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Na mých hodinkách naskočí tři čtvrtě na čtyři. 

Co tam ten kluk tak dlouho dělá? Už mu to trvá alespoň deset minut! Znuděně se opírám o 

zeď vedle pánských toalet a čekám na Vica Perkinse. Tenhle nenápadný chlapec s vlasy jako 

vlnkami na rozbouřené kávě a hlubokýma čokoládovýma očima si mě získal ještě dříve, než 

vůbec promluvil. Možná proto jsem ani na okamžik nezaváhala, když mě požádal, zda bych s 

ním náhodou nejela na jednu z velice očekávaných výstav. Býval by to byl skutečně 

romantický výlet - jen si to představte. Jste na krásném zámku, obklopeni díly starých mistrů 

i novodobých bohémů, a stejně hledíte jen jeden na druhého, … Jenže to by mě muselo 

umění alespoň trochu zajímat! Taková nuda! Tohle je horší než dvouhodinovka fyziky! 

„Heather, vnímáš?” Najednou mi dobře známá ruka luskne před obličejem. Vic se na mě 

křivě usmívá. Takový výraz pro něj není zrovna typický.  „Promiň, zamyslela jsem se.” 

Popadne mě za ruku a táhne kamsi do útrob výstavního sálu, dál a dál… Užuž si myslím, že 

konečně přistoupil na můj návrh zajít si radši do města na kávu a zákusek, ale on těsně před 

východem prudce zatáčí doprava. A takto umírá moje poslední naděje na příjemně strávené 

odpoledne.  

 

Jen ho slepě následuju.  

„Tohle je zlatý hřeb výstavy,” vydechne. Na tváři mu pohrává neobvykle spokojený výraz. 

Pořád se tak zvláštně usmívá, takového ho neznám.  

Oba se díváme vstříc zrcadlovému bludišti někde ve starobylém podzemí zámeckého 

komplexu. Rozsáhlé sklepení je ještě pořád cítit vínem, zatuchlinou a vlhkostí. Běhá mi z toho 

mráz po zádech. Ta atmosféra tady… zdá se tak chladná! Zrcadla obklopují nás a sama jsou 

zase v objetí všudypřítomného šera. Beztvaré stíny leží v rozích a zákoutích. Nelíbí se mi tu.  

Když se ale podívám na Vica, jehož studená dlaň bezděky svírá mou, ... Jen si povzdechnu 

a společně se vydáváme do hlubin labyrintu. Úzkostlivě pozoruji naše odrazy. Oplácejí mi mé 

nejisté pohledy, ale v jejich očích je něco zvláštního. Neživého. A najednou mi to dochází. 

„Vicu? Jak to, že tu nikdo jiný není?” Jsme tu sami. Naprosto sami. Žádné smějící se děti 

a znudění dospělí. Nikde nikdo. 

Ticho je mi odpovědí. Prudce se na Vica otočím, ale vidím jen svou pobledlou tvář. Stále cítím 

jeho dlaň na své ruce. „Victore!” zavolám do prázdna. „Tohle není vtipný!” Vtip? Copak Vic 

Perkins někdy vtipkuje? Je vážný, až to bolí, a rozumný tak, že mu nikdo nerozumí. Nejistým 

krokem pokračuju vpřed. Oči těkají od jednoho zrcadla k druhému. Jen já a mé odrazy. Zdají 

se mi tak cizí, jak jen to jde. Neznám ty tváře, nepoznávám se.  Jejich chladná krása mi 

připomíná obrazy. Jeden je fascinující jako barokní freska, další připomíná výstřižek z knihy 

o  pop-artu, jiný mi mává...  

Zarazím se a prudce otočím zpět. Zamával mi? Jen já. Bylo to skutečné? 



 

“Heather, kde jsi?” Slyším Vica. Uleví se mi a s rázným: „Tady!” se vydávám dál. Moje mysl si 

se mnou zahrává! Vidím zvláštní věci. Mé odrazy se na mě zubí, mávají mi a lepí své obličeje 

na sklo. Stojím na konci slepé uličky. Jak je to možné? Zabloudila jsem? Dech je zrychlený 

a cítím, jak se mi třesou ruce. Chci pryč! Otáčím se na podpatku, pohled upřený k nohám. Už 

se tam ani nepodívám. Strach mi naplňuje hlavu a odtud se šíří jak zákeřná nemoc do celého 

těla. 

Prapodivný chlad se usadí na mých ramenou a já bezděčně zavrávorám, jako by... “Něco na 

mě sáhlo!” vykřiknu. Byly to ruce. Chladné kostnaté dlaně! 

„Ale jdi ty? To je přece blbost!” ozývá se Vicův melodický hlas. 

„Kde jsi?” Nevidím ho.   

„Přímo tady.” Najednou mě ovine svýma rukama a já se snažím uklidnit. „Jsou to jen odrazy, 

zlato,” konejší mě Vicův melodický hlas. „Podívej.”  

Hledím zpátky do uličky. Srdce až v krku. Odrazy zmizely. Jak to? Co se to děje? Oči mě 

klamou! Ale ne, říkají pravdu. Oči. Ze zrcadel na mě hledí jen rudé oči v náruči černočerné 

tmy. Cožpak to ten kluk nevidí? 

Jen na okamžik na něj pohlédnu.  

„Copak se děje?” A v tom okamžiku se můj Vic Perkins změnil v černočernou postavu. Jeho 

oči krvavě rudé.  Chce se mi křičet, ale hlasivky mě zrazují.  Vypovídají službu.  

„Copak se děje?” Ten hlas mi rezonuje v hlavě. Musím pryč. Uskočím. Natahují se po mně 

černé ruce. Nohy už samy utíkají pryč. Neohlížej se!  

 

Stojím ve velké hale přeplněné k prasknutí, za mnou obrovské zrcadlo. Zmateně se rozhlížím. 

Co se to stalo? Na hodinkách naskočí tři čtvrtě na čtyři a z toalet naproti vychází Vic. Tváří se 

tak obvykle nesměle, očima mě hledá.  

 

Nevím, co mě to tehdy  odvedlo do zrcadlového bludiště, ale Vic Perkins to nebyl. 
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