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Podûkování

Mé díky si jako obvykle zaslouÏí spousta lidí, pfiedev‰ím
rodina, která musí pfietrpût mé záchvaty ‰ílenství, kdyÏ se
blíÏí termíny; má agentka Jane, která si musí vym˘‰let v˘-
mluvy pro editorku, jakmile mám zpoÏdûní, a má editor-
ka Anne, která zase musí vym˘‰let v˘mluvy pro své ‰éfy.
Plus Beta Asylum, kde setrvale hledají hnidy na m˘ch dû-
tech. ·ílenci.

Tentokrát musím na seznam pfiidat dal‰í – místní i pfies-
polní hráãe v NERO Central, ktefií byli natolik laskaví, Ïe
mû obcházeli, kdyÏ jsem v rohu krãmy dopisoval posled-
ní kapitoly Small Favor a pfii tom si pfiehrával nûkteré role
a bojové scény. 
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Kapitola první

Zima toho roku pfii‰la brzy. Mûlo mû to trknout. 
Veãerním ‰erem prolétla snûhová koule a pfiistála na

rtech mé uãednice. ProtoÏe v ten okamÏik odfiíkávala za-
klínadlo, mûla náhle plná ústa ledového snûhu – coÏ pro
ni mohl b˘t mnohem otfiesnûj‰í záÏitek neÏ pro vût‰inu lidí
vzhledem k tomu, kolik kovov˘ch piercingÛ se v ten oka-
mÏik dostalo do pfiímého kontaktu se snûhem. 

Molly Carpenterová zaãala prskat a plivat sníh a dûti
kolem se fiehtaly na celé kolo. Vysoká, blond a urostlá,
v silné zimní bundû, vypadala na snûhu naprosto pfiiroze-
nû. Nos a tváfie jí ãervenaly zimou.

„Soustfieì se, Molly!“ houkl jsem. Dával jsem si pozor,
abych se nesmál. „Musí‰ se pofiádnû soustfiedit! Znovu!“

Dûti, její mlad‰í bratfii a sestry, zaãaly okamÏitû vyrábût
novou munici. Dvorek za domem CarpenterÛ byl uÏ
vzhÛru nohama od veãerní snûhové bitvy a necel˘ch de-
set metrÛ od sebe stály dvû nízké „pevnostní“ zdi ze snû-
hu. Molly stála mezi nimi, klepala se a stfielila po mnû ne-
trpûliv˘m pohledem. 

„Tohle pfiece není Ïádn˘ skuteãn˘ v˘cvik,“ fiekla hlasem
rozechvûl˘m zimou. „Dûláte to pro své vlastní zvrácené
potû‰ení, Harry.“ 

Usmál jsem se na ni a vzal jsem ãerstvou kouli od malé
Hope, která se zjevnû pasovala na mého pano‰e. „Nesmysl.
Tohle je skvûl˘ v˘cvik. Myslelas, Ïe zaãne‰ tím, Ïe bude‰
odráÏet kulky?“
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Molly si mû zlostnû zmûfiila. Pak se zhluboka nadechla,
znovu sklonila hlavu a natáhla pfied sebe levou ruku s roz-
taÏen˘mi prsty. Znovu zaãala mumlat a já cítil jemn˘ tok
energie, kdyÏ z okolní magie zaãala spfiádat témûfi hmata-
telnou bariéru, ‰tít, kter˘ povstal mezi ní a nachystanou
lavinou snûhov˘ch koulí. 

„Pfiipravit!“ vykfiikl jsem. „Zamífiit!“
V‰ichni vãetnû mû hodili je‰tû dfiív, neÏ jsem se dostal

ke slovu zamífiit. Snûhové koule letûly vzduchem. Svoji
stfielu vypustili v‰ichni, od nejstar‰ího sedmnáctiletého
Daniela po nejmlad‰ího Harryho, kter˘ sice je‰tû nemûl
dost síly, aby pofiádnû hodil, ale to mu nebránilo dûlat ta-
kové koule, Ïe je sotva uzvedl. 

Snûhové koule zabu‰ily na ‰tít mé uãednice. První dvû
se ve zlomku vtefiiny promûnily v obláãky jemného pra-
‰anu, ostatní ale prorazily Mollyinu obranu a ona dosta-
la zásah nûkolika kilogramy snûhu. Mal˘ Harry pfiibûhl
k ní a obûma rukama hodil posední kouli. V˘skal rado-
stí, kdyÏ se jí koule, velká jako bochník chleba, rozplác-
la na bfii‰e. 

