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eklidné sny, sny v neznámých jazycích, sny
o domově, o smrti. Náhodné nesmyslné útržky,
které se odvíjely v záblescích vědomí, zamlženém
a nejistém, výmysly mého otřeseného mozku. Žena bez obličeje foukající do mých očí prach. Pocit, že jsem ponořený
v horké vodě. Emmin hlas ujišťující mě, že všechno bude
v pořádku, jsou to přátelé, jsme v bezpečí. Pak hluboká
a bezesná temnota neznámo kolik hodin.
Když jsem se příště probudil, už jsem nesnil a věděl
jsem to. Uložili mě do postele v malé místnosti. Zataženými
závěsy sem pronikalo slabé světlo. Takže není noc. Ale který
je den?
Měl jsem na sobě noční košili, ne svoje staré šaty zbrocené krví, a písek z očí zmizel. Někdo o mě pečuje. A i když
jsem byl k smrti unavený, skoro jsem necítil bolest. Rameno
přestalo bolet, stejně tak i hlava. Nebyl jsem si jist, co to
znamená.
Zkusil jsem se posadit. Uprostřed toho pohybu jsem
se musel zastavit a opřít se o lokty. Na nočním stolku vedle
postele stál skleněný džbán s vodou. V jednom rohu pokoje
byla mohutná dřevěná šatní skříň. Ve druhém – zamrkal jsem
a protřel si oči, abych se ujistil – ano, v křesle tam spal nějaký
muž. Moje mysl pracovala tak pomalu, že mě to ani nezarazilo. Jen jsem si pomyslel to je divné. A on divný byl. Vypadal ve
skutečnosti tak nezvykle, že jsem se na okamžik snažil pochopit, co to vlastně vidím. Vypadal jako člověk složený ze dvou
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půlek. Jednu polovinu vlasů měl pečlivě ulízanou, zato druhá
polovina byla rozcuchaná. Na jedné polovině tváře měl prořídlou bradku, zatímco druhá byla hladce oholená. I jeho šaty
(kalhoty, pomačkaný svetr, zmuchlaný viktoriánský límec)
byly z jedné půlky moderní a z druhé staromódní.
„Haló?“ ozval jsem se nejistě.
Muž zařval, polekal se tak, že spadl s rachotem na zem.
„Ale ne! Ach, můj bože!“ Sedl si zpátky do křesla, oči měl
vykulené a ruce se mu třásly. „Ty ses probral!“
„Pardon, nechtěl jsem vás vyděsit…“
„Ale to nic, to byla moje chyba,“ řekl, uhladil si šaty
a narovnal zmuchlaný límeček. „Prosím, neříkej nikomu, že
jsem tu usnul, když jsem tě hlídal!“
„Kdo jste?“ zeptal jsem se. „Kde to jsem?“ Moje mysl se
rychle projasňovala a s tím přicházely otázky. „A kde je Emma?“
„Správně, ano!“ řekl muž a tvářil se popleteně. „Asi
nebudu ten nejlépe připravený člen této domácnosti na to,
abych odpovídal… na otázky…“
To slovo zašeptal, zvedl obočí, jako kdyby bylo klást
otázky zakázáno. „Ale!“ Ukázal na mě prstem. „Ty jsi Jacob.“
Pak ukázal na sebe. „Já jsem Nim.“ Zavířil rukou. „A tohle je
dům pana Benthama. Nemůže se dočkat, až tě uvidí. Vlastně
mu mám dát vědět hned, jak se probereš.“
Zavrtěl jsem se a zvedl se z loktů, abych se rovně posadil, což byla námaha, která mě téměř vyčerpala. „Nic z toho
mě nezajímá. Chci vidět Emmu.“
„Ach, ovšem! Tvoje přítelkyně…“
Zatřepotal rukama, jako by to byla nějaká malá křídla,
a jeho oči přitom těkaly ze strany na stranu, jako kdyby se
snažil najít Emmu někde v rohu místnosti.
