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1. 

 

„Pojď sakra. To jsme museli dostat do party zrovna tohohle debila? To je 

snad za trest,“ prohodil posměšně Petr. 

„Tak ho necháme někde v lese a budeme mít klid,“ přitakal Milan a oba se 

rozesmáli. 

„Nechte toho kluci,“ napomenula je Klára. „Seš v pohodě Fílo?“ otočila se 

k němu s přátelským úsměvem. 

Filip se zvedl ze země a oklepal ze sebe jehličí. Stačila chvilka nepozornosti, 

podkopnutí nohou a hned se do něj ty dva pustili. Z hloubi duše je nesnášel. Byli 

to takový ty libový frajírci a největší machři ve třídě. Pro něj to však byli jen dva 

idioti, co jsou zlý na ostatní a oni je za to ještě obdivují. Paradox. 

„Jo jsem. Děkuju,“ usmál se na Kláru, ale vzápětí toho zalitoval. 

„Na koho se kurva usmíváš? Ale, ale. Tobě se tady Klára líbí, že jo?“ pustil se 

do něj hned Petr a objal Kláru okolo ramen, aby dal jasně najevo, ke komu dívka 

patří. 

Denní světlo už se pomalu vytrácelo a nadvládu přebírala noc. Měsíc, který 

byl Zemi nejblíže za posledních 20 let, jim zářil na cestu, a tak mohli nechat 

telefony se svítilnami uklizené v kapsách.  

„Ježiši, nechte ho na pokoji a pojďte už nebo do cíle tý trapný bojovky nikdy 

nedorazíme. To je fakt kurevská nuda tohleto, si myslej že je nám deset nebo 

co?“ Kristýna demonstrativně pochodovala dál do houstnoucí tmy, aby dala 

najevo, že už chce mít tohle noční dobrodružství za sebou a těší se zpět na 

pokoj. Ne proto, že by se snad bála, ale nevzala si sebou dost trávy. Dva jointy 

stihla s klukama vyhulit už po cestě a v kapse jí zbýval poslední. 

Zbytek skupiny se vydal urychleně za ní. Přeci jen kdyby se nevrátili všichni, 

tak by měli dost veliký problém. Už takhle byl Petr i Milan pod drobnohledem 

vychovatelů a učitelů. Petra už málem včera poslali domů, ale nakonec dostal 

milost, neboť zítra stejně odjíždějí. 
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„Poslední večer a my musíme místo diskotéky plnit nějakou přiblblou 

bojovku, kdo to sakra vymyslel?“ pronesl podrážděně Petr. 

„No řekla bych, že nám to napálila třídní za trest. Po tom, jak si na ní včera 

byl drzej, bych se ani nedivila. Musí jí bejt úplně jasný, že jsme se na 

závěrečnou diskotéku těšili, takže si nám to v podstatě posral. Děkujeme pěkně.“ 

„Drž hubu ty krávo!“ 

„Petře nech toho,“ snažila se ho uklidnit Klára. 

„Co je? Vždyť se na diskotéku těšila stejně jenom proto, aby tam mohla 

očumovat holky. Lezba...“ Dál už nestihl nic dodat, protože ho umlčel Kristýny 

pravý hák, který zasáhl jeho nos. Netrefila se moc dobře, ale na to, aby zmlknul, 

to stačilo. Vstal a hned se napřahoval, že jí ránu vrátí, ale Klára ho zastavila. 

„Vykašli se na to, budeš mít akorát další průšvih.“ 

Otřel si krev pod nosem a rozhlédl se kolem. “Řekl bych, že nás tady 

kapitánka týmu ztratila. Kurva, vždyť se tady už hodinu motáme uprostřed 

ničeho. Kdybyste poslouchali mě, a ne tady slečnu chytrou, tak už jsme mohli 

bejt dávno zpátky.” 

Kristýna se na něj dál drze usmívala a chtěla mu něco sarkasticky odpovědět, 

ale Klára je z jejich přestřelky vyrušila.  

„Hele, kde je Filip?“ 

Milan se zmateně otáčel dokola a rozhlížel se po okolí. Petr i Kristýna začali 

také pátrat, ale po Filipovi nebyly nikde žádné stopy. 

„Filipeee!“ spustila Klára a po ní i ostatní. Střídavě volali na všechny strany, 

ale odpovědí jim bylo pouze ticho nočního lesa a šumění zvedajícího se větru, 

který z dáli přinášel bouři. 

„Filipe, jestli je to nějakej blbej vtip, tak si mě nepřej,“ přidal se k ostatním i 

Petr, ale v tu ráno ho Klára zpražila pohledem. 

„Sakra, vždyť ještě před chvílí stál vedle mě!“ ozval se vyděšeně Milan. I 

jemu začalo pomalu docházet, že se o žádný hloupý žert nejedná. 

Vítr nabíral na síle a přinesl s sebou slabé mrholení, doprovázené hřměním 

v dálce. 
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„Sakra to není dobrý, žene se sem pěkná bouřka,“ poznamenala Kristýna. 

Už se domlouvali na tom, že se rozdělí a každý se vydá hledat jiným směrem od 

cesty, když v tom jejich debatu přerušil blesk, následovaný mohutnou ranou a 

tříštěním dřeva, jak blesk uhodil do stromu vzdáleného sotva 100 metrů od nich. 

Všichni se lekli tak, že si div nenadělali do kalhot, ale díky chvilkovému 

osvětlení okolí, zahlédla Klára v dálce siluetu postavy a hned všechny 

vyburcovala ke sprintu tím směrem. 

Filip stál jako zhypnotizovaný a vůbec nevnímal, jak s ním ostatní cloumají. 

Upřeně zíral na zarostlou cestu, na jejímž konci se tyčila stará, rozpadlá 

barabizna. Střecha byla na několika místech propadlá do prvního patra, okna 

vymlácená a díra v místech, kde bývaly dveře, zvala všechny kolemjdoucí na 

návštěvu. 

Prásk. Blesk opět uhodil kousek od nich a rozštípl další strom. Leknutím 

nadskočili, Petr s Milanem popadli Filipa a všichni se bez rozmýšlení rozeběhli 

k domu. 

Vzduch uvnitř byl nasáklý vlhkostí a plísní, stěny zčásti porostlé mechem a 

dřevěnou podlahou už si před lety prorazila cestu vegetace. 

Kluci položili Filipa a chtěli se vydat na průzkum domu, ale Kristýna je 

zastavila rukou. 

„Slyšíte to?“ 

„Co máme slyšet, vždyť je tu úplný ticho“ odvětil Petr. 

„Právě, ale venku zuří bouřka. Měli bychom přece slyšet déšť, vítr a hromy.“ 

Všichni ztichli a napnuli uši, ale nepodařilo se jim zachytit jediný zvuk. 