„Pal!“ ‰tûkl jsem opoÏdûnû. 
Molly si kecla na zadek, vyprskla trochu snûhu a ro-

zfiehtala se. Harry a Hope, nejmlad‰í z dûtí, se na ni oka-
mÏitû vrhli a od té chvíle se lekce v obranné magii zvrhla
v tradiãní hru Carpenterov˘ch dûtí, kdo nacpe tomu dru-
hému víc snûhu za límec. S úsmûvem jsem je pozoroval
a za okamÏik jsem si v‰iml, Ïe vedle mû stojí jejich matka. 

Molly se podobá Charity Carpenterové, po níÏ zdûdila
barvu vlasÛ a postavu. Charity a já se málokdy vídáme
tváfií v tváfi, vlastnû témûfi nikdy jsme se nevidûli tváfií
v tváfi, ale dnes se usmívala nad dovádûním dûtí. 

„Dobr˘ veãer, pane Dresdene,“ fiekla polohlasem. 
„Charity,“ opáãil jsem pfiívûtivû. „Tohle tu míváte ãasto?“

10
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Harry Dresden / kniha desátá

„Skoro vÏdycky, kdyÏ poprvé pofiádnû nasnûÏí. Ale ob-
vykle je to blíÏ VánocÛm neÏ Halloweenu.“

Díval jsem se, jak dovádûjí. PfiestoÏe Molly v mnoha
v˘znamech rychle vyrÛstala, tady na dvofie se s lehkostí
vracela do dûtství a mû to tû‰ilo. 

Vycítil jsem Charitin nezvykle upfien˘ pohled. Otoãil
jsem se k ní a tázavû povytáhl oboãí. 

„Vy jste se nikdy s rodinou nekouloval, viìte?“ zeptala
se tich˘m hlasem.

Zavrtûl jsem hlavou a znovu jsem se zadíval na dûti.
„Nemûl jsem rodinu, se kterou bych se kouloval. Obãas to
zkou‰ely dûti ve ‰kole, ale uãitelé to zakazovali. A spous-
ta dûtí se koulovala, protoÏe chtûly ublíÏit, ne aby byla le-
grace. To nebylo ono.“

Charity pfiik˘vla a podívala se zpût na dûti. „Jak pokra-
ãuje její v˘cvik?“ 

„Myslím, Ïe dobfie. Má úplnû jin˘ druh nadání neÏ já.
A nikdy z ní nebude dobrá bojová ãarodûjka.“

Charity se zamraãila. „Proã to fiíkáte? Myslíte si, Ïe není
dost silná?“

„Síla s tím nemá nic spoleãného. Ale nehodí se na to
kvÛli sv˘m nejvût‰ím nadáním.“

„Nerozumím.“
„Je dobrá v kfiehk˘ch, delikátních záleÏitostech. Má ne-

obyãejnou schopnost ovládat jemnou, citlivou magii a ta
schopnost neustále roste. Ale kvÛli stejné citlivosti obtíÏ-
nû zvládá psychické vypûtí skuteãného boje. Také proto
má potíÏe s velk˘mi, hmotn˘mi vûcmi.“

„Jako tfieba se zastavením snûhov˘ch koulí?“
„Snûhové koule jsou na v˘cvik dobré. Jediné, co mÛÏe

dojít újmy, je její hrdost.“
Charity zachmufienû pfiik˘vla. „Ale vy jste se neuãil na

snûhov˘ch koulích, viìte?“

11
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Vzpomínka na moji první lekci se ‰títem u Justina Du-
Morne nepatfiila mezi ty romantické. „Byly to basebalové
míãky.“

„Dobr˘ boÏe,“ vydechla Charity a zavrtûla hlavou. „Kolik
vám bylo?“

„Tfiináct.“ Pokrãil jsem rameny. „Bolest je dobrá moti-
vace. Uãil jsem se rychle.“

„Ale moji dceru se nesnaÏíte uãit stejn˘m zpÛsobem.“
„Není spûch.“
Dûti pfiestaly kfiiãet a nûco si mezi sebou tajnÛstkáfisky

‰eptaly. Mrkl jsem na Charity. Podívala se z dûtí na mû
a rozhodnû se bavila. Neubûhlo ani pût vtefiin a Molly vy-
kfiikla: „Teì!“ Do vzduchu vylétla sprcha snûhov˘ch koulí. 

Zdvihl jsem levou ruku, soustfiedil vÛli a svoji magii
a dal jí tvar velkého disku. Tenhle ‰tít by sice nezastavil
kulky ani dobfie hozen˘ basebalov˘ míãek, ale na snûho-
vé koule byl akorát. Rozlétly se na obláãky pra‰anu a sa-
motn˘ ‰tít pfii tom namodrale pableskoval jako kruh se
stfiedem mezi roztaÏen˘mi prsty mé levé ruky. 

