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Vûnováno Jifiímu Kulhánkovi 
a v‰em jeho zniãen˘m i pfieÏiv‰ím motorkám.

Tahle kniha je tak tro‰ku pocta a tak tro‰ku…
Ale to v‰echno uÏ pfiece dávno ví‰, 

ty starej parchante.
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Poklidná ãeská kotlina 
roku 2020

„Mluv, zmrde,“ fiekl jsem snad uÏ po sto ãtyfiicáté
osmé.

Vanûk leÏel na zemi, nahé tûlo pokryté praseãí-
mi v˘kaly a moãí. Z rozbitého nosu mu tekla krev,
která se mísila se sraãkami a chcankami a dodá-
vala mu dokonale dekadentní vzezfiení.

Prasata kviãela hrÛzou. Vanûk mlãel.
Kopl jsem ho do varlat. Zkroutil se do polohy

plodu a pak sebou cukal bolestí ve sraãkách, jako
kdyÏ malé dûti dûlají mot˘lka ve snûhu. JenÏe tohle
byla spí‰ mandelinka bramborová.

„Mluv, zmrde,“ fiekl jsem po sto ãtyfiicáté deváté. 
„Ne… nevím… neznám ji… prosím… nic ne-

vím,“ promluvil koneãnû Vanûk.
Kopl jsem ho do ãelisti. Cákanec krve ohodil

plesnivé dfievûné hrazení chlívku. O pár piko-
sekund pozdûji jej následovaly dva zuby. MoÏná za
to mohl mÛj upífií sluch, tfieba to byla halucinace,
ale sly‰el jsem, jak cinkly o hrazení a pak ÏbluÀk-
ly do praseãích sraãek.

Zase nic. Realitní makléfii mají mnohem tuÏ‰í
kofiínek, neÏ jsem ãekal. MoÏná mají nûjaké speci-
ální ‰kolení jak lhát, zapírat a vydrÏet pfiípadné
muãení.

Vanûk byl zmrd.
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Vychcanej malej hajzlík. Prodával zfu‰ovan˘ ba-
ráky chudákÛm, ktefií se na celej Ïivot zadluÏili,
aby mûli kde bydlet. KdyÏ jim po prvním de‰ti za-
ãalo zatékat do ob˘váku a následnû kvÛli tomu
plesnivûly zdi v dûtsk˘m pokoji, hrál Vanûk mrt-
v˘ho brouãka jako z Karafiáta a z jak˘chkoliv re-
klamací se ‰ikovnû vykroutil.

Nedokázal jsem pochopit, co na takovém podãlo-
vûku mohla Katefiina vidût. Podobn˘ch hajzlíkÛ,
tuneláfiÛ a podvodníkÛ si vÏdycky vydrÏovala de-
sítky. Îivili ji, kupovali jí dárky a slintali, kdyÏ jim
ukázala nah˘ kolena. Tohle ta holka umûla doko-
nale. Dokonce i mû si kdysi omotala kolem prstu.
JenÏe to uÏ je dávno. Víc neÏ pût set let. Bylo jí
‰estnáct, nejkrásnûj‰í a nejmíÀ ‰pinavá a zav‰ive-
ná dûvka v celé Praze.

„UÏ mi s tebou do‰la trpûlivost, ty bezpátefiní
prase. Má‰ poslední ‰anci. Kde je Katefiina? Co se
s ní stalo? Víme, Ïe ‰la vãera za tebou.“

„Já nic nevíííím,“ zaúpûl majitel spoleãnosti
Garntreality.

Levaãkou jsem ho pfiidrÏel za vlasy a pravaãkou
mu nahmatal koule. Mal˘ ‰pinav˘ varlata. Penis
se mu scvrkl strachem. Kdyby nemûl koule, mys-
lel bych si na první dotyk, Ïe je to Ïenská se zdu-
fiel˘m po‰tûváãkem.

„Áááááááááááááá!“ fival realitní makléfi. Mûl
proã. Pravaãkou jsem mu rozdrtil varlata na ka‰i.

„To má‰ za v‰echny, kter˘m jsi v Ïivotû prodal
zfu‰ovan˘ baráky. Na kaÏd˘ho jednou dojde, hajz-
le,“ ‰eptal jsem mu do ucha zasvinûného praseãími
sraãkami. Jo, morální ponauãení do Ïivota, to je
moje.
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„Uti‰te ho, Herr Bezzemek, nad kopcem jsem
zahlédl kolotoã!“ zafival na mû zpoza dvefií Ger-
hard.

„Staãí fiíct, Herr Gerhard,“ zamumlal jsem a tro-
chu VaÀka pfiidusil. Pfiestal kfiiãet a vydû‰enû na mû
poulil ty sv˘ modr˘ podvodnick˘ oãiãka, z nichÏ
mu tekly slzy jako hrachy. Díky nim mûl alespoÀ
pod oãima trochu ãisto.

„Má‰ poslední ‰anci fiíct mi, co se stalo s Katefii-
nou. Jinak zemfie‰.“

NevyhroÏoval jsem. Mluvil jsem pravdu. Koneã-
nû to VaÀkovi do‰lo.

„Udal jsem ji na policii. Veãer si pro ni pfiijeli.
Obklíãili hotel, kde jsme se se‰li. Deset jich zabi-
la. PolicajtÛ. JenÏe kartani tam poslali svoje vo-
jáky. Po‰kodila pár strojÛ, ale dostali ji. Já… Ne-
mohl jsem jinak. Vypsali odmûnu. Velkou. Deset
miliónÛ. V‰echny peníze vám dám. VáÏnû úplnû
v‰echny.“

Dál uÏ jsem ho neposlouchal. Ono ani nebylo co.
Jedním trhnutím jsem mu vyrval jazyk. Vanûk
padl na kolena a z pusy mu tekla krev. Potfieboval
jsem si vybít vztek. Nejen Ïe kartani chytili mou
Dceru, ale navíc znají na‰e ksichty a uÏ na nû sta-
ãili vypsat odmûnu.

Koukal jsem na tu trosku a pfiem˘‰lel, co mu je‰-
tû urvat. Z koulí mûl pa‰tiku, staãilo jenom dodat
provensálské bylinky a dala se natírat na chleba,
penis jenom na ozdobu, o jazyk pfii‰el. Je‰tû nûco
by to chtûlo.

Zabíjet ho nebudu. To by to mûl chlapec moc
snadn˘. Smrt je milosrdnej kámo‰. To Ïivot mrzá-
ka, to je pravé ÏúÏo pro takovou svini.
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Vybil jsem mu je‰tû v‰echny zuby, zlomil mu pfii-
tom ãelist, a urval po ãtyfiech prstech z kaÏdé ruky.
Nechal jsem mu palce. Jsem koneckoncÛ lidumil.

Teklo z nûho krve jako na upífiím mejdanu za
star˘ch ãasÛ, ale vÛbec mû to nerajcovalo. MoÏná
to bylo tûma praseãíma sraãkama v‰ude okolo
nebo jen starostmi o Katefiinu.

NeÏ zaãala kartanská invaze, nevidûl jsem ji dvû
stû let. JenÏe pofiád to byla moje Dcera. Já jsem ji
stvofiil, já jsem jí vdechl Îivot. Je to proradná, pro-
dejná, marnotratná a vûãnû nadrÏená mrcha, ale
jsem její Otec a nesu za ni pfied klanem zodpovûd-
nost.

„Mûli bychom vypadnout. Máme, co jsme potfie-
bovali,“ vytrhla mû z úvah Veronika. Celou dobu
mého v˘slechu koufiila jedno cigáro za druh˘m.
Ani ne‰pitla. Odhodila na skuãícího VaÀka hofiící
‰paãek cigarety, poslala mu vzdu‰n˘ polibek na
rozlouãenou a otoãila se k v˘chodu.

V tu chvíli vskoãil do dvefií Gerhard. Padnul do
sraãek a skluzem ujel asi deset metrÛ po bfii‰e.
Mûl jsem zprvu chuÈ mu za tuto dokonalou ukáz-
ku sraãkového klouzání zatleskat, ale kdyÏ zaãaly
do dvefií a severní stûny praseãáku bu‰it kulky, do-
‰lo mi, Ïe to neudûlal kvÛli své ne‰ikovnosti ani
pro na‰e pobavení.

*   *   *

„Tfii kolotoãe. Asi dvacet kartanÛ a padesát lidí,
policajti v neprÛstfieln˘ch vestách,“ oznámil nám
Gerhard nûmecky. Normálnû s námi mluvil v na‰í
matefi‰tinû, protoÏe jsme byli dva âe‰i na jednoho
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Nûmce, ale kdyÏ byl v úzk˘ch, pfiecházel do nûm-
ãiny. Pofiád mu v ní znûl ten stra‰liv˘ germánsk˘
pfiízvuk. Nechápu, Ïe se ho nedokázal za skoro dva
tisíce let zbavit.

Jak je moÏné, Ïe nás tady kartani vyãenichali?
LedaÏe by pfiedpokládali, Ïe pÛjdeme po VaÀkovi,
a napíchli si ho jako vysílaãku.

Jasnû. Tak proto byl celou dobu tak sebevûdom˘.
Tu‰il, Ïe si jej vyzvedne kavalerie. BohuÏel pro
podvodníãka makléfiíãka pozdû.

Katefiina evidentnû nemûla svÛj den, kdyÏ ji
chytli. Pofiád nás totiÏ podceÀují. Poslat na nás
dvacet kartanÛ v bojov˘ch skafandrech, padesát
lidí a jenom tfii své létající talífiky, kter˘m jsme
kvÛli jejich vizáÏi fiíkali kolotoãe? To si myslí, Ïe
jsme jenom nûjací nabu‰ení lidi s dobr˘m v˘cvi-
kem? Nûco jako serÏanti z Cizinecké legie s divn˘-
mi zuby? Jedin˘ pokrok udûlali v tom, Ïe uÏ na
nás pfiestali zkou‰et stfiíbrné kulky. Jak tahle par-
ta idiotÛ mohla ovládnout jakoukoli planetu, to
fakt nechápu.

Sebral jsem z okenního parapetu své dva milo-
vané exempláfie Desert Eagle a pás s útoãn˘mi
granáty. Veronika uÏ byla nachystaná. V levé ruce
Eagle, v pravé katanu. Nejednomu kartanovi uÏ
s ní odÈala pár konãetin. Tahle ocel snad vydrÏí
v‰echno.

„Nevezmeme radûji roha?“ zeptal jsem se pro jis-
totu.

„Hovno,“ odpovûdûl ráznû Gerhard. „Poslední,
pfied k˘m jsem bez boje zdrhal z bitevního pole,
byl Marcus Aurelius a tenhle chlapík uÏ hnije
v hrobû zatracenû dlouho.“
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*   *   *

Gerhard vy‰plhal po vachrlatém Ïebfiíku na pÛdu.
My s Veronikou jsme se krãili v jednom z chlívkÛ
a sledovali jsme, jak okolo nás vytrvale létají kul-
ky. Dfievûné dvefie uÏ byly prodûravûné jako ced-
ník na nudle. Polovina prasat uÏ to mûla za sebou.
Druhá zoufale pobíhala ve sv˘ch chlívcích a kviãela.

PolicajtÛm ani kartanÛm se dovnitfi moc nechtûlo.
Radûji stfiíleli naslepo a doufali, Ïe nás zbaví Ïivo-
ta, aniÏ by nás zahlédli.

Veronika si zapálila cigáro.
Palba utichla.
I pfies kviãení prasat a tichoulinké praskání hofií-

cího tabáku v cigaretû jsem zaslechl kroky. Nûjak˘
kartan v bojovém skafandru se blíÏil k praseãáku.

Zajímalo by mû, jestli si mimozem‰Èané nûkdy
pustili film Robocop. V tûch sv˘ch ma‰inkách to-
tiÏ vypadali úplnû stejnû. Teda aÏ na to, Ïe mûli
ke dvûma nohám ãtyfii ruce a v kaÏdé z nich bou-
chaãku. Ty malinkat˘ Ïlut˘ padesáticentimetro-
v˘ svinû si hovûly uvnitfi robokopÛ. Své skafand-
ry ovládali dokonale. Mûli rychlej‰í postfiehy neÏ
sebelep‰í ãlovûk.

JenÏe my jsme nebyli lidé.
UÏ dávno ne.

*   *   *

Kartan pfii‰el aÏ k budovû a nenápadnû se pokusil
nahlédnout vysklen˘m oknem dovnitfi. Namífiil
jsem Desert Eaglea na to, ãemu by se u robokopa
fiíkalo hlava, a stfielil pfiesnû doprostfied. Kulka
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dum dum se rozprskla uvnitfi a kartan se zaãal
zmatenû toãit dokola.

„Ódííín!“ ozval se ze stfiechy GermánÛv v˘kfiik.
Následovalo jej techno vycházející z tûÏkého ko-

touãového kulometu.
Veronika odpálila sotva naãatou cigaretu a opût

se pfiesnû trefila do ãela skuãícího mrzáãka VaÀka.
„Mûli bysme tomu nûmeck˘mu debilovi pomoct,

nemyslí‰?“
Místo odpovûdi jsem se rozbûhl praseãákem.

Proskoãil jsem oknem a je‰tû v letu pálil po prv-
ních terãích, které jsem spatfiil.

Policajti bûhali zmatenû dokola jako pûtileté balet-
ky, kter˘m nûkdo ukradl znaãky, na nichÏ mají stát.

Mífiil jsem na hlavy. Ne Ïe by mého Pou‰tního
orla dokázaly zastavit jejich vestiãky, ale miloval
jsem, jak se ty jejich zelen˘ makovice po zásahu
stfielou dum dum vÏdycky rozprsknou.

Ne, nebyl jsem aÏ takov˘ úchyl. Takhle taktika
byla jednodu‰e úãinná. Ti Ïiví, co vidûli, jak se hla-
viãka jejich kamarádíãka zmûnila v roz‰lápnut˘
melouneãek, radûji brali do zajeãích, neÏ aby po
mnû chtûli stfiílet.

Dopadl jsem na nohy a zkontroloval situaci. Po-
licajti leÏeli na zemi. Mrtví, bez hlav. Ti Ïiví se
snaÏili tváfiit jako mrtvoly. JenÏe mû nepfiechytra-
ãí. My upífii moc dobfie víme, Ïe mrtv˘ policajt Ïád-
nou hlavu nemá.