„Divný,“ pronesl Milan v tu samou chvíli, kdy do domu uhodil blesk a 

všechny oslepilo prudké bílé světlo. 
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2. 

 

Filip se probudil jako první a dával dohromady útržkovité vzpomínky. 

Přemýšlel, co se stalo a jak se sem dostal. Rozpomínal se na hádku s klukama. 

Poodešel dál od ostatních, aby nemusel jejich výměnu názorů poslouchat, 

zaslechl třesknutí blesku a pak už jen tma. 

Kristýna, Klára, Petr i Milan okolo něj leželi na zemi a spali. Promnul si oči a 

rozhlédl se po pokoji. Vyjma dřevěného stolu a pěti židlí se v něm nic 

nenacházelo. Stropní trámy, podlaha i stěny byly z kulatin dřeva, z čehož 

usuzoval, že se nacházejí v nějakém srubu. Ve srubu uprostřed hlubokých lesů, 

jak mu napověděl pohled z okna. Jediné, co z něj totiž viděl, byla zelená pláň ve 

svahu před oknem a koruny stromů táhnoucích se do nekonečné dálky. 

Nedávalo to žádný smysl. Byli přece na škole v přírodě, sice v šumavských 

lesích, ale tohle vypadalo jako kdyby se ocitli někde uprostřed Aljašské 

divočiny, vzdálené tisíce kilometrů od civilizace. 

Z pokoje vedli dvoje dveře do dalších místností a schody nahoru do patra. 

Filip se rozhodl, že se tu trochu rozhlédne, než se ostatní vzbudí, a tak potichu 

vyšel po schodech. Dával si dobrý pozor při našlapování, aby žádný ze schodů 

nezavrzal. V prvním patře byl pouze jediný pokoj, který svou rozlohou zhruba 

odpovídal tomu, ve kterém se probudil. Co se vybavení týče, byl zařízen ještě o 

něco skromněji. Nacházelo se v něm pouze staré křeslo s rudým potahem, před 

kterým byla na zemi položena zavřená kniha vázaná v kůži. Tlustá vrstva prachu 

pokrývající její desky Filipa jen ujistila o opuštěnosti tohoto místa. Rukou je 

otřel a okamžitě se rozkašlal, jak se všude rozlétly miliony prachových částic. 

Druhou rukou si rychle vytáhnul z kalhot spodek trička a překryl si jím ústa, aby 

se nerozkašlal. 

Kniha návštěv hlásala titulní strana knihy, jejíž název byl vyveden okrasným 

zlatým písmem. Otevřel ji a prolistoval si několik stran. Na všech byl pouze 
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seznam jmen, z nichž některá byla přeškrtnutá a jiná ne. Žádná data ani jiné 

upřesňující údaje. 

Rozvířený prach ho opět zaškrábal v krku a donutil potichu zakašlat, když 

v tom zaslechl zezdola pohyb. Ostatní se už zřejmě také začali probouzet. V 

rychlosti prolistoval knihou k poslední popsané stránce a strnul uprostřed 

pohybu s otevřenou pusou. Bylo tam pouze 5 jmen:  

 

Filip Fořt 

Klára Lomnická 

Petr Kříž 

Milan Kulič 

Kristýna Palačová 

 

V přízemí se začaly ozývat kroky. Někdo další už byl také vzhůru a rozhodl 

se, stejně jako Filip, vše potají prozkoumat.  

Filip zaklapl knihu a přemýšlel, kam by ji mohl schovat. Jedinou možnost 

v místnosti však představovalo křeslo. Jediné, co ho v tu chvíli napadlo bylo, že 

ji zastrčí zezadu za potah. 

V momentě, kdy knihu ukryl, se zdola ozval vyděšený křik. V první chvíli se 

tak lekl, že nebyl schopen se pohnout, ale když se výkřik ozval znovu, poznal 

Kláru a rozeběhl se dolů. Všichni už evidentně byli vzhůru, neboť v místnosti 

nikdo nebyl.  

Z chodby vlevo zaslechl křik, doprovázený hlasy ostatních, kteří Kláru 

utěšovali. Jakmile se objevil, všichni na něj hodili vyčítavý pohled, jako kdyby 

to byla jeho vina. Jediný, kdo k němu neobrátil oči byla Klára, která seděla zády 

opřená o stěnu a strnule zírala na zeď naproti sobě.  

Téměř celou její plochu zdobil nápis. Nápis vytvořený krví. 

 

“SMRT JE JEDINÝM VÝCHODISKEM!” 
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Pod ním se na podlaze povalovala useknutá lidská hlava bez těla. 
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3. 

 

„Slyšela jsem dvě tupé rány a smích. Nejdřív jsem myslela, že se mi to jen 

zdá, ale pak mi došlo, že to přichází zpoza zdi. Tak jsem chvíli sbírala odvahu, 

ale nakonec jsem se odhodlala vyrazit. Nikde jsem neviděla Filipa a bála se, 

jestli se mu něco nestalo. Vím, že jsem měla někoho vzbudit a taky jsem se 

chystala. Chtěla jsem jenom nakouknout za roh do další místnosti.“ 

„To jsi teda někoho vzbudit měla do hajzlu!“ vykřikl podrážděně Petr. 

Klára se zadívala zpět na zeď s nápisem a poté uhnula pohledem směrem ke 

dveřím v rohu. Spodní ret jí rozvibroval rozrušením a z očí jí kanuly slzy. 

Kristýna Petra okřikla, ať ji nechá vyprávět. Ten teatrálně rozhodil rukama a 

vzdálil se od skupinky obklopující Kláru, při čemž dotčeně kroutil hlavou. 

Klára se zhluboka nadechla a pokračovala. „Vystrčila jsem hlavu za roh a 

nakoukla do chodby. V tom jsem zaslechla znovu ten smích. Byl zvláštní. 

Radostný, ale zároveň šílený a hysterický. Něco jako smích člověka, který se 

právě psychicky zhroutil. Instinktivně jsem se zase schovala zpět, ale stejně mi 

to nedalo a musela znovu nakouknout. Jediné, co jsem viděla bylo, jak někdo 

zatáhl tělo do těch dveří a zabouchnul je. Pak jsem se doplížila podívat sem a 

zbytek znáte.“ Jakmile dovyprávěla svůj hrůzný zážitek, tak se rozplakala. 

Petr nadále postával stranou od celé skupiny a více než vyprávění jeho 

přítelkyně, ho zajímaly zavřené dveře. Co se za nimi mohlo ukrývat? Opatrně k 

nim přistoupil a zkoumavě si je prohlížel. Byly celé dřevěné, bez jakéhokoliv 

viditelného poškození. Několikrát na ně zaťukal a začal lomcovat klikou. 

