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PRESSIA
KLÍ Č

Dveře Pressiina pokoje zůstávaly zamčené. Přicházející a odcházející pečovatelky s sebou tahaly kroužky plné
cinkajících klíčů – kolik je tady vlastně místností? Kde je
Bradwell? Helmud a El Capitan? Kde jsou její věci – ampulka, ten vzorec?
Pečovatelky jí neodpověděly na jedinou otázku. Pořád opakovaly, že se musí uzdravit. „Já nejsem nemocná.“ Říkaly jí, aby
odpočívala. „Nemůžu spát.“ Usmívaly se, pokyvovaly hlavami
a ukazovaly na tlačítka alarmu namontovaná na všech stěnách
jejího pokoje. „Tohle zmáčkni, pokud by nastala nějaká nouzová situace.“ Kolem krku nosily pečovatelky jakési obojky také
opatřené nouzovými tlačítky. Pressia ovšem neměla nejmenší
tušení, co za mimořádnou situaci by měla očekávat. Když se
jich na to zeptala, odpovídaly: „Jen kdyby náhodou…“
„Kdyby náhodou co?“
Neodpověděly.
Jeden den byl jako druhý. Bylo jich tolik, že je ani nedokázala spočítat, uplynuly celé týdny – teď už skoro měsíc.
Pečovatelky byly samé ženy a všechny tak nějak zlatavé, že
skoro až zářily. Mohlo za to snad světlo z krbu? Nebo je to tím,
že bylo tolik z nich těhotných – říká se přece, že těhotné ženy
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září, ne? Byl to snad nějaký vnitřní svit? Většině z nich vykvétala nad kyčlemi obrovská břicha, div že nepraskla.
Nebyly to ale jen pečovatelky, kdo tak zlatavě zářil. Stejné
to bylo i s dětmi venku na louce. Během dne je v nepravidelných intervalech pouštěli ven, aby si hrály. Měly tam jakési
hole a míčky a sítě zavěšené na tyčích zatlučených do studené
země. Všechny ty děti byly zlatavé, jako by je někdo namočil do
nějaké lehce metalické barvy, a neměly žádná splynutí, jizvy
ani deformace. Jen čistou kůži. Na předním díle kabátků se
všem pohupovala tlačítka alarmu.
Pečovatelky nosily Pressii na tácech jídlo: teplé vývary,
kaše, vysoké sklenice se studeným mlékem – skutečně bílým
mlékem, v němž nevířila žádná smítka popela. Všude byli popeložrouti, hemžili se na lžičkách, na okrajích kovové vany, na
okenních tabulkách, vevnitř i zvenčí. Ti lehce měňaví broučci
s tvrdými krovkami byli zřejmě odolní vůči chladu a dokázali
pracovat dnem i nocí.
Jedna pečovatelka jí řekla, že je vypěstovali, tak aby si za
pomoci drobných předních nožiček shrabovali popel do malých tlamiček, aby uklidili stůl – takhle to vyjádřila.
To jejich zásluhou byla obloha za oknem zbarvená do modra, a ne do šeda.
To jejich zásluhou byla prostěradla, povlečení, dokonce
i husí pírka, která vyklouzla z prošívané pokrývky, často zářivě
bílá. Pressia si nedokázala vzpomenout, jestli kdy viděla něco
tak běloskvoucího.
Celý pokoj jí pravidelně uklízeli. Prostěradla měnili každý
den. V přilehlé koupelně ležela vždy nová kostka mýdla. Někdo dokonce vytahoval zcuchané pramínky uvolněných vlasů
z kartáče, každé ráno byl čistý.
Přejela prstem po okně a pak se skrz ně zadívala ven. Viděla tam starobylou kamennou věž, tak trochu sešikmenou,
jako by se nakláněla po větru, a podivná, neohrabaně se pohybující zvířata – velká jako krávy, ale s hrubou, gumovitou
kůží bez srsti, některá vyzbrojená kly – pasoucí se v mlze na
mírném svahu. Za tím stádem rozeznala vzducholoď, pevně
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připoutanou k zemi hromadou zeleně; ty popínavé rostliny ji
celou spolkly.
