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e zvláštní, co hlava dokáže přijmout a čemu se brání uvěřit. Právě jsem prožil to nejfantasknější léto, jaké si člověk
dokáže představit – navštívil jsem dávno uplynulá staletí,
krotil neviditelná monstra, zamiloval se do expřítelkyně svého
dědečka uvězněné v čase – ale až teď, v tuctové přítomnosti, na
floridském předměstí, v domě, kde jsem vyrostl, jsem najednou
nemohl uvěřit svým očím.
Enoch se rozvaloval na naší béžové sedačce a srkal kolu
z tátovy sklenice s nápisem Tampa Bay Buccaneers. Byla tu
Oliva, která si sundala svoje olověné boty, vznesla se ke stropu
a vozila se dokola na našem ventilátoru. V kuchyni byli Horác
a Hugh – Horác si prohlížel fotografie na dveřích od ledničky
a Hugh sháněl něco k snědku. Claire měla obě ústa otevřená,
jak zírala na velký černý monolit televizoru připevněný na
stěně. Byl tu Millard – z konferenčního stolku se zvedly máminy časopisy o interiérech, visely ve vzduchu, jak jimi listoval,
do koberce se otiskla jeho bosá noha. Byla to směs světů, kterou jsem si představoval snad tisíckrát, ale nikdy jsem nevěřil
v to, že by se mohla uskutečnit. Ale bylo to tady – moje Předtím a Potom, která se dostávala do rozporu se silami planet.
Millard se mi už snažil vysvětlit, jak je možné, že jsou tady,
na první pohled v bezpečí a bez obav. Kolaps smyčky, který
nás v Ďáblově akru skoro všechny zabil, resetoval jejich vnitřní
hodiny. Nechápal tak docela proč, věděl jenom, že už jim nehrozí náhlé fatální zestárnutí, kdyby zůstali v přítomnosti příliš
dlouho. Budou stárnout den po dni, tak jako já, jejich dluh let
jim byl zřejmě odpuštěn, jako by nestrávili většinu dvacátého
století tím, že prožívali stejný slunný den stále dokola. Byl to
bezpochyby zázrak – nevídaný úspěch v dějinách podivných –
a přesto to, jak k tomu došlo, pro mě nebylo ani zpola tak ohromující jako fakt, že tu vůbec jsou: že vedle mě stojí Emma,
rozkošná silná Emma, naše ruce jsou propletené a zelené oči jí
září, když si s údivem prohlíží pokoj. Emma, o které jsem tak
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často snil v těch dlouhých osamocených týdnech po návratu
domů. Měla na sobě praktické šedé šaty pod kolena, pevné
boty bez podpatku, ve kterých by mohla utíkat, kdyby bylo
třeba, pískově žluté vlasy si sčesala dozadu do ohonu. Ta léta,
kdy na ni všichni spoléhali, z ní udělala praktického člověka až
do morku kostí, ale ani povinnosti či tíha let, které nesla, z ní
nedokázaly vymazat tu dívčí jiskru, která uvnitř tak jasně zářila. Byla současně tvrdá i měkká, hořká i sladká, stará i mladá.
To, že toho v sobě zosobňovala tolik, jsem měl na ní nejraději.
Její duše byla bezedná.
„Jacobe?“
Mluvila na mě. Snažil jsem se odpovědět, ale připadal
jsem si jako ve snu.
Zamávala na mě, pak luskla prsty, od palce jí odlétly jiskry
jako od křesadla. Polekal jsem se a přišel jsem k sobě.
„Ano,“ řekl jsem. „Promiň.“
„Kdepak ses toulal?“
„Jsem prostě…“ Zamával jsem rukama, jako bych ze
vzduchu vymetal pavučiny. „Jsem moc rád, že vás vidím, to je
všecko.“ Dokončit větu mi připadalo stejně těžké jako udržet
v náručí tucet balónů.
Její úsměv nedokázal zamaskovat trochu ustaraný pohled.
