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VAROVáNÍ:
DALšÍ STRÁNKY UŽ NEČTĚTE!
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Tak fajn.
Teď vím, že ti můžu věřit.
Jsi zvědavý. Jsi statečný. A nebojíš se vést život
zločinu.
Ale jedno si vyjasněme: jestli si tuhle knihu
přečteš navzdory mému varování, za případné
následky si můžeš sám.
A řečičky stranou – tohle je vážně velmi nebezpečná kniha.
Ne, nevybuchne ti před obličejem. Ani ti neukousne hlavu. Ani ti neutrhne z těla jednu končetinu po druhé.
Nejspíš ti žádná zranění nezpůsobí. Tedy pokud ji na tebe někdo nehodí, což je možnost, kterou není možné pominout.
Obecně se dá ale říct, že knížky mnoho úrazů
nezpůsobují. Výjimku tvoří případy, kdy je čtete,
tak to prostě je. V takovém případě způsobují nejrůznější druhy potíží.
Například tě při čtení knih může něco napadnout. Nevím, jestli je to i tvůj případ, ale jestli
ano, tak už víš, že i pouhý nápad tě může dostat
do pořádné polízanice.
Knihy v člověku taky vzbuzují city. A city můžou někdy vést k ještě větším trablům než nápady. City vedou lidi k tomu, že dělají nejrůznější
věci, kterých pak litují – třeba… hodí po někom
knihu.
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Ale hlavní důvod, proč je tahle kniha tak nebezpečná, je skutečnost, že se týká tajemství.
Velkého tajemství.
Je zvláštní, jak tajemství fungují. Když o tajemství nevíš, tak tě nijak nevzrušuje. Děláš si své
a o nic jiného se nestaráš.
Tralalala, prozpěvuješ si. Všechno je v pohodě
a klídku. (No, možná si zrovna tralala nezpíváš, ale
víš, jak to myslím, ne?)
Ale jakmile uslyšíš něco o tajemství, začne to
v tobě hlodat. Co je to za tajemství? ptáš se v duchu.
Proč o něm nemám vědět? Proč je to tak důležité?
A najednou se musíš nutně dozvědět, co to tajemství je.
Prosíš. Naléháš. Vyhrožuješ. Snažíš se ho vymámit. Slibuješ, že to tajemství nikdy nikomu nevyzradíš. Zkoušíš úplně všechno. Šmejdíš ve věcech
člověka, kterého se ono tajemství týká. Pořádně ho
(nebo ji) vytaháš za vlasy. A když to nezabere, rveš
si vlasy svoje.
Neznat nějaké tajemství je nejspíš ta vůbec nejhorší věc na světě.
Napadá mě ale ještě jedna horší věc.
Když člověk nějaké tajemství zná.
Takže čti dál, jestli tedy musíš.
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Nezapomeň, že jsem tě varoval.
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* KDYBY TĚ TO NÁHODOU ZAJÍMALO, TAK APOLOGIE NENÍ ŽÁDNÝ
DRUH HMYZU NEBO TAK NĚCO. NENÍ TO ANI TYP NÁDOROVÉHO
ONEMOCNĚNÍ. V PODSTATĚ JDE O OBHAJOBU NEBOLI OBRANNOU
18 ŘEČ. JINÝMI SLOVY NESTOJÍ ANI ZA TEN PAPÍR, NA KTERÉM JE
NAPSANÁ.

romiň, že jsem ti nemohl dovolit přečíst si
první kapitolu.
V ní by ses totiž dozvěděl jména postav
tohoto příběhu. Taky by ses dozvěděl, kde se odehrává. A kdy. Dozvěděl by ses všechny ty věci, které
se člověk obyčejně dozví na začátku knihy.
A já ti tyhle věci bohužel říct nemůžu.
Ano, je to příběh o tajemství. Ale navíc je to tajný
příběh.
Ani bych ti neměl říkat, že bych ti tento příběh
neměl říkat. Takové je to tajemství!
Nejenom že ti nemůžu říct jména lidí, o které jde,
ale nemůžu ti ani říct, co udělali a proč to udělali.
Nemůžu ti říct, jaké mají domácí mazlíčky. Nebo
kolik mají otravných mladších brášků. Nebo panovačných starších sester. Nebo jestli mají rádi obyčejnou smetanovou zmrzlinu, nebo spíš zmrzlinu
s příchutí.