Vrátí se někdy domů? Domov. Existuje ještě? A teď, po
všem, co se stalo, po všem, co udělala, zaslouží si vůbec to
místo, které nazývá domovem? Bradwell a ta jeho mohutná
křídla – tohle mu provedla ona. Chtěla by, aby bylo všechno
zase jako dřív. Jenže žádná cesta zpět neexistuje.
Uklidit stůl.
Ale co má člověk dělat, když už se stůl pořádně uklidit nedá?
Pracuje někdo na té vzducholodi? Nabrali už Bradwell, El
Capitan a Helmud dost sil, aby se znovu vydali na cestu? Odpustí jí Bradwell někdy?
„Tohle je jenom zbytečná ztráta času!“ rozkřičela se párkrát, když jí povolily nervy, na pečovatelky. „Musíme se vrátit
domů! Lidi tam nás potřebují!“
Pokaždé se jen usmály, pokývaly hlavou a ukázaly na nouzová tlačítka na zdech.
V noci, když v jejím pokoji zavládla tma a jen tam rudě
zářila ta tlačítka, slýchala skučení. Přicházelo to každou noc –
psí vytí v dálce. Vlci, lišky, kojoti? Co za psovité šelmy by mohly žít v téhle zemi? Občas si přála, aby se ta zvířata stáhla blíž,
aby musela čelit bezprostřední hrozbě, že ji sežerou. Možná
potají toužila, aby ji roztrhala na kusy, aby zmizela.
A při probuzení pak pokaždé cítila totéž. To kvůli svému
pocitu viny si přála být roztrhaná na kousky, sežraná, to proto
si přála zmizet. Bradwell. Myslela na něj i teď, zatímco se do
jejího pokoje zvolna vkrádalo ranní světlo. Když tehdy vstříkla
ptákům v jeho zádech sérum, když mu tak rychle a nekontrolovatelně narostla křídla a roztáhla se mu žebra a ramena –
řekl jí: „Cos mi to provedla?“ Teď už chápala, že ho zradila.
Nepřál si být zachráněn obsahem té ampulky – lékem, který
mohl jednoho dne vést k očištění přeživších od všech jejich
jizev a splynutí. Chtěl zemřít Čistý – podle své vlastní deﬁnice
toho slova. Jenže ona ho nedokázala nechat jen tak odejít.
Osaměle, pořád s pocitem, jako by snila, ležela v posteli
a vzpomínala, jaké to bylo tenkrát v tom kamenném podchodu,
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když ležela na tvrdé zemi vedle Bradwella, když jeho drsné
a teplé ruce svíraly její obličej. Jako by poprvé v životě byla
opravdu naživu – jako by žila každičkou buňkou svého těla.
Teď měla pocit, že něco v jejím nitru zemřelo. Připadala si
prázdná. Bradwell ji nenávidí. Ona sama se nenávidí. A nebyla
si jistá, co z toho je horší. Udělala by cokoli, aby si znovu získala jeho důvěru, ale věděla, že tahle škoda už se napravit nedá.
Z ﬁlozoﬁckého úhlu pohledu rozuměla, proč se mu příčí
pouhá představa, že by mohl zvrátit svá splynutí, vymazat své
jizvy. Nechtěl zvrátit ani vymazat minulost, hříchy Dómu. Nechápala ale, jak je možné, že alespoň někde v koutku duše –
hluboko v nitru – netouží po tom, aby se stal zase tím starým
Bradwellem.
