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1. 

 

Policejní siréna vyřvávala do nočního ticha a rozléhala se liduprázdnými 

ulicemi. Katherine se do sebe rychle snažila dostat kafe, zatímco její parťák 

Derek jel s plynem sešlápnutým až na podlahu. V domě, ve kterém 

bylo nalezeno tělo oběti, totiž bydlela i Derekova mladší sestra Joy a tak se 

nedivila, že uhání jako o život. Byl viditelně nervózní a čelo měl úplně zbrocené 

potem. K obavám měl však důvod, protože se před týdnem Katherine svěřil, že 

jeho sestra nejspíš v něčem jede. Podezření pojal asi dva měsíce zpátky, kdy mu 

každý večer jeho sestra celá vystrašená volala a nesouvisle drmolila, že ji někdo 

sleduje nebo že je s ní někdo v bytě. Ze začátku vyrážel svou malou sestřičku 

chránit, ale poté co se její psychický i fyzický stav rychle zhoršil, začal ji 

podezřívat z toho, že začala něco brát. A jestli něco nesnášel, tak to byli feťáci. 

Během pouhého měsíce se přímo před jeho očima z energické mladé dívky stala 

doslova troska. Vypadala jako bledá, vyhublá zombie, která se jenom ploužila 

po bytě a nebyla schopná dát dohromady souvislou větu. Sice u ní nikdy nic 

nenašel, ale to neznamenalo, že nic nebere. Přece jenom byl policajt a na tyhle 

věci měl čich. 

Zastavili před domem. Než se stihla odpoutat, Derek už za sebou zabouchl 

dveře od auta a utíkal ke strážníkovi hlídkujícímu před vchodovými dveřmi. 

Čumilů tu sice v tuhle hodinu moc nebylo, ale jakmile se taková zpráva 

rozkřikne, což v dnešní době bylo otázkou maximálně několika desítek minut, 

sjedou se sem hyeny z celého města a budou se snažit vyfotit cokoliv 

zajímavého, popřípadě z někoho vytáhnout alespoň náznak zajímavé informace, 

ze které vytvoří vymyšlený senzační článek. Je jedno, že se za něj později 

omluví, jde prostě o to vyvolat senzaci a mít návštěvnost. Seriózní média stejně 

v tomhle městě čte málo kdo. Každého v Hawk Fieldu zajímají beztak jen 

skandály, drogy a mrtvoly. 

Katherine se k oběma mužům připojila právě ve chvíli, kdy strážník jejímu 

parťákovi sděloval číslo bytu, kde bylo nalezeno tělo. Bohužel se jednalo o byt 
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jeho mladší sestry a jím to viditelně otřáslo. Vyběhli po schodech do třetího 

patra, kde už jejich kolegové zajišťovali stopy a vyslýchali sousedy. Z bytu 

právě vyšel detektiv John Kowalski a oba na chodbě zastavil. 

„Ahoj Dereku, je mi to strašně líto, ale víš že tam ani jeden z vás nemůže. 

Byla to tvoje sestra a s váma oběma se velmi dobře znala. Případ přidělili mně 

s Henrym, ale slibuju ti, že uděláme všechno co je v našich silách, abychom 

přišli na to, co se stalo.“ 

Derek očima plnýma slz hleděl skrze něj a chtěl ho obejít, v čemž se mu 

detektiv snažil rukou zabránit. 

„Byla to moje sestra do hajzlu!“ 

„Já vím, ale předpisy jsou prostě předpisy. Kdyby se to domáknul někdo 

z těch čmuchalů, tak náčelníka média ugrilujou zaživa. To snad chceš?“ 

„Musíš mě tam pustit. Slibuju, že se vám do toho nebudu motat, ale prostě ji 

musím vidět. Máš moje slovo.“ 

„Hele mrkneme se tam a hned zase jdeme, jasný. Známe ten byt dobře a oba 

jsme tu byli hodněkrát. Jestli tam bude cokoliv neobvyklýho nebo podezřelýho, 

co by s její smrtí mohlo nějak souviset, tak vás na to upozorníme. Může vám to 

dost ulehčit práci ne?“ přidala se k němu Katherine. 

John se ostražitě rozhlédl po chodbě. Všichni sousedi byli buď s jeho kolegy 

nebo ve svých bytech. 

„Tak dělejte. Ale jen proto, že to byla tvoje ségra. Někoho jinýho bych s tím 

poslal víš kam,“ spiklenecky jedním okem mrknul a uvolnil jim prostor, kterým 

oba rychle vklouzli do bytu.   

Derek byl za sestrou naposledy před třemi týdny a už v té době působil její 

malý dvoupokojový byt neudržovaným dojmem. Nyní však připomínal něco 

mezi skladištěm boxů od jídel z donášky s plechovkami od energy drinků a 

kontejnerem pro vyhazování přebytečného oblečení, které se válelo úplně všude. 

Lednice zela prázdnotou a ve dřezu bylo naházené špinavé nádobí se zbytky 

jídla, které se zde povalovalo už při jeho poslední návštěvě. To nebylo jeho setře 
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vůbec podobné. Vždycky byla posedlá čistotou a nikomu by nedovolila položit 

si skleničku na stolek bez podtácku. 

Obývákem s kuchyňským koutem prošli do ložnice, kde v posteli leželo její 

tělo. Bylo podivně šedé a úplně vysušené. Joy ležela schoulená na boku 

v embryonální pozici, v ruce měla sevřenou baterku a ve tváři vyděšený výraz. 

Okolo postele byly rozmístěny kolem dokola lampičky a vyhořelé svíčky. Celá 

ta scéna působila zvláštním, skoro až rituálním dojmem. 

Derek s Katherine se snažili zachytit cokoliv podezřelého, ale ničeho kromě 

bordelu a podivně rozmístěných světel okolo postele si nevšimli. Ani známka po 

tom, že by tady byl někdo cizí. Žádné stopy po zápasu, prostě nic. Nešlo jim to 

do hlavy.  

Vrátili se ke dveřím za Johnem, aby zjistili kdo zavolal policii. Tu podle 

všeho uvědomili sousedé, kteří slyšeli křik vycházející z bytu. Dveře se jim 

ovšem nepodařilo vyrazit, a tak vyčkali příjezdu strážníků. Všichni do jednoho 

shodně vypověděli, že z bytu mezitím nikdo neodešel ani do něj nikdo před 

policisty nevstoupil. 

Sešli po schodech dolů do přízemí a vchodovými dveřmi zpět na chladný 

noční vzduch. Derek si zapálil cigaretu a sledoval novinářské hyeny, jak se snaží 

procpat svůj fotoaparát okolo stojících policistů v naději, že stihnou vyfotit něco 

zajímavého. Všiml si několika známých tváří, ale tu, kterou hledal, nikde 

nenašel. S úlevou dokouřil cigaretu, zašlápl nedopalek a řekl Katherine, že na ní 

počká v autě. Zrovna když se protahoval okolo strážníka střežícího vytyčený 

prostor, vynořil se z hloučku Peter Sanders se svými drzými a provokativními 

otázkami. A to už si Derek myslel, že setkání s ním unikne. Zvlášť dnes v to 

upřímně doufal.  

Znal se s Peterem od svých deseti let. Nebyli to žádní velcí kamarádi, ale 

když vyrůstáte v chudinské čtvrti, kterou River rozhodně byl i dnes, znáte se 

téměř s každým ze svých vrstevníků. Všichni tu znají všechny, tak to tu prostě 

chodilo. 
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Konflikt mezi nimi vznikl až v době, kdy se z Dereka stal novopečený detektiv. 

Peter, který už tehdy pracoval v redakci místního plátku, ucítil svou šanci dostat 

se k dobrému zdroji u policie. Několikrát se tedy s Derekem přátelsky sešel a 

doufal, že po pár pivech začne být hovornější, méně obezřetnější a třeba mu 

omylem vyklouzne nějaká ta zajímavá informace, kterou by pak mohl dobře 

zúročit. Z Derekova pohledu samozřejmě nepřicházelo v úvahu, aby se s ním o 

jakémkoliv aspektu své profese bavil a kdykoliv se snažil Peter stočit téma na 

práci, podařilo se mu buď ho něčím odbýt nebo si odskočil na záchod a po 

návratu hned nahodil zcela jiné téma. Když bylo více než zřejmé, že z něj touto 

cestou žádné informace nedostane, zkusil to na něj natvrdo postaru. Přes peníze.  

Nebylo tajemstvím, že platy u policie nejsou žádné terno. Proto když měli 

možnost, tak si její členové přivydělávali nejrůznějšími způsoby. Braní úplatků 

bylo pro některé denním chlebem, jiní zašli i dále. O několika členech 

protidrogového oddělení se povídalo, že zabavené drogy vracejí přes své dealery 

zpět na ulici, ale nikdy se jim nic nedokázalo. Ti méně odvážní pak prodávali 

alespoň informace. Peter doufal, že se mu podaří Dereka přesvědčit ke 

spolupráci, ovšem dopadlo to úplnou katastrofou. Po pár pivech otevřel téma 

peněz a prodávání informací, o pár panáků později se mezi nimi kvůli tomu 

strhla pořádná hádka, která skončila roztržkou a pár stehy na Peterově obočí. 

Ten podal na Dereka trestní oznámení kvůli napadení. Bohužel si Peter vybral 

špatný bar, neboť v něm všichni věděli, že je krysa, která by pro peníze prodala i 

vlastní mámu. Svědci včetně personálu vypověděli, že Peter byl agresorem, 

který konflikt vyvolal a Derek se pouze bránil. Od té doby bylo při každém 

jejich setkání ve vzduchu cítit napětí a téměř vždy došlo k nějaké slovní potyčce. 

K té se schylovalo i nyní, lépe řečeno ji Peter ihned svými dotazy vyvolal. 

„Detektive Collinsi, co se zde stalo? Nebydlí náhodou v tomto domě také 

Vaše sestra? Je ona tou obětí?“  

Sanders útočil přímo, ale Derek se nechtěl pouštět do žádných velkých 

rozhovorů, a tak ho jednoduše odbyl odpovědí, že nemůže sdělovat žádné 

informace související s vyšetřováním. 
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Reportér se ovšem s takovou odpovědí nespokojil a když se detektiv procpal 

mezi všemi a mířil k autu, vyštěkl na něj ještě další salvu otázek. 

„Můžete nám prosím potvrdit, že je Vaše sestra obětí? Nebo to mám udělat 

sám?“ 

Po poslední otázce se Derek zastavil a otočil zpět k Peterovi. 

„Co jsi to řekl?“ 

„Ptal jsem se, zda nám potvrdíte totožnost oběti nebo to mám udělat já sám 

detektive.“ 

„A jak byste mohl znát totožnost oběti?“ 

„Mám své zdroje, ale do těch vám nic není.“ 

Peter se otočil k hloučku reportérů a fotografů s rukama roztaženýma 

v mesiášském gestu. 

„Ano slyšeli jste dobře kolegové, obětí je sestra detektiva Collinse. A přesto, 

že vnitřní předpisy policie jasně stanoví, že detektivové nesmí vyšetřovat a 

pracovat na případech týkajících se jejich rodinných příslušníků, hle zde jej 

máme přímo na místě činu.“ 

Peter se začal otáčet zpět k Derekovi, který už rychlým krokem mířil k němu. 

„Jaké to je, vědět že jsi nedokázal ochránit vlastní sestru Dereku? Jaké to 

je….“ 

Poslední otázka zůstala nevyřčená, neboť ji ukončila přesně mířená pravačka, 

která poslala Petera k zemi. Na vteřinu zavládlo ticho a hned poté se spustila 

lavina blesků fotoaparátů. Derek se beze slova otočil a odešel se zavřít do auta.  