Dûti zklamanû vykfiikly a rozesmály se. „Ha!“ vykfiikl
jsem a triumfálnû pozdvihl sevfienou pûst. 

Charity se nenápadnû pfiesunula za mû a nacpala mi za
límec dvû hrsti snûhu. 

Zajeãel jsem, kdyÏ se mi mráz zahryzl do zad, a zaãal
jsem se vytfiepávat a poskakovat, abych dostal sníh z ob-
leãení. Dûti povzbuzovaly svoji matku hurónsk˘m fievem
a zaãaly házet koule, na co je napadlo. Pfii v‰em tom vzru-
‰ení a rozvernosti jsem si nev‰iml, Ïe jsme napadeni. AÏ
kdyÏ zhasla svûtla. 

Cel˘ blok se propadl do tmy – svûtla na dvorku za do-
mem Carpenterov˘ch, svûtla v okolních domech, pouliã-
ní osvûtlení, to v‰echno naráz zhaslo. Od snûhu se odrá-
Ïela jen tajemná, nezemská záfie. Stíny zívaly z míst, kde

12
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Harry Dresden / kniha desátá

pfiedtím Ïádné nebyly, a do nosu mû udefiil zápach nûãe-
ho, co bylo cítit jako skunk naloÏen˘ do sudu shnil˘ch
vajec. 

Vytrhl jsem plamennou hÛl ze závûsu na vnitfiní stranû
kabátu a fiekl jsem Charity: „Odveìte je dovnitfi.“

„Poplach,“ fiekla Charity mnohem klidnûj‰ím hlasem
neÏ já. „V‰ichni do úkrytu, jak jsme se to uãili.“

Sotva se dûti daly do pohybu, pfiihnala se snûhem tfii
stvofiení, která jsem v Ïivotû nevidûl. âas se zpomalil
vlivem adrenalinu vyplaveného do krve a já mûl pocit,
Ïe mám tak pÛl hodiny na to, abych si je v klidu pro-
hlédl. 

Stvofiení nebyla nijak zvlá‰È vysoká, moÏná tak sto se-
dmdesát centimetrÛ, ale byla pokrytá bílou srstí a pofiád-
n˘mi svaly. V‰echna mûla kozlí hlavy, ale rohy nebyly za-
hnuté dozadu, ale vytoãené dopfiedu jako u b˘kÛ. Nohy
s obrácen˘mi koleny mûla zakonãené kopyty a namísto
bûhu se pohybovala skákáním z nohy na nohu. Navíc vy-
padala líp neÏ Chicago Bull, coÏ znamenalo, Ïe mám co ãi-
nit s nûãím s nadpfiirozenou silou. 

Ale kdyÏ se nad tím zamyslím, nevzpomínám si, kdy
naposledy jsem mûl co do ãinûní s nûãím, co nemûlo nad-
pfiirozenou sílu, coÏ je jedna z nev˘hod ãarodûjnického
povolání. Chci tím fiíct, Ïe nûkteré vûci jsou samozfiejmû
silnûj‰í neÏ jiné, ale mé lebce je v podstatû jedno, jestli pa-
ranormální bouchaã zvedne lokomotivu, nebo jen Ïong-
luje s ledniãkami. 

Namífiil jsem plamennou hÛl na první cosi, kdyÏ vedle
mû s mûkk˘m Ïuchnutím dopadl kus snûhu. 

Udûlal jsem kotrmelec, vyskoãil na nohy a sklouzl stra-
nou. Jen o chlup jsem se tak vyhnul útoku ãtvrtého ãe-
hosi, co na mû skoãilo z domku na stromû, kter˘ tam sv˘m
dûtem postavil Michael. Zasyãelo to a zaprskalo. 

13
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Nemohl jsem s tím zákefiníkem ztrácet ãas. Zdvihl jsem
hÛl, jejíÏ konec ‰arlatovû Ïhnul, uvolnil jsem vÛli a zavr-
ãel: „Fuego!“

Z plamenné hole vytrysklo ohnivé kopí silné jako ruka
v zápûstí a spálilo horní polovinu tûla stvofiení na kus zãer-
nalého masa. Pfiebyteãné teplo promûnilo okolní sníh
v oblak pfiehfiáté páry. Soudû podle náfiadí mezi jeho no-
hama mu pára zpÛsobila vût‰í bolest neÏ samotn˘ plamen. 

Cosi padlo na zem a já jsem jen doufal, Ïe nehraje mrt-
vého brouka, protoÏe Carpenterovic dûti zaãaly jeãet. 

Rychle jsem se otoãil, pfiipravil jsem si hÛl, ale nemohl
jsem hned vypálit. Jedno z chlupat˘ch stvofiení se hnalo
za Danielem, nejstar‰ím z Mollyin˘ch bratrÛ. Mûl uÏ do-
cela sílu, zatínal prsty do límcÛ Harryho a Hope, nejmen-
‰ích dûtí, a utíkal s nimi jako port˘r s kufry. 