„Chápu, že to pro tebe musí být neskutečně zvláštní, že jsme
se tu všichni tak naráz objevili. Doufám, že jsme tě moc nešokovali!“
„Ne, ne. No, trošku možná ano.“ Kývl jsem hlavou směrem k pokoji, v němž byli všichni ostatní. Ať šli naši přátelé
kamkoliv, doprovázel je šťastný chaos. „Jsi si jistá, že se mi to
jenom nezdá?“
„Jsi si jistý, že o tom nesním já?“ Vzala mě za druhou ruku
a stiskla ji. Její teplo a spolehlivost jako by dodaly světu na důvěryhodnosti. „Nedokážu ti ani říct, kolikrát jsem si za ta léta
představovala, jak navštívím tohle městečko.“
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Na chvíli mě to zmátlo, ale pak… samozřejmě. Můj dědeček. Abe tu žil ještě dřív, než se narodil můj táta. Viděl jsem
jeho floridskou adresu na dopisech, které si Emma schovávala.
Měla trochu nepřítomný pohled, jako by vzpomínala, a já jsem
pocítil nečekaný osten žárlivosti – pak jsem se za to zastyděl.
Měla právo na svou minulost a právě tak měla právo cítit se
kolizí našich světů vykolejená stejně jako já.
Slečna Peregrinová se přihnala dovnitř jako tornádo. Odložila svůj cestovní plášť, pod kterým měla překrásné zelené
tvídové sako a jezdecké kalhoty, jako kdyby právě přicválala
na koni. Přecházela po místnosti a rozdávala rozkazy. „Olivo,
okamžitě dolů! Enochu, dej ty nohy z pohovky!“ Namířila na mě prstem a kývla hlavou směrem ke kuchyni. „Pane
Portmane, račte za námi. Jsou tu určité záležitosti, které vyžadují vaši pozornost.“
Emma mě vzala za ruku a doprovázela mě, za což jsem jí
byl vděčný – pokoj se se mnou ještě trochu točil.
„Už se jdete cicmat?“ ozval se Enoch. „Vždyť jsme sotva
přijeli!“
Emma mu volnou rukou lehce sežehla vlasy na temeni.
Enoch ucukl a plácal si rukama na kouřící hlavu. Neudržel
jsem se a rozesmál se na celé kolo a ten smích jako by vymetl
z mé mysli pár pavučin.
Ano, mí přátelé jsou skuteční a jsou tady. A nejen to!
Slečna Peregrinová oznámila, že tu chvíli zůstanou. Dozví se
něco o moderním světě. Užijí si prázdniny, zasloužený odpočinek po pobytu v odporném Ďáblově akru – který se poté, co
přišli o svůj starý hrdý dům v Cairnholmu, stal jejich dočasným domovem. Samozřejmě že jsou tu vítaní a já ani nedokážu
vyjádřit, jak jsem vděčný za to, že je tu mám. Ale jak to bude
přesně fungovat? Co moji rodiče a strýcové, které právě teď
hlídá v garáži Bronwyn? Bylo toho všeho naráz hodně, a tak
jsem to na chvíli odsunul stranou.
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31. října 1967 - HOUSTON, TEXAS
Obdržena zpráva o dosud nekontaktovaném
podivném mužského pohlaví, stáří asi 13 let;
projevuje mírné schopnosti, dítě na útěku,
předán k adopci. Agenti A a H odhalili
2 stvůry vydávající se za úředníky adopční
kanceláře a využívající tento subjekt
jako návnadu pro ymbryny. Mají s sebou
1 netvora. Kontakt navázán během místní
halloweenské slavnosti. Nepřátelé odděleni
od davu a polapeni. Netvor nenápadně
usmrcen lukem a šípem. Stvůry utekly. Muž
poraněn na noze, žena nezraněna. Stvůry
zřejmě cestují pod falešnými jmény Joe
a Jane Johnsonovi. Nikdy nebyli viděni bez
masky.
Výsledek: subjekt získán, bezpečně doručen
do smyčky A-57 poblíž Marfy, Texas, do péče
slečny Apfelové, dne 10. listopadu 1967.
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Slečna Peregrinová stála s Hughem u otevřené lednice
a bavili se spolu. Vypadali naprosto ztracení mezi nerezovou
ocelí a tvrdými hranami moderní kuchyně mých rodičů, jako
herci, kteří se ocitli na špatné scéně. Hugh mával sýrem v plastovém obalu.
