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P r o l o g

Středa 19. července 2017

Nad příď veslice se snesla vážka, její průhledná křídla se mihotala ve 
slunečních paprscích, tělíčko jako ostrou modrou jehlu. Muž ji chvi-
ličku pozoroval, načež se opět začal soustředit na průjezd úzkým po-
tokem, který býval řekou. Sedm dlouhých horkých týdnů bez deště 
obnažilo většinu pozvolně se svažujkoliících břehů říčního koryta, jež 
se obvykle ocitaly pod vodou. Porost podél nich zhnědl, listy se zkrou-
tily jako starý pergamen. Nad bahnem, které v tom úporném horku 
páchlo, se hemžila hejna bzučících much. 

Muž uvažoval, zda svého cíle dosáhne dřív, než voda klesne tak moc, 
že nebude možné plout dál.

Pohledem zavadil o něco, co trčelo z bahna kus před ním. Pokles 
hladiny odhalil ve vyprahlém popraskaném jílu suchý klacek vybledlý 
sluncem. Vážka střemhlav slétla přímo k němu, usadila se na jeho špič-
ce a křídly zčeřila sluneční svit.

 Muž se opřel do vesel, která zaskřípěla o vyschlé řečiště a posunula 
loďku po zbylé vodě kupředu. Dojel ke klacku blíž a pořádně si jej pro-
hlédl. Žádný klacek to nebyl.

Byla to kost.
o anatomii věděl dost na to, aby poznal, co je zač.
lidská stehenní kost.
Stehenní kost jeho otce.
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Jedno z vesel mu vyklouzlo ze zpocené dlaně. Zarachotilo v ha-
vlince, což vyplašilo párek holubů. Jinak tu však nebyl nikdo, kdo by 
viděl, jak moc se mu klepou ruce, zatímco veslici nemotorně obracel 
a vyrazil zpátky tam, odkud sem připlul.

Slunce se zhouplo níž nad obzor a ostrou záři nyní vystřídal mdlý 
oranžový svit, pražilo však stále stejně. Jeho odraz zbarvil vodu před 
ním do krvavě rudé, přesně jako v den, kdy zemřela.

Všechna ta znamení četl, vykládal si je.
Minulost se nenechá umlčet. Ani zapomenout. Už se nemůže déle 

vzpírat jejímu volání.
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Sobota 12. srpna 2017

Alex

Vejít těsně po půlnoci do klubu Haunt bylo jako vlézt do bazénu 
plného lidského potu. Alex Mullins se okamžitě cítil ulepený a začal 
si po parketu razit cestu k baru. Hudba nabírala na tempu a ze všech 
stran do něj narážela upocená těla, která ho vychylovala z jeho smě-
ru, jako by byl kuličkou v obrovitém pinballu. S úsměvem se ohlédl 
přes rameno, aby se ujistil, že jeho přítelkyně Tash je stále za ním.

Úsměv mu oplatila a nad směsicí přeslazených voňavek a pachu 
těl nakrčila nos. Boky už ale pohybovala do rytmu, a  tak se Alex 
vykašlal na drinky, chytil ji za ruku a vedl ji hlouběji do tančícího 
chumlu. Předtím si v uličce před klubem dali napůl jointa a Alex 
teď nechal hudbu, ať mu zaplaví celé tělo a převezme nad ním vlá-
du. Hip hopová horečka devadesátek. Dneska ten název teda trefili. 
Alex tančil kolem Tash, houpal se v bocích a zpod těžkých víček 
pozoroval její pohyby. Pořád musel myslet na dnešní odpoledne, 
které strávili v jeho ložnici vzájemným prozkoumáváním svých těl, 
než přišla domů jeho máma a oni se přesunuli na pláž a do hospody.

Bože, už si fakt musí najít vlastní bydlení.
„Jsi děsně sexy, lásko!“ zakřičel jí do ucha, když se hlavami dostali 

blíž k sobě.
A  vůbec nepřeháněl. Tash Bradyová byla s  přehledem nejhezčí 

z jeho spolužaček. Srdčitý obličej a plné rty, dlouhé kaštanové vlasy, 
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a ještě delší nohy. Parádní prsa. Alex ji chtěl od chvíle, kdy ji popr-
vé spatřil, a jeho touha nijak neochladla ani po několika měsících. 
Takhle dlouho ještě s nikým nechodil.

Díval se, jak tančí. Hýbala se skvěle, ale neustále se posouvala tak, 
aby na sebe viděla v zrcadle za barem. Tu si uhladila tričko, za chvíli si 
zas upravovala účes. Alex jí výhled zastoupil a Tash se na něj zamračila.

„Jsi nádherná!“ pokusil se překřičet muziku. Zavrtěla hlavou.
Proč je tak nejistá? Takové jsou všechny holky? Jasně, jeho máma 

byla všechno, jen ne sebevědomá, jenže s tátou jim to už roky nekla-
palo. Ale Tash? Ta přece nemá důvod o sobě neustále pochybovat. 
Nechápal to, takže ho to vytáčelo.

Netrvalo dlouho a zase se prosmýkla kolem něj, aby na sebe viděla. 
Tentokrát na sebe vyšpulila rty, zkontrolovala, jestli nemá rozmazanou 
rtěnku, a pak přestala tančit. Naklonila se k němu a chytla ho za paži.

„Skočím si na záchod,“ řekla tak těsně u jeho ucha, že na krku ucí-
til její teplý dech.

