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Neobyčajná

V ruke som zvierala jednoduch, koženri náramok. Na lícach som cítila stopy Po slzách. Bola

som zničená. ,,Hej, Zarina." Zatriasla mnou Ashley. ,,L)žzvonilo, musíme isť." NePritala sa,

jednoducho mi pomáhala. Ked'som si zbalila veci, všimla som si na lavici drobn' lístoČek. ,,Je

tvoj?" spritala som sa kamarátky. ,,Nie." Natiahla som sa za ním. PÍsmo aj obsah som

okamžite spoznala. Bola to Castivalova r movačka, jedna z mnohrich, ktoré Pre mňa naPÍsal.

pod ňou bol naškraban, odkaz: sladké, čo povieš? od prekvapenia som zhíkla. odkazy písané

trim písmom som videla už predt m. Znamenali problémy. Cas mohol byťv nebezPeČenstve.

,,Ashley, musím odísť.",,Ale vyučovanie ešte neskončilo.",,Toto nepoČká!" zakriČala som

a vybehta z triedy. Popri hlavnej bráne som sa prehnala ako nič. Ako ho nájdem? Čo ak je

neskoro? Strach mnou pr dil n chtejšie ako krv. Prestaň, vynadala som si v duchu. MusíŠ sa

sristrediť. Spomínala som na všetko, čo ma moja babička nauČila. No jasné, stoPovací Prach.

Vytiahla som z tašky škatulku s čarovn,, mi pomóckami a nasypala trochu prachu na

Castivalov náramok. Začal žiariť jemn, m bielym svetlom a vytvoril ŠÍpku. Rozbehla som sa za

ňou. V hlave sa mi stále premietal večer spred dvoch dní, poslednri, ked'som ho videla.

pozeral sa na mňa s vyrazom absol tneho prekvapenia. ,,Cas? Si v Poriadku?" ,,Čo to bolo?"

čudoval sa mój prekvapeny kamarát. ,,Nič?" sk(lsila som. ,,Nič? Tó vec mala rohy, tesáky

a chvost! Nič by ich asi nemalo! Zarina, čo sa próve stalo?" ,,Napadol nás Tíeň. Ale je to

v poriadku, zahnala som ho, už nóm..." ,,Tieň? Zahnala? Nerozumiem. A Čo to svetlo, ktoré

vychádzalo z tvojich r k?'Zavóhata som. Teraz alebo nikdy. |Jž som klamala dosť, zaslťtŽi si

pravdu. ,,Som Vynimočná.",,Áno, to si," usmial sa Castival.,,Nie, ty to nechópeŠ. Som

čarodejníca. Dokóžem neuveriteíné veci. Preto som vedela zahnať ten Tíeň.' ,,Čo?o nechóPaI

Cas. ,,Zaza, poznóme sa predsa od škólky. Asi by som o takom niečom vedel. Okrem toho, je

to absurdné." ,,Castival, je to pravda. Aní ja to neviem dlho. ChceŠ dÓkaz?" povedala som

a zhtboka sa nadychla. Z r k spojenych do misky mi vyšťahli slabé plamienky. Silneli, aŽ som

mala ruky obalené ohňom. ,,A...ako? Čo? Kto?" jachtal Cas. Nedokózala som to dlho udrŽať.

plamene zhasli tak ako so zjavili a okolo nós sa opiiť rozhostila tma. ,,StaČÍ si to len Predstaviť

a ono sa to stane. Nie je to skvelé?" Nereagoval. Nastalo ticho. ,,Vravela si, Že si so o tom

dozvedela nedóvno. Kedy?" spytal sa napokon bez emócií v hlase. ,,Pred pór tyždňami, na

narodeniny." ,,ZorinQ, to je viac ako dva mesiace. Prečo si nič nepovedala? MYslel som, Že si

veríme," obviňujtico sa na mňa pozrel o pravou rukou si rozviazal šn rky na koŽenom

nóramku, ktory som mu dala. Tom, ktory mal zosobňovať naše priateťstvo. Priateťstvo bez

tajomstiev. Ja som mala podobny. ,,A veril by si mi?" rozhorčila som sa. ,,Áno! PravdaŽe Óno!