Kartani sem teprve pfiibíhali na sv˘ch chromo-
van˘ch kovov˘ch noÏkách. Poslali své lidské otroky
pfied sebou jako kanónenfutr. Lidem zfiejmû velel
ten bezhlav˘ kartan, kter˘ se teì bez vnûj‰ích sen-
zorÛ zmatenû motal okolo praseãáku.
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„Ódín!“ fival Gerhard jméno svého oblíbeného
boha a posílal vstfiíc vetfielcÛm olovûné pozdravy
z kulometu. KdyÏ jsem se s ním vidûl pfied kartan-
skou invazí naposled, vyfivával vût‰inou Heil Hit-
ler. Ale to byla jiná doba.

Padl jsem k zemi a stfiílel na pfiibíhající roboko-
py. Zásadnû doprostfied hrudi. Tam totiÏ sedûli
kartani, ty malé zasrané zrÛdy z kdovíjaké ves-
mírné prdele.

„Ódí–“
„N“ uÏ se ze stfiechy neozvalo. Kartan poslal za

Gerhardem granát. Germán nûkam zmizel. Ve
stfie‰e se objevila díra velikosti zadnice mojí do-
mácí. Ta‰ky se rozletûly do okolí.

Na‰el jsem kartana, kterému se koufiilo z jedné
paÏe slouÏící jako granátomet, a provrtal mu hruì
tfiemi stfielami. MoÏná jsem mu mûl spí‰ podûko-
vat. To Gerhardovo fivaní uÏ mi lezlo na nervy víc
neÏ kartanská propaganda v televizi.

Prásk!
Tûsnû vedle mû vybuchl granát. Do tûla se mi

zavrtalo snad padesát stfiepin.

*   *   *

„Teì jste mû nasrali, vy zpiãení Ïlutí zmrdi,“ ozná-
mil jsem potichu svûtu a vymûnil zásobníky v obou
pistolích.

*   *   *

Vyskoãil jsem na nohy a rozbûhl se vstfiíc robokopÛm.
Kliãkoval jsem jako zajíc a stfiílel po nich od boku.
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Zavrtalo se do mû pár kulek, ale mimozem‰ÈanÛ
uspokojivû ub˘valo.

Dobûhl jsem jednoho kartana. Dostal pár zása-
hÛ, ale stále se drÏel na nohou. Podkopl jsem mu
je. Dopadl tvrdû na zem.

„Hasta la vista, baby,“ oznámil jsem mu a vy-
stfiílel sedm kulí do jeho hrudi. „Jako v Sarajevu,“
dodal jsem, kdyÏ z nûj zaãala vytékat Ïlutá ‰Èáva.

Miluji drsné prÛpovídky.
JenÏe tentokrát jsem se na nû mûl vyka‰lat

a spí‰ dávat pozor.
Granát mi vybuchl pfiímo v hrudi.

*   *   *

Stfiepiny mi roztrhaly bfiicho a hrudní ko‰. Místo
nich jsem mûl jenom krvavou zmûÈ stfiev, olova
a kouskÛ obleãení. Urãitû mi slezla i kÛÏe na
ksichtû a podle zápachu se mi spálily vlasy i oboãí.
Tohle mû fakt doÏralo. Tûlo se dá do pofiádku rych-
le, ale vlasy nám rostou stejnû jako lidem.

Já, kurva, nesná‰ím b˘t ple‰at˘.

*   *   *

AÏ tak veselo mi nebylo. Cítil jsem se stra‰nû slab˘.
Potfieboval jsem krev, hodnû krve, nebo koneãnû
zemfiu. Ne Ïe bych si za tûch sedm set let neuÏil,
ale jsem je‰tû pfiíli‰ mlad˘ na to, abych umíral.

Kolem mû se mihl stín s katanou. Veronika.
Buì si mû nev‰imla, nebo se rozhodla pfienést bi-
tevní pole o kousek dál, abych mûl ãas se vzpa-
matovat.

15

HUSTEJ NÁ¤EZ

Kotleta 7 - zlom  27.8.1956 20:44  Stránka 15



Zkou‰el jsem vstát. Ne‰lo to. Plazil jsem se po
zádech, která ten v˘buch pfieÏila ve zdraví, zpátky
k praseãáku. Tam nûkde leÏí spousta mrtvejch po-
licajtÛ, a aÈ si kaÏd˘ tvrdí, co chce – policajti jsou
taky lidi, a já hroznû moc potfiebuji lidi. Teda spí‰
jejich krev.

*   *   *

Hned první, na kterého jsem narazil, Ïil. Krãil se
na zemi a vystfiílel mi do hlavy cel˘ zásobník. Bo-
lelo mû to jako ‰patn˘ svûdomí, svûdilo to a mota-
la se mi kebule.

Já snad váÏnû umfiu.
Plazil jsem se blíÏ k policajtovi. ZÛstal leÏet na

místû. Díval se na mû a pofiád cvakal naprázdno
spou‰È. Nûjak nedokázal uvûfiit tomu, co vidí.

Na‰tûstí ruce mi je‰tû slouÏily. Chytl jsem ho
obûma za hlavu a jedním ‰kubnutím mu ji urval.
Ani se nebránil, jak byl v ‰oku.

Krev. Sladká, opojná, omamná, Ïivotodárná
krev. DrÏel jsem tûlo nad zdevastovanou hrudí
a nechal ji stfiíkat a pak jen vytékat z prázdného
krku. Krev mi bublala v hrudi, syãela a já cítil, jak
se mi hojí rány. Tûlo zaãalo vytlaãovat ven stfiepi-
ny i kulky a tkánû se obnovovaly.

Potfiebuju víc krve.
Malátnû jsem vstal a rozhlédl se kolem. Dávám

pfiednost ãerstvé, ale pár minut stará mrtvola
taky není k zahození. Zabofiil jsem ruce do hrudi
nejbliÏ‰ího bezhlavého fízla, olizoval jeho krev ze
sv˘ch dlaní a kapal ji na zacelující se hruì.
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*   *   *

Veronika s Gerhardem dokonãili moji práci. V‰ich-
ni kartani v okolí skonãili ve Ïlutém pekle. Ger-
hard nakonec vyhodil do povûtfií i tfii prázdné ko-
lotoãe. My v tom lítat neumíme a ÏluÈásci mají
alespoÀ o nûjaké to vozítko míÀ.

Veronika stála nade mnou, koufiila cigáro (Pfied
sto lety se vsadila s jedním upírem, Ïe není moÏné,
aby dostala rakovinu. Zatím vyhrávala.) a smála
se na mû jako ‰kolaãka, které pedofil slíbil dvacet
Ïv˘kaãek.

„Chytni mi rad‰i Ïiv˘ho policajta,“ poprosil jsem
ji. Pofiád se mi motala hlava a cítil jsem se slabû.
Místa, kudy mi do tûla pronikly stfiepiny a kulky,
stra‰livû pálila a bolelo mû bfiicho.

„Bitte, Herr Bezzemek,“ ozval se za mnou Ger-
hardÛv hlas. Taky schytal pár zásahÛ. Mûl roz-
trhané obleãení po celém tûle a jedno oko mu vy-
stfielila nûãí kulka. Bude trvat nejmíÀ den, neÏ se
mu obnoví, a nejmíÀ dva, neÏ na nûj zase uvidí.

„Danke, Herr General,“ usmál jsem se radostnû
jako Britney Spears, kdyÏ dostala svou první
Grammy za nazpívání kartanské hymny v angliãti-
nû. V kaÏdé ruce totiÏ svíral jednoho Ïivého policaj-
ta. Kviãeli jako ta ne‰Èastná prasata, mezi nimiÏ
umíral realitní podvodník Vanûk, a cukali sebou.
Z chlupat˘ch paÏí nejstar‰ího Ïijícího ãlena ger-
mánského upífiího klanu ale nemûli ‰anci uniknout.

Vzal jsem si od nûj prvního a zakousl se mu do
krku. Chlemtal jsem z nûj krev jako kojenec ma-
tefiské mléko po dvou dnech hladovûní. Za minutu
uÏ v nûm nezbyla ani kapka.
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„Ne, prosím, ne. Mám dvû dûti, nemocnou Ïenu,
umfiou beze mû hlady,“ Ïadonil druh˘ policajt. UÏ
si staãil strachy nadûlat do kalhot.

„A copak je tvojí Ïenû?“ zeptal jsem se.
„Má rakovinu. Rakovinu plic. Umírá a o moje

dûti se nikdo nepostará.“
„To je ale smutn˘ pfiíbûh, Ïe, Herr General,“ ob-

rátil jsem se na Gerharda. Generál jsem mu fiekl,
abych ho potû‰il. Je to sice odvûk˘ nepfiítel, ale
dnes mi zfiejmû zachránil Ïivot. Ne Ïe by mi ho ne-
dluÏil. Ve svém Ïivotû uÏ párkrát generálem byl.
Naposledy na v˘chodní frontû, kdyÏ hnal jednotky
wehrmachtu do útoku proti RusÛm.

„Ja, Herr Bezzemek, moc smutn˘ pfiíbûh,“ pfiitakal.
„Tak ví‰ co? Já ti slibuju, Ïe aÏ tû zabiju, tak si

podle tv˘ obãanky, kterou má‰ urãitû v kapse, zjis-
tím, kde bydlí‰, a zabiju i tvoje dûcka a manÏelku,
aby se netrápily, jo?“

Policajt jenom vytfie‰til oãi, ale radûji uÏ mlãel.
Nechtûl jsem víc protahovat jeho agonii, konec-
koncÛ jsme pfiece ti dobfií, ti, ktefií po celou historii
chrání lidstvo pfied ním sam˘m a teì i pfied mimo-
zemskou invazí. Kdyby ten hajzlík nekolaboroval
s kartany, urãitû bych si na svaãinu vybral nûkoho
jiného.

Zahodil jsem vysátého a posraného policajta. UÏ
mi bylo mnohem, mnohem lépe.

„Mûli bychom zmizet, neÏ se zaãnou zajímat o to,
copak asi dûlá jejich pfiepadové komando,“ navrhla
Veronika.

„Dobr˘ nápad,“ pfiitakal jsem a vyrazil do lesa,
kde jsme zaparkovali na‰eho hummera.
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Bratrstvo

„RodiãÛm to nevadí?“
„Îe si domÛ vodím star‰í kluky? Asi by jim to va-

dilo, ale já jim to nefiíkám,“ uculila se na mû Petra.
„Myslel jsem tu bednu na mrtvoly,“ pokynul

jsem hlavou k ãerné dfievûné rakvi, leÏící upro-
stfied pokoje na infantilním béÏovém koberci s mo-
t˘lky, ptáãky a kvûtinkami. Kromû toho koberce
bylo v‰echno v pokoji ãerné – závûsy, plakáty hu-
debních skupin s divn˘mi názvy a ho‰íky s ãern˘-
mi vlasy, stfiíbrn˘mi fietízky a sladk˘mi úsmûvy,
uschlé rÛÏe nabarvené na ãerno, ãerné prostûradlo,
ãern˘mi malÛvkami pomalované stûny, a v‰ude po-
házené ãerné obleãení od kalhotek po svetry. Kdy-
bych vûdûl, Ïe tahle ‰estnáctka miluje emo a gotiku,
sehnal bych si nûkde i ãern˘ kondom.

„Matku to dûsnû Ïere. Fotr na to sere,“ mávla
rukou. Zula si koneãnû boty (ãerné gladiátory)
a hodila je doprostfied místnosti.

„Rodiãe nepfiijdou?“
„Matka je v lázních a fotr má noãní ‰ichtu. Dûlá

felãara v lochu. Vrátí se k ránu a do m˘ho pokoje
ani nepáchne. Staãí si dávat pozor, aÏ bude‰ od-
cházet.“

Teì si sundala i lehkou mikinu (ãernou s kapucí),
lehla si do rakve a roztáhla nohy, takÏe ãouhaly
ven. Jak tak leÏela s bfiichem jako naklonûnou ro-
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vinou, zpod triãka (ãerného) jí pomalu vytékala
ven prsa snad velikosti pût (bílá). Petra mûla pfii
sv˘ch sto ‰edesáti centimetrech moÏná pfies sedm-
desát kilo, takÏe byla docela tlou‰tík. V jejím mla-
diãkém vûku to ov‰em zas aÏ tolik nevadilo. Mladé
holky jsou pûkné i tlusté. Obvykle si sice vybírám
lep‰í zboÏí, ale dnes veãer jsem nebyl v nejlep‰í
formû a jediná holka, kterou se mi v klubu podafii-
lo sbalit, teì pfiede mnou leÏela v rakvi.

Navzdory v‰em hloup˘m legendám a m˘tÛm
jsem v rakvi nikdy neleÏel. NejblíÏ jsem se k ní za
cel˘ svÛj Ïivot pfiiblíÏil aÏ teì.

Klekl jsem si k Petfie a zaãal ji hladit po steh-
nech. Pfiimhoufiila oãi a zaãala vrnût jako kotû.
Tlusté holky jsem mûl vÏdycky rád. AlespoÀ s tím
nedûlaly cavyky. Od tlusté holky ãlovûk nikdy ne-
sly‰el: „Jenom do kalhotek,“ nebo: „Ty si nech kal-
hoty.“ Kdepak. VÏdycky byly vdûãné, kdyÏ o nû
kluk jako já projevil zájem.

Levaãkou jsem jí rozepnul kalhoty, rychl˘m po-
hybem se jí dostal tam, kde je Ïenská nejzajíma-
vûj‰í, a zaãal jí masírovat po‰tûváãek. Pravaãkou
jsem jí vyhrnul triko a osahával prsa. Byla typ,
kterému se fiíká tající snûhulák. Velká masa, kte-
rá se, kdyÏ holka leÏí na zádech, rozteãe po hrud-
níku, ale zase o to pfiíjemnûji se ta velká prsa hla-
dila a masírovala.

V kalhotách jsem mûl napnuto k prasknutí, takÏe
v tenhle okamÏik uÏ bych klidnû souloÏil i klokana.

Postavila se. Stáhl jsem jí kalhoty i s kalhotka-
mi a hodil je na dno rakve. Klekl jsem si k ní
a zaãal jí lízat po‰tûváãek. Nechtûl jsem to pfiíli‰
natahovat, staãilo ji jen tro‰ku rozparádit, proto-
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Ïe tahle mladá baculka nebyla ani trochu frigidní.
Pfii vstávání jsem se zbavil kalhot a tren˘rek, na-
sadil si prezervativ a vrazil jí svÛj penis do vlhké
‰tûrbinky.

