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Nov˘m pfiírÛstkÛm do rodiny, Jessemu a Dafie
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Podûkování

Dûkuji v‰em, ktefií se jako dfiíve podíleli na vzniku knihy,
i v‰em ostatním: obyvatelÛm Beta Foo Asylum, semper
criticas. Dûkuji své agentce Jenn, mé editorce Anne a své-
mu andûlu Shannon. V‰echny jste mi pomohly víc, neÏ si
myslíte. Vlastnû… Shannon moÏná víc neÏ ostatní. Ale dû-
kuji vám v‰em.

Butcher 9 - zlom  21.3.1957 7:22  Stránka 7



Kapitola první

Spousta vûcí vypadá na pohled jinak, neÏ jaké jsou ve sku-
teãnosti. Pro ty nejhor‰í to platí dvojnásob. 

Zastavil jsem svého otluãeného, pestrobarevného VW
brouka pfied zchátral˘m ãinÏákem, sotva pût blokÛ od
mého suterénního bytu. KdyÏ mû poldové zavolají, b˘vá
uÏ obvykle hodnû ru‰no. Na místû je nejmíÀ jedna mrt-
vola, nûkolik aut, bliká spousta majákÛ, v‰ude naráÏíte na
Ïlutoãernou pásku a vráÏíte do novináfiÛ. Nebo se aspoÀ
v‰echno tohle chystá. 

Na tomhle místû ãinu panoval naprost˘ klid. Nevidûl jsem
Ïádná policejní auta a stála tu jen jedna sanitka se zhasnu-
t˘mi svûtly. Kolem procházela mladá matka s dítûtem v ko-
ãárku a druhé vedla za ruku. Postar‰í muÏ venãil labradora.
Nikdo tu neokounûl ani nedûlal nic neobvyklého. 

Zvlá‰tní.
PfiestoÏe bylo sluneãné kvûtnové odpoledne, pfiejelo mi

po zátylku plíÏivé mrazení. Obvykle se mi to nestává, po-
kud není v dohledu aspoÀ jedna vraÏdící pfií‰era. 

Pfie‰el jsem to jako paranoiu postupujícího vûku. Ne Ïe
bych byl tak star˘, zvlá‰È na ãarodûje, ale vûk stále postu-
puje a já jsem si celkem jist˘, Ïe to nespûje k niãemu dob-
rému. 

Zaparkoval jsem tedy Modrého brouka a ‰el jsem do
toho ãinÏáku. Vy‰el jsem po schodi‰ti, jehoÏ dlaÏba potfie-
bovala vymûnit nebo aspoÀ pofiádnû vydrhnout, a zahnul
jsem do chodby s hust˘m kobercem, kter˘ byl uprostfied
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Jim Butcher / Bílá noc

témûfi pro‰lapan˘ a vyhlazen˘ do vysokého lesku. Dvefie
bytÛ byly otluãené, odfiené, ale z poctivého dubu. Tam na
mû ãekala Murphyová. 

Pfii necel˘ch sto ‰edesáti centimetrech v˘‰ky a sotva pa-
desáti kilogramech váhy nevypadá jako drsná chicagská
policistka, která se s chladnou hlavou postaví v‰emoÏn˘m
nestvÛrám a ‰ílencÛm. Takové dívky nemívají blond vla-
sy a nosík jako knoflíãek. Nûkdy mû ale napadá, Ïe Mur-
phyová snad ani není ztûlesnûním protikladu, protoÏe ani
veliké modré oãi a zdánlivá bezbrannost nedovedou za-
kr˘t její vrozenou tvrdost a houÏevnatost. Vûnovala mi
nav˘sost pracovní pok˘vnutí a stroze mû pfiivítala. „Dres-
dene.“

„Poruãíku,“ protáhl jsem s pfiehnanou úklonou a roz-
máchl˘m gestem. Nedûlal jsem to ãistû kvÛli kontrastu
k její odmûfienosti. Nejsem takov˘. „Jsem oslnûn.“

âekal jsem posmû‰n˘ ú‰klebek. Namísto toho se ale
zdvofiile pousmála a opravila mû: „SerÏantko.“

A má‰ to, Harry. Úvodní zdvofiilÛstky nezabírají, a na-
víc jsi Murphyové pfiipomnûl, co ji stálo spojenectví a pfiá-
telství s tebou. 

Murphyová b˘vala detektiv poruãík a velela Oddûlení
pro zvlá‰tní vy‰etfiování chicagské policie. Tohle oddûlení
fie‰ilo pfiípady, které se neve‰ly do kolonky „normální“.
KdyÏ upír zmasakroval náhodného chodce, ghúl zabil hlí-
daãe hfibitova nebo kdyÏ nadpfiirozená bytost proklela nû-
koho tak, Ïe mu vlasy zaãaly rÛst dovnitfi namísto ven,
musel to nûkdo vy‰etfiit. Nûkdo se na to musel podívat
a ujistit radnici a obyvatele, Ïe je vlastnû v‰echno v me-
zích. Byla to nevdûãná práce, ale oddûlení se do ní pou-
‰tûlo se zvednut˘m hledím a umanutou urputností. A ob-
ãas si zavolalo ãarodûje Harryho Dresdena, aby podal
pomocnou ruku.

10

Butcher 9 - zlom  21.3.1957 7:22  Stránka 10



Harry Dresden / kniha devátá

Jejím ‰éfÛm nakonec zvedlo mandle, kdyÏ ve stavu
nouze odsunula své sluÏební povinnosti a pomáhala mi
s pfiípadem. Samotné vedení Oddûlení pro zvlá‰tní vy‰et-
fiování bylo profesní Sibifií. Tím, Ïe jí vzali hodnost a funk-
ci, kvÛli nimÏ se nadfiela jako kÛÀ, ji poníÏili a u‰tûdfiili
krutou ránu její hrdosti a sebeúctû.

Povzdechl jsem si. „SerÏantko. PromiÀ, Murph, úplnû
jsem zapomnûl.“

Pokrãila rameny. „To nic. Sama na to obãas zapomenu.
Vût‰inou kdyÏ zvedám v práci telefon.“

„Ale i tak. Mûl bych víc myslet.“
„To si myslíme v‰ichni, Harry,“ opáãila a lehce mû ‰Èouch-

la pûstí do bicepsu. „Ale nikdo ti to nevyãítá.“
„To je od tebe opravdu velkorysé, sleãno My‰iãko.“
U‰klíbla se a stiskla pfiivolávaã v˘tahu. „Na místech ãinu

obvykle neb˘vá takov˘ klid, ne?“ fiekl jsem cestou nahoru. 
Znovu se za‰klebila. „Tohle není místo ãinu.“
„Îe není?“
Podívala se na mû. „AspoÀ ne oficiálnû.“
„Aha. TakÏe tu vlastnû nejsem.“
„Ne oficiálnû. Ofiezali Stallingsovi rozpoãet. DokáÏe sice

udrÏet oddûlení v chodu, ale…“
Povytáhl jsem oboãí.
„Potfiebuji znát tvÛj názor,“ fiekla. 
„Na co?“
Zavrtûla hlavou. „Nechci tû ovlivÀovat. Jenom se podí-

vá‰ a fiekne‰ mi, co uvidí‰.“
„To by ‰lo.“
„Zaplatím ti ze svého.“
„Murph, nemusí‰ pfiece…“
Uzemnila mû pohledem.
Její uraÏená hrdost jí nedovolovala pfiijímat Ïádnou laska-

vost. Zvedl jsem ruce, jako Ïe se vzdávám. „Jak praví‰, ‰éfe.“

11
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Jim Butcher / Bílá noc

„Pfiesnû tak.“
Zavedla mû do bytu v ‰estém patfie. Nûkolik dvefií na

chodbû bylo pootevfien˘ch a já za nimi koutkem oka za-
hlédl zvûdavé kukuãe obyvatel. Do‰li jsme na konec chod-
by, kde postávali dva zdravotníci. Unudûní a mrzutí zdra-
votníci. Jeden koufiil, druh˘ se s rukama zaloÏen˘ma na
prsou opíral o stûnu. Mûl zavfiené oãi a ‰títek ãepice sta-
Ïen˘ do obliãeje. KdyÏ Murphyová otevfiela dvefie bytu,
ani se na ni nepodívali. 

Vybídla mû, abych ‰el dovnitfi. 
Vstoupil jsem do bytu. Byl mal˘, o‰untûl˘, ale bylo tady

ãisto. Protûj‰í stûnu se dvûma okny zabírala miniaturní
dÏungle prosperujících pokojov˘ch kvûtin. Od dvefií jsem
vidûl maliãkou televizi na televizním stolku, starou hi-fi
vûÏ a futon. 

Mrtvá Ïena leÏela na futonu. 
Ruce mûla sloÏené na bfii‰e. Nedokázal jsem pfiesnû od-

hadnout, jak dlouho mÛÏe takhle leÏet, ale mrtvola ztra-
tila v‰echnu barvu a mûla trochu nadmuté bfiicho, takÏe
jsem pfiedpokládal, Ïe smrt nastala pfiinejmen‰ím vãera.
Urãit její vûk bylo stejnû obtíÏné, ale nejspí‰ jí bylo nûco
málo pfies tfiicet. Na sobû mûla rÛÏov˘ froté Ïupan, br˘le
a hnûdé vlasy mûla staÏené do uzlu. 

Na kávovém stolku vedle futonu stála otevfiená prázd-
ná lékovka. Vedle ní karafa s nazlátlou tekutinou, poprá-
‰ená daktyloskopick˘m prá‰kem a zakrytá plastov˘m sáã-
kem. Sklenice mezi karafou a lékovkou byla prázdná, jen
na dnû zb˘valo trochu vody. Asi tolik, kolik mohlo vznik-
nout rozpu‰tûním jedné nebo dvou kostek ledu. 

Hned u sklenice leÏel v plastovém sáãku ruãnû psan˘
dopis a propiska. 

Zadíval jsem se na tu Ïenu. Pak jsem ‰el k futonu a pfie-
ãetl jsem si dopis.

12
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Harry Dresden / kniha devátá

Ten neustál˘ strach mû vyãerpává. Nic jiného nezb˘vá. Od-
pusÈte. Janine. 

To bylo v‰echno. Otfiásl jsem se.
Nemyslete si, tohle nebyla moje první mrtvola. Naopak.

Vidûl jsem místa ãinu, která vypadala jako fotky z pekel-
n˘ch jatek. A vûfite mi, Ïe jsem cítil hor‰í pachy. Vyku-
chané tûlo vydává takov˘ hnilobn˘ a smrteln˘ puch, Ïe se
o nûj mÛÏete opfiít. Ve srovnání s nûkter˘mi m˘mi pfied-
chozími pfiípady byl tenhle docela poklidn˘. Spofiádan˘.
AÏ úhledn˘. 

VÛbec to tady nevypadalo jako v pfiíbytku mrtvé Ïeny.
MoÏná proto jsem mûl husí kÛÏi. Neb˘t tûla Janine, vypa-
dalo by to, Ïe si majitel odskoãil nûco zakousnout.

Sunul jsem se bytem a dával jsem pozor, abych se ni-
ãeho nedotkl. Koupelna a loÏnice se podobaly ob˘váku –
útulné, trochu om‰elé, jednodu‰e zafiízené, ale dobfie udr-
Ïované. Pak jsem zamífiil do kuchynû. Ve vychladlé vodû
v dfiezu se odmáãelo nádobí. Ve sklenûné misce zakryté fó-
lií se v ledniãce marinovalo kufie. 

Zaslechl jsem za sebou tiché kroky. „Sebevrazi si obvyk-
le nedávají marinovat maso. Ani nenechávají odmoãit ná-
dobí. A br˘le jim nejsou k niãemu.“

Murphyová si odka‰lala. 
„Nikde Ïádné obrázky. Nevidím rodinné fotky, maturitní

fotky, fotky dûtí v Disneylandu.“ Zamífiil jsem do druhé
loÏnice. „V umyvadle ani v ko‰i v koupelnû nejsou Ïádné
vlasy. Není tu poãítaã.“

Otevfiel jsem dvefie hlavní loÏnice, zavfiel jsem oãi a roz-
prostfiel po místnosti své ãarodûjnické smysly. Na‰el jsem,
co jsem hledal.

„Praktikovala,“ za‰eptal jsem.
Janine mûla svoji svatyni na nízkém dfievûném stolku

u v˘chodní stûny. KdyÏ jsem pfiicházel blíÏ, cítil jsem jem-

13
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Jim Butcher / Bílá noc

nou energii jako teplo vycházející z témûfi vyhaslého oh-
ni‰tû. Energie okolo stolku nikdy nebyla silná, a od Ïeni-
ny smrti je‰tû slábla. Do pfií‰tího v˘chodu slunce zfiejmû
zmizí úplnû. 

Na stolku byly peãlivû rozestavûné rÛzné pfiedmûty.
Zvoneãek a silná, v kÛÏi vázaná kniha, zfiejmû deník. Byl
tu také star˘ cínov˘ kalich, velice prost˘ a bez poskvrnky,
a mahagonová hÛlka, na jejímÏ konci byl mûdûn˘m drá-
tem pfiipevnûn krystal. 

Jedna vûc leÏela nepatfiiãnû. 
Velice stará d˘ka s úzkou ãepelí nûkdy z poãátku rene-

sance. ¤íkalo se jí miséricorde a byla urãena pro ránu z mi-
losti. LeÏela na koberci pfied svatyní a hrotem mífiila ke
druhé stranû pokoje. 

Zabruãel jsem. Do‰el jsem k d˘ce. Sklonil jsem se k zemi
a podíval jsem se od ãepele k jílci. Pak jsem se vrátil ke
dvefiím a nahlédl jsem do ob˘váku. 

Jílec d˘ky ukazoval na tûlo Janine. 
·el jsem zpátky do loÏnice a podíval jsem se, kam mífií

hrot d˘ky.
Ukazoval na protûj‰í stûnu.
Stfielil jsem pohledem po Murphyové, která teì stála ve

dvefiích. 
Naklonila hlavu. „Cos na‰el?“
„Je‰tû nevím. VydrÏ.“ ·el jsem ke stûnû a pfiidrÏel jsem

dlaÀ asi centimetr od jejího povrchu. Zavfiel jsem oãi
a soustfiedil jsem se na ty nejjemnûj‰í stopy zbytkové ener-
gie. Po chvilce jsem ruku spustil. „Nûco tam je. Ale je to
pfiíli‰ slabé, neÏ abych bez pouÏití vhledu zjistil, co to je.
A do toho se mi vÛbec nechce.“

„A to znamená co?“ zeptala se Murphyová.
„To znamená, Ïe potfiebuju nûjaké náfiadí. Hned jsem

zpátky.“ ·el jsem dolÛ do auta, kde jsem mûl krabici na ry-

14
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Harry Dresden / kniha devátá

báfiské náfiadí. Popadl jsem ji a vrátil jsem se do loÏnice
mrtvé. 

„To je nûjaká novinka,“ poznamenala Murphyová. 
PoloÏil jsem krabici na zem a otevfiel jsem ji. „Vyuãoval

jsem svoji uãednici thaumaturgii. Obãas jsme kvÛli bez-
peãnosti museli za mûsto.“ Prohrabával jsem krabici, do-
kud jsem nena‰el plastovou zkumavku s kovov˘mi pili-
nami. „První t˘dny jsem jen naházel pár vûcí do sáãku od
rohlíkÛ, ale jednodu‰‰í je mít nûco trvalej‰ího.“

„Co je to?“
„Mûdûné piliny. Vedou energii. Jestli je tam nûjak˘

otisk, mûl bych ho rozeznat.“
„Aha. Nûco jako daktyloskopick˘ prá‰ek.“
„Jo, pfiesnû tak.“ Z kapsy kabátu jsem vyndal kousek kfií-

dy, dfiepl jsem si a na koberci jsem kolem sebe nakreslil ten-
k˘ kruh. KdyÏ jsem ho dokonãil, silou vÛle jsem ho uzavfiel
a cítil jsem, jak oÏil. Vytvofiil neviditelnou zástûnu síly, kte-
rá stínila nahodilé energie a soustfiedila moji vlastní magii.
Bylo to delikátní kouzlo, aspoÀ pro mû, a snaÏit se o nû bez
kruhu bylo jako chtít roz‰krtnout sirku v hurikánu. 