pretože to je to, čo robíme. Vefime si. Alebo to už pre teba niČ neznamenÓ?" ,,ZnamenÓ, ale

nemohla som. Sť bila som to." ,,Naozaj? Mne sito tiež sťtjbila," povedal a strČil mi nóramok

do dtaní. Neveriacky som naň hťadeta. Ešte nikdy som ho nevidela inde ako na jeho ruke.
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,,Cas.." oČi sa mi zaplnili slzamí. ,,Nechaj ma, prosím. Potrebujem to všetko spracovať," otočil
sa a odišiel. Len čo jeho tieň zmizol za rohom, rozplakala som sa.

Náramok zastal pred tmavšou slepou uličkou. Priviazala som si ho na ruku vedla mójho
a poobzerala sa po okolÍ. V tejto Časti mesta som ešte nebola. Opatrne som vošla do uličky.
Nikde nikto, len na zemi ležalo porozhadzovan,ch pár kartónov,ch škat í. Ned'aleko nich sa
nachádzali ošrichané biele dvere s nápisomZÁrcLZVSTUPU. Bota som si istá, že ma náramok
viedol práve k nim. Sk sila som pomykať kl'učkou. Nič. Zamknuté. Opáťsom si v mysli
prehrala všetky babičkine lekcie. Odomykacie k zlo som nepoznala, no niečo mi napadlo.
Zatvorila som oči a predstavila si, ako sa dvere otvárajti. Vo svojich predstavách som do
kl' čovej dierky vkladala drobn kl' č, ničím sa nelíšiaci od in ch. Kl' č presne zapadol, otáčala
som ním, zaČula cvaknutie zámky. V duchu som siahla po kl'učke, stlačila ju nadol a dvere sa

otvorili. Roztvorila som oči. Naozaj, dvere boli pootvorené, presne ako v mojich predstavách.
Dokázala som to. Ovládla som silu myšlienok. Babička by bola hrdá. podišla som btižšie.
V uliČke nebolo dosť svetla aby ožiarilo vntitro miestnosti. Niekde tam musí byt vypínač,
pomyslela som si. NaČiahla som sa, aby som ho nahmatala. Chcela som vojsť dnu, no
prineskoro som si uvedomila, že moja noha nedopadla na pevn zem. Stratila som
rovnováhu, nemala som sa čoho zachytiť. Padala som.

Tma. Ani neviem, ako dlho som padala temnotou. Dosť na to, aby som si uvedomila, aky zly
nápad bol ísť Casa htadať na vlastnti pásť. Mala som najskór zavolať babičke, ona by najlepšie
vedela, Čo robiť. Moje rjvahy prerušil náraz na vodnrj hladinu. Vykríkla som, ale hned'nato
okamŽite zavrela sta. Bolo už neskoro. Chladná tekutina mi stiekla do hrdla, ridy obalila
zimou. Nevedela som, kde je hore a kde dole. Nevedela som, kadial'plávaí aby som sa
zachránila. Metala som sebou, snažila sa dostať von. Začala som panikári{ pl' ca ma pálili.
Topila som sa!

Myslela som si, Že posledné čo uvidím, bude tma. Miesto toho som zaregistrovala slab,i lrič
svetla. Z poslednrich síl som začala hribať končatinami. Pre nedostatok kyslíka sa mi
zahmlievalo pred očami, cítila som, že užviac nevládzem. O prsty na ruke sa mi obtrel
studen vzduch. Zabrala som ešte raz a voda ma uvolnila zo svojho l'adového zovretia.
Vynorila som sa a vykašliavala von celé jazero. Lapala som po dychu a šliapala vodu.
Porozhliadla som sa okolo seba. Spadla som do akejsi okrrihlej tmavej šachty plnej vody.
Hore som nedovidela, po obvode stien nebol anijeden v, bežok, na ktorv bv som dočiahta.
Šachtu obrastati zelené, fosforeskujrice riasy. To bolo to svetto! Potrebovata som zistií aké je