Sex.
Sex je to jediné, co vás nepfiestane bavit ani po

sedmi stech letech.
Petra vzdychala ponûkud teatrálnû. Zaãínal

jsem ji podezírat, Ïe tro‰ku pfiehrává a snaÏí se
pfiedvádût. Asi i tohle patfií k emu.

UÏ jsem se blíÏil do finále, kdyÏ mû v nose zara-
zila nebezpeãná kombinace vÛní – fialky a koufi
z drah˘ch cigaret. VÛnû sem vnikla pootevfien˘m
oknem Petfiina pokojíãku, které vedlo do rozlehlé
zahrady rozpadajícího se domku jejích rodiãÛ.

I pfies hekání souloÏené ‰estnáctky jsem sly‰el
tiché na‰lapování. Patfiilo jedinému páru nohou.
Oddechl jsem si a rozhodl se, Ïe tuhle práci do-
konãím, i kdyÏ mû za oknem ãeká vlastní Matka.

Jestli jsem nûco podcenil, pak Veroniãin smysl
pro ‰kodolibost.

„Jak se ti ‰uká, Synku?“ zeptala se vysoká blon-
ìatá upírka náhle sedící na parapetu okna otevfie-
ného dokofián.

Petra pfiestala hekat. S leknutím se otoãila a po-
kusila se mi vysmeknout. Tohle jsem nehodlal to-
lerovat. Rozdûlaná práce se musí dokonãit. Zrych-
lil jsem frekvenci pfiírazÛ, a neÏ si stihla Veronika
zapálit cigaretu, dojel jsem do finále. Teprve pak
jsem povolil stisk Petfiiny emo-zadnice. ZÛstaly na
ní ãervené otisky prstÛ.

Dívka chÀapla po sv˘ch kalhotách a o pfiekot se
do nich zaãala soukat.
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„To je tvoje stará, nebo co?“
„Stará, to ona je, brouãku, ale mnohem víc, neÏ

si myslí‰.“
Zahodil jsem pouÏit˘ kondom na podlahu a také

se oblékl. Ochranu jsem nepotfieboval. Upífii jsou
v‰ichni neplodní, ale vût‰inou jsem ho pouÏíval.
Pro klid ustaran˘ch dívãích tûhotenstvíbojn˘ch
du‰iãek a také, abych je vychovával k zodpovûdné-
mu sexu.

„Máme práci, Jane,“ konstatovala Veronika, za-
tímco se ‰kodolibû ‰klebila na ãervenající se dívku.

Veronika mûla na rozdíl od ní dokonalé tûlo. Vy-
soká, ‰tíhlá, malé pevné prsy, útlé boky, dlouhé
nohy, aristokratick˘ nos, prostû úchvatná kráska.
JenÏe kdyÏ ji znáte sedm století a z toho jedno celé
jste s ní souloÏili celkem pravidelnû, i taková se-
xuální draãice vás pfiestane pfiitahovat.

Mû to s ní pfiestalo bavit uÏ po dvaceti letech, ale
nikdy bych se jí to neodváÏil pfiiznat.

Místo odpovûdi jsem jenom pok˘val hlavou, za-
mával ne‰Èastné holce na rozlouãenou a vyskoãil
otevfien˘m oknem ven.

*   *   *

„Rakve. Pche, kam na to ta dûcka chodí?“
Místo odpovûdi jsem jen pokrãil rameny.
„Îijí v nudné dobû. Nemusejí se bát, Ïe umfiou

na nûjakou nemoc, ani se nemusejí bát Ïádné vál-
ky, protoÏe by to kartani nedovolili. Mají Ïrádla
nad hlavu, a tak vym˘‰lejí hlouposti jako spaní
v rakvi. Tebe by nûkdy taková pitomost napadla?“

Tentokrát jsem zavrtûl hlavou.
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Veronika si zapálila cigaretu a místo dal‰ího mo-
nologu na téma dne‰ní mládeÏ pustila rádio. Pfie-
jíÏdûli jsme zrovna rakousko-italské hranice, tak-
Ïe se na nás vyvalil sviÏn˘ nûmeck˘ rock and roll.
Nûjak˘ Pru‰áãek s vyfivan˘mi hlasivkami zpíval
o tom, Ïe má svou holku sice rád, ale kdyÏ byl
mal˘, slíbil si, Ïe se vyspí s dvaceti holkama a:
„Sliby se maj plnit, bejby, ou jééé.“

Dvacet holek? Já jich mûl moÏná dvû stovky.
Ale kdo by to za ty roky poãítal. Vût‰ina z nich se
uÏ stejnû dávno rozpadla v prach. Dvû z tûch, co
je‰tû d˘chaly, teì sedûly v tomhle ãerném hum-
meru.

KdyÏ na jafie 1486 Veronika zjistila, Ïe jsem
z Katefiiny bez jejího svolení udûlal upírku, má-
lem mû zabila. Ona obraznû, ale jiní ãlenové rodi-
ny mû za trest málem zabili doopravdy. Víc neÏ
poru‰ení zákona, kter˘ pravil, Ïe upír mlad‰í
dvou set let nesmí bez povolení svého tvÛrce zro-
dit nového upíra, ji na‰tvalo to, Ïe jsem si nabalil
atraktivní zrzku s vût‰ím poprsím, neÏ má ona,
a sexappealem, kter˘ ve své dobû udûlal z holky
spící teì na zadním sedadle nejvyhledávanûj‰í
prostitutku v celé Praze. V‰ichni jí nabízeli zlato
nebo sÀatek. Já mûl trumf, kter˘ pfiebil v‰echny
jejich karty – nesmrtelnost. A kdyÏ Katefiina roz-
táhla nohy, bylo mi úplnû jedno, jestli mû Veroni-
ka zabije, nebo ne.

Je‰tû pofiád mû Katefiina pfiitahovala. Bylo to
o to tûÏ‰í, Ïe jsem s tou mrchou naposledy souloÏil
v patnáctém století. VÛbec nevím, jak se Veronice
podafiilo ji najít. Zmizela mi z oãí uÏ tak dávno, Ïe
jsem si pomalu pfiestával pamatovat, jak vypadá.
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JenÏe moje Matka je od smrti Triglava hlavou ães-
ké rodiny a je její povinností mít pfiehled o v‰ech
sv˘ch oveãkách. Navíc za kaÏdou z nich nesla zod-
povûdnost pfied Ivanem, vÛdcem slovanského klanu.
Katefiina zfiejmû nikdy nezmizela z dohledu jejích
‰pehÛ. Stejnû jako já. JenÏe já jsem se Veronice
nevyh˘bal. Mûl jsem svou Matku upfiímnû rád
a jednou za ãas jsem jí dokonce i pfiinesl z trafiky
cigarety omotané rÛÏovou ma‰lí.

Na dálnici jsem zahlédl ukazatel s nápisem
Roma. V ¤ímû jsem byl naposledy za papeÏe Kle-
menta XIV., kdy vrcholila válka mezi germánsk˘m
a fiímsk˘m klanem. Ivan nás poslal ¤ímanÛm na
pomoc. Bál se, Ïe pokud prohrají, ovládnou Evropu
Germáni. BohuÏel mûl pravdu. Do ¤íma jsme dora-
zili pozdû. Masakr v ulicích nepfieÏil ani Gaius
Septimus, upír, kter˘ odebral Romula a Rema vl-
ãici a pomohl jim vybudovat mûsto na dvanácti pa-
horcích.

Po germánském vítûzství se stal ¤ím de facto
upírÛprost˘m mûstem, a tudíÏ neutrální zónou.
Nikdo tu nebyl doma, protoÏe pÛvodní vládcové uÏ
si dávno opékali bufity nûkde v pekle. Právû proto
se zfiejmû Rada Bratrstva krve rozhodla uspofiá-
dat zasedání klanÛ tady.

Ani Veronika nevûdûla, proã pfiesnû Sibet
a Gumbo zasedání svolali. V‰ichni jsme ale tu‰ili,
Ïe jde o kartany, ty malé Ïluté potvÛrky, které si
pfied rokem pfiiletûly z kdovíjaké vesmírné prdele
a rozhodly se, Ïe na‰e modrá planeta je dal‰í vhod-
nou kolonií jejich impéria.

*   *   *
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KaÏdá generace má události, které se jí vryjí do pa-
mûti, dny, jejichÏ prÛbûh si i po dvaceti letech kaÏd˘
vybaví. Generace, která právû Ïila, mûla takov˘ch
dnÛ opravdu hodnû. Tfieba jedenácté záfií 2001, kdy
mohamedáni zaútoãili na newyorské Svûtové ob-
chodní centrum, patnáct˘ leden 2015, kdy se organi-
zaci Al-Káida podafiilo odpálit jadernou náloÏ ve
Washingtonu, a také osmnáct˘ fiíjen 2019, den, kdy
se odmlãely vesmírné druÏice i satelity a na v‰ech te-
levizních kanálech se objevila Ïlutá postaviãka veli-
tele kartanské flotily, nabízející lidstvu pfiipojení ke
Kartanskému impériu, blahobyt a svûtlé zítfiky pfii
bratrském souÏití s mírumilovn˘mi mimozem‰Èany.

Nebo zniãení Zemû.
Svûtoví vÛdci si vybrali první fie‰ení. AÏ na pár

fanatikÛ, ktefií zaãali odpalovat bomby na námûs-
tích a stfiílet na robokopy, jak se podle starého akã-
ního filmu fiíkalo dvounoh˘m a ãtyfiruk˘m robotÛm,
ktefií slouÏili jako schránky pro pohyb kartanÛ na
na‰í planetû, to lidem ani moc nevadilo.

Vûci v podstatû pokraãovaly dál po sv˘ch vy‰la-
pan˘ch cestiãkách. Jen svûtov˘m vládám dávaly
dobré rady kartan‰tí poradci a pozemsk˘ prÛmysl
se zapojil do vyzbrojování jejich vesmírné flotily.
Spolu s nov˘mi technologiemi, které okupanti pfii-
nesli, to ve vût‰inû zemí planety srazilo nezamûst-
nanost pod jedno procento. PfieváÏná ãást lidí slin-
tala nad svou UFO-okupací blahem.

*   *   *

„To mû poser na hol˘ kozy a rozmaÏ po ksichtû, to
je ten hajzl Gerhard,“ za‰eptal jsem Veronice.
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Kdybych u vstupu do rozsáhlého renesanãního pa-
láce na okraji ¤íma nemusel odevzdat své pistole,
uÏ bych do toho parchanta pálil jednu kulku za
druhou, bez ohledu na vyhlá‰en˘ status ¤íma jako
mírové zóny.

Vysok˘, ãernovlas˘ a snad stokilov˘ Germán si
jednou rukou mnul svÛj pro‰edivûl˘ vous a dru-
hou svíral sklenici s nûjak˘m nápojem. Jak ho
znám, byla to medovina smíchaná s lidskou krví.
V‰iml si mû a vesele se na mû za‰klebil.

Nechal jsem Veroniku s Katefiinou za sebou
a vyrazil sviÏn˘m krokem k nûmu. Mimochodem,
Gerhard není jeho pravé jméno. Podle nejlep‰ích
informací, které se nám podafiilo získat, se narodil
nûkdy za ãasÛ Julia Caesara. Jak se jmenoval pÛ-
vodnû, vûdûl zfiejmû jenom on sám.

„Jsi tlustá skopãácká buzerantská svinû a vel-
mi brzy dokonãím to, co jsem u DomaÏlic nestihl,
protoÏe jsi zbabûle utekl,“ vyprskl jsem mu do
obliãeje s ve‰kerou nenávistí, kterou jsem si
k nûmu od roku 1370, kdy jsme se utkali poprvé,
pûstoval. S tûmi DomaÏlicemi je to pravda. Pfii
útûku kfiiÏáckého vojska pfied ãesk˘mi sedláky
s vlajkami pomalovan˘mi kalichy se nám spolu
s Veronikou a desítkou star‰ích upírÛ podafiilo
Gerharda zahnat do baÏiny a tûÏce zranit. Jenom
díky ‰tûstí se mu podafiilo probít se z na‰eho ob-
klíãení. Od té doby jsme pfied Germánem a jeho
upíry pravidelnû utíkali spí‰ my, ale ten pocit na
poslední chvíli zmafieného vítûzství mû hfiál na
srdci je‰tû teì.

„·etfiete si slova pro ty své dvû slovanské ãubky,
Herr Bezzemek. Je‰tû smrdíte na tomhle svûtû je-
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nom proto, Ïe jsem stáfiím zlenivûl a nechce se mi
hledat ty va‰e krysí úkryty, ve kter˘ch se schová-
váte a tfiesete strachy pfied mocn˘m germánsk˘m
klanem,“ setfiel mû su‰e Gerhard. Su‰e a staroães-
ky. Mou rodnou fieã v její stfiedovûké podobû ovlá-
dal vskutku brilantnû.

AniÏ bych si to uvûdomil, zatnul jsem pravaãku
v pûst a v˘hruÏnû mu s ní zamával pfied obliãejem.

„Nûjaké spory, Bratfii?“ zasyãel za m˘mi zády la-
tinsky Ïensk˘ hlas s podivn˘m pfiízvukem.

Sibet, napadlo mû.
Nejstar‰í upírka na svûtû stála pfiímo za m˘mi

zády. Vysoká, vysu‰ená postava s ebenovou pletí
a ãern˘mi vlasy ozdoben˘mi prouÏky modr˘ch
kamínkÛ a orlím nosem se na nás dívala pfiísn˘-
ma ãokoládov˘ma oãima. EgypÈanka Sibet byla
hlavou Bratrstva odnepamûti. Její kÛÏe se ve slu-
neãních paprscích vyhfiívala uÏ pfies tfii tisíce let,
ale nikdo to nevûdûl pfiesnû. I prakticky nesmr-
telné Ïeny nerady mluví o svém vûku. Aãkoli do-
sud Ïádn˘ upír nezemfiel stáfiím, pfiedpokládáme,
Ïe je to moÏné. Îivot promûnûnce totiÏ kopíruje
Ïivot lidsk˘, pouze v mnohem del‰ím ãasovém
období. Vûk okolo dvou tisíc let je pro upíra vr-
cholem jeho Ïivota a síly. Pak mu síla zaãne ub˘-
vat. Sibet uÏ mûla na tváfii nûkolik vrásek a její
oãi vypadaly stafie a unavenû. Jinak v‰ak pÛsobi-
la docela svûÏe. Pfiipomínala padesátiletou lid-
skou Ïenu.