Zavfiel jsem oãi, soustfiedil jsem se a do pravé dlanû jsem
si nasypal nûkolik gramÛ mûdûn˘ch pilin. Vdechl jsem do
nich trochu energie, jen tolik, aby získaly magick˘ náboj,
kter˘ je pfiitáhne ke slabé energii na stûnû. KdyÏ bylo ho-
tovo, zamumlal jsem: „Illumina magnus.“ Pak jsem ‰piã-
kou nohy pfieru‰il kruh, uvolnil kouzlo a hodil jsem pili-
ny ven. 

Modfie zajiskfiily a za‰ustilo to, kdyÏ dopadly na stûnu
a ulpûly na ní. Ve vzduchu bylo cítit ozón. 

Naklonil jsem se ke stûnû a opatrnû jsem sfoukl piliny,
které ulpûly v nerovnostech. Pak jsem poodstoupil. 

Mûdûné piliny vytváfiely jasné tvary, konkrétnû písme-
na: EXODUS 22:18.

15
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Murphyová na to zírala s nakrãen˘m ãelem. „Ver‰ z bible?“
„Jo.“
„Ten neznám. Ty jo?“
Pfiik˘vl jsem. „Tenhle mi uvízl v hlavû. ‚âarodûjnici ne-

dá‰ Ïivu b˘ti.‘“

16
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Kapitola druhá

„TakÏe vraÏda,“ poznamenala Murphyová. „Vypadá to
tak,“ pfiitakal jsem.

„A vrah chtûl, abys to zjistil.“ Postavila se vedle mû
a mraãila se na stûnu. „Polda by tohle nena‰el.“

„Jo.“ V prázdném bytû to lehounce cinklo. Zfiejmû je-
den z tûch domáck˘ch zvukÛ, na které byla obûÈ zvyklá. 

„TakÏe co hledáme?“ zeptala se Murphyová lehãím tó-
nem. „Nûjakého náboÏenského cvoka? Fanou‰ka do ãa-
rodûjnick˘ch procesÛ? Znovuzrozeného inkvizitora?“

„A pouÏívá magii, aby po sobû nechal vzkaz?“
„Cvoci mÛÏou b˘t pokrytci.“ Zamraãila se. „Jak se tam

ten vzkaz dostal? Musel to udûlat nûkdo, kdo praktikuje?“
Zavrtûl jsem hlavou. „KdyÏ ji zabil, zfiejmû to napsal prs-

tem namoãen˘m do vody v kalichu. Voda se vypafiila, ale
zbytková energie zÛstala.“

Zamraãila se. „Z vody?“
„Z poÏehnané vody v kalichu v její svatyni. Pfiedstav si

ji jako svûcenou vodu. Je stejn˘m zpÛsobem nasycená po-
zitivní energií.“

Murphyová zamÏourala na mû a pak na stûnu. „Svûce-
ná? Myslela jsem si, Ïe v magii jde o energii, matematiku,
rovnováhu a takové vûci. Nûco jako elektfiina a termody-
namika.“

„V‰ichni si to nemyslí.“ Pok˘vl jsem k oltáfii. „Ta obûÈ
byla wiccanka.“

Murphyová se zamraãila. „âarodûjka?“
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„Byla také ãarodûjka. Ne kaÏd˘ wiccan má vrozenou
schopnost praktikovat. Vût‰ina z nich dokáÏe pfii sv˘ch ri-
tuálech a ceremoniích vyuÏít jen nepatrné mnoÏství síly.“ 

„Tak proã je dûlají?“
„Drazí, shromáÏdili jsme se, abychom spojili tohoto

muÏe a tuto Ïenu svátostí manÏelství.“ Pokrãil jsem ra-
meny. „KaÏdá víra má své obfiady, Murph.“

„TakÏe tady jde o stfiet náboÏenství?“
Pokrãil jsem rameny. „Pro opravdového wiccana je tûÏ-

ké dostat se do stfietu s jinou vírou. Samotná wicca je hod-
nû volná. Existují základní zásady, které uznává asi deva-
desát devût procent wiccanÛ, ale jádrem jejich víry je
osobní svoboda. Wiccanové vûfií, Ïe pokud tím nikomu
neubliÏuje‰, mÛÏe‰ se chovat, jak chce‰, a vyznávat víru,
jakou chce‰. TakÏe víra kaÏdého z nich je trochu jiná. In-
dividuální.“

Murphyová, která byla v podstatû katoliãka, se zamra-
ãila. „Myslím, Ïe i v kfiesÈanství je pár slov o odpu‰tûní
a toleranci a chování se k ostatním tak, jak chce‰, aby se
oni chovali k tobû.“

„Hmm. A pak pfii‰ly kfiíÏové v˘pravy a inkvizice.“
„A o to mi jde. Bez ohledu na to, co si myslím o islámu

nebo wicce, jsou to skupiny lidí. KaÏdá víra má své obfiady.
A protoÏe víru vyznávají lidé, má kaÏdá víra i své blbce.“

„Na rozpoutání boje staãí jedna strana,“ souhlasil jsem.
„Kukluxklan cituje bibli jako o závod. To samé dûlá
i spousta reakãních církevních organizací. A vût‰inou ci-
táty vytrhávají z kontextu.“ Ukázal jsem na stûnu. „Jako
tady.“

„No nevím. âarodûjnici nedá‰ Ïivu b˘ti. To mi pfiipadá
dost jasné.“

„VytrÏené z kontextu, ale jasné. Nezapomínej, Ïe je to
ve stejné knize bible, která schvaluje trest smrti pro dítû,
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které prokleje své rodiãe, pro majitele dobytãete, které
jeho nedbalostí nûkoho zraní, pro kaÏdého, kter˘ v nedû-
li pracuje nebo rozdûlá oheÀ, a pro kaÏdého, kdo má styk
se zvífietem.“

Murphyová si odfrkla. 
„A taky nezapomínej, Ïe pÛvodní text byl sepsán pfied

tisíci lety. Navíc v hebrej‰tinû. Slovo pouÏité v tom ver‰i
oznaãuje nûkoho, kdo ãaruje, aby druh˘m ublíÏil. Tehdej-
‰í kultura znala rozdíl mezi zlovolnou a dobrou magií. Ve
stfiedovûku uÏ uvnitfi církve platil v‰eobecn˘ postoj, Ïe
kaÏd˘, kdo provozuje magii, automaticky pfiedstavuje zlo.
V té dobû se nerozli‰ovalo mezi bílou a ãernou magií.
A kdyÏ se ver‰ pfiekládal do angliãtiny, mûl král Jakub ta-
kov˘ dûs z ãarodûjnic, Ïe se z toho, kdo zlé ãáry uÏívá, sta-
la prostû ãarodûjnice.“

„Vypadá to jako vytrÏené z kontextu,“ fiekla Murphy-
ová. „Ale v‰ichni ti budou tvrdit, Ïe bible musí b˘t do-
konalá. BÛh by pfiece takové chyby v Písmu svatém ne-
dovolil.“ 

„Myslím, Ïe bÛh dal kaÏdému svobodnou vÛli. CoÏ
zjevnû zahrnuje svobodu nepfiesného pfiekladu z jednoho
jazyka do druhého.“

„NenuÈ mû pfiem˘‰let,“ fiekla Murphyová. „Já vûfiím to-
muhle.“

U‰klíbl jsem se. „Vidí‰? Proto já nejsem vûfiící. Nedoká-
zal bych mlãet tak dlouho, abych byl schopn˘ vyjít s ostat-
ními.“

„Myslela jsem, Ïe je to proto, Ïe bys nedokázal respek-
tovat Ïádnou víru, která by respektovala tebe.“

„To taky,“ pfiitakal jsem.
Bûhem rozhovoru jsme se oba vyh˘bali pohledu na tûlo

v ob˘váku. Rozhostilo se nepfiíjemné ticho. Zapraskaly
parkety.
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„VraÏda,“ fiekla nakonec Murphyová s pohledem upfie-
n˘m na stûnu. „MoÏná se nûkdo vydal na svaté taÏení.“

„VraÏda,“ fiekl jsem také. „Je moc brzy na nûjaké pfied-
poklady. Co se ti nezdálo, Ïes mû zavolala?“

„Ten oltáfi. Nesrovnalosti kolem obûti.“
„Nikdo nevezme magick˘ nápis na stûnû jako dÛkaz.“
„Já vím. Oficiálnû je to sebevraÏda.“
„To znamená, Ïe míãek je na mojí stranû hfii‰tû.“
„Mluvila jsem se Stallingsem. Od zítfika si beru pár dní

volna. Jdu do toho.“
„Fajn.“ Najednou jsem mûl divn˘ pocit kolem Ïaludku.

„Tohle není jediná sebevraÏda, Ïe ne?“
„Teì jsem je‰tû v práci, a o tomhle s tebou nemÛÏu

mluvit. Ale nûkdo jako Butters by mohl.“
„Dobfie.“
Pak se Murphyová bez varování bleskovû otoãila a jako

kosou ‰vihnula nohou ve v˘‰ce kotníku. Tvrdû to plesklo
a nûco tûÏkého Ïuchlo na zem. Potom se se zavfien˘ma
oãima vrhla na nûco neviditelného. Nûkolikrát rychl˘mi,
krátk˘mi pohyby hmátla do vzduchu, pak hekla, napjala
svaly a natoãila se v ramenou. 

Ozvalo se bolestivé vfiísknutí a pod Murphyovou na-
jednou leÏela dívka s jednou rukou bolestivû zkroucenou
za zády. 

Je‰tû jí nebylo dvacet. Mûla na sobû kanady, ãerné mas-
káãové kalhoty a ‰edé triãko bez rukávÛ. Byla moÏná o tfii-
cet centimetrÛ vy‰‰í neÏ Murphyová a pevnû stavûná. Vla-
sy mûla na jeÏka a odbarvené na bílo. Tetování na krku
mizelo pod triãkem, krátce se objevilo na holém bfii‰e a po-
kraãovalo pod kalhoty. Mûla spoustu náu‰nic, krouÏek
v nose, krouÏek v oboãí a stfiíbrn˘ cvoãek tûsnû pod dolním
rtem. Na zápûstí, které jí Murphyová zkroutila za záda, mûla
navleãen˘ náramek z mal˘ch ãern˘ch sklenûn˘ch korálkÛ. 
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„Harry?“ otázala se Murphyová trpûliv˘m a zdvofiil˘m
tónem, ale i tak mi bylo jasné, Ïe chce okamÏité vysvûtlení. 

Povzdechl jsem si. „Asi si vzpomíná‰ na moji uãednici
Molly Carpenterovou, Murph.“

Murphyová se naklonila, aby si ji prohlédla z profilu.
„No jistû. Bez tûch rÛÏovomodr˘ch vlasÛ jsem ji hned ne-
poznala. A poslednû taky nebyla neviditelná.“ Vûnovala
mi útrpn˘ pohled. 

Mrkl jsem na Murphyovou a dfiepl jsem si na koberec
vedle dívky. Nasadil jsem co nejpfiísnûj‰í v˘raz. „¤ekl jsem
ti, Ïe má‰ zÛstat v bytû a cviãit si soustfiedûní.“

„Ale no tak,“ opáãila Molly. „To pfiece nejde. A je to pfií-
‰erná nuda.“

„Cviãení dûlá mistra.“
„UÏ mám cviãení aÏ po krk! Vím toho padesátkrát víc

neÏ loni.“
„A jestli udrÏí‰ tempo pfií‰tích ‰est nebo sedm let, moh-

la by ses, moÏná, osamostatnit. Do té doby jsi uãednice. Já
jsem uãitel, takÏe bude‰ dûlat, co ti fieknu.“

„Ale já vám mÛÏu pomoct!“
„Z vûzení sotva.“
„Vstoupila jste na místo ãinu.“
„No to je toho.“
(Pokud vám to uniklo, Molly má trochu problémy s au-

toritami.)
To bylo zfiejmû to nejhor‰í, co mohla fiíct.
„Tak dobfie,“ fiekla Murphyová, vyndala z kapsy bundy

pouta a zacvakla je Molly kolem zápûstí. „Máte právo ne-
vypovídat.“

Molly vytfie‰tila oãi. „Co je? Harry…“
„Pokud se toho práva vzdáte,“ pokraãovala Murphyo-

vá v rituálu monotónním hlasem, „mÛÏe b˘t cokoli, co
fieknete, proti vám pouÏito u soudu.“
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Pokrãil jsem rameny. „PromiÀ. Takhle vypadá skuteãn˘
Ïivot. UÏ nejsi nezletilá, takÏe bude‰ souzena jako dospû-
lá. Je to první pfiestupek, asi to nebude víc neÏ… Murph?“

Murphyová pfiestala citovat Mirandu. „Tfiicet aÏ ‰edesát
dní,“ pokraãovala. 

„Vidí‰? Nic hrozného. Uvidíme se za mûsíc nebo za tfii.“
Molly zbledla. „Ale… ale…“
„A hned první den dej nûkomu nakládaãku. To ti u‰et-

fií spoustu problémÛ,“ dodal jsem. 
Murphyová zvedla spoutanou Molly na nohy. „Rozu-

míte sv˘m právÛm?“
Molly otevfiela ústa a vyjevenû se dívala z Murphyové

na mû a zpût. 
„Nebo by ses mohla omluvit,“ fiekl jsem. 
„Pro… promiÀte, Harry.
Povzdechl jsem si. „Ne mnû. Tohle není moje místo

ãinu.“
„Ale…“ Molly polkla a podívala se na Murphyovou. „Já

jsem tam jen tak stála.“
„Má‰ rukavice?“
„Ne.“
„Boty?“
„Ano.“
„Dotkla ses nûãeho?“
„Hm. Dvefií. Jen jsem do nich trochu strãila. A té ãínské

vázy s mátou. Je tro‰ku naprasklá.“
„CoÏ znamená,“ pokraãovala Murphyová, „Ïe kdyÏ pro-

káÏu, Ïe je to vraÏda, vpadnou sem technici, najdou tvoje
otisky prstÛ a bot a vzhledem k tomu, Ïe ten tvÛj jeÏat˘
úães vypadá dost kfiehce, získají také genetické stopy z od-
lomen˘ch vlasÛ. ProtoÏe nejsi vy‰etfiovatelka ani policej-
ní konzultantka, zafiadí tû dÛkazy nalezené na místû ãinu
mezi podezfielé z vraÏdy.“
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Molly potfiásla hlavou. „Ale pfied chvílí jste fiíkala, Ïe
oficiálnû to bude sebevraÏda.“

„I kdyby ano, nezná‰ celou proceduru tak jako tady
Harry, a mohla jsi svojí pfiítomností zahladit stopy skuteã-
ného vraha. KdyÏ udefií znovu, bude mnohem tûÏ‰í ho
odhalit.“

Molly na ni jen zírala.
„Proto pohyb civilistÛ na místû ãinu upravuje zákon.

Tohle není hra, sleãno Carpenterová,“ fiekla Murphyová
chladn˘m hlasem, ale beze stopy hnûvu. „Chyba tady
mÛÏe stát Ïivot. Chápe‰?“

Molly pohlédla z Murphyové na mû a zpût a svûsila ra-
mena. „Nechtûla jsem… omlouvám se.“

„Omluva mrtvé neoÏiví, Molly,“ fiekl jsem laskavû. „To-
hle nesmí‰ dûlat. Je‰tû ses nenauãila dom˘‰let dÛsledky.“

Molly se o‰ila a pfiik˘vla.
„Doufám, Ïe se to uÏ nikdy nestane.“
„Ne, madam.“
Murphyová se zatváfiila nevûfiícnû a podívala se na mû. 
„Myslela to dobfie,“ fiekl jsem. „Chtûla jen pomoct.“
Molly mi vûnovala vdûãn˘ pohled.
Murphyová jí sundala pouta. „To my v‰ichni,“ opáãila

o poznání pfiívûtivûji.
Molly se ‰klebila a mnula si zápûstí. „Hm. SerÏantko?

