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PROLOG
stará vlast:
před třinácti lety

N

a vrcholu rozeklaného útesu nad bouřlivým mořem probíhaly přípravy na svatbu.
Svatbu Addamsových.
Žádné bílé květiny. Žádné nadýchané krajky.
Městský kostel zel prázdnotou a obyvatelé města
se třásli a mračili, když se dívali na nevěstu kráčející ulicí k útesu. Temnějící nebe prořezávaly
blesky. Za nevěstou a černě oděnými družičkami
poletovali netopýři, když kráčely k útesu.
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„Nepatří sem!“ zasyčela jedna z přihlížejících.
„Děsí děti!“ odpověděla druhá.
„Kdo si myslí, že jsou?“ vyprskl další.
Dívali se, jak nevěsta s družičkami mizí v pochmurné noci a ztrácejí se mezi křovinami, které
lemovaly cestu na vrchol útesu.
Obyvatelé městečka je provázeli nenávistnými pohledy.
„Musejí odejít,“ prohlásil kdosi a ostatní přikývli.
Morticie Frumpová dál stoupala svahem k útesu shlížejícímu na moře. Nevšímala si zlostného
šepotu a ukazování místních. Bylo jí jedno, co
si myslí. Byli to nudní, obyčejní lidé s omezenou myslí a předsudky v srdcích.
Ne, dnes měla Morticie lepší věci na přemýšlení. Chystala se vdát. Nejenže si brala
muže svých snů, ale sňatek měl dohromady
spojit dvě slavné rodiny. Frumpovi a Addamsovi byli ty nejpodivnější rodiny široko daleko
a vždycky měli tak mnoho společného.
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Při pomyšlení, že její svatba oba rody spojí,
se Morticie usmála.
Připravovala se celé dopoledne. Vysoké boty
po kolena měla pevně zašněrované. Korzet utažený až k udušení. Nehty namočené do roztaveného olova získaly dokonale matný šedý lesk.
A její šaty vypadaly, jako kdyby byly ukradené
z něčího hrobu…, což také docela dobře být
mohly.
Morticie vypadala hrůzostrašně. A přesně tak
to také chtěla.
Vystoupala na vrchol kopce a zastavila se. Otevíral se před ní úzký pruh rovného terénu. Dalo
se ujít deset kroků, než člověk narazil na drolící se
hranu útesu. Stačil jediný krok navíc a propadli
jste se pět set stop hluboko do řvoucího oceánu.
V noční tmě to byla nebezpečná cesta. Existovala
značně vysoká pravděpodobnost, že někdo omylem stoupne do prázdna a zřítí se z útesu. Naprosto dokonalé místo pro svatební obřad.
Morticie se usmála. A shromáždění Addamsové a Frumpové, kteří se tam na svatbu sešli,
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její úsměv opětovali. Na úzké plošině postávalo velké množství lidí a každý z nich byl nějak
divný. Někteří naháněli hrůzu. Jiní vypadali
pouze podivně. Jeden nebo dva jen úplně divně.
A všichni byli naprosto nadšení, že tam jsou.
Morticii tam očekával Gomez, její ženich. Nervózně se potil v obleku do rakve (na svatbu je
nutné vzít si na sebe to nejlepší). Kapela – nesourodá směs šumařů a trumpetistů – začala hrát
pohřební verzi svatebního pochodu a Gomez se
postavil do pozoru.
Morticie přicházela.
Gomez si nebyl jistý, jestli byl někdy v životě tak hrůzou bez sebe jako teď. Žaludek se mu
kroutil. Pohled se rozpíjel. Kolena se mu třásla
a v uších mu zvonilo. Tak příšerně se ještě nikdy
necítil. Kéž by to nikdy nepominulo.
Plesk, plác. Gomez si úzkostlivě poklepával
