochromujú končatiny, že už nevládzem ani len hovoriť.

Lapám po dychu.

A
svet

m      i       z        n         e .
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DEVÄŤ

Vo svojich ústach cítim smrť.
Dokážem otvoriť oči a okamžite zacítim rozhorčenie, ktoré mi 

trhá pravú ruku. Tú mi obviazali toľkými vrstvami gázy, že mám 
všetkých 5 prstov nepohyblivých, za čo som vďačná. Som taká 
vyčerpaná, že nemám energiu už ani na to, aby som  plakala.

Klipkám očami.
Snažím sa poobzerať dookola, no môj krk je príliš stuhnutý.
Na ramenách zacítim prsty a až vtedy si uvedomujem, že 

 chcem vydýchnuť. Znovu zažmurkám. Ešte raz. Vidím rozma-
zanú tvár dievčaťa. Otáčam hlavu, aby som lepšie videla a čoraz 
viac žmurkám, žmurkám, žmurkám.

„Ako sa cítiš?“ zašepká.
„Som v poriadku,“ odpovedám šmuhe, hoci si myslím, že kla-

mem, „kto si?“
„To som ja,“ vraví jemne. Aj keď ju poriadne nevidím, aj tak 

cítim v jej hlase láskavosť. „Sonya.“
Samozrejme.
Aj Sara je pravdepodobne tu. Musím byť v zdravotníckom 

oddelení.
„Čo sa stalo?“ pýtam sa. „Ako dlho som bola mimo?“
Neodpovedá mi, čudujem sa, či ma nepočula.
„Sonya?“ Snažím sa jej pozerať do očí. „Ako dlho som spala?“
„Si naozaj chorá,“ vraví. „Tvoje telo potrebovalo čas...“
„Ako dlho?“ Hlas sa mi mení na šepot.
„Tri dni.“
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Predstavte si vlak, ktorý ide rýchlosťou milión kilometrov za 
hodinu.

A teraz si predstavte, že vám narazil do tváre.
Posadím sa a viem, že mi bude zle.
Našťastie Sonya dokáže prezieravo predvídať moje potreby. 

V tej správnej chvíli sa predo mnou objaví prázdne vedro, kde 
skončí skromný obsah môjho žalúdka. Potom skončím v odeve, 
ktorý pripomína nemocničný župan, a na tvár mi dávajú horúcu 
navlhčenú tkaninu. Para je taká horúca a príjemná, že na chvíľku 
takmer zabudnem na bolesť a uvedomím si, že je s nami v miest-
nosti ešte jedna osoba.

Sara so Sonyou sa nado mnou vznášajú, v rukách majú ho-
rúce obklady, umývajú mi obnažené končatiny, vydávajú upoko-
jujúce zvuky a vravia mi, že budem v poriadku. Musím len od-
počívať. Nakoniec som hore dostatočne dlho na to, aby som sa 
najedla. Nemala by som sa strachovať, pretože sa niet čoho obá-
vať a ony sa o mňa postarajú.

Ale potom sa prizriem lepšie.
Všimnem si ich ruky, dokonale chránené latexovými ruka-

vicami, neunikne mi naliehavý, ale zároveň obozretný spôsob, 
akým ku mne pristupujú a potom si uvedomím, v čom je vlast-
ne problém.

Liečiteľky sa ma nemôžu dotýkať.
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DESAŤ

Predtým sa ešte nikdy nemuseli zaoberať takýmto problémom.
Zranenia vždy liečia liečiteľky. Dokážu napraviť polámané 

kosti a vyliečiť rany po guľkách, znovu oživiť pľúca, ktoré zlyha-
li, a zhojiť i tie najhoršie druhy rezných rán – viem to preto, lebo 
Adama sem priniesli na nosidlách, keď sme spolu prišli do Bodu 
Omega. Trpel, keď sa ho zmocnil Warner a jeho muži. Keď sme 
unikli z vojenskej základne, myslela som si, že bude navždy zjaz-
vený. Ale teraz je dokonalý. Ako zo škatuľky. Trvalo to celý 1 deň, 
kým ho dali do poriadku. Bol to zázrak.

Lenže pre mňa nemajú žiadne zázračné liečenie.
Žiadne zázraky.
Sonya so Sarou mi vysvetľujú, že som musela prežiť nesmier-

ny šok. Vravia, že moje telo sa preťažilo vlastnými schopnosťami 
a je len zázrak, že som dokázala prežiť. Myslia si aj to, že moje 
telo omdlelo práve včas, aby sa dokázalo vyrovnať so psycholo-
gickým šokom, hoci si tým nie sú úplne isté. Myslím, že potrvá 
celkom dlho, kým sa im podarí napraviť práve túto stránku. Som 
psychicky poznačená už veľmi dlhú dobu. No aspoň fyzická bo-
lesť sa zmiernila. Už ide skôr o pravidelné búšenie, ktoré som 
schopná ignorovať, teda aspoň na krátky čas.

