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Cez vysoké okná prenikalo do miestnosti slnečné svetlo a odhaľova-
lo všetky staré fľaky na bielych textilných tapetách. Ventilátor stojaci 
na podlahe sa otáčal dopredu a dozadu. Napriek tomu v miestnosti 
panovala neznesiteľná horúčava.

„Aké bolo leto?“
Psychológ Jakob, oblečený v krátkych nohaviciach, sedel uvelebe-

ný v hnedom koženom kresle.
Linnéa sa nezdržala a vyslala do jeho myšlienok snímač. Cítila, 

aký je nesvoj z toho, že sa mu kožený poťah kresla lepí na spodnú 
stranu stehien, ale aj to, že je naozaj rád, že ju opäť vidí. Okamžite sa 
stiahla. Zahanbila sa.

„Fajn,“ odvetila, no pomyslela si: Naprd.
Uprela zrak na zasklený plagát za Jakobom. Geometrické tvary 

v pastelových farbách. Len ťažko si dokázala predstaviť niečo ne-
zmyselnejšie a premýšľala, či Jakob tým, že si ho sem zavesil, sledoval 
nejaký zámer.

„Stalo sa niečo výnimočné, o  čom by ste si chceli pohovoriť?“ 
nadhodil.

Definuj „výnimočné“, pomyslela si Linnéa a zamračila sa na mod-
rý trojuholník, ktorý sa mu vznášal nad vyholeným temenom hlavy.

„Ani nie.“
Jakob prikývol a nepovedal už nič. Odkedy Linnéa zistila, že do-

káže čítať myšlienky, niekedy uvažovala o tom, či aj on nemá akú-
si miernejšiu verziu jej schopnosti a či nejakým spôsobom nemôže 
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odhaliť, čo sa odohráva v  jej hlave. Vždy vedel, kedy má stíchnuť, 
a to takým spôsobom, že človek dostal chuť povedať mu viac. Zväčša 
tomu odolala, no teraz z nej slová vybublali von.

„Dalo by sa povedať, že som sa pochytila s  kamoškou. Vlastne 
s viacerými.“

Linnéa pohojdávala vietnamkou na jednej nohe hore a dole. Ne-
znášala sandále, no v takom teple sa nedalo nosiť nič iné. 

„Čo sa stalo?“ opýtal sa Jakob neutrálnym tónom.
„Mala som jedno tajomstvo. Bolo to čosi, o čom mali vedieť, no 

ja som si ho nechala pre seba. A keď som im to neskôr povedala, 
naštvali sa, že som im ho neprezradila skôr. Už mi neveria.“

„Chcete mi prezradiť, aké bolo to tajomstvo?“
„Nie.“
Jakob len prikývol. Uvažovala, čo by stalo s jeho profesionálnym 

tónom hlasu, keby mu povedala pravdu. Sprvu by jej určite neveril. 
Mohla by mu však povedať, že predtým, ako získala kontrolu nad 
svojou schopnosťou, čítala proti svojej vôli aj jeho myšlienky. Tak sa 
dozvedela, že minulú jeseň podviedol svoju ženu s kolegyňou. Jeho 
najtemnejšie tajomstvo.

Jakob by dostal strach. V jej blízkosti by sa cítil nepríjemne. Presne 
ako vyvolené.

Niekoľko dní pred koncom školského roka si nakoniec navzá-
jom prezradili svoje tajomstvá. Minoo im povedala celú pravdu 
o tom, čo sa stalo v tú noc v jedálni, o čiernom dyme, ktorý nikto 
iný nevidel, o dyme, ktorý vychádzal z nej aj z Maxa, požehnaného 
démonmi. Anna-Karin im porozprávala o tom, ako celý prvý pol-
rok počarovávala svojej mame a ako ďaleko to zašlo s Jarim. Ťaživé 
tajomstvá, ktoré však stále neboli ničím v porovnaní s tým, čo im 
bola nútená prezradiť Linnéa. Že dokáže čítať myšlienky iných ľu-
dí. A že to robila bezmála celý jeden rok. Bez toho, aby im niečo 
povedala.
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Odvtedy už nič nebolo ako predtým. Počas leta sa pravidelne stre-
távali, aby sa cvičili vo svojich magických schopnostiach, a Linnéa si 
zakaždým všimla, ako sa ostatné vyhýbajú jej pohľadu. Vanessa s ňou 
za celé prázdniny ledva prehovorila. Keď na to Linnéa myslela, mala 
pocit, akoby jej niekto vrazil do hrudného koša nabrúsený elektrický 
mixér a rozmetal jej srdce na kusy.