„Chci ji vidět. Hned!“
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„Jmenuji se Nim!“ zapištěl. „A mám dát vědět – ano,
podle striktního nařízení…“
Hlavou mi bleskla úděsná myšlenka – že Sharon, víme,
jak je zištný, nás před rozzuřeným davem zachránil jen proto,
aby nás po kusech prodal.
„EMMO!“ podařilo se mi zařvat. „KDE JSI?“
Nim zbledl a zhroutil se do křesla – vyděsil jsem ho
k smrti, pomyslel jsem si.
Okamžik poté se chodbou rozléhaly kroky. Do pokoje
se vřítil muž v bílém plášti. „Jsi vzhůru!“ vykřikl. Mohl jsem
se jen domnívat, že je to lékař.
„Chci vidět Emmu!“ řekl jsem. Snažil jsem se spustit
nohy z postele dolů, ale byly těžké jako klády.
Doktor ke mně přispěchal a zatlačil mě zpět do přikrývek. „Nepřepínej se, teprve se začínáš uzdravovat!“
Doktor poručil Nimovi, aby šel pro pana Benthama.
Nim vyběhl z pokoje, vrazil do zárubní a vyvrávoral do
chodby. A vtom stála ve dveřích Emma, zadýchaná a rozzářená, vlasy se jí rozlévaly po čistých bílých šatech.
„Jacobe?“
Při pohledu na ni se mi vrátila síla a já jsem se posadil
a odstrčil jsem doktora stranou.
„Emmo!“
„Ty ses probral!“ řekla a běžela ke mně.
„Opatrně, je ještě zesláblý!“ varoval ji doktor.
Emma se kontrolovala a co nejněžněji mě objala a pak
se posadila na okraj postele hned vedle mě. „Mrzí mě, že
jsem tu nebyla, když ses probudil. Říkali, že budeš v bezvědomí ještě o pár hodin déle…“
„Nic se nestalo,“ chlácholil jsem ji. „Ale kde to jsme?
A jak dlouho tu už jsme?“
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Emma pohlédla na doktora. Psal něco do malého notýsku a zcela nepokrytě poslouchal. Emma se k němu otočila
zády a ztišila hlas. „Jsme v domě jednoho bohatého muže
v Ďáblově akru. Někde ukrytí. Sharon nás sem přivedl asi
před jedním nebo půldruhým dnem.“
„To je všechno?“ řekl jsem a prohlížel si její tvář. Měla
dokonale hladkou pokožku, řezné rány se vytratily a zbyly
z nich úzké bílé vrásky. „Vypadáš skoro zhojená!“
„Měla jsem jen pár škrábanců a boulí…“
„Ani náhodou,“ nesouhlasil jsem. „Pamatuju si, co se
stalo tam venku.“
„Měla jsi zlomené žebro a natržené rameno,“ přerušil
nás doktor.
„Je tu jedna žena,“ vysvětlovala Emma. „Léčitelka. Její
tělo vytváří silně působící prach…“
„A dvojitý otřes mozku,“ pokračoval doktor. „Nic, co
bychom nakonec nedokázali zvládnout. Ale ty, chlapče –
když tě sem přivedli, byl jsi skoro mrtvý.“
Poklepal jsem si na prsa, na břicho, na všechna místa, do
kterých mě mlátili. Žádná bolest. Zvedl jsem pravou ruku
a zatočil ramenem. Bez problémů. „Připadám si, jako bych
měl novou paži,“ řekl jsem užasle.
„Máš kliku, že jsi nepotřeboval novou hlavu,“ ozval se další hlas – Sharon, který se skláněl ze své výšky, aby mohl projít
dveřmi. „Popravdě, škoda že ti novou nedali, protože se mi zdá,
že ta, kterou máš teď, je plná pilin. Takhle zmizet, utéct a nemít
ani tušení, kam jdeš – a to po všem tom varování o Akru, které jsi ode mě slyšel! Co sis myslel?“ Tyčil se nade mnou a nad
Emmou a hrozil nám svým dlouhým bledým prstem.