to hlboké. S hlbokrim nádychom som sa ponorila a plávala smerom nadol. Pod vodou bola
tma ako vo vreci, otvoriť oči som sa ani nepok šala. Len som plávala. Ked'som napokon
rukami naŠla dno, niečo sa zmenilo. Celá šachta sa zatriasla. Prudko som sa odrazila nohami
a vyplávala. Pri pohl'ade nahor mi srdce vynechalo rjder. Strop som zrazu videla vetmi jasne,
priblíŽil sa. Z miest, ktoré som predt, m považovala za záchytné štrbiny sa teraz liali pr dy
vody. T, mto tempom tu ostanem pochovaná za pár min t. Len čo som dočiahla na najbližšiu
riasu, odtrhla som ju a obmotala si ňou zápástie. Opáť som sa nad chla a ponorita sa. Riasa



síce neŽiarila tak jasne ako vo vzduchu, no dosť na to, aby som videta pred seba. Hl'adala som
popri stene, hociČo, Čo by mi mohlo pomócť. Čoskoro som bola n tená sa vynorií no znovu
som sa nad,ichla a zmizla pod vodnou hladinou.

Vtom mi prsty siahli do prázdna.Zažm rila som. Bola tam chodba. Vedl'a vchodu do nej som
uvidela hrdzavé koleso. Sk sila som ním pohnrjť. Nič, ani sa nepohlo, akoby bolo len na

okrasu. Uchopila som ho pevnejšie a z celej sily ním zamykala. Ušiel mi frustrovan ,povzdych

a s ním aj drahocenné bublinky. Nechala som koleso kolesom a vrátila sa nahor. Htadina vody
medzitrim poriadne strÍpla. Strop bol asi štyri metre nad mojou hlavou a nezadržatelne sa
blíŽil. Tri a pol metra, tri. Mala som posledn šancu na záchranu. Nad chla som sa raz, druhri
raz, s tretím som sa ponorila a smerovala hlbšie. Zaprela som sa nohami o stenu, ruky
oblapila okolo kolesa a ťahala. Nech som sa snažila, ako som chcela, koleso sa nepohto.
V jedinom okamihu sa mi pred očami premietol celri život. Ja a Castival v parku, prvri deň
v Škole, babička, ako ma ukladá spať. ,Sny maj velkrj moc', vravievala mi, ,to, čo si
predstavíŠ sa móŽe velmi rrichlo splniť. Spinkaj, moje vrinimočné dievčatko.'

Akoby do mňa udrel blesk. Vyčistila som si mysel'a predstavila si šachtu, chodbu a koleso.
Myslbu som ním otáČala. Predstavila som si ho [ahké, povoíné, akoby vóbec nezhrdzavelo.
Zacítila som pod rukami pohyb. Podarilo sa mi to! Rukami som kolesu pomáhala, točila ním
s celou silou. Na stenách v okolí dna sa začali otvárať prieduchy. Spočiatku drobné škáročky
roztvárali svoje smádné rista a hltali litre vody. Uvolhila som klíčovité zovretie kolesa
a nechala sa vyniesť na hladinu. Klesala, d'alej od fosforeskuj cich rasttín a bližšie k tunelu,
mojej Šanci na tinik. Len čo som zacítila pevnrí pódu pod nohami, doslova som sa zvalila do
chodby a d chala. Nemohla som uveri{ aké som mala šťastie. Bola som vyčerpaná, telesne aj
psychicky. EŠte nikdy sa mi nepodarilo takto využiť svoje schopnosti. Ležata som na chrbte
a odpočívala. Napriek traumatickému zážitku som sa usmiala.

Po hodnej chvíli som sa prinritila postaviť sa. Zahl'adela som sa do chodby. Tmav m a vlhk,im
miestam som sa obyČajne vyh, bala, no teraz som na rniber ve[mi nemala. Opatrne som
vYkroČila vPred, kládla jednu nohu pred druhri, pridrížala sa steny a svietila si na cestu malou
riasou. Z niČoho niČ som si uvedomila, že som prestala drkotať zubami. Vzduch v tunely sa
neČakane oteplil, steny vyschli. Chodba sa skončila a ja som musela pri návale svetla

PriŽm riť oČi. Dostala som sa do okrrihlej kamennej miestnosti. Zariadená bola jednoducho,
bez okien, s jednrimi dverami, rovno oproti mne. Konečne, pomyslela som si, sa odtial'to
dostanem. Bez zaváhania som vyrazila vpred.

