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ásledující neděli seděl Dan na místě spolujezdce
v černé Toytě Prius Lydie Sheridanové. Vysoká štíhlá

žena se hrbila nad volantem a pevně se ho držela.

Husté prstýnky hnědých vlasů jí utíkaly ze spony z želvoviny,

která se je snažila udržet pohromadě. Tenké obroučky brýlí jí
sjížděly ze strmého nosu.
„Určitě s tím tvoji rodiče souhlasí?“ zeptala se paní Sheridanová, když onoho odpoledne kráčel Dan k jejímu autu.
„Jo, jasně,“ odpověděl a čekal, až otevře dveře vozu na jeho straně. „Zrovna předělávají dům. Všude samý náklaďák. Nemůžeme
teď ani parkovat na příjezdové cestě. Ale měli radost, když jsem
jim řekl, že mám namířeno za Felixem.“
Po těchto trapných zdvořilostech – které si vyměnili na parkovišti u McDonald´s – Dan nastoupil do auta a od té chvíle jeli
beze slov.
Ne že by neumíral zvědavostí dozvědět se něco víc o tom, do čeho

přesně jde. Nedokázal jenom sebrat odvahu, aby se na to zeptal.
Namísto toho zíral na svůj mobil, četl odpovědi od Abby
a Jordana na zprávu, kterou jim poslal dnes ráno o tom, že jede
navštívit Felixe. Byl to aspoň důkaz, že ještě čtou jeho vzkazy. Ale
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zrovna teď si Dan přál, aby byl dostal jejich odpovědi dřív, než se
ocitl v pasti v autě někoho jiného.
Lipcott, Jordan
Komu: Crawford, Dan
Kopie: Valdezová, Abby
Přečetl jsem si tvoji zprávu a napadlo mě: „Jsi si jistý tím, co děláš?“
A to bylo ještě předtím, než mi máma donesla poštu. Někdo mi
poslal fotku, Dane. Abby dostala taky fotku. Vypadá to jako hloupý
žert. Cirkusy, lunaparky a blbosti. Pošlu ti tu fotku jako přílohu, ale
psaní nemělo žádnou zpáteční adresu. Co to, sakra, je?
J.
P.S. Počkej, až uvidíš zadní stranu, bla.
[Stáhnout přílohu 2/2]