„Ale je tu jenom nějaké divné jídlo a já jsem nejedl už
několik století!“
„Nepřeháněj, Hughu.“
„Nepřeháním. V Ďáblově akru je rok 1886 a tam jsem
naposledy snídal.“
Ze spíže se vykutálel Horác. „Dokončil jsem inventarizaci
a upřímně řečeno jsem v šoku. Jeden sáček jedlé sody, jedna
konzerva sardinek ve slaném nálevu a jedna krabice sušenek
plná zrnokazů. Vláda dává jídlo na příděl? Je tu válka?“
„Hodně si kupujeme jídlo venku,“ vysvětloval jsem mu.
„Rodiče skoro nevaří.“
„Proč teda mají tak ohromnou kuchyň?“ divil se Horác.
„I kdybych byl vynikajícím kuchařem, z ničeho nic neuvařím.“
Pravda byla, že můj otec viděl tuhle kuchyň v časopise
a rozhodl se, že ji musí mít. Snažil se ospravedlnit cenu sliby,
že se naučí vařit a bude pořádat vyhlášené rodinné večeře pro
příbuzné – ale, jako v případě mnoha jeho dalších plánů, po
několika lekcích vaření všechno vyšumělo. Takže teď máme
tuhle ohromně drahou kuchyň a užíváme ji většinou, abychom
uvařili nějaký mražený polotovar anebo ohřáli jídlo, které jsme
si přinesli včera. Ale než bych jim to vysvětloval, raději jsem
jenom pokrčil rameny.
„Nebojte se, v příštích pěti minutách najisto hlady neumřete,“ řekla slečna Peregrinová a odháněla Horáce i Hugha
z kuchyně. „Tak a je to. Před chvílí jste vypadal trochu roztřeseně, pane Portmane. Je vám dobře?“
„Každou minutou je mi líp,“ odpověděl jsem trochu v rozpacích.
15
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„Možná trpíte smyčkovou pásmovou nemocí,“ řekla slečna
Peregrinová. „Ve vašem případě poněkud opožděně. U cestujících v čase je to naprosto normální, hlavně u těch, kdo s tím
teprve začínají.“ Mluvila na mě přes rameno, procházela se po
kuchyni a nahlížela do všech skříní. „Symptomy jsou obvykle
nezávažné, i když ne vždy. Jak dlouho trpíte závratí?“
„Jen od chvíle, co jste přišli. Ale jsem opravdu v pořádku…“
„A co prasklé vředy, vbočené palce či migrény?“
„Nic.“
„Náhlé pomatení mysli?“
„Ne… alespoň pokud vím.“
„Neléčená smyčková pásmová nemoc není žádná legrace,
pane Portmane. Pár lidí na to už umřelo. Sláva – sušenky!“ Vytáhla z kredence krabici sušenek, jednu si vysypala do ruky a strčila si ji do úst. „Šneci ve výkalech?“ ptala se dál a žvýkala u toho.
Potlačil jsem chuť se rozchechtat. „Ne.“
„Spontánní těhotenství?“
Emma sebou trhla. „Děláte si legraci?“
„Pokud víme, došlo k tomu zatím jen jednou,“ řekla slečna
Peregrinová. Postavila krabici se sušenkami na stůl a upřela na
mě pohled. „A ten subjekt byl muž!“
„Nejsem v jiném stavu!“ řekl jsem trochu moc nahlas.
„A díky bohu za to!“ zařval někdo z obýváku.
Slečna Peregrinová mě poplácala po rameně. „Zdá se, že
jste mimo nebezpečí. Ale měla jsem vás varovat.“
„Asi je lepší, že jste to neudělala,“ odpověděl jsem. Byl
bych paranoidní, nemluvě o tom, že kdybych si poslední měsíc
dělal potají těhotenské testy a hledal v lejnech šneky, rodiče by
mě do blázince poslali už dávno.