Nemůžu ti říct nic o jejich škole, ani o jejich kamarádech nebo nejoblíbenějších televizních seriálech. Nebo jestli jezdí na skateboardu. Nebo jestli
jsou špičkoví šachisti nebo závodně šermují. Dokonce ti ani nemůžu říct, jestli nosí rovnátka.
Stručně řečeno: nemůžu ti říct nic, co by ti pomohlo tyhle lidi identiﬁkovat, kdybys je třeba potkal k čekárně u zubaře. (Jak možná víš z televize,
zuby jsou velmi užitečné, když detektivové určují
totožnost někoho mrtvého.)
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A tohle všechno je nutné kvůli tvé, ale i mé bezpečnosti. A kvůli bezpečnosti tvých přátel. A dokonce i tvých nepřátel. (Však víš, těch lidí, o kterých říkáš, že bys je nejraději zabil, ale nakonec je
necháš naživu.)
Ale i tak tě musí moje mlčení pořádně štvát.
Jak se máš dozvědět něco o tomto příběhu, když
ani nevíš, o kom vlastně je? Někdo se přece musí
ztratit v lese, bojovat s draky či cestovat v čase, nebo
cokoli jiného, co se v příbězích odehrává!
Takže ti navrhuju, že se přece jenom nějak domluvíme.
Abys můj příběh pochopil, poruším základní
pravidlo (ano, už teď!) a dám svým postavám jména
a tváře. Ale nesmíš zapomenout, že to nejsou jejich
skutečná jména a tváře. Spíš si představ něco jako
falešné totožnosti, co mívají třeba špioni nebo zločinci.
Jestli se ti nebude nějaké moje jméno líbit, tak
ho klidně změň. Když například napíšu „Tim se
rád šťoural v nose“, tobě se však víc líbí jméno
Tom, tak tu větu klidně čti jako „Tom se rád šťoural v nose“. Já se neurazím. A jestli budeš chtít,
můžeš to udělat se všemi jmény v této knize.
Nebo moje jména neměň. Záleží jen na tobě.
A stejně jako je těžké číst příběh bez toho, aby
člověk věděl, o kom pojednává, tak je těžké nevědět,
kde se odehrává. I když si čteš o mimozemšťanech
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z jiné dimenze, chceš mít alespoň povšechnou
představu, jak to tam vypadá. Třeba že žijí v páchnoucí zelené bažině. Nebo někde, kde panuje příšerné horko.
Když tedy skutečné místo děje tohoto příběhu
musí zůstat tajemstvím, klidně si představuj město, kde bydlíš. Je malé, nebo velké? Leží u moře,
nebo u jezera? Nebo je tvoje město jen samý asfalt
a nákupní střediska? To mi pověz ty!
A až budeš číst o škole, kam chodí postavy tohoto příběhu, mysli na svou školu. Je to stará jednotřídka, nebo něco úplně jiného? Rozhodni se sám.
A když jdou postavy domů, představ si, že žijí ve
stejné ulici jako ty, třeba klidně v domě naproti.
Kdo ví?! Třeba se tento příběh opravdu odehrává
zrovna ve tvé ulici. Ale i kdyby to tak bylo, já ti to
nepovím. Stejně jako ti s jistotou nemůžu říct, že to
tak není.
A za svobodu, co ti dávám, chci na oplátku jen
jednu jedinou věc: kdybych se náhodou zapomněl
a prolátl něco, co jsem neměl (a to se nejspíš stane!),
snaž se na to, prosím tě, co nejrychleji zapomenout.
Při četbě této knihy totiž platí, že nejlepší je hned
zase všechno zapomenout. A jestli jsi jeden z těch
lidí, co dokážou číst se zavřenýma očima, tak tě žádám, abys četl právě tímhle způsobem. A jestli jsi
slepý a čteš knihu v Braillově písmu, tak se stránek
vůbec nedotýkej, ano?
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Proč za těchto hrozných okolností tuhle knihu
vůbec píšu? Nebylo by lepší se na to vykašlat a dělat
raději něco jiného?
Možná že ano, ale věř mi, že k psaní mám pádné
důvody. A jsou různé.
Třeba bych mohl říct, že píšu tuhle knihu, aby
ses poučil z chyb druhých. Nebo bych mohl říct, že
i když je psaní knihy strašně nebezpečné, bylo by
ještě nebezpečnější ji nenapsat.
Ale skutečný důvod není vůbec tak bombastický. Je totiž velmi prostý.
Nedokážu udržet tajemství. Nikdy jsem to neuměl.
A doufám, že ty budeš mít víc štěstí!
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