Jak jste poznala, Ïe tam jsem?“
„Praskaly parkety, ale nikdo po nich nechodil,“ pozna-

menal jsem.
„TvÛj deodorant,“ fiekla Murphyová. 
„Piercing v jazyku ti cinkl o zuby,“ dodal jsem.
„Pfied chvilkou jsem cítila pohyb vzduchu,“ pfiihodila

Murphyová. „Nevypadalo to na prÛvan.“
Molly polkla a trochu zrudla. „Aha.“
„Ale nevidûli jsme tû, viì, Murph?“
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Murphyová zavrtûla hlavou. „Ani trochu.“
UãedníkÛm obãas prospûje trochu poníÏení a vypu‰tû-

ní ega. Ta moje si zkrou‰enû povzdechla. 
„KdyÏ uÏ jsi tady, tak mÛÏe‰ jít s námi,“ fiekl jsem. Po-

k˘vl jsem Murphyové a zamífiil jsem ke dvefiím.
„Kam jdeme?“ vyhrkla Molly. Oba unudûní zdravotníci

vytfie‰tili oãi na Molly, která mi ‰la v patách. Murphyová
vy‰la za námi a pokynula jim, Ïe mohou odnést tûlo. 

„Podívat se za jedním pfiítelem. Má‰ ráda polku?“
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Ve Forenzním institutu na West Harrison Street jsem ne-
byl od té ‰lamastyky s nekromancery. UÏ to budou sko-
ro dva roky. I pfiesto, Ïe je to vlastnû úloÏi‰tû b˘val˘ch
lidsk˘ch bytostí ãekajících na pitvu, to není nijak nepfií-
jemné místo. Obklopuje ho upraven˘ parãík se zelen˘mi
trávníky, peãlivû stfiíhan˘mi kefii a novû namalovan˘mi
parkovacími místy. Samotné budovy byly tiché, funkãní
a úhledné. 

âasto to místo vídám v noãních mÛrách.
Nejsem Ïádn˘ fanda do mrtvol, ale mÛj kamarád se

dostal do kfiíÏové magické palby a utkal se s oÏivlou su-
permrtvolou, která málem rozervala moje auto vedví ho-
l˘ma rukama. 

Od té doby jsem se tu neukázal. Mûl jsem lep‰í vûci na
práci neÏ nav‰tûvovat taková místa. KdyÏ jsem ale zapar-
koval a vykroãil ke dvefiím, nebylo to tak zlé, jak jsem se
bál. Bez zaváhání jsem vstoupil. 

Molly tu dnes byla poprvé. Na moji prosbu odloÏila vût-
‰inu té své obliãejové biÏuterie a peroxidov˘ úães zakryla
starou k‰iltovkou. Nevypadala nijak zvlá‰È dÛvûryhodnû,
ale byl jsem celkem spokojen˘. Nicménû ani moje obleãe-
ní se nedalo nazvat vycházkov˘m a tûÏk˘ koÏen˘ kabát mi
v horkém dni urãitû dodával punc excentriãnosti. Nebo by
dodával, kdybych víc vydûlával. 

StráÏn˘ za stolem, kde tehdy zabili Phila, oãekával je-
nom mû. ¤ekl, Ïe Molly musí poãkat. Tak jsem mu fiekl,
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Ïe poãkám taky, dokud mu Butters nepotvrdí, Ïe jde se
mnou. StráÏn˘ se zatváfiil kysele pfii pfiedstavû, Ïe bude
muset vynaloÏit neuvûfiitelnou námahu, kterou vyÏado-
valo vyÈukání ãísla na telefonu. Zabruãel do sluchátka, nû-
kolikrát zamruãel a pak stiskl tlaãítko. Bezpeãnostní dve-
fie zabzuãely a já s Molly jsme ve‰li dovnitfi. 

V márnici je nûkolik piteven, ale není tûÏké uhodnout,
ve které se Butters nachází. Staãí jen jít za polkou.

·el jsem za prskav˘m buãením tuby, dokud jsem ne-
sly‰el i ‰tûbetání klarinetu a meãení akordeonu. Pitevna
ãíslo tfii. Krátce jsem zaklepal, otevfiel jsem dvefie a zÛstal
jsem stát na chodbû. 

Waldo Butters se sklánûl nad sv˘m stolem, mÏoural do
monitoru a zadkem vrtûl do rytmu polky. Nûco si za-
mumlal, pok˘vl a do rytmu stiskl loktem mezerník. Ani se
na mû nepodíval. „Ahoj, Harry.“

„To je Bohémská rapsodie?“
„Yankovic. Ten chlap je génius. Poãkej chvilku, neÏ

v‰echno vypnu.“
„V pohodû,“ opáãil jsem. 
„Vy jste s ním uÏ pracoval?“ zeptala se Molly.
„Hmm. Je v obraze.“
Butters poãkal, aÏ zaãne cvakat tiskárna, vypnul poãítaã,

vrátil se k tiskárnû, vyjmul z ní dva listy a se‰il je k sobû. Pak
listy poloÏil na hromádku jin˘ch papírÛ a v‰echny stáhl gu-
miãkou. „Tak, to by mûlo staãit.“ Otoãil se ke mnû a za‰kle-
bil se. 

Butters je trochu podivín. Není o mnoho vût‰í neÏ
Murphyová a má na sobû ménû svalÛ neÏ ona. Jeho ãer-
né vlasy pfiipomínají továrnu na drátûnky vtefiinu po v˘-
buchu. Je samá ruka a noha, coÏ zvlá‰È vyniká v zeleném
chirurgickém plá‰ti. Má protáhl˘, hranat˘ obliãej, skobo-
vit˘ nos a na ãil˘ch oãkách br˘le se siln˘mi skly.
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„Harry,“ protáhl a podal mi ruku. „Dlouho jsme se ne-
vidûli. Co dûlá ruka?“

Stiskl jsem mu ruku. Má dlouhé, pevné, ‰lachovité prs-
ty. Nevypadá nijak nebezpeãnû, ale rozhodnû má odvahu
a myslí mu to. „¤ekl bych, Ïe tak tfii mûsíce. Ujde to.“ Zvedl
jsem levou ruku a zah˘bal jsem prsty v rukavici. Prsteník
a malíãek se trochu tfiásly a cukaly, ale h˘baly se, kdyÏ
jsem to po nich chtûl. 

Svaly na levé ruce se mi v podstatû roztavily pfii neãe-
kaném plamenném stfietu bûhem boje s tlupou upírÛ.
Doktofii byli vyjevení z toho, Ïe mi nemusí ruku amputo-
vat, ale tvrdili, Ïe uÏ s ní nikdy nepohnu. Butters mi po-
mohl vymyslet fyziologickou terapii, takÏe teì jsem prsty
h˘bal skoro normálnû. Ruka stále vypadala pfií‰ernû, ale i to
se zaãínalo lep‰it. Odporné Ïmolky zjizvené kÛÏe a spále-
ného masa mizely a ruka uÏ tolik nepfiipomínala roztaven˘
voskov˘ model. Dokonce mi zaãínaly rÛst nehty. 

„Dobré,“ poznamenal Butters. „Je‰tû hraje‰ na kytaru?“
„DrÏím ji a vydává zvuky. MoÏná je trochu pfiehnané

fiíkat tomu hraní.“ Pokynul jsem Molly. „Moje uãednice
Molly Carpenterová, Waldo Butters.“

„Tak uãednice?“ Butters jí podal ruku. „Rád tû pozná-
vám. PromûÀuje tû ve veverky, ryby a podobnou havûÈ
jako v Meãi v kameni?“

Molly si povzdechla. „KéÏ by. Stále se ho snaÏím pfie-
svûdãit, aby mi ukázal, jak se promûnit, ale nechce.“

„Slíbil jsem tv˘m rodiãÛm, Ïe nedovolím, aby ses pro-
mûnila v hromadu bfieãky. Pfiedpokládám, Buttersi, Ïe ti
nûkdo fiekl, Ïe se tady zastavím. Nechci jmenovat.“

„No jo,“ opáãil doktÛrek a pfiik˘vl. Zdvihl prst, ‰el ke
dvefiím, zamkl a opfiel se o nû zády. „Hele, Dresdene, mu-
sím b˘t opatrn˘ na to, co komu fieknu. Mám prostû tako-
vou práci.“
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„Jasnû.“
„TakÏe ode mû jsi to nesly‰el.“
Podíval jsem se na Molly. „Kdo to fiekl?“
„Bezva.“ ·el ke mnû a podal mi svazek papírÛ. „Jména

a adresy zesnul˘ch.“
Zachmufienû jsem papíry prolistoval. Povût‰inou tech-

nick˘ text a o‰klivé fotografie. „Obûti?“
„Oficiálnû jsou to zesnulí.“ Butters stiskl rty. „Ale má‰

pravdu. Jsem si celkem jist˘, Ïe jsou to obûti.“
„Proã?“
Otevfiel ústa, zase je zavfiel a zamraãil se. „Nikdy jsi

nûco nezahlédl koutkem oka? A kdyÏ ses podíval po-
fiádnû, nic tam nebylo? Nebo to aspoÀ nevypadalo tak,
jak sis myslel?“

„Samozfiejmû.“
„Tak tohle je stejn˘ pfiípad. Vût‰ina z nich jsou klasické,

bûÏné sebevraÏdy. Jen pár detailÛ nesedí, ví‰?“
„Nevím. Pouã mû.“
„Vezmi si hned tu nahofie. Pauline Moskowitzová. Tfii-

cet devût, dvû dûti, manÏel, dva psi. Ode‰la v pátek veãer
a kolem tfietí v sobotu ráno si v hotelové vanû pfiefiízla Ïíly
na zápûstí.“

Proãítal jsem zprávu. „Rozumím tomu dobfie, Ïe byla na
antidepresivech?“

„Hmm,“ pfiitakal Butters, „ale nic zvlá‰tního. Brala je
osm let a nemûla Ïádné problémy. Nikdy nemûla sebevra-
Ïedné sklony.“

Díval jsem se na o‰klivou fotografii tuctové nahé Ïeny
leÏící ve vanû plné kalné tekutiny. „Co se tvému skalpelu
nelíbilo?“

„Ty fiezné rány. PouÏila odlamovací nÛÏ. Byl ve vanû.
PfieÈala si ‰lachy na obou zápûstích.“

„A?“
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„A. Jakmile se pfiefiízla ‰lachy na jednom zápûstí, ne-
mohla témûfi ovládat prsty. Jak si tedy mohla pfiefiíznout
‰lachy na obou zápûstích? PouÏila dva noÏe zároveÀ? Tak
kde je ten druh˘?“

„Mohla ho drÏet v zubech.“
„KdyÏ zavfiu oãi a hodím kámen na jezero, moÏná tre-

fím loì,“ fiekl Butters. „Technicky je to moÏné, ale na-
prosto nepravdûpodobné. Druhá rána by témûfi jistû ne-
byla tak hluboká a ãistá. Tyhle vypadají, jako kdyby nûkdo
krájel tvrd˘ s˘r na plátky. Ty dvû rány jsou skoro totoÏné.“

„Pfiedpokládám, Ïe to není pfiesvûdãiv˘ dÛkaz.“
„Oficiálnû ne.“
„To jsem dnes sly‰el uÏ nûkolikrát. Co si myslí Brioche?“
Pfii zmínce o jeho ‰éfovi se Butters u‰klíbl. „Ockhamo-

va bfiitva, abych pouÏil jeho oblíben˘ v˘raz. SebevraÏdy.
·mytec.“

„Ty si ale myslí‰, Ïe ten nÛÏ drÏel nûkdo jin˘?“
DoktÛrek zbledl a mlãky pfiik˘vl.
„To mi staãí,“ opáãil jsem. „A co to dne‰ní tûlo?“
„Nevím, dokud ho neuvidím.“ Úkosem si mû zmûfiil.

„Ty pfiedpokládá‰, Ïe je to dal‰í vraÏda.“
„Vím to. Ale dokud je Murphyová v práci, tak to vím

jenom já.“
„Dobfie,“ povzdechl si Butters.
Prolistoval jsem stránky paní Moskowitzové a dostal jsem

se k dal‰ím o‰kliv˘m fotkám. Také Ïena. Podle záznamu se
jmenovala Maria Casselliová. Bylo jí tfiiadvacet let, kdyÏ za-
pila tfiicet tablet Valia celou láhví ãistiãe odpadÛ. 

„Také hotelov˘ pokoj,“ poznamenal jsem polohlasem. 
Molly se mi natáhla pfies rameno, aby vidûla fotografii

místa ãinu. Zbledla a o nûkolik krokÛ ucouvla. 
„Jo,“ fiekl Butters a se zájmem si prohlíÏel moji uãednici.

„Je to trochu neobvyklé. Vût‰ina sebevraÏd se odehrává
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doma. Sebevrazi jdou jinam jen tehdy, kdyÏ chtûjí skoãit
z mostu, vjet autem do jezera nebo nûco podobného.“

„Sleãna Casselliová mûla manÏela,“ fiekl jsem. „A Ïila
s nimi její mlad‰í sestra. TakÏe mûla rodinu.“

„Jo,“ pfiitakal Butters. „Co myslí‰, Ïe fiekl Brioche?“
„Pfiistihla manÏílka se sestfiiãkou a rozhodla se, Ïe to

ukonãí?“
„Hmm… hmm.“
„Já… asi,“ hlesla Molly. 
„První dvefie vpravo,“ fiekl Butters a odemkl. 
Molly vybûhla na chodbu.
„Kristepane, Harry, na tohle je moc mladá.“
Vzal jsem do ruky fotografii Mariina tûla. „Je toho nû-

jak moc.“
„Opravdu je ãarodûjka? Jako ty?“
„Jednou bude. KdyÏ pfieÏije.“ Proãítal jsem dal‰í dvû

zprávy. Obûma Ïenám bylo pfies dvacet, obû zdánlivé se-
bevraÏdy se odehrály v hotelovém pokoji, ani jedna neÏi-
la sama.

Poslední zpráva byla trochu jiná. Proãetl jsem ji a podí-
val jsem se na Butterse. „Co je zvlá‰tní na téhle?“

„Sedí na stejn˘ profil,“ opáãil Butters. „Îena, zemfiela
v hotelovém pokoji.“

Díval jsem se do papírÛ. „A kde je pfiíãina smrti?“
„To je právû to. Îádnou jsem nena‰el.“
Povytáhl jsem oboãí.
Rozpfiáhl ruce. „Harry, já svojí práci rozumím. Chci mít

v tûchhle vûcech jasno. Ale nemám sebemen‰í tu‰ení, jak
tahle Ïena zemfiela. V‰echny testy vy‰ly negativnû. KaÏdá
teorie, kterou jsem si vytvofiil, se nakonec rozsypala. Po
medicínské stránce je v bezvadné kondici. Vypadá to, jako
kdyby se prostû vypnula. V‰echny orgány najednou. V Ïi-
votû jsem nic takového nevidûl.“
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„Jessica Blancheová,“ ãetl jsem ze zprávy. „Devatenáct.
Hezká. Nebo aspoÀ docela hezká.“

„U mrtv˘ch holek tûÏko fiíct,“ poznamenal Butters. „Ale
celkem souhlasím.“

„Ale není to sebevraÏda.“
„Jak fiíkám, mrtvá v hotelovém pokoji.“
„Tak co ji vÛbec spojuje s ostatními?“
„Pár drobností. Tfieba to, Ïe mûla kabelku s doklady, ale

Ïádné ‰aty.“
„TakÏe je nûkdo musel odnést.“ Sroloval jsem papíry do

trubiãky a zamy‰lenû jsem si jimi pleskal o nohu. Otevfie-
ly se dvefie a ve‰la Molly. Ústa si utírala papírov˘m ruãní-
kem. „Je‰tû ji tu má‰?“

Butters povytáhl oboãí. „Jo. Sleãna Blancheová je tady.
Proã?“

„Myslím, Ïe by nám Molly mohla pomoct.“
Molly na mû pfiekvapenû pohlédla. „Co?“
„Asi to nebude pfiíjemné, Molly, ale moÏná dokáÏe‰

nûco vyãíst.“
„Z mrtvé holky?“ hlesla Molly. 
„Tys chtûla jít se mnou,“ pfiipomenul jsem jí.
Zamraãila se a zhluboka se nadechla. „Ano. Pravda. Tak

já to zkusím.“
„Opravdu? Nebude to nic pûkného, ale získáme víc in-

formací a mohlo by to nûkomu zachránit Ïivot.“
Netrvalo dlouho, nasadila rozhodn˘ v˘raz a podívala se

mi do oãí. „Ano.“
„Tak dobfie. Pfiiprav se. Buttersi, necháme ji chvilku sa-

motnou. MÛÏeme dojít pro sleãnu Blancheovou?“ 
„Hm. K ãemu to bude dobré?“
„Celkem k niãemu. Cestou ti to vysvûtlím.“
Chvilku se kousal do rtu a pak pfiik˘vl. „Tudy.“
Vedl mû chodbou ke skladi‰ti. Byla to stejná pitevna
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jako ta, z níÏ jsme vy‰li, ale navíc byla vybavená chladicí-
mi boxy, jak se na márnici slu‰í. Tady jsme byli tehdy, kdyÏ
nekromancer s pomocí party zombií bez milosti odpráskl
Buttersovu schopnost ignorovat existenci nadpfiirozena. 