Zazubil jsem se na něj. „Ahoj, Sharone. Rád vás zase
vidím.“
172

„Jasně, cha cha, teď, když všechno vypadá tak růžově, jsi
samý smích, ale málem ses tam nechal zabít!“
„Měli jsme štěstí,“ poznamenala Emma.
„Jo, štěstí, že jsem tam byl já! Štěstí, že moji bratranci –
tesaři měli ten večer volno a že jsem je sehnal dřív, než do
sebe nalili příliš mnoho piva u Kolébky a rakve! Mimochodem, nepracují zadarmo. Přidávám jejich služby na váš účet
k mému zničenému člunu!“
„Jasně, jasně!“ snažil jsem se ho uklidnit. „Klídek,
ano?“
„Co sis myslel?“ opakoval a jeho příšerný dech se nad
námi vznášel jako mrak.
A pak jsem si vzpomněl, co jsem si myslel, a neovládl
jsem se. „Že jste nedůvěryhodný darebák!“ vypálil jsem na
něj. „Že vám jde jenom o prachy a že byste nás nejspíš při
první příležitosti prodal do otroctví! Jo,“ řekl jsem, „přišli
jsme na to. Víme všechno o těch pochybných věcech, co tady
vy podivní provádíte, a jestli si jen na minutu myslíte, že
věříme tomu, že vy“ – namířil jsem na Sharona prst – „anebo
kdokoliv z vás“ – ukázal jsem na doktora – „nám pomáháte
čistě z laskavosti, jste blázen! Takže nám buď řeknete, co
s námi chcete dělat, anebo nás nechte jít, protože my… my
máme…“
Náhlá zničující vlna vyčerpání. Zrak se mi rozostřil.
„Na práci lepší věci…“
Zavrtěl jsem hlavou a snažil se vstát, ale pokoj se se
mnou začal točit. Emma mě chytila za ruce a doktor mě
jemně položil zpátky na polštář. „Pomáháme vám, protože
nás o to pan Bentham požádal,“ řekl stroze. „Co s vámi
zamýšlí, no, na to se ho budeš muset zeptat sám.“
„Jak říkám, pan Jakýsi mi může políbit mmmoooj…“
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Emma mi dala svou ruku přes ústa. „Jacob není zrovna ve své kůži,“ vysvětlovala. „Určitě vám chtěl říct, že vám
děkuje za to, že jste nás zachránili. Jsme vašimi dlužníky.“
„To taky,“ bručel jsem jí přes prsty.
Byl jsem naštvaný a vyděšený, ale zároveň doopravdy
šťastný, že žiju – a že vidím Emmu celou a zdravou. Když
jsem pomyslel na tohle, všechna bojovnost ze mě vyprchala a naplnila mě obyčejná vděčnost. Zavřel jsem oči, aby se
místnost přestala točit, a poslouchal jsem je, jak si o mně
šeptají.
„Dělá mi starosti,“ ozval se doktor. „Nemůžeme dovolit,
aby se setkal s panem Benthamem, dokud je na tom takhle.“
„Je úplně mimo,“ řekl Sharon. „Kdybychom si s ním já
a ta dívka mohli promluvit o samotě, věřím tomu, že by se
sebral. Můžete nás nechat?“
Doktor neochotně odešel. Když byl pryč, otevřel jsem
oči a soustředil se na Emmu, která se na mě dívala.
„Kde je Addison?“ zeptal jsem se.
„Dostal se na druhou stranu,“ odpověděla.
