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Osnova: 

1. Hledání 
2. Knihovna 
3. Zpět do minulosti 
4. Setkání 
5. Sára 
6. Útěk 
7. Nemocnice 
8. Osud 

 
      Zvuk praskajících parket se rozlehnul ztichlou knihovnou. „Ticho!“ 
napomenula Lucy Davida, trochu hlasitěji, než zamýšlela. „Přece nechceš, 
aby na nás ta stará bába zase ječela!“ Ozvěna jejího hlasu se přidala 
k praskání parket. „Ty máš co říkat,“ zasyčel na ni David. 
„No jo, no jo, sklapni a podej mi ten lístek.“ 
David sáhl do kapsy svého (mimochodem ohavného) tvídového saka a 
vytáhl malý, pomačkaný papírek, na kterém stálo: 42, modrá sekce. 
„Ukaž …. modrá sekce, no – v té už jsme, regál 42. Čtyřicet dva, čtyřicet 
dva – á! Tady to je!“ David a Lucy přistoupili blíže k polici a začali 
hledat. 
      Modrá sekce byla jen jedna z šesti sekcí, z nichž byla tato knihovna 
tvořena. Společně se sekcí indigovou a ametystovou byla součástí 
menšího celku veřejně přístupných sekcí. Pak jsou tu tři nepřístupné 
sekce. Obsidiánová, levandulová a fantomová. Obsidiánová a fantomová 
by se vlastně dali popsat jako sekce s omezeným přístupem. Do nich 
mohli vstupovat pouze osoby s povolením, řekněme, velmi těžko 
získatelným. Ale do levandulové sekce nikdo nikdy neviděl nikoho vejít, 
ani vyjít ven. Každá sekce měla vlastní patro. Modrá sekce se nacházela 
v prvním patře.  
      Po dobrých pěti minutách přehrabování se mezi nejrůznějšími 
knihami, přitom některé z nich vypadaly nejméně dvě století staré, ji 
David našel. „Mám ji!“ „Pššššt!“ napomenula ho Lucy. „Ukaž mi ji,“ 
zašeptala nadšeně. „A to si ji vážně napsal ty? Celou?“ „Mm. Dvojčata 



byla moje první úspěšná knížka. Víš, že se stala bestsellerem během 
jednoho roku?“ „Ty jo,“ zašeptala Lucy.  
„Dvojčata, co? Ty ses to ani nesnažil nějak zakrýt, viď?“ pousmála se 
Lucy na Davida. „A proč bych to měl zakrývat? Vždyť mi to stejnak 
nikdo nevěřil. Dvojníci… samozřejmě, jistí blázni do konspiračních teorií 
se na to chytli. Ale někteří z nich taky věří, že země je placatá, nebo že 
nejvyšší představitelé vlády jsou vlastně ještěrky, takže je nikdo nebral 
vážně. I když tomu o těch ještěrkách bych byl schopen věřit taky.“ 
„A ty jsi byl u všech případů, o kterých tu píšeš?“ zeptala se Lucy. „Ano. 
U všech třiceti osmi. Tedy, ne přímo, na to byli jiní lidi, ale já jsem 
vyřizoval zprávy, obvolával noviny a svědky, znáš to.“ 
„Takže ty jsi byl sekretářka jako já?“ „Já bych se osobně nenazýval 
sekretářkou, ale ano, v podstatě ano. Práce v terénu nebyla pro mě.“ 
„Přečteš mi jeden z těch příběhů? Prosím.“  
„No dobře,“ povzdychl si David a v knize nalistoval první stranu. „Toto je 
jak první příběh v knize, tak úplně první případ, na kterém jsem pracoval, 
a třetí zaznamenaný případ dvojníků vůbec. Samozřejmě, všecky příběhy 
jsou trochu poupravené, aby se daly dobře číst. Nemyslím si, že moc lidí 
by si chtělo číst obyčejné zprávy.“ 
„Tak tedy. Ehm“ odkašlal si David a začal číst. 
 