„Ako ste na ich hnev reagovali vy?“ opýtal sa Jakob.
„Pokúšala som sa brániť. No vedela som prečo. Myslím tým... Na 

ich mieste by som bola fakt napálená.“
„Prečo ste im o svojom tajomstve nepovedali už skôr?“
„Vedela som, že sa nahnevajú bez ohľadu na to, kedy im to 

poviem.“ 
Znovu sa rozhostilo to terapeutické ticho. Linnéa uprela pohľad 

na svoje chodidlá. Nechty mala namaľované na čierno.
„A okrem toho to bolo istým spôsobom príjemné,“ pokračovala.
„Čo bolo príjemné?“
„Že som mala nad nimi prevahu.“
„Môže byť náročné vpustiť si iných do života. Dovoliť im skutoč-

ne sa nám priblížiť. Niekedy môžeme mať pocit, že je bezpečnejšie 
ukryť sa vo vlastnej samote.“ 

Linnéa nevedela celkom zadržať smiech, a tak z nej vyšlo akési 
zafunenie.

„Čo je na tom také zábavné?“ spýtal sa Jakob.
Zdvihla zrak a  uvidela jeho jemný úsmev. Čo už len on môže 

vedieť o  tom, aké je byť osamelým? Nejde o osamelosť, akú cítite, 
keď nikto z vašich známych nemá na vás večer čas alebo keď je vaša 
žena na služobnej ceste. Je to osamelosť, keď sa od seba oddeľujú 
atómy vášho tela a  postupne sa rozplývajú do veľkej ničoty. Osa-
melosť, v ktorej musíte vykríknuť, len aby ste sa uistili, že ešte stále 
žijete. Osamelosť, v ktorej si uvedomujete, že keby ste len tak zmizli, 
nikoho by to netrápilo.
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V mysli sa jej vynoril zoznam. Bol tu, odkedy Linnéi siahala pa-
mäť. Zoznam, ktorý bol odpoveďou na otázku, koho by trápilo, keby 
zomrela. Od Eliasovej smrti v ňom neboli žiadne jednoznačné mená.

Jakob zrejme pochopil, že sa nechystá odpovedať, a zmenil tému 
rozhovoru.

„Pred letnými prázdninami ste sa zmienili o komsi, kto je vám 
blízky.“

Znovu pocítila elektrický mixér ostrý ako vražedná zbraň.
„Zmenilo sa to,“ zaklamala. „Priveľmi sa to skomplikovalo.“
Hop, hop, vietnamka sa hojdala ďalej a Linnéa sa naďalej vyhýba-

la Jakobovmu pohľadu.
Kládol jej ďalšie otázky a ona na ne mechanicky odpovedala, živi-

la ho raz menšou pravdou, inokedy väčšou lžou.
Toho, čo mu nemohla povedať, bolo toľko: „Svet nie je taký, ako si 

myslíš. Je plný mágie. A Engelsfors sa stane centrom boja o hranice 
rôznych dimenzií. Dobro proti zlu. Ja a zopár ďalších gymnazistiek 
proti démonom. A navyše som čarodejnica. Som vyvolená, aby som 
porazila zlo a zabránila apokalypse. Nejaké otázky?“

Okrem toho tu bolo toľko nemagických tajomstiev, o ktorých 
sa Jakob nikdy nedozvie: „Po Eliasovej smrti som začala spávať 
s Jontem, presne tak, s mojím starým dílerským kamošom, a áno, 
hulili sme spolu. No potom som s tým skoncovala a už sa to viac 
nestane, prisahám, a som dostatočne zodpovedná, aby som mohla 
mať vlastný byt, veď si to koniec koncov myslíš aj ty a soc-Diana, 
no nie?“

Znamenalo by to cestu rovno do domova. Alebo k novým náhrad-
ným rodičom. Náhradným rodičom, ktorí nebudú ako Ulf a Tina. Tí 
sa ju nikdy nesnažili pretvoriť na niekoho, kým nebola, nepokúšali sa 
predstierať, že sú dokonalá rodina. Chápali, že už mnoho rokov nie 
je dieťaťom, ak ním vôbec niekedy bola. Keby sa nerozhodli odísť do 
Botswany a založiť tam školu, ešte stále by u nich bývala.
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