„Jen pfiátelská rozprava, má paní,“ odvûtil hr-
delní latinou, odposlouchanou od fiímsk˘ch legio-
náfiÛ obûtovan˘ch germánsk˘m bohÛm v kdysi
hlubok˘ch evropsk˘ch lesích, Gerhard.
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Sibet se elegantnû otoãila na podpatku a dÛstoj-
n˘m krokem Ïeny, která zaÏila ãasy faraonÛ, se
pfiesunula doprostfied velkého taneãního sálu.

„Bratfii a Sestry,“ oslovila snad stovku upírÛ,
ktefií víc neÏ bratry a sestry pfiipomínali vyhlado-
vûlé vlky obezfietnû kolem sebe krouÏící a ãekající
jen na sebemen‰í náznak slabosti, aby mohli po-
vraÏdit a seÏrat co nejvíc sv˘ch nepfiátel.

Pomalu jsem se od Germána pfiesunul ke své
Matce a Dcefii. (KdyÏ chtûla Katefiina Veroniku do-
pálit, fiíkala jí babiãko, ale po jednom nehezkém
v˘prasku uÏ toho zfiejmû nechala.)

„Vládneme lidstvu od jeho úsvitu. Toãíme kor-
midlem dûjin, jak se nám líbí a jak nám velí na‰e
vlastní zájmy. Mnozí z nás pamatujeme ãasy, kdy
jsme Ïili jako bohové. Lidé nás uctívali a nosili
nám krvavé obûti. V tûch ãasech jsme zaloÏili Bra-
trstvo a zvolili první Radu. Ta rozhodla, Ïe se stáh-
neme do stínÛ a popoÏeneme lidstvo, z nûhoÏ jsme
vze‰li a díky nûmuÏ Ïijeme, k v˘‰inám. Dokázali
jsme, Ïe lidská kultura, i pfies na‰e vlastní sobec-
ké zájmy, boje a války, které jsme mezi sebou za
pomoci lidí rozpoutali, dospûla do stádia, kdy se
dotkla hvûzd.

Z tûch hvûzd k nám ov‰em pfii‰li kartani. Bytos-
ti, o jejichÏ existenci jsme nemûli ponûtí a které
nám bûhem jednoho jediného roku na‰i tisíciletou
vládu nad lidmi vzaly, aniÏ by se jim kdokoliv
z nás postavil na odpor.“

V sále to za‰umûlo jako na rozboufieném mofii.
Mnozí upífii se vyhledali pohledem. Nûktefií tázavû
zdvihli oboãí, jiní jen vûdoucnû pok˘vali hlavami.
Vût‰ina z nás tu‰ila, Ïe se zasedání Rady Bratrstva
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spoleãnû s hlavami jednotliv˘ch rodin z osmi pfie-
Ïiv‰ích upífiích klanÛ bude t˘kat kartanÛ, ale tak-
hle ostr˘ proslov ãekal od Sibet málokdo.

Ona jediná pfieÏila z pÛvodní Rady Bratrstva.
Vût‰inu jejích ãlenÛ sama zabila. Nechávala proto
jednotliv˘m klanÛm docela velk˘ prostor ve vzá-
jemném vraÏdûní a válkách. Ona a pod její vládou
Rada zasahovaly, jen kdyÏ mûla pocit, Ïe poãínání
nûjakého klanu ohroÏuje lidstvo a s tím i budouc-
nost upírÛ.

Naposledy to bylo v roce 1940, kdy spojila zb˘-
vající klany proti japonskému a germánskému
klanu. Ty se nakonec podvolily. Zaplatili za to Ïi-
votem jejich vládcové – âu Jen a Gudrin, Gerhar-
dova Matka. Od té doby je to tlusté germánské
prase hlavou kdysi nejmocnûj‰ího a dnes dost
moÏná nejslab‰ího upífiího klanu a zároveÀ ãle-
nem Rady.

„Nûco takového se nám dosud nestalo,“ pokraão-
vala po krátké dramatické pauze Sibet. „Najednou
uÏ nejsme vládcové. Teì jsme jen krysy, které se
schovávají v temnotách a obãas si vyrazí napít se
lidské krve. Mûli bychom se znovu ujmout vlády
nad lidstvem. Mûli bychom vyhnat kartany. To je
mÛj návrh jako hlavy Rady, to je má vÛle.“

Poslední slova uÏ Sibet málem vykfiikla. Její
hlas mûl magickou sílu. Latinská slova se nám
vpíjela do u‰í a rezonovala v na‰ich hlavách je‰tû
dlouho poté, co EgypÈanka ztichla.

„Africk˘ klan souhlasí. Zemû a lidstvo jsou
na‰e. Kartani musejí odejít. Jsme vládci lidstva,
a pokud mu nebudeme vládnout, nemá smysl,
abychom existovali,“ pronesl okamÏitû po Sibet
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hfimotnou angliãtinou Gumbo. Hlava ãerno‰ského
klanu vypadala jako seschl˘ stafiec. Zdál se b˘t
mnohem star‰í neÏ Sibet, ale podle v‰eho se naro-
dil o dobré pÛl tisíciletí pozdûji. Upírem se ov‰em
stal aÏ jako stafiiãk˘ ‰aman, a tak i po pfiemûnû
jeho tûlo vypadalo na ‰edesát let.

Podíval jsem se na Veroniku. Teoreticky mohla
jako hlava rodiny vyjádfiit svÛj názor. Stála spolu
s Leszkem Turkobijcem a Garinou Bulharkou
a Ïivû, ale potichu debatovali s Ivanem, mocn˘m
vládcem slovanského klanu, upírem, kter˘ nás do-
kázal vÏdy vytáhnout z nejvût‰í bryndy, do níÏ se
nás snaÏili nejdfiív ¤ímané, pak Syfiané a nakonec
Germáni dostat. Mimochodem, syrsk˘ klan jsme
vyhladili my, stejnû jako avarsk˘.

„Sibet má pravdu. Mûli bychom uzavfiít mír
mezi klany a vyhnat kartany ze Zemû. Kdysi jsme
se zavázali lidstvo vést a chránit pfied ním sam˘m
a nemÛÏeme dovolit, aby jej zotroãily bytosti z ji-
n˘ch svûtÛ,“ pronesl James Krvemilec, britsk˘
patriarcha, a tím zfiejmû pfieváÏil upífií mínûní pro
Sibetin návrh. Ostatní hlavy klanÛ a rodin pak
vyhla‰ovaly mír s ostatními a pfiísahaly vyhnat
kartany.

Mezi posledními se pfiidali zamraãen˘ Gerhard
a váhající Ivan. Ani jeden nevypadal na to, Ïe by
boj proti mimozem‰ÈanÛm povaÏoval za dobr˘
nápad.

Veronika si zapálila cigaretu. Vypadala ustara-
nû. Bratrstvo krve se poprvé spojilo, aby nûkomu
vyhlásilo válku.

Ten nûkdo ov‰em mnohem dfiív vyhlásil válku
Bratrstvu, a je‰tû neÏ Matka dokoufiila svou ten-
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kou tabákovou tyãinku, oznámilo nám to svi‰tûní
kulek.

*   *   *

První ránu dostal Gumbo. Zfiejmû od odstfielovaãe.
Kulka mu proletûla skrz ãelo a zavrtala se do moz-
ku. Star˘ ãernoch se zaãal zmatenû toãit dokola
a svahilsky proklínat toho, kdo si dovolil na nûj za-
útoãit.

Nejdfiív mû napadlo, Ïe nûjak˘ klan vyuÏil situ-
ace, propa‰oval na setkání zbranû a teì chce pobít
v‰echny ostatní. JenÏe za útokem nestál Ïádn˘
z klanÛ. Ze tfií stran pfiibíhali do sálu zakuklení
muÏi v neprÛstfieln˘ch vestách, pfiilbách a se sa-
mopaly v rukou. Na zádech mûli nápis CARABI-
NIERI.

A co bylo hor‰ího, za nimi se hnali…

*   *   *

… robokopové.
Kulky pfiilétající ze v‰ech stran se zavrtávaly do

naprosto pfiekvapen˘ch a zmaten˘ch upírÛ.
Venku stály hlídky. Nûkolik upírÛ ze v‰ech kla-

nÛ hlídalo palác, aby nikdo a nic nenaru‰ilo nej-
dÛleÏitûj‰í setkání od zaloÏení Bratrstva krve. NeÏ
sem vnikli, museli hlídky zlikvidovat.

Moment pfiekvapení vy‰el kartanÛm a jejich lid-
sk˘m pomocníkÛm dokonale. Navíc nikdo z nás
nebyl ozbrojen˘.

Krãil jsem se za sloupem a sledoval chaos okolo
sebe.
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Bojoval jsem v desítkách bitev. Ve vût‰inû z nich
po pfiemûnû. Jako upír jsem vût‰inou nemûl
strach, teda pokud jsem vûdûl, Ïe na druhé stranû
na mû neãeká nûkdo jako Gerhard. Skuteãnû jsem
se bál, jen kdyÏ jsem ‰el do boje je‰tû jako obyãej-
n˘ ãlovûk. Naposledy u Kresãaku. Padl pode mnou
kÛÀ. V pravé noze mi uvízly tfii ‰ípy, a kdyÏ padl
král Jan, opustili v‰ichni mí pfieÏiv‰í druzi boji‰tû.
Bál jsem se smrti. Toho, co pfiijde, a jestli vÛbec
nûco pfiijde. SnaÏil jsem se neh˘bat, aby si mû
spletli s mrtvolou. Angliãané chodili kolem, prohlí-
Ïeli tûla, zpívali pijácké písniãky a doráÏeli umíra-
jící. Strachem jsem se pokálel i pomoãil. Prosil
jsem Boha, aby mû zachránil, a on mû vyslechl.
Dva roky poté jsem potkal Veroniku.

Pfiekvapení a ‰ok neãekanû napaden˘ch upírÛ
prolomil Gerhard. Zafival: „Scheisse!“ a chytaje do
svého tûla jednu kulku za druhou, rozbûhl se k po-
licistÛm. Prvnímu, k nûmuÏ dobûhl, urval v bûhu
hlavu a hodil ji smûrem k se‰ikované mase nepfiá-
tel. Pak si od pana bezhlavého pÛjãil samopal a za-
ãal kosit fiady na‰ich nepfiátel.

„Ten hajzl má styl, co?“ ozvala se za mnou Vero-
nika, která stejnû jako já sledovala v˘pad na‰eho
odvûkého nepfiítele.

„PomÛÏeme mu?“
„Îe váhá‰, Synku.“
Nebyli jsme jediní, kdo následoval skopãákova

pfiíkladu. Upífii vbíhali do sevfien˘ch fiad stfiílejí-
cích policistÛ bez ohledu na vãeliãky, které k nám
posílali, a brali si jejich zbranû.

SnaÏil jsem se kr˘t za sloupy. Upífií organismus
má své limity a nikdy jsem je nepodceÀoval.
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V fiadách karabiniérÛ nastal chaos. AÈ uÏ jim
o nás fiekl kdokoliv, neprozradil jim na‰i skuteã-
nou sílu. Nebo prozradil, ale oni mu nevûfiili.

Prosm˘kl jsem se za zády jednoho z upírÛ, kter˘
neodolal a vysával ze zranûného policisty krev.
Rozbûhl jsem se maximální moÏnou rychlostí
a ulovil svého prvního muÏe. ·lo o odstfielovaãe.
Krãil se za sloupem a pfies pu‰kohled si vybíral je-
den terã za druh˘m. Vrazil jsem mu pûst do krku,
tûsnû pod helmu, a rozdrtil mu hrtan. Chroptûl
a umíral.

Sundal jsem mu neprÛstfielnou vestu a podal ji
Veronice. NeÏ se do ní nasoukala, vzal jsem si jeho
zbraÀ a zpod pasu mu vyndal pistoli.

„Díky,“ neãekanû podûkovala Veronika za pistoli.
Nejsem Ïádn˘ hrdina. KdyÏ to ‰lo, vÏdy jsem ra-

dûji vraÏdil ze zálohy neÏ z oãí do oãí.
Nane‰tûstí pro policajty mám dobrou mu‰ku

a pevn˘ stisk.
Co rána, to zásah.
Upífii bojovali s karabiniéry tûlo na tûlo a já je

kryl ze zálohy. Stfiílel jsem hlavnû do krku. Italsk˘
‰unt, kter˘ jsem ukofiistil, se pfies vestu ani helmu
nedostal.

Robokopové stáli ve vchodech a na okrajích sálu.
Pozorovali vraÏdûní sv˘ch lidsk˘ch pomocníkÛ
a zatím se do boje nijak nezapojovali. Policejní
fiady fiídly v dûsiv˘ch v˘kfiicích hrÛzy a strachu ze
smrti a umírání.

„Tohle se mi nelíbí,“ ozvala se za mnou Veronika.
„Ti robokopové?“
„Pfiesnû. Nic nedûlají. VÛbec nic, jen koukají na

to vraÏdûní. To nedává smysl.“
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„MoÏná chtûjí poznat na‰i sílu. MoÏná jim na
tûch lidech nezáleÏí. MoÏná…“

Svou úvahu uÏ jsem nedokonãil. Sálem se roz-
lehl ostr˘ zvuk pí‰Èalky. Zb˘vající policisté se ob-
rátili zády ke zbûsile vraÏdícím upírÛm a bûÏeli
pod ochranu kartanÛ. Ti natáhli smûrem k v˘-
kvûtu Bratrstva krve své robotické paÏe a spus-
tili palbu.

Ve vzduchu bylo víc kulek a svi‰tících a posléze
vybuchujících granátÛ neÏ kyslíku. Masakr poli-
cistÛ nahradil masakr upírÛ. Jinak odolná tûla
byla trhána na desítky kouskÛ a úãinek soustfie-
dûné palby, která se na nás fiítila jako voda z pro-
trÏené hráze, nedokázala napravit ani zázraãná
upífií regenerace. Na‰i Bratfii a Sestry umírali po
desítkách.

Krãili jsme se za sloupem, do kterého se zakuso-
valy kulky a odlupovaly z nûj kousky omítky, pra-
chu a kamene. SnaÏil jsem se stfiílet z odstfielovaã-
ky do robokopÛ, ale kulky se od nich odráÏely, aniÏ
by si toho vÛbec v‰imli.

„Gerhard,“ zafivala mi do ucha Veronika a uká-
zala nalevo od nás.

Na zemi skuteãnû leÏel krvácející Germán a zá-
pasil s nûãím na podlaze.

PoloÏil jsem pu‰ku na zem a plíÏením se vydal
za ním.

Gerhard dostal do tûla desítky kulek. Bylo s po-
divem, Ïe se je‰tû dokázal pohybovat. Obleãení na
nûm bylo roztrhané a celé od krve.