KdyÏ dobûhl ke dvefiím, byla ta stvÛra se sklonûn˘mi
rohy sotva tfii metry za ním. Daniel prolétl dvefimi, ko-
pancem je za sebou zavfiel a stvÛra do nich v plné rych-
losti udefiila hlavou. 

Netu‰il jsem, Ïe si Michael, stejnû jako já, nechal
v domû namontovat dvefie vyztuÏené ocelí. Dfievûné dve-
fie by pro nestvÛru zfiejmû nebyly Ïádnou pfiekáÏkou,
v tûch ocelov˘ch ale její hlava nechala jen tfiiceticenti-
metrovou prohlubeÀ. 

Odskoãila a chraplavû zafiiãela bolestí. Z jejích rohÛ se
valil d˘m, potácivû couvala a plácala do nich tfiíprst˘mi
drápat˘mi konãetinami. Jen málo vûcí takhle reagovalo
na styk s Ïelezem. 

Zb˘vající dvû cosi se rozdûlila. Jedno pronásledovalo
Charity, která nesla malou Amandu a o pfiekot utíkala
k dílnû, na kterou Michael pfiemûnil volnû stojící garáÏ.
Druhé vyrazilo za Molly, která pfied sebou hnala Alicii
a Matthewa. 

14
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Harry Dresden / kniha desátá

Nebyl ãas pomoci obûma skupinám, ani rozebírat mo-
rální dilema obtíÏné volby. 

Namífiil jsem hÛl na bestii pronásledující Charity. Plamen
ji zasáhl do kfiíÏe a podrazil nohy. Odhodilo ji to stranou na
stûnu dílny a Charity staãila i s dcerou probûhnout dovnitfi. 

Otoãil jsem plamennou hÛl na druhou pfií‰eru, i kdyÏ
jsem vûdûl, Ïe to bude pozdû. Pfií‰era sklonila rohy a bude
u Molly a jejích sourozencÛ dfiív, neÏ stihnu vypálit. 

„Molly!“
Moje uãednice popadla Alicii a Matthewa za ruku, vy-

dechla nûjaké slovo a v‰ichni tfii v ten okamÏik zmizeli. 
Pfií‰era prolétla místem, kde je‰tû pfied vtefiinou byli.

Nûco, co jsem ale nevidûl, ji udefiilo do kopyta a vyvedlo
z rovnováhy. V plné rychlosti se otoãila a rozhazovala ko-
lem sebe sníh. Zmocnila se mû náhlá euforie a p˘cha. Ten
zelenáã sice nedokázal vytvofiit pouÏiteln˘ ‰tít, ale závoje
sekala jakoby mimochodem. A dokázala se soustfiedit
a neztrácela rozvahu. 

Pfií‰era zpomalila, k˘vala hlavou sem a tam a pak si
v‰imla stop neviditeln˘ch nohou mífiících k domu. Vyda-
la dal‰í nadpfiirozen˘ skfiek a vydala se po nich. Neodva-
Ïoval jsem se vypálit, protoÏe byla v jedné linii s domem
CarpenterÛ. Zdvihl jsem tedy pravou ruku, silou vÛle jsem
aktivoval jeden ze tfiívrstv˘ch prstenÛ a vyslal jsem na to
cosi v˘ron surové energie. 

Neviditelná energie je zasáhla do kolen a podrazila tomu
nohy takovou silou, Ïe se to zhroutilo do snûhu. Stopy ve
snûhu spûchaly okolo k pfiedním dvefiím domu. Molly si
zfiejmû uvûdomila, Ïe bezpeãností dvefie moÏná nepÛjdou
kvÛli po‰kození otevfiít. Znovu jsem pocítil hrdost.

Ale ta rychle pominula, kdyÏ mû to cosi, co za m˘mi
zády hrálo mrtvého brouka, napálilo do kfiíÏe jako sírou
a zkaÏen˘mi vejci pohánûná lokomotiva. 

15
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Tvrd˘ úder rohÛ bolel jako ãert, ale ochranná magie
mého dlouhého koÏeného plá‰tû zabránila, aby mû pro-
bodly. Náraz mi vyrazil dech, hlava mi odlétla dozadu a já
jsem padl do snûhu. Vtefiinu jsem byl naprosto zmaten˘
a pak jsem zjistil, Ïe to stojí nade mnou a sápe se mi na zá-
tylek. Vtáhl jsem hlavu mezi ramena a pfiekulil jsem se,
ale jen proto, abych dostal kopytem do nosu. Kromû ved-
lej‰ího efektu rotujících hvûzdiãek to taky pfií‰ernû bolelo. 