Věděl, že to přímo grandiózně posral, ale to zadostiučinění ho hřálo v celém 

těle. Konečně mu tu klapačku na chvíli zavřel. 

Katherine celou scénu sledovala od vchodových dveří a nemohla uvěřit svým 

očím. Její parťák byl ten nejvyrovnanější člověk, kterého znala a uměl se 

dokonale ovládat za každé situace. Tušila, že má na toho reportéra pifku, i když 

nevěděla proč, ale nikdy by jí ani nenapadlo, že by po něm mohl takhle 

vystartovat. Všechno, co řekl, bylo za hranou, ale jejich kapitán to zítra určitě 
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uvidí jinak. Bylo jí jasné, že Derek bude suspendován a možná ho vyhodí na 

dlažbu. 

Práce u policie nebyla pro Dereka jen zaměstnáním, byl to jeho životní úděl a 

to jediné, co mu v životě kromě sestry zbývalo. Žádná žena ani děti či koníčky, 

na nic jiného už nebylo místo. A jako by nestačilo, že dnes ztratil sestru, zítra 

pravděpodobně ztratí i práci. 

Pozorovala, jak Derek odchází do auta, když v tom si všimla muže stojícího 

na druhé straně ulice, schovávajícího se ve stínu u kmene jednoho ze stromů 

lemující ulici. Byl oblečený v černém a do obličeje mu díky nasazené kapuci 

nebylo vidět. Stál tam zcela nehybně a pozoroval nastalý rozruch. Po chvíli 

vytáhl fotoaparát a začal si fotit Dereka sedícího v autě. To, co se odehrávalo 

před domem, ho evidentně vůbec nezajímalo.  

Sešla ze schodů a snažila se protáhnout hloučkem lidí, kteří se jali ošetřovat 

Petera. Musela se prodrat i skrz reportéry a fotografy, kteří skočili po své 

příležitosti. Fotili Petera o sto šest a přetlačovali se o to, kdo s ním jako první 

udělá rozhovor.  

Když se konečně protlačila na druhou stranu, nikdo už u stromu nebyl. Rychle 

se rozhlédla na obě strany ulice, ale nikde neviděla žádný pohyb. Došla k místu, 

kde ještě před chvílí stál neznámý muž, když v tom jako by se prudce ochladilo. 

Od pusy jí začala stoupat pára, vyskočila husí kůže a chloupky vzadu na krku se 

naježili, až si musela kabát přitáhnout k bradě a pořádně se do něj zabalit, aby se 

trochu zahřála. Obešla strom kolem dokola a neustále se při tom soustředila, zda 

nezaregistruje periferním viděním náznak pohybu v okolí. Nikde nic. Jediné, co 

po cizinci zůstalo, než zmizel, byl otisk pracovních bot v hlíně.  

Neměla čas se tím dále zabývat, navíc se určitě jednalo o dalšího z fotografů, 

který se pouze v příhodné chvíli schoval poté co si všiml, že se o jeho 

přítomnost začala Katherine zajímat. Ještě jednou se rozhlédla a vyrazila zpět do 

auta za svým parťákem, aby se mohli vydat na cestu domů a trochu se vyspat 

před zítřejším vysvětlování dnešního Derekova zkratu.  
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Kdyby Katherine věděla, že je to jedna z posledních příležitostí, kdy ho vidí 

naživu, určitě by domů tolik nepospíchala. 
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2. 

 

V následujících týdnech se Katherine a Derekovi otočil život vzhůru nohama.  

Derek byl suspendován s tím, že na něj Sanders podal trestní oznámení 

za napadení. Derek na to zareagoval po svém. Řekl kapitánovi, že má jít někam, 

práskl dveřmi a odešel se zavřít do svého bytu. Se všemi ze stanice přestal 

komunikovat, vyjma Katherine. S tou komunikaci udržoval, byť jen občas a 

většinou pouze formou krátkých smsek.  

Katherine musela čekat, než jí přidělí nového parťáka, bez kterého byla 

nucena trávit službu v kanceláři, protože do terénu nesměli policisté sami. 

Co se týče vyšetřování úmrtí Derekovi sestry, byla vyloučena smrt způsobená 

zaviněním cizí osoby a v laboratoři neodhalili žádné cizí látky v těle, které by 

mohly způsobit smrt ani skutečnost, že by trpěla nějakou smrtelnou chorobou. 

Vše nasvědčovalo tomu, že si lehla do postele, stočila se do klubíčka a z ničeho 

nic zemřela.  

V bytě se nenašlo také nic, co by ukazovalo na příčinu smrti. Jediné, co 

lámalo vyšetřovatelům hlavu byl fakt, že všechny žárovky ve světlech byly 

popraskané a rozvody elektřiny uvnitř zdí byly zcela zničené a nefunkční.  

V následujících třech týdnech viděla Katherine svého bývalého parťáka pouze 

jednou jedinkrát a okamžitě si o něj začala dělat velké starosti. Vypadal, jako 

kdyby pár dní nespal a jen flámoval. Tváře měl zarostlé a oči unavené. Navíc 

byl lehce dezorientovaný a nevěděl ani co je za den. Shodil dle jejího odhadu, 

tak 10 kilo a pořádně zestárl v obličeji. Smrt sestry jím viditelně otřásla.  

Vždy na ni působil jako tvrdý, nekompromisní chlap, který se s ničím moc 

nemaže. Teď připomínal zlomeného starce. 

Den za dnem utíkal a Derek se stále více nořil do své deprese.  
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3. 

 

„Ahoj Katherine, prosím tě můžeš za mnou přijet?“ 

„Aaaah Dereku, víš kolik je hodin? Stalo se něco?“ 

„Jsou všude kolem. Slyším je.“  

Derekův hlas se ztišil a přešel až téměř do šepotu. 

„Kdo je všude kolem? Dereku co se děje.“ 

„Promiň, ale musíš si myslet, že jsem totální šílenec. A možná mi už trošku 

hrabat začalo. Přijedeš prosím?“ 

Katherine byla ráda, že se jí konečně ozval. Sice by byla raději, kdyby to 

nebylo zrovna v půl čtvrté ráno, ale měla o něj starost, protože od něj pár dní 

nedostala žádnou textovku. 

„Jasně, hodím na sebe něco a hned vyrazím.“ 

„Díky.“ 

Jeho hlas zněl unaveně a naléhavě. Katherine doufala, že se Derekovi něco 

nestalo nebo nedej bože, že se nevydal za Sandersem sám s nějakým osobním 

vzkazem.  

Rychle si opláchla obličej a oblékla si džíny, tričko a koženou bundu. Seběhla 

dolů na ulici, kde ji do tváře udeřil noční chlad. Bylo cítit, že co nevidět začne 

tuhá zima. Zastavila u dveří automobilu a její pohled spočinul na chátrajícím 

komplexu, tyčícím se na kopci za městem. Ve svitu měsíce působil jako tichý 

strážce, který z povzdálí pozoruje své chráněnce. Ale každý, kdo tu žil, věděl že 

místo ochrany nabízí pouze smrt. 

Big Hall byl opuštěný tovární komplex, kdysi sloužící pro výrobu pesticidů. 

Pro místní to však byla pouze smutná připomínka tragédie, která se zde před 

více než 70 lety odehrála. Většina lidí dnes dokonce věřila, že je místo prokleté. 

V minulosti se pár jedinců pokusilo k místu vydat, ale většinou se vrátili s tím, 

že v sobě nenalezli dostatek odvahy překonat plot a vstoupit do areálu. Těch pár 

výjimek, co odvahu našli, už nikdo nikdy nespatřil. 
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Katherine nasedla do auta a nočními ulicemi bez provozu, vyrazila za 

Derekem. Cítila, jak je slabá a rozespalá. Párkrát měla co dělat, aby udržela oči 

otevřené. K Derekovi to bylo sice jen půl hodiny, ale stejně se raději zastavila u 

benzínky pro kafe, které si vzala ven, aby si na chladném vzduchu trochu 

vyčistila hlavu. Myšlenky se jí opět stočili zpět k Big Hall, a tak se zády 

opřenými o bok automobilu, zamyšleně pozorovala kopce vyčnívající nad 

městem, na nichž se tyčily budovy bývalého průmyslového areálu. 

Přemýšlela, jak se musely cítit všechny ty rodiny, které dodnes nedostaly 

odpověď na otázku, co se tam vlastně stalo. Co stálo za smrtí téměř patnácti set 

lidí? Během dospívání se o to místo hodně zajímala a přečetla spousty článků o 

jeho historii. Věděla, že kdyby nedošlo ke shodě nešťastných okolností, počet 

obětí mohl být daleko menší. V době tragédie probíhala výměna směn v největší 

z budov a zároveň v továrně probíhala exkurze jedné z místních základních škol. 

Vzniklo spousty teorií a diskuzí o tom, co se tehdy stalo, ale pravdu se 

nepodařilo nikdy zjistit. Jediné, co se ví, je, že díky několikadenní silné bouři 

došlo k mohutnému výpadku proudu, který postihl včetně komplexu také 

polovinu města. Počasí tehdy bylo prý tak špatné a obloha zatažená, že po 

výpadku nastala v postižených oblastech tma, jako by byla noc. Po obnovení 

dodávek elektrické energie se z továrny nikdo nehlásil, a tak byla na místo 

vyslána jednotka složená z policistů, zdravotníků a dobrovolných hasičů, kteří 

po vstupu do areálu nalezli pouze těla všech osob bez známek života. 

V pubertě sama několikrát zvažovala, že místo navštíví, ale nikdy se k tomu 

neodhodlala. Možná to souviselo se strašidelnými historkami, které tvrdí, že těla 

obětí jsou stále uvnitř a že všichni členové záchranné skupiny buď záhy zemřeli 

nebo spáchali sebevraždu.  

Vytěsnila z hlavy myšlenky na tragédii, dopila kávu, skočila do auta a 

vyrazila směrem k Derekovi. Doslova letěla ulicemi města s pedálem 

přimáčknutým až na podlahu. Sjela z městského okruhu výjezdem na River a po 

pár odbočeních se dostala do oblasti, kde panovala tma. Zřejmě další výpadek 
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elektřiny, pomyslela si Katherine. Poslední dobou k nim docházelo každou 

chvilku. 

Zaparkovala před domem a během vystupování z auta rovnou prozvonila 

Dereka, aby věděl, že už je před domem. Měla klíče od domu i jeho bytu, stejně 

tak jako měl on klíče od jejího. Byli parťáci a měli k sobě naprostou důvěru, 

kterou nenarušil ani jejich krátký milostný románek v minulosti. 

Vstoupila do domu a na cestu si svítila telefonem. Opatrně našlapovala na 

každý schod, a když se doploužila do druhého patra, elektřina opět naskočila. 

Chodbou se rozlilo jasné světlo, které ji zabolelo do očí. Po chvilce si na něj 

zvykla a pokračovala až do čtvrtého patra. Žárovka v patře nejspíš dosluhovala, 

neboť v dlouhých intervalech jen nervózně problikávala. Chodbou s šesti byty 

konečně dorazila k tomu, který patřil Derekovi. Několikrát zaklepala, ale 

nedostalo se jí žádné odpovědi, a tak zkusila strčit klíče do zámku. Normálně je 

Derek nechával v zámku zastrčené a pootočené, ale tentokrát na to asi zapomněl. 

Vešla do bytu, ve kterém panovala tma a hrobové ticho.  

„Dereku?“ zavolala do tmy. „Haló Dereku?“ 

Zkusila rozsvítit světlo, ale bez úspěchu, pojistky byly nejspíše vyhozené. 

