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Z

prvu tu myšlenku na výlet autem z jednoho konce
země na druhý nemohl strávit. Spaní ve stanu nebylo
to nejhorší, Dan cítil úzkost, skoro se mu dělalo zle při

pomyšlení, že bude celé dva týdny odříznutý od svého počítače,
knih, od své samoty. Ale s tím nápadem přišel Jordan, když jim
napsal velikou novinu: stěhuje se do New Orleansu, kde bude
bydlet se svým strýcem.
Super šance, stálo v e-mailu, strávit nějakej čas společně. Vy dva
šprti mi píchnete se stěhováním a pořádně si to užijem, než vypadnem na vejšku.
Proti tomu nemohl Dan nic namítat, neměl nic proti jakémukoli důvodu, který mu umožňoval být s Abby. Před pár měsíci ho
jednou navštívila v Pittsburghu a přes počítač spolu komunikovali více méně každý týden. Ale dva týdny bez rodičů a bez dozoru…
Nechtěl předjímat události, ale možná, že by se jejich vztah mohl
konečně naplnit, anebo alespoň utužit, když spolu stráví trochu
tolik potřebného času.
Velký exodus maturantů, říkal tomu Jordan. A teď, den
po tom, co nechali Jordanovy zkroušené rodiče ve Virginii, začal
jejich výlet dělat tomuto názvu čest.
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„Jsou neuvěřitelný,“ komentoval Jordan a listoval fotograﬁemi, které udělala Abby a stáhla mu je do notebooku. „Dane, na to
by ses fakt měl podívat.“
„Já vím, že je to klišé, fotit americký artefakty černobílou
technikou, ale v poslední době jsem blázen do Diane Arbusové
a Ansela Adamse. Zaměřila jsem se na ně v absolventské práci
a pan Blaise z ní byl vážně nadšenej.“
Dan se naklonil mezi přední sedadla a prohlížel si s Jordanem
fotograﬁe. „Za ty zastávky teda určitě stály,“ řekl. Byly skutečně
dobré. Pohledy na otevřenou krajinu a opuštěné budovy – viděno
Abbyinýma očima. Působily neutěšeně, ale současně byly krásné.
„Takže ti dal Blaise konečně áčko?“
„Jo. Už žádné A minus.“ Abby zářila. Jordan si s ní plácnul,
aniž by ona přestala sledovat silnici. „Vyrostl v Alabamě. To on mi
vnuknul nápad, co fotografovat.“
Už udělali několik – no, spoustu – zastávek, aby mohla Abby
fotografovat, ale Danovi čas strávený na cestě navíc nevadil. Autem se svými přáteli by mohl cestovat donekonečna, ačkoliv když
musel řídit, trochu ho to unavovalo.
„Vím, že je to blbý, že si tolik zajíždíme, ale ty moc nespěcháš,
že ne, Jordane?“
„Už ses omlouvala nejmíň tisíckrát. Klídek. Kdyby mi to vadilo, ozval bych se.“
„Jasně,“ odpověděla se smíchem. „To věřím.“
Upřímně řečeno, ani Dan na místo určení nijak nespěchal.
Uplynulo devět měsíců od chvíle, kdy byli svědky toho, jak
brooklinský blázinec do základů vyhořel. Jen tak tak si zachránili
život. Podařilo se jim to jenom díky pomoci kluka jménem Micah,
který zemřel, když se snažil zadržet jejich pronásledovatele,
13