To, s ãím tak urputnû lomcoval na podlaze, byl
poklop. TûÏk˘, kamenn˘ poklop. ProtoÏe jsem ne-
byl zranûn˘, staãilo mi zaklínit prsty do spáry
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a brzy se kamenná deska, s níÏ se urãitû pár stole-
tí nehnulo, válela o dobr˘ metr dál.

„Co je tam dole?“ zeptal jsem se.
„Stará kanalizace. Kdysi jsem se tudy dostal do-

vnitfi,“ odvûtil Germán a roztáhl zkrvavená ústa
do ‰irokého úsmûvu.

Mávl jsem na Veroniku, která se k nám bleskovû
pfiiplíÏila.

Gerhard byl na pokraji sil. To, Ïe se doplazil aÏ
k tajnému vchodu do kanalizace, jej naprosto vyãer-
palo. SnaÏil se dostat do otvoru, ale jenom napjaté
svaly ve tváfii prozrazovaly, Ïe se snaÏí pohnout.
Ruce ani nohy jej uÏ neposlouchaly.

Stfietl jsem se pohledem s Matkou.
Mûli jsme úplnû stejné my‰lenky. Vedle nás leÏí

bezmocn˘ odvûk˘ nepfiítel. Vrah desítek na‰ich
BratrÛ a Sester. Staãí, kdyÏ mu zlomím vaz, nebo
ho tu prostû necháme leÏet a sami zmizíme v pod-
zemí.

JenÏe svût se zmûnil. Teì to není Slované proti
GermánÛm nebo jin˘m klanÛm. Teì jde o budouc-
nost upírÛ jako takov˘ch. Navíc jsme pfied útokem
kartanÛ uzavfieli mír mezi v‰emi klany.

Chytil jsem ho pevnû kolem boku a za zvukÛ
svi‰tících kulek, vybuchujících granátÛ a v˘kfiikÛ
umírajících nemrtv˘ch jsme skoãili do neznámé
temnoty pod námi.
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Veronika

Voda v kanále mi sahala asi do pasu. Dopadl jsem
na nohy a díky pfiidané Gerhardovû váze jsem se
zabofiil snad pÛl metru do bahna. Mûl jsem co
dûlat, abych se z nûj vytáhl, neÏ za námi dopadla
Veronika.

V kanále vládla tma a stra‰liv˘ puch. Zbystfie-
n˘mi upífiími smysly jsem vnímal intenzivní pach
prastaré hniloby a tlejících organick˘ch odpadkÛ.
Nahofie nad námi se stále stfiílelo. Na okraji kaná-
lu se na‰tûstí nacházel úzk˘ chodníãek z kluzk˘ch
kamenÛ, po kterém se dalo dobfie jít.

Veronika mûla jako jediná z nás pistoli. ·la pfied
námi.

Já nesl na zádech nûmeckého upíra. Mûl zavfie-
né oãi a jen slabû d˘chal. Nikdy v Ïivotû by mû ne-
napadlo, Ïe tohohle zmetka potáhnu polomrtvého
kanálem a budu se snaÏit mu zachránit Ïivot. 

Potfiebujeme se odsud dostat co nejrychleji pryã
a najít nûjakého Ïivého tvora, nejlépe ãlovûka,
abychom mohli dát nûmãourovi transfuzi. Hezky
do pusy. Jenom krev dokáÏe jeho vysílen˘ organis-
mus zregenerovat. âím více, tím lépe a nejlépe sa-
mozfiejmû lidská.

Podle tradice má pro upíra vÛbec nejlep‰í úãinek
krev dospûlé panny. JenÏe seÏeÀte v Itálii pannu,
které je alespoÀ tfiináct.
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KdyÏ jsme se vzdálili asi sto metrÛ od vstupu do
kanálu, pfiestali jsme vidût kolem sebe. I dokonal˘
upífií zrak potfiebuje alespoÀ nûjaké zbytkové svût-
lo. V absolutní tmû jsme stejnû slepí jako kdokoliv
jin˘.

Vnímal jsem vÛni Veroniãina tûla pfied sebou
a snaÏil se znovu nespadnout do tûch hnijících sra-
ãek tekoucích vedle nás, jak se mi to uÏ dvakrát
podafiilo. Slabounká vÛnû fialek se jí stále drÏela.
Závan tûÏkého ruského parfému, kter˘ pouÏívala,
mi v téhle situaci pfiipadal nûjak nepatfiiãn˘, jako
jak˘si pfiízrak ze star˘ch dobr˘ch ãasÛ.

U‰li jsme snad kilometr, kdyÏ se pfied námi obje-
vilo svûtlo. Svûtlo a zvlá‰tní, pro ãlovûka nezfieteln˘
pach oleje, kter˘m smrdí na téhle planetû jenom
jedna jediná vûc – bojov˘ skafandr kartanÛ.

*   *   *

Veronika se zastavila. Nemûla potfiebu dûlat nûjaké
„p‰t“ nebo ukazovat pfied sebe. Dobfie vûdûla, Ïe si
mimozem‰ÈanÛ pfied námi také v‰imnu. Respektive
je zaslechnu. Kartanské bojové kombinézy vydávaly
slabounké bzuãení klimatizace. Na‰e atmosféra pro
nû nebyla prudce jedovatá, spí‰ postupnû zabíjející.
K Ïivotu potfiebovali o sedmnáct procent víc CO2,
neÏ se bûÏnû vyskytuje v na‰í atmosféfie. Navíc jim
tu byla docela kosa. Na jejich rodné planetû se celo-
roãní teploty pohybují okolo ãtyfiiceti stupÀÛ. Jejich
samotná tûla mají pfies padesát. Vyndejte ÏluÈáska
ze skafandru a brzy se buì udusí, nebo zmrzne.

Potichu jsem poloÏil Gerharda na zem. Byl
v bezvûdomí. Nevzdechl ani se nepohnul. Jeho tûlo
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se uvedlo do stavu minimální ãinnosti, aby co nej-
déle udrÏelo základní Ïivotní funkce. AlespoÀ Ïe
tomu parchantovi pfiestala téct krev. UÏ ho v ní
moc zb˘vat nemohlo.

Chytil jsem Veroniãinu pravou ruku, v níÏ drÏe-
la pistoli. Tohle gesto znamenalo jediné: ty dvû
bzuãící ma‰inky jsou moje. Vtiskla mi do dlanû
pistoli a nechala mû projít dopfiedu.

Veronika byla silnûj‰í. Zfiejmû by mû v souboji na
Ïivot a na smrt dokázala zabít, ale já si potfieboval
zchladit Ïáhu. Nûkdo nás zradil a nechal postfiílet
vût‰inu nejstar‰ích upírÛ svûta, zatímco my jsme
si zachránili Ïivot potupn˘m útûkem kanálem.
Musím nûkoho zabít. Potfiebuji si vylít vztek a dva
mrtví ufouni jsou pfiesnû ten nápoj, kter˘ zaÏene
tuhle Ïlutou nenávistnou ÏízeÀ.

Kartani stáli v naprosté tmû. Ani se neh˘bali.
Nevím, jestli ve sv˘ch ma‰inkách mají i jiné de-
tektory na snímání toho, co se venku dûje, neÏ vi-
zuální. Pokud ano, nezb˘vá mi neÏ doufat, Ïe moje
upífií rychlost a schopnost pohybovat se ti‰eji neÏ
lovící gepard mû dokáÏí do jejich dosahu dostat
dfiív, neÏ si mû v‰imnou.

Dvakrát jsem se zhluboka nadechl smradlavého
vzduchu kolem a po posledním v˘dechu se vydal
na lov.

Robokopové si spokojenû bzuãeli, i kdyÏ jsem byl
dva metry od nich.

Odrazil jsem se a rozbûhl se k tomu bliÏ‰ímu.
Podafiilo se mi zachytit ho za jednu ze ãtyfi robo-

tick˘ch paÏí. Pravou nohou jsem se opfiel o slizkou
zeì a pra‰til jedním robokopem (mohl váÏit okolo
dvou set kilo) do druhého. Ten spadl do línû tekou-
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cí vody. Okolo nás se rozprsklo hejno páchnoucích
kapek.

Nasadil jsem stojícímu kartanovi HeimlichÛv
chvat a zbûsile jím mlátil do zdi. Bzuãel o nûco hla-
sitûji, ale nevypadalo to, Ïe by mu mlácení nûjak va-
dilo. Pofiád jsem pfiitom v pravaãce drÏel pistoli.

Okolí náhle ozáfiil proud svûtla. Na chvíli jsem
dokonale oslepl. Bu‰it kartanem o zeì jsem ale ne-
pfiestal.

Zdrojem svûtla byl tonoucí robokop. Jak se sna-
Ïil zbûsile vysoukat z bahna, nofiil se díky své váze
stále hloubûji a hloubûji. Z koule posazené na úpl-
ném vrcholku bojového skafandru tak, Ïe pfiipomí-
nala hlavu, záfiil kuÏel svûtla. Po chvíli se mé oãi
pfiizpÛsobily. DrÏel jsem sice stojícího kartana
v ‰achu, aby mû nemohl zasáhnout ani jednou ze
sv˘ch ãtyfi paÏí, ale zatím jsem mu, kromû pár
‰krábancÛ, vÛbec neublíÏil.

„Ratatatatata,“ ozvala se stfielba, která pocháze-
la od tonoucího mimozem‰Èana. Do mého tûla se
zavrtalo snad deset kulek. Mnohem vût‰í dávku
ale dostal stfielcÛv parÈák. Nûkolik stfiel mu prole-
tûlo pomysln˘m hrudníkem, o kterém jsme vûdûli,
Ïe v nûm sedí mal˘ Ïlut˘ mimozem‰Èan.

Robokop najednou pfiestal reagovat. Jeho odpor
ochabl a z hrudníku mu zaãalo vytékat nûco Ïlutého.

Netu‰il jsem, Ïe kartani, ktefií vypadají jako
odrané Ïluklé kufie nebo staÏen˘ králík, mají také
Ïlutou krev.

I pfies bolest a malátnost zpÛsobenou zranûními
jsem v‰í silou mr‰til mrtv˘m kartanem po jeho to-
pícím se protûj‰ku. Opût mû ohodila smr‰È smra-
dlav˘ch cákancÛ.
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Za robokopy zapadajícími do bahna jsem poslal
cel˘ taliánsk˘ zásobník. Ne Ïe by to tomu funkãní-
mu mohlo nûjak ublíÏit, ale pfiipadalo mi to prostû
jako docela dobr˘ nápad.

Svûtlo stále svítilo, takÏe bylo vidût, jak uÏ i hla-
va zajela pod ãernoãernou hladinu. Pokud se tu
brzy neobjeví záchranné komando ÏluÈáskÛ, nebu-
de mít ten druh˘ hajzlík zrovna pfiíjemnou smrt.
Ne Ïe bych mu nûjak˘ luxusnûj‰í zpÛsob zhebnutí
pfiál.

„Jsi v pofiádku?“
„Jo, budu v pohodû, dej mi pár minut,“ odbyl

jsem drsÀácky Veroniku. Tûch pár kulek mû váÏnû
nemÛÏe na moc dlouho rozhodit.

„Za chvíli budu schopn˘ nést dál i toho skopãác-
kého hajzlíka, neboj.“

„To uÏ nebude tfieba. Ten skopãáck˘ hajzlík umírá.“
„Kurva,“ zaklel jsem.

*   *   *

Kartan pod hladinou stále svítil, takÏe jsem si
mohl Gerharda dobfie prohlédnout. Jeho tváfi byla
bledá jako zadek ‰lechtiãny z osmnáctého století.
Dech mûl nezfieteln˘. Tûlo rychle vychládalo.

„Potfiebuje krev,“ konstatovala zbyteãnû Matka.
„Ale kde ji vzít?“
„Musíme mu dát na‰i.“
„Na‰i?“ Skoro jsem vykfiikl. Ano, upírská krev je

je‰tû lep‰í neÏ Ïivotodárná tekutina ze Ïil dospûlé
panny, jenÏe to má jeden háãek. Podle jedné le-
gendy, která moÏná není tak nesmyslná jako ta
o panenské krvi, vznikne mezi nimi v okamÏiku,
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kdy se jeden upír napije krve druhého, jakési mys-
tické pouto. Pfied staletími se pfiátelské smlouvy
mezi upíry stvrzovaly tím, Ïe si navzájem upili
krve. To poslední, co jsem si pfiál, bylo vytvofiit
pouto mezi mnou a tímhle frickem.

Veronika si zapálila cigaretu a já, aniÏ bych si to
nûjak hloubûji rozmyslel, jsem se chytil za pravou
paÏi, jíÏ pro‰el ãist˘ prÛstfiel, a vymaãkal z ní co
nejvíc krve do Gerhardovy pootevfiené pusy.

„PaneboÏe, zachraÀuju Ïivot skopãáckému upírovi,
svût se v kravskou prdel obrátil,“ zalamentoval jsem.

„V kravskou prdel ho obrátili kartani. Budeme jim
to muset vrátit, Jane. A s pûknû tuãn˘mi úroky.“

„To si pi‰, Matiãko, vrátíme. A slibuju, Ïe to bude
hustej náfiez, co tûm Ïlut˘m parchantÛm pfiedve-
deme.“

„S tím mi nezb˘vá neÏ souhlasit, Herr Bezze-
mek,“ ozval se slab˘m hlasem skopãáck˘ upír.

„Staãilo fiíct, Ïe vám moje krev prostû chutná,
Herr Gerhard,“ za‰klebil jsem se. „Nebo moÏná
jen danke,“ dodal jsem

„Pak tedy danke,“ kontroval Germán.

*   *   *

V˘chod z podzemního labyrintu se nacházel kilo-
metr od na‰í sráÏky s kartany. ·lo o odtokovou v˘-
pusÈ, z níÏ do jednoho z pfiítokÛ Tibery línû odté-
kala odpadní voda. Italové to s hygienou ani
ekologií skuteãnû nikdy nepfiehánûli.

Gerhard se díky mé krvi zmátoÏil vskutku v˘-
teãnû. Obávám se, Ïe na té upírské legendû asi
nûco bude.
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„Saidansk˘ palác hofií,“ ukázala na místo zase-
dání Bratrstva Veronika.

Skuteãnû. Asi dva kilometry od nás ozafiovaly si-
luetu tisíciletého mûsta plameny z místa, z nûhoÏ
jsme uprchli.