Na niečo si spomínam.
„Predtým,“ vravím im, „u Warnera v mučiarni a ani potom 

s Adamom a oceľovými dverami sa nikdy nič podobné nestalo – 
nikdy som sa nezranila...“

„Castle nám o tom hovoril,“ vraví mi Sonya. „Lenže prerazenie 
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dverí a jednej steny sa dosť líši od pokusu roztrhnúť zem na polovi-
cu.“ Pokúša sa usmievať. „Sme si celkom isté tým, že toto sa nedá 
ani len porovnať s tým, čo sa stalo predtým. Toto bolo oveľa silnej-
šie – všetci sme cítili, keď sa to stalo. Vlastne sme mali pocit, že prá-
ve vybuchli výbušniny. Tunely,“ vraví, „to takmer nevydržali.“

„Nie.“ Žalúdok mám zrazu ako z kameňa.
„To je v poriadku,“ snaží sa ma uistiť Sara, „stiahla si sa prá-

ve včas.“
Nedokážem chytiť vlastný dych.
„Nemohla si vedieť...,“ začína Sonya.
„Takmer som vás zabila... Vás všetkých...“
Sonya pokýva hlavou. „Máš úžasné množstvo sily. Nie je to 

tvoja chyba. Nevedela si, čoho všetkého si schopná.“
„Mohla som vás zabiť. Mohla som zabiť Adama – mohla 

som...“ V hlave mi duní. „Je tu? Je Adam tu?“
Dievčatá na mňa zízajú. Zízajú jedna na druhú.
Začujem odkašľanie a mykne ma.
Z rohu vystúpi Kenji. Zamáva na mňa, kyslo sa na mňa usme-

je, no v očiach sa mu smiech neodráža.
„Prepáč,“ vraví mi, „museli sme ho odtiaľto odviesť.“
„Prečo?“ pýtam sa, hoci sa bojím odpovede.
Kenji si odhrnie vlasy, ktoré mu padajú do očí. Zvažuje, či 

mi odpovie na moju otázku. „No. Kde by som len začal?“ Niečo 
ráta na prstoch. „Keď zistil, čo sa stalo, pokúsil sa ma zabiť, po-
tom chcel vystreliť na Castla, odmietol opustiť zdravotnícke krí-
dlo, nejedol ani nespal a potom...“

„Prosím.“ Zastavím ho. Silno zatvorím oči. „Nič to. Nemô-
žem. Ne...“

„Pýtala si sa.“
„Kde je?“ otvorím oči. „Je v poriadku?“
Kenji sa škriabe na zadnej strane krku. Vyhýba sa môjmu po-

hľadu. „Bude v poriadku.“
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„Môžem ho vidieť?“
Kenji zavzdychá. Obracia sa smerom k dievčatám. Vraví: „Mô-

žeme byť na sekundu osamote?“ Tie 2 sa zrazu poberú na od-
chod.

„Samozrejme,“ vraví Sara.
„Bez problémov,“ dodáva Sonya.
„Dožičíme vám trochu súkromia,“ povedia súčasne.
A odídu.
Kenji schmatne jednu zo stoličiek, ktoré sú pritlačené k ste-

ne, a prinesie ju k mojej posteli. Posadí sa. Kolenom si podoprie 
členok 1 nohy a nakloní sa. Pozerá na mňa.

Posuniem sa na matraci, aby som na neho lepšie videla. „O čo 
ide?“

„Ty a Kent sa musíte porozprávať.“
„Och.“ Preglgnem. „Áno. Viem.“
„Naozaj?“
„Samozrejme.“
„Dobre.“ Prikývne. Vyhýba sa pohľadu. Prirýchlo búcha no-

hou o podlahu.
„Čo?“ spýtam sa po chvíli. „Čo mi nechceš povedať?“
Prestane búchať nohou, ale nepozrie sa na mňa. Ľavou rukou 

si prikryje ústa, potom ruku spustí dolu. „To bolo iné šialenstvo, 
čo si tam stvárala!“

Zrazu sa cítim pokorená. „Prepáč, Kenji. Je mi to tak ľúto – 
nemyslela som si... Nevedela som...“

Otočí sa, aby sa mi postavil tvárou v tvár. Pohľad do jeho očí 
ma zastaví. Snaží sa ma prečítať. Snaží sa ma pochopiť. Uvedo-
mujem si, že sa snaží prísť na to, či mi môže dôverovať alebo nie. 
Či sú tie klebety o netvorovi vo mne pravdivé alebo nie.