SnaÏil jsem se dostat pryã, ale sotva jsem se h˘bal a to
cosi po mnû ‰lo. 

Charity vy‰la z dílny, v levé ruce svírala pofiádnou pa-
lici s tup˘m a ostr˘m koncem a v pravé profesionální
nastfielovaãku hfiebíkÛ. 

KdyÏ byla tfii metry od pfií‰ery, zvedla hfiebíkovaãku, za-
ãala maãkat spou‰È a pfiitom stále ‰la. Dûlalo to puf-puf-puf
a uÏ tak popálená nestvÛra vfie‰tûla bolestí. Vyskoãila do
vzduchu, nûkolikrát se zatoãila, padla na zem a tloukla se-
bou ve snûhu. Vidûl jsem, Ïe jí ze zad trãí dlouhé hfiebíky
a z ran stoupal koufi a krvácely zelenomodr˘m plamenem. 

Chtûla utéct, ale podafiilo se mi podrazit jí kopyta dfiív,
neÏ se pofiádnû postavila na nohy. 

Charity s divok˘m v˘kfiikem máchla palicí nad hlavou
a rozÈala tomu ãemusi lebku. Vytryskla zelenavá hmota
a dal‰í zelenomodré plameny, neÏ sebou nestvÛra napo-
sledy trhla. Její tûlo zaãal stravovat tajupln˘ plamen. 

Vstal jsem a plamennou hÛl stále drÏel v ruce. Zb˘va-
jící bestie byly sice ranûné, ale stále se dokázaly h˘bat.
Jejich Ïluté oãi s kosoãtvereãn˘mi zornicemi plály nená-
vistí a hladem. 

Odhodil jsem plamennou hÛl a popadl plechové hrab-
lo na sníh, které leÏelo u jedné ze snûhov˘ch pevností.
Charity pozvedla nastfielovaãku hfiebíkÛ a zamífiili jsme
k nestvÛrám. 

16
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Harry Dresden / kniha desátá

AÈ ty nestvÛry byly cokoli, rozhodnû se jim nechtûlo
bojovat se smrtelníky ozbrojen˘mi chladn˘m Ïelezem.
Obû se otfiásly zároveÀ, jako kdyby tvofiily jedinou bytost,
otoãily se a odskákaly do tmy. 

Stál jsem tam, lapal po dechu a rozhlíÏel se kolem. KaÏ-
dou chvíli jsem vyplivl trochu krve. Mûl jsem pocit, Ïe do
nosu mi nûkdo vlepil Ïhavé uhlíky. Krkem se mi propalo-
valy stfiíbrné drátky bolesti hyperflexe z té rány do zad
a kfiíÏ jsem cítil jako jednu velikou modfiinu.

„Jste v pofiádku?“ zeptala se mû Charity.
„Nadpfiirození,“ zamumlal jsem. „Proã nadpfiirození?“

17
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Kapitola druhá

„Je zlomen˘,“ fiekla Charity. 
„Myslíte?“ opáãil jsem. Lehce se dot˘kala mého nosu

a rozhodnû to nebylo nijak pfiíjemné, ale bûhem prohlíd-
ky jsem nehnul ani brvou. Chlapi to tak dûlají.

„Hlavnû Ïe není vyboãen˘,“ fiekl Michael a okopával si
sníh z bot. „Rovnání nosu patfií mezi vûci, na které se ne-
zapomíná.“

„Na‰els nûco?“ zeptal jsem se ho. 
Pfiik˘vl a opfiel meã v pochvû do rohu. Michael je

urostl˘, jen o pár centimetrÛ men‰í neÏ já, ale mnohem
svalnatûj‰í. Má lehce prokvetlé ãerné vlasy a krátkou
bradku. Obleãen˘ byl do dÏínsÛ, tûÏk˘ch bot a modrobí-
lé flanelové ko‰ile. „Ta mr‰ina tam stále leÏí. Je skoro celá
spálená, ale nerozplynula se.“

„Jo,“ pfiitakal jsem. „Nadpfiirození nepatfií tak úplnû do
duchovního svûta. Nechávají po sobû mrtvoly.“

Michael zabruãel. „Kromû toho tam byly je‰tû stopy, ale
to je v‰echno. Îádná známka, Ïe by se tu ti kozlové je‰tû
potloukali.“ Podíval se do jídelny, kde dûti u stolu vzru‰e-
nû mluvily a hltaly pizzu, kterou byl Michael v dobû pfie-
padení nûkde koupit. „Sousedi si myslí, Ïe ta svûtelná po-
dívaná byla od vybuchlého transformátoru.“