Unavenû jsem si sedl na bfieh fiíãky. Veronika si
jako vÏdy zapálila cigaretu. Bez jediného slova
jsme jako tfii vzru‰ení pyromani leÏeli v trávû, po-
zorovali oheÀ v dálce a poslouchali kvílející hasiã-
ská auta. Nad místem poÏáru se vzná‰elo snad de-
set kolotoãÛ, létajících ma‰inek na‰ich Ïlut˘ch
okupantÛ.

Tohle byl upírsk˘ Pearl Harbor. Otázkou jen zÛ-
stává, jestli nám zbylo dost sil, abychom to mimo-
zemsk˘m ÏluÈáskÛm vrátili stejnû jako Amíci Ïlu-
ÈáskÛm japonsk˘m.

Upírská regenerace pomaliãku pracovala na
mém zotavení. Abych ji uspí‰il, zkou‰el jsem si vy-
maãkávat z tûla kartanské kulky, které v nûm
uvízly.

Jednu jsem vydloubl z l˘tka a koneãnû si ji v kli-
du prohlédl ve svûtlech poÏáru a velkomûsta.

Stfiíbro.
„U práchnivûjících kostí krále Jana, ti idioti po

nás stfiílejí stfiíbrem,“ pronesl jsem nahlas a cvrnkl
jednu stfiíbrnou kulku po vyãerpaném Gerhardovi,
kterému se jen pozvolna vytrácela z obliãeje bílá
barva.

Stfiíbro byl jeden z nejlep‰ích dezinformaãních
kouskÛ, které kdy upífii lidstvu pfiedvedli. Nikdy
na nás neplatilo. Snad jen pokud z nûho nûkdo
ukul pofiádnou sekyru a rozsekal nás na deseti-
centimetrové kousky. Ale jinak?
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Smrteln˘ úãinek stfiíbra na upíry byl m˘tus,
s nímÏ jsme si uÏili spoustu legrace. Stejnû jako
s kfiíÏi a svûcenou vodou. Byla s tím vÏdycky ná-
ramná zábava. Jednou se nûjak˘ ‰lechtic dozvûdûl,
kde mám skr˘‰. Vtrhl tam se svou bandou a dvûma
mnichy, v‰ichni ozbrojení ‰piãat˘mi kÛly, ovûnãení
ãesnekem, s mûchy naplnûn˘mi svûcenou vodou
a v rukou stfiíbrné kfiíÏe. Kdyby si radûji vzali ku‰e
nebo pofiádné meãe, udûlali by lépe. První ‰ok utr-
pûli, kdyÏ zjistili, Ïe nespím v rakvi, ale v posteli
s vévodovou dcerou, a druh˘, kdyÏ na mû vylili
mûch svûcené vody a pfiiloÏili mi na tûlo stfiíbrn˘
kfiíÏ a já se promûnil se syãením v prach.

Stfiíbrné kfiíÏe jsem jim vrazil do rukou a nohou,
ne‰Èastného tatínka jenom omráãil, a protoÏe jsem
nemûl vraÏdící náladu, vzal jsem si na památku
jeden vûnec ãesneku a vyrazil zase o mûsto dál.

„Nûkdo jim fiekl, Ïe mají co do ãinûní s upíry,“
konstatovala Veronika. Ruce mûla za hlavou, ciga-
retu v puse, div Ïe jí vÛbec bylo rozumût.

„Ale ten nûkdo jim nefiekl v‰echno,“ fiekl Ger-
hard.

„MoÏná si chtûl nechat zadní vrátka. Prostû
dávkovat informace postupnû. Nebo mu moÏná
taky nevûfiili a pro jistotu se pojistili podle infor-
mací ze star˘ch legend a pohádek.“

Veronika souhlasnû pok˘vala hlavou.
AniÏ bychom si to v˘slovnû fiekli, do‰lo mi, Ïe

v‰ichni tfii poãítáme s tím, Ïe zrádcem musí b˘t
nûkdo z upírÛ.

Nûkdo z nás.

*   *   *
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Trvalo moÏná hodinu, neÏ jsme se zvedli a vyrazi-
li k Veroniãinu autu zaparkovanému nedaleko
·panûlsk˘ch schodÛ. Cestou jsem se vloupal do
jedné trafiky a ‰lohnul tam pro svou Matku pakl
marlborek a dva luxusní americké zapalovaãe.
Jsem prostû hodn˘ chlapec.

*   *   *

âern˘ hummer stál utopen˘ v ãernoãerné tmû
v rohu opu‰tûného parkovi‰tû. Pouliãní lampy do-
br˘ch sto metrÛ okolo nûj nesvítily.

Byli jsme unavení. Pfií‰ernû unavení a jediné,
po ãem jsme touÏili, bylo zapadnout co nejrych-
leji do auta, pohádat se, kdo bude fiídit a kdo
spát, a zmizet co nejdál z místa toho stra‰livého
masakru.

Mûli jsme b˘t opatrnûj‰í. Mnohem opatrnûj‰í.
Ty lampy nás totiÏ mûly varovat. KdyÏ jsme tu

auto zaparkovali, svítily.

*   *   *

„Chrocht, chrocht, chrocht,“ ozvalo se ze tmy. Ne-
‰lo o zvuky vydávané zvífietem, z nûhoÏ se po pfii-
dání nûkolika potkanÛ a rÛzn˘ch odpadkÛ stávají
konzervy s nápisem „Vepfiové ve vlastní ‰Èávû“, ale
o d˘chaviãnû klokotající rachot kulometu. Ten ku-
lomet mífiil na na‰i nesourodou ãesko-nûmeckou
trojku a mífiil dobfie.

Dvû kulky mi proletûly bfiichem. Padl jsem na
zem a zaãal zbûsile válet sudy co nejdál od stfielce
i sv˘ch dvou souputníkÛ.
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Ke chrochtání kulometu se pfiidala sonáta dal-
‰ích zbraní v d moll s cílem zbavit svût tfií upírÛ,
ktefií zfiejmû jako jediní pfieÏili fiímsk˘ masakr.

„Ódííín,“ zaslechl jsem GerhardÛv hlas.
Pokfiik znamenal jediné: Germán se vrhl vstfiíc

nepfiátelÛm.
Odkutálel jsem se z parkovi‰tû a tvrdû dopadl do

pfiíkopu zarostlého kopfiivami, PET láhvemi, kon-
zervami a prezervativy. Nikdo po mnû nestfiílel. Vy-
strãil jsem hlavu nad úroveÀ terénu. Podle pohybu-
jících se stínÛ a rachotících automatick˘ch zbraní
stálo proti nám deset lidí. Zahlédl jsem Veroniku
mífiící jako rychl˘ stín pryã z místa, kde nás naãa-
pali na jahodách. Gerhard ukofiistil od nûkterého
z nepfiátel zbraÀ, kryl se za autem a opûtoval palbu.
Díky tomu se stfielci soustfiedili na nûj.

Za svÛj Ïivot jsem se nauãil spoustu bojov˘ch po-
pûvkÛ, od KtoÏ jsú boÏí bojovníci po JiÏ vzhÛru
psanci této zemû. Nakonec jsem si na dodání kurá-
Ïe oblíbil prostou hlá‰ku, kterou mû nauãil hluãn˘
a vûãnû opil˘ major Procházka, b˘val˘ velitel c. k.
mar‰kumpaãky do Ruska a mÛj pozdûj‰í velitel
v legiích u Zborova.

„Pfiece nechce‰ Ïít vûãnû, kurva,“ zamumlal
jsem, narovnal se a sprintem vyrazil k nejbliÏ‰ímu
stfielci.

Dva metry pfied ním jsem zjistil, Ïe se jedná
o policistu vybaveného stejnû jako ti, ktefií nás ma-
sakrovali v paláci. Akorát helma s neprÛstfieln˘m
hledím se mu místo na hlavû klimbala leÏérnû za
pasem.

„Chyba, ‰pagetoÏroute,“ pomyslel jsem si v du-
chu a v bûhu mu vrazil pûst do nechránûné hlavy.
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Ránu jsem trochu pfiehnal. Pravaãka totiÏ roz-
drtila lebku a uvízla v mozku. Mezi prsty mi pro-
tékalo cosi slizce ãvachtavého. Levaãkou jsem sta-
bilizoval zbytek lebky a pravaãku vytáhl. Co na ní
zÛstalo, jsem olízl. Krev na jazyku ve mnû vyvolá-
vala touhu po svaãinû.

Polkl jsem, nechal si zajít chuÈ a vytrhl z tuh-
noucích prstÛ samopal.

Nûjak˘ ‰pagetoÏrout s hlavou je‰tû celou si v‰iml
mého poãínání a zamûfiil na mû svou palbu, ãímÏ
spáchal poslední chybu svého Ïivota.

„Ratatatatata,“ rozefival se mÛj samopal.
BûÏel jsem vstfiíc stfielci, a jakmile jsem se pfiiblí-

Ïil na tfii metry, zjistil jsem, Ïe italské neprÛstfielné
vesty jsou stejn˘ ‰unt jako italská auta a prostitut-
ky. Vypadá to lákavû, ale staãí to pofiádnû otestovat
a zjistí‰, Ïe je to jen nabl˘skan˘ nefunkãní ‰mejd.

*   *   *

Dva metry ode mû vybuchl granát. Tlaková vlna
mû vykopla do vzduchu a odhodila do dáli. Takové
kousky umûjí jenom kartan‰tí robokopové.

Na nû ta rachotinka, co jsem ukradl odmozkova-
nému fízlovi, nestaãí. Na hnusáky z vesmíru bude
ale urãitû platit pan Orel Pou‰tní a ten se skr˘vá
v zadním kufru Veroniãina hummeru.

Tentokrát jsem do vzduchu vyskoãil o své vlast-
ní vÛli. BûÏel jsem jako legendární Jesse Owens
a pfiitom vystfiílel zbytek zásobníku do kfioví,
v nûmÏ se ukr˘vali dva karabiniéfii.

Cestou jsem pfieskoãil Gerharda. LeÏel na zemi,
tûÏce d˘chal, ale stále byl pfii smyslech. Samopal,
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kter˘ ukofiistil, se válel podél nûj. Asi mu uÏ do‰ly
náboje.

Pomocí paÏby a upífií síly jsem ponûkud ne‰etr-
nû otevfiel zámek kufru. Skr˘val se v nûm mÛj
a Veroniãin pfiíruãní arzenál.

Nejdfiív jsem popadl kuffiík s granáty a hodil ho
Gerhardovi. Hned potom jsem jeho smûrem mr‰til
i kulomet M240G.

Do zad se mi zavrtalo nûkolik kulí ze samopa-
lu. Ohnul jsem se jako anglick˘ luk a padl na lo-
patky. Je‰tû pár dal‰ích kulek v tûle a mÛÏu to
na tomhle svûtû zabalit. Palba na‰tûstí brzy
ustala. Mohl za to americk˘ kulomet v nûmec-
k˘ch prackách.

Dûkoval jsem Bohu za ten ‰ílen˘ nápad zachrá-
nit umírajícího upíra transfuzí vlastní krve. Za-
tnul jsem zuby a znovu se postavil.

V ãerném odrbaném kuffiíku z poãátku dvacáté-
ho století leÏeli moji dva oblíbení studení smrto-
no‰i. Narval jsem si do kapes nûkolik zásobníkÛ
a do kaÏdé ruky vzal po jednom exempláfii posled-
ní verze Desert Eagle.

UÏ je na ãase, abychom taky zaãali kousat.

*   *   *

Zabíjení v bûhu je mÛj nejoblíbenûj‰í zpÛsob boje.
Jen co jsem se ozbrojil, vyrazil jsem co nejdál od
auta. Cestou jsem i pfies helmu prostfielil hlavu
jednomu ze ‰pagetoÏroutÛ.

Kartani se, na rozdíl od policajtÛ, nemaskovali
ani nekryli. NepovaÏovali to za nutné. Bylo jich
sedm. Jako kulí v Sarajevu, jako stateãn˘ch kov-
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bojÛ z amerického westernu nebo jako smrteln˘ch
hfiíchÛ. BlíÏili se pomal˘m krokem k nám.

Sedm smrtících bzuãících ma‰inek.
Zastavil jsem za stromem a dal si sedm sekund

na vyd˘chání a uklidnûní. Po v‰ech tûch zásazích
a Ïdímání své krve do Gerharda jsem se necítil
zrovna nejlépe. Mé tûlo jelo na záloÏní baterie.

Sedm nádechÛ a sedm v˘dechÛ.
Po sedmém vydechnutí jsem zamífiil doprostfied

prvního kartana a poslal k nûmu dvû rány. Mífiil
jsem pfiesnû na místo, kam dopadly smrtící kulky
topícího se kartana do jeho druha. Robokop se za-
stavil a zhroutil se k zemi.

Málem jsem vykfiikl nad‰ením. Moji brouãkové
nezklamali.

Kartani se jako jeden stroj zastavili, a poskytli
mi tak vynikající pfiíleÏitost k dal‰í palbû.

Druhá ma‰inka po m˘ch tfiech zásazích nadsko-
ãila a dopadla na lopatky. Záhy poté nastalo peklo.

Zbyl˘ch pût kartanÛ zaãalo m˘m smûrem pálit
ze v‰ech sv˘ch stfiílejících konãetin. Dohromady to
dalo dvacet hlavní, z nichÏ ke mnû pfiilétaly gra-
náty a kulometné dávky.

Strom, za kter˘m jsem se je‰tû pfied chvílí schová-
val, se promûnil v hromadu hofiících tfiísek. Já uÏ se
ale tou dobou hnal obloukem do zad kartanÛm.

Nûkde uprostfied vybuchujícího a svi‰tícího pek-
la se v‰ak nacházelo poslední Gerhardovo stano-
vi‰tû. Pfiistihl jsem se, jak si pfieji, aby staãil vãas
uniknout. A to je‰tû pfied tfiemi hodinami bych
toho chlapa nejradûji vlastnoruãnû nakrájel no-
Ïem na pûticentimetrové plátky a za zpûvu sv˘ch
oblíben˘ch operních árií ty kousíãky házel do ka-
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men, popíjel pfiitom ‰ampaÀské a nahat˘ radostí
tancoval kankán.

Jako bychom se domluvili, zaútoãil Germán na
stfiílející kartany z druhé strany. Bezesporu vûdûl,
kdy má tou svojí skopãáckou prdelí hejbnout
z parkovi‰tû. Pomocí ãesk˘ch útoãn˘ch granátÛ se
mu podafiilo zlikvidovat dva protivníky. Nezahálel
jsem a rychle sundal dal‰í dva.