„Dobrá,“ shrnula to slečna Peregrinová. „A teď, než si
budeme moci všichni odpočinout a těšit se navzájem ze své
společnosti, trochu práce.“ Začala kráčet v malém kruhu mezi
16
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dvěma troubami a dřezem. „Zaprvé: bezpečnost a ostraha.
Prošla jsem dům po obvodu. Zdá se, že je všude klid, ale zdání
klame. Neměla bych vědět něco o vašich sousedech?“
„Jako například?“
„Kriminální minulost? Sklony k násilí? Držení střelných
zbraní?“
Měli jsme jen dva sousedy: stařičkou paní Melloroosovou,
osmdesátnici upoutanou na vozíku, která vycházela ze svého
domu jen v doprovodu zdravotní sestry, která s ní bydlela,
a německý pár, který trávil většinu roku jinde a svou usedlost
ve stylu staveb na Cape Codu ponechávali s výjimkou zimních
měsíců prázdnou.
„Paní Melloroosová umí být trošku vlezlá,“ řekl jsem. „Ale
pokud se na jejím dvorku nebude nikdo chovat nápadně podivně, myslím, že s ní nebudou problémy.“
„Znamenám si,“ řekla slečna Peregrinová. „Za druhé: Necítil jste od té doby, co jste se vrátil domů, přítomnost nějakých
netvorů?“
Cítil jsem, jak mi vyletěl krevní tlak, když jsem zaslechl to
slovo, které mi nepřišlo na mysl ani na rty už několik týdnů.
„Ne,“ ujistil jsem ji rychle. „Proč? Objevily se nějaké další
útoky?“
„Ne. Vlastně po nich není ani slechu ani vidu. Ale právě to
mi dělá starosti. A teď vaše rodina…“
„Copak jsme je v Ďáblově akru všechny nezabili nebo nepochytali?“ skočil jsem jí do řeči. Nebyl jsem připraven změnit
téma tak rychle.
„Ne úplně všechny. Pár jich po našem vítězství uprchlo
s několika stvůrami a domníváme se, že se skrývají před spravedlností v Americe. A ačkoliv pochybuji, že se objeví někde
poblíž vás – vsadím se, že dostali za vyučenou – předpokládám,
že něco chystají. Opatrnosti není nikdy nazbyt.“
„Tebe se šíleně bojí, Jacobe,“ řekla Emma hrdě.
17
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„Vážně?“ zeptal jsem se.
„Po tom výprasku od tebe by museli být hlupáci, aby se
tě nebáli,“ řekl Millard. Jeho hlas se ozval z druhého konce
kuchyně.
„Zdvořilí lidé nešpehují a neposlouchají soukromé rozhovory,“ zareagovala rozzlobeně slečna Peregrinová.
„Já nešpehuju, mám hlad. A taky mě poslali, abych vás
požádal, abyste si Jacoba neuzurpovaly pro sebe. Urazili jsme
neskutečně dlouhou cestu, abychom ho viděli, však víte.“
„Jacob jim hodně chyběl,“ řekla Emma slečně Peregrinové. „Skoro jako mně.“
„Možná je načase, abyste se se všemi pozdravil,“ otočila se
ke mně slečna Peregrinová. „Měl byste jim říct něco na uvítanou. Vysvětlit základní pravidla.“
„Základní pravidla?“ zeptal jsem se. „Jako co?“
„Jsou to mí chráněnci, pane Portmane, ale tohle je vaše
město a vaše doba. Potřebuji vaši pomoc, aby se nikdo z nich
nedostal do potíží.“
„Hlavně by měli dostat najíst,“ poznamenala Emma.
Obrátil jsem se na slečnu Peregrinovou. „Co jste to říkala
předtím, o mé rodině?“
Nemohou být vězněni v garáži navždycky a znervózňovalo mě, co s nimi provedeme.
„Nemusíte si dělat starosti,“ řekla slečna Peregrinová.
„Bronwyn má situaci pevně v rukou.“
Sotva to vyřkla, ozvala se od garáže dunivá rána, až se
otřásly zdi. Sklenice z police vedle mě tím otřesem popadaly
na zem a roztříštily se.
„Tohle vypadá jasně na to, že se jí situace z rukou vymkla,“
odtušil Millard.
Ale to už jsme utíkali.
***
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