Vyndala opět svůj telefon a zapnula na něm svítilnu. Pomalu prošla předsíní do 

obýváku s kuchyňským koutem, kde našla skladiště prázdných lahví od 

alkoholu. 

„Dereku to jsem já Katherine, jsi tu?“ 

Napnula uši, zda nezaslechne oddechování nebo chrápání, ale jediné co 

slyšela byl vlastní dech a zrychlující se srdeční tep. 

Proplouvala skleněným mořem směrem ke dveřím do ložnice, když v tom 

zaslechla tiché zašeptání. Bylo tak tiché, že nerozuměla jednotlivým slovům. 

Prudce se otočila směrem, odkud zaslechla slova přicházet a vyděšeně sáhla po 

své zbrani.  

Nic, jen tma. Žádný pohyb. 
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Zhluboka se nadechla a už si začínala myslet, že si s ní pouze hrají její 

smysly, když v tom znovu uslyšela zašeptání. Tentokrát však z rohu, ke kterému 

stála zády. Opět se rychle otočila. 

„Kdo je tam? Dereku, jsi to ty?“ 

Její otázka zůstala bez odpovědi. Ještě několikrát přejela celou místnost 

kuželem světla a čekala, zda nezaslechne sebemenší náznak pohybu. Pak se 

vydala do ložnice. Posvítila na postel, ale Derek v ní neležel. Byla rozestlaná a 

zvalchovaná, jako by si během spánku odskočil na záchod. Šatní skříň byla 

pootevřená. Zvědavost jí nedala a šla se k ní podívat. Otevřela posuvné dveře, 

ale nenašla nic kromě perfektně vyžehlených košil, pověšených na ramínkách. 

Otočila se zpátky směrem k odchodu a celá ztuhla. Krk se jí sevřel a srdce jí 

úlekem skoro vyletělo skrz hlavu někam do stratosféry.  

Derek tam seděl s hlavou otočenou jejím směrem. Okolo krku měl uvázanou 

smyčku vedoucí ke klice od dveří.  

Okamžitě se jí rozklepaly nohy a oči zalil příval teplých, slaných slz. Její 

mysl zachvátila úzkost a panika. 
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4. 

 

Katherine seděla na schodech před domem zabalená v dece a plakala. Byla 

sice v bezpečné zóně od všech zvědavých návštěvníků, ale přesto na ni čas od 

času některý z reportérů zakřičel otázku a vehementně se dožadoval odpovědi. 

Byl tu i Sanders, ale vypadal že dneska není úplně při chuti lovit senzace. Zdálo 

se, že je situací otřesen a kdykoliv se jejich pohledy střetly, na tváři mu naskočil 

skoro až provinilý výraz. Sice to byl novinářskej parchant a hajzl, ale evidentně 

měl někde pod tou odpornou slupkou taky srdce. 

Ve stejné pozici seděla už dobrých 30 minut téměř bez hnutí. Přemýšlela 

proč. Proč se Derek rozhodl zrovna k tomuhle řešení. Nebyl ten typ, co před 

problémy utíká a sebevrahy vždy opovrhoval. Co se asi muselo stát? 

Ze zamyšlení ji vytrhlo vzdálené, ale zcela zřetelné zašeptání jejího jména. 

„Katherine…“ 

Nebyla schopna identifikovat směr, odkud zvuk přichází. Byl všude kolem ní. 

Veškerý hluk z ulice, novináře i jejich otázky, jako by někdo ztlumil a nechal 

hlasitost na minimum jen jako lehký podkres. Všechno kolem ní se zahalilo do 

podivné mlhy. 

„Katherine, jdeme si pro tebe.“ 

Přímo za sebou zaslechla šouravé kroky a dětský smích. Byla paralyzovaná a 

byť se sebevíc snažila, nemohla donutit svou hlavu, aby se otočila a podívala se 

přes rameno. Kroky se přibližovaly a bylo jich čím dál víc. Smích nabíral na 

intenzitě až po chvíli přešel do pisklavého skřeku, ze kterého jí třeštila hlava. 

Srdce jí tlouklo jako o život. Vnímala každé jeho zapumpování, při kterém se 

obraz začal postupně zamlžovat a upadat do tmy. 

„Katherine…“  

Šepot postupně sílil. Náhle s ní kdosi zatřásl. Otevřela oči a nad ní stál John 

Kowalski. 

„Katherine, Katherine jsi v pohodě?“ 

Zmateně se začala rozhlížet okolo sebe. 
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„Co, co se stalo?“ 

„Omdlela jsi. Z ničeho nic jsi se sesunula na zem. Ještě, že jsi seděla a 

nerozbila sis hlavu.“  

Cítila, jak má celé tělo ztuhlé a začal jím prostupovat chlad. Postavila se 

s Johnovou pomocí na nohy a neustále se rozhlížela kolem sebe. 

„Běž se domů vyspat. Máš toho evidentně plný kecky. Mám někoho požádat 

ať tě odveze?“ 

„Ne to ne díky, budu v pohodě. Máš pravdu asi jsem přetažená, pojedu se 

trochu prospat.“ 

„Fakt to zvládneš sama?“ 

„Jo v pohodě, nedělej si starosti Johne.“ 

Promnula si oči a vyrazila v doprovodu kolegy k autu. Ten ji protáhl stranou 

od reportérů, aby se na ni nesesypali a nerozhodili ji ještě víc. Už tak mu 

připadala docela mimo. Jediný z davu, kdo si jí všiml byl Peter Sanders, ale ten 

si nechal vše pro sebe, a aniž by na její přítomnost jakkoliv poukázal, otočil se a 

prodral se davem pryč zpět do ulice.  

Poděkovala Johnovi za pomoc a odemkla auto, když v tom jí tělem projel 

další závan chladu. Zaslechla cvakání fotoaparátu, ale ne ze směru, kde stál dav 

reportérů. Zvuk přicházel odjinud. Rozhlédla se po okolí a ihned jeho zdroj 

lokalizovala. Byl to ten stejný fotograf, kterého zahlédla před domem u Joy, 

byla si tím naprosto jistá. Stál opět schovaný ve stínu, ale tentokrát si ho stihla 

lépe prohlédnout. Byl to mladý kluk, tak okolo 20 let. Oděn byl celý v černém a 

na sobě měl černé kotníkové pracovní boty, které kdysi nosili dělníci. Přesně 

takové, jaké nosil do práce její táta. Ale nedivila se, retro bylo teď dost v módě. 

Všichni najednou šíleli po věcech, které byly in tak před třiceti lety. Přišlo jí 

úsměvné, kolik byli lidé ochotni zaplatit za napodobeniny tehdy laciných věcí. 

Chvíli ho pozorovala, než si uvědomila, že ten kluk nefotí dům, policisty nebo 

cokoliv jiného. Fotí si jí. 

Obešla auto a nečekaně se rozběhla směrem k fotografovi. Hodlala zjistit, co 

je zač a proč se nenápadně potuluje už okolo druhého místa činu. Její plán asi 
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ovšem nebyl tak překvapivý, jak si myslela, neboť nestihla udělat ani dva rychlé 

kroky, když se fotograf bleskově postavil a dal se na útěk. Katherine přešla do 

sprintu, díky čemuž zabočila za roh přesně v momentě, kdy pronásledovaný 

zaběhl do malé postranní uličky mezi domy. Následovala jej, ale hned na jejím 

začátku se zastavila. Panovala v ní úplná tma. Oba činžovní domy byly sedm 

pater vysoké a bránily tak proniknutí zbytkům měsíčního světla, které se 

prodralo skrze napůl zataženou oblohu. Navíc veřejné osvětlení v blízkosti také 

nebylo.  

Nezbylo jí než vytáhnout telefon, zapnout si na něm svítilnu a do druhé ruky 

pro jistotu vzít pistoli. 

„Vylez, vím že tu jsi. Chci si s tebou jen o něčem promluvit, jasný?“ 

Odpovědí jí bylo pouze ticho a ševelení spadaného listí, unášeného do 

neznáma nočním větrem. 

Postoupila o pár kroků vpřed, aby mohla nahlédnout i za popelnici, ale nikdo 

se za ní nekrčil. Náhle jí rozbolela hlava a svět se lehce rozmlžil. 

„Katherine….“ 

Zase to tajemné šeptání. Snažila se postoupit ještě o kousek dále uličkou, aby 

mohla osvítit i zadní rohy, ale nohy jí vypověděli službu a odmítli se podřídit 

jejímu rozkazu. 

Šepot přešel v nesrozumitelné drmolení, ve kterém občas rozeznala pár jmen. 

Zřetelně zaslechla Patricie, Peter, Joy a Derek. Poté šepot na chvíli utichl, aby se 

vrátil v plné síle a přešel v uši trhající pištění. Chtěla nahlédnout do rohů a najít 

zdroj, stejně jako se chtěla schoulit do klubíčka a zacpat si uši. Její tělo ovšem 

bylo zcela ochromené. Náhle jí zezadu popadly něčí ruce. Vyděšeně vykřikla a 

málem upustila telefon na zem.  

Byl to John. Chytil ji za ramena, otočil k sobě a zatřásl s ní, aby se probrala 

z transu. 

„To jsem já John, neboj se. Neboj se Katherine.“  

Zírala na něj s otevřenou pusou a nechápala co se právě stalo. 

„Kde ses tu vzal?“ 
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„Viděl jsem tě, jak jsi někam zmizela, tak jsem vyběhl za tebou. Mám o tebe 

starost. Vážně jsi v pohodě?“ 

„Já nevím, je mi trochu divně. Viděla jsem nějakýho chlapa, jak si mě fotí, a 

tak jsem ho sledovala, abych se ho zeptala, zda něco neví, ale začal přede mnou 

utíkat.“  

Nechtěla mu říkat, že ho viděla i u Joy a už vůbec ne, že by mohl mít s oběma 

případy něco společného.  

„Zaběhnul sem do uličky a pak…,“ Katherine se na chvíli odmlčela, jako by 

hledala ta správná slova. „Pak vlastně nevím. Asi to bude znít bláznivě, ale něco 

jsem zaslechla, takový divný hlasitý pištění. Ty jsi nic neslyšel?“ 

„Ne, to je zvláštní. Když jsem doběhl sem do ulice, tak jsi akorát vstupovala 

se zbraní v ruce do uličky. Vypadalo to, jakoby jsi na někoho mířila.“ 

Až nyní si uvědomila, že v ruce nedrží zbraň. Rukou si sáhla na pouzdro, 

jestli ji ve stresu neuklidila, ale to bylo prázdné. Udělala pár kroků zpět do tmy 

mezi domy a našla ji ležet na zemi hned vedle popelnice. Nevzpomínala si, že 

by jí pistole vypadla z ruky nebo že by ji položila na zem. Posvítila si do obou 

zadních rohů, ale byly prázdné. Nechápala to.  

„Kam sakra mohl zmizet?“ 

John jen stál a pozoroval, jak Katherine pobíhá uličkou a zmateně si u toho 

povídá sama se sebou. Vrátila se zpět a nevypadala zcela ve své kůži, byla 

vyděšená a hlas se jí třásl. 

„Asi máš pravdu, bude lepší, když mě hodíš domů. Klidně na tebe chvilku 

počkám.“ 

Přitáhl Katherine k sobě a objal ji. „Jasně, že tě odvezu. Můžeme hned jet, já 

už mám hotovo.“ 

Přitiskla se k němu a položila si hlavu na jeho rameno. Věděla, jak tohle 

skončí, vždycky to tak skončilo. Nevadilo jí to. Dnes nechtěla být sama.  
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5. 