Poslední kartan mûl mnohem víc rozumu neÏ
jeho mrtví kumpáni. Skrãil se tak, Ïe svou nejzra-
nitelnûj‰í ãást, v níÏ se sám mimozem‰Èan nachá-
zel, schoval za zvlnûn˘ terén a své paÏe. I pfies
svi‰tící kulky, kter˘mi se mû snaÏil odrovnat, jsem
do nûj vystfiílel dvacet nábojÛ. PokaÏdé jsem trefil,
ale ani jedna kulka nepo‰kodila klíãovou ãást kar-
tanského bojového skafandru nebo jeho obsluhu.

Obloha velice rychle svûtlala, jenÏe na svítání
bylo je‰tû pfiíli‰ brzo.

Vrtulníky.
Ze severu a západu se k nám blíÏilo pût vrtulníkÛ.

Jejich svûtlomety prohledávaly terén pod sebou
a hluk motorÛ nab˘val na síle.

Sedm˘ kartan pfii‰el o Ïivot. Gerhard ho odrovnal
sérií granátÛ. Zatímco se robokop vûnoval pfiestfiel-
ce s mou maliãkostí, pfiiplíÏil se k nûmu z boku a za-
sypal ho tím vybuchujícím svinstvem z brnûnské
Zbrojovky.

*   *   *

Vrtulníky mají nûkolik nev˘hod. Napfiíklad tu, Ïe
mají kulomety se sakramentsky nepfiíjemnou ráÏí.
Pro osamûlého stfielce na zemi v‰ak mají i nûkolik
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v˘hod. Oproti upírovi mají velmi pomalé manév-
rování, a pokud se jedná o obyãejné policejní vr-
tulníky, a ne plnû pancéfiované vojenské speciály,
jsou pro Desert Eagley stejnû zranitelné jako ro-
bokopové.

Do nejbliÏ‰ího vrtulníku jsem vystfiílel dva zá-
sobníky. BohuÏel bez úãinku.

Gerhard do nûj vypálil tfii rány z M240G. Vrtulník
ve vzduchu vybuchl a jeho trosky se rozletûly de-
sítky metrÛ v‰emi smûry.

Ten nûmeck˘ parchant mûl vÏdycky kliku, ale
zrovna teì mi to vÛbec nevadilo.

Zb˘vající vrtulníky se otoãily a zmizely. Neod-
pustil jsem si ‰irok˘ úsmûv. Typiãtí Italové. Za
druhé svûtové války se mezi rusk˘mi vojáky vy-
právûl vtip o tom, Ïe italsk˘ tank má ãtyfii rych-
losti, z nichÏ tfii jsou dozadu.

Italové byli váÏnû skvûlí nepfiátelé a stra‰liví
spojenci.

V dálce bylo je‰tû sly‰et bzuãení odlétajících he-
likoptér, kdyÏ se ke mnû dobelhal Gerhard. Vypa-
dal vyãerpanû, ale ‰Èastnû. Tohle malé vítûzství
nám obûma vlilo do Ïil mnohem víc energie neÏ
krev dospûlé panny.

V odlesku hofiícího vrtulníkového trupu jsem ná-
hle spatfiil postavu. Oba jsme jejím smûrem namí-
fiili své zbranû stejnû rychle, jako jsme je zase
sklonili k zemi.

Postava Ïmoulala v puse hofiící cigaretu a na ru-
kou nesla nûjakou Ïenu.

Vyrazil jsem Veronice naproti. To, co nesla, byla
spící polomrtvá Katefiina.
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*   *   *

Hummer mûl v sobû setsakramentsky víc dûr neÏ
Steven Spielberg OscarÛ. Hor‰í bylo, Ïe do jeho
pfiedku narazil kartansk˘ granát. To v‰e spolu
s faktem, Ïe auto hofielo, znamenalo, Ïe uÏ se
v tomhle vozítku asi nepovozíme. Veronika docela
ne‰etrnû poloÏila spící Katefiinu na rozpálen˘ as-
falt a bez ohledu na plameny, které ji olizovaly
jako vûrn˘ pes pána vracejícího se z hospody, vy-
táhla z kufru svou oblíbenou katanu z nejtvrd‰í
ostravské oceli.

O dobr˘ kilometr dál jsme ukradli auto. ·lo o do-
cela pfiíjemné Volvo Red Dragon z osmnáctého
roku. Pofiád je‰tû moderní a nadupanou ma‰inku.
Veronika fiídila. Gerhard spal nebo se zavfien˘ma
oãima relaxoval na sedadle spolujezdce.

Z ¤íma jsme se dostali bez problémÛ. Podle
zpráv italského rádia, které nám Gerhard jako je-
din˘ znalec ital‰tiny tlumoãil, do‰lo v ¤ímû k nû-
kolika útokÛm pomaten˘ch teroristick˘ch skupin,
jeÏ odmítají zaãlenûní Zemû do Kartanského im-
péria. V‰ichni teroristé byli podle oficiálních zpráv
zastfieleni díky pfiíkladné spolupráci policejních slo-
Ïek a kartansk˘ch bezpeãnostních sborÛ. O mrtv˘ch
robokopech nebo upírech samozfiejmû ani slovo.
V‰echno je tedy v pofiádku a slu‰ní obãané mohou
zase klidnû spát.

Na v˘padovce za ¤ímem jsme narazili na dvû pro-
stitutky. Ne Ïe bych mûl zrovna chuÈ na sex, ale uÏ
od pohledu tyhle holky zaÏily tolik, Ïe i kdyÏ jim vy-
pila partiãka tfií úchylÛ ponûkud ne‰etrnû kaÏdé
nûco pfies pÛl litr krve, nebudou si nikomu stûÏovat.
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Jednak dostaly tisíc euro provizi a jednak to nebude
nic proti jejich pfiedchozím zku‰enostem. UÏ za se-
bou musely mít mnohem hor‰í chvilky.

Byl jsem tak hladov˘, Ïe jsem mûl co dûlat,
abych ty holky nevysál do poslední kapky, jenÏe,
nevím jak u Gerharda, ale u nás SlovanÛ nebylo
vraÏdûní nevinn˘ch zvykem.

Katefiina se probrala nûkolik minut poté, co
jsem jí dal vydatnou dávku kurviããí krve z úst do
úst. Podle rychle se hojících ran jí musel bfiichem
proletût cel˘ roj stfiíbrn˘ch vãeliãek od italsk˘ch
karabiniérÛ.

„Jane?“
Snad po ãtyfiech staletích vyslovila mé jméno.

Veronika si toho v‰imla a smykem odstavila na‰e
vozítko na okraj silnice.

„Jak ses dostala z paláce?“
Vûta patfiila Veronice. Îádné: Jak ti je? Cítí‰ se

dobfie? Zvládne‰ to? Kdepak, rovnou k vûci. Má
Matka byla skuteãnou hlavou své rodiny, a jestli
Ivan zahynul, moÏná bude vládcem celého slovan-
ského klanu. V takovém postavení musejí city
nebo nûjaké ‰etrné zacházení stranou.

„Billy Thorton… Ameriãani se probili. Mûli hod-
nû mrtv˘ch. ·la jsem s nimi,“ soukala ze sebe na-
máhavû.

„A kde jsou teì?“ zeptal se Gerhard. Po pár lo-
cích prostitutãí krve vypadala mnohem zdravûji.

„·li po nás… Policajti… Kartani. UÏ jsem ne-
mohla dál. Billyho lidi utekli. Motala jsem se uli-
cemi… K autu. Nevûdûla jsem, Ïe mû sledují.“

„Na‰la jsem ji pár set metrÛ od parkovi‰tû. Hlí-
dalo ji pût policajtÛ. Myslela jsem, Ïe uÏ neÏije,“
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vysvûtlila nám Veronika, a aby dala najevo, Ïe v˘-
slech povaÏuje za ukonãen˘, nastartovala motor
volva a vyrazila zpátky na silnici.

Ovzdu‰í v autû se najednou zmûnilo k lep‰ímu.
Ne‰lo ani tak o Katefiinu. Jestli se probili alespoÀ
nûktefií z amerického klanu, mohli se zachránit
i dal‰í. Tfieba Japonci, Britové nebo dokonce ten
star˘ parchant Ivan a hlavy rusk˘ch rodin. Tohle
byla velmi dobrá zpráva.

*   *   *

Aby upír pfieÏil staletí, musí umût nejenom bojo-
vat, ale musí se hlavnû dokázat uãit nové vûci. Ne-
smí zamrznout ve své epo‰e, musí drÏet ‰piãáky
na krevní tepnû doby. ZaÏil jsem desítky takov˘ch,
ktefií to nezvládli. Uvízli v ãasech, v nichÏ vyrostli
a ve kter˘ch byli je‰tû lidmi. Jakmile pfieÏili pade-
sát nebo sto let, staly se z nich relikvie neschopné
pfiizpÛsobit se spoleãnosti. Vût‰inou skonãili jako
obûÈ (pfiípadnû obûd) nepfiátel z jin˘ch klanÛ, kte-
fií mûli pu‰ky, zatímco oni se ohánûli kordem, nebo
spáchali sebevraÏdu. I to bylo mezi upíry celkem
obvyklé. Málokdo dokázal dál Ïít, kdyÏ umfieli
v‰ichni jeho kamarádi, a dokonce i dûti, vnouãata
a pravnouãata se promûnily v prach stejnû jako
fií‰e, ve kter˘ch Ïili a za nûÏ kdysi bojovali.

Spáchat sebevraÏdu nebylo pro upíra úplnû jed-
noduché. Buì poprosil nûkoho ochotného ze svého
klanu, a kdyÏ se nikdo nenaskytl, vyrazil na úze-
mí nepfiítele a tak dlouho na nûm provokoval, aÏ si
na nûj poãíhali lidi jako Gerhard. Pokud vzal na
cestu na vûãnost pár nepfiátel s sebou, nikdo mu to
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nezazlíval. Hor‰í bylo, kdyÏ se nechal chytit a pfii
muãení vyÏvanil, kde má jeho klan své skr˘‰e
zbraní a pokladÛ. Proto si také hlavy rodin hlída-
ly v‰echny své oveãky. Pokud byl nûkdo obzvlá‰tû
trudnomysln˘ nebo projevoval depresivní a sebe-
vraÏedné sklony, pfiipravili ho radûji o hlavu vlast-
ní Bratfii a Sestry, neÏ aby dopustili, Ïe se pokusí
najít svÛj osud v rukou nepfiátel.

KaÏd˘ upír si ale dfiív nebo pozdûji pro‰el exis-
tenãní krizí. KdyÏ Ïijete dostateãnû dlouho na to,
abyste si uÏili v‰echny lidské i nelidské radován-
ky, nastfiádali dostatek majetku a rozdali si to se
v‰emi a se v‰ím, co vás jenom napadne, jednou na
vás trudnomyslnost pfiijde. Musíte pak najít nûjak˘
dÛvod proã Ïít dál, proã se uãit stále nové a nové
vûci, mûnit stále svou identitu, budovat nové
a nové skr˘‰e a pofiád bojovat s nepfiáteli upífiími
i lidsk˘mi o své pfieÏití. Musíte mít prostû nûjak˘ cíl.

Na mû pfii‰la krize po bitvû na Bílé hofie. Na‰e
rodina a vÛbec cel˘ slovansk˘ klan proÏívaly nej-
hor‰í etapu ve své historii. Veronika mÛj stav vel-
mi rychle vycítila a kromû sexu jsme spolu probí-
rali upírskou filosofii a smysl existence bytostí,
jako jsme my. Ona si to uÏ dávno vyfie‰ila. Vûfiila,
Ïe upífii jsou tu od toho, aby chránili a vedli lidstvo
k nûãemu, co by ne‰Èastní komunisti oznaãili jako
svûtlé zítfiky. Velmi dlouho mi trvalo, neÏ jsem se
ze své tehdej‰í krize dostal, ale povedlo se mi to
a ulevilo se nejenom mnû, ale i Veronice. Nemuse-
la mû zabít.

Hodnû jsem o tûch na‰ich úvahách po cestû
z ¤íma pfiem˘‰lel. Je‰tû nikdy jsem totiÏ nemûl ta-
kovou chuÈ Ïít jako teì. Je‰tû nikdy jsem nemûl
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pocit, Ïe upífii hrají pro lidsk˘ svût skuteãnû klíão-
vou úlohu. Proã by se nás jinak pokou‰eli kartani
zniãit?

*   *   *

Veronika se nov˘m vûcem uãila mnohem lépe neÏ
kter˘koliv z upírÛ, kterého jsem znal nebo o nûm
jenom sly‰el. Mezi prvními vlastnila stfielné zbra-
nû. Byla to ona, kdo husitské hejtmany pfiesvûdãil,
Ïe na tûÏkou kfiiÏáckou jízdu platí dûla, houfnice
a pí‰Èaly. Ve skuteãnosti byla první Ïenou na svû-
tû, která létala balonem, jezdila automobilem nebo
pilotovala dvouplo‰ník. Kdyby to nebylo organi-
zaãnû tak nároãné a nepfiiletûli ÏluÈáskové, urãitû
by se stala prvním upírem, kter˘ vyletûl do vesmí-
ru. Za tím v‰ím stál její neskuteãn˘ elán a pfiiro-
zená inteligence.

Aby se vyhnula na‰im pfiípadn˘m pronásledova-
telÛm, nejela do âeské republiky nejkrat‰í cestou,
ale namífiila si to obloukem pfies Erfurt a DráÏìa-
ny. Nûmeckem jsme se propletli hlavnû po vedlej-
‰ích cestách a cestiãkách. Zásadnû jsme netanko-
vali benzin na pumpách, ale kradli ho odstaven˘m
automobilÛm. Upífii dokáÏí nespat nûkolik dní,
takÏe tûch dvacet hodin jízdy zvládla Veronika,
která na rozdíl od nás tfií nemûla své krásné tûlo
pocuchané nepfiátelsk˘mi kulkami, bez jediné za-
stávky na odpoãinek.

*   *   *
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Jednou z nejãastûj‰ích ãinností upíra je budování
úkrytÛ. Nepfiátel‰tí ‰pioni se vÏdy snaÏili hledat
útoãi‰tû dÛleÏit˘ch ãlenÛ jednotliv˘ch klanÛ a ro-
din. V pfiípadû války nebo jenom ojedinûlé likvida-
ce nepfiítele se hodilo vûdût, kam si pro plánova-
nou obûÈ zajít. Na druhou stranu bylo vÏdycky fajn
mít místo, kam se mohl upír schovat pfied nepfiá-
teli. Nûkdy bylo nejdÛleÏitûj‰í, aby o nûm nic ne-
tu‰ili ani vlastní pfiátelé a spojenci.