„Správně,“ vzpomněl jsem si. „Ozval se vám? Ještě se
nevrátil?“
„Ne,“ řekla tiše, „ještě ne.“
Uvažoval jsem, co to může znamenat – co se mu mohlo
stát – ale tu myšlenku jsem nesnesl. „Slíbili jsme, že půjdeme
za ním,“ řekl jsem. „Když se dostal na druhou stranu on,
dostaneme se tam taky.“
„Tomu mostnímu netvorovi možná nevadilo, že se na
druhou stranu dostane pes,“ vstoupil do hovoru Sharon, „ale
tebe by slupnul a odhodil do vařící vody.“
„Běžte pryč,“ požádal jsem ho. „Chci s Emmou mluvit
o samotě.“
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„Proč? Abyste mohli vylézt oknem a znova utéct?“
„Nikam nejdeme,“ řekla Emma. „Jacob nedokáže ani
vylézt z postele.“
Sharon se nedal zviklat. „Půjdu do kouta a budu si hledět svého,“ oznámil. „To je moje nejlepší nabídka.“ Odešel
a usadil se v Nimově křesle s jedním opěradlem, pohvizdoval
si a začal si čistit nehty.
Emma mi pomohla posadit se, opřeli jsme se o sebe
čely a mluvili šeptem. Na okamžik jsem byl tak unesen její
blízkostí, že všechny otázky, které mi vířily hlavou, zmizely
a byla tu jen její ruka, která se dotýkala mého obličeje, hladila mě po líci, po čelisti.
„Tys mě tak vyděsil,“ řekla Emma. „Opravdu jsem si
myslela, že jsem tě ztratila.“
„Je mi fajn,“ chlácholil jsem ji. Věděl jsem, že nejsem
v pořádku, ale cítil jsem se trapně, že jí dělám starosti.
„Nebylo ti fajn. Vůbec ne. Měl by ses doktorovi omluvit.“
„Já vím. Prostě mi ruplo v bedně. A mrzí mě, že jsem tě
vystrašil.“
Přikývla a odvrátila pohled. Její oči přeběhly rychle po
stěně, a když se opět obrátily ke mně, zračila se v nich nová
tvrdost.
„Ráda si o sobě myslím, že jsem silná,“ řekla. „Že důvod,
proč jsem teď na svobodě namísto Bronwyn, Millarda nebo
Enocha, je to, že jsem dost silná na to, aby se na mě mohli spoléhat. Vždycky jsem byla taková – člověk, který snese
všechno. Jako bych v sobě měla nějaký senzor bolesti, který
není zapnutý. Dokážu potlačit hrůzné věci a jít dál, dělat, co
je třeba.“ Její ruka našla moji, která spočívala na pokrývce.
Naše prsty se automaticky propletly. „Ale když myslím na
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tebe – na to, jak jsi vypadal, když tě zvedli ze země, potom,
co ti lidé…“
Její dech se zachvěl a zavrtěla hlavou, jako by se snažila
tu vzpomínku zahnat. „Prostě jsem se sesypala.“
„Já taky,“ řekl jsem a vzpomněl jsem si na tu bolest, kterou jsem cítil, kdykoliv jsem viděl Emmu trpět, na tu hrůzu,
která na mě padla pokaždé, když byla v nebezpečí. „Já taky.“
Stiskl jsem jí ruku a hledal něco, co bych ještě dodal, ale ona
promluvila první.
„Chci, abys mi něco slíbil.“
„Cokoliv,“ řekl jsem.
„Nesmíš umřít.“
Pokusil jsem se o úsměv. Emma ne. „Nesmíš,“ opakovala. „Kdybych tě ztratila, život by neměl cenu.“
Objal jsem ji a přitáhl ji pevně k sobě. „Udělám pro to
všechno, co bude v mých silách.“
„To nestačí,“ zašeptala. „Slib mi to.“
„Dobrá. Neumřu.“
„Řekni ‚slibuju‘.“
„Slibuju. Řekni to taky.“
„Slibuju,“ řekla.
„Ach,“ ozval se Sharon nonšalantně z rohu, „ty sladké
lži milenců…“
Pustili jsme se. „Neměl jste poslouchat!“ řekl jsem.
„To už stačilo,“ opáčil a hlučně si přitáhl křeslo přes
celou místnost až k mé posteli. „Musíme probrat důležité
věci. Zejména tu omluvu, kterou mi dlužíte.“
„Za co?“ řekl jsem podrážděně.