„To je pfiijatelné vysvûtlení.“
„Dûkuji Bohu, Ïe se nikomu nic nestalo,“ fiekl. Od nûho

to nebyla jen fráze. Myslel to doslova. ProtoÏe byl odda-
n˘m katolíkem a zfiejmû také proto, Ïe nosil svat˘ meã, do
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jehoÏ jílce byl zakován jeden hfieb z KfiíÏe. Otfiásl se a krát-
ce se na mû usmál. „A samozfiejmû tobû, Harry.“

„Podûkuj Danielovi, Molly a Charity,“ opáãil jsem. „Já
jsem tu náv‰tûvu jen trochu zamûstnal. Tvoje rodina do-
stala ty nejmen‰í do bezpeãí. „A nejvût‰í nakládaãku jim
dala Charity.“

Michael tázavû povytáhl oboãí a podíval se na svoji
Ïenu. „I tohle je její práce?“

Charity zrudla. Rychle posbírala zakrvácené kousky
plátna a obvazÛ a odnesla je spálit do krbu v ob˘váku.
Pfii mém povolání není dobré nechávat povalovat vzor-
ky krve, nehtÛ nebo vlasÛ tak, aby je mohl kdokoli na-
jít. Zatímco byla pryã, struãnû jsem Michaelovi popsal
prÛbûh boje. 

„Mojí nastfielovaãkou?“ za‰klebil se, kdyÏ se Charity vrá-
tila do kuchynû. „Jak jsi vûdûla, Ïe jsou to nadpfiirození?“

„Nevûdûla jsem to. Prostû jsem popadla, co bylo po
ruce.“

„Mûli jsme ‰tûstí,“ fiekl jsem.
Michael povytáhl oboãí. 
U‰klíbl jsem se na nûho. „Ne kaÏdá dobrá vûc, která se

pfiihodí, je boÏí zásah, Michaeli.“ 
„To je pravda. Ale radûji za tím vidím Jeho, pokud ne-

mám dobr˘ dÛvod vûfiit v nûco jiného. Pfiipadá mi to mno-
hem zdvofiilej‰í.“

Charity se postavila vedle svého manÏela. PfiestoÏe se
usmívali a hovofiili o pfiepadení lehk˘m tónem, v‰iml jsem
si, Ïe se pevnû drÏí za ruce a Charity kaÏdou chvíli za-
bloudí pohledem k dûtem, jako kdyby se chtûla ujistit, Ïe
tam stále jsou a jsou v bezpeãí. 

Najednou jsem si pfiipadal jako vetfielec. 
„Tak jo,“ fiekl jsem a zvedl jsem se. „Vypadá to, Ïe mám

nûjakou novou práci.“

19
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Michael pfiik˘vl. „Zná‰ dÛvod toho útoku?“
„To je právû ta práce.“ Pfii oblékání kabátu jsem se ‰kle-

bil bolestí, protoÏe jsem musel pohnout ztuhl˘m krkem.
„Myslím, Ïe ‰li po mnû. Útok na dûti mûl odvrátit pozor-
nost, aby mû ten tfietí mohl vzít zezadu.“ 

„Jste si jist˘?“ zeptala se Charity polohlasem.
„Ne. Je moÏné, Ïe mají stále je‰tû vztek kvÛli té záleÏi-

tosti v Arctis Toru.“ 
Charity pfiimhoufiila oãi. Arctis Tor je srdce Zimního

dvora, pevnost a svatynû nejsvûtûj‰í samotné královny
Mab. Jeden odporn˘ patron ze Zimy kdysi unesl Molly a já
a Charity jsme, s drobnou pomocí, ztekli vûÏ a silou Mol-
ly osvobodili. Neobe‰lo se to bez obrovského rambajzu
a podafiilo se nám pfii tom nakrknout celou hordu zlovol-
n˘ch nadpfiirozen˘ch. 

„Pro v‰echny pfiípady mûjte oãi otevfiené,“ fiekl jsem jí.
„A fieknûte Molly, Ïe chci, aby tady nûjak˘ ãas zÛstala.“

Michael se na mû úkosem podíval. „Abychom ji chrá-
nili?“

„Ne, myslím, Ïe vy budete potfiebovat její ochranu.“
Michael pfiekvapenû zamrkal. Charity nakrãila ãelo, ale

nic nefiekla.
Pok˘vl jsem jim a ode‰el. Molly se poslední dobou uÏ

nestavûla proti v‰emu, co jsem jí fiekl, b˘val to u ní reflex,
ale tohle byl nejlep‰í zpÛsob, jak se s ní nedohadovat.

Zavfiel jsem dvefie domu a nechal za sebou vÛni pizzy
a vzru‰ené ‰tûbetání dûtí. 