 

Katherine spala tvrdě jako špalek, a když se probrala, John dělal v kuchyni 

míchaná vajíčka. Koukla na telefon a zjistila, že už je spíš čas oběda než 

snídaně, ale co už. K Johnovi dorazili až se svítáním a dneska měli oba volno, 

tak proč se půl dne jen tak neválet. Oba sice už dávno věděli, že jejich vztah je 

slepá ulička, ale občas do ní ráda zabloudila. 

Zkontrolovala si email a našla v něm novou příchozí zprávu od Petera 

Sanderse. 

„Co ten hajzl může chtít,“ přemýšlela Katherine nahlas. 

„Cože?“ ozval se z vedlejší místnosti John, který už chystal jídlo na stůl. 

„Ale nic, jen tak si tu pro sebe povídám.“ 

Vstala z postele, hodila na sebe tričko, zhltla tři míchaná vejce a zapila je 

sklenicí džusu. John měl sice volno, ale musel zajet na stanici kvůli nějakému 

papírování. Katherine bylo jasné, že tím pádem už s ním dneska žádná zábava 

nebude a souhlasila s nabídkou, že ji hodí k Derekovi, aby si vyzvedla auto.  

V hlavě ji navíc stejně vrtal email od Sanderse a doma se na něj bude moct lépe 

soustředit, ať už v něm bylo cokoliv. S Johnem se dohodli, že ji vyzvedne až 

pojede ze stanice a zaskočí spolu na večeři. Neprotestovala. Líbilo se jí, že se o 

ní John konečně zajímá a chce s ní trávit čas i jinde než v posteli, což dříve 

nikdy neudělal. Možná se mezi nimi začne i rýsovat něco jako vztah, kdo ví. 

Nasedla do svého auta a po cestě domů nebyla schopná myslet na nic jiného, 

než na Dereka a na to proč. Proč musel zvolit tohle řešení. Nešlo jí to do hlavy. 

Dorazila domů, převlékla se do domácího a otevřela laptop. Přihlásila se do 

svého e-mailu a kliknula na příchozí zprávu od Sanderse. 
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Dobrý den Katherine, 

 

vím, že jsem teď asi ten poslední, s kým byste chtěla mluvit, ale musím se s Vámi 

nutně sejít. Mám informace, které Vás budou určitě zajímat a souvisí jak s Joy, 

tak s Derekem. Podívejte se na odkaz níže a pochopíte. 

 

http://www.afraidthedark.com  

 

To, co se stalo Derekovi, mě velmi mrzí. Sice jsme poslední roky neměli nejlepší 

vztah, ale v této situaci hodí člověk všechny spory z minulosti za hlavu. 

Budu celé odpoledne pracovat na novém článku v kavárně Rico na rohu páté a 

deváté avenue, tak doufám, že dorazíte. 

 

S pozdravem 

Peter Sanders 

 

První reakce, která se jí spontánně vydrala ven z pusy byla „Jdi do prdele 

kreténe,“ a chtěla email smazat, ale neudělala to. Místo toho si skočila udělat 

kafe a pak klikla na odkaz v emailu. 

Kolečko prohlížeče se roztočilo a začalo načítání stránky, které chvíli trvalo. 

Jakmile se načetla, Katherine zkoprněla a přemýšlela, jestli se jedná o nějaký 

blbý Sandersův vtip. Vyskočil na ní velký červený nápis.  

 

UPOZORNĚNÍ: Tyto osoby jsou v ohrožení! 

 

Pod upozorněním pak bylo umístěno několik fotek, vždy po třech v každém 

řádku. První dvě patřily Derekovi a Joy. Byly černobílé a červeně přeškrtnuté. 

Dalo se na ně však kliknout a dostat se tak na další stránku webu.  
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Nejprve tak učinila u Derekovi fotky a objevila se v sekci, která byla celá 

věnována pouze jemu. Velká fotografie, křížek se včerejším datem a video. 

Klikla na ikonu přehrání, a to co viděla ji nad míru rozrušilo.  

Záběry pocházely z Derekova bytu, to poznala na první pohled. Kamera se 

nacházela zhruba v místech, odkud včera spatřila jeho tělo. V pokoji byla tma, a 

i když kamera evidentně neměla noční režim, díky rozsvícenému světlu 

v obýváku byla část pokoje osvětlena. Na klice od dveří se houpala připravená 

smyčka a Katherine došlo, co bude následovat. Do očí jí vyhrkly slzy a rukou si 

musela zakrýt doširoka otevřenou pusu. Do záběru vstoupil Derek s lahví v ruce 

a něco si nesrozumitelně drmolil. O kameře neměl nejmenší tušení, protože se 

párkrát podíval přímo jejím směrem, aniž by ji zaregistroval. Měl vyděšený a 

lehce opilý výraz. Loknul si z poloprázdné lahve a mrštil s ní do protějšího rohu, 

načež si sedl ke skříni, oběma rukama se chytil za hlavu a zakryl si uši.  

„Už sakra buďte ticho!“ zařval do ticha Derek. „Ticho! Běžte už do hajzlu!“ 

Jeho hlas zněl naštvaně a zároveň z něj byl cítit strach. Udeřil pěstí do skříně 

a poté ještě několikrát hlavou. Ruce měl při tom opět přitisknuté na uších a z úst 

se mu draly zuřivé výkřiky. Žárovka v obývacím pokoji začala problikávat a 

obraz videa díky tomu působil trhaným dojmem. Derek se otočil ke dveřím do 

obýváku a vypadal, že ho zachvátila panika. Skočil ke dveřím, popadl smyčku, 

přetáhl si ji přes hlavu a bez jakéhokoliv rozmýšlení se pokusil posadil na zem a 

natáhl nohy, čímž se mu smyčka utáhla okolo krku a začala ho dusit. Ruce 

sevřel do pěstí a jeho tělo se začalo prudce škubat. Žárovka dosloužila a praskla. 

Závěrečná scéna, ve které uvidíme nehybné tělo se tak nekonala. 

Katherine seděla a s otevřenou pusou zírala na monitor, aniž by byla schopná 

jediného pohybu. Po tvářích jí stékaly slzy a spodní ret jí vibroval. 

„Panebože.“ 

To byla jediná reakce, na niž se zmohla. Chvíli trvalo, než přinutila tělo 

k nějakému pohybu a vstala ze židle. Přinesla si z kuchyně skleničku a láhev 

vodky. Ještě ji čekalo video Joy a ona tušila, že ho bez sklenice alkoholu 
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nezvládne. U Dereka alespoň věděla, že spáchal sebevraždu, ale vůbec netušila, 

co ji čeká u videa jeho sestry.  

Pořádně se napila vodky, zhluboka se nadechla a spustila video. 

Na obrazovce se objevila postel obestavěná svíčkami. Na ní seděla Joy a 

v ruce držela baterku. Stejně jako Derek, i ona si něco nesrozumitelně drmolila. 

Jedna ze svíček zhasla a Joy se k ní ihned naklonila a zapalovačem znovu 

zažehla plamen. Zapalovač ale evidentně mlel z posledního, protože chytil až na 

třetí pokus. Náhle zhasla další svíčka a hned po ní další. Joy se k nim vyděšeně 

vrhla, jednu se jí podařilo zapálit, ale za tu dobu zhasli další dvě. Mrskla 

zapalovačem o stěnu a nervózně těkala baterkou po místnosti. Svíčky jedna za 

druhou zhasínaly, až jediný zdroj světla představovala baterka. I ta zničehonic 

začala problikávat, a když nadobro zhasla, byl slyšet jen nelidský řev, plný 

bolesti a utrpení, který se Joy vydral z hrdla a tím video skončilo. 

Seděla na židli s naskočenou husí kůží a tvářila se zmateně. Video jí 

v podstatě neukázalo vůbec nic. Nic neobjasnilo. Nic nevysvětlilo. Jen ji 

neskutečně vyděsilo. 

Hodila do sebe zbytek vodky rovnou z lahve a oblékla se. Teď už jí bylo 

jasné, že se Sandersem musí za každou cenu sejít. 
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6. 

 

„Co to má kurva znamenat?“ 

Posilněná vodkou na Petera nastoupila zostra. 

„Katherine. Jsem rád, že jste dorazila,“ odpověděl s klidem reportér. 

„Sedněte si prosím, je toho víc co musíme probrat.“ 

„Okamžitě mi řekněte kde jste k tomu přišel! A ty videa? Měl jste tam snad 

skrytý kamery nebo co?“ začala na něj Katherine hystericky řvát. 

„Všechno mi tady hezky vyklopíte, jasný?“ 

„Všechno, co vím, vám rád povím, to mi věřte. Ale chci, abyste pochopila, že 

já s tím opravdu nemám nic společného.“ 

Posadila se naproti Peterovi a zabodla do něj svůj pohled. „Tak snad abyste 

začal.“ 

Sanders v klidu dopil svou kávu, a pak spustil.  

„Na ty stránky, které jsem vám zaslal, mě upozornila moje asistentka. 

Narazila na ně celkem náhodou, když pro mě vyhledávala podklady pro jeden 

článek. Stejně jako vy jsem nejdřív netušil, co si o nich mám myslet. Začal jsem 

prověřovat vlastníka domény, ale sám jsem se k výraznějšímu posunu nedobral, 

a tak jsem tím pověřil svého známého. Dnes v noci, shodou okolností, když jsem 

byl před Derekovým domem, mi zaslal jméno. A tady budu potřebovat vaši 

pomoc Katherine, protože sám jsem nic nenašel. Určitě se můžete mrknout do 

vaší databáze a něco zjistit.“ 

„Dejte mi to jméno nebo ho z vás přísahám bohu vymlátím. Jste asi blázen, 

když si myslíte, že vám pak řeknu co jsem zjistila. Je mi jasný, že cítíte 

příležitost na super článek, který vás vrátí zpátky do hry, ale na to můžete 

zapomenout.“ 

Peterův výraz zvážněl a objevil se v něm náznak smutku. 

„Nechci o tom psát vůbec žádný článek, jen chci vědět co se stalo s Joy.“ 

Peter otočil notebook ke Katherine. „Čtěte, pak pochopíte.“ 
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Katherine se zkoumavě podívala na monitor. Jednalo se o deník formou 

blogu, podle vzhledu nejspíš nějaké mladé dívky nebo ženy. 

„Najděte si srpen minulého roku,“ přikázal Peter. 

Našla požadované období a zůstala ohromeně zírat na monitor. Nadpis článku 

hlásal: “Srpen, měsíc lásky”. Hned pod ním byla fotografie Joy s Peterem, která 

byla vsazena do rámečku ve tvaru srdce. Katherine oněměla a chvíli trvalo než 

se zmohla na nějakou reakci. 

„Cože vy a Joy? Vy jste spolu chodili?“ 

„Je to k neuvěření, ale ano. Psal jsem reportáž z otevírací párty jednoho klubu 

v centru a potkal jsem tam známého, který mě pozval k jejich stolu. Byla tam i 

Joy, která na mě samozřejmě koukala skrz prsty. Postupem večera a o pár drinků 

později však zjistila, že nejsem zase takový hajzl, jak o mě všude Derek 

vykládal a celkem příjemně jsme si popovídali. Pak jsme si párkrát vyšli a 

prožili dva měsíce zamilovanosti.“ 

„Proč jen dva měsíce?“ 

„Kvůli Derekovi samozřejmě. Na začátku jsme se snažili nebýt moc vidět, 

scházeli se potají, ale pak jsme si řekli ať si trhne nohou. Samozřejmě se to 

k němu rychle doneslo a absolvoval jsem velmi nepříjemnou návštěvu od 

vašeho bývalého parťáka. Abych to zkrátil, byl jsem zdvořile a s pistolí u hlavy 

požádán, abych se jeho rodině nepletl do života a obloukem se jí vyhýbal.“ 

„Tohle vám nežeru, o tom bych musela něco vědět.“ 

„Věřte si, čemu chcete detektive, mě je to vcelku jedno, ale co bych měl 

z toho, kdybych vám teď lhal? Každopádně jsem se pak nadále s Joy stýkat 

nemohl. Přeci jen oba víme, že Derek byl tvrdý chlap a neměl ve zvyku 

blufovat.“ 

Katherine zamyšleně pokývala hlavou a vrátila se k deníku. Rychle se 

proklikala do období před cca čtyřmi měsíci. Bingo, našla poměrně dost 

příspěvků od té doby, napsala si tedy adresu blogu do telefonu, aby si ho mohla 

doma v klidu projít. 