„Ešte nikdy predtým som niečo také neurobila,“ počujem, 
ako šepkám. „Prisahám. Nechcela som, aby sa to stalo...“

„Si si istá?“
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„Čože?“
„To je otázka, Juliette. Oprávnená otázka.“ Ešte nikdy som 

ho nevidela takého vážneho. „Priviedol som ťa sem, pretože ťa tu 
chcel Castle. Pretože si myslel, že ti môžeme pomôcť – domnie-
val sa, že ti môžeme poskytnúť bezpečné miesto na život. Aby 
sme ťa ochránili pred chytrákmi, čo ťa chcú využiť vo svoj vlastný 
prospech. Ale ty si tu a nechceš byť súčasťou ničoho. Nerozprá-
vaš sa s ľuďmi. Nenapreduješ v tréningu. V zásade nerobíš nič.“

„Mrzí ma to, naozaj...“
„Verím Castlovi, keď vraví, že sa o teba obáva. Vraví, že nie si 

prispôsobivá, že bojuješ s tým, aby si sem zapadla. Tí ľudia o tebe 
počuli samé negatívne veci a nie sú takí prívetiví, ako by mali byť. 
Asi by som sa mal za to nakopať, ale je mi ťa ľúto. Preto mu vra-
vím, že ti pomôžem. Zmením si celý svoj program, len aby som ti 
pomohol vyrovnať sa s problémami. Pretože si myslím, že si milé 
dievča, ktorému len nikto nerozumie. Pretože Castle je najlepší 
človek, akého poznám, a ja mu chcem pomôcť.“

Srdce mi tlčie tak silno, že sa čudujem, ako je možné, že ešte 
nekrváca.

„A tak sa len čudujem,“ vraví mi. Uvoľní si nohu, ktorú mal 
na kolene. Nakloní sa dopredu. Lakte si podoprie svojimi steh-
nami. „Zaujímalo by ma, či je toto všetko len zhoda okolností. 
Chcem tým povedať – je to len šialená náhoda, že s tebou pra-
cujem? Ja? Jeden z mála ľudí, ktorí majú prístup k tej miestnosti? 
Bola to len zhoda okolností, že sa ti podarilo zastrašiť ma natoľ-
ko, že som ťa vzal dole do výskumných laboratórií? A že si po-
tom nejako, nešťastnou náhodou, zhodou okolností, nevedomky 
 udrela päsťou do zeme tak, že sa otriasli základy tohto miesta 
tak, že sme mali dojem, že sa to tu všetko zrúti?“ Zíza na mňa. 
Tvrdo. „Bola to náhoda,“ pokračuje, „že keby si vydržala ešte 
o pár sekúnd dlhšie, celé toto miesto by sa prepadlo do útrob 
zeme?“
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Oči mám naširoko roztvorené, vydesené, prekvapené.
Nakloní sa späť. Pozerá nadol. 2 prsty si pritlačí k perám.
„Naozaj tu chceš byť?“ spýta sa. „Alebo sa nás len snažíš zni-

čiť zvnútra?“
„Čože?“ Lapám po dychu. „Nie...“
„Pretože buď vieš presne, čo robíš – a si sakramentsky preši-

baná, lebo vieš veľmi dobre predstierať –, alebo naozaj nemáš ani 
poňatia, čo robíš, a na päty sa ti lepí obrovská smola. Ešte som 
sa nerozhodol, čo je pravdou.“

„Kenji, prisahám, nikdy... Nikdy...“ Musím si zahryznúť do 
jazyka, aby som potlačila slová aj slzy, pretože hrozí, že ma 
premôžu. Tento pocit je ochromujúci, pocit keď neviem, ako 
dokázať svoju nevinu. Znovu a znovu si v hlave premietam 
celý svoj život, snažím sa presvedčiť ľudí, že nie som nebez-
pečná, že som nikdy nechcela nikomu ublížiť, že som naozaj 
nechcela, aby sa veci vyvinuli takýmto spôsobom. Že nie som 
zlý  človek.

Ale zdá sa, že to nikdy nefungovalo.
„Je mi to tak ľúto,“ dusím sa, slzy mi už teraz tečú rýchlo, 

nehľadia na moju požiadavku, aby zostali zamknuté na svojom 
mieste. Som taká znechutená sama sebou. Tak veľmi som sa sna-
žila byť iná, lepšia, dobrá, a potom som všetko pokazila a znovu 
všetko stratila. Neviem, ako mu mám povedať, že sa mýli.