Listopadová noc byla tichá a velice chladná.
Potlaãil jsem tfias a spûchal k autu, otluãenému volks-

wagenu Brouk, kter˘ mûl pÛvodnû modr˘ lak, ale teì se
honosil smûsí ãervené, modré, zelené, Ïluté a nejnovûji
‰edé základovky na kapotû motoru, kterou nûkde sehnal
mÛj automechanik. Nûjak˘ neznám˘ ‰pr˘mafi, kter˘ se asi

20
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moc dívá na filmy od Disneyho, mi na kapotu motoru na-
sprejoval kruh a v nûm ãíslo 53, ale auto se jmenuje Mod-
r˘ brouk a tak to také zÛstane. 

Sedl jsem si dovnitfi a chvíli pozoroval teplé, zlatavé
svûtlo, které se linulo z domu. 

Pak jsem nastartoval a vyrazil k domovu.

21
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„A jsi si jist˘, Ïe to byli nadpfiirození?“ zeptal se Bob lebka. 
Zamraãil jsem se. „Kter˘m tvorÛm pfii styku s Ïelezem

a ocelí vzplane krev, Bobe? Myslím, Ïe poznám, kdyÏ mi
nadpfiirozen˘ zlomí nos.“

Byl jsem dole v laboratofii, do níÏ se z ob˘váku mého
suterénního bytu schází padacími dvefimi a po skláda-
cích dfievûn˘ch schÛdcích. Je to v podstatû betonová
místnost dost hluboko pod penzionem, v nûmÏ je mÛj
byt, aby v ní stále bylo chladno. V létû je to fajn. V zimû
uÏ zas tak ne. 

Laboratofi sestává z dlouhého stolu uprostfied a podél tfií
stûn se táhnou stoly a ponky. Kolem prostfiedního stolu
tak zÛstává úzká uliãka. Ponky jsou plné magického náãi-
ní a náfiadí a na stûny nad nû jsem zavûsil takové ty drá-
tûné poliãky, které dostanete za pár ‰upÛ ve Wal-Martu.
Na poliãkách mám spoustu rÛzn˘ch nádobek a podobn˘ch
vûcí, od olovem vyloÏené krabiãky po jutové pytle, od
Tupperware po koÏen˘ váãek vyroben˘, fakt nekecám,
z ‰ourku opravdového lva. 

Byl to dárek. Víc se neptejte.
Místnost osvûtlovaly svíãky a jejich svûtlo se odráÏelo

od miniaturních cínov˘ch budov na prostfiedním stole. Byl
to model Chicaga. Snesl jsem dolÛ psací stÛl pro Molly –
víc místa jsem nemohl postrádat – a její poznámky a roz-
rÛstající se sbírka náãiní zÛstávaly i v tom malém prosto-
ru peãlivû urovnané. 
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„No jo, vypadá to, jako kdyby ti nûkdo vyãítal Arctis Tor,“
fiekl Bob. Lebka, jejíÏ oãní dÛlky hofiely tlumen˘m oranÏo-
v˘m svûtlem, jako kdyÏ za rohem hofií svíãka, spoãívala na
vlastní poliãce na jinak holé stûnû. Na poliãce vedle lebky bylo
poházeno pÛl tuctu milostn˘ch románÛ. Sedm˘ spadl na zem
a zakr˘val ãást stfiíbrného vyvolávacího kruhu, kter˘ jsem si
tam udûlal. „Nadpfiirození nikdy nezapomínají, ‰éfe.“

Zavrtûl jsem hlavou, sebral spadlou knihu a poloÏil jsem
ji zpátky na polici. „Sly‰els nûkdy o podobn˘ch potvorách?“

„Moje vûdomosti o nadpfiirozen˘ch hájemstvích jsou
omezeny pfiedev‰ím na Zimu,“ odpovûdûl Bob. „Na nûco
podobného tûmhle chasníkÛm jsem je‰tû nenarazil.“

„Proã by na mû mûli b˘t na‰tvaní kvÛli bitvû u Arctis
Toru, Bobe? Zatracenû, vÏdyÈ jsme to ani nebyli my, kdo
zaútoãil na srdce Zimy. My jsme tam pfii‰li aÏ potom a po-
prali se s nûjak˘mi poskoky Zimy, ktefií unesli Molly.“

„MoÏná si to nûkdo ze zimních Sidhe objednal jako práci
na zakázku. Mohli by to b˘t wyldfae. Je jich víc neÏ ãeho-
koli jiného. Mohli to b˘t satyrové.“ Svûtlo v oãních dÛlcích
se rozjasnilo. „Vidûls nûjaké nymfy? Kde jsou satyrové, musí
b˘t poblíÏ jedna nebo dvû nymfy.“