Bezúspěšně, byly zamčené. Zkusil do nich vrazit ramenem, ale dveře 

nepovolily. 

“Co to sakra děláš?” obořil se na něj Milan. 

“Vás snad nezajímá, co je za těma dveřma?” otočil se čelem k ostatním. 

Z druhé strany se ozvalo zaklepání. Petr odskočil ode dveří, zakopl a přistál 

na zemi před ostatními. 
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“No jo, hrdina se pozná,” vysmála se mu Kristýna, ale při dalším zaklepání ji 

smích přešel. 

“Co se to tu sakra děje,” vykřikl vyděšeně Filip. 

“Nemám páru, ale měli bychom odsud rychle vypadnout,” odpověděl mu 

Milan v okamžiku, kdy začala klika divoce poskakovat nahoru a dolů, jak s ní 

někdo na druhé straně lomcoval. 

Milan s Petrem popadli Kláru, která byla stále v šoku a všichni se s 

vyděšeným křikem vrátili zpátky do místnosti, kde se před chvílí probudili.  

Filip otevřel vchodové dveře a zůstal zaraženě stát. 

“Co to kurva…” 

“Co děláš Filipe, uhni sakra z těch dveří. Padáme z tohohle zkurvenýho 

místa,” rozeřval se na něj Petr, který přenechal starost o Kláru Milanovi a sám se 

více zajímal o to, jak vzít nohy na ramena. Jakmile nahlédl ven přes Filipa, 

pochopil a zůstal stát stejně zaraženě jako on. 

Ačkoliv byl při pohledu z okna slunečný a jasný den, za dveřmi na ně čekala 

hluboká a neprostupná tma. Rozeznával menší, otevřený prostor před domem a 

obrysy stromů, rýsujících se na jeho konci. 

Petr se tmy nebál a neměl problém strávit klidně sám celou noc v lese, ale 

tahle tma byla jíná. Bylo na ní něco cizího, něco jiného. Připadalo mu, jako by 

ho pozorovalo tisíce očí, které čekají až vystoupí z bezpečí světla a budou se na 

něj moci vrhnout. Zmocnil se ho strach a byť si to neuvědomoval, tak on i Filip 

pomalu ustupovali zpět ode dveří, až se ocitli uprostřed místnosti. 

Starost o Kláru mezitím převzala Kristýna, zatímco Milan zpoza rohu a 

nahlížel zpátky do chodby. Dveře zůstaly zavřené. Klika se nepohnula ani o 

milimetr. 

“Kurva, co budeme dělat?” prolomila ticho Kristýna. 

“Zavoláme policajty,” navrhl Milan. 

“Máte někdo signál? Já jsem totiž mimo, ani čárka,” ozvala se Kristýna po 

letmém pohledu na displej svého přístroje. Odpovědi ostatních však byly stejně 

zamítavé. 
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“Do prdele! Budeme muset zůstat tady, dokud se nerozední. Já do tý tmy 

nevlezu ani za zlatý prase.”  

“Výjimečně souhlasím s Petrem,” přidal se Filip. 

Milan přestal hlídkovat, popadl jednu z dřevěných židlí a několikrát s ní 

praštil o zem, dokud se nerozlámala tak, aby od ní od mohl oddělit nohu. 

Podal ji Petrovi a pak pokračoval v demolici, dokud každý v ruce neměl jednu 

improvizovanou zbraň.   

“Mohli bychom se schovat nahoře, je tam jen jeden pokoj, tam by nás nikdo 

neměl překvapit,” ozval se Filip. 

“Dobrej nápad, pojďte,” rozkázal Milan. Petr však rukou, ve které držel jednu 

z nohou, zastavil Filipa. “Cos tam nahoře vůbec dělal,” zeptal se podezřívavě. 

“Nic, chtěl jsem se tam jen rozhlédnout.” 

Petr nic neříkal, jen uhnul rukou a stále ho pozoroval. Nevěřil mu ani slovo. 

“Sakra, neříkal jsi, že je tu jen jeden pokoj?” ozvalo se shora. Rychle vyběhli 

po schodech za ostatními a Filip zůstal vyjeveně stát. 

“Co to…ty dveře tady předtím nebyly.” 

“Děláš si z nás prdel?” obořil se něj hned Petr. 

“Nech toho, třeba je jenom předtím přehlédl,” vložila se mezi ně Kristýna a 

šla se podívat ke dveřím. Opatrně zkusila kliku a zatlačila. Dveře se vrzáním 

otevřely a za nimi se objevila malá, perfektně uklizená ložnice s manželskou 

postelí. Petr se kolem ní protáhl a rychle místnost prozkoumal. Shledal ji jako 

bezpečné útočiště dokud nepřijde denní světlo a s ostatníma se domluvil, že se 

vždy část prospí a jedna dvojice bude na hlídce u dveří. 

První na hlídku se postavili Kristýna s Filipem, druhou pak převezmou Petr s 

Milanem. Kláru, která byla stále ještě otřesená, z hlídkování vynechali, aby si 

mohla odpočinout a dát se dohromady. 

Kristýna s Filipem zavřeli dveře a posadili se na zem. Chvíli spolu debatovali, 

ale Kristýna si po chvilce nasadila sluchátka a pustila si hudbu z telefonu, čímž 

dala jasně najevo, že nemá o další hovor zájem. Filip nervózně hleděl směrem 
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ke schodům a křečovitě svíral dřevěnou nohu židle, zatímco jeho společnice 

vypadala naprosto uvolněně.  

Jeho myšlenky se stočily ke knize, kterou ukryl do křesla. Nejraději by ji 

vytáhl a začal pročítat, ale nechtěl, aby o ní někdo věděl. Mohlo by to všechny 

ještě více rozrušit. Navíc nebyl schopen pochopit, jak může být při pohledu z 

okna den, a přitom za dveřmi panovat noc. A kde se tady sakra bere světlo, 

neviděl ani jednu žárovku, a přesto je všude dokonale vidět. Tohle místo bylo 

víc než zvláštní, protože tu evidentně nic nedávalo smysl. 

“Co to posloucháš?” zkusil znovu navázat rozhovor. Potřeboval dostat ty 

děsivé myšlenky z hlavy, a to se mu v tichu určitě nepodaří. 

Kristýna si trochu otráveně vyndala jedno sluchátko a nabídla jej směrem k 

Filipovi. Ten se posunul až k ní a zasunul si jej do ucha. Dolehly k němu 

kytarové riffy spolu s klávesovými tóny v pozadí. Zpěvák měl podmanivý, skoro 

až hypnotický hlas, ze kterého byly cítit silné emoce a občas ho doplňoval 

jemným řevem.  