Pretože môže mať pravdu.
Vedela som, že sa hnevám. Vedela som, že chcem ublížiť Cast-

lovi a bolo mi to jedno. V tej chvíli som to naozaj myslela váž-
ne. V hneve tej chvíle som to naozaj, skutočne myslela vážne. 
Neviem, čo by som bola urobila, keby ma Kenji nebol zadržal. 
Neviem. Nemám ani poňatia. Dokonca nerozumiem ani tomu, 
čoho všetkého som schopná.

Koľkokrát, počujem šepot vo svojej hlave, koľkokrát sa budeš 
ospravedlňovať za to, kým si?
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Počujem, ako Kenji vzdychá. Mení polohu na sedačke. Ne-
odvažujem sa zdvihnúť zrak, ale napajedene si utieram líca, tak 
zúfalo chcem, aby moje oči prestali roniť slzy.

„Musel som sa spýtať, Juliette.“ Kenji znie znepokojene. 
„Mrzí ma, že plačeš, ale neľutujem, že som sa ťa na to spýtal. Je 
mojou prácou neustále myslieť na našu bezpečnosť – a to zname-
ná, že sa na veci musím pozerať z každého možného uhla. Ešte 
nikto nevie, čoho všetkého si schopná. Dokonca ani ty sama. Ale 
aj tak stále predstieraš, že to, čoho si schopná, nie je veľká vec 
a nikomu to nepomôže. Musíš prestať predstierať, že nie si ne-
bezpečná.“

Prirýchlo pozriem hore. „Ale ja... Nesnažím sa nikomu ublí-
žiť...“

„Na tom nezáleží,“ vraví a vstáva. „Dobré úmysly sú skve-
lé, ale nezmenia skutočnosti. Ty si nebezpečná. Do riti, si desivo 
nebezpečná. Oveľa nebezpečnejšia než ja a ktokoľvek, kto je tu. 
Takže ma nežiadaj, aby som sa správal tak, akoby to pre nás ne-
bolo hrozbou. Ak tu zostaneš,“ vraví mi, „musíš sa naučiť, ako 
ovládať to, čo robíš. Musíš sa vyrovnať s tým, kto si a musíš prísť 
na to, ako s tým žiť. Presne ako my ostatní.“

3 zaklopania na dvere.
Kenji na mňa stále zíza. Čaká.
„Dobre,“ zašepkám.
„A s Kentom si svoje problémy musíte čo najskôr vydiskuto-

vať,“ dodáva práve vo chvíli, keď sa Sonya so Sarou vracajú do 
miestnosti. „Nemám čas, energiu ani záujem zaoberať sa vašimi 
problémami. Rád sa s tebou z času na čas zahrávam, pretože... 
No, povedzme si to priamo,“ pokrčí plecami, „svet tam vonku 
sa rúti do pekla a myslím, že ak mám byť zastrelený predtým, 
než budem mať dvadsaťpäť, chcem si pamätať, aké to je smiať 
sa, kým ma zabijú. Ale to zo mňa nerobí tvojho šaša alebo opat-
rovníka. Na konci dňa ma už vonkoncom nebude trápiť, či ste 
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s Kentom zadobre alebo nie. Máme milión vecí, ktorými sa tu 
dole treba zaoberať a žiadna z nich nezahŕňa váš milostný život.“ 
Prestávka. „Je to jasné?“

Prikývnem, nedôverujem si natoľko, aby som prehovorila.
„Takže ideš do toho?“ spýta sa.
Ďalšie prikývnutie.
„Chcem počuť, ako to hovoríš. Ak do toho ideš, tak so všetkým. 

Už žiadne ľutovanie samej seba. Žiadne vysedávanie v miestnos-
ti na tréning celý deň a sama, žiadne plakanie, pretože nemôžeš 
zlomiť kovové trúbky...“

„Ako si vedel...?“
„Ideš do toho?“
„Idem do toho,“ vravím mu. „Idem. Sľubujem.“
Zhlboka sa nadýchne. Rukou si prehrabne vlasy. „Dobre. 

