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Když Ky omylem prorazí kladivem zeď 
ve svém pokoji, objeví za ní něco, co 
nikdy objevit neměla. Něco, co její ži-
vot jednou provždy změní. Adam, který 
bydlí v jiné části města, mezitím pozo-
ruje, jak se mu okolní svět začíná sám 
od sebe přetvářet před očima, a neví,
co si o tom má myslet. Zbláznil se snad? 
Anebo se stal obětí nějakého nemístné-
ho vtipu?

Adama na každém kroku sleduje
zvláštní stříbrné auto. A  taky nějací 
vytáhlí podivíni v  šedém, kterým ne-
jde pořádně vidět do obličeje. Mladík se 
na útěku před svými pronásledovateli 
dostane do těsných podzemních tunelů, 
v nichž se sice nedá volně dýchat, ale 
zato se v nich dá rychle ztratit.

Cesty Adama a  Ky se propletou 
v  klaustrofobickém dobrodružství, 
které je oba přinutí pochybovat o tom, 
co je skutečnost. Co když je svět kolem 
nás — ten, o kterém si myslíme, že ho 
tak dobře známe — opravdu jen iluze?

Strach se nejprve plížil kolem, pak se na Ky vrhl a ochromil 
ji. Už se nebála díry ve stěně, ale toho neznáma za ní. Přála 
si, aby se ten otvor dal nějak zavřít, aby do něj nikdy nebyla 
bývala lezla. Aby se ten plakát nikdy nesnažila pověsit. Hou-
dini byl už natrvalo vykázán do vyhnanství na druhé straně 
pokoje, opřený o psací stůl. A dobře mu tak. Proč vlastně tu 
díru zvětšovala? Tenký papír fi lmového plakátu pověšeného 
na stěně byl to jediné, co teď stálo mezi ní a tím, co nikdy 
nemělo spatřit světlo světa.

V pokoji teď trávila čím dál méně času. Tátovi to vůbec 
nevadilo, byl rád a mile překvapen, že s ním teď tak často 
sedává v obývacím pokoji místo toho, aby se zavírala u sebe. 
Když už do pokoje musela, například když byl čas jít spát, 
vyhýbala se své posteli — sundala z ní matraci, přestěhovala 
ji na druhou stranu pokoje a přespávala tam. Na plakát na 
stěně se ani nepodívala — nejen kvůli tomu, co bylo za ním, 
ale i kvůli popraskanému ledu na něm. Měla pocit, jako by 
na ni díra skrze ty praskliny volala, upozorňovala na sebe, 
lákala ji k sobě, provokovala. Jako by se jí posmívala.

 (nar. 1971) je známý 
především jako tzv. mentalista, odbor-
ník na řeč těla a metody ovlivňování 
mysli. Je autorem několika titulů z ob-
lasti psychologie, z nichž nejznámější 
je Naučte se číst myšlenky! (2007; 
česky Grada 2016). Ve Švédsku se pro-
slavil také svým televizním pořadem 
Hjärnstorm (Mentální bouře). Román 
Ztracení: Poslední iluze 1 je jeho beletri-
stickým debutem.
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