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CHLAPEC
V LESE
K RÝ T V R A Ž D U S E N E V YP L ÁC Í …

Pro Ili a Sawyera
Ale pﬁeãíst si to smíte, aÏ vám bude osmnáct.

„Les je osamûlé místo. Proto tam vÏdycky ukr˘vám
tûla. I mrtvé stromy pﬁece potﬁebují spoleãnost.“
Samuel Lowry,
usvûdãen˘ sériov˘ vrah

Na následující stránce naleznete ukázku
z chystaného románu Tommyho Devereauxe
KREV MLÁDÍ

JEDNA
Psal se rok 1981 a od zbytku Ïivota nás dûlilo dvacet minut. Tedy aÏ na

jednoho z nás.
Spencerovi bylo ãtrnáct. Byl nejstar‰í, tak jsme za ním poﬁád bûhali. Já
byl mlad‰í o osm mûsícÛ a Drew za mnou zaostával je‰tû o dva t˘dny. Na‰e
trojice trávila kaÏd˘ den letních prázdnin spoleãnû. Asi by se dalo ﬁíct, Ïe
jsme byli nejlep‰í kamarádi. V tom vûku uÏ existuje urãit˘ rozdíl mezi nejlep‰ími pﬁáteli a náhodnou partiãkou, co akorát nemá nic lep‰ího na práci.
Já se jmenuju Bobby. Nikdy mi neﬁíkali Robert nebo Bob.
Toho dne panovalo v Oregonu neobvyklé letní dusno. Komáﬁi jako
vlkodlaci. Sedûli jsme na zemi v ohbí lesa, necel˘ kilometr od civilizace.
Na tom lese nebylo nic aÏ tak zajímavého, prostû jsme se tam zrovna nûjak
nachom˘tli a s tím jsme se spokojili.
Do lesa jsme chodívali ãasto.
„Mohli bychom skoãit do trafiky a zkusit tam ‰típnout Hustler,“ nadhodil Drew. Ten zﬁídkakdy nûco navrhoval.
Den si zívnul.

JEDNA

„Né.“ Spencer se vrtal klacíkem v zemi. „Tyhle vûci mû vÏdycky leda tak
naserou.“
„Co jako?“
„Pornoãasopisy.“
„A co tû na nich sere?“ chtûl jsem vûdût já.
„UÏ mû bolí ruka.“
Pﬁesnû jsem vûdûl, co tím myslí, ale nechtûl jsem to dát najevo.
„KéÏ bych mûl v pokoji ‰tos HustlerÛ aÏ po strop,“ ﬁekl Drew. „Z tohohle
mû ruka nikdy nerozbolí.“
„ProtoÏe se‰ úchyl,“ pﬁisadil si Spencer a zkrabatil tváﬁ. „Prostû jsem
z toho nûjak… Nevím, asi to neumím popsat.“
Já to svedl. MoÏná proto ze mû vyrostl spisovatel.
„Frustrovan˘,“ doplnil jsem.
„Jo.“ Namíﬁil na mû klacíkem. To malé gesto mû potû‰ilo. „Frustrovan˘.
Pﬁesnû tak. UÏ mû nebaví slintat nad buchtama, kter˘ nikdy nesbalím.“
„Rad‰i si zvykej.“
„Vyhul mi.“ To byla Spencerova oblíbená prÛpovídka, kterou dával najevo okázal˘ nezájem. „Já jedin˘ uÏ jsem to dûlal.“
S Heather. V‰ichni jsme tu historku sly‰eli. Na tomto místû bych rád
doplnil, Ïe Heather Winalda si to byla ochotna rozdat s k˘mkoli, ale protoÏe mû si k tûlu pustit odmítala, drÏel jsem jazyk za zuby. Kdysi mi nûkdo tvrdil, Ïe se v dívãí ‰atnû svlékla pﬁed Mikem McCartym. Nevûﬁil jsem
tomu, ale dlouhé mûsíce jsem tu pﬁedstavu nedokázal dostat z hlavy.
Nebyl jsem vyloÏenû o‰klivé dítû, ale moc krásy jsem nepobral. Dopadal na mû stín tuctovosti, zahaloval mû v‰eobjímající plá‰È nemotornosti
a hormony mû poÏíraly zaÏiva, jako by to byly hnidy.
Skrz trhlinu v hustém listoví nad na‰imi hlavami se k nám dral sluneãní
svit. Tipoval jsem, Ïe bude nûjak kolem poledne.
„Burger King?“ navrhnul jsem. K hromadû na‰ich kol válejících se na
zemi pﬁihopkala veverka a zaãala oãichávat gumy. Drew po ní mr‰til kamínek, ale netrefil se. Veverka ani nehnula brvou.
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„Já jsem pro.“
„Potﬁebuju zaloÏit.“
„Proboha, Bobby, to ﬁíká‰ vÏdycky.“
„V‰ichni potﬁebujeme prachy,“ opáãil jsem. „Akorát já je prostû potﬁebuju obzvlá‰È naléhavû.“
„Zatáhnu to za tebe,“ poplácal se Drew po náprsní kapse.
„Dík.“ Drew si to mohl dovolit. Rodiãe mu kaÏd˘ t˘den dávali deset babek, mûl prostû z prdele kliku.
V pﬁední kapse kraÈasÛ se mi r˘soval walkman. Objemná sluchátka jsem
nosil jako ostatní dûti k‰iltovku: prostû poﬁád. Vytáhl jsem walkmana,
otoãil kazetu a zmáãkl play. David Lee Roth zaãal prozpûvovat nûco o krásn˘ch holkách, Eddie do toho zpíval vokály a zkreslené riffy jeho kytary
Charvel mluvily samy za sebe. V‰echny ostatní zvuky kolem mû se zhroutily jako domino, pohrouÏil jsem se do hudby a jen tak mimodûk jsem sledoval veverku prozkoumávající na‰e bicykly.
Po pár vteﬁinách se zvíﬁátko polekalo a vystﬁelilo na nejbliÏ‰í strom. Pﬁelétnul jsem oãima úzkou stezku klikatící se kolem na‰ich kol a zachytil
jsem pohyb. Nûkdo tam ‰el.
Nejdﬁív jsem uvidûl chlapce.
Byl mlad‰í neÏ my. O pár let. Ten ãlovûk, co mu ãerné vlasy ostﬁíhal podle hrnce, zjevnû nerad platil za holiãe. Hoch se pﬁihlouple ‰klebil a klimbal rukama. Znal jsem ho.
Jmenoval se Brian. Bydlel ãtyﬁi baráky ode mû a ﬁíkalo se o nûm, Ïe je
trochu pomalej‰í. Nikdy mû nepﬁesvûdãil o opaku. Bylo mu plus minus
deset.
Dívku, která kráãela za Brianem, jsem neznal. Byla o hlavu vy‰‰í. Vtom
Brian uhnul stranou a já ji spatﬁil v celé kráse. Dlouhé rudé vlasy jí jen
vlály, jak si to k nám ráznû ‰inula. Mûla na sobû tílko a kraÈasy, z obojího
uÏ trochu vyrÛstala. Podívala se na nás a usmála se. Rozhoupal se mi Ïaludek.
Vypnul jsem hudbu.

JEDNA

„No teda,“ vydechl Drew. I jemu se zjevnû cosi rozhoupalo.
„Ahoj, kluci,“ pozdravil nás Brian pﬁi‰krcen˘m hláskem.
„âaues,“ zvolal Spencer. Vstal. „Kdo jste?“
„Ten kluk bydlí kousek ode mû,“ zamumlal jsem. „Holku neznám.“
Zastavila se na tﬁi metry od nás. Brian mû nad‰enû vítal, pﬁipomínal
‰tûnû.
„Tohle je nûjaké tajné místo nebo tak?“ zeptala se.
„Nic tajného na nûm není,“ odpovûdûl Spencer.
Dívka si zaloÏila ruku v bok a já sledoval, jak si ji Spencer obdivnû prohlíÏí.
K˘vla smûrem k Brianovi. „Potkala jsem ho, potuloval se úplnû sám.“
„On je vÏdycky sám,“ ﬁekl jsem. „Vídám ho u nás na ulici kaÏd˘ den.“
Pﬁi pohledu na Briana se jí nepatrnû roz‰íﬁily zorniãky. „Napadlo mû,
Ïe ho zavedu domÛ.“
„On pﬁece bydlí na opaãné stranû,“ ukázal jsem smûrem, odkud pﬁi‰li.
„Tam, co já.“
„Já ti to ﬁíkal,“ prohodil Brian. Upﬁel na mû zrak. KÛÏe mu témûﬁ spl˘vala s vybledl˘m svûtle hnûd˘m triãkem, které mûl na sobû. „¤íkala, Ïe pr˘
pÛjdeme na procházku.“
„Jak se jmenuje‰?“ zeptal se Spencer.
„Elizabeth. Ty?“
„Spencer.“ Ukázal na nás. „Bobby a Drew. Ty tu nûkde bydlí‰?“
Pﬁik˘vla. „Jsem tu nová. Pﬁeveleli mi sem tátu. Pﬁistûhovali jsme se z Portlandu.“
„Chodí‰ na stﬁední?“
„Zrovna jsem zaãala.“ Tûkala oãima z jednoho na druhého. „Nastupuju
do tﬁeÈáku.“
Nás tﬁi ãekal první roãník.
Rozhlédla se kolem. „TakÏe semhle chodíte kouﬁit trávu nebo tak?“
Ta otázka se zdála tak… dospûlá. Neznal jsem nikoho, kdo by kouﬁil
trávu.
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„Ne,“ ﬁekl Spencer. „Prostû sem jen tak chodíme.“
„A co tu dûláte?“
„Nic moc.“ Spencer k ní pﬁistoupil o krok blíÏ. Vztyãil hlavu, jako by naslouchal ‰elestûní vûtru. „Co bychom tu podle tebe mûli dûlat?“
„Pﬁijímá‰ návrhy?“
Spencer pokrãil rameny. „Nejlep‰í nápad mûl zatím Drew. Chtûl ukrást
nûjaké Hustlery.“
Lesy jako by utichly. Brian se na mû natvrdle zakﬁenil.
„Co je to Hustler?“ za‰eptal.
„To má‰ fuk,“ odbyl jsem ho. Stﬁelil jsem pohledem po Drewovi, kter˘
Elizabeth nepokrytû oãumoval. Spencer postoupil o dal‰í krok.
„âím sis krátila ãas v Portlandu?“ chtûl vûdût.
„V‰ím moÏn˘m.“ Popo‰la o krok blíÏ a ocitla se ve volném kruhu tvoﬁeném námi tﬁemi. Její oãi mûly modrou barvu, jaká se vidí jen u rudovlásek, byl to odstín sepran˘ch riflí. Na tílku se jí slabû r˘sovaly koláãe potu
a zdÛrazÀovaly kﬁivku jejích Àader.
Brian dobloumal k nejbliÏ‰ímu stromu a zadíval se nahoru.
„Kam jsi ho chtûla vzít?“ zeptal jsem se. „Myslím doopravdy.“
„Jak jsem ﬁíkala. Vedu ho domÛ.“
„Narazí‰ na ‰punta bloumajícího kousek od domova, vyláká‰ ho na
procházku a pak ho zavede‰ do lesa? Trochu divn˘, nezdá se ti?“
Ústa se jí zkﬁivila do náznaku úsmûvu. „Ty jsi nûjak˘ zvûdav˘.“
Otoãil jsem se na chlapce. „Odvedu tû domÛ, Briane.“ Vykroãil jsem
k nûmu. „NeÏ se o tebe zaãnou va‰i bát.“ CoÏ byla hovadina. Jeho rodiãe
by nejspí‰ nezaznamenali, ani kdyby zmizel na cel˘ den.
„Tﬁeba se mu domÛ nechce,“ namítla Elizabeth.
Brian se na mû otoãil a pﬁik˘vl. „Ale mnû se celkem chce.“ Dal‰í k˘vnutí. „Fakt.“
UloÏil jsem walkman zpût do pﬁední kapsy, stáhl si sluchátka kolem
krku a popadl jsem Briana za mûkkou, ulepenou ruku. Pﬁipadal mi mnohem mlad‰í, víc neÏ o ty ãtyﬁi roky.