A Abbyina odpověď byla ještě víc překvapující.
Valdezová, Abby
Komu: Crawford, Dan
Kopie: Lipcott, Jordan
Snažila jsem se akorát posunout někam dál, Dane, ale došel mi
poštou taky obrázek. Vážně, doopravdy se nechci hrabat v minulosti, ale… nevím. Dostal jsi nějakou fotku? Je divné, že jsme ji
dostali jenom Jordan a já. Jsem z toho perplex, Dane. Jako by se
na nás někdo zaměřil. Dávej na sebe pozor, jasný? Dej nám vědět,
jak se vede Felixovi, abych neměla takový strach. Proč se prostě
nemůžeme pohnout dál?
Abby
[Stáhnout přílohu 2/2]
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Na tom chtít se pohnout dál bylo všechno v pořádku, ale v hlavě mu to znělo jako nějaká abstraktní, nicneříkající fráze. Jak má
zapomenout na to, že byl připoután řemínky na nosítka a skoro
ho zabili? Jak zapomenout na to, že když se osvobodil, byl to on,
kdo téměř zabil? Jak se člověk oprostí od něčeho takového? To,
jak Abby použila slovo prostě, bylo obzvláště kruté. Prostě se rozhodnout posunout dál. Prostě se rozhodnout zapomenout. Prostě přestat mít noční můry. Jako by to bylo tak jednoduché, jako
vybalit z tašky potraviny a strčit mléko a džus do ledničky.
Dan poklepal na odkazy se dvěma přílohami a čekal, až naskočí síť a obrázky se stáhnou. Nervózně trhnul nohou, když sledoval, jak černobílé obrázky plní displej jeho telefonu – nejdřív ten
od Jordana a pak od Abby.
Mhouřil oči a otáčel jimi všemi směry. Vypadaly, jako by je
někdo pořídil ve stejný den a na stejném místě – byly roztržené,
jako by pocházely z jedné fotografie. Když si pozorněji prohlédl
zadní stranu fotek, pochopil, proč byl Jordan tak vyvedený z míry.
Na zadní straně každého obrázku bylo černým inkoustem
načmáráno pár slov. Na Jordanově „S tebou jsme“, a na Abbyině
„skončili“.
S tebou jsme skončili.
Dan zvedl hlavu a odvrátil oči od displeje, pak se zadíval
na Felixovu matku. Nevšimla si jeho upřeného pohledu. Proč
dostali fotky oni, a já ne? Jestli je to nějaké varování, proč by mě
vynechali?
Je to dobré, Dane, řekl si sám pro sebe sarkasticky. Nikdo si
přece nepřeje dostat vzkaz „S tebou jsme skončili“.
I když stromy teď byly zbarvené dooranžova a dočervena, a ne
zelené, hustě zalesněný terén ubíhající kolem auta v něm vyvolal
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vzpomínku. Vlastně skoro cítil ten levný osvěžovač vzduchu v taxíku, který ho přivezl do New Hampshire College.
„Jak je to ještě daleko?“ zeptal se Dan a vzhlédl od svého telefonu.
„Půl hodiny,“ odpověděla paní Sheridanová. „Možná čtyřicet
minut.“
Dan podupával nohou, až mu koleno poskakovalo, jeli už
hodinu. Zdálo se, že jediná cesta na kliniku Morthwaite vede
míle a míle lesem daleko od hlavních dopravních tepen.
Přišla mu zpráva od matky.
Doufám, že se s Missy a Tariqem dobře bavíte. Prosím, chovej se
slušně, a kdybys potřeboval dnes po večírku odvoz, zavolej! Pusu.
Konečně se stromy ztratily. Dan se přisunul blíž k oknu
a pozoroval, jak prudce stoupají do kopce, až přijeli na otevřenou
plochu obehnanou plotem s bránou. Dan doufal, že najde optimistickou moderní kliniku, ale Morthwaite vypadal jako dvojče
Brooklinu. Alespoň se zdála čistší, ačkoliv se nikdo neobtěžoval
odstranit révu, která se plazila po kamenné fasádě. Vysoká šedá
budova trčela na kopci jako nějaký unavený hlídač a dokonce
i zdálky viděl Dan mříže na oknech.
Paní Sheridanová zastavila Prius u brány a člen ochranky ji
požádal, aby mu ukázala průkazy totožnosti. Uhrovitý, podsaditý
strážný zkoumal Danův průkaz přivřenýma očima a skepticky přejížděl očima z fotky k Danově tváři, než konečně zavolal do hlavní
budovy, aby mu potvrdili, že jsou návštěvníci objednaní.
„Vjezd povolen. Tady máte odznak návštěvníka,“ řekl vrátný a v podstatě hodil okénkem do auta Danův průkaz a vizitku
z umělé hmoty. „Pěkný den.“
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Dan si schoval průkaz a připnul si vizitku na kabát. Auto
pomalu projíždělo po štěrkové příjezdové cestě, pak zastavilo
pod kamennou stříškou nad vchodem do kliniky. Dan si otřel
upocené ruce do džínsů a podíval se na paní Sheridanovou.
„A jsme tady,“ zamumlal.
„Jestli chceš chvilku…“
„Ne,“ odmítl. „Ať to máme z krku.“
Když vystoupil z auta a pohlédl směrem ke klinice, zakřupal
mu pod nohama štěrk. Zachvěl se, zasažen stejnou předtuchou,
jakou cítil, když poprvé vstoupil na pozemek Brooklinu. Nedokázal pochopit, že tohle je skutečná, fungující psychiatrická léčebna,
kam se lidé chodí léčit anebo jsou zde dokonce v některých případech i dlouhodobě hospitalizovaní. Možná byl letos v létě jen
krůček od stejného osudu. Strčil ruku do kapsy džínsů a sevřel