Stretneme sa pred jedálňou zajtra ráno o 6.“
„Ale moja ruka...“
Nad mojimi slovami len mávne rukou. „Tvoja ruka, o nič ne-

jde. Budeš v poriadku. Veď si si nič nezlomila. Poranila si si hán-
ky a tvoj mozog sa na chvíľu zľakol, ale v podstate si len tri dni 
spala. Nenazývam to zranením,“ vraví, „hovorím tomu prekliata 
dovolenka.“ Zastaví sa a nad niečím uvažuje. „Uvedomuješ si, 
ako dlho som už nebol na dovolenke...?“

„Nebudeme trénovať?“ preruším ho. „Nemôžem robiť nič, ak 
budem mať obviazanú ruku, však?“

„Dôveruj mi.“ Vztýči hlavu. „Budeš v poriadku. Toto... bude 
trochu iné.“

Uprene naň pozerám. Čakám.
„Môžeš to považovať za ofi ciálne privítanie v Bode Omega,“ 

pokračuje.
„Ale...“
„Zajtra. O šiestej ráno.“
Otvorím ústa, aby som mu položila ďalšiu otázku, ale on si 

Som_zlomena_SK.indd   67Som_zlomena_SK.indd   67 31.7.2013   7:10:3531.7.2013   7:10:35



68

položí prst na ústa, 2 prstami zasalutuje a odkráča späť k výcho-
du vo chvíli, keď Sonya so Sarou zamieria k môjmu lôžku.

Sledujem, ako obidve pozdraví na rozlúčku, otočí sa na päte 
a vyjde von dverami.

O 6 ráno.
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JEDENÁSŤ

Letmo pozriem na hodiny na stene a uvedomím si, že sú len 
2 hodiny popoludní.

To znamená, že 6 hodín ráno bude o 16 hodín.
To znamená, že mám ešte veľa hodín, ktoré budem musieť 

niečím zaplniť.
To znamená, že sa budem musieť obliecť.
Pretože sa musím odtiaľto dostať.
A naozaj sa musím porozprávať s Adamom.

„Juliette?“
Šklbnem hlavou a vrátim sa do prítomného okamihu, zisťu-

jem, že Sonya a Sara na mňa zízajú. „Môžeme ti niečo priniesť?“ 
pýtajú sa. „Cítiš sa dostatočne dobre na to, aby si mohla vstať 
z postele?“

Namiesto toho, aby som im odpovedala na otázku, pozerám 
raz na jednu, raz na druhú. Vo svojom vnútri cítim ochromujúci 
pocit zahanbenia, nemôžem si pomôcť a vraciam sa k ďalšej ver-
zii samej seba. Mením sa na vystrašené dievčatko, ktoré sa chce 
ovinúť rukami, aby ju nikto nemohol nájsť.

Neustále vravím: „Prepáčte, mrzí ma to, všetko mi je veľmi 
ľúto, toto všetko, ľutujem všetky problémy, škody, naozaj, mrzí 
ma to, prepáčte...“

Počujem, ako to stále dookola opakujem a nedokážem sa za-
staviť.

Akoby sa mi v mozgu pokazilo nejaké tlačidlo, akoby sa u mňa 
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prejavila nejaká choroba, ktorá ma núti neustále sa za všetko 
ospravedlňovať, za existenciu, za to, že chcem viac, než som do-
stala, a neviem s tým prestať.

Presne to robím.
Vždy sa ospravedlňujem. Navždy sa budem ospravedlňovať. 

Za to, kým som a za to, čím som nikdy nechcela byť, a za toto 
telo, do ktorého som sa narodila, za DNA, o ktorú som nikoho 
nežiadala, za osobu, ktorá sa už neodstane. 17 rokov som sa po-
kúšala byť iná. Každý jeden deň. Pokúšala som sa byť niekým 
iným pre niekoho iného.

Zdá sa, že na tom nikdy nezáležalo.
Ale potom si uvedomujem, že sa so mnou rozprávajú.
„Nemáš sa za čo ospravedlňovať...“
„Prosím, to je v poriadku...“
Obidve sa so mnou snažia rozprávať, ale Sara je bližšie.
Odvážim sa jej pozrieť do očí a som prekvapená tým, aké sú 

nežné. Nežné, zelené a privreté od usmievania sa. Sadne si na 
pravú stranu mojej postele. Nebojácne ma potľapká po holom 
ramene latexovou rukavicou.

Nemá strach. Sonya stojí priamo vedľa nej, pozerá sa na mňa, 
ako keby mala obavy, ako keby zo mňa bola smutná, nemusím sa 
tým dlho zaoberať, pretože som rozrušená. Cítim vôňu jazmínu, 
ktorá napĺňa miestnosť, presne ako vtedy, keď sme sem vstúpili 
prvý raz. Keď sme po prvýkrát prišli do Bodu Omega. Keď bol 
Adam zranený. Zomieral.