 

“Forgive me mother for I have sinned 

By being what my father's always been 

I am relentless, I choose life 

My spirit won't be lost in darkness tonight” 

 

“Co to je za skupinu?” 

“The Relentless,” odpověděla mu znuděně Kristýna. 

“Chceš si poslechnout víc jejich písniček? Klidně ti to na chvilku půjčím a 

trochu si protáhnu tělo.” 

Filip souhlasil a vzal si od ní mobilní telefon. Přepnul na přehrávači na další 

song, který nesl název Let him burn. Ten byl na jeho vkus až moc agresivní, ale 

přesto měl něco do sebe. 

Kristýna mezitím vstala a protahovala své přesezené tělo. Periferním viděním 

vnímala, jak si ji Filip prohlíží. Všichni ho brali jen jako třídního otloukánka a 
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každý si do něj občas rád šťouchnul nebo jeho směrem pronesl nějakou urážku. 

Ale jí připadal celkem fajn.  

Jakmile skončila s protahováním, sedla si zpátky k Filipovi a beze slova si na 

jeho rameno položila hlavu. Během pár vteřin spokojeně usnula. 

Filip se tvářil, jako že je naprosto v pohodě, ale uvnitř byl hodně překvapený, 

zmatený a vzrušený zároveň. Nebylo úplně zvykem, že by se v jeho blízkosti 

ocitla nějaká holka a o fyzickém kontaktu nemohla být ani řeč. Seděl naprosto 

nehybně, aby ji náhodou neprobudil a spokojeně pokračoval v poslechu celého 

alba.  
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4. 

 

Petra probudilo škubnutí vlastní ruky. V pokoji byla neuvěřitelná zima, jako 

kdyby se vzbudil někde uprostřed Sibiře. Chvíli se dezorientovaně rozhlížel, než 

si vybavil, kde je. Pokoušel se rukou nahmatat Kláru, ale nebyla tam. Stejně tak 

jako Milan. Z vedlejší místnosti k němu dolehl zvuk rozhovoru. Poslepu vyrazil 

rovně, než rukou nenarazil na zeď a pak po ní šátral, dokud nenašel kliku. Tělo 

se mu celé třáslo zimou a pouhé její stisknutí, pro něj představovalo nadlidský 

úkol. Otevřel dveře a okamžitě ho oslepil příval prudkého světla. Na kůži ucítil 

teplo slunečních paprsků a jakmile byl schopen udržet oči otevřené déle než jen 

zlomek vteřiny, zůstal užasle stát. Ocitl se na malé terase a před ním se na 

všechny strany rozprostíral hustý les. Koruny stromů hrály všemi různými 

barvami, jako by byl ten nejkrásnější podzimní den. Pod terasou leželo menší 

otevřené prostranství porostlé trávou a na něm spatřil Milana s Klárou, jak spolu 

leží na dece. 

Zkusil na ně zavolat, ale hlas z něj žádný nevyšel. Podle pohybů to vypadalo, 

že si Klára s Milanem povídají, smějí se, ale on neslyšel ani slovo. Uvědomil si, 

že okolo něj vládne naprosté ticho. Jediný zvuk, který k jeho uším z dálky 

doléhal, bylo pravidelné, kovové vrzání. 

Milan s Klárou seděli až podezřele blízko sebe a po chvíli se začali nesměle 

tisknout k sobě. Petr se pokusil znovu zařvat, ale opět bezúspěšně. V momentě, 

kdy se vášnivě políbili, už to nevydržel a otočil se, aby mohl seběhnout přes 

dům a vyřídit si to s tím zrádcem dole. Překvapeně však ztuhnul, neboť tam, kde 

byly před chvílí dveře, nyní byla zeď. 

“Co to…,” utrousil zaraženě, ale moc se nezdržoval přemýšlením a naklonil 

se přes zábradlí, aby zjistil výšku terasy. Ta dle jeho odhadu nebyla vyšší než 

dva a půl metru, a tak přelezl plaňky, které tvořily zábranu na jejím okraji a 

začal se opatrně spouštět dolů. Jakmile měl nohy zhruba 30 centimetrů nad 

zemí, pustil se rukama a očekával rychlý dopad na zem.  
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Místo toho však přišel pád. Dlouhý, pomalý a nekontrolovatelný. Padal do 

tmy, která ho obklopovala a byla tak hustá, že mu přišlo jako kdyby klesal do 

nekonečně tmavých hlubin oceánu. Ze všech sil se snažil máchat kolem sebe 

rukama, ale nebylo mu to nic platné. Jeho tělo i mysl byly podivně omámené a 

temnota mu začala prostupovat až do konečků prstů. Nezbyla mu už žádná síla, 

aby mohl vzdorovat. 

Náhle ucítil pod nohama pevnou zem. Vyděšeně zíral před sebe a srovnával si 

myšlenky. Netušil, co se právě stalo, kde je nebo zda je vůbec při vědomí. 

Nezdá se mu to? Byl zmatený a několik minut neschopný jakéhokoliv pohybu.  

Během té doby se tma kolem něj lehce rozestoupila a on před sebou rozeznával 

travnaté prostranství, které viděl z terasy a začátek lesa na jeho konci. Za sebou 

pak spatřil zeď domu. 

Po Milanovi s Klárou nebylo ani stopy. K jeho uším znovu dolehlo kovové 

vrzání. Jednou rukou se dotkl stěny a vyrazil podél ní k rohu domu. Čím více se 

k němu přibližoval, tím byl zvuk hlasitější a intenzivnější. Těsně předtím, než k 

němu dorazil, měl pocit jako by rezonoval celou jeho lebkou a chtěl ji roztrhnout 

zevnitř. 

Jakmile vyklonil hlavu, nastalo ticho. Tíživé a znervózňující ticho. Spatřil 

podobné travnaté prostranství s jedinou odlišností, v jeho prostředku stála stará 

rezavá houpačka, na které zády k němu seděla dívka. Soudě podle postavy jí 

mohlo být něco okolo osmi, možná deseti let. Pokusil se na ní zavolat a zeptat se 

kde se to ocitl, z úst mu však opět nevyšla ani hláska.  

Dívka seděla nehybně, a aniž si to Petr uvědomil, vyrazil jejím směrem. 

Rukou se jí pokusil poklepat na rameno, ale jakmile se k ní začal natahovat, s 

trhnutím otočila hlavu jeho směrem. Petr se lekl tak, že udělal 3 kroky zpět a 

upadl na zadek. Ze zdeformovaného obličeje na něj z míst, kde měly být oči, 

civěly pouze prázdné důlky. Dívka otevřela ústa, z nichž se vyvalily červy spolu 

s tmavou tekutinou, která jí po bradě stekla až na hrudník. 
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Petrovi se zvedl žaludek a rukama i nohama se odstrkoval od země, aby se 

dostal co nejdále od té obludnosti. Ta k němu několika trhanými pohyby 

natočila hlavu stranou, jako by se ho snažila podle zvuku najít. 