v dlani známý tvar lahvičky s léky. Připadala mu jako opěrný bod,
jako ochrana. Chodil k psychologovi a bral pravidelně léky, ne
existoval žádný důvod, proč by nemohl vést normální život.
Proč nedokázal Felix totéž?
Správně. Normální. Protože pravidelné noční děsy a posedlost
mrtvým prastrýcem jsou naprosto normální. A k tomu ještě bonus!
Tvoji nejlepší přátelé dostávají výhrůžné zprávy.
Když Dan kráčel příjezdovou cestou k přednímu vchodu,
pozoroval okna v prvním patře. Zíral na něj obličej, chladný
a bledý, a na vteřinu by byl přísahal, že je to tvář ředitele Crawforda, ten samolibý úsměv a všechno. Ale když se dostal o krok
blíž, uvědomil si, že je to jen nějaký se vším smířený stařec.
Hned za dveřmi je uvítala sestřička v čistých modrých kalhotách a v tlustém pleteném svetru. Byla tu další řada vchodových
dveří, i když menších, a sestra požádala Dana, aby vyprázdnil
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kapsy a prošel kovovým rámem detektoru. Podal jí peněženku,
klíče a láhev s vodou, pak jí rychle dal své léky a doufal, že se
na ně nebude vyptávat. Sestra od něj věci jen vzala, položila je
do plastové tašky a přilepila na ni štítek.
„Až budete hotov, dostanete je zpátky,“ řekla mu.
Padla na něj další vlna strachu, tentokrát ještě drsnější než
předtím. Bez svých věcí si Dan připadal spíš jako pacient než jako
návštěvník. Ale sestra se na něj usmála a ukázala mu, aby prošel
bezpečnostním rámem, a když ho vedla chodbami zalitými jasným světlem, vlídně si s ním povídala.
„Počkám na tebe tady ve vestibulu,“ řekla mu paní Sheridanová. „Jen běž.“
Dan se zastavil. „Jste si jistá? Nejspíš vás chce vidět.“
Pokrčila drobnými rameny a zadívala se někam mimo něj.
„Ne. Už mě viděl dost. Myslím, že chce vidět jenom tebe.“
„Vy jste ten, na kterého se Felix pořád ptá?“ Sestra svraštila obočí a zadívala se na Dana pozorněji. Na jmenovce stálo „Grace“.
„Ano, to jsem já. Známe se z letní školy.“
„Už mu bylo o tolik lépe,“ řekla s povzdechem. Zabočili za roh
a nechali za sebou vstupní halu i paní Sheridanovou. „Vlastně sem
za ním nikdo nechodí, kromě jeho rodičů a sem tam nějakého
učitele. Určitě bude rád, že uvidí kamaráda. Jeho pokoj je kousek
dál, tudy. Vy jste Daniel, že? Pořád o vás mluví.“
„Dan,“ opravil ji instinktivně, „ale… ano. Opravdu? To je…
fakt něco. Co o mně říká?“
Sestřička byla o něco menší než on a musela zvednout hlavu,
aby mu viděla do očí. Opřela se o dveřní zárubeň a zachichotala
se. „Samé hezké věci. Že jste byl k němu vždycky laskavý a že jste
jeden z mála skutečných přátel, které kdy měl.“
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Danovi hořely tváře. Na Felixe si v ty dny vzpomněl jen občas,
a když už, tak rozhodně ne v dobrém. Zpomalil, ruce se mu znovu potily, když je schoval do kapes. Možná ho měl navštívit už
dřív, zajímat se o něj víc.
Sestra Grace zdvořile zakašlala a pokynula hlavou směrem
ke dveřím.
„Připraven?“
„Jistě…“
„Platí tu pár pravidel, to se rozumí,“ řekla a vytáhla z kapsy
univerzální klíč. „Nedotýkejte se pacienta, neberte si od něho
nic, co by chtěl, abyste odsud vynesl. Budeme vás pozorovat, samozřejmě, pro případ, že by se příliš rozrušil anebo se
naštval. Potřebuji, abyste mi slovy potvrdil, že těmto pravidlům
rozumíte.“
„Rozumím,“ přisvědčil Dan.
Polknul se stísněným pocitem. Když viděl Felixe tváří v tvář
naposledy, bylo to na operačním sále a mezi nimi se leskl skalpel. Dveře tiše píply, když sestra vložila univerzální klíč do elektronického zámku. Tiché zasyčení, klapnutí a těžké bílé dveře
se otevřely. Vešli do malé předsíně s několika židlemi z umělé
hmoty a s oknem, které mělo výhled do pokoje. Tam, za proskleným otvorem ve zdi, seděl Felix oblečený v čisťounkém bílém flanelovém pyžamu s modrými proužky. Ruce měl v klíně, složené
na kostkované dece. Díval se ven skutečným oknem s mřížemi,
oči upřené do dálky.
Nebyl to ten upravený a hrdě vzpřímený Felix, jakého si Dan
pamatoval – vypadal, jako by se nějak scvrknul, z té hromady svalů, které si vypěstoval během léta, zbývala jen křehká slupka. Zdálo se, že ho všechna ta hmota tíží a táhne celé jeho tělo k zemi.
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Dalšími elektronicky ovládanými dveřmi vpustila sestra Dana
dovnitř. Dan slyšel, jak se za ním dveře tichounce zavírají a zámek zapadá. Jako by z místnosti unikl všechen vzduch a oni zůstali v chladné, hermeticky uzavřené bedně.
Felix se při jeho příchodu ani neotočil. Dan si všiml, jak mu
v koutcích úzkých rtů začíná pohrávat úsměv.
„Vítám tě, Danieli Crawforde,“ pronesl Felix klidně. „Čekám
tu na tebe.“
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