Butters si pfiitáhl nosítka, podíval se na seznam na stû-
nû a jel s nosítky k chladicím boxÛm. „Od té doby, co se
to stalo Philovi, sem nerad chodím.“

„Já jsem na tom stejnû,“ opáãil jsem.
Pfiik˘vl. „Vezmi tuhle stranu.“
Nechtûlo se mi. Jsem sice ãarodûj, ale mrtvoly se mi

o‰kliví, a to ani nemusí b˘t oÏivlé a snaÏit se mû zabít. Ale
pfiedstíral jsem, Ïe je to velik˘ pecen chleba, a pomohl
jsem mu pfieloÏit tûlo pfiikryté siln˘m plátnem z kovové
desky na nosítka. 

„Tak, co s ní bude dûlat?“
„Podívá se jí do oãí.“
NedÛvûfiivû si mû zmûfiil. „Aby na sítnici vidûla otisk

toho, na co se dívala pfied smrtí? Pfiece ví‰, Ïe je to bá-
chorka.“

„Na tûle se otisknou i jiné vûci. Nûkdy jsou to poslední
my‰lenky, pocity, vjemy.“ Potfiásl jsem hlavou. „Technic-
ky vzato mohou tyhle otisky ulpût na jakémkoli neÏivém
pfiedmûtu. Sly‰els o ãtení z pfiedmûtÛ?“

„To skuteãnû existuje?“
„Jo. Ale tyhle vûci se moc snadno naru‰í, takÏe ãtení je

pak zatracenû o‰idné. A navíc je to mimofiádnû obtíÏné.“
„Aha. Ale ty si myslí‰, Ïe by na tûle nûco mohlo zÛstat?“
„Snad.“
„To vypadá váÏnû nadûjnû.“
„Potenciálnû.“
„Tak proã to nedûlá‰ v jednom kuse?“
„Je to choulostivá vûc. Pokud jde o magii, jemnÛstky

mi moc nejdou.“
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Zamraãil se a opfiel se do nosítek. „Ale tvojí uãednici ano?“
„âarodûjnictví není standardizované. KaÏd˘ ãarodûj má

nadání pro jin˘ druh magie podle svého pfiirozeného ta-
lentu, zku‰eností a povahy. Síla kaÏdého spoãívá v nûãem
jiném.“

„V ãem je tvoje síla?“
„Umím nalézat vûci, sledovat vûci. A hlavnû je zapalo-

vat. V tom jsem dobr˘. Pfiesmûrovávání energie, vysílání
takové energie, která rezonuje s energií toho, co hledám.
Uvádím energii do pohybu, dávám jí Ïádan˘ smûr nebo ji
ukládám na pozdûji.“

„Aha. To nejsou jemnÛstky?“
„Hodnû jsem se snaÏil zvládnout rÛzné druhy jemné

magie. Ale je v tom asi tak stejn˘ rozdíl, jako kdybych se
namísto trhání za struny snaÏil zahrát mistrovskou sklad-
bu na klasickou ‰panûlku.“

Butters po vtefiince pfiem˘‰lení pfiik˘vl. „A ta dívãina
hraje na ‰panûlku?“

„Skoro. Není tak silná jako já, ale má nadání pro mno-
hem jemnûj‰í magii. Zvlá‰È pro mentální a emocionální.
Proto mûla takové potíÏe s…“

Kousl jsem se do jazyka. Nemûl jsem právo fiíkat nûko-
mu, Ïe Molly poru‰ila jeden ze ZákonÛ magie. UÏ tak je
pro ni dost tûÏké vyrovnat se s tím, co v nevinnosti uãini-
la. Nemusím z ní navíc dûlat psychopatickou bestii, která
prochází v˘cvikem ãarodûjky. 

Butters si mû chvilku mûfiil, pak ale pfiik˘vl a nechal to
b˘t. „Co myslí‰, Ïe najde?“

„Nemám zdání. Proto se chceme podívat.“
„Zvládl bys to sám? Tedy kdybys musel.“
„UÏ jsem to zkou‰el,“ uhnul jsem. „Neumím dost dob-

fie proniknout do objektu a sotva z toho získám nûco sro-
zumitelného.“
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„¤íkals, Ïe to pro ni asi nebude pfiíjemné. Proã?“
„ProtoÏe jestli tam nûco bude a ona to ucítí, proÏije to.

Z první ruky. Jako kdyby to zaÏila sama.“
Butters ti‰e hvízdl. „Aha. To asi bude docela zlé.“
Vrátili jsme se a já nakoukl do dvefií, neÏ jsem je úplnû

otevfiel. Molly sedûla na podlaze v pozici lotosového kvûtu,
oãi mûla zavfiené a hlavu lehce sklonûnou na stranu. Ruce
si opírala o stehna a palci se lehce dot˘kala prostfiedníkÛ. 

„Ti‰e,“ zamumlal jsem. „Îádn˘ zvuk, dokud neskonãí.“
Butters pfiik˘vl. Co nejti‰eji jsem otevfiel dvefie. Zajeli

jsme s nosítky dovnitfi, nechali je pfied Molly a na mÛj po-
kyn jsme oba ‰li k protûj‰í stûnû a ãekali jsme.

Molly trvalo víc neÏ dvacet minut, neÏ se dostateãnû
soustfiedila k provedení pomûrnû jednoduchého kouzla.
Soustfiedûní vÛle a jasná pfiedstava zámûru jsou nedílnou
souãástí kaÏdého uÏití magie. Tolikrát a tak dlouho jsem
musel soustfiedit sílu, Ïe vûdomé úsilí musím vyvinout jen
tehdy, kdyÏ jde o zvlá‰È sloÏité a nebezpeãné kouzlo nebo
kdyÏ si myslím, Ïe je moudré nespûchat. Vût‰inou mi sou-
stfiedûní vÛle netrvá ani vtefiinu. Je to zásadní v situacích,
kdy rozhoduje rychlost. Slintající nestvÛry a rozzufiení
upífii vám málokdy dají dvacet minut na rozmy‰lenou.

Molly se sice uãila rychle, ale pfiesto pfied sebou mûla
je‰tû dlouhou cestu. 

KdyÏ koneãnû otevfiela oãi, mûla nepfiítomn˘ pohled.
Pomalu, opatrnû vstala a váhavû ‰la k nosítkám. Stáhla
plátno, aby vidûla dívce do obliãeje. Pak se stále s tím ne-
pfiítomn˘m v˘razem sklonila, nûco si ‰eptala a otevfiela
mrtvole oãní víãka. 

Témûfi okamÏitû nûco mûla. 
Vytfie‰tila oãi a ti‰e vyjekla. Nûkolikrát se prudce, trha-

nû nadechla a obrátila oãi v sloup. Nûkolik vtefiin stála ne-
hybnû, pak dlouze, drsnû vzdechla a podlomila se jí kole-
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na. Neupadla, ale spí‰ se sloÏila. LeÏela, rychle d˘chala
a z úst jí vycházelo táhlé hrdelní sténání. 

Tûlem jí probûhlo nûkolik vln, které vycházely od kyãlí
k ÀadrÛm. Pak ochabla, její dech se zklidnil, ale s kaÏd˘m
v˘dechem ti‰e, rozechvûle zasténala. 

Pfiekvapenû jsem zamrkal. 
Tak tohle jsem neãekal. 
Butters hlasitû polkl. „Hm. Bylo to to, co si myslím?“
Stiskl jsem rty. „Asi ano.“
„Co se stalo?“
„Ona…“ Odka‰lal jsem si. „Nûco má.“
„Nûco má, fajn,“ zabruãel Butters a povzdechl si. „Já

jsem nemûl nic takového aspoÀ dva roky.“
Pokud ‰lo o mû, byly to asi ãtyfii roky. „Chápu,“ fiekl

jsem soucitnûj‰ím tónem, neÏ jsem zam˘‰lel. 
„Není na to mladá? Tedy podle zákona.“
„Ne.“
„Dobfie. AspoÀ si nepfiipadám tak absurdnû.“ Prohrábl

si vlasy. „Co teì?“
Tváfiil jsem se profesionálnû a dûlal jsem, Ïe mû nic ne-

pfiekvapuje. „Poãkáme, aÏ se dá dohromady.“
„Hmm.“ Podíval se na Molly a povzdechl si. „Mûl bych

víc chodit ven.“
To my oba, kamaráde. „Mohl bys jí pfiinést vodu nebo

nûco takového, Buttersi?“
„Jasnû. Tobû taky?“
„Ne.“
„Hned jsem zpátky.“ Butters zakryl mrtvolu a vyklouzl

ze dvefií. 
·el jsem k Molly a sklonil jsem se nad ní. „Hej, zelená-

ãi. Sly‰í‰ mû?“
Trvalo jí dlouho, neÏ odpovûdûla. Jako kdyÏ s nûk˘m

mluvíte pfies pÛlku svûta po telefonu. „Ano…, sly‰ím vás.“
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„Dobr˘?“
„Ach, boÏe,“ vzdychla a usmála se. „Ano.“
Ti‰e jsem zabruãel a zamnul jsem si ãelo, protoÏe mû za-

ãínala bolet hlava. Napadaly mû chmurné my‰lenky. Za-
tracenû. VÏdycky, kdyÏ mû vy‰etfiování vystavilo pfií‰er-
nému psychickému ‰oku, pfiidal jsem si do sbírky noãních
dûsÛ dal‰í kousek. Hned poprvé, a zelenáã mûl…

Co vlastnû mûla?
„Chci, abys mi hned fiekla, cos cítila. Podrobnosti mÛ-

Ïou ãasem vyblednout jako zapomenuté ãásti snu.“
„Tak dobfie,“ za‰eptala ospale. „Podrobnosti. Ona…“ Po-

tfiásla hlavou. „Bylo jí skvûle. Nádhernû.“
„V‰iml jsem si. Co je‰tû?“
Molly dál pomalu vrtûla hlavou. „Víc nic. Jen tohle.

Pocit. Extáze.“ Trochu se mraãila, jako kdyby si chtûla
srovnat my‰lenky. „Vypadalo to, jako by to v‰echny její
ostatní smysly úplnû pfiekrylo. Myslím, Ïe tam nic jiného
ani nebylo. Îádn˘ obraz, zvuk, my‰lenka ani vzpomínka.
Nic. Ani nevûdûla, Ïe zemfiela.“

„Pfiem˘‰lej,“ fiekl jsem ti‰e. „Cokoli, na co si vzpome-
ne‰, mÛÏe b˘t dÛleÏité.“

Butters se v tu chvíli vrátil s orosenou láhví minerálky.
Hodil mi ji a já ji podal Molly. „Napij se.“

„Díky.“ Otevfiela láhev, otoãila se na bok a zaãala hltavû
pít. Ani se neposadila. V téhle poloze jí ‰aty je‰tû tûsnûji
pfiiléhaly k tûlu. 

Butters na to chvilku zíral a pak si povzdechl a ‰el ke
stolu ofiezávat tuÏky. „Co tedy víme?“

„Zdá se, Ïe umfiela ‰Èastná. Udûlals jí toxikologické testy?“
„Jo. Stopy THC, ale toho se mohla nad˘chat na kon-

certû. Jinak byla ãistá.“
„Zatracenû. Napadá tû nûco, co by mohlo obûti zpÛso-

bit… tamto?“
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„Z farmakologického hlediska ne. Snad jen kdyby jí nû-
kdo zavedl drátky do center rozko‰e v mozku a dráÏdil je.
Ale nikde na lebce nejsou stopy po chirurgickém zákroku.
Nûãeho takového bych si v‰iml.“

„Hmm,“ fiekl jsem.
„TakÏe to mají na svûdomí bubáci,“ poznamenal Butters.
„Je to moÏné.“ Podíval jsem se do papírÛ. „Co dûlala?“
„To nikdo neví. Vypadá to, Ïe o ní nikdo nic neví. Ni-

kdo se k tûlu nepfiihlásil. Nena‰li jsme Ïádné pfiíbuzné.
Proto je pofiád tady.“

„Ani Ïádná adresa,“ fiekl jsem. 
„Ne. Jen ta na fiidiãáku z Indiany, ale to je slepá uliãka.

Jinak uÏ toho v kabelce moc nemûla.“
„A vrah jí sebral ‰aty.“
„Podle v‰eho,“ pfiisvûdãil Butters. „Ale proã?“
Pokrãil jsem rameny. „Zfiejmû je na nich nûco, co se ne-

mûlo najít.“ Stiskl jsem rty. „Nebo co jsem nemûl najít já.“
Molly se prudce posadila. „Na nûco jsem si vzpomnûla,

Harry.“
„Jo?“
„Pocit,“ fiekla s dlaní pfiitisknutou na pupík. „Bylo to

jako…, já nevím, jako sly‰et hrát dvacet rÛzn˘ch kapel zá-
roveÀ, ale hmatem. Cítila takové mravenãení na bfii‰e.
Jako by jí tam pfiejíÏdûli takov˘m tím ozuben˘m lékafi-
sk˘m koleãkem.“

„Wartenbergovo koleãko,“ fiekl Butters. 
„Co?“ hlesl jsem.
„Takov˘m jsem zkou‰el nervy na tvé ruce, Harry,“ uvedl

mû Butters do obrazu. 
„No páni.“ Zamraãil jsem se na Molly. „Jak mÛÏe‰ k ãer-

tu vûdût, jak˘ to vyvolává pocit?“
Molly mi vûnovala hfií‰n˘ úsmûv. „Asi byste nechtûl sly-

‰et podrobné vysvûtlení.“
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Butters si lehce odka‰lal. „Nûkdy se pouÏívají rekreaã-
nû, Harry.“

Cítil jsem, Ïe rudnu. „Aha. No dobfie. Buttersi, nemá‰
fixu?“

Vzal jednu ze svého stolu a hodil mi ji. Podal jsem ji
Molly. „UkaÏ kde.“

Pfiik˘vla, lehla si na záda a vyhrnula si triãko. Pak za-
vfiela oãi, sundala uzávûr z fixy a zaãala si s ní zvolna pfie-
jíÏdût po bfii‰e. Soustfiedûnû krãila ãelo. 

KdyÏ skonãila, stálo na jejím bfii‰e zfieteln˘mi, velk˘mi
písmeny: EX 33:18.