Zastavil se a se zadrženým dechem čekal, co se bude dít. Dívka vstala z 

houpačky, která se dala do pohybu a začala opět vrzat. Potácivým krokem ji 

obešla, ale jednou rukou se stále přidržovala. Díky nejisté chůzi to vypadalo, že 

každou chvíli upadne. Připomínala mu neohrabané zombíky z filmů jako 

Resident evil. Jenže tohle nebyl film. 

Pustila se houpačky a pomalu začala postupovat jeho směrem. Petr se začal 

po zadku odsouvat, jak jen nejtišeji dovedl, když v tom ho někdo zezadu popadl 

za ruce. Srdce mu vyskočilo až do krku a on se vyděšeně podíval nejdříve na 

jednu, a poté na druhou stranu. Za každé zápěstí ho drželo několik rukou 

vynořujících se přímo ze země. Pokusil se vykroutit ze sevření, ale bezúspěšně. 

Podíval se zpátky před sebe a spatřil zdeformovaný obličej dívky v těsné 

vzdálenosti od toho svého. Cítil její zkažený dech, který byl nasycen hnilobou. 

Mezi zkaženými zuby se jí kroutily červy a jemu se znovu zvedl žaludek, jehož 

obsah začal stoupat směrem vzhůru a naplňovat mu krk. V tu samou chvíli mu 

ústa překrylo několik rukou a další popadly jeho hlavu, aby se nemohl pohnout. 

Obsah žaludku se mu přemístil do úst a on se ho instinktivně pokusil spolknout. 

Za prvním stažením žaludku však následovalo další a další, a on se začal dusit, 

jak nestíhal zvratky polykat. S vyděšeným pohledem, upřeným do prázdných 

očních důlků, upadl do bezvědomí. 
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5. 

 

Kristýna spala tvrdě jako špalek, čehož Filip využil k dalšímu prozkoumání 

knihy schované za potahem křesla. Přestože nevypadala nikterak objemně, 

nemohl se při jejím prolistování dostat na konec. Vždy došel jen k předposlední 

stránce, za kterou následovala další předposlední stránka. Co se obsahu týče, 

nebyla nijak zajímavá. Každý list byl důkladně popsán několika skupinami 

jmen, které od sebe byly odděleny tlustou čarou. Někdy se ve skupině nacházelo 

pohromadě i dvacet jmen, jindy zase jen dvě. V každé z nich byla navíc všechna 

jména, s výjimkou jediného, přeškrtnuta. Vždy jen jediné jméno. Filip 

přemýšlel, co by to mohlo znamenat, ale na nic kloudného nepřišel. Do očí ho 

však praštilo něco jiného. Na jedné ze stránek našel opět jméno Kristýny. Pod 

ním však byla další dvě, obě červeně přeškrtnutá. 

 

Kateřina Palačová  

Vojtěch Palač  

 

Zaraženě zíral na list papíru, když v tom koutkem oka postřehl, že se jeho 

spolužačka probírá. Co nejtišeji zaklapl knihu a uklidil ji zpět do křesla. Poté 

předstíral, že se protahuje a vůbec neví o tom, že se probouzí. 

“Dobré ráno. Teda pokud je vůbec ráno,” rozesmála se Kristýna, načež 

několikrát pořádně zívnula. 

Než ji Filip stačil odpovědět, vyřítila se z pokoje Klára a s hysterickým 

výrazem ve tváři volala Petrovo jméno. Filip s Kristýnou na sebe hodili zmatený 

pohled a než stihli cokoliv říct, vyběhl z pokoje i Milan a seběhli po schodech 

do přízemí. 

“Co blbnete?” vykoktal ze sebe Filip tak tiše, že se ani jeden z dvojice 

neotočil. Kristýna se tvářila stejně nechápavě. Nezbylo jim než se zvednout a 
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následovat dvojici spolužáků o patro níž. Tam však nalezli pouze otevřené dveře 

ven z chaty, kde stále panovala neprostupná tma. 

“Kurva, neměl by už bejt den? Zase tak dlouho jsem nespala ne?” 

“Myslím, že ne,” odpověděl Kristýně zaraženě Filip. 

Ze tmy k nim dolehlo volání a po chvíli se jim podařilo spatřit i světlo 

pohybující se v dálce. Filip vytáhl telefon, zapnul si na něm svítilnu a už málem 

vyrazil do tmy, když si všiml, jak Kristýna ustoupila zpátky k domu. 

“Mám skoro vybitou baterku,” pronesla s omluvným výrazem a chytila ho za 

ruku. “Neměl bys tam chodit. Prosím nechoď.” 

Filip zaváhal. Kristýna se k němu chovala hezky a rád by s ní zůstal uvnitř, 

ale někde tam venku byla Klára a nemohl ji tam nechat samotnou. Vytrhl ruku z 

jejího sevření a vydal se vstříc neprostupné temnotě, která ho během pár vteřin 

pohltila do svého nitra.  

Kristýna zůstala stát mezi dveřmi a sledovala vzdalující se tečku světla. Chlad 

jí pronikal skrz oblečení i kůži, až se začala třást. Zavřela dveře s vědomím toho, 

že neví, zda alespoň jednoho z nich ještě někdy uvidí. 

Filip utíkal směrem ke dvěma vzdalujícím se světelným bodům, ale měl pocit 

jako by ho něco drželo přikovaného na místě. Ať se snažil sebevíc, světla se od 

něj neustále vzdalovala až zmizela mezi stromy. 

“Sakra,” procedil mezi zuby a ohnul se do předklonu, aby se mohl vydýchat. 

Když se mu přestala točit hlava a mohl se opět narovnat, zjistil že stojí na 

přelomu mýtiny a lesa. Zmateně se rozhlížel kolem sebe a svítil do všech směrů. 

Bylo těžké se ve tmě orientovat a odhadovat vzdálenosti, ale přísahal by, že se 

vydýchával tak někde v polovině prostranství. Nervózně přešlapoval na místě a 

dodával si odvahu, aby konečně vykročil. Když se odhodlal a udělal první krok, 

narostlo o kousek jeho sebevědomí a zkrátila se doba, kterou potřeboval k tomu 

dalšímu. Než si to vůbec uvědomil, prodíral se mezi stromy hlouběji do lesa 

směrem ke světlům, která teď konečně zastavila na místě. Chystal se na svoje 

spolužáky zařvat, ale v ten okamžik ho ze strany popadla něčí ruka a strhla ho k 

zemi. K jeho překvapení to byla Klára, která mu prstem naznačovala, aby byl 
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tiše a snažila se mu zakrýt svítilnu telefonu. Byla k smrti vyděšená, ale zároveň 

něco v jejím výrazu naznačovalo, že ho ráda vidí. Nechápal, co se to děje, ale 

raději zhasl svítilnu a uklidil telefon do kapsy. Pak zamžoural do tmy směrem, 

kde byla stále nehybná světla, ale Klára ho hned začala tahat opačným směrem. 