na kapsy, ujišťoval se, že nezapomněl prstýnek.
Plesk, plác.
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Plác, plác.
Plesk.
Pleskpleskpleskpleskplesk – kde je ten prsten?
Gomez se zoufale rozhlížel kolem sebe. Upadl
mu snad? V ten okamžik přišupajdila uťatá ruka.
Běžela po čtyřech prstech jako krysa. Vyskočila
do vzduchu a ostře luskla prsty. Gomez se probral v pravou chvíli. Ruka – Věc – po něm mrskla
prsten a Gomez ho ladně chytil ještě ve vzduchu.
„Díky, Věci!“ zahuhlal.
A v ten okamžik se objevila Morticie. Gomezovi se najednou všechno vykouřilo z hlavy. Jen
na ni zíral.
Morticie.
Vypadala – vypadala jako sedmdesát hadů
nacpaných do večerních šatů. Vypadala jako
někdo, kdo by vám bez váhání prohnal hlavou několik tisíc voltů stejnosměrného proudu.
Vypadala jako lesní čarodějka nebo divoženka
v nočním klubu. Vypadala jako špatné zprávy.
Vypadala jako to poslední, co byste chtěli před
smrtí vidět.
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Vypadala nepopsatelně nádherně – ne; vypadala nepopsatelně.
Morticie se zastavila po Gomezově boku.
„Cara mia,“ zašeptal jí. Mrkla na něho.
Z davu vystoupil kněz a Gomez odtrhl oči od
Morticie. Svatební obřad začínal.
„Drazí nenávidění,“ zahájil proslov kněz, rozpažil obě ruce a mluvil ke všem přítomným.
„Jaká to čest, že můžeme být svědky spojení
těchto dvou příšerných mladých lidí… a těchto
dvou naprosto hrozných rodin!“
Dav propukl v jásot (nadšený), při kterém
tuhla krev v žilách.
Kněz se obrátil na Morticii. „Morticie Frumpová, bereš si Gomeze Addamse, abys s ním byla
a smýkala jím v nemoci a mravní zkáze, dokud
nebudeš nadobro mrtvá?“
Morticie horlivě přikývla.
Zatímco svatební obřad pokračoval, obyvatelé
městečka se přihrnuli nahoru. Už měli Addamsů a Frumpů po krk. Vybavili se pochodněmi
a chystali se na lynč.
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„To je naučí neopovrhovat obecně platnými
zvyklostmi,“ mumlali si, když se hnali cestičkou
v křoví na útes.
Kněz se obrátil ke Gomezovi.
„A ty, Gomezi Addamsi…“
„Ano, ano, tisíckrát ano!“ přerušil ho Gomez.
Nechtěl být neomalený – prostě se jen nemohl
dočkat, až bude ženatý! Morticie byla dokonalá. Chladná, krutá a děsivá. Gomez vášnivě tiskl
nevěstinu ruku. Ona jeho stisk opětovala a její
olovem natřené nehty se zarývaly ženichovi do
dlaně. Šťastně se bolestí šklebil a otřásl.
K trestné výpravě se přidávali další a další. Dav
hrnoucí se na útes záhy vypadal jako slavnostní
průvod s pochodněmi. Jeho účastnící mávali vidlemi, lopatami a loučemi; několik jich tlačilo
po domácku vyrobený katapult.
Mohlo to být slavnostní, nebýt to tak vražedné.
* * *
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Podivna Love
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Při hledání nového místa,
které by mohli nazývat
domovem, si novomanželé
Morticie a Gomez Addamsovi
vybrali skvělý stát New Jersey.
Když tam dorazili a našli
uprchlíka z ústavu pro duševně
choré a opuštěný zámeček,
nevěřili svému štěstí.

tvu rné!“ Je
s
e
n
o
t
to desiv
Je
”
é!“
d
o
”
Je t omov!“
”

O tr• inact
let pozde• ji

Addamsova rodina se
rozrostla o Wednesday
a Pugsleyho.