Zase Exodus.
„Dámy a pánové,“ fiekl jsem polohlasem, „máme tu sé-

riového vraha.“
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Cestou zpátky Molly témûfi nemluvila. Jen se s pfiivfie-
n˘ma oãima opírala o okénko a zfiejmû se vyhfiívala
v ãerváncích. 

„Molly,“ fiekl jsem laskavû, „heroin je taky fajn. Zeptej
se Rosy a Nelsona.“

Nepatrn˘ úsmûv zmizel a chvíli na mû jen zírala. Pfie-
m˘‰liv˘ v˘raz se postupnû zmûnil ve znechucení. 

„Zabilo ji to,“ fiekla nakonec. „Bylo to tak pfiíjemné,
a zabilo ji to.“

Pfiik˘vl jsem.
„VÛbec to nevûdûla. Nemûla nejmen‰í ‰anci.“ Chvíli se

zdálo, Ïe Molly bude zvracet. „Byl to upír, Ïe jo? Z Bílého
dvora? Ti pfiece pouÏívají sex k získání Ïivotní energie.“

„Je to jedna z moÏností. Ale v Neverneveru je spousta
démonick˘ch bytostí, které to dûlají podobnû.“

„A byla zabita v hotelu,“ pokraãovala, „kde není Ïádn˘
práh, kter˘ by ji chránil pfied démony.“

„V˘bornû, zelenáãi. KdyÏ vezme‰ v úvahu, Ïe ostatní
obûti nezemfiely technikou Bílého dvora, znamená to, Ïe
vrahÛ je buì víc, nebo jeden, kter˘ pouÏívá rÛzné techni-
ky. Zatím mÛÏeme jen hádat.“

Zamraãila se. „Co budete dûlat?“
Zamyslel jsem se. „Musím zjistit, jestli mají obûti nûco

spoleãného.“
„Îe jsou mrtvé?“ navrhla Molly.
Pousmál jsem se. „Kromû toho.“
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„No dobfie. Co tedy budete dûlat?“
Pok˘vl jsem k papírÛm od Butterse, které leÏely na pfií-

strojové desce. „Zaãnu tady u toho. Uvidím, co z toho do-
káÏu vyãíst. Pak pÛjdu mezi lidi a budu se ptát.“

„A co budu dûlat já?“
„Pfiijde na to? Kolika korálky pohne‰?“
Zmûfiila si mû. Pak si odepnula náramek z ãern˘ch ko-

rálkÛ a podrÏela ho pfied sebou. Korálky sklouzly dolÛ
a nad nimi zÛstalo asi deset centimetrÛ volné ‰ÀÛrky. 

Molly se soustfiedila na náramek, kter˘ jsem jí vyrobil
jako pomÛcku k soustfiedûní a zklidnûní my‰lenek. KdyÏ
zacházíte s magií, jsou soustfiedûní a klid nezbytné. Magie
je primární tvÛrãí silou a reaguje na va‰e my‰lenky a emoce.
AÈ chcete, nebo ne. Pokud máte roztfií‰tûné nebo zmate-
né my‰lenky nebo kdyÏ se nesoustfiedíte na to, co dûláte,
mÛÏe magie reagovat mnoha nepfiedvídateln˘mi a nebez-
peãn˘mi zpÛsoby. 

Tohle se Molly stále uãí. Má talent, nechybí jí schop-
nosti, ale úsudek. Proto se ji pfiibliÏnû rok snaÏím uãit, jak
svoji sílu pouÏívat odpovûdnû, opatrnû a s respektem k ne-
bezpeãím, která mÛÏe umûní pfiedstavovat. Jestli to nebu-
de mít pofiádnû srovnané v hlavû, její magické nadání ji
zabije. A mû nejspí‰ vezme s sebou. 

Molly je ãarodûjnice.
PouÏila magii, aby ovlivnila mysl sv˘ch dvou pfiátel,

protoÏe je chtûla zbavit závislosti na drogách. Vymklo se jí
to, a dÛsledky byly dost dûsivé. Jeden z jejích mlad˘ch
pfiátel se dosud nezotavil natolik, aby se postaral sám
o sebe, druh˘ se z toho dostal, ale stále se u nûho objevo-
valy rÛzné potíÏe. 

Normálnû vás Bílá rada ãarodûjÛ za poru‰ení nûkterého
ze ZákonÛ magie zabije. Existuje jediná v˘jimka, kdyÏ se
nûkter˘ z ãarodûjÛ Rady nabídne, Ïe pfievezme odpovûd-
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nost za v˘chovu ãernoknûÏníka, dokud Rada nedospûje
k pfiesvûdãení, Ïe úmysly uãedníka byly dobré a jeho mysl je
stabilní. Pokud ano, je to v pofiádku. KdyÏ ne, ãernoknûÏ-
ník zemfie. A s ním i ãarodûj, kter˘ byl za nûho odpovûdn˘. 

Také jsem b˘val ãernoknûÏník. A spousta ãlenÛ Rady si
stále není jistá, jestli náhodou nejsem odji‰tûná ãasovaná
bomba. KdyÏ se Molly ocitla pfied soudem Bílé rady, vlo-
Ïil jsem se do toho. Musel jsem. 

Nûkdy toho rozhodnutí lituji. Jakmile jednou poznáte
sílu ãerné magie, tûÏko odoláváte poku‰ení znovu ji pou-
Ïít. A Molly tyhle sklony mûla. Mûla sice dobré srdce, ale
byla zatracenû mladá. VyrÛstala v pfiísnû vedené rodinû,
a jakmile okusila trochu volnosti, chtûla za kaÏdou cenu
jít vlastní cestou. Teì uÏ byla zpátky doma a snaÏila se na-
jít rovnováhu mezi disciplínou a pfieÏitím ve svûtû magie.

Nauãit ji vrhnout oheÀ na nûjak˘ cíl nebylo zvlá‰È tûÏ-
ké. TûÏké bylo vysvûtlit jí, proã a kdy to má nebo nemá
udûlat. Molly vidûla v magii nejlep‰í zpÛsob fie‰ení jaké-
hokoli problému. Musela se nauãit, Ïe to tak není.

Proto jsem jí vyrobil ten náramek. 
Dlouho se na nûj dívala, aÏ jeden korálek zaãal stoupat

vzhÛru a zarazil se o její prsty. Vzápûtí se k nûmu pfiidal
druh˘. Tfietí se pohnul po nûkolika vtefiinách chvûní. âtvr-
tému to trvalo je‰tû déle. Pát˘ nûkolikrát poskoãil, Molly
zklamanû vydechla a v‰echny korálky se podvolily pfiitaÏ-
livosti. 

„âtyfii ze tfiinácti,“ poznamenal jsem, kdyÏ jsem zah˘-
bal na pfiíjezdovou cestu. „Není to ‰patné, ale je‰tû nejsi
pfiipravena.“

Dívala se na náramek a zamnula si ãelo. „Vãera veãer
jsem udûlala ‰est.“

„Tak jen pokraãuj. Chce to soustfiedûní, klid, jasnou
mysl.“
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„Co to znamená?“
„Îe tû ãeká je‰tû hodnû práce.“
S povzdechem vystoupila z auta a zadívala se na jejich

dÛm. Bylo to krásné místo s plaÀkov˘m plotem a v‰ím
ostatním, co budilo zdání klidného pfiedmûstí, pfiestoÏe
v‰ude kolem se rozkládalo mûsto. „Moc dobfie mi to ne-
vysvûtlujete.“

„MoÏná,“ opáãil jsem. „MoÏná se moc dobfie neuãí‰.“
ZpraÏila mû pohledem a chtûla nûco odseknout, ale roz-

myslela si to. „Omlouvám se. Za ten závoj a Ïe jsem vás
sledovala. Nechtûla jsem b˘t nezdvofiilá.“

„Neberu to tak. Také jsem b˘val takov˘. Neãekám, Ïe
bude‰ vÏdycky dokonalá.“

Pousmála se. „Co se dneska stalo…“
„Stalo se. Je to pryã. A kromû toho to fungovalo. Ne-

vím, jestli bych sám dokázal z té obûti vÛbec nûco vyãíst.“
„VáÏnû?“ 
Pfiik˘vl jsem. „Mohlo by nám to hodnû pomoct. Díky.“
Témûfi záfiila. Jednou nebo dvakrát po pochvale doslo-

va záfiila, ale bûhem jednoho nebo dvou mûsícÛ jsme to
zvládli. Usmála se tak, Ïe v tu chvíli vypadala je‰tû mlad‰í,
neÏ ve skuteãnosti byla, vybûhla po schÛdcích a zmizela
v domû. 

Osamûl jsem s desítkami stran zpráv o mrtv˘ch Ïenách.
Chtûl jsem o nich vûdût víc asi stejnû, jako jsem chtûl str-
ãit ruku do drtiãe vûtví. 

Povzdechl jsem si. Musím se pohnout dopfiedu, ale aspoÀ
to mÛÏu udûlat se sklenicí v ruce.

Tak jsem ‰el k McAnallymu. 
Macova hospoda, opravdu je to hospoda, Ïádn˘ bar, je

jedno z mála míst v Chicagu, kde se scházejí témûfi v˘-
hradnû ãlenové nadpfiirozeného spoleãenství. Nemá Ïád-
n˘ v˘vûsní ‰tít. K neoznaãen˘m vchodov˘m dvefiím jsem

42

Butcher 9 - zlom  21.3.1957 7:22  Stránka 42



Harry Dresden / kniha devátá

musel sejít po nûkolika schodech. Uvnitfi je nízk˘ strop,
kfiivolak˘ bar a nepravidelnû rozmístûné dfievûné sloupy
s ruãnû vyfiezávan˘mi motivy. Mac dokáÏe udrÏet elek-
trické zafiízení na baru v chodu i navzdory magick˘m by-
tostem, které tudy procházejí. Zãásti proto, Ïe se tady má-
lokdy vyskytne plnohodnotn˘ ãarodûj, jako jsem já, kter˘
by byl pfiíãinou nevyhnutelného kolapsu jakéhokoli sloÏi-
tûj‰ího elektrického zafiízení, a zãásti proto, Ïe udûlal spou-
stu preventivních opatfiení. NepouÏívá elektrické osvûtle-
ní, protoÏe v˘mûna praskl˘ch Ïárovek by ho stála jmûní,
ale dokáÏe udrÏet funkãní stropní ventilátory a telefon. 

Na stûnû vedle dvefií visí jednoduch˘ dfievûn˘ nápis:
SMLUVNù NEUTRÁLNÍ PÒDA. To znamená, Ïe Mac svo-
ji hospodu prohlásil za místo bez nepfiátelsk˘ch akcí ve
smyslu Dohod, coÏ je v nadpfiirozeném svûtû obdoba Îe-
nevské konvence. Pfiíslu‰níci národÛ, které Dohody po-
depsaly, mohli v míru vejít a nikdo je zde neobtûÏoval.
V‰echny zúãastnûné strany musely respektovat neutrální
pÛdu a ve‰keré spory se fie‰ily venku. Pfiísahy, práva a zá-
vazky související s pohostinností, platily v nadpfiirozeném
svûtû témûfi jako pfiírodní zákony. To znamená, Ïe v Chi-
cagu je vÏdycky místo, kde se dá s k˘mkoli setkat a oãe-
kávat civilizovan˘ v˘sledek. 

Ale pfiesto se pfii pfiíchodu k McAnallymu mÛÏete ocit-
nout ve ‰patné spoleãnosti. 

VÏdycky si sedám zády k zakoufiené stûnû.
Bylo pozdní odpoledne a v hospodû bylo ru‰nûji, neÏ

b˘vá obvyklé. Ze tfiinácti stolÛ byly volné jen dva. Vybral
jsem si ten nejvíc stranou a hodil jsem na nûj papíry a ka-
bát.

·el jsem k baru a cestou jsem potlaãoval instinktivní nut-
kání sh˘bat se pod stropními ventilátory, které byly na
dvoumetrové ãarodûje zavû‰ené proklatû nízko. Pok˘vl
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jsem Macovi. Je to vy‰‰í huben˘ chlapík a hlavu má holou
jako koleno. MÛÏe mu b˘t nûkde mezi tfiicítkou a padesát-
kou. Mûl na sobû bílé triãko, dÏíny a bûlostnou zástûru. Pfie-
stoÏe se na grilu na dfievo dûlalo nûkolik steakÛ, bylo jeho
obleãení bez poskvrnky. „Dej mi pivko, Macu.“

Mac mi po pultu poslal tmavou láhev svého domácího
piva. Otevfiel jsem ji, obrátil do sebe, a kdyÏ jsem mu ji
prázdnou vracel, pfiidal jsem dvacku. „Nos dal‰í.“

Mac pfiekvapenû zabruãel a nadzvedl oboãí.
„Neptej se,“ poznamenal jsem.
ZaloÏil si ruce na prsou a fiekl: „Klíãky.“
Chvíli jsem si ho pronikavû mûfiil, ale bylo mi to celkem

jedno. Hodil jsem klíãky od Modrého brouka na bar. 
Mac mi dal dal‰í pivo a uÏ cestou ke stolu jsem upíjel.

KdyÏ jsem obcházel vyfiezávan˘ sloup ve tvaru odporné-
ho obra, jemuÏ na kotníky doráÏejí nadpfiirození rytífii,
bylo pivo skoro pryã. 

Obvykle do mû takhle nepadají. Mûl jsem asi b˘t opa-
trnûj‰í, ale nechtûl jsem se v tûch vûcech hrabat stfiízliv˘.
Myslel jsem si, Ïe kdyÏ budu mít dost rozbfiedl˘ mozek,
nezanechají v nûm v‰echny ty zlé vûci, kter˘mi se budu
muset probrat, tak hlubok˘ otisk. 

Posadil jsem se a s obãasn˘mi pfiestávkami na pivo jsem
proãítal zprávy od Butterse. âetl jsem slova, ale pfiipadala
mi podivnû prázdná. âetl jsem je, rozumûl jsem jim, ale
zdála se mi bezv˘znamná. Mizela jako oblázky hozené do
studny. Jen zãefiila hladinu, ale jinak nic. 

Mûl jsem pocit, Ïe dvû z obûtí poznávám, i kdyÏ ne po-
dle jména. Asi jsem je nûkde vidûl, moÏná u McAnallyho.
Ostatní mi povûdomé nebyly, ale nemohl jsem znát v‰ech-
ny tváfie z nadpfiirozeného spoleãenství. 

Na chvíli jsem si odpoãinul a pofiádnû jsem se napil. Ne-
chtûl jsem v tom pokraãovat. Nechtûl jsem nic z toho vi-
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dût. Nechtûl jsem s tím mít nic spoleãného. UÏ jsem vidûl
aÏ moc zranûn˘ch a zabit˘ch lidí. AÏ moc mrtv˘ch Ïen.
Nejradûji bych ty papíry spálil, vy‰el ven a jen tak bezcíl-
nû chodil. 

Místo toho jsem ãetl dál. 
KdyÏ jsem skonãil, nemûl jsem Ïádné zjevné pojítko

mezi obûtmi, dopíjel jsem pátou láhev a venku bylo tma.
V hospodû bylo ticho.

KdyÏ jsem se rozhlédl, zjistil jsem, Ïe vyjma Maca mám
celou hospodu pro sebe. 

To bylo divné. U Maca neb˘vá pfieplnûno, ale o veãe-
rech tu b˘vá pomûrnû Ïivo. Nepamatoval jsem si, kdy na-
posledy tu bylo naveãer tak pusto a prázdno. 

Mac mi pfiinesl dal‰í láhev a poloÏil ji na stÛl v okamÏiku,
kdy jsem dopil tu pfiedchozí. Podíval se na fiadu prázdn˘ch
láhví. 