Dotkla se jizvy na vnitřní straně svého zápěstí – tenké,
svraštělé linie, kde se syntetická kůže panenčiny hlavy napojovala na její vlastní nervová zakončení. Když jí bylo třináct,
pokusila se panenčinu hlavu uříznout a svoji ruku s ní. Ještě
si vybavovala dotek nože na kůži. Ostře to štíplo. Vnímala to
tak, že má něco pod kontrolou – ne že se jí něco děje. Toužila
mít věci pod kontrolou. Myslela si snad, že pahýl ruky by byl
lepší? Přemýšlela tehdy vůbec? Vlastně ani ne. Jenom se toho
chtěla zbavit.
Pořád si to přála. Díky ampulce a vzorci se k tomuto cíli
o krůček přiblížila, ale Bart Kelly jí ty věci – kvůli jejichž objevení všichni riskovali život – zabavil. Kdyby se jí podařilo dopravit je do Dómu, kde v laboratořích pořád pracovala spousta
vědců, nepomohlo by to jen jí. Ne. Mohlo by jim to zajistit
budoucnost, v níž by všichni přeživší byli zase sami sebou.
Promnula si neviditelné klouby prstů uvězněné pod panenčinou hlavičkou a přejela prsty po paži. Přála si, aby byla zase
sama sebou. Kdo by po všech těch letech nechtěl?
V zámku zarachotil klíč. Klika se pohnula. Už byl jasný den.
Pressia se posadila, rychle se přesunula na kraj postele
a čekala.
Fedelma byla hlavní pečovatelkou a tou jedinou, kterou
znala Pressia jménem. Vlasy si spínala do dvou rohatých
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uzlů na temeni hlavy. Měla větší pravomoci, a snad z toho
důvodu si s ní směla víc povídat. Pressii se ulevilo, že vidí
právě ji.
I Fedelma byla těhotná. Břicho se jí napínalo jako buben,
který jí překážel na každém kroku. A taky už nebyla zrovna
mladá. Vlasy na spáncích jí šedivěly, a když se usmála, na kůži
kolem očí jí pokaždé naskákaly drobné vrásky. Jednou rukou
otevřela těžké dveře, druhou svírala vysoko ve vzduchu plechový tác. „Vyspala ses?“ zeptala se.
„Skoro vůbec,“ odpověděla Pressia a hned přešla k věci.
„Chci se setkat s Bartem Kellym.“ Naposledy ho viděla toho
prvního dne – který jí splynul v rozmazanou skvrnu hluku,
trní, krve a křídel –, kdy je všechny naložili na povoz a odvezli
sem. „Má něco, co patří mně.“
„On drží slovo,“ ohradila se Fedelma a položila tác na noční stolek. „Až přijde správný čas, všechno ti poví.“
Všechno. O její mamince a tatínkovi? O minulosti? Bart
Kelly patřil k Sedmičce. Přátelil se s jejími rodiči, když byli
ještě mladí. Ví toho o nich víc, než ona kdy vůbec zjistí. Jak
bláhová jí teď zpětně připadala naděje, že tady najde tatínka.
Chyběl jí, i když ho nikdy nepoznala.
„A co ta vzducholoď? Nechá ji tam jen tak stát a obrůstat
liánami?“
„Ty rostliny nám prozatím slouží jako kamuﬂáž. Chrání
vzducholoď před dravci a bandami vetřelců. Proto jsme je vypěstovali masožravé. Kvůli ochraně.“
Oni vypěstovali masožravé rostliny?, podivila se Pressia.
Takže jsou tady někde laboratoře, pěstírny…
Fedelma se sklonila k Pressii a něžně ji uchopila za zápěstí – pochopitelně ne za to s panenčinou hlavou, toho by se
nedotkla. Fedelmu ta hlavička děsila, znervózňovalo ji, jak dokonale splynula s rukou, i když se snažila předstírat, že jí to
v nejmenším nevadí.
„Co to děláte?“ zeptala se Pressia.
Fedelma jí vykasala rukáv svetru a obnažila ruku. „Vidíš?
Tvoje kůže už začíná nabírat maličko zlatavý nádech,“ řekla.