„To jméno Sandersi, hned!“ přikázala nekompromisně. 
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Peter na ni chvíli tiše civěl a pak ho ze sebe vyklopil. Vyběhla na ulici a 

vytočila Johnovo číslo. 

„Ahoj, jsi ještě na stanici?“ 

„Jo jsem, něco se děje?“ 

„Omlouvám se, ale tu večeři asi budeme muset odložit, možná jsem na něco 

kápla. Potřebovala bych rychle prověřit jedno jméno a zjistit o něm co nejvíc 

informací. Víc ti řeknu večer doma, budu ráda, když přijedeš.“  

„Přijedu neboj. Koho chceš prověřit?“ 

„Carl Jenkinson, ročník narození 1975.“ 
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7. 

 

Katherine seděla s kávou u stolu a procházela si příspěvky na blogu Joy. 

Postupně se přes randění se Sandersem, nadávání na Dereka a stížnosti na svou 

práci servírky, dostala ke dni, který hledala. Ke dni, kdy vše začalo.Jednalo se o 

den, kdy volala Derekovi. 

Joy se pozdě večer vracela domů z práce a celou cestu měla velmi nepříjemný 

pocit, jako by ji někdo sledoval. Párkrát zaslechla, jak na ni někdo zavolal jejím 

jménem, ale ulice už v tu dobu byly liduprázdné a nebyl na nich nikdo, komu by 

hlas mohl patřit. Přidala do kroku a poté, co dorazila domů, si do misky udělala 

polévku, aby nešla spát s prázdným žaludkem. Když šla zatáhnout závěsy u 

okna, zahlédla na ulici stát postavu, která zírala směrem přímo do jejího okna.  

Lekla se tak, že upustila horkou polévku na zem a lehce si opařila oba nárty. Jen 

co se vzpamatovala, podívala se na ulici znovu. Byla prázdná. Zavolala proto 

bratrovi, který za ní přijel a přespal u ní. 

Pod příspěvkem byla řada komentářů, většina z nich poukazovala na to, že 

byla určitě jen unavená nebo se jí něco zdálo, což v diskuzi s ostatními čtenáři 

sama uznala jako nejpravděpodobnější vysvětlení.  

V dalším příspěvku se opakovalo téměř to samé. Opět ten nepříjemný pocit 

při večerní cestě z práce, ale tentokrát se odehrálo ještě něco. Když před domem 

hledala v kabelce klíče od vchodových dveří, všimla si, že se na druhé straně 

někdo krčí vedle křoví. Rychle zalovila v kabelce, nahmatala klíče a pepřový 

sprej od Dereka. Odemkla si dveře do domu a stále se ohlížela přes rameno, zda 

nezachytí pohyb směřujícího k ní, který by byl impulsem k rychlé obranné 

reakci. Se sprejem v ruce se pak otočila zpět, ale nikoho už neviděla. Uklidnila 

se a zopakovala si, že si s ní nejspíš jen hraje její představivost ve spojení 

s únavou. 

Katherine překlikla na další záložku, kde měla otevřenou stránku od Sanderse. 

Najela na profil Joy a klikla na její fotku, aby se zvětšila. Musela nepochybně 

pocházet ze zmiňované noci. Joy stála před domem s kabelkou v ruce, druhou 
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ruku měla nataženou před sebe a něco v ní křečovitě svírala. Mohla se pouze 

domnívat co, ale díky záznamu z blogu nabyla přesvědčení, že se jedná o 

pepřový sprej. 

Další příspěvky na blogu už začaly být lehce zmatené a působily čím dál více 

paranoidním dojmem. Joy v nich dokola popisovala, že slýchá hlasy, které 

neustále volají její jméno nebo jen nesrozumitelně drmolí. Jindy zase slyšela 

dětský smích a často zažívala stav naprosté fyzické paralýzy. 

Až později Katherine došlo, jak povědomé jí tyto stavy připadají. 

Joy vypozorovala, že všechny tyto příhody se dějí pouze během noci, pokud 

se ocitne sama ve tmě. A proto z ní začala mít přímo panickou hrůzu. Nakoupila 

si zásoby svíček, baterek a žárovek, aby mohla neustále udržovat světlo. Bála se 

tmy a toho, co se v ní skrývá. Popisovala v několika příspěvcích, jak jí žárovky 

z nepochopitelného důvodu praskaly a každý večer je musela měnit. Doufala, že 

jí pomůže Derek, ale ten ji místo toho zavrhl a díval se na ni jako na nějakou 

feťáckou trosku. Ke konci už Joy své zápisy omezovala jen na pár vět, které se 

vesměs všechny točili okolo stavů či halucinací, kterými Joy procházela. Nebo 

jednalo o krátké příspěvky obsahující nesouvislý text se zmínkou, že si pro ni 

přichází temnota. Že na ní ve tmě něco číhá. A volá ji to k sobě. 

Bytem se rozeznělo řinčení zvonku a Katherine sebou cukla až málem spadla 

ze židle. Dlouhým výdechem se uklidnila, pak vstala a došla zvednout sluchátko 

interkomu. Byl to John, konečně dorazil zpět ze stanice. Přivítali se obětím a 

polibkem, on si odložil bundu a hned vytáhl z brašny složku s papíry. 

„Tak jsem ti prověřil toho Jenkinsona, jak si chtěla.“  

John složku položil před Katherine, která se mezitím posadila zpět 

k notebooku. 

„A našel jsi něco zajímavého?“ 

„No, nevím co spáchal, ale pokud si to zjistila až teď, bude mu to asi už 

celkem jedno. Před patnácti lety byl prohlášen za mrtvého.“ 

Nechápavě se na něj otočila.  

„Cože?“ 
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„Jo, byl to jeden z těch magorů, co se rozhodli vyrazit na soukromou exkurzi 

do Big Hall a nikdy se nevrátili,“ řekl pobaveným tónem. „Teda nikdy jsem 

tyhle týpky nechápal. Co je tam táhne a proč sakra tolik riskujou? Ale musím 

uznat, že tenhle kluk měl asi důvod tam jít. Byl to celkem dost nadějnej fotograf 

a umělec.“ Položil před Katherine pár vytištěných fotografií. „Měl fakt talent 

podle mýho názoru.“ 

Na všech obrázcích byly zachyceny opuštěné budovy nebo jejich interiér. 

Bylo to působivé a zároveň depresivní, ale musela souhlasit s Johnem. Ten kluk 

měl opravdu talent. 

„Myslím, že dneska se tomu říká urbex nebo tak nějak, ale tehdy to žádný 

název nemělo. Měl pár výstav a vypadalo to, že jeho jméno stoupá vzhůru. Ale 

pak se vydal udělat fotky Big Hall a prostě se vypařil. A po uplynutí pěti let ho 

prohlásili za mrtvého. Stejně jako všechny ostatní, co se tam vydali.“ 

Katherine si stále fascinovaně prohlížela fotografie. Úplně jí ohromily. Ve 

složce byl vystřižený novinový článek, oznamující vyhlášení pátrání po jeho 

osobě, jehož obsahem byla i fotografie z doby zmizení. 

„Panebože,“ vytřeštila oči na fotografii. 

„Co se stalo? Přišla jsi na něco?“ 

Podala ústřižek článku Johnovi. 

„To je on!“ 

„Kdo?“ 

„Toho jsem včera v noci honila u Dereka před domem. A taky jsem ho viděla 

motat se okolo domu Joy v tu noc, co zemřela.“ 
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8. 

 

Katherine seděla v křesle s hrnkem a pozorovala Johna, jak klidně a 

spokojeně oddechuje. Spánek se jí dnes obloukem vyhýbal. Naštěstí Johnovi 

nevadilo nechat při usínání zapnutou lampu, a tak si mohla jít udělat bylinkový 

čaj, aniž by ho vzbudila jejím rozsvícením. Bylo to její přání, nechat trochu 

světla na spaní. Když zhasnuli, cítila prudký nával paniky a úzkosti, ze kterého ji 

rozbolelo břicho. Přišlo to tak najednou. Zkusili to několikrát, ale vždy po pár 

vteřinách musela rozsvítit.  

Popíjela čaj a myslela na to, jak se dnes večer několikrát krásně a vášnivě 

pomilovali. I když si to ze začátku sama nechtěla připustit, něco k němu cítila. 

Už nešlo jen o sex, bylo v tom něco víc. A z toho, jak se na ni díval pochopila, 

že to není jednostranné. 

Zaslechla slabé, téměř neslyšitelné zaklepání na dveře. Popadla zbraň a 

vydala se ke dveřím. Podívala se kukátkem, ale na chodbě panovala tma, takže 

v něm nic neviděla. Chvíli se odhodlávala, ale pak si vzala baterku a 

s namířenou zbraní pootevřela dveře tak, aby viděla vytvořenou škvírou ven a 

zároveň vpustila do prostoru přede dveřmi světlo z bytu. Nikdo za nimi nebyl. 

Už se chystala dveře zase zavřít, když uslyšela z chodby pomalé šouravé kroky. 

Vyklonila se opatrně zpoza futer do chodby, v jedné ruce baterku a ve druhé 

namířenou pistoli. 

„Haló? Je tu někdo?“ 

Ticho jí bylo odpovědí. Pak uslyšela kroky znovu, ale na schodech 

v mezipatře. 

„Katherine….“ 

Slabým zašeptáním jí někdo volal k sobě. Ten hlas zněl povědomě, určitě ho 

znala. Šourání nohou se vzdalovalo, a tak obezřetně vyrazila po schodech dolů. 

„Pojď za mnou…“ 
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„To přece nemůže být pravda,“ pronesla v duchu, když jí došlo, komu hlas 

patří. Byla si více než jistá, byť to nedávalo žádný smysl. Derek byl přece 

mrtvý. 

„Katherine,“ přidal se další hlas, tentokrát ženský. Patřil Joy. 

Zírala do tmy a přemýšlela, zda se jí to všechno jenom nezdá.  

Kroky se vzdalovaly, a když zaslechla klapnutí vchodových dveří domu, 

rozeběhla se po schodech dolů a vyběhla na ulici. Venku byla úplná tma, lampy 

byla zhasnuté a jediný zdroj světla tvořila její baterka. Sešla schody a zničehonic 

se jí podlomily nohy. Spadla na kolena a zůstala paralyzovaně klečet. Všude 

kolem slyšela ty šouravé kroky, ale už se zase nemohla ani pohnout. Zrychlil se 

jí dech a rozostřilo vidění, když v tom si koutkem oka všimla, že se k ní někdo 

blíží. Nedařilo se jí rozpoznat o koho se jedná, dokud nestál přímo před ní. 

Užasle na něj hleděla a v první chvíli se jí vlastně ulevilo, že ho vidí. 

„Tak přeci jen nejsem blázen,“ prolétlo jí myslí. 

Před ní stál Carl Jenkinson s kapucí nasazenou na hlavě. Vypadal stejně jako 

na fotografii, ani o den nezestárl. Byl zadýchaný a ve tváři se mu zračilo napětí, 

jako by před něčím utíkal. Neustále se ohlížel a snažil se na ni mluvit rychle, 

takže jí dělalo potíže zachytit vše co říká. 