„Za zpochybňování mého charakteru a pověsti.“
„Každé slovo bylo pravda,“ namítl jsem. „Tahle smyčka je
plná šmejdů a parchantů a vy jste hulvát posedlý mamonem.“
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„Bez špetky soucitu s údělem vlastních lidí,“ dodala
Emma. „Ačkoliv, na druhou stranu, díky za to, že jste nás
zachránil.“
„Tady se naučíte starat se především sami o sebe,“ řekl
Sharon. „Každý má nějaký příběh. Úděl. Každý od vás něco
chce a skoro vždycky lže. Takže ano, jsem neomluvitelně
orientovaný sám na sebe a jde mi o zisk. Ale hluboce nesouhlasím s vaší domněnkou, že bych snad mohl mít co do činění s někým, kdo obchoduje s podivnými. To, že jsem kapitalista, ještě neznamená, že jsem zloduch a hajzl.“
„A jak jsme to mohli vědět?“ namítl jsem. „Museli jsme vás
prosit a uplácet, abyste nás nenechal v doku, nevzpomínáte si?“
Pokrčil rameny. „To bylo předtím, než mi došlo, kdo jsi.“
Podíval jsem se na Emmu a pak jsem si prstem ukázal
na hruď. „Kdo jsem já?“
„Ty, hochu. Pan Bentham čeká už dlouho na to, aby si
s tebou mohl promluvit. Bentham mi zajistil bezpečný příchod do Akru a odchod z Akru, když mu slíbím, že se tě
budu snažit najít. Měl jsem tě k němu přivést. A teď, konečně, jsem svou část dohody splnil.“
„To jste si mě musel s někým splést,“ řekl jsem. „Nejsem
nikdo.“
„Říkal, že dokážeš mluvit s netvorem. Kolik podivných
znáš, kteří tohle dokáží?“
„Ale je mu teprve šestnáct,“ vložila se do hovoru Emma.
„Opravdu šestnáct. Takže jak…“
„Právě proto mi chvíli trvalo, než jsem si to všechno
dal nějak dohromady,“ řekl Sharon. „Musel jsem kvůli tomu
osobně navštívit pana Benthama a právě u něj jsem byl, když
jste vy dva utekli. Nehodí se na tebe ten popis, víš. Všechna
ta léta jsem hledal starého muže.“
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„Starého muže,“ opakoval jsem.
„Přesně tak.“
„Který dokáže mluvit s netvory.“
„Jak jsem řekl.“
Emma mi stiskla ruku ještě víc a vyměnili jsme si pohledy – ne, to nemůže být – a pak jsem přehodil nohy přes pelest
postele, nabitý novou energií. „Chci mluvit s tím chlápkem
Benthamem. Hned teď.“
„Přijde za tebou, až bude moct,“ řekl Sharon.
„Ne,“ trval jsem na svém. „Teď.“
Čirou náhodou se právě v té chvíli ozvalo zaklepání na
dveře. Sharon je otevřel a za nimi stál Nim. „Pan Bentham
zve za hodinu naše hosty na čaj,“ řekl, „do knihovny.“
„Nemůžeme čekat hodinu,“ řekl jsem. „Už jsme tu promarnili dost času.“
Přitom Nim trochu zčervenal a nafoukl tváře. „Promarnili?“
„Jacob chtěl říct,“ vysvětlovala Emma, „že máme další
naléhavé úkoly jinde v Akru, a už teď máme zpoždění.“
„Pan Bentham trvá na řádném setkání,“ řekl Nim.
„Jak říkává, jakmile nadejde den, kdy nebude čas na slušné
způsoby, svět bude spět do záhuby. Což mi připomíná, že
mám zajistit, abyste byli vhodně ustrojeni.“ Šel k šatní skříni
a rozevřel její dveře. Uvnitř bylo několik věšáků s oblečením.