„O téhle skr˘‰i jsem nevûdûl,“ pokyvoval uznale
hlavou Germán, kdyÏ nás Veronika zavezla do se-
cesní vilky na okraji Mladé Boleslavi. Pfied vilou
se nacházela nová cihlová garáÏ, kam jsme mohli
schovat ukradené auto a kde dokonce stály dva
hummery vonící novotou.

„Je toho spousta, co jsi o nás nevûdûl,“ usmála se
Gerhardovu komplimentu Matka. Pravdou je, Ïe
o téhle krásné vilce jsem nic netu‰il ani já.

Jako úkryt pfied svûtem byla dokonalá. NejbliÏ-
‰í sousední budova stála tfii sta metrÛ daleko a ko-
lem vedla rozbitá a podle dopravní znaãky v zimû
neudrÏovaná silniãka tfietí tfiídy. Pfies dva metry
vysokou cihlovou zeì korunovaly tfii fiady rezavé-
ho ostnatého drátu a proti pfiípadn˘m ãumilÛm
z dalekého kopce je‰tû vzrostlé topoly a smrky,
které se o zeì opíraly ze v‰ech stran, vãetnû pro-
storu pûti metrÛ za pfiíjezdovou branou.

DÛm pÛsobil ponûkud zchátrale. ·lo v‰ak jenom
o dojem. Ve skuteãnosti si jej Veronika nechala vy-
bavit opravdu modernû. Svûdãily o tom tfieba pan-
céfiované dvefie, které se otevíraly po naskenování
oãní sítnice. Vnitfiek byl ov‰em vybaven star˘m
nábytkem. Dfievûná podlaha z dubov˘ch mofien˘ch
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prken vrzala a vzduch páchl zatuchlinou. Pûkn˘ch
pár mûsícÛ tu nikdo nevûtral.

„Máte nûkdo hlad?“ zeptala se Veronika poté, co
otevfiela ledniãku s programovatelnou teplotou od
minus dvaceti do plus deseti stupÀÛ Celsia. Na
v‰ech policích také leÏely vyrovnané sáãky s krví.

„Mám v‰echny krevní skupiny, takÏe si u mû
pfiijde na své skuteãnû kaÏd˘,“ roztáhla ústa v ‰i-
balském úsmûvu a mnû z toho pohledu zakruãelo
v bfii‰e.

*   *   *

Krvav˘ ‰kraloup na dnû a po stûnách mé brou‰ené
karlovarské sklenice pomalu zasychal. LeÏel jsem
v kfiesle a cítil, jak mi v Ïaludku spokojenû ‰ploucha-
jí tfii litry lidské krve. Pohrával jsem si s my‰lenkou
zeptat se Gerharda, zda si pofiádnû „napral nácka“,
ale byl jsem po té ba‰tû tak zlenivûl˘, Ïe jsem ani ne-
mûl chuÈ se s odvûk˘m nepfiítelem ‰piãkovat.

„Ná‰up?“ zeptala se ze zdvofiilosti hostitelka Ve-
ronika.

Zamítavû jsem zamával rukou, jako bych lovil
imaginární mouchu. Veronika mûla ve vile kromû
krve i vydatné zásoby cigaret. Rozbalila si tenkou
dlouhou bílou cigaretu znaãky, o níÏ jsem dosud
nesly‰el, a slastnû ji zaãala ‰lukovat. Zavfiel jsem
oãi a vnímal své tûlo. Cítil jsem, jak se krev roz-
kládá v Ïaludku a pfiemûÀuje v energii, která re-
generuje cel˘ organismus od koneãkÛ prstÛ na no-
hou po kofiínky vlasÛ.

Musel jsem z té ba‰ty na chvíli usnout. KdyÏ
jsem otevfiel oãi, zjistil jsem, Ïe se v kuchyni, kde
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jsme u starého rozvrzaného stolu made in IKEA
pofiádali svou krvavou pijatiku, nacházím sám.
Zbystfiil jsem sluch, jeden z nejlep‰ích upífiích
smyslÛ. Za pár sekund jsem zjistil, kde jsou ostatní.

Podle ‰plouchání vody v prvním patfie se Veroni-
ka naloÏila do vany. Podle hekání v pokoji vzdále-
ném asi sedm metrÛ si to Katefiina rozdávala
s Gerhardem.

Po tûch letech jsem nebyl schopn˘ identifikovat,
jestli Ïenské vzdechy patfií mé Matce nebo Dcefii.
Logick˘ úsudek byl ale nekompromisní. Jestli byl
nûkdo schopn˘ rozdávat si to s Gerhardem, pak je-
dinû Katefiina.

Pobavenû jsem povytáhl oboãí a postavil se na
nohy. Jídlo jsem mûl za sebou. Abych se definitiv-
nû zregeneroval, potfieboval jsem se je‰tû pofiádnû
prospat. Pár minut na Ïidliãce se nepoãítá.

Podle Veroniky je v domû nûkolik zafiízen˘ch po-
kojÛ. Staãilo si vybrat. Vyrazil jsem do prvního
patra, abych se co nejvíc vzdálil ãlence svého kla-
nu rozdávající si to s odvûk˘m nepfiítelem.

„Jane?“ ozvalo se najisto z koupelny, kdyÏ jsem
se opatrnû blíÏil kolem dvefií, pod nimiÏ prosvítal
tenk˘ prouÏek svûtla. Nezbylo mi neÏ vstoupit do-
vnitfi.

LeÏela ve vanû o rozmûrech tfiikrát pût metrÛ
plné prÛzraãné vody. Jedin˘m zdrojem svûtla v roz-
lehlé, bíle vykachlíãkované koupelnû bylo sedm
hfibitovních svící.

„Ví‰, Ïe jsem nikdy nesouhlasila s tím, aby se
z Katefiiny stala upírka.“

Místo odpovûdi jsem jenom pok˘val hlavou. Tu-
hle debatu jsme vedli nejmíÀ stokrát. Veronika
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b˘valou prostitutku nemûla ráda a zfiejmû mi do-
sud neodpustila mou jedinou a setsakramentsky
dávnou synovskou vzpouru, jejímÏ v˘sledkem byla
pfiemûna Katefiiny na ãlenku Bratrstva krve.

„Nemám ji ráda. Je prospûcháfiská, prohnaná
a nemá Ïádné ideály. Pfied t˘dnem by jí Gerhard
klidnû utrhl hlavu a povûsil ji na Braniborskou
bránu. Dnes si s ním uÏívá.“

Stále jsem zachovával mlãení. Pozoroval jsem její
dokonalé nahé tûlo, které se lehce vzná‰elo ve vodû,
a pocítil vzru‰ení. Po tûch letech, kdy jsme spolu ne-
spali, mû zaãala opût pfiitahovat. VÏdyÈ byla krásná.
Krásná a dokonalá. MoÏná za to mohly i vzdechy
z pfiízemí, které jako takfika nesly‰n˘, ale v‰udypfií-
tomn˘ prvek rezonovaly cel˘m domem.

„Svlékni se,“ poruãila.
Váhal jsem asi tfii sekundy. Za jin˘ch okolností

bych její pfiíkaz moÏná ignoroval. Mávl bych rukou
a zmizel ve dvefiích, ale ne dnes. Ne dnes a ne po
tom v‰em, co jsme proÏili. I kdyÏ se z ãlovûka sta-
ne legendární monstrum a Ïije o hezk˘ch pár sto-
letí déle, neÏ by se mu to povedlo jako obyãejnému
smrtelníkovi, nezmûní se jeho srdce, mysl, nebo
chcete-li du‰e. Stále dokáÏeme cítit nenávist, smu-
tek, Ïal ãi osamûní. Co je lep‰í lék na osamûlost
neÏ láska? A kdyÏ není láska, tak alespoÀ jeden
z jejích projevÛ, sex?

Bûhem pár sekund jsem byl nah˘. Nemohlo jít
o pfiíli‰ vzru‰ující pohled. UÏ jenom proto, Ïe jsem
mûl tûlo pokryté takfika souvislou vrstvou ‰kra-
loupu z krve své, italsk˘ch policajtÛ a toho odpor-
ného sajrajtu, kter˘ leÏel na dnû stoky, v níÏ jsem
utopil ty dva zatracené kartany.
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Kdo vyrostl ve stfiedovûku, má naprosto jiné
standardy v hygienû neÏ lidé narození po druhé
svûtové válce. S Veronikou jsme mûli sex snad na
v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch místech: v seníku,
v lese na jehliãí i v metrov˘ch závûjích snûhu,
v bahnû smí‰eném s krví lidskou i koÀskou a v˘-
kaly, i s pachem smrti po bitvû. Vodní lázeÀ, v níÏ
se má ‰pína pomalu rozpou‰tûla a v níÏ se na mû
Veronika vrhla, byla ve srovnání s jin˘mi destina-
cemi, na nichÏ probûhl ná‰ sex, docela ãisté a ro-
mantické místo.

Chvûla se vzru‰ením. Vzru‰ením, jaké jsem u ní
velmi dlouho nepoznal. Bradavky mûla ztuhlé
a na prsou husí kÛÏi. Cítil jsem, jak se chvûje. Lí-
bal jsem se s ní, jako by to bylo poprvé, jako by se
mezi námi pfied tûmi staletími vÛbec nic nestalo.
Hladovû jsem prozkoumával její dokonalé tûlo,
v‰echna jeho zákoutí a záhyby, a nemohl se tûch
dotykÛ nabaÏit. Sevfiela mû koleny a zku‰enû si
rukou zasunula ztopofien˘ penis do sebe. Musel
jsem koncentrovat ve‰kerou svou vÛli, abych na‰e
milování pfiedãasnû neukonãil. Tolik vzru‰ení jsem
nezaÏil hezk˘ch pár rokÛ.

Divoce pfiiráÏela, sténala a voda ve vanû ‰plou-
chala v desítkách mal˘ch tsunami pfies okraj na
vykachlíãkovanou podlahu. Brzy se rozechvûla je‰-
tû víc. Jeden orgasmus následoval druh˘. Fascino-
vanû jsem na ni hledûl, líbal její rozechvûlá Àadra
a koneãnû se uvolnil, abych si i já uÏil své vlastní
vyvrcholení.

„Miluji tû, ty hlupáãku,“ ‰pitla. Poprvé v Ïivotû
mi fiekla nûco takového.
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*   *   *

Tu noc jsme se milovali je‰tû tfiikrát. Tentokrát uÏ
ov‰em v pefiinách a bez emocí, jaké jsme oba pro-
jevili ve vanû. Myslel jsem stále na tu její vûtu, ale
mlãel jsem. Pochybuji, Ïe by touÏila po jakémkoliv
komentáfii nebo rozboru na‰ich dlouholet˘ch vzta-
hÛ. Po tom fiímském masakru musela b˘t namûk-
ko jako máslo na hlavû beduína procházejícího sa-
harskou pou‰tí.

Vzbudil jsem se ve Veroniãinû posteli aÏ dlouho
po poledni. Cítil jsem se jako znovuzrozen˘. Mé
tûlo opût fungovalo na sv˘ch upífiích sto procent.
Skrz otevfiené okno prosvítalo kvûtnové slunce
a jeho paprsky mi zahfiívaly nohy, které se bûhem
spánku prodraly z objetí lehké deky.

Na zemi vedle postele jsem zahlédl úhlednou
hromádku ãist˘ch ‰atÛ. Oblékl jsem si ãerné kal-
hoty, bílé triãko a tmavo‰edou ko‰ili. Sedûly mi
perfektnû. Îe by Matka pfii vytváfiení zásob téhle
skr˘‰e poãítala s tím, Ïe se zde budu potfiebovat
pfievléct? Podle martensek mé velikosti ano.

„Kráva pitomá! âubka hloupá! Mûla jsem tu vy-
patlanou dûvku nechat lámat v kole a upálit jako
ãarodûjnici uÏ pfied ãtyfimi staletími!“ doléhal
k mému sluchu buráciv˘ Veroniãin hlas. Její la-
mentování nemohlo mífiit na nikoho jiného neÏ
Katefiinu.

Smutnû jsem se pohledem rozlouãil se sluneãní-
mi paprsky i ãerstv˘m venkovsk˘m vzduchem
a vyrazil se podívat, co se stalo.

*   *   *
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Gerhard sedûl v kfiesle a s pro sebe typick˘m sto-
ick˘m klidem popíjel nûjakou ãirou tekutinu ze
sklenice. Veronika zbûsile ma‰írovala po kuchyni
jako zkoufien˘ mariÀák a dál nahlas pfiem˘‰lela,
proã mou b˘valou milenku uÏ dávno nezabila nû-
jak˘m stra‰liv˘m zpÛsobem.

„Co se stalo?“ poloÏil jsem logickou otázku.
„Zeptej se toho jejího nûmeck˘ho napichovaãe,“

hodila po mnû odpovûdí Matka. Vãerej‰í romanti-
ka i vyznání byly evidentnû zapomenuty.

Germán velkoryse pfie‰el slova o nûmeckém na-
pichovaãi a volnou rukou si pfiejel po dvoucenti-
metrovém kuãeravém vousu na bradû.

„Zmizela, je‰tû kdyÏ jsem spal. ¤ekla mi, Ïe si
skoãí vybrat peníze, které má u nûkoho schované,
a do obûda se vrátí. Vzala si auto, kter˘m jsme
sem pfiijeli.“

„Je to vypatlaná husa. âert ví, kdo v‰echno po
nás jde, a ta ‰pína, která se jen kvÛli sv˘ vlhk˘
kundû stala upírkou…,“ (vraÏedn˘ pohled, jehoÏ
jsem se stal terãem, mûl kvalitu atomové bomby),
„… si vyrazí nûkam na v˘let kraden˘m autem.
Mûla jsem ji uÏ dávno –“

„Zabít, my víme,“ s mírn˘m úsmûvem za ni do-
konãil vûtu Gerhard a koneãnû se i on stal ter-
ãem atomového pohledu.

„¤ekla mi, Ïe ten chlápek se jmenuje Vanûk
a má realitní kanceláfi nûkde v Milovicích. Pokud
vím, cviãil tam za války wehrmacht,“ zmûnil smûr
debaty Nûmec.

„A po nich Rusové. Je to kousek odtud. Navíc to
není extra velk˘ mûsto, aby v nûm mûlo realitní
kanceláfi víc VaÀkÛ neÏ jeden. Mrknu se na inter-
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