Alex po ní náhle zatoužil a přitiskl se k ní pánví. Tash se zasmála 
a odtáhla se od něj. Díval se za ní, jak odchází a na kraji parketu se 
zastavuje se Sally Ann. Jestli je tu Sally Ann, bude tu zřejmě i zbytek 
party. Věděl, že to Tash chvíli potrvá, a tak se vydal prozkoumat par-
ket, jestli někoho z kamarádů nenajde.

Nikoho nepotkal, a tak tančil dál, nechal muziku, aby mu z hlavy 
vyhnala všechny myšlenky, až nakonec jediné, co vnímal, bylo ryt-
mické pulzování hromových basů.

Alex ucítil, že ho někdo tahá za dred, a vytrhl se z transu.
Kroutila se před ním hubená blondýna v těsných flitrových šatič-

kách a zrovna zvedala ruku, aby ho znovu zatahala za vlasy. Sklonil 
hlavu ke straně, aby se její ruce vyhnul. Tohle mu šlo na nervy. Jeho 
dredy nebyly veřejný majetek, ale bylo až neuvěřitelné, kolik lidí 
mělo dojem, že si na ně můžou jen tak sáhnout. Tancoval dál a če-
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kal, co holka udělá. Celkem pěkná, ale nebyla jeho typ. Měla tvrdý 
pohled a  špičatý nos, takže její výraz působil ostře. Nejspíš jedna 
z holek, kterým by to daleko víc slušelo, kdyby neměly na obličeji 
centimetrovou vrstvu make-upu.

Přišla k němu blíž, usmívala se a pohybem ruky naznačovala, aby 
se k ní sklonil. Chtěla mu něco říct.

Naklonil se k ní.
„Je pravda, co se říká o černejch pérech?“
„Cože?“ zeptal se a o krok ustoupil, aby jí viděl do tváře. Věděl 

naprosto přesně, co řekla. Zdaleka to neslyšel poprvé – od primi-
tivních holek, jako byla tahle, nebo od arogantních týpků, co chtěli 
vyprovokovat rvačku. Snažil se tomu nevěnovat pozornost. Pokud 
šlo o chlapy, dokázal se ovládnout, a navíc mu často dali pokoj, když 
viděli, že se s nimi klidně porve. Když si ale holky dlaněmi zakrývaly 
ty své uhihňané pusy a špitaly si s kámoškami, pěkně ho vytáčely.

„Péro. Máš ho velký?“
Jdi někam, krávo.
Nuceně se na ni zakřenil a opět se k ní sehnul.
„Proč se nepřesvědčíš sama, puso?“ V tu ránu ji popadl za zápěstí 

a přitiskl si její ruku do rozkroku.
Jakmile jí došlo, co se děje, pokusila se mu vysmeknout, ale Alex 

ji držel pevně. Ta pitomá nána potřebovala dostat lekci. Chvíli trva-
lo, než se vzpamatovala, pak se jí oči zúžily do zlomyslných štěrbin 
a Alex cítil, jak mu ohmatává penis. odstrčil ji od sebe, až trochu 
zavrávorala.

Za zády se jí objevila Tash. „Děláš si prdel?“ přečetl jí ze rtů.
odstrčila blondýnu stranou, aby se dostala k Alexovi. obočí měla 

stažené zlostí. Viděla to.
Blondýna zmizela v tančícím davu a Tash se na Alexe vztekle obo-

řila: „Tak já si na minutu odskočím, a ty se tu hned necháš někým 
osahávat?“
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Alex omluvně zvedl paže do vzduchu.
„Tak to nebylo.“
Hudba hrála moc nahlas, aby jí to mohl vysvětlit, a navíc se zdálo, 

že Tash stejně nechce nic slyšet.
„Já vás viděla,“ štěkla na něj drsně. „Hajzle!“
Vlepila mu pořádnou facku. Alex si užasle sáhl na tvář a ona už si 

mezi tanečníky razila cestu k východu.
„Tash?“
Neslyšela ho. Ta facka ho bolela a  uvědomil si, že se na něj lidi 

dívají. Mířila k němu Sally Ann grangerová.
„Co se stalo?“ zeptala se.
Alex zavrtěl hlavou. „Nic. Jen nedorozumění.“
Sally Ann povytáhla obočí.
Musel odsud pryč, a tak se kolem ní protáhl a vydal se ven za Tash.
Bylo po jedné, ale závan chladného vzduchu, který Alex očeká-

val, když vylézal z klubu, se nedostavil. Venku bylo stále vlhké dusno 
a oblečení se mu lepilo na tělo. Tash nikde neviděl – nepočkala na 
něj –, a tak zalezl do uličky za rohem a vytáhl z kapsy svou hulicí 
soupravu.

opřel se o zeď, ani ne za minutu už měl ubaleného jointa, a po-
tom co se zběžně rozhlédl, jestli se poblíž nepotloukají policajti, si 
ho zapálil.

Dým podržel v plicích, jak nejdéle to šlo, a čekal, až se mu tělo 
uvolní. Joint mu visel z koutku úst a Alex si zvedl tričko, aby si tro-
chu ochladil zpocené břicho. Svině jedna blonďatá. Dokouří a půjde 
najít Tash, usmyslel si.

Ženský zatracený. občas si říkal, jestli mu vůbec za to trápení stojí.
Natáhl dalšího šluka. Byla to dobrá tráva, silná. Pustil triko, opřel 

se zpátky o zeď a zavřel oči. S Tash to dá hned do pořádku…