Zomieral a ony mu zachránili život. Tieto 2 dievčatá, kto-
ré mám teraz pred sebou. Zachránili mu život a ja s nimi už 
2 týždne bývam. Uvedomujem si, aká som sebecká.

A tak sa pokúšam o nové slová.
„Ďakujem,“ zašepkám.
Cítim, že sa začínam červenať a čudujem sa, prečo nie som 

schopná vydať zo seba nenútené slová a pocity. Žasnem nad 
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svojou neschopnosťou uvoľnene si niekoho doberať, normálne 
s niekým komunikovať. Prázdne slová napĺňajú trápne okamihy. 
Nemám v zásobe elipsy a iné výrazy, ktoré by som vložila na za-
čiatky a konce viet. Neviem používať slovesá, príslovky, akýkoľ-
vek prívlastok. Používam samé podstatné mená.

Preplnená ľuďmi, miestami, vecami a myšlienkami, ktoré ne-
viem dostať z hlavy. Neviem, ako začať rozhovor.

Chcem dôverovať, ale desí ma to až do špiku kostí.
Ale potom si spomeniem na svoj sľub, ktorý som dala Cast-

lovi, a na sľub Kenjimu, a na všetky obavy kvôli Adamovi, a po-
myslím si, že by som to mala risknúť. Možno by som sa mala 
pokúsiť nájsť si novú priateľku alebo 2. Premýšľam nad tým, aké 
by to bolo skvelé, keby som sa kamarátila s dievčaťom. S dievča-
ťom presne ako ja.

Kamarátky som nikdy predtým nemala.
A tak keď sa Sonya a Sara usmejú a povedia, že mi rady po-

môžu a že sú tu kedykoľvek pre mňa, a že tu budú vždy, keď sa 
budem chcieť s niekým porozprávať, poviem im, že by som bola 
veľmi rada, keby sme to skúsili.

Vravím im, že by som to veľmi ocenila.
Vravím im, že by som veľmi rada mala priateľky, s ktorými by 

som sa mohla porozprávať.
Možno, niekedy.

Som_zlomena_SK.indd   71Som_zlomena_SK.indd   71 31.7.2013   7:10:3531.7.2013   7:10:35



72

DVANÁSŤ

„Skúsme ťa znovu obliecť do tvojho odevu,“ vraví mi Sara.
Vzduch tu dolu je studený a chladný, a často aj vlhký. Ne-

únavne duje studený vietor, zatiaľ čo svet nad našimi hlavami 
bičuje k tomu, aby sa vzdal. Dokonca aj vo svojom odeve cítim 
chlad, najmä skoro ráno, najmä teraz. Sonya so Sarou mi pomá-
hajú dostať sa von z nemocničných šiat a vtesnať sa späť do nor-
málnej uniformy. Trasiem sa vo vlastnej koži. Až keď mi odev 
úplne zazipsujú, začína reagovať na moju telesnú teplotu, ale stá-
le som slabá z toho, že som bola tak dlho v posteli a preto doslo-
va bojujem s tým, aby som dokázala zostať vzpriamená.

„Naozaj nepotrebujem vozík,“ už tretí raz opakujem Sare. 
„Ďakujem, naozaj, vážim si to,“ jachtám, „ale potrebujem, aby 
sa mi v nohách opäť rozprúdila krv. Musím byť silná a dokázať 
stáť na nohách.“ Musím byť silná, bodka.

Castle a Adam ma čakajú v mojej izbe.
Sonya mi to povedala, kým som sa rozprávala s Kenjim. Spo-

lu so Sarou šli upozorniť Castla, že som sa už prebrala. Takže 
teraz sú už tam. Čakajú na mňa. V izbe, o ktorú sa delím so So-
nyou a Sarou. A tak veľmi sa obávam toho, čo sa môže stať, že 
prakticky zabudnem, ako sa dostanem do vlastnej izby. Pretože 
som si celkom istá tým, že nech už budem počuť čokoľvek, ne-
bude to dobré.

„Nemôžeš ísť do izby sama,“ vraví Sara. „Sotva sa sama udr-
žíš na nohách...“

„Som v poriadku,“ trvám na svojom. Pokúšam sa usmievať. 
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„Naozaj, mala by som byť schopná zvládnuť to, ak budem stáť 
blízko pri stene. Som si istá, že sa dostanem do normálnej formy 
hneď, ako sa začnem pohybovať.“

Sonya a Sara na seba letmo pozrú a potom začnú skúmať 
moju tvár. „Ako je na tom tvoja ruka?“ spýtajú sa súčasne.