„Vyãerpal jsem dvacku?“
Pfiik˘vl. 
Zabruãel jsem, vytáhl jsem penûÏenku a poloÏil jsem na

stÛl dal‰í.
Zamraãil se napfied na ni a pak na mû. 
„Já vím. Obvykle takhle nepiju.“
Ti‰e si odfrkl. Mac není moc upovídan˘.
Ukázal jsem na papíry. „Nesná‰ím, kdyÏ se ubliÏuje Ïe-

nám. Nesná‰ím, kdyÏ se ubliÏuje komukoli, ale kdyÏ nû-
kdo ublíÏí Ïenû, je to je‰tû hor‰í. Nebo dítûti.“ Zíral jsem
na ty zprávy a pak jsem se rozhlédl po prázdném baru. Dal
jsem si dvû a dvû dohromady. „Pfiines dal‰í a posaì se.“ 

Mac povytáhl oboãí. Pak ‰el k baru, vzal si pivo a vrátil se
ke stolu. Zruãn˘m pohybem otevfiel láhev. Jen tak, bez ot-
víráku. Mac je profík. Pfiisunul mi moji láhev a zdvihl svoji. 

Pok˘vl jsem mu a pfiiÈukli jsme si. 
„Co se dûje?“ zeptal jsem se ti‰e. 
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Mac postavil pivo na stÛl a pfiejel pohledem po hospodû. 
„Já vím. Kam v‰ichni ‰li?“
„Pryã.“
Kdyby Skrblík místo penûz skrblil slova, vypadal by

vedle Maca jako chud˘ pfiíbuzn˘. Mac nepouÏíval rozvité
vûty. V podstatû ani nepouÏíval vûty.

„Pryã. Myslí‰ pryã ode mû.“
Pfiik˘vl. 
„Mají strach. Proã?“
„·ed˘ plá‰È.“
Dlouze jsem vydechl. UÏ skoro dva roky jsem byl StráÏ-

cem Bílé rady. StráÏci jsou ozbrojen˘mi silami Bílé rady,
lidé zvyklí na násilí a spory. Za normálních okolností
StráÏci hlídají ãarodûje, aby neporu‰ovali Zákony magie
a nepouÏívali své schopnosti proti zbytku lidstva. Teì ne-
byly normální okolnosti. Rada byla jiÏ nûkolik let ve vál-
ce se dvory upírÛ. Vût‰ina StráÏcÛ zahynula v boji a oni
zoufale potfiebovali nové ãarodûje, ktefií by oblékli ‰ed˘
plá‰È. Byli tak zoufalí, Ïe poÏádali i mû. I pfies moji po-
skvrnûnou minulost. 

Spousta lidí na svûtû má nûjak˘ talent. Jen zlomek vlád-
ne takovou silou a má takov˘ talent, aby se mohl stát ãle-
nem Bílé rady. Pro ostatní je kontakt se StráÏci omezen jen
na to, Ïe se nûkter˘ objeví, aby tlumoãil v˘strahu ohled-
nû moÏného zneuÏití magie. 

KdyÏ ale kdokoli poru‰í Zákony magie, StráÏci se objeví,
zatknou ho, postaví pfied soud, odsoudí a nejspí‰ i popra-
ví. Ze StráÏcÛ má kaÏd˘ strach, i já, pfiestoÏe jsem více-
ménû v jejich váhové kategorii. Pro lidi s men‰ím nadá-
ním, coÏ je Macova obvyklá klientela, jsou StráÏci nûãím
mezi andûly pomsty a bubáky.

Zfiejmû si mû zaãali dosazovat do role bubáka. To mi
mÛÏe hodnû ztíÏit hon na vraha citujícího Exodus. Obûti
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zfiejmû patfií do místního nadpfiirozeného spoleãenstva, ale
vût‰ina wiccanÛ nerada mluví o své vífie a o sv˘ch sou-
vûrcích. âásteãnû je to z respektu k osobní svobodû a sou-
kromí, kter˘ je té vífie vlastní. Zãásti je za tím dûdiãná opa-
trnost v‰ech vûfiících. 

To byly dÛvody, proã se mnou sotva nûkdo bude chtít
mluvit. Pokud si budou myslet, Ïe jsou v tûch vraÏdách
namoãeni StráÏci, vybûhnou se mnou dfiív, neÏ fieknete:
„Upalte ãarodûjnici.“

„Nikdo se nemusí bát. Ty Ïeny oficiálnû spáchaly sebe-
vraÏdu. Kdyby Murphyová nedala na instinkt, vÛbec by-
chom nevûdûli, Ïe tady bûhá vrah.“

Mac mlãky usrkával pivo.
„Pokud ov‰em neexistuje nûco, podle ãeho je v‰em

v na‰em ranku jasné, Ïe jde o vraÏdy, ale já o tom nevím.“
Mac poloÏil pivo na stÛl. 
„Je mezi nimi nûjaká spojitost,“ fiekl jsem ‰eptem. „Ta

ale není v policejních zprávách. Lidé kolem magie o ní
vûdí. Proto jsou vystra‰ení.“

Mac se zamraãil na pivo a pak se podíval na nápis
SMLUVNù NEUTRÁLNÍ PÒDA u dvefií. 

„Já vím,“ pokraãoval jsem. „Nechce‰ se do toho zaplést.
Ale nûkdo zabíjí Ïeny. A nechává vzkazy speciálnû pro mû.
AÈ to dûlá kdokoli, nepfiestane, dokud ho nenajdeme.“

Mac se ani nehnul. 
Dál jsem na nûho opatrnû tlaãil. „Chodí sem spousta lidí.

Pijí, jedí a mluví. Ty jim nalévá‰, obsluhuje‰ gril a pfiipadá‰
jim neviditeln˘. Ale já vím, Ïe sly‰í‰ víc, neÏ vût‰ina z nich
tu‰í, Macu. MoÏná ví‰ nûco, co by mi mohlo pomoct.“

Chvíli si mû s neproniknuteln˘m v˘razem mûfiil. „Jsi to
ty?“

Málem jsem se rozesmál, ale vãas jsem si uvûdomil, Ïe
to myslí váÏnû. 
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Chvilku mi trvalo, neÏ jsem si to srovnal. Co jsem zaãal
v Chicagu provozovat praxi, strávil jsem hodnû ãasu po-
mocí místnímu nadpfiirozenému spoleãenství. Sem tam
jsem pomáhal s vymítáním, fie‰il jsem potíÏe s duchy, uãil
mladé talenty sebekázni. Dûlal jsem i drobnûj‰í vûci, kte-
ré nesouvisely pfiímo s magií. Radil jsem, jak vycházet
s pfiátelsk˘mi, ale nelidsk˘mi bytostmi, které o sobû dáva-
ly vûdût magicky nadan˘m jedincÛm, pomáhal jsem rodi-
ãÛm vyrovnat se se skuteãností, Ïe jejich dítû dokáÏe z ni-
ãeho nic zpÛsobit, Ïe koãka vzplane. 

Pfiesto v‰echno se mû titíÏ lidé, kter˘m jsem pomáhal,
báli. 

Dokonce i Mac. 
Asi jsem jim to nemohl mít za zlé. Co zaãala válka a já

mûl své povinnosti StráÏce a uãednici, nebyl jsem uÏ tak
pfiístupn˘ jako dfiív. Na vefiejnosti jsem se vlastnû objevo-
val jen tehdy, kdyÏ se nûco dûlo a umírali lidé. Obãas jsem
zapomínal, jak dûsivé mÛÏe nadpfiirozeno b˘t. Îil jsem pfii
vûdomí relativní síly a moci. Nedûlám si iluze, Ïe zvládnu
v‰echno, co se na mû sesype, ale nejsem Ïádné béãko.
KdyÏ se do toho opfiu a dám si záleÏet, jsem rovn˘m sou-
pefiem i pro hodnû mocné bytosti. 

Tihle lidé ne. Tohle je chudina nadpfiirozeného svûta
a nemají moÏnosti, které mi dává má síla. A koneckoncÛ
jsem to byl já, od koho se ãekalo, Ïe je bude chránit pfied
nebezpeãími nadpfiirozena. Pokud byli opravdu pfiesvûd-
ãeni, Ïe ty Ïeny nûkdo zavraÏdil, byly tu dvû moÏnosti.
Buì jsem to byl já, protoÏe nikdo jin˘ není tak krut˘, aby
to udûlal, nebo jsem byl natolik neschopn˘, Ïe jsem to do-
pustil. Ani jedna z tûch variant mû nestavûla do pûkného
svûtla. Pfiidejte si k tomu rostoucí strach a nebylo se ãemu
divit.

Ale bolelo to. 
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„Nejsem to já,“ fiekl jsem polohlasem. 
Mac si mû chvíli mûfiil a pak pfiik˘vl. „Potfieboval jsem

to sly‰et.“
„Jasnû. Nevím, kdo za tím je. Ale má‰ mé slovo, Ïe aÏ

ho chytím, zabiju ho bez ohledu na to, kdo to je nebo pro
koho dûlá. Moje slovo, Macu.“

Napil se. Nespûchal. 
Zaãal jsem listovat stránkami s tûmi pfií‰ern˘mi foto-

grafiemi. Mac je vidûl také. Chrãivû vydechl a opfiel se, aby
se na nû nemusel dívat.

Postavil jsem pivo na stÛl a rozpfiáhl jsem ruce. „Pomoz
mi, Macu, prosím.“

Mac se chvíli díval na svoji láhev. Pak se znovu podíval
na nápis u dvefií. Potom vzal vrchní list z hromádky papí-
rÛ, pfieloÏil ho, z kapsy na zástûfie vyndal tuÏku, nûco na
nûj napsal a pfiisunul ho ke mnû. 

Anna Ashová, Ordo Lebes, zítra ve ãtyfii odpoledne, stálo tam.
„Co to je?“
Vzal ze stolu svoji láhev a vstal. „Zaãátek.“
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„Ordo Lebes,“ fiekla Murphyová. Sundala víãko z kelímku
s kávou a odfoukla páru. „Moje latina za moc nestojí.“

„To proto, Ïe nejsi mistr tajn˘ch vûd jako já.“
Obrátila oãi v sloup. „No jo.“
„Lebes znamená velik˘ kuchyÀsk˘ hrnec,“ pouãil jsem

ji. SnaÏil jsem se nastavit si sedadlo spolujezdce v jejím
autû, ale stále jsem se nemohl uvelebit. Nissan Saturn není
stavûn˘ na lidi mého vzrÛstu. „Pfieklad tedy zní fiád veli-
kého kuchyÀského hrnce.“

„A co tfieba fiád kotle? To nezní tak hloupû a má to vût-
‰í souvislost s ãarodûjnicemi.“

„No, ‰lo by to,“ pfiipustil jsem.
Murphyová si odfrkla. „Mistr tajn˘ch vûd.“
„Mám jen korespondenãní kurz latiny, ví‰? Mûli jsme

jet m˘m autem.“
„Ten tvÛj volkswagen je uvnitfi je‰tû men‰í neÏ tohle.“
„Ale vím, kde co je,“ opáãil jsem a snaÏil jsem se vy-

prostit zaseknutou nohu. 
„To jsou v‰ichni ãarodûjové takhle ukÀouraní?“ zeptala

se a usrkla kafe. „Prostû bys jen chtûl fiídit. Asi má‰ pro-
blém s ovládáním.“

„Problém s ovládáním?“
„Jo, problém.“
„Kdybych tû nenechal fiídit, tak tu adresu nenajde‰, a já

mám problém s ovládáním?“
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„Pro mû to není problém, ale prost˘ fakt,“ opáãila
chladnû. „Kromû toho to tvoje strakaté auto rozhodnû
není nenápadné, coÏ je pfii sledování zásadní vlastnost.“

UraÏenû jsem se díval pfied sebe na ãinÏák, ve kterém
by se mûla odehrát schÛze fiádu velikého kuchyÀského
hr…, vlastnû kotle.

KdyÏ Murphyová na‰la místo na zaparkování, napadlo
mû, jestli pfiece jenom nemá nûjaké magické schopnosti.
Jenom díky mimosmyslovému vnímání bylo moÏné najít
místo ve stínu a s dobr˘m v˘hledem na vchod do domu. 

„Kolik je hodin?“ zeptal jsem se.
„Pfied pûti minutami byly tfii. Nejsem si jistá, ale odvá-

Ïila bych se vyslovit teorii, Ïe jsou tfii hodiny a pût minut.“
ZaloÏil jsem si ruce na prsou. „Sledování obvykle nedû-

lám.“
„Myslela jsem si, Ïe to pro tebe bude pfiíjemná zmûna. Vy-

ráÏení dvefií a zapalování budov tû uÏ musí pomalu nudit.“
„Dvefie obvykle nevyráÏím. Obãas prorazím zeì.“
„Ale takhle aspoÀ vidíme, kdo vchází dovnitfi. MÛÏe to

b˘t uÏiteãné.“
„UÏiteãné?“ zabruãel jsem.
„Za chvilku to pfiestane bolet.“ Murphyová usrkla kafe

a pok˘vnutím ukázala na Ïenu, která pfiicházela k ãinÏá-
ku. Mûla na sobû jednoduché letní ‰aty a pfies nû roze-
pnutou bílou pánskou ko‰ili. Mohlo jí b˘t dost pfies tfiicet
a pro‰edivûlé vlasy mûla staÏené do drdolu. Na nohou
mûla sandály a na oãích sluneãní br˘le. „Co tahle?“

„Jo, tu znám. Vidûl jsem ji párkrát v Bockovû knihku-
pectví.“

Îena ráznû ve‰la dovnitfi. 
Bûhem následujících pûtaãtyfiiceti minut pfii‰ly dal‰í ãty-

fii Ïeny. Dvû jsem poznal.
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Murphyová se podívala na kapesní hodinky. Byly to ne-
fal‰ované mechanické hodinky bez baterie a mikroãipu.
„Jsou skoro ãtyfii. Bude jich tam tak pÛl tuctu?“

„Vypadá to tak.“
„A nevidûl jsi nikoho, kdo by na první pohled vypadal

jako lump.“
„Na lumpech je o‰emetné, Ïe nemÛÏe‰ poãítat s tím, Ïe

je pozná‰ na první pohled. Zapomínají si navoskovat knír,
rohy nechávají doma a klobouky posílají do ãistírny. Je to
s nimi tûÏk˘.“

Murphyová si mû napÛl pobavenû zmûfiila. „Nemûli by-
chom jít?“

„Dej jim je‰tû pût minut. Pokud nûjaká parta lidí po-
jmenuje svÛj spolek latinsky, Ïádná síla ve známém ves-
míru je nepfiinutí udûlat cokoli vãas. Jestli tam budou ve
ãtyfii v‰echny, je jasné, Ïe je v tom ãerná magie.“

Murphyová si odfrkla a je‰tû pár minut jsme poãkali.
„Tak,“ fiekla, aby fieã nestála. „Jak jde válka?“ Hned se za-
razila. „Proboha, to je pitomá otázka.“

„Pomalu. Od na‰í náv‰tûvy v Arctis Toru a v˘prasku
upírÛ je docela klid. Na jafie jsem byl v Novém Mexiku.“ 

„Proã?“
„Pomáhal jsem Lucciové s v˘cvikem mlad˘ch StráÏcÛ.

Pfii skupinovém v˘cviku ohnivé magie jsme strávili dva
dny promûnou hektaru písku a kfioví ve sklo. Pak se ob-
jevil pár ghúlÛ z Rudého dvora a dva mladé zabil.“

Murphyová na mû upfiela pohled modr˘ch oãí a ãekala. 
Cítil jsem, jak mi tuhnou ãelistní svaly. Tûm dvûma ne-

pomÛÏe, kdyÏ se v tom budeme pitvat. Proto jsem pfied-
stíral, Ïe jsem si nev‰iml, Ïe mi dává moÏnost vypovídat
se. „Jinak se nic v˘znamnûj‰ího nedûlo. Spí‰ prkotiny.
Merlin se snaÏí dostat upíry k jednacímu stolu a dohod-
nout mír.“

52

Butcher 9 - zlom  21.3.1957 7:22  Stránka 52



Harry Dresden / kniha devátá

„Asi to nepovaÏuje‰ za dobr˘ nápad,“ poznamenala
Murphyová. 