JEDNA

„Tak pojì, Briane.“
Jakmile jsme se pﬁiblíÏili k Elizabeth, poprvé jsem ucítil, jak voní. Její
vÛnû se nesla lesem, na té neveliké m˘tince, jiÏ obvykle okupovali v˘hradnû
kluci, pÛsobila lahodnû a exoticky. Mûla na sobû parfém, ale do nosu mû
pra‰tilo nûco jiného neÏ kvûtinky. Cítil jsem vÛni jejího vzru‰ení. Vzru‰ení a oãekávání. Nejrad‰i bych jí do mûkké ‰íje zaboﬁil nos a nasával, jako
bych tím mohl pﬁenést ãást jejího vzru‰ení na sebe.
Elizabeth udûlala úkrok smûrem k nám, pﬁitom se na mû usmívala. SnaÏila se mi postavit do cesty?
„V pohodû,“ ozval se Spencer. „AÈ si jdou. Urãitû si tu najdeme jinou zábavu.“
Zakﬁenila se. „Jo? Co tﬁeba?“
Drewovo funûní se témûﬁ nedalo pﬁeslechnout.
Spencer si odplivnul. „Nûco lep‰ího neÏ oãumování Hustleru.“
Je‰tû nikdy jsem nezaÏil, Ïe by Spencer mluvil s holkou takov˘mhle
zpÛsobem. NemÛÏu ﬁíct, Ïe by mû to vyloÏenû rajcovalo, ale nudit jsem se
teda rozhodnû nestihl.
„Néé,“ odfrkla si. „Vy, kluci, jste moc velcí.“
Spencer se zasmál, ale ne pobavenû. Nervóznû. „Moc velcí? Moc velcí
na co?“
„Na to, co mám na mysli.“ K˘vla na Briana. Desetilet˘ prosÈáãek se záﬁivû usmál. „Na to chci jeho.“
Spencer od ní odlepil oãi a podíval se na mû. I já ãumûl jako puk.
Hodlala si to s tím kluãíkem rozdat?
To bylo naprosto za hranou.
Pak se zeptala: „Briane, uÏ jsi nûkdy vidûl nahatou holku?“
„Maminku,“ vypálil ho‰ík bez sebemen‰ího zaváhání.
„A nûkoho mlad‰ího? Jako jsem já.“
„Ne.“ Stisknul mi dlaÀ o nûco pevnûji. „Ne.“
Elizabeth vykroãila a pﬁiblíÏila se k nám na metr. Pak si sundala tílko.
Nezaváhala. Prostû si ho svlékla, jako by byla sama v pokojíãku.
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„A do prdele,“ zaslechl jsem Drewa.
SpencerÛv v˘raz jsem nezachytil, protoÏe jsem od ní nedokázal odtrhnout oãi.
„MÛÏe‰ si na nû sáhnout,“ ﬁekla. „Jestli chce‰.“
Ucítil jsem, Ïe se mi roztﬁásly ruce, jak jsem je k ní pomalu pozvedal,
Frankenstein hadr.
„Ne ty.“ Pokynula Brianovi. „On.“
Brian na mû upﬁel zrak. Byl zmaten˘, ale nebál se.
Nemluvil jsem, ale mÛj pohled mu ﬁekl v‰e, co potﬁeboval vûdût.
Do prdele, chlape. Chápe‰, oã tu kráãí? Jsi vyvolen˘. Zatím to asi neocení‰, ale za pár let ti v˘znam t˘hle události dojde. Bude‰ za krále.
Brian pﬁik˘vl, ne jí, ale mnû. V tu chvíli mi do‰lo, Ïe není retardovan˘.
MoÏná ani pomalej‰í. Bylo to jen dítû, které se právû chystalo uãinit velk˘
krok: stát se muÏem.
Brian postoupil kupﬁedu a natáhl pravou ruku. Huben˘mi prstíky pﬁejel dívce pﬁed maturitou po nad˘chan˘ch bradavkách. Elizabeth se na nûj
zadívala a usmála se.
„Dobﬁe,“ ﬁekla.
Chtûl ruku odtáhnout, ale ona po ní chÀapla.
„Pojì sem,“ ﬁekla a vyprostila ho z mého sevﬁení. Sotva jsem ho pustil,
zaplavila mû vlna Ïárlivosti. Odvedla ho na m˘tinku, poblíÏ na‰ich kol,
které se tam válely po zemi. KdyÏ procházela kolem Spencera, ohlédla se
za ním a prohlásila: „MÛÏe‰ se dívat, jestli chce‰.“
Nedávalo to praÏádn˘ smysl. Ale z pohledu ãtrnáctiletého kluka na tom
v tu chvíli tolik nezáleÏelo.
Majestátní javory a duby se kolem nás jakoby stahovaly a chtûly nás
obklíãit. Dívka ﬁekla Brianovi, aby si lehl na zem poblíÏ hromady balvanÛ,
které jsme tu a tam vyuÏívali jako provizorní ohni‰tû, kdyÏ jsme se sem
vyplíÏili v noci. Brian uposlechl. Stála nad ním a pak mu pomalu dosedla
na rozkrok, sv˘mi kraÈasy na jeho dÏíny. Jedin˘ chybûjící kus ‰atstva pﬁedstavovalo její triãko, a tak jsem si nebyl jist˘, co bude dál. Brian se zjevnû

JEDNA

k niãemu nemûl. VzhlíÏel k ní s oãima dokoﬁán a na‰pulen˘mi rty. Tipoval jsem, Ïe úplnû zapomnûl d˘chat.
·lehl jsem pohledem po Drewovi. Mûl na ní pﬁikované oãi, jako by
sledoval nejnapínavûj‰í okamÏik finále Svûtové ligy. Pak jsem mrknul na
Spencera. Vypadal nasranû.
„Co to sakra vyvádí‰?“ oboﬁil se na ni Spencer. Rozladûnû si mnul
hrudník.
Ona si koneãky prstÛ polaskala prsa a zaklonila hlavu. Zavﬁené oãi.
Tváﬁí ke stromÛm ãnûjícím do v˘‰e. „Uspokojuju své touhy,“ vydechla.
To se mi vrylo navûky do pamûti. Uspokojuju své touhy.
Otevﬁela oãi a zahledûla se na Briana. „Zavﬁi oãi, brouãku.“
Brian zavﬁel oãi.
Dál se usmíval.
„Proã on?“ ptal se Spencer. „Proã ne já?“
„UÏ jsem ti to ﬁíkala, zlato. Se‰ prostû moc velk˘.“
„Moc velk˘? Byl bych nûÏn˘.“ SpencerÛv hlas se zatvrzoval. V tom tónu
bylo úplnû v‰echno. Frustrace.
Elizabeth na sobû stále mûla kraÈasy a kolébala se na Brianovi sem
a tam.
Brian dál nehnutû leÏel.
„No tak, zlato…“ ohlédla se po Spencerovi. „S tebou si to tﬁeba rozdám
potom.“
Spencer vztekle vycenil zuby. „A co kdyby sis to se mnou rozdala nejdﬁív?“
KrouÏila boky v mal˘ch, pevn˘ch kruzích. „UÏ jsem to ﬁíkala, já rad‰i
mal˘.“
Brian mûl stále zavﬁené oãi.
Cítil jsem, jak mi vzru‰ení prostupuje cel˘m tûlem a mûní se v rozechvûní. „Proã?“ za‰eptal jsem. „Proã tohle dítû?“
Elizabeth nejdﬁív neodpovûdûla. Dál se pánví tiskla k rozkroku Brianov˘ch sepran˘ch, tûsn˘ch dÏínÛ. Tam, odkud jsem stál, nebylo vidût víc neÏ
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její záda, kﬁivku nah˘ch bokÛ a silná, bílá ramena. Rudé vlasy se jí po
zádech rozlévaly jako voda. Sedûla sotva pût metrÛ ode mû, ale pﬁitom se
nacházela v jiném svûtû.
Pak ustala v pohybu a natoãila hlavu ke Spencerovi, kter˘ postával asi
metr napravo ode mû. Tehdy jsem koneãnû spatﬁil její tváﬁ.
Zmûnila se. UÏ se neusmívala. Nezbylo v ní vÛbec nic. Nemûla v sobû
Ïádné teplo ani hloubku.
Elizabeth pﬁestala b˘t ãlovûkem. Líp to vysvûtlit nedokáÏu.
„ProtoÏe malí se neumûjí bránit,“ ﬁekla.
Vtom vytáhla z ohni‰tû kámen o velikosti softballového míãe, slabou
vteﬁinku ho svírala ve vzduchu nad hlavou a pak jím roztﬁí‰tila Brianovu
lebku.

ČÁST I

JEDNA
Denver, Colorado
Souãasnost

Tommy Devereaux vyhlíÏel z okna ve dvacátém ãtvrtém patﬁe hotelu

Hyatt v centru mûsta a noﬁil se do nezmûrnosti Skalist˘ch hor, které se
pﬁed ním malebnû rozkládaly, jako by je tam nûkdo namaloval. Zdej‰í
spoleãenská místnost patﬁila k jeho oblíben˘m místÛm, kam se naveãer
mohl za‰ít s psaním. Nápoje i Wi-Fi signál tu mûli silné, toÈ zhruba v‰e, co
spisovatel potﬁebuje ke ‰tûstí. Ale hlavnû tu vÏdycky proudila správná
energie, kterou mûl Tommy pﬁi práci rád. Místnost plná ‰tûbetajících
a smûjících se lidí mu paradoxnû pomáhala v soustﬁedûní. A kdyÏ potﬁeboval trochu píchnout, staãilo se jen rozhlédnout a urvat si z davu bezvadn˘ popis postavy, kterou zrovna vytváﬁel. Postavy byly v‰ude kolem:
staãilo se jen dívat.
„PromiÀte,“ ozval se hlas za jeho zády.