„Katherine, jste ve velkém nebezpečí. Chci vám pomoct, věřte mi. Nemám 

moc času vám teď vše vysvětlovat, ale pokud chcete vědět co se s vámi děje, 

přijďte za mnou zítra do Big Hall. Za chvíli přijdou, ale pokusím se je odlákat 

pryč. Přijďte sama a hlavně přes den, abyste se stihla za světla vrátit do města. 

To je důležité Katherine. Přijďte prosím.“ 

Jakmile domluvil, ohlédl se přes rameno, tiše zaklel a rozeběhl se pryč. Přišlo 

jí, že spolu s ním se okolo ní prohnal závan ledového větru. 

„Katherine! Pane bože, co tu děláš?“ 

Otočila se. Najednou zase získala kontrolu nad svým tělem. Ve dveřích od 

domu stál John a vyděšeně na ni zíral. 

„Já, já…“ 

Vydal se k ní, aby jí pomohl vstát zpět na nohy.  
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„Katherine, myslím, že by sis měla jít zítra promluvit s naším psychologem. 

Evidentně s tebou něco není v pořádku. Já nechci čekat a dívat se na to, jestli se 

tvůj stav bude zhoršovat. Asi tě smrt Joy a Dereka zasáhla víc, než si sama 

připouštíš.“ 

Katherine na něj nechápavě hleděla a poté ho objala. 

„Slib mi to Katherine, zítra si sním zajdeš promluvit ano?“ 

„Půjdu,“ slíbila Katherine, i když věděla, že to není pravda. Objala Johna ještě 

pevněji a rozbrečela se. 
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9. 

 

Vyndala ze skříně batoh a zabalila do něj to nejnutnější, co by dnes mohla 

potřebovat. Jídlo, vodu, náhradní baterky do svítilny a dodatečné oblečení. 

Zkontrolovala zásobník v pistoli, 3 zásobníky v pouzdře, nůž a pepřový sprej. 

Vše bylo v pořádku a připraveno k použití. Netušila, co ji tam nahoře čeká, ale 

chtěla být připravená na všechno. 

Ráno se u snídaně skoro pohádala s Johnem, kterému musela znovu slíbit, že 

si zajde promluvit s policejním psychologem, jinak by jí nedal pokoj a hustil by 

do ní svoje moudra další hodinu. Prý posttraumatická stresová porucha. Ani 

hovno. 

Včera večer mu ukázala stránku s videi od Sanderse a John alespoň na chvíli 

přiznal, že se kolem těch dvou úmrtí děje něco zvláštního. A slíbil, že se dnes 

pokusí věnovat se tomu v práci a probrat to s kolegy. Ale stejně se na ni ráno, po 

tom nočním incidentu, zase díval, jako by měla o kolečko navíc. 

Seběhla na ulici, skočila do auta a vystřelila na okraj města. Do Big Hall už se 

v současnosti jinak, než po svých dostat nedalo. Zaparkovala před místem, které 

před tragédií sloužilo jako parkoviště pro zaměstnance továrny. Dnes už to byla 

jen zarostlá plocha, obehnaná rezavým plotem, který měl v sobě více děr než 

ementál. Na pozemku bylo množství rozpadajících se vraků aut, které 

nezadržitelně pohlcovala příroda a jež zde nechali rodiny některých zemřelých, 

pro které by automobil byl jen další nešťastnou připomínkou minulosti. A tak 

zde zůstaly vydány neúprosnému působení času.  

Ten dechberoucí pohled ji zcela uhranul. Musela se na chvíli zastavit a 

vychutnat si ho. Z toho místa sálala pomíjivost bytí i všeho materiálního a 

donutilo ji se zamyslet nad tím, proč se lidé neustále honí za tím, aby si koupili 

něco, co stejně nechají napospas přírodě nebo se toho sami zbaví. Přišlo jí to 

zcela nesmyslné. Místo toho, abychom si užívali čas s rodinou a svými 

blízkými, trávíme každý den vyděláváním peněz. Pořád dokola a dokola, 
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naprosto beze smyslu, jen aby se točila kolečka ekonomiky. Další z věcí, kterou 

jsme si sami vymysleli a stala se naší pomyslnou klecí. A to až do konce života.  

Zahnala své depresivní a filosofické myšlenky, týkající se smyslu bytí, a 

vyrazila podél toho, co kdysi bývalo plotem. Tráva a ostatní rostliny zde 

dosahovaly výšky pasu a kdysi rušnou stezku do továrního komplexu, by zde 

člověk hledal jen stěží. 

Katherine se brodila porostem a houštím, kterým proklouzla pod ochranu 

vysokých borovic, táhnoucích se po celém svahu až ke vstupu do Big Hall.  

Po zhruba půl hodině cesty lesem stanula na skalnaté vyhlídce nad městem. 

Naposledy se ohlédla, protože věděla, že teď již není cesty zpět a vydala se 

hlouběji do borového lesa. Čím více do něj pronikala, tím tíživější a 

depresivnější myšlenky ji vyvstávaly na mysli. V lese bylo ticho. Žádné 

všudypřítomné bzučení hmyzu ani štěbetání ptáků. Jako kdyby v něm nic nežilo. 

Také les se začal postupně měnit a okolní krajina působila čím dál více 

nehostinně. Zemi pokrývaly zčernalé zbytky mechu a travin. Stromy, z nichž 

zbyly jen zcela opadané, vyschlé a podivně pokroucené kmeny, prořídly do 

takové míry, že bylo vidět až na nejbližší budovy továrny.  

„Celá ta krajina umírá,“ napadlo Katherine.  

A skutečně tomu tak bylo. 

Konečně stanula před cílem své cesty. Do svalů jí proudila kyselina mléčná a 

po nekonečném výstupu se musela chvíli vydýchat. Svým způsobem si jí splnil 

její teenagerský sen. Kolikrát fantazírovala a představovala si tento okamžik. Tu 

chvíli, než se rozhodne udělat první krok vpřed a projít branou. 

Celým tělem jí probíhalo mravenčení. Nevěděla, co ji čeká, ale doufala, že je 

stále připravená na vše, co ji tu může potkat. 

Spletla se. 
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10. 

 

Carl seděl uprostřed opuštěné haly a čekal. Cítil, že Katherine přichází, tak 

jako věděl, že není jediný, kdo na její příchod čeká. Slyšel, jak si o ní vzrušeně 

šeptají v jazyku, kterému nikdo jiný nerozuměl. 

Přistoupil opatrně k oknu a stále ukryt ve stínu, ji pozoroval. Stála před 

branou areálu a vydýchávala se. Vypadala nervózně. Přemýšlel, jestli byl stejně 

nervózní i on, než sem poprvé vstoupil, ale nevzpomínal si. Stejně jako si 

nevzpomínal téměř na nic ze svého života. 

 

Katherine prošla okolo opuštěné strážní budky se závorou. Z lesa k ní vedla 

kdysi hojně využívaná a udržovaná cesta, kterou automobily vozily zásoby. 

Dnes však byla zarostlá natolik, že by zde i ten nejsilnější offroad se snahou 

projet nejspíš pohořel. 

Jakmile vstoupila do areálu, pocítila prudký pokles teploty, a tak si zapnula 

bundu až ke krku a na hlavu natáhla kapuci.  

„Haló, kde jsi? Chtěl si, abych přišla, tak jsem tady.“ 

V areálu panovalo dokonalé ticho. Žádná ozvěna, jako kdyby se zde zvuk ani 

nešířil a místo toho ho v sobě vzduch, jako neviditelná hradba, dokonale pohltil. 

Chvíli se rozhlížela a pak se rozhodla jít do hlavní výrobní budovy. Bylo to 

pomyslné srdce celého komplexu. Vysoká a rozlehlá stavba, ze které vedlo snad 

tisíce potrubních cest k nejrůznějším nádržím a ostatním menším budovám, 

vypadala až podezřele zachovale.  

To mohla ostatně Katherine prohlásit o celém tomto místě. Evidentně ani 

příroda nechtěla uzmout tento bohem zapomenutý kus země, protože veškeré 

stromy, křoviska i popínavé rostliny zakončili svůj růst na hranici oplocení 

pozemku. Za ním už pokračovala jen holá zem. 

Vytáhla zbraň, ke které si doma zespodu připevnila speciálně vyráběnou 

taktickou svítilnu, a druhou rukou otevřela pravé křídlo skleněných vstupních 
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dveří. Ocitla se v prázdné recepci, ze které vedli tři chodby se směrovkami do 

výrobních hal, šaten pro zaměstnance a kanceláří.  

Na to, že byla recepce před lety opuštěna během tragédie, působila 

pozoruhodně uklizeným dojmem. Přejela prsty přes odkládací desku recepce. 

„Zvláštní, ani smítko prachu,“ pomyslela si.  

Periferním viděním zahlédla pohyb v chodbě vedoucí do výrobních hal. 

Otočila se tím směrem s namířenou zbraní a snažila se zkrotit zrychlený tep. Do 

nejbližší části chodby dopadaly zbytky slunečních paprsků a svítilna neměla 

takový výkon, aby z této vzdálenosti pronikla až do tmy a odkryla to, co se v ní 

ukrývá. Katherine proto musela udělat pár kroků vpřed, než kužel světla začal 

plnit svou funkci na sto procent. Před ní se rozprostírala pouze prázdná chodba, 

nezachytila v ní však žádný náznak pohybu. Postoupila opět o kus dál do tmy a 

ta ji začala pomalu obklopovat ze všech stran. Z temnoty před sebou zaslechla 

hlasité zaškrábání o stěnu. Něco tam ni čekalo. Každá buňka jejího těla vysílala 

varovné signály, ale ona přesto udělala ještě pár dalších kroků vpřed. Od pusy jí 

začala stoupat pára. Cítila, jak se jí tma dotýká, olizuje ji svým jazykem, spojuje 

za jejími zády své ruce a tiskne ji blíže do svého nitra. Znovu se ozvalo 

zaškrábání, tentokrát o trochu blíže. Chodbou k ní doléhalo pleskání bosých 

nohou o podlahu a nesrozumitelné drmolení.  

Zadržovala dech, aby mohla odhadnout z jak velké dálky zvuky přicházejí, 

když v tom baterka zhasla.  

„Kurva!“ vykřikla téměř hystericky. Nechápala, jak se mohla svítilna vybít, 

byla úplně nová a plně nabitá. Instinktivně začala couvat. Dva, tři kroky, pak 

deset. Už byla na konci chodby, byla si tím jistá, ale najednou měla za zády 

neviditelnou překážku, kterou nemohla překonat. Opřela se do nohou vší silou, 

ale ne a ne se vymanit ze sevření neznámé síly.  

Několikrát poklepala stranou baterky o svou dlaň a na čtvrtý pokus se na 

malou chvíli rozblikala.  
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Sevření povolilo a Katherine, jež byla stále nohami naplno zapřená, ztratila 

rovnováhu a přistála na zádech před stolem recepce. Instinktivně zmáčkla 

dvakrát kohoutek pistole, ale nevystřelila.  

Nechápavě zírala s namířenou zbraní do chodby, neschopná věřit tomu co se 

právě odehrálo. Vážně se na ní něco z chodby řítilo? Vždyť nic neviděla.  

V hlavě jí hučelo a vše, co zažila před pár vteřinami, jí najednou připadalo 

jako noční můra, která vystrčila své drápy z hluboko ukrytého trezoru její vlastní 

fantazie. 