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„Do jídla ti přidáváme chemikálii, která ty liány odpuzuje –
může za to vůně, která ti prosakuje z kůže.“
Teď si toho Pressia všimla taky. Byl to jen takový slabounký
barevný nádech. Zase si rukáv stáhla. „Lidem se většinou moc
nelíbí, když se je někdo snaží otrávit,“ poznamenala.
„Taky se jim nelíbí, když je zaškrtí liána nebo vykrvácejí po
bodnutí trnů.“ To byla pravda. Pressia viděla, jak ty popínavé rostliny málem zabily Bradwella, El Capitana a Helmuda.
„Jez,“ řekla Fedelma a postrčila tác k Pressii.
„Proč mi nikdo neřekne, k čemu jsou ta poplašná tlačítka?
Čeho se bojíte?“
Fedelma si přejela rukama po pažích, jako by ji zamrazilo.
„My o tom zkrátka nemluvíme.“ Přistoupila k oknu.
„Slyšela jsem to vytí.“
„Ti divocí psi patří nám. Pomáhají nám, chrání nás.“
„Proč se mnou nikdo normálně nemluví? Povězte mi pravdu.“
„Nikdy dřív k nám nikdo zvenčí nepřišel. Nevíme, jak se k vám
chovat, vidíme ve vás něco cizího, možná dokonce hrozbu.“
„Vypadám snad jako hrozba?“
Fedelma se na ni zadívala, ale neodpověděla. „Jeden z vašich se začal potloukat po areálu. Netuším, jak získal povolení.
Když vás sem dovezli, byl na tom nejhůř. Možná ani žádné
povolení nedostal, ale stejně šel ven. Už jsem ho tam zahlídla
dva dny po sobě.“
Pressia se zvedla z postele a rychle přistoupila k oknu.
„Bradwell?“
Fedelma přikývla. „Pořád se ještě při chůzi trochu potácí
kvůli těm…“
Domestikovaná zvířata někam zahnali, ale děti venku zůstaly – pobíhaly tam s míčky a holemi. Většina těch hraček vypadala nově, stejně jako čapky a šály. Bylo těsně po Vánocích.
Dostaly je jako dárky? Děti křičely a pohvizdovaly. Pár jich
postávalo v malém hloučku a přitom prováděly všechny stejné
pohyby rukama.
Jedna dívenka v zářivě červeném svetru obcházela jednotlivé skupinky a k hrudi si tiskla panenku. Pressia si představila
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samu sebe v tomhle věku s vlastní panenkou – tou, která jí už
navždycky splynula s rukou. I ona kdysi byla nová – její oči se
leskly a víčka se, tehdy ještě obě současně, klapavě zavírala.
Být nová. Cítit se nová. Nedokázala si to představit…
K dívence s panenkou přicupitala další – naprosto identické dvojče. Holčičky se chytily za ruce a pokračovaly v procházce společně.
Tolik dětí a tak málo dospělých. Obnovují populaci. Nic
jiného jim nezbývá. Kde je ten Bradwell? „Vidíte ho i teď?“
zeptala se Pressia.
„Ne,“ řekla Fedelma. „Ale někde tam venku bude.“
„Musím taky ven,“ prohlásila Pressia.
Fedelma zavrtěla hlavou. „Musíš se najíst. Potřebuješ se vyspat. Pokud máš zesílit, musíš –“
„Musím ho vidět – na vlastní oči.“ Pressia vyrazila ke dveřím, které za sebou Fedelma zapomněla zamknout.
„Ne!“ vykřikla Fedelma. „Pressie! Stůj!“
Jenže ona už mezitím vyšla ze dveří a rozběhla se chodbou.
Našla schodišťovou šachtu a s dupotem utíkala po schodech.
Slyšela, jak za ní Fedelma volá: „Pressie! Nedělej to!“
Smí vůbec běhat, když je těhotná? Kolik je jí vlastně let?