JEDNA

Tommy se ohlédl a spatﬁil Ïenu ve stﬁedním vûku s odbarven˘m vlasy,
siln˘m nánosem líãidel a postavou, která právû vstupovala do fáze Ïivotní
letargie. Tommy pﬁi pohledu na ni ihned pocítil lítost. Nûco na ní mu
ﬁíkalo, Ïe kdysi b˘vala mnohem hezãí. V levé ruce svírala knihu.
Literární postava.
„Hroznû se omlouvám, Ïe vás vyru‰uju, pane Devereaux,“ ﬁekla. Tommy
zaslechl v jejím hlase ozvuk Minnesoty. „Doslechla jsem se, Ïe sem obãas
chodíte. Já… Já zkrátka zboÏÀuju va‰e knihy, úplnû v‰echny. Ani jednu
jsem nevynechala.“
„Dûkuji,“ ﬁekl Tommy.
„Mohl byste mi tuhletu podepsat, prosím?“
„Samozﬁejmû.“ Tommy od ní pﬁevzal knihu. Byl to star˘ v˘tisk Povûdomé krve v pevn˘ch deskách. Pﬁed deseti lety s ní Tommy prorazil a mohl
se vyka‰lat na vedoucí pozici v malé, ale prosperující realitní kanceláﬁi.
KdyÏ se poprvé probudil jako spisovatel na pln˘ úvazek, kter˘ uÏ do Ïádné
kanceláﬁe nemusí, proÏil jeden z nejlep‰ích dní svého Ïivota.
„Budete to chtít s vûnováním?“
„Pro Maggie, prosím. Hroznû moc vám dûkuju.“
âekal, Ïe se ho bûhem podepisování na nûco zeptá. Pokud mûli fanou‰ci
na srdci nûjak˘ dotaz – jako Ïe ho obvykle mûli –, poãkali s ním vÏdycky aÏ
na okamÏik, kdy mûl plné ruce práce s autogramem.
„Jen jsem si tak ﬁíkala…“ nadechla se. Vypadalo to, Ïe hledá správná
slova. „Jak to… Jak to, Ïe jsou u vás pachateli vÏdycky Ïeny?“
Tﬁetí nejoblíbenûj‰í otázka.
První: Kam na to chodíte? a dal‰í: Dáte své knihy nûkdy pﬁeãíst va‰im
dûtem?
Tommy na ni upﬁel zrak. V‰iml si, Ïe má modré oãi. Napadlo ho, Ïe
v mládí to dost moÏná byla krasavice, a pﬁemítal, v kolika letech se z krásky
promûnila v Maggie.
„Nejsou to vÏdycky Ïeny,“ odpovûdûl. „Nûkdy jsou to teprve dívky.“ Zamrkal, aby dal najevo, Ïe nic víc uÏ z nûj nedostane. Pravda, která se za tou
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otázkou skr˘vala, byla pﬁíli‰ osobní, neÏ aby ji rozebíral s kaÏdou Maggie,
kterou zrovna potkal. Nebo s k˘mkoli jin˘m.
Maggie se usmála a pok˘vala hlavou, jako by jí nabídl ve‰ker˘ vhled do
jeho literární du‰e, kter˘ potﬁebovala.
„Tak… vám teda dûkuju, pane Devereaux. A… totiÏ, jestli se nebudete
zlobit, chtûla jsem vám ﬁíct, Ïe ne v‰echny Ïeny jsou zlé.“
„Ov‰em Ïe ne, Maggie. Ale jsou z nich mnohem zajímavûj‰í vrazi, nemyslíte?“
Pﬁik˘vla a usmála se. „To asi ano. Tak na shledanou.“
„Na shledanou.“
Otoãila se a ‰ourala se pryã, ale pak se zarazila a je‰tû jednou se ohlédla.
„PromiÀte, jen mû tak napadlo. Dûláte teì na nûãem novém?“
„To já poﬁád, Maggie.“
„Prozradíte mi název? Nebo je to tajemství?“
Jestli nevynechala ani jeden z jeho románÛ, proã si nepﬁeãetla ukázku
z nejnovûj‰í knihy na zadní stranû Krve povolnosti?
„Bude se to jmenovat Krev mládí.“
„O ãem bude?“
„Jestli to chcete vûdût, musíte si knihu koupit,“ ﬁekl. „Ale prozradím
vám, Ïe v tom bude figurovat dosud nejdûsivûj‰í vrah.“
Maggie se usmála. „Paneãku. Tak to abych si tu kníÏku co nejdﬁív opatﬁila.“ Mile na nûj mrkla, ale Tommymu se to zdálo nucené, jako by se do
studeného pohledu snaÏila dostat trochu vﬁelosti. „No, tak na shledanou
je‰tû jednou.“
Maggie se z místnosti vypaﬁila stejnû rychle, jako se pﬁed ním zhmotnila sklenice s margaritou.
„Nelezou vám ty fanynky uÏ nûkdy na nervy?“ zeptala se Erin. Margarity mu nosila celé roky. Právû takhle to Tommymu vyhovovalo. Pravideln˘ reÏim ho uklidÀoval, aãkoli ho ‰tvalo pomy‰lení, Ïe tedy nejspí‰ patﬁí
mezi pedanty. Pﬁesto si nebyl jist˘, zda by do Hyattu nadále docházel,
kdyby mu tu nosil koktejly nûkdo jin˘ neÏ Erin.

JEDNA

„VÛbec ne. Kde bych bez nich byl.“
„A co ty, které vás pﬁi podepisování knihy svlíkají oãima?“
Tommy se ohlédl ke vchodu do spoleãenské místnosti. „Kdo jako?
Ta, co tu teì byla?“
„Jen se nedûlejte. Málem se na vás vrhla, kdyÏ jste jí dával autogram.“
„Ale jdûte.“ Tak tak Ïe se nezaãal ãervenat.
„Autor trhákÛ s va‰ím vzhledem? Divíte se?“ Erin ho nepustila ke slovu.
„TakÏe dneska pí‰ete, nebo prokrastinujete?“
Tommy byl vdûãn˘, Ïe zmûnili téma. Erin s ním vÏdycky flirtovala,
a aãkoli musel pﬁiznat, Ïe ho to nijak nepohor‰ovalo, nikdy jí neoplatil
stejnou mincí. „Je‰tû jsem se nerozhodl,“ prohlásil. Vyhlédl ven z okna
a v‰iml si obﬁího bouﬁkového mraku, valícího se pﬁes Skalisté hory jako
zpomalen˘ v˘buch. Pozdnû záﬁijová obloha byla ocelovû modrá. „¤íkal
jsem si, Ïe kdyÏ uÏ nic, aspoÀ odsud mÛÏu sledovat bouﬁku.“
„Chytl jste nejlep‰í místo. Pûknou zábavu.“
Erin ode‰la a Tommy pohlédl na hodinky. Becky dorazí kaÏdou chvíli.
Patﬁilo to k jejich spoleãnému podveãernímu reÏimu, aspoÀ ve v‰ední dny.
Zase ten reÏim.
Jeho Ïena si bude ãíst a on psát, to celému procesu dodávalo k˘Ïen˘ jin
a jang. Tommy usrkl z koktejlu a otevﬁel poãítaã. Obrazovka procitla tam,
kde ji opustil: u jeho nejnovûj‰í knihy. Krev mládí mûla vyjít o Vánocích,
ale Tommy si byl celkem jist˘, Ïe to nestíhá. UÏ pro‰vihl tﬁi termíny odevzdání, první tﬁi za celou svou profesní dráhu.
„âau, zlato,“ za‰eptal mu kdosi do ucha. Becky se sklonila, dala mu pusu
na tváﬁ a on se usmál.
„Ahoj, ty moje.“
Usedla vedle nûj a uhladila si sukni na stehnech. „Musím ﬁíct, Ïe tyhle
odpolední pﬁestávky fakt zboÏÀuju. S Evie to byl dneska horor. Melinda to
s obûma bude muset nûjak vydrÏet, neÏ dorazíme domÛ.“
Melinda byla jejich chÛva. Tommy si obãas ﬁíkal, jestli si Becky je‰tû
nûkdy vzpomene na dobu, kdy skoro nemûli z ãeho platit hypotéku,
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k veãeﬁi jídávali ãínskou polívku a jejich mal˘ chlapeãek (kter˘ mûl, svûte
div se, koliku) usedavû plakal, aniÏ by ho nûjaká chÛva pﬁibûhla utû‰it.
Ov‰em takhle Ïili pﬁed deseti lety. Za jedno desetiletí si ãlovûk zvykne na
spoustu vûcí, uvaÏoval Tommy. Obzvlá‰È na blahobyt.
Ukázala na poãítaã. „Jak to jde?“
„Momentálnû nic moc.“
„Má‰ z toho nervy?“
Tommy zavrtûl hlavou a zadíval se na svítící obrazovku. „Jak ﬁíká
Douglas Adams: ‚Miluju termíny. Mám rád ten hvízdot, s nímÏ kolem vás
prosvi‰tí.‘“
„Myslím to váÏnû, Tommy.“
„UÏ to brzo bude. Jen musím promyslet ten konec.“
Dotkla se jeho kolene. „Urãitû si to nemám pﬁeãíst?“
Ve skuteãnosti se nemohl doãkat, aÏ si to pﬁeãte. Leã Tommy nikdy nikomu neukázal víc neÏ pár prvních kapitol rozepsaného textu – své Ïenû,
agentovi ani redaktorovi. Dokud to zkrátka nebylo hotové.
Obzvlá‰È v pﬁípadû Krve mládí.
Byla to v˘jimeãná kniha. Za ty tﬁi pro‰vihnuté termíny prostû stála.
Becky ho ‰piãkou boty zlehka ‰Èouchla do holenû. „NuÏe, pane Nejprodávanûj‰í, ﬁeknûte si, jak vám mohu b˘t nápomocna.“
Pohlédl na ni a ona pozvedla jedno oboãí.
„Jsi k seÏrání,“ ﬁekl Tommy.
„Je‰tû aby ne. Má‰ ‰tûstí, Ïe mû má‰.“
„Ne, Ïe bych to nevûdûl.“
Tﬁináct let, uvûdomil si Tommy. Tﬁináct let spolu a on po ní poﬁád ustaviãnû touÏil. Vypadalo to, Ïe ona je na tom stejnû.
„Co je tohle?“ zeptala se.
„Co?“
Becky se sklonila a zvedla z podlahy obálku. Otevﬁela ji a uÏuÏ vytahovala, co bylo uvnitﬁ, ale pak se zarazila a pﬁedala dopis manÏelovi. „To je
tvoje?“