       Matěj seděl na schodech před domem a čekal na Sáru. Byli 
domluveni, že ve tři ji vyzvedne a zajdou spolu na squash. Chtěl ji nějak 
rozptýlit. Zdála se mu už dva týdny nějaká divná, zamyšlená. Před domem 
zastavilo černé auto značky Audi. Řidič, starší muž v obleku, vystoupil 
ven. „Je doma Sára?“, zeptal se přátelsky, ale v jeho hlase znělo něco, 
z čeho Matějovi přeběhl mráz po zádech. 
„N-ne, není.“ zakoktal Matěj. „Ještě je v kurzu - a kdo vlastně jste?“ 
Muž se pousmál. Asi to měl být milý, vlídný úsměv, ale na Matěje tak 
rozhodně nezapůsobil. „Jmenuji se Alfons. Jsem Sářin prastrýc.“ „Byli 
jsme se Sárou domluveni, že ji vyzvednu a půjdeme navštívit jejího 
dědu.“ „Aha“, odpověděl mu na to Matěj. Usilovně se snažil vzpomenout, 
jestli se mu Sára už někdy o nějakém prastrýci Alfonsovi zmínila. Ale 
marně. To bylo divné, Sára mu přece říká všecko. Tedy alespoň říkala, 
v poslední době je nějaká uzavřená. Navíc měl dojem, že potkal všechny 
členy její rodiny nejmíň dvakrát. Takže to znamená, že tenhle „Alfons“ 
není, kdo říká, že je. 



Náhle muž zase promluvil a vytrhl ho tím z přemýšlení. „ A nevíš, kdy se 
má Sára vrátit?“ upřel oči na Matěje. Co má říct tomuto neznámému 
muži? Nemá u sebe mobil, takže pomoc si zavolat nemůže. Řekl si, že mu 
nezbývá nic jiného než počkat na Sáru. 
„Měla by být zpátky tak během půl hodiny, spíš hodiny.“ odpověděl mu 
Matěj.  
„Dobrá tedy,“ řekl muž a posadil se na schody vedle Matěje. „Vy tady 
chcete tak dlouho čekat? Klidně můžete přijet až za tu hodinu.“ „Ano, to 
je v pořádku, počkám tu na ni. Sakra, pomyslel si Matěj. Pravdou bylo, že 
by se Sára měla vrátit během pěti, deseti minut. Rozhodl se, že prostě 
počká a uvidí, jak se situace vyvine. 
     Pomyslel na Sáru. Ta určitě bude vědět, co dělat. Vždycky ví. 
Sára byla velmi energická a sportovně založená dívka. Měla dlouhé, 
světlé vlasy, většinou stažené do culíku. Její oči byly pomněnkově modré 
a vypadalo to, jako by v nich poletovaly maličké bílé jiskřičky. Rty měla 
plné a sytě růžové. Sára převyšovala Matěje asi o pět centimetrů. 
Nejčastěji se oblékala do spíše praktického oblečení, ale zároveň se 
snažila držet s trendy. 
Sáru měli všichni rádi. Hlavně kvůli její přátelské povaze. Ve škole se jí 
taky dařilo. Byla skoro dokonalá. Pro Matěje byla dokonalá. Znali se se 
Sárou celý život. Dost ho mrzelo, že se Sára necítí úplně ve své kůži. 
Doufal, že když s ní bude trávit co nejvíc času, tak se to zlepší. 
     „Alfons“ teď seděl vedle Matěje a upřeně hleděl před sebe. Matěj si 
všiml, že po celou tu dobu nepohnul ani jediným svalem v obličeji. Prostě 
jen zíral. Matěj z toho dostal husí kůži.  Najednou „Alfons“ zvedl hlavu. 
Matěj ho ihned následoval. Jakási dívka se sportovní taškou v ruce 
přicházela jejich směrem „Sáro!“ vykřikl Matěj. Sára se na něho zmateně 
podívala. V tu chvíli se muž přímo vymrštil ze schodů a vyběhl naproti 
Sáře. Matěj už chtěl zavolat na Sáru, aby začala utíkat, ale to nebylo 
nutné. 
 Sára odhodila tašku na chodník a začala sprintovat pryč. Muž za ní. Matěj 
hned za nimi. Sára měla asi desetimetrový náskok. Ten muž, i přesto že 
vypadal aspoň na pětašedesát, ji rychle doháněl. Sára zahnula doleva. Muž 
za ní. Pak doprava. Potom podchodem pod zaneprázdněnou ulicí a přes 
křižovatku na červenou. Muž za ní. Matěj, který sotva popadal dech, hned 
za nimi. Sára zahnula do úzké uličky a na jejím konci ji zastavila 
sedmimetrová zeď. Slepá. Muž se zastavil na začátku. Matěj doběhl 