“Pojď, musíme odtud pryč,” zašeptala. 

“Co to sakra má bejt? Já si myslel, že ty světla jste ty a Milan.” Než mu 

stačila odpovědět, ozval se z lesa bolestný výkřik. “Pane bože, to byl Milan?” 

Klára však znovu popadla jeho ruku a táhla ho k okraji lesa. Ozval se další 

výkřik, tentokrát o něco blíže k nim, následovaný praskáním větví a blížícím se 

dupáním. 

“Dělej kurva, musíme vypadnout,” rozječela se hystericky Klára a rozeběhla 

se poslepu mezi stromy. Filip opět vytáhl telefon a zapnul svítilnu. 

“Počkej sakra, akorát narazíš do nějakýho stromu nebo si zlomíš nohu,” 

zařval a rychle ji doběhl. Praskání větví je neustále dohánělo, a tak přešli do 

maximálního sprintu, dokud nevyběhli z lesa zpět na mýtinu před domem. 

“Počkejte na mě” ozvalo se za nimi a oba se jako na povel otočili. Mezi 

stromy se potácel Milan, kterému se vyčerpáním podlamovaly nohy. 

“Běž do hajzlu ty prase, myslíš si, že po pár dnech bloudění lesem, ti hned 

dám nebo co?” spustila na něj Klára.  

“Dnech?” Filip na ni jen nechápavě civěl. “Vždyť jste byli pryč sotva pár 

minut.” 

Teď pro změnu nechápavě zírala Klára s Milanem na Filipa.  

“Ty vole, byli jsme tam venku několik dní a všude je jenom ten posranej les. 

Nic jinýho než les!” 

“Milan má pravdu, všude kolem jsou jenom stromy, nic víc. Žádná známka 

civilizace, kromě tohohle blbýho baráku.” 

“Před čím jste to vlastně utíkali?” probral se konečně Filip. 

“Někdo nás tam honil,” začala opatrně Klára. 

“Začalo to hned první noc,” pokračoval Milan. “Snažili jsme se vystřídat při 

hlídkování a spaní. Já byl zrovna vzhůru, když jsem mezi stromy zahlédl dvě 
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světla. Už jsem chtěl volat o pomoc, ale něco mě zadrželo, nedokážu to popsat. 

Ale byl jsem si najednou v tu chvíli stoprocentně jistej, že nás rozhodně nepřišli 

zachránit. Vzbudil jsem Kláru a utekli jsme. Utíkali jsme celou noc, nechtěli 

jsme v tom zkurveným lese zůstat už ani minutu, ale jako by jsme běhali furt 

dokola. Vždycky jsme doběhli zpátky k těm světlům, který tam pořád jen tak 

stály na místě. Pak přišel konečně den a ty světla byly pryč.” 

„Jenže další noc se vrátili a bylo to ještě horší,” převzala slovo Klára. 

“Tentokrát nás začali pronásledovat na každým kroku, ale nikdy se k nám 

nepřiblížili natolik, abychom viděli, kdo nebo co to vlastně je. Zahlédli jsme jen 

obrysy a stíny postav, nic víc. V jednu chvíli mi ujely nervy a prostě se jim 

vydala naproti, ale v tu chvíli se naopak začali vzdalovat. Tak to šlo noc za nocí, 

dokud po mě tady ten blbec nevyjel, protože si myslel, že nás to nějak zázračně 

sblížilo a padnu mu hned do náruče. A tak jsme se rozdělili.” 

“A na to nejspíš čekali. Jakmile jsem byl sám, začali mě nahánět jako zvěř na 

lovu.” 

“A viděl jsi něco víc? Viděl jsi, co jsou zač?” skočil do vyprávění netrpělivě 

Filip. 

“Ne. Měl jsem co dělat s tím, abych jim utekl. V jednu chvíli už byli těsně za 

mnou, cítil jsem strašnej chlad a slyšel kroky a praskání větví. Cítil jsem, že jsou 

blízko a chvilkama ke mně doléhalo jejich šeptání, jako by se mě snažili vábit k 

sobě. Ale pak jsem zahlédl vás tady na mýtině. Jakmile jsem vyběhl z lesa ven, 

okamžitě se stáhli.” 

Filipovi při vyprávění naskočila husí kůže a když se z lesa ozval pištivý, táhlý 

výkřik, málem si nadělal do kalhot. 

“Do prdele, co to bylo,” vykřikla Klára. 

“Nevím a ani to nechci vědět. Pojďte, padáme dovnitř,” zavelel Milan. Ve 

stejný moment, kdy se rozeběhli k domu, se začali z lesa ozývat hrůzu 

nahánějící zvuky. Vysoké kvílení se mísilo s praskáním dřeva, které přicházelo 

ze všech stran a bylo tak hlasité, jako kdyby někdo celý les kácel. Filip doběhl 

ke dveřím jako první a prudce na ně zabušil, ale nikdo neotevřel. 
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“Kristýno otevři, dělej!” Dveře se otevřeli na malou mezeru, ale i ta stačila 

Filipovi na to, aby do ní nacpal nohu a protlačil se dovnitř. Kristýna upadla na 

zadek a nevěřícně civěla na Filipa. 

“Ty. Ty ses vrátil,” vykoktala ze sebe, ale pak se zarazila. To, když skrz 

otevřené dveře venku spatřila i Kláru a Milana. Filip se ani neobtěžoval 

odpovědět. Vyklonil se zpátky ze dveří a chtěl popohnat zbylé dva spolužáky, 

ale jakmile spatřil temné postavy bez obličeje běžící za nimi, hlas se mu v hrdle 

zasekl. Jediné, na co se zmohl, byl vyděšený výraz, který doprovodil ukázáním 

ruky směrem za ně. Myslel si, že je tak varuje a oni pochopí, že je něco za nimi. 

Nemohl se však splést víc. Klára sice dál utíkala a už byla jen kousek ode dveří, 

ale Milan se ohlédl přes rameno, díky čemuž zakopnul a plácl sebou na zem. 

Téměř okamžitě na něj naskákali nejbližší pronásledovatelé a svými drápy mu 

začali trhat oblečení i kůži na cáry. 

“Pane bože,” vyhrkla Kristýna, která už opět stála vedle Filipa.  