JEDNA

„Nevím,“ pﬁiznal a obálku si od ní pﬁevzal.
Zevnitﬁ vytáhl list papíru a zaãetl se.
„Zlato?“ ozvala se.
Vteﬁiny ãi hodiny míjely.
„Zlato? Co je to?“
Tommy nic neﬁíkal.
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DVA
Tu vûtu si pﬁeãetl pouze tﬁikrát, pak uÏ na slova jen prázdnû zíral, protoÏe
se nechtûl podívat své Ïenû do oãí.
Ani jsi mi nezmûnil jméno.
KdyÏ bylo Tommymu dvacet dva, napálil to se svou pﬁesluhující Toyotou Camry do pick-upu. Toho dne lilo jako z konve, a kdyÏ ﬁidiã náklaìáku
pﬁed ním dupl na brzdy, sjeté gumy na jeho autû pozbyly pﬁilnavosti. Jel
nûjak˘ch devadesát kilometrÛ za hodinu. Bezprostﬁednû pﬁed sráÏkou se
stihl smíﬁit s osudem. Neuﬁídím to. Za chvíli to napálím do té hromady
kovu pﬁede mnou. Nevím, co to udûlá s m˘m tûlem. Nic s tím nezmÛÏu.
Tehdy pﬁijal situaci, kterou nemohl ovládat. Hluboko uvnitﬁ ale kupodivu tu‰il, Ïe bude v pohodû, protoÏe Tommy Devereaux nakonec vÏdycky
ze v‰eho vyvázne, aÈ uÏ se dûje cokoli.
Tahle chvíle s tím nemûla nic spoleãného. Pﬁed nosem mu právû vybuchlo tﬁicet let mlãení.

DVA

Tommy ignoroval manÏelãinu otázku a trhnul hlavou smûrem ke vstupu
do místnosti.
Kam ‰la?
Maggie.
AÏ na to, Ïe to nebyla Ïádná Maggie.
Maggie byla Elizabeth.
Barva na vlasy nebo moÏná paruka. Nános líãidel. MoÏná nûjaké vycpávky pod obleãením, aby vypadala tûlnatûj‰í, neÏ ve skuteãnosti byla.
Ale ty oãi. Barva dÏínoviny jim zÛstala. Mûlo mu to dojít. Bez ohledu na
v‰echny ty roky ji mûl poznat, protoÏe Elizabeth mohla za to, proã byl
Tommy takov˘, jak˘ byl. V duchu ji vídal kaÏd˘ den.
„Tommy? Co se dûje?“
Beckyin hlas se vzná‰el kdesi daleko, mimo sen, v nûmÏ se nacházel.
Tommy vstal a pﬁe‰el k oknu, lístek pﬁitom svíral v rukou.
Z v˘‰ky ãtyﬁiadvacátého patra shlíÏel na ulice, které se rozkládaly pod
ním. Hledal v nich jednu blond˘nu.
Pﬁíli‰ mnoho lidí. A co by vlastnû udûlal, kdyby ji opravdu spatﬁil?
„Tak jo, teì uÏ mû váÏnû zaãíná‰ dûsit.“
Tentokrát znûl hlas jeho Ïeny mnohem hlasitûji. Z vût‰í blízkosti. Musel
nûco ﬁíct.
„To nic.“
Nejprodávanûj‰í spisovatel, a nevypotí ze sebe nic lep‰ího neÏ „to nic“.
„S tím na mû nechoì. âetl jsi ten lístek, jako by v nûm stál tvÛj nekrolog. Co na nûm je?“
„Byl to…“
No tak, Tommy. Co jí poví‰? Jestli se rozhodne‰ lhát, v‰echny lÏi se
budou od tohoto okamÏiku kupit. Odteì se v‰echno zmûní a ty má‰ nûjaké tﬁi vteﬁiny na rozhodnutí, co s tím.
„Zjevila se tu nûjaká Ïenská a chtûla autogram chvíli pﬁedtím, neÏ jsi
pﬁi‰la. Nejspí‰ tu ten lístek nechala.“
„Co na tom lístku je?“
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„Ob‰írnû mi vylíãila, Ïe by pro svût bylo lep‰í, kdybych nebyl jeho souãástí.“
Sotva se opût posadil, do‰lo mu, Ïe zvolil ‰patnou odpovûì. Mohl jí ten
lístek prostû ukázat. ¤íct jí, Ïe nechápe, co to má znamenat. Ale pak by se
divila, proã zareagoval tak pﬁepjatû, kdyÏ tomu dopisu údajnû nerozumí.
Teì uÏ to bylo stejnû jedno. LeÏ byla vyﬁãena.
Tváﬁ jí zaplavilo znepokojení a Tommy se okamÏitû zaãal cítit provinile.
„UkaÏ,“ napﬁáhla ruku.
„Ne. K ãemu by to bylo.“
Pﬁi‰la Erin s pitím. Cosmopolitan pro Becky, kter˘ si ani nemusela objednávat.
„Dobr˘ den, paní Devereauxová.“
Tommy doufal, Ïe Erin odvede Beckyinu pozornost, ale ta ji odbyla jedním stroh˘m podûkováním a opûtovnû se zamûﬁila na manÏela.
Zkoumavû si ho prohlíÏela. „Proã chtûla tvÛj podpis, kdyÏ tû nenávidí?“
„Asi aby pronikla do mé blízkosti a mohla mi tu ten dopis nechat.“
V˘hrÛÏky smrtí nebyly nic nového pod sluncem. Ne Ïe by je dostával
jako na bûÏícím pásu, ale vzhledem k rozsáhlé distribuci a prodeji jeho
knih nemûl o kritiky nouzi. Nûkteﬁí z tûch kritikÛ byli magoﬁi. Patﬁilo to
k tomu.
„Takhle osobní to je‰tû nikdy nebylo,“ prohlásila Becky. „Mûl bys to
ohlásit na policii.“
„Ne.“
„Tommy!“
„¤ekl jsem ne. Ka‰lem na to, nebudem si kazit veãer.“
„Po pravdû mû to docela vydûsilo.“
„ZapomeÀ na to.“
Tommy se pohrouÏil do obrazovky poãítaãe a cítil, jak ho pﬁitom Becky
probodává pohledem.
„Proã mi to nedá‰ pﬁeãíst?“
„ProtoÏe by ti to k niãemu nebylo.“

DVA

Nechala to doznít.
„¤ekl bys mi, kdyby v tom bylo nûco jiného, Ïe jo?“
Tommy se na ni zadíval. Usilovnû se snaÏil o co moÏná neutrální v˘raz.
„Co jako?“
„Já jen, Ïe nemám ráda, kdyÏ pﬁed sebou nûco skr˘váme.“ V oãích se jí
zaãínalo cosi zrcadlit. Odraz, kter˘ uÏ nikdy nechtûl spatﬁit.
Oba vûdûli, co myslela tím skr˘váním. Jedno tajemství se mezi nimi uÏ
kdysi vyskytlo. Jedinkrát. Tommy ‰el tenkrát s pravdou ven a jejich manÏelství se málem rozpadlo.
Pﬁed dvûma lety mûl milenku.
Cítil se tak moc provinile, Ïe uÏ to prostû nevydrÏel. KdyÏ jí o tom ﬁekl,
leÏeli zrovna v posteli a chystali se spát. Jela televize, dva detektivové ve
v˘slechové místnosti la‰kovali s podezﬁel˘m a pﬁipravovali si pÛdu pro
smrtící úder. V tu chvíli to Tommyho popadlo, chÀapnul po ovladaãi, vypnul zvuk (ale ne obraz) a nechal slova plynout.
Pamatoval si, jak se pﬁitom tváﬁila. Oznámil jí to su‰e, protoÏe nevûdûl,
jak ta zdrcující slova zjemnit.
Becky, s nûk˘m jsem se vyspal.
Vybavoval si, jak v hrdle ucítil stoupající zvratky, jak ho rozbolel Ïaludek, zároveÀ si uvûdomoval, Ïe je to nic ve srovnání s tím, co proÏívá ona.
S k˘m? zeptala se. To byla první vûc, kterou pronesla po dlouh˘ch minutách ticha. Tak s k˘m sakra?
V téhle ãásti se pﬁidrÏel lÏi, protoÏe pravda zahrnovala osobu, kterou Becky znala. Osobu, jeÏ si nezaslouÏila Ïádné pﬁíkoﬁí a která uÏ teì
pro Becky nepﬁedstavovala Ïádnou hrozbu. Tommy zalhal, aby tu Ïenu
uchránil, ale o své nevûﬁe ﬁekl pravdu, protoÏe Becky mûla právo vûdût,
Ïe ji zklamal. Jestli mají zaãít znovu od zaãátku, pak jedinû s vûdomím, Ïe
ji podvedl.
Stalo se to v Dallasu. Na kniÏním turné. Bylo to jen na jednu noc, ani
nevím, o koho ‰lo. Pak uÏ se neozvala. Neznám ani její jméno. Byla to bezv˘znamná záleÏitost, ale naprosto jsem zneuÏil tvou dÛvûru a víru ve mû.
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Becky to zasáhlo. Zasáhlo ji to do hloubi du‰e a rozervalo na kusy.
V tváﬁi mûla v˘raz, jako by jí Tommy pohlédl hluboko do oãí a pﬁitom jí
bﬁicho pomalu probodával noÏem. Oãi dokoﬁán. Vydû‰ené. Palãivá bolest. Palãiv˘ zmatek. Proã bys nûco takového dûlal? Co jsi to za ãlovûka?
Sotva to vyklopil, okamÏitû chtûl vzít v‰echno zpátky, tvrdit, Ïe to byl
jen takov˘ mimoﬁádnû zlomysln˘ vtípek, protoÏe to, co se jí zrcadlilo ve
tváﬁi, vyvolalo u Tommyho prudk˘ propad, jako by slítnul z mrakodrapu
a pﬁitom máchal rukama nohama v po‰etilé nadûji, Ïe ten pohyb zabrání
nárazu o beton, kter˘ se nacházel mnoho pater pod ním. V tom v˘razu se
zrcadlila bezmoc. Teì o ni pﬁijde, uÏ se s tím nedá nic dûlat.
Tent˘Ï v˘raz se jí málem vkrádal do tváﬁe i nyní. Nemám ráda, kdyÏ
pﬁed sebou nûco skr˘váme.
Pﬁesto se jim podaﬁilo zaãít znovu, protoÏe v jádru jejich manÏelství
tkvûla skuteãnost, Ïe se opravdovû a hluboce milují. Za poslední roky se
Becky znovu nauãila Tommymu vûﬁit, byÈ za cenu mnoha proplakan˘ch
nocí a hodin prosezen˘ch v manÏelské poradnû. Ta událost v‰ak Tommymu otevﬁela oãi. Do‰lo mu, Ïe rodina je ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í. Zapﬁísahal se, Ïe Becky a dûtem uÏ nikdy znovu neublíÏí. Nedokázal bez nich Ïít.
Nemohl bez nich Ïít.
To platilo pﬁinejmen‰ím pro budoucnost. Existovalo totiÏ je‰tû jedno
tajemství, které pﬁed ní skr˘val. Z dávné minulosti.
A Ïe stálo za to.