„Zvláštní, jak si s tebou dokáže hrát vlastní mysl že?“ dolehl k ní povědomý 

hlas. Katherine se s leknutím rychle přetočila na břicho a namířila směrem 

odkud hlas přicházel. Seděl tam Carl. Se zády opřenými o stěnu na ni klidně 

hleděl a ani nepohnul brvou, když na něj namířila zbraň. 

„Nevím, jestli sis toho všimla, ale před chvílí jsi dvakrát vystřelila a nic se 

nestalo. Tyhle věci tady nic nezmůžou, ale pro mě za mě to můžeš zkusit 

znova.“ 

Zamířila o kousek vedle, aby Carla netrefila a stiskla spoušť.  

Cvak! 

Nic se nestalo. 

„Co to sakra,“ procedila skrze zatnuté zuby. Vysunula zásobník a 

zkontroloval, že je plný. 

„Je to zbytečný věř mi.“ 

Postavila se zpět na nohy a pistoli nechala mířit na podlahu, nicméně se cítila 

jistější, když ji stále držela v ruce a nechtěla ji proto uklidit. 

„Proč jsi chtěl abych sem přišla?“ 

„Chtěl jsem, abys to tu viděla na vlastní oči. A chci ti taky říct pár věcí, který 

budou znít trochu šíleně a nebudou možná dávat smysl, ale kdybych ti vše řekl 

dole ve městě, tak bys mi nevěřila a měla bys mě za blázna. Stejně jako John, 

který ti nevěří a posílá tě za psychologem.“ 

„Jak o tom sakra víš?“ 
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„To není podstatné, důležité je, že nejsi blázen. Všechny ty hlasy a podivné 

halucinace, děje se to doopravdy Katherine. Ne jen v tvojí hlavě.“ 

„Jak…Jak to víš?“  

Chtěla větu pronést naštvaně, přeci jen ji ten člověk nejspíš sledoval po 

nocích. Ale cítila v sobě jen podivný zmatek a odevzdanost. 

„Už jsem vás zažil za ty roky nespočet. Vždy to má stejný průběh, jen každý 

vzdoruje jinak dlouho.“ 

„Jak to myslíš, nás?“ 

„Tebe, Dereka, Joy a mnoho dalších před nimi. A po tobě si přijdou zase pro 

další. A tak pořád dokola.“ 

„Počkej. Chceš mi říct, že ten kdo má prsty v tom, co se stalo Joy a Derekovi, 

jde teď po mě? A má na svědomí ještě víc lidí?“ 

Zmatenost byla ta tam a dostavilo se podráždění a vztek. Přiskočila ke Carlovi 

a chytla ho za paži.  

„Mám toho tak akorát, koukej mi vyklopit všechno co o nich víš!“ rozeřvala 

se na něj. 

Carl ji popadl volnou rukou za předloktí. Náhle se nemohla pohnout, celé tělo 

měla paralyzované. Sledovala, jak se mu zorničky začaly rozšiřovat a rozlévat 

do bělma až mu celé oči úplně potemněly a zčernaly. Do hlavy se jí začaly 

promítat útržkovité obrazy. Nejdříve měla problém rozeznat co na nich je, ale po 

chvíli pochopila co vidí a celým tělem se jí začala šířit panika. Byla to těla. 

Stovky těl, možná i tisíce, válejících se ve výrobních halách, podivně schoulená 

a vysušená stejně jako tělo Joy, když ji našli. Viděla Dereka, během posledních 

chvil předtím, než se oběsil. A taky Joy jak se choulí v posteli tu noc, kdy 

zemřela. Tentokrát ale nebyla všude tma, spatřila co se skutečně stalo po 

zhasnutí baterky, jako kdyby měla na očích přístroj pro noční vidění. Temné 

přízraky k ní ze stínů natahovaly své pařáty, plížily se k ní a nesrozumitelně 

drmolily. Poté se na ní vrhly, společně s jejím vyděšeným výkřikem z ní vyrvaly 

duši a v posteli zbyla jen schoulená, vyschlá a prázdná schránka. 
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Do očí jí vyhrkly slzy. Vidiny zmizely a ona opět stála na recepci. 

S otevřenou pusou zírala na Carla a klepala se, jak byla vystrašená. 

„Co…co jsou ty věci zač?“ 

„Přízraky. Nemají jméno nebo jim ho alespoň zatím nikdo nedal, protože 

každý, kdo je kdy spatřil, zemřel. Kromě mě.“  

Carl si sednul zpět na zem a s nepřítomným výrazem pokračoval. „Zajímalo 

by mě, proč zrovna já, ale to se asi nikdy nedozvím. Nějakým způsobem jsem s 

nimi propojený, stejně jako celý tohle podělaný místo. Kdybych se na to tenkrát 

vykašlal, netrčel bych teď tady.“ 

„Tak se vrať dolů do města se mnou.“ 

Pobaveně na ni pohlédl. 

„A co se vlastně tenkrát před dvaceti lety stalo?“ dodala Katherine. 

„Pamatuji si jenom pár útržků. Vlezl jsem v noci do areálu a našel tady 

spoustu těl. Udělal jsem fotografie, celé to tu prolezl a zdokumentoval. Jakmile 

začalo svítat, chtěl jsem se vydat zpět. Ale nemohl jsem, to místo se rozhodlo 

mě tady držet jako svého vězně.“ 

„Jak?“ 

„Asi bude lepší, když ti to názorně ukážu.“ 

Carl natáhl ruku směrem k recepci, přímo do dráhy dopadajících slunečních 

paprsků. To, co nastalo, nedávalo žádný smysl. Z jeho kůže i rukávu mikiny se 

okamžitě začaly odlupovat kusy popela a poletovat po recepci.  

Ucítila smrad spáleného masa a zvedl se jí žaludek. 

Trvalo to jen chvilku, protože Carl zase stáhnul ruku zpět do stínu. 

„Kdybych zůstal na denním slunci mimo tenhle komplex, jednoduše by vítr 

roznesl mé tělo po okolí, jako popel z cigarety.“  

Na chvíli ztichl a snažil se vybavit si další vzpomínky. Čím déle tu byl, tím 

méně mu paměť sloužila. Po chvilce usilovného přemýšlení však spustil dál. 

„Brzy jsem zjistil, že v areálu nejsem sám. Když přišla noc, ze všech stínu 

vylezli Oni. Byl jsem totálně vyděšený, dokud jsem si neuvědomil, že o mě 
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nejeví vůbec žádný zájem. Jsme totiž svým způsobem stejní, uvězněni ve 

stínech tohohle místa. Už navždy.“  

„A co ty stránky?“ 

„Byl to takový nápad. Slýchával jsem, jak každou noc vyrážejí do města na 

lov. Po nějaké době jsem se za nimi začal plížit ven a sledoval je. Zjistil jsem, že 

si jako své oběti vybírají jedince oslabené nějakým velkým stresem nebo 

tragickým zážitkem. Pokusil jsem se je několikrát přímo varovat, ale zcela 

bezúspěšně. Většinou přede mnou začali utíkat, párkrát se mě pokusili 

napadnout, zvláště muži, a jedna holka už byla v takovém stadiu rozrušení a 

psychického rozkladu, že přede mnou prostě vyskočila z okna. Čímž si alespoň 

zkrátila trápení a zemřela o dost příjemněji než například Joy. Celkem hodně 

z nich nevydrželo všechny ty stavy a ukončili to raději sami. Tak jsem udělal 

stránky, které po nocích spravuju z jedné nonstop internetové kavárny a snažím 

se je alespoň nějak varovat.“ 

„Panebože, kolik jich za ty roky bylo?“ 

„Desítky možná i stovka, přestal jsem je počítat.“ 

„A všichni umřeli?“ 

„Do jednoho. Hodně z nich se zabilo samo. A ti, kteří neměli dost odvahy na 

sebevraždu, trpěli až do poslední chvíle svého života. Vyrvali z nich jejich 

ubohou duši, kterou si vítězoslavně dotáhli sem, kde oslavovali a hodovali na ní, 

jako by to byl narozeninový dort.“ 

Katherine na něj jen překvapeně zamrkala a její mozek nechtěl uvěřit tomu, 

co jí povídal. Pomalu jí začaly hlavou vířit myšlenky a zachvacovala ji opět 

panika. Co bude dělat, vždyť ona je další na řadě. 

Carl se jí zahleděl do očí a důležitým tónem jí sdělil, že pokud chce být 

v bezpečí, než spolu zkusí přijít celé věci na kloub, musí se bezpodmínečně 

zdržovat v dosahu světla a nesmí se ani na chviličku sama ocitnout ve tmě. 

Navrhl, ať se domluví s Johnem a jsou přes noc neustále spolu. Pokud je s jejich 

kořistí ještě další člověk, který není v psychicky špatném rozpoložení, troufnou 

si na útok jen zřídka. Jsou jako hyeny, napadají pouze slabé a osamocené kusy. 
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Katherine chtěla Johnovi hned napsat zprávu a požádat ho, aby u ní dnes 

v noci spal, ale neměla tady signál. Rozhodla se tedy, že mu napíše až dorazí 

k autu. 

„Měla bys vyrazit zpátky, odpoledne se krátí a pokud přijde špatné počasí, je 

dost nepředvídatelné, kdy padne tma a oni za tebou vyrazí.“ 

„Děkuju,“ prohodila a naposledy se po něm podívala. Poté se vydala ke 

vchodovým dveřím odstartovat svůj závod s časem.  

Venku se obloha zatahovala a šedá mračna se pomalu spojovala v jeden celek. 

Bude muset utíkat. A to hodně rychle. 
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11. 

 

John seděl v kanceláři a nervózně pozoroval své hodinky. Blížila se pátá 

odpolední, venku se začal den pomalu chýlit ke konci a Katherine se zatím stále 

neobjevila, a to i přesto, že mu dnes svou návštěvu u policejního psychologa 

slíbila. Zkusil vytočit její číslo, ale stejně jako před hodinou, byla nedostupná. 

„Sakra,“ tiše zaklel. 

Celý den se ve volných chvílích vracel k té Katherinině stránce. Opakovaně 

se díval na videa, zda nezachytí nějaký pohyb v pozadí nebo jakékoliv jiné 

vodítko. Projel si i historii případů, na kterých Derek pracoval a zkoumal komu 

mohl šlápnout na kuří oko, ale nepřišel na nic. Jediný, s kým měl konflikty, byl 

novinář Peter Sanders, ale vzhledem k podané žalobě s celkem jasnými důkazy a 

vidinou finančního odškodnění, byl asi ten poslední, kdo by chtěl Dereka dohnat 

k sebevraždě. 

Telefon mu na stole zavibroval a on se po něm prudce vrhl, ale při pohledu na 

displej zjistil, že mu volá jen jeho matka. 

„Ach jo, zase pravidelná kontrola,“ povzdechl si. 

Jeho rodiče se odtud poté, co dokončil školu, odstěhovali do Kanady. Oba se 

do ní při dovolené na první pohled zamilovali, a tak při první příležitosti vzali 

nohy na ramena. 

„Ahoj mami,“ pronesl John. 

Z telefonu se nejdříve ozvaly jen vzlyky a smrkání. „Ahoj synku,“ pronesla 

jeho máma a v zápětí se hned zase rozbrečela. 

„Mami, co se děje. Stalo se něco?“ 

„Táta Johne…..On měl infarkt a leží v kómatu.“  

Propukla opět v pláč a když se jí podařilo alespoň trochu uklidnit, John jí 

slíbil, že ráno sedne na letadlo, aby s ní zítra mohl jít do nemocnice. Položil 

telefon a nezmohl se na nic jiného než na tupé zírání z okna. Pozoroval, jak se 

čím dál více stmívá a celým tělem se mu začal šířit zvláštní neklid. Po chvíli se 

mu podařilo zkoncentrovat svou mysl zpět, a hned si objednal a zaplatil letenku 
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na první ranní let do Vancouveru. Poté křížkem zavřel záložku prohlížeče a 

zobrazila se mu automaticky předchozí otevřená s webem od Katherine. Zůstal 

sedět jako přimražený a málem mu vypadly oči z důlků.  