Klára až teprve teď pochopila, že se něco stalo a těsně přede dveřmi se otočila, 

aby se ohlédla za sebe. Spatřila krvavou scénu a ten pohled ji naprosto 

paralyzoval, i když se směrem k ní hnali další z jejich pronásledovatelů. Filip s 

Kristýnou na nic nečekali, zezadu popadli Kláru, zatáhli ji dovnitř a zavřeli 

dveře. 

“Milane!” nepřestávala hystericky křičet. “Kurva, co jste to udělali, 

nemůžeme ho tam přece jen tak nechat!” 

“A co chceš jako dělat? Jít ven? Prosím, můžeš,” pronesla chladně Kristýna a 

odstoupila ode dveří. “Tak dělej, utíkej ven ne?” 

“Nech jí chvíli vydechnout,” okřikl ji Filip. 

“Jasně, ty aby ses tady princezny nezastal, viď?” odsekla, zakroutila 

nevěřícně hlavou a vydala se ke schodišti do prvního patra. 

Filip pomohl Kláře zpět na nohy, a pak se také vydal směrem ke schodišti. Z 

venku k nim doléhal Milanův bolestný řev. Klára jen stála a zírala na dveře. 

Sbírala v sobě odvahu, aby je otevřela. Natáhla ruku ke klice, ale pak ji zase 
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stáhla zpátky a zůstala stát se svěšenými rameny a pohledem upřeným někam 

skrz dveře. Filip k ní přistoupil a pohladil ji po rameni. 

“Jsi v pohodě?” 

Klára jen přikývla, ale hned na to propukla v pláč. Padla Filipovi kolem krku 

a ten ji objal. Kristýna je chvíli pozorovala a pak raději odešla do prvního patra, 

aby se na ně nemusela dál dívat. 
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6. 

 

Filip s Klárou seděli na zemi před křeslem a čekali až Kristýna vyjde z 

pokoje, kam se před nimi zavřela. Měla toho hodně k vysvětlování. Filip ukázal 

Kláře knihu, kterou objevil, a také oba zápisy se jménem jejich spolužačky. 

Pokud se tedy nejednalo o pouhou shodu jmen, musela vědět co se tady děje a 

celou dobu se jen tvářila, že ne. Společně pak přemýšleli nad tím, co mohou 

znamenat přeškrtnutá jména a shodli se na tom, že budou patřit nejspíše těm, 

kteří zde zemřeli. Což znamenalo stovky možná až tisíce mrtvých. Při tom 

pomyšlení se jim oběma udělalo špatně. Dveře se otevřeli a Kristýny váhavě 

vyšla z pokoje. 

“No konečně,” vyštěkla hned Klára a postavila se spolužačce tváří v tvář. “Co 

má kurva znamenat ta blbá kniha, co?” 

“O čem to mluvíš?” Kristýna pohlédla na Filipa, který v ruce držel knihu v 

kožené vazbě a hledala u něj jakýkoliv náznak podpory. Bohužel však marně. 

Místo toho se postavil na stranu Kláry. 

“Řekl bych, že nám oběma dlužíš vysvětlení, co se tady kurva děje.” Kristýna 

však jen dál stála a nechápavě koukala. 

“Nedělej sakra blbou,” vyjela opět Klára, vytrhla Filipovi z rukou knihu a 

otevřela ji na stránce s prvním zápisem jména spolužačky. 

“Kateřina Palačová, Vojtěch Palač a Kristýna Palačová,” ukazovala prstem na 

jednotlivá jména. “Chceš nám tvrdit, že se jedná o nějakou blbou shod jmen?” 

“Já, já…” Nic víc ze sebe už Kristýna nedostala, protože propukla v pláč. 

“Přestaň bulet sakra!” zařvala Klára a praštila knihou o zem. Evidentně se 

nechtěla s takovou odpovědí smířit a nehodlala jí dát pokoj. Popadla Kristýnu 

pod krkem a ta ji od sebe pohotově odstrčila. 

“Co děláš ty krávo? Hráblo ti?” 

“Dělej, vyklop, co se tady kurva děje!” 
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Kristýna znovu očima hledala zastání u Filipa, ale ten jen zaraženě postával 

opodál a na první pohled nehodlal do jejich konfliktu zasahovat. Když však obě 

udělaly krok směrem k sobě, okamžitě skočil mezi ně. 

“Nechte toho sakra!” zařval Filip a zjednal si tak u obou spolužaček nečekaný 

respekt, který ho zároveň mile překvapil. “Klára má pravdu, měla bys nám 

vysvětlit, co se tady děje,” otočil se na Kristýnu. Ta několik vteřin jen mlčky 

stála, ale pak konečně začala s opatrným vyprávěním. 

“Víte, už jsem tady jednou byla. Měli jste pravdu. Už je to dlouho a celou 

dobu jsem si myslela, že tohle místo bylo jen v mé hlavě. Když mi bylo devět let 

měli jsme s rodiči těžkou autonehodu a všichni jsme skončili v komatu v 

nemocnici. Já jediná jsem se z něj však probudila.” 

Oba spolužáci poslouchali její vyprávění se zatajeným dechem v očekáváním, 

jak bude pokračovat a jakou má spojitost s tímto místem. 

“Během bezvědomí se mi zdálo o tomhle místě, nebo jsem si myslela, že to 

byl jen sen. Probudila jsem se na zemi a rodiče se hádali, už nevím kvůli čemu, 

všechny ty vzpomínky mám zamlžené. Pak už si jen vzpomínám, že můj táta 

nějak ublížil mámě a pak tu najednou nebyl, zůstala jsem tu úplně sama. 

Poslední vzpomínka je na ty dveře, chtěla jsem je asi otevřít a poté už jsem se 

vzbudila v nemocnici. Řekli mi, že oba moji rodiče zemřeli a mě se ujala 

babička s dědou.” Kristýna vypadala z vyprávění vyčerpaně a opět se dala do 

pláče. Nikdo se však nehnal, aby ji utěšil. Filip i Klára na ni jen strnule zírali a 

snažili se vstřebat její příběh. 

“Kurva, takže to znamená, že jsme mrtvý?” hlesla Klára. 

“Já nevím,” odpověděla mu přes vzlykání Kristýna. Následovala nepříjemná 

chvilka ticha, kterou se opovážil prolomit až Filip. 