TŘI
Tommy prázdnû zíral na obrazovku notebooku a srdce mu bu‰ilo jako
o závod.
Uklidni se. Zvolna d˘chej.
Zmáãknul pár náhodn˘ch kláves, aby to pﬁed Becky vypadalo, jako
Ïe pí‰e. Soustﬁedit se v‰ak nedokázal. Poﬁád musel myslet na Maggieinu,
vlastnû Elizabethinu tváﬁ.
Mluvili spolu jen pár vteﬁin. Vypadala úplnû normálnû, aÏ na chlad,
kter˘ jí probleskoval pohledem.
Ale byla to ona. Îena, jeÏ kdysi byla dívkou s hﬁívou rud˘ch vlasÛ, které
se jí rozlévaly po zádech jako voda.
Ani jsi mi nezmûnil jméno.
Ne, nezmûnil ho. Jméno Elizabeth mu pﬁipadalo dostateãnû bûÏné, a jelikoÏ jeho nositelku naposledy vidûl pﬁed více neÏ tﬁiceti lety, zdálo se bezpeãné pouÏít ho i do knihy.
Anebo chtûl, aby ho vyhledala?
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KaÏdopádnû právû ona mohla za Tommyho úspûch. To, co se tehdy
pﬁihodilo v lesích, ho pﬁimûlo psát. Unikal tak pﬁed svou minulostí. Slova
mu umoÏÀovala se z toho vypsat, v‰e se skrylo pod prost˘ název fikce.
Krev mládí byla takﬁka ãirá fikce. V‰echno, aÏ na úvodní kapitolu. Tu, kterou si Elizabeth pﬁeãetla. A teì byla zpût.
Proã?
Zacvrlikal mu telefon.
Volal Dominic. Jeho agent.
Vezmi to, naﬁizoval si. VraÈ se do normálu, i kdyby jen na pár vteﬁin.
Zvedl to.
„Nemûl bys b˘t doma u manÏelky a dûtí?“ vypálil.
„Taky tû zdravím, Tommy. A pro tvou informaci doma jsem. Jen jsem
se teì na v‰echny vyka‰lal, abych si mohl popovídat se sv˘m nejdÛleÏitûj‰ím klientem.“
„No teda, mám to ale ‰tûstí.“
Kdo je to? otvírala Becky bezhlesnû ústa. Nikdy se nevyptávala, kdo mu
volá.
„Dom,“ za‰eptal.
S touto odpovûdí se spokojila a vrátila se ke knize.
„Tommy,“ naãal Dom. „UÏ nám trochu teãe do bot. Vãera jsi pro‰vihl
tﬁetí termín. Co sakra vyvádí‰?“
„Je‰tû to není hotové, Dome. UÏ jsem ti to ﬁíkal.“
„Vím, Ïe má‰ zlat˘ ruce, kamaráde, ale ani ty nejsou v‰emocn˘. Podepsal jsi smlouvu.“
„Bude to moje nejlep‰í kniha.“
„To omílá‰ poﬁád dokola. Ale jak to mám sakra vûdût? Nedal jsi nikomu
pﬁeãíst víc neÏ první kapitolu. Byla dobﬁe ujetá, to se musí nechat.“
„UÏ to skoro mám. Musím jen vymyslet konec.“
Na druhém konci se rozhostilo ticho, ale ne nadlouho.
„Do prdele, ty neví‰, jak to skonãí? VÏdyÈ to lidi na tv˘ch kníÏkách zajímá ze v‰eho nejvíc! Proã jsi mi to neﬁekl?“

TŘI

„Teì ti to ﬁíkám.“
„Z toho budu mít zkaÏen˘ cel˘ veãer.“
„Mûl jsi mi zavolat ráno. Mohl jsem ti zkazit cel˘ den.“
Dal‰í ticho. Namáhavé oddechování.
„Kdy?“ zeptal se Dominic.
„Za tﬁi t˘dny.“
„V jakém stavu?“
„V kompletním. Dej mi tﬁi t˘dny a já ti slibuju, Ïe budu mít hotovo.“
AspoÀ jsem si to myslel je‰tû pﬁed pár minutami, prolítlo Tommymu
hlavou.
„No dobﬁe, tak já jim to vyﬁídím. Ne Ïe mû nechá‰ ve ‰tychu.“
„Dominicu, díky mnû jsi splatil barák. MÛÏu tû nechat ve ‰tychu klidnû
hned a ty bys mi na to nemohl ﬁíct ani pÛl slova.“
Becky nestaãila zírat. Tommy trhnul rameny.
„Dostals mû,“ poznamenal Dom a pak to poloÏil.
„Co chtûl?“ otázala se Becky.
„Vûdût, kdy bude hotová hrubá verze.“ Tommy se pﬁi hovoru díval
z okna. Rád by pohlédl své Ïenû do oãí, ale pﬁíli‰ se bál, co by se mu pﬁitom
zraãilo ve tváﬁi.
Telefon znovu zacvrlikal. Tommy se na manÏelku koneãnû podíval.
„Dal‰í hovor?“ ﬁekla. „A tentokrát volá kdo?“
Tommy mrknul na telefon.
SKRYTÉ ČÍSLO.

„Nevím,“ pﬁiznal.
„Tak to neber.“
Tommy by normálnû poslechl, ale tenhle den mûl do normálnosti daleko, takÏe to zvedl.
„Haló?“
„Ahoj, Tommy.“
Maggiein hlas. Byl hlub‰í a postrádal mûkk˘ minnesotsk˘ pﬁízvuk, ale
on si byl jist˘, Ïe je to ona. Maggie.
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Elizabeth.
Tommy vstal a poode‰el od své Ïeny. Neohlídnul se, nechtûl vidût její
v˘raz, ale cítil, jak se mu její pohled zar˘vá do zad.
„Kde jsi vzala moje ãíslo?“
„Taková otﬁepaná otázka, obzvlá‰È od spisovatele. Opravdu se mû chce‰
ze v‰eho nejdﬁív zeptat zrovna na tohle?“
Sklonil hlavu tûsnûji k telefonu a zti‰il hlas. „Jsi to váÏnû ty?“
„Samozﬁejmû. A tys mû nepoznal.“
„Bylas v pﬁevleku.“
„Ty má‰ postﬁeh.“
Znûla mlad‰í neÏ Maggie. V temnûj‰ích koutech Tommyho mozku znûla
pﬁímo svÛdnû.
„Jak mám vûdût, Ïe se‰ to ty?“
Pauza.
„Mám ti ﬁíct, kde leÏí tûlo?“
Poﬁád je‰tû se mohlo jednat o vtip. Nebo o nûkoho, kdo má nûjaké informace, ale ne v‰echny. Tﬁeba doufá, Ïe by s tím mohl úspû‰ného romanopisce vydírat.
„Ano,“ hlesl. „¤ekni mi to.“
„Jak si pﬁeje‰. Rade Baristow leÏí ãtyﬁi stopy pod zemí u uschlého jilmu,
dvacet metrÛ západnû od lesní m˘tiny nedaleko ãtvrti Jackson Creek v Lind
Falls v Oregonu.“
Tommyho srdce se náhle ocitlo ve svûráku. „Chci sly‰et víc,“ vyzval ji.
„Mluv.“
„Pohﬁbili jsme ho s kuchyÀsk˘m noÏem,“ oznámila. „Byl potﬁísnûn˘
krví…“
Tommy zmáãkl tlaãítko ukonãení hovoru. Nevûdûl proã a nebyl si vÛbec jist˘, jestli to tak chtûl. Ale jeho prst kaÏdopádnû konal, jako by dostal
povel z mozku.
Prohrábl si své dlouhé tmavé vlasy, maãkal je a tahal, dokud neucítil
bolest.

TŘI

Ohlédl se po Becky. Byl si jist˘, Ïe nic nesly‰ela, ne Ïe by ho to nûjak
zvlá‰È uklidÀovalo. To poslední, po ãem teì touÏil, bylo jít zpût k manÏelce.
Dobr˘ BoÏe. Jestli jsem nûkdy potﬁeboval nahodit neutrální v˘raz, tak je
to teì.
KdyÏ se vracel ke stolu, mûl pocit, Ïe mu dﬁevûní nohy.
„Kdo to byl?“ zeptala se.
„Nikdo.“
„Nûkdo ti zjevnû volal. Telefony se nerozezvoní jen tak samy od sebe.“
„SnaÏili se mi nûco prodat. Pﬁekvapilo mû, Ïe mají moje ãíslo.“
Zkoumavû si ho prohlíÏela. Vyhodnocovala.
„Co ti nabízeli?“
Nemûla ve zvyku takhle sondovat. Je vystra‰ená.
Tommy si uvûdomoval, Ïe situace se dá ustát dvûma zpÛsoby. Buì tu
leÏ je‰tû prohloubí a bude doufat, Ïe to vyhnije, anebo to zahraje do outu
a mezitím se bude snaÏit vymyslet lep‰í historku. Zvolil druhou moÏnost.
„Tak ty mi nevûﬁí‰?“
„To jsem neﬁekla.“
„Proã tû teda tak zajímá, kdo to byl?“
„ProtoÏe,“ vy‰ponovala se v kﬁesle, „jsi vypadal vydû‰enû a ode‰el jsi od
stolu. Z toho usuzuju, Ïe asi museli prodávat nûco hodnû ujet˘ho, jinak
bys takhle nevy‰iloval. Prostû mû to zajímá.“
Nejhor‰í na tom v‰em bylo, Ïe to Becky ﬁíct chtûl. Víc neÏ cokoli na
svûtû. To by byla úleva. Sdílet bolest, s níÏ se tak dlouho pot˘kal. Nechat
Becky nahlédnout do nejtemnûj‰ích koutÛ jeho Ïivota, aby do nich vnesla
aspoÀ trochu svûtla. Ale ne‰lo to. Nikdo se to nesmûl dozvûdût, protoÏe
kdyby se to dozvûdûla i ona, ztratil by ji. UÏ jednou o ni málem pﬁi‰el,
a znovu uÏ to za Ïádnou cenu nechtûl riskovat. Ta temnota musí zÛstat jen
a jen jeho.
„Ne‰lo o prodej,“ ﬁekl nakonec. „Ale je to jako s tím vzkazem. Nemusí‰
se tím zatûÏovat.“