Bola som práve v polovici miestnosti, ked'som začula mužsk htas s ironickrim podtónom.

,,Tse, tse, takto mi zaŠpiniť koberec, že ti nie je hanba!" Prekvapene som sa otočila. V k te
miestnosti sa o stenu opierala postava zahalená v plášti. ,,Pr...prepáčte," nešikovne som
zachripela. ,,Prepáčim, čoby nie, aspoň nejaká zmena," odvetil cudzinec, ,,dokonca, ver či
nie, ti pomóŽem. Takto čoskoro dostaneš zápal pl'tic." Luskol prstami a moje mokré oblečenie
sa vysuŠilo. NaneŠťastie, na vlasy nemyslel a ony mi ostaIi visieť popri hlave. ,,Dobre, v čom
je háČik?" spritala som sa podozrievavo. Cudzinec vyzeral, že ho to hlboko urazilo . ,,To



nemóžem pomóďčloveku v n dzi?" ,,Ani neviem, kto ste, prečo bysom vám mala veriť?"

,,Máš pravdu, som ja ale nezdvoril,i. Votám sa Mortem. A pravdu si mala aj v tom, že niečo

budem chcieť. Zahráme si hru. Ak vyhráš, móžeš odísť. Ak prehráš, zomrieš. Platí?",,Mám na

vriber?" sp tala som sa. ,,Nie!" vyh kol Mortem nadšene.

,,l,)ž jeto dlho, čo som tu mal posledného návštevníka. Nikdy neviem, ako sa do mojej veže

dostanti. Skrátka sa objavia, ja im pomóžem, zahráme si hru a zomr . Mňa totiž nik

neoklame," vystatoval sa Mortem a znenazdania sa na stole objavilo dvanásť fl'aštičiek.

,,Pravidlá hry sri jednoduché. Vo fl'aštičkách sri jedy, prvy najslabší, posledn, najsilnejší.

Silnejšíje zároveň liekom na tie od neho slabšie, rozumieš? Takže, polku jedov si vezmem ja

a polku ty," oznámil mi a schmatol všetky s párnymi číslami.,,Naplníš pohárty mne a ja tebe.

Potom móžeš vypiť ešte jeden, na to máš nárok. Uvidíme, kto zomrie." Vzala som z jeho rrik

pohár a prem,išl'ala. Flakónik s číslom jedenásť som mu dať nemohla, inak by ma jeho jedy

okamžite zabili. Potrebovala som protilátku. Čo teraz, čo teraz? Uvažuj! ,,No tak, už to máš?"

náhlil ma Mortem. Bol nedočkav a istli svojou rnihrou. V hlave mi skrsla absurdná

myšlienka, ktorá by ale mohla zachrániť mój život. ,,Sekundu," odvetila som a do pohára si

nenápadne vyžm,ikala vlasy. ,,Tak na zdravie!" zdvihol Mortem mnou podávanlí pohár. Gesto

som opátovala a vypila obsah svojho.

Žal dok mi okamžite skr tilo. Cítila som bolesť, jed mi prenikal do tela. Zakrritila sa mi hlava.

Načiahla som sa za fl'aštičkou s číslom jedenásť, nemotorne ju odzátkovala a prehltla jej

obsah. Telom mi prebehla d'alšia vlna nevolhosti, klesla som na podlahu.Zazrela som, ako si

Mortem zdvihol svoj protijed ku perám a vypil ho. ,,Jeeej, to bola zábava. Ako sa to vlastne

volá moja obeť?" ,,Mortem," odvetila som cez stisnuté zuby. Bolesť už utíchala, ked'sa sklátil

na podlahu. ,,Nie," šepol. Došlo mu, čo som vykonala. Jeho vlastná protilátka ho požierala

zvn tra. ,,Prosím, nie...v truhlici...číslo trinásí prosí,.m," drichal ťažko. Nemohla som tušií či

ma nepodvedie, no nemohla som ho ani nechať, nech umrie. Rozbehla som sa k truhlici

a začala odtial'vyhadzovať veci jednu za druhou. Malti fl'aštičku som takmer prehliadla.