Konečně našla Pressia těžké dveře vedoucí ven.
Vzduch byl řezavě studený a vlhký. Rychlým krokem vyrazila přes louku plnou zlatavě zářících dětí.
Jedna skupinka hrála hru, při které jich část vytvořila volný
kroužek a zbytek se postavil dovnitř a točil se kolem vlastní
osy.
Hledej, hledej, čas se krátí,
toho, kdo se podobá ti.
Jako tvůj stín v jasný den.
Poslední jde z kola ven!
Děti v kruhu hlasitě prozpěvovaly tuhle říkanku, a když
skončily, ty, co byly uvnitř, se přestaly točit, začaly je na nejistých nohou honit a všechny se rozptýlily po louce.
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Ostatní děti, které hru nehrály, se ale zarazily a zíraly na
Pressii. Když teď stála přímo mezi nimi, všimla si i dalších
párů dvojčat. A pak spatřila ještě třetí dítě, které vypadalo
stejně jako jiné dvě. Nikdy dřív neviděla identická trojčata.
Nechtěla na ně ale zírat, sama neměla ráda, když na ni někdo
hleděl.
Nějaký chlapec s uhlově černými vlasy zvolal: „Koukejte!“
a ukázal na panenčinu hlavu. Pressia ji nijak neskrývala.
Fedelma, která se mezitím s funěním vynořila za ní, vykřikla: „Ticho, kluku! Jdi si zas hrát.“
Pressia zamířila ke kamenné věži, protože potřebovala získat lepší výhled. Děti jí připomněly, jak to asi může vypadat
v Dómu. Dýchatelný vzduch, absence deformací, jizev a splynutí. Napadlo ji, kde je teď asi její nevlastní bratr Partridge.
Vypravil se zpátky do Dómu. Narazil tam na lidi, kteří mu
pomohou nalézt způsob, jak převzít otcovu vládu? Bude si pamatovat na utrpení venku? Zachová se správně? A dělá dobře Pressia, když plýtvá převzácným časem v tomhle vězení?
Opravdu Bart Kelly dodrží slovo?
„Ty přece nesmíš chodit ven!“ volala za ní Fedelma. „Máš
přísně nařízeno se zotavovat! Jestli se o tomhle dozví Bart
Kelly, bude zle. Slyšíš mě? Posloucháš?“
Zbytek cesty k věži Pressia běžela, i když ji na plicích štípal
ledový vzduch. Malé točité schodiště brala po dvou stupních
najednou, zdravou rukou se přitahovala po zábradlí. Panenčinu hlavu si tiskla ouškem k hrudi, jako by mohla slyšet její
bušící srdce.
Věž byla válcovitá se špičatou střechou. Úzká okénka připomínala spíš průzory – nikde žádné sklo. Dovnitř jimi profukoval vítr. Kámen byl studený a zvětralý, se skvrnami slizkého
mechu. Zastavila se u jednoho okénka a vyhlédla ven – převalující se mlha, znovu ta vzducholoď. Popínavé rostliny šelestily
a vzducholoď jako by trochu nadskakovala. Pronikly liány tak
hluboko, že samy loď roztřásaly? Nebo ji zaplavila nějaká havěť?
Dostanou se odsud někdy? Bez vzducholodi na to můžou
zapomenout.
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Rychle se přesunula k dalšímu okénku – pár zvířat druhu,
který nedokázala určit, rylo čumáky v trávě poblíž kamenné
římsy.
Na schodech uslyšela Fedelminy boty. Když se Pressia obrátila, uviděla ji za sebou. Fedelma ztěžka oddechovala.
„Je to dobrý nápad, běhat za mnou v tomhle stavu?“ prohodila Pressia.
„A je to dobrý nápad, když tady běháš ve svém stavu?“ opáčila Fedelma. Obě vyrazily z hlavní budovy bez kabátů. Fedelma sepjala ruce na hrudi přímo nad vzdouvajícím se břichem.