„Rud˘ král má stále dost sil. Válku zaãal on. Jestli pfii-
stoupí na dohodu, tak jen proto, aby si upífii vylízali rány,
doplnili stavy a pokraãovali ve válce.“

„Zabijte je v‰echny? BÛh si je roztfiídí?“ zeptala se.
„Je mi jedno, jestli je nûkdo roztfiídí, nebo ne. UÏ zniãi-

li spoustu lidí. Mám toho dost.“ Zaskfiípal jsem zuby. Ani
jsem nevûdûl, Ïe tak silnû zatínám ãelisti. 

SnaÏil jsem se uvolnit. Moc mi to ne‰lo. Jen jsem si pfiipa-
dal unavenûj‰í. „Ach, Murph. Tolik lidí to odneslo. Nûkdy mám
pocit, Ïe mÛÏu reagovat, jak chci rychle, stejnû je to jedno.“

„Mluví‰ o tûch vraÏdách?“
„I o nich.“
„NemÛÏe‰ za to, Harry. KdyÏ udûlá‰ maximum toho, co

je ve tv˘ch silách, uÏ nemÛÏe‰ udûlat víc. Nemá smysl si
nic vyãítat.“

„Jo?“
„To mi stále v‰ichni radí.“ Hloubavû se na mû zadívala.

„KdyÏ se tak na tebe dívám, zaãínám je chápat.“
„Ale co kdyÏ jsem mohl udûlat víc? O to pfiece jde.“
„Co tfieba?“
„Nevím. Nûco, ãím bych ty vraÏedné stvÛry zahnal.“
Nûco jako v Novém Mexiku. Proboha. Nechtûl jsem na

to myslet. Zamnul jsem si kofien nosu, protoÏe mû zase za-
ãínala bolet hlava. 

Murphyová chvilku ãekala, jestli se rozpovídám. „PÛ-
jdeme?“ zeptala se, kdyÏ jsem se k niãemu nemûl. 

Lehk˘m tónem dala najevo, Ïe mûníme téma. Pfiik˘vl
jsem a pokusil jsem se pfiizpÛsobit. „Jo. Pokud nemám
z téhle tvé pojízdné muãírny zdeformované holenní kos-
ti.“ Otevfiel jsem dvefie, vysoukal jsem se ven a zaãal jsem
se protahovat. 
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Je‰tû jsem ani nezavfiel dvífika, kdyÏ jsem si v‰iml Ïeny,
která se blíÏila k ãinÏáku. Byla vysoká, ‰tíhlá a vlasy mûla
je‰tû krat‰í neÏ já. Nebyla vÛbec nalíãená a ãas se k jejím
stroh˘m rysÛm nezachoval nijak laskavû. 

KdyÏ jsem ji vidûl naposledy, vypadala hodnû jinak. 
Ale tehdy byla Helen Beckittová nahá a v ruce drÏela

maliãk˘ revolver ráÏe .22, kter˘m mû stfielila do boku.
Ona a její manÏel to odnesli, kdyÏ se zaãínající ãerno-
knûÏník jménem Victor Sells díky Harrymu Dresdenovi
blíÏ seznámil se sv˘mi vlastními vraÏedn˘mi v˘tvory. Byli
na samém dnu Victorova poãínajícího magicko-kriminál-
ního impéria. Za své kriminální zloãiny byli odsouzeni
a ve federální vûznici si odpykali trest za drogy. Ztuhl jsem
a ani jsem se nehnul. Staãil sebemen‰í náhl˘ pohyb a upo-
zornil bych na sebe. ·la rázn˘m krokem a mûla naprosto
prázdn˘ v˘raz, pfiesnû jak jsem si to pamatoval. Sledoval
jsem ji, jak vchází do domu Anny Ashové. 

Murphyová pochopila a také ztuhla na místû. Zahlédla
záda Helen Beckittové, kdyÏ mizela ve vchodu.

„Co to bylo, Harry?“
„Zápletka se komplikuje.“
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„Nelíbí se mi to,“ fiekla Murphyová. „Helen Beckittová má
spoustu dÛvodÛ tû nenávidût.“

Zamruãel jsem. „Kdo nemá?“
„Mluvím váÏnû, Harry.“ Dvefie v˘tahu se zavfiely a ka-

bina zaãala stoupat vzhÛru. DÛm byl star˘ a v˘tah nebyl
z nejrychlej‰ích. Murphyová potfiásla hlavou. „Jestli lidé
opravdu zaãínají mít strach, musí to mít nûjak˘ dÛvod.
Nûkdo moÏná rozná‰í fieãi.“

„A ty myslí‰, Ïe v tom má prsty Helen?“
„UÏ tû stfielila, a nebylo to k niãemu. MoÏná si fiekla, Ïe

je naãase pfiitvrdit.“
„Klacky, kameny a stfiely ráÏe malé kosti mohou zlámat

mi, v‰ak slova nikdy… a tak dál,“ fiekl jsem. 
„To je hodnû podezfielá náhoda, Harry, Ïe je tady. Skon-

ãila kvÛli tobû ve vûzení. Nechce se mi vûfiit, Ïe se vtírá
místnímu magickému spoleãenství jen tak z pfiátelství.“

„Nevûdûl jsem, Ïe poldové znají tak veliká slova jako
pfiátelství, Murph. Ví‰ jistû, Ïe jsi policistka?“

Vûnovala mi pohor‰en˘ pohled. „Musí‰ si pofiád dûlat
srandu?“

„Ze spaní si mumlám ko‰ilaté limericky.“
„Hlavnû mi slib, Ïe si bude‰ hlídat záda.“
„Îila byla dívka v Nantucketu, platila za velkohubou

koketu,“ zarecitoval jsem. 
Odevzdanû zvedla ruce. „Dresdene, Dresdene.“
Povytáhl jsem oboãí. „Jako bys o mû mûla strach.“
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„Tam nahofie jsou Ïenské. KdyÏ jde o Ïenské, mívá‰ za-
stfiené my‰lení.“

„Proto si myslí‰, Ïe bych si mûl hlídat záda.“
„Ano.“
Otoãil jsem se k ní. „JeÏkovy voãi, Murph, proã myslí‰,

Ïe jsem chtûl, abys ‰la se mnou?“
Usmála se na mû. „Myslela jsem, Ïe chce‰ s sebou nû-

koho, kdo si v‰imne nenápadnûj‰ích vûcí, neÏ je blikající
neon.“

„Ale no tak. Nemusí ani blikat.“
Dvefie v˘tahu se otevfiely a já jsem zamífiil ke dvefiím

bytu Anny Ashové. Asi metr a pÛl od nich jsem narazil na
jemn˘ závoj magické energie. Prudce jsem se nadechl
a Murphyová se mi musela opfiít dlaní o záda, aby do mû
nevrazila. 

„Co je?“ 
Zvedl jsem levou ruku. PfiestoÏe moje zmrzaãená ruka

byla stále témûfi necitlivá na bûÏné podnûty, bez potíÏí
jsem jejím prostfiednictvím vnímal organizované pfiedivo
magické energie. Roztáhl jsem prsty, abych pokryl co nej-
vût‰í oblast, zavfiel jsem oãi a soustfiedil jsem se na své ma-
gické smysly. 

„Ochrana.“
„Jako kolem tvého bytu?“
„Není tak silná,“ odpovûdûl jsem a zvolna jsem po ní

pfiejíÏdûl dlaní. „A je trochu primitivní. Já tam mám beto-
nové tvárnice a Ïiletkov˘ drát. Tohle jsou spí‰ plaÀky
a drátûn˘ plÛtek. Ale staãí to na slu‰n˘ kopanec. ¤ekl
bych, Ïe to bude oheÀ.“ Podíval jsem se do chodby. „Hm.
Myslím, Ïe na zabití by to nestaãilo, ale bolelo by to po-
fiádnû.“

„A oheÀ by v budovû spustil poÏární poplach,“ dodala
Murphyová. „Zaãal by zmatek, pfiijeli by hasiãi.“
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„Hm, hm, má to odradit obyãejného zvûdavce, smrtel-
ného i nadpfiirozeného. Není to urãené k zabíjení.“ Ustou-
pil jsem a pokynul jsem jí. „Jdi první a zaklepej.“

„To je vtip, ne?“
„Jestli ta ochrana není udûlaná dobfie, mÛÏe reagovat

s mojí aurou a spustí.“
„NemÛÏe‰ ji prostû zru‰it?“
„Ten, kdo ji udûlal, mûl dost velk˘ strach, aby vûnoval

velké úsilí zabezpeãení svého domova. Zniãit to by bylo
dost neomalené.“ 

Murphyové to vzápûtí do‰lo. „A kdyÏ ochranou projde‰,
jako by se nechumelilo, vystra‰í‰ je.“

„Jo. Mají strach. Musím postupovat zlehka, protoÏe ji-
nak mi nijak nepomohou.“

Murphyová pfiik˘vla a zaklepala. 
Zaklepala tfiikrát a pfii tfietím zaklepání se uÏ knoflík

dvefií otoãil. 
Dvefie otevfiela drobná, pfiíjemnû kyprá Ïena. Byla je‰-

tû men‰í neÏ Murphyová, nûco po ãtyfiicítce, mûla blond
vlasy a rÛÏové tváfie jako cherubínek. Na sobû mûla le-
vandulové ‰aty a v náruãí drÏela psíka, asi yorkshirského
teriéra. Usmála se na Murphyovou a fiekla: „Samozfiejmû,
serÏantko Murphyová, vím, kdo jste.“

Asi pÛl vtefiiny po tom, co zaãala mluvit, fiekla Mur-
phyová: „Dobr˘ den, jsem serÏantka Murphyová, detek-
tiv chicagské policie.“

Murphyová zamrkala a zmlkla.
„Ach,“ fiekla ta Ïena. „Omlouvám se, obãas se zapo-

mínám.“ Udûlala drobné, omluvné gesto. „Jsem tak roz-
trÏitá.“

Chtûl jsem se pfiedstavit, ale neÏ jsem otevfiel ústa, ta
drobná Ïena fiekla: „Samozfiejmû v‰ichni víme, kdo jste,
pane Dresdene.“ Pfiikryla si ústa dlaní. Trochu se jí tfiásly
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prsty. PromiÀte. Zase jsem se zapomnûla. PromiÀte. Jme-
nuji se Abby.“

„Rád vás poznávám, Abby,“ fiekl jsem polohlasem
a natáhl jsem ruku k psíkovi. Dychtivû mi ruku oãichal
a zaãal vrtût ocasem. „Ahoj, pejsánku.“

„Toto,“ fiekla Abby a dfiív, neÏ jsem mohl cokoliv po-
znamenat, dodala: „Pfiesnû tak, klasické. KdyÏ to není roz-
bité, proã to spravovat?“ Pok˘vla mi. „PromiÀte, zavolám
na‰i hostitelku. Já jsem jen byla nejblíÏ u dvefií.“ Zavfiela
nám pfied nosem.

„Jistû,“ fiekl jsem dvefiím.
„Zvlá‰tní,“ poznamenala Murphyová.
Pokrãil jsem rameny. „AspoÀ Ïe ten pes mû má rád.“
„Vûdûla, co fiekneme je‰tû dfiív, neÏ jsme to fiekli, Harry.“
„V‰iml jsem si.“
„Ona je telepat, nebo co?“
Zavrtûl jsem hlavou. „Ne tak, jak myslí‰. Pfiíli‰ se neta-

jí tím, co dûlá, a pokud by se hrabala lidem v hlavách,
Rada by s tím byla uÏ dávno nûco udûlala.“

„Ale jak mohla vûdût, co chceme fiíct?“
„¤ekl bych, Ïe je jasnozfiivá. Vidí do budoucnosti. MoÏ-

ná jen vtefiinu nebo dvû, a pfiíli‰ to neovládá.“
„To se mÛÏe hodit,“ prohodila Murphyová zadumanû. 
„Obãas ano. Ale budoucnost není vytesaná do kame-

ne.“
Murphyová nakrãila ãelo. „Napfiíklad kdybych se v po-

slední vtefiinû rozhodla pfiedstavit se jako Karrin Murphy-
ová, a ne jako serÏantka.“

„Jo. Spletla by se. Lidé jako ona vnímají… nûco jako ob-
láãek moÏn˘ch budoucností. I bez magického nadání jsme
se tu ocitli ve snadno pfiedvídatelné situaci. Byl to základ-
ní spoleãensk˘ kontakt. Vypadalo to tedy, Ïe ví, co pfiijde.
Ale to nevûdûla. Musela odhadnout tu nejpravdûpodob-
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nûj‰í moÏnost a v tomhle konkrétním pfiípadû to nebylo
zvlá‰È tûÏké.“

„Proto vypadala tak zmatenû,“ pronesla Murphyová.
„Jo. Sledovala, co se dûje, co se zfiejmû stane, vyfiazo-

vala, co se asi nestane, a to v‰echno v prÛbûhu nûkolika
vtefiin.“ Zavrtûl jsem hlavou. „KdyÏ vidí dál neÏ jednu dvû
vtefiiny, je to pro ty lidi mnohem hor‰í.“

„Proã?“
„ProtoÏe ãím dál vidí‰, tím víc je moÏností. Vezmi si ‰a-

chy. Zaãáteãník je rád, kdyÏ vidí ãtyfii nebo pût tahÛ do-
pfiedu. Deset tahÛ uÏ poskytuje exponenciálnû vy‰‰í po-
ãet konfigurací, neÏ poskytuje ‰achovnice. ·achoví mistfii
nûkdy dokonce vidí je‰tû dál. A kdyÏ do toho zapojí‰ po-
ãítaãe, ãíslo je‰tû vzroste. Je to prakticky nepfiedstavitel-
né.“

„A to je jednoduch˘, uzavfien˘ systém,“ pfiik˘vla Mur-
phyová. „·achy. Ve skuteãném svûtû je moÏností je‰tû
mnohem víc.“

„To je ta nejsloÏitûj‰í hra.“ Potfiásl jsem hlavou. „Je to
nebezpeãn˘ talent. MÛÏe tû rozhodit a mít rÛzné vedlej‰í
dÛsledky. U lidí, jako je Abby, se ãasto objevuje epilepsie,
alzheimer nebo rÛzné poruchy osobnosti. Vsadím pût ba-
bek, Ïe na tom zdravotním náramku má napsáno, Ïe je
epileptiãka, a ten pes vycítí pfiicházející záchvat a varuje ji.“

„Nevidûla jsem Ïádn˘ náramek, nesázím se.“
Stáli jsme venku asi pût minut a ti‰e jsme si povídali.

V bytû se mezitím rozhofiela debata. Dvefimi pronikaly tlu-
mené hlasy, které umlkly, kdyÏ je pfiehlu‰il jin˘, ráznûj‰í.
Za okamÏik se dvefie otevfiely. 

Stála proti mnû Ïena, kterou jsme vidûli vcházet do
domu jako první. Mûla tmavou pleÈ, ãerné oãi a krátké,
rovné ãerné vlasy. Napadlo mû, Ïe nûkdy v minulosti se
v její rodinû objevil indián. Mûfiila necel˘ch sto ‰edesát pût
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centimetrÛ a mohlo jí b˘t málo pfies pûtatfiicet. Mûla váÏ-
nou tváfi s jemn˘mi vráskami nad kofienem nosu a podle
toho, jak pevnû stála rozkroãená mezi futry, jsem mûl do-
jem, Ïe dokáÏe b˘t pofiádnû neústupná. 

„Nikdo tu nepfiekroãil Ïádn˘ ze ZákonÛ, StráÏce.“
„BoÏínku, to je úleva. Anna Ashová?“
Pfiimhoufiila oãi a pfiik˘vla. 
„Jsem Harry Dresden.“
Stiskla rty a zamy‰lenû si mû prohlíÏela. „Dûláte si le-

graci? Já pfiece vím, kdo jste.“
„Nezvykl jsem si pfiedpokládat, Ïe mû kaÏd˘ zná,“ fiekl

jsem lehce omluvn˘m tónem. „Tohle je Karrin Murphyo-
vá od místní policie.“

Anna pok˘vla Murphyové. „MÛÏu vidût vá‰ odznak,
paní Murphyová?“ poÏádala ji zdvofiile.