aby oni mohli utéct. Micah prožil drsný, krátký život. A vyrostl
v Louisianě – což byl fakt, který Dan Abby ani Jordanovi nesdělil. Teď, právě když se zdálo, že duchové minulosti jsou konečně v klidu a nechají Dana a jeho přátele na pokoji, mířili ti tři
do nejstrašidelnějšího města Ameriky. Skoro to vypadalo, jako
by pokoušeli osud.
„Jseš tam vzadu v pořádku?“ zeptala se Abby od volantu. Auto
hladce uhánělo po Highway 59.
„Jo, v pořádku, Abíku,“ odpověděl Dan. Nebyl si jistý, jestli
to není lež. Ale než ho při ní mohla Abby přistihnout, zazvonil Jordanův telefon – nebo spíš ozval se úryvek z jedné písničky
od Beyoncé tak nahlas, až sebou všichni tři trhli.
Dan věděl, co to znamená. „Pořád se bavíš s Calem?“
„Sem tam,“ řekl Jordan a zběžně četl esemesku. „Momentálně probíráme, proč mi máma nechce platit školu. Nevím, co
bych si bez strýčka Steva počal.“
„Mohl bys přestat s Calem komunikovat,“ navrhl Dan.
„Aby moji rodičové vyhráli? Ani náhodou.“ Podíval se přes
středový panel na Dana, nohama se opíral o palubní desku.
Odpolední slunce ozářilo na jeho rtu nový, třpytivě černý piercing, který si nechal udělat v Louisvillu. „Říká, že fyzioterapie je
občas fakt na prd, ale ve srovnání s New Hampshire College si
připadá jak v ráji. Paráda! Právě jsem si uvědomil, že u strejdy
Steva s ním budu moct skypovat bez toho, že by moje matka propukala v hysterickej pláč.“
Dan se znovu zavrtěl, při zmínce o New Hampshire College
byl ještě víc jako na trní. Kdyby nechal svou mysl se toulat anebo
zastavit, ucítil by žár plamenů, které obklopily Brookline a všechno v něm sežehly. Chtěl věřit tomu, že Brookline na něj toho dne
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přestal působitl – že zlo zemřelo spolu s ředitelem Crawfordem
a profesorkou Reyesovou – ale poslední chvíle na té škole mu
dávaly důvod k pochybám.
Měl další vidění. Zahlédl Micahova ducha, jak mu mává
na rozloučenou.
Od té chvíle žádné vize neměl a byl za to vděčný. Bylo to jako
nějaký signál: je načase nechat to všechno být a jít dál. Nezajímaly
ho už ani složky a časopisy, které zachránil před zničením.
Dobrá, až na jednu maličkost.
Před výletem Abby a Jordan Danovi vyhrožovali, že ho prohledají, jestli u sebe nemá nějaké krámy z Brooklinu. Řekli to
žertem – jako že tohle by jim Dan přece neudělal, že ne?
Ale nakonec mu batoh nevysypali, což znamená, že nenašli
složku, kterou si vzal s sebou. Tu přeloženou napůl na dně štosu,
který zachránili mezi věcmi profesorky Reyesové. Tu s nápisem
MOŽNÁ RODINA/SPOJENÍ?, uvnitř které našel sponkou
připnuté papíry, jež spojovalo jméno, při kterém cítil srdce až
v krku.
MARCUS DANIEL CRAWFORD.
Před devíti měsíci se zdál ten svazek papírů jako dar, jako
odměna na konci dlouhého, úmorného hledání odpovědí na otázky týkající se jeho záhadné minulosti. Prořídlý rodokmen potvrdil to, co si už myslel: Marcus byl jeho otec a byl také synovcem
ředitele, synem ředitelova nejmladšího bratra Billa. Ale jedna
linie vedla od Marcuse i k nějaké Evelyn. Byla to jeho matka? Připadalo mu to tak neúplné. Snažil se vyhledat na internetu všechny Evelyn Crawfordové, které by do toho zapadaly, ale nezískal
žádné slibné výsledky a neznal její dívčí jméno, a proto neměl
z čeho vycházet.
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V té hromadě toho bylo ještě víc – stará pohlednice, mapa,
dokonce policejní záznam s podrobnostmi o zatčení jeho otce
za vloupání – ale jako naschvál tam nebylo nic, co by mu pomohlo
z toho množství Marcusů Danielů Crawfordů, které na internetu našel, vybrat jeho otce, a nic dalšího o jeho matce.
Přesto, i když se ta hromada papírů stala spíše prokletím
než darem, měl tu složku dobře schovanou. A když se balil
na výlet, pomyšlení na to, že by ji Paul a Sandy našli v jeho
pokoji, stačilo k tomu, aby si ji vzal s sebou – aby ji měl pod
kontrolou.
Jako na zavolanou pípnul Danův telefon, žádná Beyoncé, ale
mnohem tlumenější cinknutí, oznamující, že mu píše Sandy.
Podíval se na zprávu a usmál se na chabě osvětlený displej.
Jakpak se vede našim neohroženým cestovatelům? Prosím, řekni
mi, že jíš něco pořádného, a ne jen sušené hovězí a Skittles! Až se
někde zastavíte, zavolej.
Dan jí odpověděl a ujistil ji, že dělají, co je v jejich silách, aby
se stravovali normálně.
„Jak se má Sandy?“ zeptal se Jordan a natáhl krk, aby na displej
viděl.
„Dobře. Jenom se chtěla ujistit, že se celou cestu do Louisiany
necpeme jen nezdravým jídlem,“ odpověděl Dan. Pohlédl na
Jordana, jak s námahou polyká – na rtech mu provinile ulpěla
oranžová barva bonbonů.
„Je to výlet. Co si myslí, že budeme dělat?“ zeptal se Jordan.
„Vařit merlík na chladiči?“
„To není tak úplně blbej nápad,“ poznamenala Abby. „Dneska
večer u McDonald´s nestavíme.“
„Ale…“
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„Ne. Koukala jsem, jestli se dá po cestě najíst někde jinde než
v bufetu. Vypadá to, že bychom se mohli vyhnout zácpě v Montgomery a zastavit se v pěkné rodinné jídelně na exitu 271.“
„Tam mívají hamburgery,“ podotkl rozvážně Jordan. „Takže
žádná velká změna.“
„No, nabízím další možnosti. Co si nacpeš do chřtánu, je tvoje
věc,“ řekla.
„Díkybohu,“ zabručel Jordan. „Merlík je dobrej leda pro
kozy.“
„Souhlasím s Abby,“ řekl Dan. „Dal bych si salát nebo prostě nějakou zeleninu. Už z toho solenýho hovězího začínám taky
sesychat.“
Zaslechl v Abbyině hlase spokojenost, když se na sedadle
řidiče narovnala a řekla: „Takže dohodnuto. To místo se jmenuje U Skopové kotlety a už celý generace patří jedný rodině. Já
se dozvím něco z místní historie pro svůj fotograﬁckej projekt
a slušně se najíme.“
„Stejně si dám burger,“ zamumlal Jordan. Otočil se dopředu,
s povzdechem se schoulil na sedadle a začal bleskově vyťukávat
textovku. „Brzo budu jíst už jenom zeleninu a lečo. Musím si dát
burgra, dokud ještě můžu.“
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