33

34

Carter Wilson / CHLAPEC V LESE

Becky zacukalo v pravém oku. To nevûstilo nic dobrého.
„To mi od tebe pﬁijde arogantní. Tajila jsem pﬁed tebou nûkdy nûco já?“
„Kdybys to tajila poﬁádnû, pﬁedpokládám, Ïe bych se o tom nikdy nedovûdûl, ne?“
Cukání se zintenzivnilo.
„Zase ty tvoje srandiãky. S tím se jdi bodnout.“
„Becky, tak mû chvilku poslouchej. Zkus mi upﬁímnû odpovûdût, jestli
mi ﬁíká‰ o v‰em, co za cel˘ den dûlá‰. Opravdu pﬁede mnou nic neskr˘vá‰?“
„V‰echno dÛleÏité ti ﬁíkám.“
„Jak pozná‰, co je dÛleÏité?“
ZaÈala pravou ruku v pûst, aÏ jí klouby zbûlely. Pﬁipomínaly teì briliant
na jejím snubním prstenu.
„Prostû to… vycítím.“
„Bezva. Tak zkus dát tuhle dÛvûru i mnû.“
„Mou dÛvûru jsi vyãerpal pﬁede dvûma lety.“
Jauvajs.
„V tomhle pﬁípadû jsem prostû vycítil, Ïe s tebou o tom vzkazu ani telefonátu nechci mluvit.“
„Jsou od stejné osoby?“
„Nechci se o tom bavit.“
„Má‰… má‰ nûjak˘ prÛ‰vih?“
„Ne,“ zalhal. Vypálil to dost rychle, aby to znûlo vûrohodnû. Doufal, Ïe
úspû‰nû.
Becky zavﬁela oãi a svra‰tila rty do úzké ãárky. Nadechla se a naãala první
slovo své následující otázky.
„Má‰…“
Nedokonãila ji.
Vidûl, Ïe se jí v tváﬁi zraãí bolest. Musel se zapﬁít, aby se jí vydrÏel dívat
do oãí.
„Ne, Becky. Nic takového. Pﬁísahám.“
Ptala se na jeho vûrnost. Skuteãnost v‰ak byla mnohem temnûj‰í.

ČTYŘI
Tommy svíral koÏen˘ volant a nejrad‰i by ho rozmaãkal na madûru. Jeli

s Becky domÛ kaÏd˘ sv˘m vozem a on byl za tûch deset minut klidu váÏnû
vdûãn˘. Pﬁejel do vedlej‰ího pruhu a my‰koval mezi auty, pak zas ‰lápl na
plyn, kdyÏ na semaforu naskoãila Ïlutá, takÏe vjel do kﬁiÏovatky pﬁesnû
v okamÏiku, kdy uÏ byla ãervená. Smrtelná bouraãka by ho mohla trochu
rozpt˘lit, pomyslel si.
Pokou‰el se nûjak zpracovat, co se dûlo, zhodnotit objektivnû situaci,
pﬁitom ale poﬁádnû nevûﬁil, Ïe je cokoli z toho skuteãné. Elizabeth se chce
pomstít, ﬁíkal si. O to jde. Sledovala moji práci a pﬁeãetla si ukázku z Krve
mládí. Bojí se, Ïe ji prozradím.
Ale vÏdyÈ je to na hlavu. Nemám nejmen‰í tu‰ení, kdo je. Neznám ani
její pﬁíjmení, nevím, kde byla a co dûlala posledních tﬁicet let.
Se‰lápl plynov˘ pedál a prosvi‰tûl tûsnû kolem jedné hondy, od ﬁidiãe si
za to vyslouÏil zatroubení. Koneãnû vjel na své území: na sever mûstské
ãásti Cherry Creek. Odboãil a zaparkoval svou audinu na ‰tûrkové pﬁíjezdové cestû, která se klikatila aÏ k jejich domu. Ulpûl pohledem na obﬁím
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casa de Devereaux: i tentokrát mu blesklo hlavou, Ïe snad ani nemÛÏe b˘t
jejich.
Jejich DÛm s velk˘m dé mûl témûﬁ dva tisíce metrÛ ãtvereãních, pﬁitom
vyuÏili sotva polovinu jeho rozlohy. KdyÏ se pﬁíjmy z knih pﬁehouply ze
solidní roviny do absurdna, Tommy ho prostû koupil. âas od ãasu si zasteskl po hubenûj‰ích letech, kdy jim hlídání dûtí ãi náv‰tûva kina je‰tû pﬁipadaly jako neopodstatnûná rozmaﬁilost.
Tommy vystoupil z auta a vykroãil do noci. Boty mu cestou skﬁípaly po
kamenité cestiãce.
V kapse mu zavibroval telefon. Vytáhl ho.
SKRYTÉ ČÍSLO

„Ne,“ zamumlal. Palcem nahmatal tlaãítko a vypnul telefon, zkrátka to
nezvedl.
Zasunul klíã do vstupních dveﬁí a otoãil, ale nic se nestalo. UÏ bylo
odemãeno. Ne, Ïe by se to obãas nestávalo, ale normální to tedy nebylo.
Melinda, jejich chÛva, si na zamykání potrpûla.
Otevﬁel dveﬁe a vplíÏil se do domu.
„Haló?“
Jeho hlas se rozléhal v klenutém vchodû. Víc svûtel zhasnut˘ch neÏ rozsvícen˘ch. Îádné zvuky televize. Îádné po‰Èuchování. Ani smích. Nic.
V chodbû se svítilo. Tommy se vydal do kuchynû, ale i ta byla jako vymetená. Jestli uÏ dûti jedly, nezÛstala tu po nich ani stopa. Melinda to
moÏná stihla uklidit.
To ticho bylo tíÏivé.
Tommy odloÏil svou bra‰nu na linku a zkontroloval ãas na mikrovlnce.
Sedm patnáct.
To je na spánek moc brzo. Dûti jsou urãitû nahoﬁe.
Zaslechl, Ïe se otevﬁely vchodové dveﬁe, a v tutéÏ chvíli si v‰iml vzkazu
na lednici.
Îaludek se mu zhoupnul poryvem nevolnosti, jako by sedûl v letadle,
které se stﬁemhlav ﬁítí k zemi. Myslel na desetiletého Radea Baristowa

ČTYŘI

(kterého v beletrizované verzi pﬁíbûhu pﬁekﬁtil na Briana), jenÏ neudûlal
nic zlého, pouze se jednoho planého letního dne dal do ﬁeãi s krásnou neznámou. Rade, jehoÏ lebka praskla pod tíhou kamene jako skoﬁápka.
Pak Tommymu vytanul na mysli Chance, jeho rovnûÏ desetilet˘ syn.
Za‰ilhal na lísteãek pﬁilepen˘ na nerezovém povrchu, do ãtení se mu
ale nechtûlo. A to tak, Ïe vÛbec. Tommy totiÏ tu‰il, Ïe na nûm nebude napsáno nic dobrého.
Mám tvoje dûti! NemÛÏu se doãkat, aÏ je nauãím, co v‰echno umím!
Taková slova si pﬁedstavoval. Elizabeth se mu znovu míchala do Ïivota
a pomy‰lení, Ïe by se mohla dostat k jeho mal˘m dûtem, nahánûlo Tommymu hrÛzu, jakou si dosud ani nedokázal pﬁedstavit. Cítil, jak se mu
podlamují nohy a zatemÀuje mysl, hrozilo, Ïe brzy úplnû odpadne.
Napjal v‰echny síly, aby se k lednici pﬁiblíÏil, nechtûl to ãíst, ale musel.
Pak zahlédl znám˘ rukopis.
Vzala jsem dûti na jídlo do restaurace. Do osmi jsme zpátky. Slibuju!
Melinda
Tommy zavﬁel oãi a oddechl si.
„Kde jste kdo?“
Tommy sebou ‰kubnul. Kvapnû se otoãil po hlase Becky, která zrovna
ve‰la do kuchynû.
„Ehm…“ Podstrãil jí lísteãek, kter˘ se mu pﬁilepil na ukazovák. „Melinda je vzala ven na veãeﬁi.“
„Jsi nûjak˘ rozhozen˘,“ prohlásila Becky. „To tvoje tajnÛstkaﬁení se mi
vÛbec nelíbí.“
Tommy se snaÏil vymyslet nûjakou dal‰í leÏ, ale pak se stáhnul. Bylo to
fuk. Becky vûdûla, Ïe pﬁed ní nûco skr˘vá, a zatloukáním by si nepomohl.
Rozhodnû ale nebylo fuk, Ïe jsou teì sami. To jí umoÏní ‰Èourat je‰tû víc
do hloubky – a pﬁesnû tomu se pﬁece chtûl vyhnout.
„Musím pracovat,“ prohlásil.
„CoÏe, teì? Takhle pozdû nikdy nepracuje‰.“
„Nedá se nic dûlat. Ta kníÏka se sama nedopí‰e.“
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·el k ní a políbil ji na ãelo, coÏ mu vzápûtí pﬁi‰lo jako ‰patn˘ nápad.
Becky se odtáhla, to ho v jeho pocitu je‰tû utvrdilo.
„A co veãeﬁe?“
„Dám si nûco pozdûji.“
„Jak chce‰.“
„Nebudu to pﬁehánût. Slibuju.“
Je‰tû chvíli otálela, neÏ se otoãila a koneãnû odkráãela z kuchynû. Tommy vûdûl proã. Tím otálením mu dávala poslední ‰anci si to rozmyslet.
Usednout s ní ke stolu. Zapla‰it její obavy.
On v‰ak nic neﬁekl. Nechal ji, aÈ si jde.
Teì na to není ãas, byÈ si tím uh˘báním moÏná jen zhor‰uje nevyhnuteln˘ stﬁet.
Ode‰el do své pracovny a zavﬁel se v ní.
VÛnû knih ho uklidÀovala, dodávala mu pocit domova. Jeho pracovna
ukr˘vala na tﬁi tisíce knih – nûkteré byly cenné, vût‰ina v‰ak ne. Hlídkovaly
v policích, od stropu aÏ po podlahu, celkem pokr˘valy tﬁi stûny. Tommy
dál nasával jejich vÛni a uvelebil se za mohutn˘m stolem z tﬁe‰Àového
dﬁeva. Vytáhl z ta‰ky notebook a zapojil ho do monitoru.
Tlumená záﬁe obrazovky ukázala stejnou prázdnotu, která na nûj je‰tû
pﬁed hodinkou hledûla i z jeho notebooku. Stránka zpola zaplnûná slovy.
Jakmile se pﬁipojil na Wi-Fi, vyskoãila na nûj ikonka e-mailu.
Tﬁi nové zprávy.
Dvû z toho spam.
Pohled mu ulpûl na tﬁetím mailu.
Na tom od odesilatele deusexmachina1135@hotspot.com.
Na tom s pﬁedmûtem CHLAPEC V LESE.

