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 Sedím na bzučícím palouku plném krásných květin. Slunce snáší z oblohy 
zářivé paprsky, které so odráží na hladině čvachtajícího jezera. Všude tu je klid, 
stromy ševelí píseň lesa a ptáčci… „Prásk!“ 

 V momentě otevřu oči a už vidím jen tmavou zem, na kterou tvrdě 
dopadám. „Au!“ Chvilku zůstanu jen tak ležet a vzpamatovávat se z počátečního 
šoku. Pak se dezorientovaně posadím na lavičku, na které jsem ještě před 
chvilkou spala, a vražedně se podívám na kluka, co se metr ode mě směje jako 
blázen. V rukou drží dvě poklice. Hádám, že s nimi před chvílí o sebe třísknul. 
„Jsi normální?“ vyjedu na něj, „Víš, jak jsem se lekla?!“ „Jo, to vím,“ nemůže se 
přestat smát, „vyletěla jsi skoro dva metry vysoko! Měla ses vidět.“ „Kde jsi je 
vůbec vzal?“ kývnu na poklice. „Z kuchyně, odkud asi?“ „Tady je kuchyň?“ 
nejspíš mi tenhle menší detail unikl. „Už sem chodíme tři roky a ty sis ani 
jednou nevšimla, že tu je kuchyň?“ odloží poklice a napřáhne ke mně ruku. 
Přijmu ji a usměju se na něj: „No, tak jsem asi slepá, Nicku.“ 

 Nick Holland, můj nejlepší kamarád snad už od školky a teď asi jediný, 
kdo mi zbyl. Je o dva roky starší než já, takže mu bude dvacet. Je vysoký asi tak 
metr osmdesát pět. Má hnědé kudrnaté vlasy, širší nos, plné rty a menší oči. Na 
krku nosí řetízek s křížkem, stejně jako já. Na jeho těla najdete kromě svalů i 
několik tetování. Nejspíš přesně tohle upoutává všechny ty holky, které má. 



(Musím přiznat, že mi to poslední dobou vadí.) Na Nickovi nejvíc ale obdivuju 
jeho oči. Jsou, jako byste spojili zelenou, modrou a šedou, no prostě úžasný. Má 
ale jednu takovou debilní vlastnost, a to mě za rekordní čas naštvat. Ale dost 
vykecávání. 

 S Nickem jsme vyrazili z tělocvičny. Je to něco jako tréninková hala pro 
bojová umění, ne každý sem ale má přístup. Dříve to totiž bylo nelegální. Abych 
to vysvětlila, pravidelně se tu konají turnaje v ringu. A když vyhrajete, zaplatí 
vám.  
Docela slušná brigáda, ne? Právě z jednoho takového turnaje si teď odnášíme 
několik modřin. Taky ale menší balíček bankovek. Z mého přemýšlení mě 
vytrhne Nick: „Chceš jít už domů?“ zeptá se a já chvíli přemýšlím. „Ne, chci 
pokročit v našem pátrání, a navíc by mě máma zabila, kdyby mě takhle viděla.“  
S mamkou máme totiž teď trochu napjaté vztahy. „Dobře, tak co víme o panu 
neznámém?“ „Je to pan Zed! Nedělej si z toho srandu!“ naštvala jsem se. „No 
tak promiň, Aly, vzdávám se.“ Usměje se na mě. Ten jeho úsměv nesnáším. 
S těmi ďolíčky mě hnedka obměkčí. 

 Když tak nad tím přemýšlím, ještě jsem o sobě nic neřekla. Takže: 
jmenuji se Alys Moon. Je mi osmnáct, mám jen mámu, synovce a sestru. Měla 
jsem sestru. Jmenovala se Kate. Ona je ten důvod, proč mi zbyl už jenom Nick. 
Nick, který mi jako jediný pomohl. Nevím, jestli mám říkat, jaká jsem byla, 
nebo jaká jsem teď. Ostatní si myslí, že jsem se nějak změnila, já se ale jenom 
uzavřela. Takže to asi přeskočím. 

 

 Až když byla tma, jsme se s Nickem rozloučili, a já šla domů. Když jsem 
se otáčela, tvářil se nějak divně, že bych v jeho očích zahlédla i starost? To asi 
těžko, něco takového u Nicka Hollanda neuvidíte. Před dveřmi do domu jsem se 
zaposlouchala, jestli je ještě někdo vzhůru a pak vešla. Co nejtišeji jsem se 
vyzula a vydala se do mého pokoje. Modlila jsem se, aby matka spala. Jenže 
jsem se nejspíš modlila nějak špatně, protože když jsem se už dotýkala kliky 
k pokoji, na druhé straně chodby se otevřely dveře. Uviděla jsem její výraz a 
hned mi bylo jasné, co bude následovat. „Kde jsi byla?!“ vyjela na mě máma. 
„Venku s Nickem, říkala jsem ti to.“ povzdychla jsem si, na hádání nemám 
náladu. „To ano, ale ne, že tam budeš celý den! Bůhví, co jste spolu dělali.“ 
zuřila vzteky, „Já se tady o vás každý den starám a ty se mi takhle odvděčíš?“ 
Ještěže byla tma a ona nemohla moc řvát, jinak by asi vysklila okna. „Ty ses o 



nás starala?! To já vodila Mika každý den do školky a vyzvedávala ho, to já 
doma uklízela a vařila, ne ty!“ Byla to pravda, ona to věděla. „A Nick je jen 
kamarád,“ dodala jsem ještě. Matka zůstala stát na místě, byla celá rudá. Ajaj, to 
jsem asi přehnala. „Od té doby, co umřela Kate, jsi k nevydržení!“ zakřičela. 
„Ona neumřela, zabili ji!“ V ten moment se ke mně matka přiřítila a dala mi 
takovou facku, až mi vytryskly slzy. „Au!“ zanaříkala jsem a než stihla něco 
říct, vklouzla jsem do pokoje. Opřela jsem se o dveře. „Aspoň, že neviděla ty 
modřiny.“ zašeptala jsem a pak se rozbrečela. 