Mortema zvierali k če. Opatrne, aby som nerozliala, som mu vyliala obsah fl'aštičky do krku.

Chvílu sa nič nedialo, potom sa Mortem rozkaš[al a prekvapene sa poobzeral. ,,Prečo?

Vyhrala si..",,Smrt si nikto nezaslriži, ani vy nie." Pomaly sa postavil. ,,Si naozaj dobrá.

Zachránila si ma, som ti zaviazany." ,,Potrebujem zachrániť svojho priatel'a. Stopovacie

zaklínadlo ma zaviedlo sem do tunelov. Musím sa odtia[to dostať.",,Rozumiem," luskol

prstami a dvere sa sami od seba otvorili. Zbadala som za nimi tmu, lenivo sa prevalbvala

zboka na bok.,,Len chod'," pobádal ma Mortem. Podišla som ku dverám a vkročila dnu.

Začula som ešte Mortemove slová:,,Ve[a šťastia, Autorka."

Vpadla som do jaskyne, priestrannej a dostatočne osvetlenej. Viedli z nej tri chodby. V jednej

som stála ja, d'alšie boli po bokoch, spolu tvoriac písmeno Y. V strede jaskyne som zbadala

podstavec so sklenen m kvádrom, vzadu stál kovovri trón, napravo od neho stól so stoličkou.

Po jeho t'avej strane sa vznášal Castival. Ruky mal rozpažené, hlava mu spočívala na hrudi, oČi

zatvorené. Pri pohlade naňho som zabudla na ak kolvek opatrnosť. ,,Cas!" vykríkla som



a rozbehla sa k nemu. Nedočiahla som, skťrsila som preto svoju nadprirodzenri silu'

predstavila som si, ako sa pomaly sp šťa dole, ale nič sa nedialo,

,,Nebude to fungo vaí,,, ozval sa spoza mňa pobaven,i hlas. obzrela som sa a zbadala Ženu'

Bola celá v čiernom, od čižiem, cez plášť a rukavice po elegantn'i čes. ,,Kto ste? Čo odo mňa

chcete?, 
, 
,,Prezačiatok trochu slušného správania," odvetila neznáma. ,,Uniesli ste Casa, A ja

mám byt slušn á?,,vyprskla som. ,,Uznávam, neboli to najjemnejŠie spósoby, ale si tu, takŽe

sa oplatilo.,, Vóbec som jej nerozumela. ,,Vy ste chceli mňa? PreČo?" ,,Drahá, tY si zrejme

neuvedomuješ, aká si dóležitá. Vrinimočnrich je veÍa, no tY si len jedna. ovládaŠ silu

myšlienkY, to, čo si predstavíš, sa stane. VieŠ, Čo je toto?" sp'itala sa a doviedla ma

k podstavcu V strede. ,,Sklo?,, sp,itala som sa s pohÍadom upret' m na kváder' ''Nie' 
to vo

vn tri.,, Zahl,adela som sa pozornejšie. Naozaj, vo vntitri sa vznáŠalo Pero, Elegantné'

s vyrezávanou rukováťou a sklenenrim hrotom,

,,podía legendy sa raz za tri generácie narodí dieťa- Autor. S láskau m srdcom' odváŽnYm

duchom a poctirn mi rimyslami. Len ono sa móže dotknriť Pera a to, Čo ním naPÍŠe, sa vYPlnÍ'

A ty, moja, Autorka si. Takže teraz sa načiahneš, a t,im Perom mi sPlníŠ moje Želanie'" "Ako

viete, že som Autorka?,, sp tala som sa. ,,Mój test to potvrdil," odvetila s tismevom' "VáŠ

test..to vy? Mohla som umrieť!,, ,,Nemohla. A kebyŽe áno, znamená to, Že nie si Človek'

ktorého h[adám," mykta plecami neznáma, ,,Ked'urobím, čo chcete, Pustíte nás?"