k „Alfonsovi“ a málem se mu pozvracel na boty. Točila se mu hlava a 
zvonilo v uších. Museli uběhnout alespoň dva a půl kilometru. Podíval se 
na „Alfonse“, který zhluboka dýchal a stíral si pot z čela. Potom se 
podíval na Sáru. Ke svému překvapení uviděl, že Sára není vůbec 
zadýchaná. Ani rozrušená. Vypadala podivně klidná. 
Matěj se na místě zapotácel. „Co jste vlastně zač? A co chcete dělat se 
Sárou?“ zasípal Matěj. Muž se na něho podíval. Vypadalo to, že chvíli 
váhal, jestli mu má odpovědět, nebo ne, nakonec se ale rozhodl mlčet. 
Matějovi začalo zvonit v uších intenzivněji než předtím.  
Muž se pomalu začal přibližovat k Sáře. Něco na ni zakřičel a Sára mu na 
to zasyčela nějakou odpověď. Matěj je ale neslyšel. V tom muž vytáhl 
pistoli a namířil ji na Sáru. Matěj zaječel a vrhl se na něj. PRÁSK! Bylo 
už moc pozdě. Sára se skácela k zemi. Poslední věc, kterou Matěj viděl, 
předtím, než omdlel, bylo Sářino tělo, jak padá a jak z jí z rány teče černá 
krev. Nevěděl, co se stalo potom. 
     Matěj se vzbudil příští den v nemocnici. Vedle jeho lůžka stál ten muž. 
Ten muž, co zastřelil Sáru. Už na něho chtěl skočit, když v tom mu ten 
muž podal jakousi složku. Vzal si ji, vytáhl z ní jeden papír a četl nahlas: 
„Odškodnění sto tisíc za jakékoliv způsobené nepříjemnosti, nebo trauma. 
Sto tisíc?!“ podivil se Matěj. Vytáhl ze složky další papír. „Je nám velice 
líto, že Vám musíme oznámit smrt Sáry Novotné, která byla nalezena 
mrtvá za jedním z hrobů na Centrálním hřbitově 14. dubna 2018. 
COŽE!?“ Matěj se začal třást. „Vždyť vy jste, vy jste-“ „Ne.“ řekl muž. 
„Já jsem Sáru nezabil. Tedy ne opravdovou Sáru.“ Jak to myslíte ne 
opravdovou Sáru?!“ nechápal Matěj. „Víš, v poslední době jsme začali 
zaznamenávat čím dál tím častější případy dvojníků. Zatím nevíme odkud, 
nebo jak se tu vzali. Jsme si víceméně jistí, že to nejsou lidé. Je mi to 
velice líto, ale tvoje Sára byla jednou z obětí těchto bytostí. Dnes je 30. 
dubna. Zhruba před dvěma týdny Sáru Novotnou její dvojnice zavraždila 
a zaujala její místo. Možná sis na ní mohl všimnout nějaké změny, to 
nevím. Je mi to vážně velice líto.“ „Doufám, že si uvědomujete, jak šíleně 
tohle zní.“ řekl Matěj. Pak si ale vzpomněl na tu černou krev. „To snad… 
takže to mi chcete říct že…“ Matěj se zhluboka nadechl. Dvojník nebo ne, 
jedno bylo jisté. Sára je mrtvá. „Řekl jste to už její rodině?“ „Ano, byli o 
tom informováni před pár hodinami. Jestli ti to nějak pomůže, toto nebyl 
první případ. Obávám se, že zdaleka ne ani poslední.“ „Hm.“ Nastalo 



ticho. „Nechám tě chvíli o samotě, ano?“ řekl muž a odešel z místnosti. 
Matěj mlčel. 
 
    „Páni,“ „A co se stalo s Matějem?“ „To nevím.“ řekl David. „Ale 
nemyslím si, že to skončilo dobře. Ztráta milované osoby je jako ztráta 
části sama sebe.“ „To máš recht.“ řekla Lucy. „A, Davide? Jsou tu pořád 
ještě nějací dvojníci?“ David pokrčil rameny. „Možné to je. Ovšem já si 
myslím, že ne. Jelikož od doby největšího výskytu dvojníků uplynulo už 
pár desítek let a během té doby jsme je už všechny objevili. Myslím si ale, 
že se blíží nějaká jiná bouře. Každopádně uvidíme, co si pro nás osud 
přichystal.“ „Ty věříš na osud?“ ušklíbla se Lucy. „Ne.“ 

 

 