„Je v poriadku,“ vravím im, tentoraz úprimnejšie. „Cítim sa 
oveľa lepšie. Naozaj. Veľmi pekne vám ďakujem.“

Rany sú prakticky zahojené a vlastne už dokážem hýbať aj 
prstami. Skúmam nový tenký obväz, ktorým mi obviazali hánky. 
Dievčatá mi vysvetlili, že najväčšie zranenie bolo vnútorné. Vraj 
som traumatizovaná, nech je už za moju kliatbu môj „dar“ zod-
povedná ktorákoľvek neviditeľná kosť v mojom tele.

„V poriadku. Poďme,“ vraví Sara a kýva hlavou. „Odvedieme 
ťa späť do izby.“

„Nie, prosím... Je to v poriadku...“ Snažím sa namietať, ale 
ony ma už schmatli za ruky. Som príliš slabá, aby som im odpo-
rovala. „Toto nie je potrebné...“

„Si smiešna,“ zborovo zakričia.
„Nechcem, aby ste mali pre mňa problémy...“
„Si smiešna,“ opäť zborová odpoveď.
„Naozaj nie...“ Ale už ma vedú von z miestnosti a po chod-

be, krívam medzi nimi. „Sľubujem, budem v poriadku,“ vravím 
im, „naozaj.“

Sonya so Sarou sa na seba pozrú tak, že je jasné, že si mys-
lia svoje a až potom sa na mňa usmejú, nie neláskavo. Ale po-
tom, keď kráčame po chodbách, medzi nami nastane čudné ti-
cho. Všimnem si ľudí, ktorí kráčajú popri nás a okamžite sklopím 
hlavu. Práve teraz nechcem s nikým nadviazať očný kontakt. Ne-
viem si ani len predstaviť, čo museli počuť o škode, ktorú som 
spôsobila. Viem, že sa mi podarilo potvrdiť všetky ich najhoršie 
obavy, ktoré zo mňa mali.

„Boja sa ťa len preto, lebo ťa nepoznajú,“ vraví Sara potichu.
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„Naozaj,“ dodáva Sonya. „My ťa sotva poznáme, ale aj tak si 
myslíme, že si skvelá.“

Celkom sa červenám, čudujem sa, prečo mám pocit, akoby 
mi v žilách prúdila ľadová voda vždy, keď sa cítim trápne. Ako-
by celé moje vnútro zamrzlo, hoci moja koža doslova horí, je až 
príliš horúca.

Neznášam to.
Neznášam tento pocit.
Sonya so Sarou nečakane zastavia. „A sme tu,“ povedia 

spolu.
Keď zdvihnem oči, vidím, že sme pred dverami našej izby. 

Snažím sa uvoľniť z ich zovretia, ale ony ma zastavia. Trvajú na 
tom, že zostanú so mnou, až kým si nebudú isté tým, že som sa 
dostala v poriadku dnu.

A tak zostávam s nimi.
A klopem na svoje vlastné dvere, pretože si nie som celkom 

istá tým, čo mám robiť.
Raz.
Dvakrát.
Čakám len pár sekúnd, len chvíľku, kým mi osud odpovie. 

Uvedomujem si plný dopad toho, že Sonya a Sara sú vedľa mňa. 
Usmievajú sa na mňa, snažia sa ma povzbudiť, posilniť, dodať mi 
síl. Snažia sa mi požičať kúsok svojej sily, pretože vedia, že bu-
dem čeliť niečomu, čo ma neurobí šťastnou.

A keď na toto myslím, som šťastná.
Aj keď len na prchavý okamih.
Pretože mi napadne, fíha, takto to teda vyzerá, keď má niekto 

priateľov.

„Slečna Ferrarsová.“
Castle otvorí dvere natoľko, aby som mu videla do tváre. Kýv-

ne na mňa. Letmo pozrie nadol na moju zranenú ruku. Potom 
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späť na moju tvár. „Veľmi dobre,“ vraví, asi sám pre seba. „Dob-
re, dobre. Som rád, že sa máte lepšie.“

„Áno,“ dokážem mu povedať. „Ď-ďakujem vám.“
„Dievčatá,“ vraví Sonyi a Sare. Veselo a vďačne sa na ne 

 usmieva. „Ďakujem za všetko, čo ste urobili. Odteraz to prebe-
rám ja.“

Prikývnu. Ešte raz mi stisnú ruky, kým ma pustia, a ja sa na 
chvíľu zatackám, kým znovu nájdem pevnú pôdu pod nohami. 
„Som v poriadku,“ vravím im, keď sa za mnou načahujú. „Bu-
dem v poriadku.“

Znovu prikývnu. Skôr než ustúpia, jemne mi zamávajú.
„Poďte dnu,“ povie mi Castle.
A tak ho nasledujem dovnútra.
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TRINÁSŤ

1 rozkladacia posteľ pri jednej strane steny.
1 jediná posteľ na druhej strane.
To je všetko, čo sa v tejto izbe nachádza.
Toto a Adam, ktorý sedí na mojej posteli, lakte má na kole-

nách, tvár v rukách. Castle za nami zatvorí dvere a Adam sa na-
ľaká. Vyskočí.