PĚT
Poﬁád je‰tû na to myslí‰? Na to, jaké bylo nést jeho tûlíãko do jámy, kterou

jsme vykopali? Na krev, která ti ulpûla na dÏínech, na nÛÏ, kter˘m jsme se
poﬁezali? Myslí‰ na to, jak jsi mû potom jako jedin˘ odmítl? Jak jsi mû chtûl
uhodit, ale mÛj DohlíÏitel tû zarazil? Vrtá ti hlavou, kdo to byl a co se
s ním stalo?
Samozﬁejmû Ïe ano, Tommy. Myslí‰ na to v‰echno kaÏd˘ den. Proto
pﬁece pí‰e‰, ne? A vraÏdí u tebe vÏdycky Ïeny. To je ale náhodiãka.
VÏdycky jsi mû potﬁeboval.
A teì tû potﬁebuju já.
Spoj se s Markem – je to hraãka. Jeì za ním.

Tommy upﬁenû sledoval prosté ãerné písmo na monitoru a kurzor mu
odblikával ãas.
Nemûli jsme na vybranou, pomyslel si. TvÛj DohlíÏitel? Takhle mu
ﬁíká‰? Tommy si pamatoval, Ïe se tam tehdy zpoza stromu vynoﬁil muÏ,
mûl lyÏaﬁskou kuklu a brokovnici. Ten muÏ toho mnoho nenamluvil,
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ale to, co ﬁekl, Tommyho i ostatní pﬁimûlo k tomu, aby nebûÏeli na policii.
Ten chlap byl dÛvodem, proã Ïil tolik let se zavrÏeníhodn˘m tajemstvím.
Onen DohlíÏitel byl Elizabethin partner, tento detail v‰ak v ukázkové kapitole nezmínil. Ve skuteãnosti nemûl b˘t v knize vÛbec zmínûn, protoÏe po
té kapitole uÏ se odvíjel úplnû jin˘ – smy‰len˘ – pﬁíbûh.
Elizabeth po Radeovû vraÏdû zmizela, ale Tommymu neustále vrtalo
hlavou, jestli byl tenhle… DohlíÏitel… nûkdo z Lind Falls. MoÏná dokonce jejich soused. AÈ uÏ to byl kdokoli, vyklouzl z té vraÏdy stejnû jako
Elizabeth.
Tommy potlaãil chuÈ zvracet.
Spoj se s Markem. Jeì za ním.
Mark. V Krvi mládí byl kluk, kterého znal Tommy pod jménem Mark,
pﬁejmenován na „Spencera“. Jeho kamarád Jason dostal pﬁízvisko „Drew“.
V úvodní kapitole pﬁedstavovala zmûnûná jména jedinou odchylku od
reality. A Elizabeth po nûm chce, aby Marka vyhledal. Ona ho uÏ zjevnû
na‰la (je hraãka ho najít). Teì Ïádala, aby totéÏ udûlal i Tommy. Proã?
Odvrátil zrak od obrazovky k ﬁádkám knih v policích, k tûm milionÛm
slov. Kolik dal‰ích lidí zemﬁelo, protoÏe se Tommy, Mark a Jason báli promluvit? Kolik dal‰ích tûl se skr˘vá v lese?
Nûjak˘m zpÛsobem získala jeho soukromou adresu – nenapsala mu na
e-mail urãen˘ pro fanou‰ky.
Ta my‰lenka ho zarazila. Fanou‰kovsk˘ úãet spravovala jeho asistentka
Sofia. Co kdyÏ mu Elizabeth nûco poslala i tam?
UklidÀovala ho v‰ak dvû slova, byÈ jen trochu.
Potﬁebuju tû.
Tak to tam napsala, nebo ne? Znovu pohlédl na obrazovku a ujistil se
o tom. Jestli ho potﬁebuje, neudûlala by nic, co by ohrozilo Tommyho
schopnost udrÏet jejich tajemství pod pokliãkou. AspoÀ ne hned.
AÈ mûla za lubem cokoli, dávala si pozor na to, aby se to dostalo jen
a pouze k nûmu. Prozatím.
Neblahá pﬁedtucha mu zavelela odpovûdût jí prázdn˘m e-mailem.

PĚT

Vzápûtí mu dorazilo hlá‰ení o chybû.
ZPRÁVU NELZE DORUČIT

Komunikace tedy mûla probíhat pouze jednosmûrnû. Elizabeth chtûla
mít navrch.
Tommy skryl hlavu do dlaní a skrz prsty mÏoural na kniÏní stûnu na
druhé stranû pokoje. Pohled mu padl na sbírku Stephena Kinga. V‰echny
v pevn˘ch deskách. V‰echny podepsané.
Jeho pozornost upoutal zejména jeden svazek.
Misery.
Neunikla mu ironie té situace, ale jeho mysl nebyla s to objektivnû posoudit, nakolik jeho Ïivot právû napodobuje umûní. V té knize se navíc
hrdina spisovatel jen snaÏil hledût si svého. Nemûl se svou trapiãkou Ïádné
záÏitky z minulosti. ZáÏitky trestné povahy. Spoluúãast.
Tommy vstal a vyhlédl z osamoceného, obrovského okna pracovny na
dvorek. Do ﬁíjna zb˘valy tﬁi dny a poãasí se pﬁiostﬁovalo. Navzdory horku
z doznívajícího babího léta budou mít brzo na krku podzimní chlad.
Temnota pohltila bazén i pruhovan˘ trávník, jen tu a tam ji pﬁeru‰ovaly
malé krouÏky svûtla ze solárních lamp, které lemovaly chodníãky. SnaÏil
se oãima zachytit pohyb. Cokoli nezvyklého. Zplozence tmy, démony
okrasného trávníku. KdyÏ nic nena‰el, stáhl roletu.
ZaÈukání na dveﬁe.
„Ano?“
„MÛÏu dál, taÈko?“
„To ví‰, Ïe jo, brouãku.“
Otevﬁely se dveﬁe a dovnitﬁ vklouzla Evie, dlouhé vlasy mûla zvlnûné
a zacuchané.
„Nevûdûl jsem, Ïe uÏ jste doma,“ ﬁekl Tommy. „Jak bylo v restauraci?“
„Dobﬁe. Dala jsem si tûstoviny se s˘rem. Chance mûl hambáã.“
„Byla to mÀamka?“
„Hmhm.“ Mûla na sobû pyÏamko s Kouzelníky z Waverly.
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Tommy se posadil zpût do kﬁesla a rozpﬁáhl náruã. „Pojì mû obejmout.“
Evie pﬁibûhla, hupsla mu na klín a zaboﬁila se do jeho náruãe. Tommy
se otoãil v Ïidli a zaklonil se, pﬁitom ji do sebe nasával a ona ho ovíjela
ruãiãkama. Závisela na nûm, jeho objetí a ochranû. Byl jejím ‰títem. V takov˘ch chvílích, kdy svou malou holãiãku svíral pevnû v náruãi a nechtûl
ji pustit, mu docházelo, Ïe to spí‰ ona je jeho ‰tít neÏ naopak. Dûti Tommyho spojovaly se v‰ím dobr˘m na svûtû, a dokud byl s nimi, zÛstával
v kontaktu s dobrem. Kdyby je opustil, kdyby mu zmizely z dohledu, zbyly
by mu samé ‰patné vûci.
Tommy si vzpomnûl na to ráno, kdy se Becky pﬁiznal k nevûﬁe. UvaÏoval tehdy, Ïe by noc pﬁeãkal v hotelu. Ale nejspí‰ by ani tak neusnul, a uÏ
vÛbec se mu nechtûlo zírat do stropu opu‰tûného hotelového pokoje.
A tak tenkrát v noci pﬁenechal Becky jejich postel – poﬁád je‰tû plakala, ale
jeho utû‰ování ráznû odmítla – a ‰el si lehnout do post˘lky k dcerce. Evie
spala zachumlaná do pestrobarevné pro‰ívané deky s princeznou Sofií
z Disneyho pohádky, do zámotku snÛ a nevinnosti, a její tich˘, hlubok˘
noãní dech byl pomal˘ a vyrovnan˘. Tommy za ní vklouzl pod pﬁikr˘vku,
vzal ji do náruãe a vdechoval její vÛni stejnû jako teì. „Omlouvám se,“
promlouval jí do snÛ. „Polep‰ím se pro vás v‰echny. Slibuju.“ Té noci ji
svíral tak jako nyní a nepou‰tûl, sliboval si, Ïe ji nikdy neopustí.
Eviin hlas proÈal ticho pracovny a vytrhl Tommyho ze vzpomínek.
„Chla… pec… v… lese.“
„CoÏe?“
„To je tu napsané. ‚Chlapec v lese.‘ To je legraãní. Co tam ten chlapec
dûlá?“
Tommy pohlédl na monitor. Nechal na obrazovce otevﬁen˘ e-mail od
Elizabeth. Napﬁáhl se a vypnul monitor.
„To je jeden z tv˘ch pﬁíbûhÛ?“
„Ne, miláãku.“
„Tak proã to tam bylo napsané?“