To uÏ jí Murphyová podávala odznak v koÏeném oba-
lu, na jehoÏ druhé stranû byl pod prÛhledn˘m plastem její
prÛkaz s fotografií. 

Anna si prohlédla odznak a porovnala fotografii se sku-
teãnou Murphyovou. Trochu neochotnû jí pouzdro vrátila
a obrátila se na mû: „Co chcete?“

„Promluvit si.“
„O ãem?“
„O Ordo Lebes. A o tom, co se v poslední dobû stalo nû-

kolika vyznavaãkám.“
„Jsem si jistá, Ïe o tom víte mnohem víc neÏ my,“ stále

mluvila zdvofiile, ale v jejím hlasu jsem cítil hofik˘ podtón. 
„Právû Ïe ne. Chci si nûkteré vûci vyjasnit.“
Podezíravû se na mû podívala a potfiásla hlavou. „Ne-

jsem padlá na hlavu. StráÏci pfiece v‰echno sledují. To ví
kaÏd˘.“

Povzdechl jsem si. „Jo, ale zapomnûl jsem si vzít orwel-
lovské vitamíny a misku vtipné ka‰e Velkého bratra. Dou-
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fal jsem jen, Ïe si se mnou popovídáte jako s normálním
ãlovûkem.“

OstraÏitû si mû mûfiila. „Proã bych mûla?“
„ProtoÏe vám chci pomoct.“
„Dalo se ãekat, Ïe tohle fieknete. Jak mám vûdût, Ïe to

myslíte váÏnû?“
„Mluví s vámi na rovinu, paní Ashová,“ vloÏila se do

konverzace Murphyová. „Pfii‰li jsme, abychom vám po-
mohli, pokud to pÛjde.“

Anna se chvíli kousala do rtu a tûkala pohledem mezi
námi dvûma. Pak se podívala do místnosti za sebou. Nako-
nec se otoãila ke mnû. „Zjev mÛÏe klamat. NemÛÏu si nijak
ovûfiit, Ïe jste, za koho se vydáváte. Radûji budu opatrná.“

„Opatrnosti není nikdy nazbyt,“ souhlasil jsem. „JenÏe
vy zaãínáte b˘t lehce paranoidní, paní Ashová.“

Pomalu zavírala dvefie. „Tohle je mÛj domov, a dovnitfi
vás nepozvu.“

„Paráda,“ fiekl jsem. Lehce jsem ji odstrãil a ve‰el pfies
práh dovnitfi dfiív, neÏ dvefie úplnû zavfiela.

Jakmile jsem to udûlal, ucítil jsem tlak prahu, aury
ochranné magické energie, která obklopuje kaÏd˘ domov.
Mé vlastní silové aufie kladl práh znateln˘ odpor. Nepro-
pustil ji. Kdyby mû byla Anna pozvala k sobû domÛ, práh
by se rozestoupil jako závûs. Neudûlala to, a proto jsem
musel zanechat vût‰inu své síly za dvefimi. Pokud bych se
uvnitfi musel utkat s nûjak˘mi silami, byl bych prakticky
bezmocn˘. 

Otoãil jsem se k Annû, která na mû uÏasle zírala. Vûdû-
la, co jsem právû udûlal. 

„Tak. Kdybych byl z nadpfiirozeného svûta, nemohl
bych pfiekroãit práh. Kdybych tady chtûl nûkomu ublíÏit,
byl bych se odzbrojil? Zatracenû, vzal bych si k tomu jako
svûdka poldu?“
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Murphyová pochopila naráÏku a vstoupila za mnou. 
„Já…“ Anna nevûdûla, co fiíct. „Jak… jak jste vûdûl, Ïe

vám ochrana nevybuchne do obliãeje?“
„Dobr˘ odhad. Jste opatrn˘ ãlovûk a v domû jsou dûti.

Pochybuji, Ïe byste nastraÏila nûco, co by explodovalo po-
kaÏdé, kdyÏ nûkdo vejde do dvefií.“

Zhluboka se nadechla a pfiik˘vla. „Ale stejnû by se vám
nelíbilo, co by se stalo, kdybyste zkusil projít násilím.“

„Vûfiím vám.“ Opravdu jsem jí vûfiil. „Paní Ashová, ne-
pfii‰el jsem nikomu vyhroÏovat ani ubliÏovat. NemÛÏu vás
pfiinutit, abyste se mnou mluvila. Jestli chcete, abych ode-
‰el, okamÏitû pÛjdu. Ale uÏ jen pro va‰i bezpeãnost mû vy-
slechnûte. Jen pár minut. Víc nechci.“

„Anno?“ ozvala se odnûkud Abby. „Myslím, Ïe bys je
mûla vyslechnout.“

„Ano,“ pfiipojil se dal‰í, hlubok˘ a tich˘ Ïensk˘ hlas.
„Souhlasím. Trochu ho znám. Jeho slovu se dá vûfiit.“

Uvûdomil jsem si, Ïe kromû sténání jsem hlas Helen
Beckittové nikdy nesly‰el. Ale jeho hutnost a nulová
modulace dokonale ladily s jejím polomrtv˘m pohle-
dem. 

Vûnoval jsem Murphyové znepokojen˘ pohled a pak
jsem se podíval zpût na Annu.

„Paní Ashová?“
„Dejte mi své slovo. Pfiísahejte na svoji sílu.“
To je hodnû váÏná pfiísaha, aspoÀ mezi ãarodûji mé

úrovnû. Pfiísahy jsou mocné. âlovûk nemÛÏe pfiísahat na
své magické schopnosti a pfiísahu s lehk˘m srdcem poru-
‰it. Mûlo by to za následek sníÏení schopností v Umûní,
a tedy omezení síly. S odpovûdí jsem neváhal. „Pfiísahám
na svoji sílu, Ïe va‰i pohostinnost pfiijmu jako fiádn˘ host,
neublíÏím vám ani jin˘m a neodmítnu poskytnout pomoc,
pokud byste tímto pohostinstvím utrpûli.“
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Krátce, prudce vydechla a pfiik˘vla. „Dobfie. Slibuji, Ïe se
budu chovat jako hostitelka dbalá v‰ech povinností. A fií-
kejte mi Anno, prosím.“ Své jméno vyslovila s archaick˘m
britsk˘m pfiízvukem. Pokynula mi a vedla nás do bytu. „Ji-
stû se neurazíte, pokud vynecháme pfiedstavování.“ 

Bylo to pochopitelné. KdyÏ nûkdo vysloví celé své jmé-
no, poskytne tím ãarodûji nebo nadanému ãernoknûÏní-
kovi kanál a referenãní bod, s jehoÏ pomocí mÛÏe zacílit
‰kodlivá, dokonce smrtící kouzla. Stejnû se pouÏívá ãer-
stvá krev, odstfiiÏky nehtÛ nebo pramen vlasÛ. Bûhem
obyãejného rozhovoru je témûfi nemoÏné fiíct své celé
jméno, ale uÏ se to stalo. KdyÏ si je nûkdo vûdom, Ïe by se
mohl stát terãem kouzla, je pfii vyslovování svého jména
velice opatrn˘ a velmi rychl˘.

„V pofiádku.“
Byt byl velice pûkn˘ a podle v‰eho celkem nedávno

pro‰el rekonstrukcí. Z oken byl krásn˘ v˘hled a velice
kvalitní nábytek byl pfieváÏnû z masivního dfieva. 

V ob˘vacím pokoji bylo pût Ïen. Abby sedûla v dfievû-
ném houpacím kfiesle s okat˘m psíkem na klínû. Helen
Beckittová stála u okna a apaticky zírala na mûsto. Na po-
hovce sedûly dvû Ïeny a jedna ve dvojkfiesle kolmo k nim. 

„Mám tomu rozumût tak, Ïe víte, kdo jsem?“
„Ony to vûdí,“ fiekla Anna ti‰e. 
Pfiik˘vl jsem. „Dobfie. ¤eknu vám, co vím. Nûkdo zabil

nejménû pût praktikujících Ïen. Nûkteré z tûch vraÏd vy-
padaly jako sebevraÏdy. DÛkazy ale naznaãují, Ïe tomu tak
nebylo.“ Zhluboka jsem se nadechl. „A pfiinejmen‰ím
u dvou tûl jsem na‰el vzkazy urãené pro mû nebo pro nû-
koho, jako jsem já. Byly to vûci, které nemohli objevit
normální policisté. Myslím, Ïe hledáme sériového vraha,
a myslím si, Ïe vá‰ fiád reprezentuje typ obûtí, kter˘ vy-
hovuje jeho…“
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„Nebo jejímu,“ pfieru‰ila mû Murphyová, která témûfi
nespou‰tûla oãi z Beckittové.

Beckittová se trpce pousmála, ale nepohnula se. 
„Nebo jejímu,“ souhlasil jsem, „profilu.“
„To myslí váÏnû?“ zeptala se jedna z Ïen, které jsem ne-

znal. Mohlo jí b˘t krátce po padesátce, byla tedy o nûco
star‰í neÏ ostatní. PfiestoÏe byl tepl˘ den, mûla na sobû sil-
n˘ svûtle zelen˘ rolák a tmavû ‰edou pletenou vestu. Vla-
sy mûla staÏené do pfiísného drdolu. Dfiív zfiejmû mûly sytû
mûdûnou barvu, ale uÏ zaãínaly prokvétat ‰edinami. VÛ-
bec nebyla nalíãená. Hnûdo‰edé oãi se dívaly skrz hranaté
br˘le se stfiíbrn˘mi obrouãkami a oboãí si nechala narÛst
hust‰í, neÏ by vût‰ina Ïen pokládala za vhodné. 

„Naprosto váÏnû,“ opáãil jsem. „Jak vám mÛÏu fiíkat?
Bylo by nezdvofiilé fiíkat vám Roláku, aniÏ bych se napfied
zeptal.“

Trochu ztuhla. „Priscilla,“ fiekla, ale nepodívala se na mû. 
„Priscillo, uvízl jsem na mrtvém bodû. Nevím, co se

dûje, a proto jsem pfii‰el za vámi.“
„A jak jste se dozvûdûl o Ordu?“
„Ve skuteãném Ïivotû jsem soukrom˘ detektiv. Vy‰et-

fiuji.“
„LÏe,“ prohlásila Priscilla a podívala se na Annu. „Urãitû.

Ty pfiece ví‰, co jsme vidûly.“
Anna sjela pohledem z Priscilly na mû a zavrtûla hla-

vou. „Myslím, Ïe ne.“
„Co jste vidûly?“ zeptal jsem se Anny. 
Anna se rozhlédla po ostatních, ale nikdo nic nefiíkal.

Znovu se obrátila ke mnû. „Máte pravdu. Nûkolik ãlenek
na‰eho fiádu zemfielo. Ale zfiejmû nevíte, Ïe dal‰í zmizely.“
Zhluboka se nadechla. „Nejenom z Orda, ale také z celé-
ho spoleãenství. Od konce minulého mûsíce je nezvûst-
n˘ch nejménû dvacet lidí.“
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Ti‰e jsem hvízdl. Tohle bylo opravdu váÏné. Pochopte.
Lidé se ztrácejí kaÏdou chvíli a vût‰ina proto, Ïe chce. Na-
‰inci v‰ak drÏí víc pohromadû neÏ ostatní, protoÏe mají tu-
‰ení nebo vûdí o existenci nadpfiirozen˘ch dravcÛ, ktefií je
mohou uchvátit, pokud budou mít tu moÏnost. Je to jed-
noduch˘ instinkt stáda, a funguje to. 

JestliÏe zmizelo dvacet lidí, je velice pravdûpodobné, Ïe
se nûco vydalo na lov. Jestli je dostal vrah, stojí pfiede
mnou obrovsk˘ problém, coÏ pro mû není úplnû nezná-
mé. 

„¤íkáte, Ïe lidé nûco vidûli? Co?“
„V‰echny…“ Potfiásla hlavou a odka‰lala se. „V‰echny

tfii obûti z fiádu, jejichÏ tûla se na‰la, byly naposledy vidû-
ny Ïivé ve spoleãnosti vysokého muÏe v ‰edém plá‰ti.“

Pfiekvapenû jsem zamrkal. „A vy si myslíte, Ïe jsem to
byl já?“

„Nebyla jsem dost blízko, abych to mohla tvrdit,“ fiekla
Priscilla. „Bylo po setmûní a ona byla na ulici pfied m˘m
bytem. Vidûla jsem je oknem.“

Pfiíli‰ se jí nepodafiilo zakr˘t, Ïe málem fiekla vás na-
místo je.

„Já jsem byla u Bocka,“ dodala Abby váÏn˘m tónem
a dívala se do prázdna nûkam mezi nás. „Bylo pozdû. Vi-
dûla jsem, jak kolem pro‰la s nûjak˘m muÏem.“

„Tohle jsem nevidûla,“ fiekla Helen Beckittová. „Sally
ode‰la z baru s dost pohledn˘m ãernovlas˘m muÏem s ‰e-
d˘ma oãima a bledou pokoÏkou.“

Sevfiel se mi Ïaludek. Koutkem oka jsem vidûl, Ïe
Murphyová nasadila neutrálnû opatrn˘ v˘raz.

Anna pohybem ruky poÏádala Helen, aby nic nefiíkala.
„Nejménû dva vûrohodní svûdci potvrdili, Ïe kdyÏ naposle-
dy vidûli nûkterou ze zmizel˘ch, byly ve spoleãnosti muÏe
v ‰edém plá‰ti. Dal‰í vidûli krásného ãernovlasého muÏe.“
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Potfiásl jsem hlavou. „A vy si myslíte, Ïe ten chlapík
v ‰edém plá‰ti jsem byl já?“

„Kolik vysok˘ch muÏÛ v ‰edém plá‰ti se prochází po
Chicagu, pane?“ fiekla Priscilla ledov˘m hlasem. 

„Metr ‰edého man‰estru dostanete v obchodû za tfii do-
lary,“ opáãil jsem. „A v osmimilionovém mûstû se pár vy-
sok˘ch muÏÛ urãitû najde.“

Priscilla pfiimhoufiila oãi. „Tak kdo to tedy byl?“
Abby se zahihÀala a Toto na to konto zavrtûl ocáskem. 
Stiskl jsem rty a chvilku jsem pfiem˘‰lel. „Jsem si sto-

procentnû jist˘, Ïe to nebyla Murphyová.“ 
Helen Beckittová popotáhla. 
„Tohle není legrace,“ vyhrkla Priscilla. 
„Ach, promiÀte. Vzhledem k tomu, Ïe jsem se o ‰edém

plá‰ti dozvûdûl teprve pfied dvûma vtefiinami, pfii‰la mi ta
otázka trochu jako vtip.“ Obrátil jsem se k Annû: „Já jsem
to nebyl. A nebyl to Ïádn˘ StráÏce Rady. Nebo pfiesnûji ne-
mûl by to b˘t.“

„A jestli byl?“ hlesla Anna.
ZaloÏil jsem si ruce. „Tak se postarám, aby uÏ nikdy ni-

komu neublíÏil.“
Murphyová udûlala krok kupfiedu. „PromiÀte. ¤íkaly

jste, Ïe zemfiely tfii ãlenky fiádu. MÛÏete mi prosím fiíct, jak
se jmenovaly?“

„Maria, Janine a Pauline,“ odpovûdûla Anna v rozváÏ-
ném tempu pohfiebního pochodu. 

Vûdûl jsem, kam tím Murphyová mífií. 
„A co Jessica Blancheová?“
Anna se na okamÏik zamyslela, ale pak zavrtûla hlavou.

„Myslím, Ïe jsem to jméno nikdy nesly‰ela.“
„TakÏe není ãlenkou fiádu,“ fiekla Murphyová. „A ne-

patfií do… hm… do spoleãenství?“
„Pokud vím, ne,“ odpovûdûla Anna. „Zná ji nûkdo?“
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