Ako prvé Alma zistila, že pod jej posteľou
nežije len jedno strašidlo.
Bolo ich tam mnoho.

Celá kopa.
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„Svet mi ublíži?“
„Svet stále ubližuje. Ale my ťa na to upozorníme, aby si sa mohla
brániť. Azda som ti neporadilo, čo sa môže stať, ak ostaneš
potme, pokazí sa ti budík, budeš meškať a veľa sa ospravedlňovať?
Rovnako ťa varujem aj pred týmto. Never svetu. Dôveruj len
strašidlám a počúvaj ich — my dobre vieme, ako to chodí.“
Alma prikývla. Videla, ako strašidlo nepokojne prebehlo k posteli
a znova sa poobzeralo všetkými smermi, akoby ho niečo — hoci
v miestnosti nič ďalšie nebolo — mohlo sledovať a ublížiť mu.
Tak ako to podľa jeho slov zvykne robiť svet. Alma ho nasledovala. Znova zaliezla pod perinu a sledovala, ako sa strašidlo
skrylo pod posteľ.
Alma zhasla svetlo, ale netrúfla si znova ostať úplne potme, tak
že si to rozmyslela a nechala svietiť lampičku na nočnom stolíku. Stále nemala pocit, že by svietila dostatočne, a chýbala jej
hrejivosť slnka. Temnota, hoci stlmená lampou, tam stále bola.
Alma sa nikdy nedozvedela, či strašidlo v tú noc spalo. Ale jej sa
zaspávalo veľmi ťažko.
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„Chcem spať,“ pokúsila sa mu Alma povedať tak, aby pochopilo,
že má odísť.
Strašidlo neodpovedalo.
Stále na ňu hľadelo.
Alma mierne otrávene zastonala. Pootočila sa, aby ležala strašidlu chrbtom, ale nejakým spôsobom stále cítila jeho prítomnosť. Cítila jeho oči, ktoré všetko žiarivo osvetľovali.
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Hoci vážne chcela, nemohla zaspať. Dokonca kúsok
od seba počula upokojujúce chrápanie Dvojky.
No akokoľvek bola unavená, vedela, že zaspať bude
naozaj ťažké.
Prehadzovala sa v posteli viac než dve hodiny, kým
Trojka zmizla.

Až potom sa Alme podarilo zaspať.
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Alma pozrela na Jednotku, ktorá
zabárala pazúry do nohy kuchynského
stola, ale potom pokrútila hlavou.
Robila to už celé dni, keď sa jej
kamarátky pýtali to isté.

„Nie. Som v poriadku.“
Jednotka jej vyskočila na plece, niečo jej
veľmi ticho zašepkala do ucha a Alma si
pomyslela, že má zase raz pravdu: radšej
bude za klamárku ako za čudáčku.
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