 Dlouho do noci jsem nad tím vším přemýšlela. Moji sestru Katie před 
rokem a půl někdo zabil. Zbyl po ní Mike, můj synovec. Máma z toho byla 
úplně mimo, takže jsem se o rodinu starala já. Teď už ale musím říct, že je to 
lepší. Katiina vraha nejsou schopni najít, a tak jsem se rozhodla, že se toho 
ujmu. A Nick byl tak neodbytný, že mi pomáhá. Proto ten pan Zed, je to jeho 
přezdívka. Skutečné jméno skoro nikdo nezná, já ale vím, že to on Kate zabil. 
Nevím sice proč a je mi to jedno. Zbývá jen ho najít. Zítra zkusíme s Nickem 
jedno skladiště, ve kterém by měl být. Nick se mi to snažil rozmluvit, ale smůla. 
Třeba tam ani nikdo nebude. Každopádně se už těším. 

 „Crrr! Crrr!“ ještě ospalá si přikládám mobil k uchu. „Haló?“ zeptám se. 
„Alison,“ z druhého konce se ozývá vzlyk, „Paní Hollandová?“ proč by mi 
volala Nickova mamka? „Alison, on…. on říkal, že…. že tě to nemůže nechat 
udělat, že je to nebezpečné.“ Absolutně nechápu, co tím myslí. „Co se stalo?“ 
chvilku popadala dech, „Je v nemocnici,“ „Počkejte, kde?!“ „Postřelený. Můj 
chlapeček.“ V ten moment se mi podlomila kolena. Co? To nemůže být pravda. 
„V jaké nemocnici? U Čtyř doktorů?“ „Hmmmm,“  
„Já…hned tam jsem.“ 

 Všechno se stalo tak rychle. Když jsem běžela do nemocnice nic jsem 
nevnímala, nebyla jsem schopna. Nějak mi vůbec nedocházelo, co se stalo, nebo 
jsem tomu nebyla schopna uvěřit. Zastavila jsem se až jsem uviděla paní 
Hollandovou. „Můžu za ním?“ objala jsem ji. „Doktoři říkali, že už můžeme, ale 
je v kómatu.“ „Ale bude v pořádku, že jo?“ „Je stabilizován,“ snažila se mluvit 
vesele, ale její výraz mluvil za vše. Doktoři jí nic jiného neřekli. Rozešli jsme se 
směrem k pokoji 22. Když otevřu dveře jeho pokoje, začnu brečet snad ještě víc 
než Nickova máma. Celý pokoj má světle žlutozelenou barvu, je tu jedno velké 
okno a u něho křeslo. Jinak tu není žádný nábytek, až na tu velkou postel 
s miliardami hadiček, na které leží můj Nick. Rychle k němu přispěchám a 
chytím ho za ruku. „Nicku, co jsi proboha dělal?!“ začnu naříkat, „Nesmíš 



umřít, slyšíš?! Ty to zvládneš, jako vždycky.“  
Když se vybrečím, sednu si do toho křesla a zadívám se na něj. Proč mám pocit, 
jako by mi chyběla nějaká podstatná část mne, a chce se mi skočit z okna?  
Z přemýšlení mě vyrušil dotek na paži. Otočím se na paní Hollandovou, která se 
mateřským pohledem plným něhy dívá na svého syna. „Doktoři říkali, že ho 
našli u nějakého skladiště na kraji města. Prý dokola mumlal něco jako: „Zed už 
tu není, odjel.“ Chce se mi znovu brečet, to je takový blbec. Teď už chápu ty 
jeho pohledy, a to, co říkal svojí mámě. Šel ho hledat sám a takhle to dopadlo. Je 
to celé moje vina, kdybych ho tak moc nechtěla najít, tohle by se nestalo. 
Neměla jsem ho do toho zatahovat. Nikdy si to neodpustím. 

Když paní Hollandová odešla, vytáhla jsem z tašky knížku. Sen bez lásky. Je to 
o nenaplněné lásce, o kamarádech, kteří si nestačí říct, co k sobě cítí, protože ta 
holka zmizí. Mně se popravdě moc nelíbí, ale Nick ji přímo miluje. A navíc ve 
filmech předčítání vždycky pomáhá.  
 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. 
Zavřela jsem knížku a koukla na hodinky. „Páni, to už je poledne?“ zamumlala 
jsem. „Už budu muset, Nicku, jít, vždyť to znáš, máma.“ dala jsem mu pusu na 
čelo a vyšla ven. 

 Každý den jsem sem za ním chodila a teď tu sedím znovu. Už jsou to dva 
měsíce, ale Nick se vůbec nezlepšil. Já však naději neztratila, vím, že on se 
probudí. Nejspíš tu už ale nebudu. Zjistila jsem, kde se Zed nachází, a už nikoho 
neohrozím, tím že mi bude pomáhat. Je mi líto, že je všechny opouštím, ale 
takhle to bude lepší. Je tu ale ještě jedna věc. „Já nechci být jako oni, Nicku. Ti 
v té knížce. Matěj a Sára.“ Když to dořeknu, nakloním se a poprvé a naposledy 
Nicka políbím. „Miluju tě,“ zašeptám, „chci abys to věděl. Sbohem.“  

 

 