Vítr jí povíval jemnými pramínky vlasů, které se uvolnily
z dvou rohatých uzlů na vršku hlavy.
„Proč si vůbec myslíte, že jsem nemocná?“ zeptala se Pressia.
„Bradwell, El Capitan a Helmud – to oni skoro umřeli. Já ne.“
„Oni onemocněli, protože se popíchali o trny, ale tvůj případ je v jistém směru vážnější. Ty máš nemocné srdce.“
Těmi slovy Pressii zaskočila. „Nevím, o čem to mluvíte.“
Ale věděla. Cítila tu bolest v sobě, tížila ji na hrudi jako obrovský balvan. Vina, ztráta, zrada. Přesunula se k dalšímu úzkému oknu a vyhlédla ven. Viděla jen nebe a zemi a stromy v dálce. Jeden popeložrout šplhal vzhůru mezi pevně zaklíněnými
kameny. Šťouchla do něj špičkou prstu.
„Je třeba, aby ses vyléčila uvnitř,“ pokračovala Fedelma.
„To chce čas.“
Pressiiny oči se zalily slzami. Ta tíha byla tak obrovská, že
se skoro nemohla nadechnout. Tlačila jí na plíce, působila
pronikavou bolest v hrudi.
„Kelly se chce s tebou dneska setkat. S vámi všemi.“
„Proč jste mi to neřekla dřív?“
„Vůbec jsem ti to neměla vykládat.“ Povzdychla si. „Pomůže vám, ale bude chtít něco na oplátku.“
„Co?“
Fedelma neodpověděla. Sklonila hlavu k oknu. Chvíli vládlo
naprosté ticho, kromě křiku dětí hrajících si na hřišti a ﬁčení
větru. „Támhle je ten, koho hledáš,“ řekla najednou Fedelma
a ustoupila od okna. „Podívej se.“
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Pressia k němu rychle přiskočila.
Bradwell kráčel vysokou travou dolů z kopce. Na zádech se
mu zvedaly tři páry mohutných křídel, která mu splývala až
k podpatkům bot. Jejich konečky vláčel za sebou. Nebyl zvyklý na tu tíhu, a tak s ním hrubě smýkaly poryvy větru. Kvůli
křídlům se pohyboval klopýtavě, nemotorně a nejistě – skoro
jako čerstvě narozený hřebeček, který se snaží zvyknout si na
nové nožky.
Věrný Fignan popojížděl oddaně za ním, černá schránka
jeho těla proplouvala vzduchem na pavoučích nožkách zakončených kolečky, která za ním zanechávala úzký pruh udusané trávy.
Vzpomněla si na injekční stříkačku ve své třesoucí se ruce
a na to, jak ji postupně zabodla do všech tří drobných ptáčků, kteří mu uvízli v zádech. Chtěl zemřít podle své vlastní
volby. Ona ho o tuhle možnost připravila. Ale na druhou stranu aspoň pořád žije. Srdce v hrudi se jí hlasitě rozbušilo. Ne,
nedokáže se omlouvat za to, že ho zachránila, bez ohledu na
všechno. Prostě to nedokáže.
A on jí to nikdy neodpustí.
Zastavil se a ji na moment napadlo, jestli na sobě třeba
nevycítil její pohled. Ale neobrátil se k ní. Zadíval se vzhůru
na oblohu – nad hlavou mu kroužili ptáci. Pořád byl bledý,
protože ztratil spoustu krve, ale zůstala mu ostrá linie brady,
ocelové oči. Zhluboka se nadechl, až se mu roztáhl hrudník.
Jak pozoroval klouzavý let ptáků, v jednom křídle mu skoro
neznatelně zaškubalo.
Obrať se. Obrať se a podívej se na mě, snažila se mu vsugerovat. Jsem tady.
Bradwell jen znovu schýlil ramena a pokračoval v chůzi po
větru.
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