,,Samozrejme, prečo nie?,, ,,Tak dobre.,, Natiahla som ruku smerom ku kvádru. Ked'som sa

ho dotkla, bolo to, akoby ma slabo kopla elektrina, no potom ten materiál Povolil a ruka mi

ním kízala ako nóž maslom. oblapila som prstami rukováť Pera. ,,Skvele drahá, len tak d'alej"'

pobádala ma čarodejnica. Hned,, ako som vytiahla ruku z kvádra, schmatla ma za ňu a viedla

ku stolu. ,,Dobre, píš: Strážkyne stratia všetku svoju moc." ,,Počkať, čože? Strážkyne s

večné, bez svojej moci zahyn ," namietala som. Pero som Pustila na stól,,,To neurobím!"

,,Asi sme si nerozumeli. Ty urobíš, čo chcem, pretože inak na to doPlatítvoj Priatel"" mávla

rukou a z kovového trónu sa vyformovali ostne dlhé ako dlaň. priamo pod castivalom,

,,Dobre, dobre, len mu, prosím, neublížte." Schytila som Pero a chcela písať,

,,Ruky preč!,, babičkin hlas sa rozíahot jaskyňou, rovnako ako vlna vzduchu, ktor vyČarovala,

,,odsttip, Sylvia. Vieš, že to nie je správne. " ,,TY mi nehovor, Čo je a Čo nie je sPrávne'"

zavrčala a vrhla sa na babičku. Tá jej ritok oplatila, ich s boj bol zmesou pohybov a svetla,

potom sa stalo niekolko vecí naraz. Babička predstierala tok doprava, no v poslednej chvíli

stočila zápástia a vír vetra odhodil Sylviu. Tá letela vzduchom a naruŠila silové Pole, ktoré

nadnášalo Casa. Videla som, ako padá. Babička si to vŠimla tieŽ a vYslala Prrid vetra, ZachYtil

casa a zložil ho na podlahu. Nestihla ale odraziť kovorn osteň, kton sa na ňu rtitil,

,,Babyyy!., zvrieskla som, no neskoro. Babička už Padala na zem. Rozbehla som sa k nej'

hl,adela na osteň. Nevedela som, čo robiť. ,,Baby.." Sylvia si kíakla ku mne, oČividne bola

v šoku. ,,To je tvoja vnučka? To nie... Chcela som sa len pomstiť t' m naniČhodn' m Ženám' Čo

ma vyhodili zo školy. Vzali mi schopnosť. Trvalo mi večnosť získať nejak sPáť, ZniČili mi Život,

Toto som nechcela. Mrzí ma to mami,"



( :.: c3aiii ad. Ak bola babička jej mamou, potom Sylvia... Babička sa nad,chla, videla

s3li. axe tažkosti jej to robí. ,,Zarina, chcela si vedieťpravdu o svojich rodičoch. Tu ju máš.

Prepáč, že som ti klamala, chcela som ťa pred t mto všetkrim chrániť."

,,Zarina, musíš to napravi{ hned'," naliehala cez slzy mama. ,,Ale ako?",,Si Autorka, prosím,

urob niečo." Prikrivla som a rozbehla sa k stolu. Roztrasenou rukou som písala: Babička sa

uzdraví. Ona ale stále krvácala. ,,Nefunguje to!" vykríkla som. ,,Musíš si to predstaviť,"

zachrčala babička.

Nadrichla som sa a privrela oči. Nebolo ťažké predstaviť si babičku, jej obraz som mala vyryt

na viečkach. V mysli som videla, ako sa jej zranenie zatvára. Mláka krvi pod ňou mizla. Moja

ruka písala sama od seba. Cítila som mágiu priam pretekať mojou myslbu. Otvorila som oči.

Pero jasne žiarilo a moja predstava sa plnila. Babička žila. Po lícach sa mi kot l'ali slzy šťastia,

ked'som na pleci ucítila niečiu ruku. ,,Zarina." Otočila som sa a moje smaragdové oči sa

stretli s dvoma jasnrimi zafírmi. ,,Cas," šepla som a objala svojho najlepšieho kamaráta. ,,Mrzí
ma to, Cas, nebyt mojich tajomstiev, nebol by si v nebezpečenstve." ,,Nie, ty odpusť mne,

nemal som sa správať ako somár," usmial sa na mňa t m srdečn m smevom, ktorri som na

ňom milovala. Potom som sa prepadla do tmy.