Na stránkách se objevila na prvním místě její fotka. 

Zvedl telefon a zkusil se jí znovu dovolat, ale marně. Byla pořád nedostupná. 

„Kde sakra vězíš Katherine.“  

Pohlédl znovu z okna, kde již panovala tma. Jeho neklid byl čím dál větší. 

Tušil, že se dnes něco stane. 
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12. 

 

Hlava jí bolela, jak kdyby měla v mozku zaražený hřebík a celé tělo se jí 

chvělo z prochladnutí. 

„Kurva, co se stalo,“ přemýšlela nahlas. Běžela z Big Hall směrem k autu a 

pak nic, vzpomínky končili. Musela upadnout, napadlo ji. 

Posadila se a měla co dělat, aby ji ruce udržely podepřenou. Rozhlédla se 

kolem sebe, stmívalo se. Tma, blesklo jí hlavou. Nesmí zůstat ve tmě. Pokusila 

se postavit, ale nohy nechtěly poslouchat. Napočtvrté se to však povedlo. 

V dálce zahlédla světla, nemohla být daleko od parkoviště, kde nechala své auto.  

Posbírala poslední zbytky sil a dala se do pohybu. Celé tělo jí hořelo bolestí a 

v hlavě jí pískalo, ale nehodlala se vzdát. Ne pokud je tak blízko k autu. Dobelhá 

se do něj a zavolá Johnovi. 

Tma neustále houstla a k jejím uším začalo doléhat tiché, sotva slyšitelné a 

nesrozumitelné mumlání.  

Bylo jí jasné, že nemá moc času, a tak zcela ignorovala píchání v pravém 

koleni a posledních 100 metrů z lesa okolo bývalého parkoviště sprintovala, 

pokud by se to tak dalo nazvat. Svalila se na kapotu auta a sotva popadala dech. 

Plíce se jí v lačné touze po vzduchu div neroztrhly. 

Sáhla si do kapsy pro telefon, ale nebyl tam. 

„Kurva,“ zařvala a hned ji napadlo, že musel vypadnout z kapsy během pádu. 

Někde tam ležel a čekal na ni, ale nemohla se vrátit. Tma už pohlcovala všechno 

kolem a oni si pro ni vyrazili. Stala se lovnou zvěří. 

Uklidnila rozpumpované srdce, skočila za volant a vyjela směrem ke svému 

bytu. Doufala, že John na ní čeká doma a ona tak nebude sama přes noc. Už 

nikdy nesmí být. 

Zastavila před domem. Okno jejího bytu bylo stejně temné, jako přicházející 

tma. John tu ještě nebyl. Počká na něj uvnitř, určitě je na cestě. Uvaří něco 

k večeři a alespoň se u toho odreaguje. 
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Vybelhala po schodech nahoru, prošla celý byt a všude rozsvítila. Připravila si 

svíčky, baterky a náhradní žárovky. Vše, co našla dala na jednu hromadu na stůl 

v obývacím pokoji a šla se podívat do lednice. Moc toho v ní nebylo, takže 

musela improvizovat. Naštěstí John nikdy nepohrdl vejci na jakýkoliv způsob.  

Vzala tedy tři do ruky a namířila si to s nimi ke sporáku. Udělá je natvrdo 

s chlebem, tak je měl nejraději. 

Žárovka v obýváku se s hlasitým prasknutím odporoučela ze služby a 

Katherine s leknutím upustila vejce na podlahu. Nechala je tam ležet, popadla 

židli, náhradní žárovku a ihned světlo zprovoznila.  

Nesmí zůstat ve tmě, za žádnou cenu. 

Až po výměně se mohla věnovat nepořádku, který vajíčka nadělala. Došla pro 

nová vejce a tentokrát se vše obešlo bez komplikací. Dala hrnec s vodou na 

plotnu a počkala až se voda začne vařit. Osolila jí a opatrně do ní vložila vejce 

za pomoci lžíce. 

Prásk. Tentokrát to odnesla žárovka v ložnici. 

Podívala se zoufale na stůl, kde zbývala poslední žárovka na výměnu.  

Vůbec se jí do ložnice nechtělo, a tak si řekla, že si ji nechá do zásoby na 

výměnu té v obýváku. Zůstane hold celou dobu jen v jedné místnosti. 

Voda bublala a vajíčka v ní neposedně poskakovala. 

„Katherine….“   

Šepot se jí pomalu vkrádal do mysli. Měnil hlasy a snažil se ji k sobě přilákat. 

Chvíli to byl Derek, pak zase Joy a poté hlasy, které nikdy neslyšela. 

Nesměla se nechat pohltit a paralyzovat, znovu už ne. Dala si ruce na uši, 

začala si nahlas povídat, ale moc to nepomáhalo. Pořád tam byly a šimraly ji 

někde v zákoutí její mysli. Snažily se ji podmanit a přitáhnout k sobě. 

Ani nevěděla proč, ale dlaní se udeřila do hlavy a pak znovu ještě několikrát.  

A měla pocit, jako by jejich sevření na malou chvíli polevilo. Hlavou jí prolétly 

všechny ty řeči o tom, jak je bolest užitečná, jak se díky ní cítíš stále naživu a 

její pohled se zastavil na hrnci s vodou. Přišlo jí to naprosto bláznivé, nikdy 
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v životě sama sobě neublížila, ale pokud jí to má teď pomoci, nebude váhat ani 

vteřinu. 

Než si stihla vše promyslet, už měla levou ruku ponořenou ve vroucí vodě a 

do mozku se jí zabodl osten intenzivní bolesti. Podlomily se jí kolena a skoro se 

svalila na zem. Potácela ke dřezu a pustila si na poraněnou ruku studenou vodu. 

Bolest se střídala s pocitem úlevy a náhle si uvědomila, že hlasy zmizely. Sice 

skoro omdlévala, ale prozatím se jí podařilo uniknout.  

Když pohlédla na svou ruku, zděsila se, v jakém byla stavu. Až po zápěstí ji 

pokrývaly mokvavé puchýře. 

„Do prdele,“ povzdechla si a málem omdlela. Byt se s ní náhle roztočil, když 

v tom začala žárovka problikávat. Během pár vteřin se jí do hlavy opět prodíraly 

vtíravé hlasy a snažily se ovládnout její mysl. 

Nohy ji stále nechtěly naplno poslouchat, ale podařilo se jí domotat do 

koupelny a po cestě si vzít baterku a balení svíček. Zavřela a zamkla za sebou 

dveře přesně v okamžiku, kdy k ní dolehlo prasknutí žárovky.  

Rozsvítila stropní světlo i zářivku nad zrcadlem, u kterého se většinou ráno 

malovala. Zkontrolovala baterku, že svítí a vybalila pár svíček. Teprve teď jí 

došlo, že zapalovač nechala na stole vedle druhého balení. Počastovala se 

několika peprnými výrazy a pozorovala kliku od dveří, jak se pomalu začala 

hýbat nahoru a dolu.  

Za dveřmi pleskaly bosé nohy o podlahu a škvírou pod nimi se snažila 

temnota pomalu prostrčit konečky svých prstů. 

„Katherine, pusť mě dovnitř,“ lákal ji Derekův hlas. Nebo možná Johnův?  

Nebyla schopná přesně určit, čí hlas si nyní temnota vypůjčila. Nesměla se ale 

nechat zlomit, stačilo ještě chvíli vydržet.  

Vzala baterku a rozbila s ní zrcadlo na desítky malých střepů. Jeden z nich 

uchopila do pravé ruky a ve snaze vyhnat hlasy z hlavy ho lehce zařízla do 

levého předloktí. 

„Otevři mi.“  
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Zase ten podivně zastřený hlas, jehož majitele nemohla určit. Opět se řízla, 

tentokrát o kousek hlouběji a z obýváku se ozvalo nelidské zavřeštění. 

Klika se roztančila nahoru a dolů v děsivém rytmu a po chvíli začalo něco 

z druhé strany bušit a narážet do dveří s úmyslem je vyrazit. Žárovka 

problikávala a Katherine tušila, že svádí poslední bitvu. Bitvu, která se chýlí ke 

svému konci.  

Zdálo se jí, že těsně předtím, než přišla další série nárazů, zaslechla Johnův 

hlas, ale to si s ní nejspíš jen nemilosrdně pohrávala její vlastní mysl. 

Interval zhasínání světla se neustále zkracoval. Neměla moc času. Podívala se 

na střep ve své ruce a v momentě, kdy uslyšela praskot dveří vyrážených z pantů 

věděla, že prohrála.  

Mohla už pouze učinit poslední zoufalé rozhodnutí a zachránit alespoň svou 

duši. 
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13. 

 

John jel ulicemi, přeplněnými lidmi vracejících se z práce, jako o život a 

zběsile přejížděl z jednoho pruhu do druhého. Ostatní řidiči si klepali na čelo a 

zasypávali ho řadou nadávek, ale jemu bylo už všechno jedno. Šlo mu jen o to 

dorazit rychle za Katherine. Zkusil znovu vytočit její číslo, ale telefon byl stále 

nedostupný. Sešlápl plyn až k podlaze a téměř minul svůj sjezd. Naštěstí se na 

poslední chvíli stihl protáhnout mezerou mezi dvěma auty. Od sjezdu to byl jen 

kousek, párkrát zatočil a už vyskakoval před domem, kde Katherine bydlela. 

Tentokrát měl její náhradní klíče, které mu ráno dala, a tak nemusel zvonit a 

rychle vyběhl schody. Odemkl dveře, ale nemohl je otevřít. Jako kdyby byly 

zevnitř zatarasené. Už měl před očima ty nejčernější scénáře s Katherine 

v bezvědomí ležící za dveřmi.  

Zapřel se a zatlačil. Dveře povolily a vpustily jej do bytu. K jeho překvapení 

za nimi ovšem nic, co by jim bránilo v otevření, nebylo.  

V bytě byla příšerná zima a tma. Zatažené žaluzie nepropouštěly ani paprsek 

světla z pouličních lamp a nebýt světla z chodby, neviděl by zhola nic. Zkusil 

vypínač, ale žárovka byla prasklá. Došel k oknům, vytáhl žaluzie a vrátil se 

zavřít dveře od bytu. Teď už zde bylo sice dost světla, ale ještě si pro jistotu 

přisvítil malou baterkou, kterou nosil vždy u sebe.  

Až nyní si všiml problikávajícího pruhu světla pode dveřmi koupelny. Zkusil 

zalomcovat klikou, ale byly zamčené. 

„Katherine, pusť mě dovnitř,“ zařval z plných plic, ale odpovědi se mu 

nedostalo. „Otevři mi.“ 

Zkusil narazit ramenem do dveří a vyrazit je. Po několikátém pokusu se mu to 

skutečně povedlo, ale místo úlevy přišla ledová sprcha, která ho donutila 

padnout na kolena. 

V koupelně seděla Katherine s vyděšeným výrazem v očích a v ruce držela 

střep z rozbitého zrcadla, kterým si prořízla hrdlo. Podlahu i její oblečení 



46 
 

pokrývala vrstva čerstvé krve. Zmateně na něj naposledy pohlédla a poté se 

bezvládně sesunula k zemi. 

John sevřel její nehybné tělo v náručí a rozplakal se. Cítil se zlomený a 

naprosto bezmocný. Naposledy ji políbil na tvář, když v tom praskla žárovka. 

„Johne….“ ozval se z dálky její hlas. 