“Když se podíváte do tý knihy, tak je tam vždycky jedno jméno, který není 

přeškrtnutý. A jestli přeškrtnutí skutečně znamená, že je dotyčná osoba 

mrtvá…” 

“Pak vždycky jeden z nich musel přežít,” dodala Klára, která okamžitě 

pochopila, kam tím Filip míří. 
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Nastalo další dlouhé ticho. Těkali pohledem jeden na druhého a vyčkávali, 

kdo se první pohne. Všem se honilo hlavou to samé, ale nikdo z nich si nechtěl 

připustit, že je to opravdu jediné východisko z této situace. Zabij nebo budeš 

zabit. Právo silnějšího, které nejrychleji akceptovala ve svém vnitřním nastavení 

Klára a skočila po Kristýně. Shodila ji na zem a rukama ji pevně popadla okolo 

krku. Cloumala s ní nahoru a dolů ve snaze praštit ji zátylkem o podlahu. Filip 

nehnutě sledoval scénu, která se před ním odehrávala a sváděl v sobě vnitřní boj, 

zda je od sebe roztrhnout nebo ne. Co když opravdu může přežít jen jeden z 

nich? Pak by je měl nechat bojovat dál mezi sebou. Navíc vítězka souboje bude 

patrně vysílená a jemu by nemělo činit sebemenší problém ji přemoci. Tedy 

alespoň po fyzické stránce. Po té psychické si však nebyl ani trochu jistý, zda by 

něco takového vůbec dokázal. 

Bojuj nebo uteč, základní lidská reakce v případě konfliktu. Klára se rozhodla 

bojovat, Filip naopak utéct. Potichu a nenápadně se odplížil na schody, sešel do 

přízemí a začal hledat vhodný úkryt, při čemž zakopl o něco na zemi. To něco 

byl jedna z dřevěných nohou rozlámané židle. Ihned ji sevřel v roztřesené ruce a 

na chvíli pocítil zdánlivý pocit bezpečí. Ten ovšem vyprchal v momentě, kdy 

shora utichl veškerý zvuk zápasu. 

“Filipeeee!” 

“Do prdele,” procedil Filip a dál nervózně hledal pohledem vhodný úkryt. 

Žádný ale stále nenašel. 

Schody jeden po druhém vrzaly, jak se Klára blížila do přízemí. Filipa 

popadla panika. Netušil, co má dělat, a tak zůstal stát na místě uprostřed 

místnosti. Nohu od židle pevně svíral v ruce a snažil se uklidnit třes, který mu 

prostupoval celým tělem. 

“Tady seš ty malej posero.”  

Filip Kláru vůbec nepoznával. Ta milá a krásná holka byla pryč a něco v 

jejích pohybech a grimasách mu říkalo, že to není ta samá dívka, která odešla do 

lesa. Udělala několik kroků směrem k němu a hypnotizovala ho pohledem, před 

kterým se Filip snažil uhýbat, ale nebylo v jeho silách mu uniknout. Nakonec 
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zůstal odevzdaně stát a cítil, jak proniká do jeho těla jako rentgenové záření. 

Klára naklonila hlavu na stranu a usmála se. 

“Ale, ale. Ty seš vážně podělanej až za ušima.”  

Měla pravdu. 

“Běž do hajzlu,” vzchopil se Filip, narovnal shrbená záda a lehce se vyprsil, 

čímž si dodal špetku sebedůvěry a zároveň se snažil ukázat spolužačce svou 

fyzickou dominanci. Byl sice hubený, ale pořád byl o hlavu vyšší než ona. 

Klouby na rukou mu zbělely od toho, jak křečovitě svíral nohu od židle. 

Klára se stále pomalu přibližovala a ve vhodnou chvíli vystřelila obě ruce 

směrem k jeho dřevěné zbrani. Jeho reflexy však naštěstí pro něj zafungovaly a 

stihnul ucuknout stranou z jejího dosahu. Jakmile se mu povedlo uhnout, 

okamžitě přešel do protiútoku a rychlým baseballovým švihem ji zasáhl ze 

strany do hlavy. Ozvala se tupá rána a dívka se s výkřikem skácela na zem. 

Rukama se popadla za hlavu, z níž se jí po vlasech začal řinout proud rudé krve. 

Vzlykala a kňourala bolestí. 

Z Filipova okamžitě vyprchal nával adrenalinu a rozklepaly se mu ruce. 

Pohlédl na dřevěnou zbraň a poté na Kláru, které vzlykání otřásalo celým tělem.  

“Proč si to udělal?” 

Rozklepala se mu kolena. Dřevěná noha židle mu vypadla z rukou a se 

zaduněním dopadla na podlahu. 

“Promiň, já…” hlas se mu zasekl v krku a oči mu zvlhly. Klára na něj hleděla 

očima plnýma slz a rukou si ohmatávala zakrvácený spánek.  

Jak mohl něco takového udělat? Kde se to v něm vzalo? Ztrácel se v návalu 

svých pocitů a pod váhou jejího obviňujícího pohledu. Ani nepostřehl, že Klára 

sáhla po dřevěné noze a vší silou ho praštila do kolene. Až ostrá, bodavá bolest 

ho vytrhla z vnitřního světa a mrštila s ním zpět do toho reálného. Popadl se za 

bolavou nohu, ale to už Klára vstala ze země a jeho směrem se opět hnala 

dřevěná zbraň, které mu s dopadem přerazila čelist a lícní kost. Upadl na zem 

ochromený bolestí. V puse cítil železitou chuť krve a těsně před tím, než ztratil 

navždy vědomí, zaregistroval další ránu, která dopadla na jeho hlavu. 
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Klára přidala ještě další čtyři rány poté co Filip omdlel, aby si byla jistá, že už 

se neprobudí, a poté si sedla vedle jeho zakrváceného těla a opět propukla v 

pláč. Hlava ji sice bolela, ale už ne tolik, aby kvůli tomu plakala. Tenhle pláč 

byl jiný, byla v něm cítit jakási úleva. Přesně to teď cítila, úlevu. 

K jejím uším dolehlo hlasité zavrzání pantů. Zvedla hlavu a vydala se za 

zvukem, který ji dovedl až do místnosti s krvavým nápisem na zdi. Dveře byly 

otevřené a na jejich druhé straně viděla své vlastní tělo z ptačí perspektivy. 

Ležela na podlaze a okolo ní byla těla ostatních spolužáků. Zvědavě si celou tu 

scénu prohlížela s úsměvem na rtech. Cítila, že se v ní něco změnilo. Stalo se to 

už v tom lese. Nejdříve vysílala k Milanovi signály, že má zájem o nějaké 

tělesné sblížení a v momentě, kdy se chystal jí podlehnout, vše otočila proti 

němu. Chtěla ho tam nechat napospas jejich pronásledovatelům a zvýšit si tak 

možnost svého vlastního úniku.  

Milan byl pro ni totiž slaboch, který upřednostňoval zájmy ostatních, před 

těmi svými. A pro takové nebylo v jejím životě místo. Konečně mohla odhodit 

masku té hodné holky a odhalit své skutečné já. Právě tady na tomto místě, kde 

přirozený výběr fungoval ve své nejzvrácenější podobě.  

Jen ti nejsilnější mohou odejít a zaslouží si dál žít. A pro slabé je smrt tím 

jediným východiskem. 

 

 