„Juliette,“ vraví, ale nepozerá sa na mňa; vôbec sa na mňa ne-
pozerá. Svojimi očami skúma moje telo tak, akoby sa chcel uistiť, 
že nemám ani jeden škrabanec. Skúma moje ruky, nohy a všet-
ko medzi tým. Až keď sa dostane k mojej tvári, až vtedy sa nám 
stretnú pohľady. Vkročím do modrého mora jeho očí, ponorím 
sa a začnem sa topiť. Cítim sa, akoby mi niekto vrazil päsťou do 
pľúc a ukradol mi všetok kyslík.

„Prosím, sadnite si, slečna Ferrarsová.“ Castle ukáže na po-
steľ, kde spáva Sonya, teda na posteľ oproti tej, kde sedí Adam. 
Pomaly sa k nej priblížim, snažím sa oklamať nevoľnosť a závrat, 
ktorý cítim. Hruď mi stúpa a klesá veľmi rýchlo.

Ruky spustím do lona.
Cítim, že Adamova prítomnosť v tejto miestnosti je naozajst-

nou záťažou pre moju hruď, ale namiesto toho si len skúmavo 
prezerám svoj nový obväz – gázu natiahnutú cez hánky mojej 
pravej ruky – pretože som príliš veľký zbabelec na to, aby som 
sa pozrela hore. Po ničom netúžim viac ako po tom, aby som šla 
k nemu, aby ma držal, aby mi vrátil niekoľko chvíľ blaženosti, 
ktorú som nikdy v živote nepoznala. Ale vo vnútri ma niečo hry-
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zie, škriabe ma to, vraví mi, že niečo nie je dobré a že bude prav-
depodobne najlepšie, ak zostanem tam, kde som.

Castle stojí v priestore medzi posteľami. Medzi mnou a Ada-
mom. Uprene sa pozerá na stenu, ruky má zložené za chrbtom. 
Tichým hlasom hovorí: „Som veľmi, ale veľmi sklamaný vaším 
správaním, slečna Ferrarsová.“

Horúčosť, strašná hanba sa mi plazí po krku a núti moju hla-
vu pozerať nadol.

„Je mi to ľúto,“ šepkám.
Castle sa zhlboka nadýchne. Vydychuje veľmi pomaly. „Mu-

sím k vám byť priamy,“ vraví, „a pripúšťam, že ešte nie som pri-
pravený diskutovať o tom, čo sa stalo. Ešte stále som až príliš 
rozčúlený na to, aby som o celej tej záležitosti dokázal hovoriť 
pokojne. Vaše činy,“ vraví, „boli detinské. Sebecké. Bezohľadné! 
Škoda, ktorú ste spôsobili – roky práce, ktoré sme venovali sta-
vaniu a plánovaniu tej miestnosti, neviem, kde začať...“

Sám je zaskočený, ťažko preglgne.
„To bude téma,“ vraví pokojne, „na inokedy. Možno to pre-

berieme len medzi štyrmi očami. Ale dnes som tu preto, lebo pán 
Kent ma o to požiadal.“

Pozriem hore. Pozriem na Castla. Pozriem na Adama.
Adam vyzerá, akoby najradšej ušiel.
Rozhodnem sa, že už nedokážem dlhšie čakať. „Dozvedeli ste 

sa o ňom niečo,“ vravím, je to viac fakt než otázka. Je to očivid-
né. Neexistuje žiaden iný dôvod, prečo by sem Adam priviedol 
Castla, aby sa so mnou porozprával.

Stalo sa niečo strašné. Stane sa niečo strašné.
Teraz to cítim.
Adam na mňa zíza, ani okom nemihne, rukami a päsťami si 

tlačí do stehien. Vyzerá nervózne, vystrašene. Neviem, čo mám 
robiť. Len naň zízam. Neviem, ako ho upokojiť. Teraz neviem ani 
len to, ako sa naň usmievať. Cítim sa, akoby som bola v pasci, 
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