„Můžete si vybrat dle libosti.“
Emma vytáhla nabírané šaty a ohrnula ret. „Mám z toho
špatný pocit. Parádíme se a pijeme čaj, zatímco naši přátelé
a ymbryny musí snášet ptákvíco.“
„Děláme to kvůli nim,“ řekl jsem. „Budeme spolupracovat, dokud nám Bentham neřekne, co ví. Mohlo by to být
důležité.“
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„Anebo je to jenom osamělý starý muž.“
„Nemluvte tak o panu Benthamovi,“ ozval se Nim
a svraštil čelo. „Pan Bentham je svatý muž, je to velikán mezi
lidmi!“
„Ach, uklidni se,“ řekl Sharon. Šel k oknu, otevřel okenice a vpustil do pokoje slabé denní světlo barvy hráškové polévky. „Vzhůru na ně!“ obrátil se k nám. „Vy dva máte
schůzku.“
Odhodil jsem pokrývky a Emma mi pomohla vstát
z postele. K mému překvapení moje nohy unesly mou váhu.
Vyhlédl jsem z okna na prázdnou ulici zahalenou v žlutavém
šeru a pak s Emmou, která mě držela za ruku, jsem si šel ke
skříni vybrat šaty. Na věšáku jsem našel oblek s visačkou, na
které stálo moje jméno.
„Můžeme mít trochu soukromí, abychom se mohli převléct?“ poprosil jsem.
Sharon pohlédl na Nima a pokrčil rameny. Nim zatřepal rukama. „To by nebylo správné!“
„Ále, jsou v pořádku,“ řekl Sharon a mávl rukou. „Žádné
neplechy, jasné?“
Emma zrudla jako červená řepa. „Nemám nejmenší
tušení, co máte na mysli.“
„To určitě.“ Vytlačil Nima ven z místnosti a pak se ve
dveřích zastavil. „Mohu vám věřit, že znova neutečete?“
„Proč bychom to dělali?“ řekl jsem. „Chceme se sejít
s panem Benthamem.“
„Nikam nejdeme,“ přidala se Emma. „Ale proč tu jste
pořád vy?“
„Pan Bentham mě požádal, abych na vás dohlédl.“
Zajímalo mě, jestli by nás Sharon zadržel, kdybychom
se pokusili odejít.
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„Musíte mu dlužit pořádnou laskavost,“ poznamenal
jsem.
„To si piš,“ odpověděl. „Vděčím tomu muži za svůj
život.“ Ohnul se téměř o devadesát stupňů a vyklouzl do
chodby.
* * *
„Ty se převlečeš tam,“ poručila Emma a kývla hlavou směrem k malé koupelně. „Já se převléknu tady. A ne abys vykoukl dřív, než zaklepu!“
„Jááásně,“ řekl jsem. Přeháněl jsem své zklamání, abych
je skryl. I když vidět Emmu ve spodním prádle byla nesporně přitažlivá možnost, všechna ta životu nebezpečná rizika,
kterými jsme si v poslední době prošli, tuto část mého teenagerovského mozku jaksi hluboce ochromila. Ovšem pár
dalších polibků a moje nižší pudy se začnou znovu hlásit
o slovo.
Ale stejně.
Zavřel jsem se v koupelně zářící bílými kachličkami
a těžkými kovovými armaturami a naklonil jsem se nad
umyvadlo, abych si ve stříbrném zrcadle prohlédl sám sebe.
Vypadal jsem hrozně.
Tvář jsem měl oteklou a šrafovanou ošklivými růžovými
čárami, které se rychle hojily, ale stále tam byly, jako vzpomínky na všechny ty rány, které jsem utržil. V ušních lalůčcích jsem měl zaschlou krev, která se dala jen stěží umýt.
Pohled na ni mi způsobil závrať a musel jsem se chytit umyvadla, abych zůstal stát rovně. Náhle se mi vybavily ty hrůzy:
pěsti a chodidla bušící do mého těla, zem, na kterou jsem
dopadl.
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