PĚT

„To je… To je jen takov˘ vzkaz od jednoho ãlovûka.“
„Od jakého?“
„Od Ïádného.“
Evie svra‰tila oboãí. „Od nûkoho to b˘t musí, tati.“
„To se nedûlá, ãíst lidem jejich zprávy. A vÛbec, odkdy se‰ takhle umínûná?“
„Co to znamená?“
„To znamená, Ïe klade‰ dal‰í a dal‰í otázky, kdyÏ nejsi spokojená s tím,
co sly‰í‰.“
Evie ho objala je‰tû pevnûji a pﬁitom dumala. Tommy se mermomocí
snaÏil zmûnit téma.
„Jak bylo ve ‰kole?“
„Dobﬁe.“ Sledoval, jak se snaÏí vzpomenout, co pﬁes den dûlali. „Uãili
jsme se o ãase a o penûzích.“
„Jediné, co potﬁebuje‰ vûdût, je, Ïe ani jednoho nikdy nebude‰ mít dost.“
„Tati! My pﬁece máme spoustu penûz!“
Na to nemûl co namítnout. „To má‰ pravdu, brouãku. Jsme v balíku.
To se ale máme.“
Dala mu pusu na tváﬁ. „Pﬁijde‰ nahoru?“
Tommy se zadíval na potemnûlou poãítaãovou obrazovku. „Tatínek
musí pracovat.“
„Ty pracuje‰ poﬁád.“
„Já vím. Ale právû tak ty na‰e peníze vydûláváme. Tvrdou prací.“
Evie svra‰tila oboãí. „Ale co pohádka?“
Vût‰inou dûtem pﬁed spaním vyprávûl pohádku, vym˘‰lel si ji za bûhu.
Chance se toho neúãastnil vÏdy, prohla‰oval, Ïe uÏ je moc velk˘, ale Evie si
tu pﬁíleÏitost nikdy nenechala ujít.
„Dnes veãer ne, dobﬁe?“
„Ale proã?“
„ProtoÏe tátu dnes veãer napadají samé stra‰idelné historky a takové
povídání na dobrou noc bys urãitû nechtûla.“
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„Prosííííím…“
„PromiÀ, beru‰ko. Dnes veãer ne.“ Musím zjistit, jestli se mi zhroutil
Ïivot, to uÏ nedodal.
„Bude‰ zítra vyprávût o to del‰í pohádku?“
„Domluveno.“ Pevnû ji stiskl a uvûdomil si, jaká by to byla hrÛza, kdyby
ho nûkdo odtrhl od rodiny. Nechtûl na to ani pomyslet, jenomÏe musel.
Bylo nutné si pﬁiznat, Ïe kdyby Elizabeth chtûla, mohla by zniãit cel˘ jeho
Ïivot. Samozﬁejmû by zároveÀ zniãila i ten svÛj, ale Tommy si nebyl jist˘,
jestli jí na tom vÛbec sejde. Nemûl ponûtí, o co jí jde, a dovádûlo ho k ‰ílenství, Ïe s tím nic nezmÛÏe.
Tommy dcerku je‰tû jednou objal a dal jí pusu na dobrou noc. Evie mu
seskoãila z klína a odplachtila ven z pokoje, bos˘mi chodidly pﬁitom pleskala po podlaze z tvrdého dﬁeva.
„Mám tû ráda, tatí,“ zavolala na nûj je‰tû, kdyÏ se hnala do schodÛ.
„Já tebe taky, zlatíãko.“ Vstal a zavﬁel dveﬁe pracovny.
Potﬁeboval nûco udûlat. Cokoli. Cokoli, co by mu aspoÀ na malou chvíli
vrátilo pocit, Ïe to má pod kontrolou, protoÏe právû teì se ﬁítil do nezﬁízené prázdnoty a jeho Ïaludek si na voln˘ pád nedokázal zvyknout.
„Mark a Jason. Musím najít Marka a Jasona.“

ŠEST
Mark a Jason.

V Krvi mládí jim Tommy zmûnil jména na Spencera a Drewa a úvodní
kapitola byla pﬁesn˘m pﬁepisem toho, co se jim onoho dne pﬁihodilo
v lese.
Tommy na nû ãasto myslíval. V jeho mysli zamrzly tváﬁe ãtrnáctilet˘ch
kamarádÛ v ãase. Mark, nejmenovan˘ vÛdce tûch tﬁí, byl sexuálnû frustrovan˘, pﬁedãasnû vyspûl˘ kluk, kter˘ uÏ se stra‰nû touÏil stát muÏem, ale ne
zpÛsobem, jak˘m se to nakonec stalo. A Jason, ten nûÏn˘ obr, onoho dne
breãel.
V následujících t˘dnech a mûsících od Radeovy smrti se kluãicí parta
rozpadla. Ne Ïe by se pﬁestali kamarádit, spí‰ se jeden druhému vyh˘bali,
jako by sebemen‰í kontakt mohl dodat tomu, co se pﬁihodilo, na vûrohodnosti. Anebo je‰tû upﬁímnûji: díky sníÏenému kontaktu si mohli namlouvat, Ïe k usmrcení tﬁeba vÛbec nedo‰lo. To rozhodnû platilo pro Tommyho, jehoÏ zpoãátku sÏírala touha povûdût to rodiãÛm ãi kamarádÛm,
komukoli, kdo by mu mohl ulevit od pocitÛ viny. Ale strach ho od toho

46

Carter Wilson / CHLAPEC V LESE

pokaÏdé odradil. A kdyÏ uplynul nûjak˘ ãas (krat‰í, neÏ by se zdálo, ﬁíkal si
vÏdycky), zjistil, Ïe vytrval˘m mlãením jen posílil svou pﬁedstavu, Ïe to
celé byl pouze pﬁelud, zl˘ sen. MoÏná to jen vidûl nûkde v televizi.
Tommy pﬁedpokládal, Ïe i kluci to vnímali stejnû, protoÏe kdykoli od
vraÏdy zapﬁedl hovor s jedním nebo druh˘m, vÏdycky se bavili o nûãem
jiném. Nezávazné tlachání.
PﬁestoÏe na své dávné kamarády ãasto myslel, za posledních tﬁicet let se
jim ani jednou neozval. JenÏe teì se v‰echno zmûnilo. Pﬁi‰el ãas zjistit,
jestli duchové existují.
Tommy zmáãkl na mobilu rychlou volbu ãíslo 3 a zamkl dveﬁe pracovny.
„Ahoj, Tommy.“
Sofiin hlas znûl pohotovû a ostraÏitû.
„âau. Volám nevhod?“
„Já jsem na pﬁíjmu poﬁád – to pﬁece ví‰.“
„Bezva. Potﬁeboval bych pomoct.“
Sofia byla mnohem víc neÏ jen asistentka. ¤ídila jeho Ïivot. Tommy
nevycházel z údivu, jak neochvûjnû dokáÏe tahle tﬁicátnice bdít nad tím,
aby se z niãeho nepodûlal ani on, ani ona.
„Sem s tím, ‰éfe.“
Tommy si uvûdomoval, Ïe nepÛjde o bûÏn˘ poÏadavek. „Jak mám najít
dávno ztraceného kamaráda?“
„Mohl by ses koneãnû pﬁipojit na Facebook a zkusit to tam.“
„Ne,“ prohlásil. „Do toho se mi nechce. Potﬁebuju jenom vystopovat pár
lidí.“
Krátké odmlãení. „Má‰ aspoÀ tu‰ení, kde by mohli b˘t?“
„Ani trochu.“
„Kamarádi ze stﬁední?“
„Jo. Jak to ví‰?“
„ProtoÏe kaÏd˘ chce najít své kamarády ze stﬁední, i kdyÏ fakt nechápu
proã. Nemûl by to b˘t Ïádn˘ velk˘ problém – existují webové stránky, které
to umí vyhledat. Ale jsou placené.“

ŠEST

„V pohodû.“
„Jména?“
„Jason Covington a Mark Singletary. Chodili jsme spolu na stﬁední ‰kolu
v Lind Falls v Oregonu. V roce 1981 a 1982.“
Sly‰el, jak datluje do poãítaãe. „Od té doby o nich nic neví‰?“
„Ne. Jason ‰kolu ani nedodûlal. Vyka‰lal se na to a jeho rodina se odstûhovala, ani nevím kam. MoÏná do Texasu?“
„Jasnû. Co v tom vûzí? DluÏí ti peníze?“
Kolika rÛzn˘m Ïenám bude dnes veãer je‰tû muset lhát?
„Potﬁebuju zjistit, jestli si jednu vûc pamatují stejnû jako já.“
Nebyla to úplná leÏ, to Tommyho trochu utû‰ovalo.
„Fíha. To zní dost zajímavû. Dokdy to info potﬁebuje‰?“
„·lo by to je‰tû dneska?“
„Urãitû. MÛj vlastní Ïivot pﬁece mÛÏe poãkat.“
„To ne, já jen, samozﬁejmû to nespûchá, jestli…“
„V klidu, Tommy. Dûlala jsem si srandu. Akorát tu koukám na seriály.
Zní‰ dneska nûjak vynervovanû.“
Tommy cítil, Ïe rudne. „Jsem jen trochu vystresovan˘ z termínu odevzdání. Pﬁipadá mi, Ïe kdyÏ si s tûmi kluky promluvím, bude se mi líp psát
závûr.“
„Dej mi hodinku.“ NaãeÏ zavûsila.
Netrvalo to ani ãtyﬁicet minut. A to bylo jedinû dobﬁe, protoÏe Tommyho my‰lenky se zbûsile ﬁítily v‰emi smûry a Ïádn˘ z nich nebyl dobr˘.
„Tak jo, na‰la jsem, cos chtûl. Stálo to tﬁicet babek, jen tak mimochodem.“
„No dobﬁe, dobﬁe. Tak povídej.“
„Mark Singletary byl hraãka. Ani jsem za jeho odhalení nemusela platit – staãilo vyhledávání na Googlu.“
Nechala to chvilku rezonovat, aby si uvûdomil, jak snadno se toho mohl
dopátrat sám. Tommy to vûdûl, ale spoléhal na Sofii tak moc, Ïe v podstatû
slouÏila jako jeho osobní Google.
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„Kde je?“
„Stal se z nûj státní senátor za JiÏní Karolínu. V listopadu bude usilovat
o znovuzvolení.“
Celkem náﬁez. „Demokrat, nebo republikán?“ zeptal se.
„Republikán.“
„To asi dává smysl.“
„Spousta ãlánkÛ. Na‰la jsem v Ïivotopise zmínku o Lind Falls a je stejnû
star˘ jako ty. Usoudila jsem, Ïe to bude on.“
„Na‰las i fotku?“
„Hodím ti ji do mailu.“
Pár vteﬁin nato mu pﬁistál ve schránce odkaz. Tommy na nûj kliknul.
Obrazovku pﬁed ním zaplnila stránka kampanû Marka Singletaryho.
Duchové existují.
Byl to on. O dobr˘ch tﬁicet let star‰í, ale byl to on. Tommy zaslechl jeho
hlas, prÛzraãn˘ jako voda.
„A co kdyby sis to se mnou rozdala jako první?“
Ta naléhavost. Touha mít víc. Nutkání. Chtíã. To v‰e bylo vepsáno ve
tváﬁi na obrazovce stejnû, jako to vﬁelo v du‰i toho tehdy ãtrnáctiletého
chlapce.
„Jo,“ vy‰tûkl Tommy do telefonu a uvûdomoval si, jak vyostﬁen˘ tón
zvolil. „To je on.“
„Kovan˘ praviãák,“ poznamenala Sofia. „Proti daním, gayÛm, potratÛm a tak dál. KﬁesÈansk˘ konzervativec. Îenat˘, tﬁi dûti. Vystudoval vojenskou akademii, pár let slouÏil, pak práva na elitní ‰kole. Pﬁestûhoval se
do JiÏní Karolíny a nastoupil jako asistent federálního soudce. Pﬁed ãtyﬁmi
lety kandidoval do senátu a od té doby se tam drÏí. Jeho velk˘m úspûchem
bylo loÀské otevﬁení kreacionistického muzea, placeného z daní. Takov˘
ten typ muzea, podle kterého Adam a Eva brázdili zemi na dinosaurech.“
„Zdá se, Ïe ti není zrovna sympatick˘,“ ﬁekl Tommy a vûdûl, Ïe je to
pravda.
„Na tom nesejde. Jen jsem ráda, Ïe neÏiju v JiÏní Karolínû.“