„Ne, Bobe.“
„Urãitû? Nahá, neskuteãnû krásná dívka dost stará na

to, aby se vyznala a dost mladá, aby nemûla zábrany?“
„Pamatoval bych si, kdybych tam takovou vidûl,“ opá-

ãil jsem.
„Pff,“ ulevil si Bob a svût˘lka v oãních dÛlcích zklama-

nû zakolísala. „Ty neudûlá‰ nic pofiádnû, Harry.“
Zamnul jsem si zátylek. Bolest tím nijak nepolevila, ale

aspoÀ jsem se nûjak zamûstnal. „Tyhle kozlíky jsem uÏ
nûkde vidûl, nebo jsem o nich ãetl,“ fiekl jsem. „Nebo pfii-
nejmen‰ím o nûãem hodnû podobném. Kam jsem zaloÏil
spisy o blízk˘ch oblastech Neverneveru?“

23
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„Severní stûna, zelená plastová krabice pod ponkem,“
nasmûroval mû Bob okamÏitû. 

„Díky,“ opáãil jsem a vydoloval jsem zpod ponku tûÏ-
kou krabici. Byla plná povût‰inou v kÛÏi vázan˘ch pojed-
nání na rozliãná nadpfiirozená témata. Kromû jednoho,
coÏ byla sbírka komiksÛ Calvin and Hobbes. Jak se to sem
dostalo? 

Vybral jsem nûkolik knih a poloÏil je na stÛl, kde se na
modelu mûsta nacházelo jezero Michigan. Pfiitáhl jsem si
Ïidli a zaãal listovat. 

„Jak˘ byl ten v˘let do Dallasu?“ zeptal se mû Bob.
„Hmm? Aha, príma, príma. Nûkoho tam sledoval âern˘

pes.“ Podíval jsem se na mapu Spojen˘ch státÛ, nalepe-
nou na silném kartonu, která visela na stûnû pod Bobem.
Bezmy‰lenkovitû jsem z kartonu vytáhl zelen˘ ‰pendlík
a zapíchl ho do Dallasu v Texasu. Pfiipojil se tak k tuctu ze-
len˘ch a nûkolika málo ãerven˘m, které oznaãovaly plané
poplachy. „Spojili se se mnou pfies Paranet a já jim ukázal,
jak toho Fida dostat z mûsta.“

„Ta podpÛrná síÈ, kterou jste s Elaine rozjeli, je váÏnû
fajn,“ fiekl Bob. „Uãí stfievle, jak se spojit, kdyÏ je chce se-
Ïrat velká ryba.“

„Radûji to beru jako uãení vrabcÛ, jak se spojit, aby spo-
leãnû zahnali jestfiáby,“ fiekl jsem a vrátil jsem se na Ïidli. 

„KaÏdopádnû to v dlouhodobém mûfiítku pro tebe zna-
mená ménû nebezpeãí a ménû práce. Konstruktivní zbabû-
lost. Uznávám, Ïe je to mazané.“ Nasadil melancholick˘ tón.
„Sly‰el jsem, Ïe v Dallasu mají nejlep‰í stript˘zové kluby na
svûtû, Harry.“

ZpraÏil jsem Boba pohledem. „KdyÏ uÏ mi nepomáhá‰,
tak aspoÀ neru‰.“

„Ach,“ hlesl Bob. „Jasan.“ Román, kter˘ jsem poloÏil na
polici, se nûkolik vtefiin chvûl, pak vyskoãil, otoãil se a ote-
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vfiel se na první stranû. Lebka se otoãila ke knize a oranÏo-
vé svûtlo z jejích oãních dÛlkÛ dopadlo na stránky. 

Listoval jsem star˘m textem. Pak druh˘m. Tfietím. K sak-
ru, vûdûl jsem, Ïe v jednom z nich jsem nûco vidûl nebo ãetl. 

„Strhni z ní ‰aty!“ vykfiikl Bob. 
Bob lebka bere paperbackové romány velice váÏnû. Dal-

‰í stránku otoãil tak rychle, Ïe ji natrhl. Bob se ke knihám
chová je‰tû hÛfi neÏ já. 

„No vÏdyÈ to fiíkám!“ zahulákal Bob o nûkolik stran dál. 
„Nemohli to b˘t satyrové,“ mumlal jsem si nahlas a sna-

Ïil se sefiadit si my‰lenky. Nos mû pfií‰ernû bolel a s krkem
to nebylo vÛbec lep‰í. Taková bolest vás brzy zaãne niãit,
i kdyÏ jste ãarodûj, kterého uÏ odmala bombardovali ba-
sebalov˘mi míãky. „Satyrové mají lidské obliãeje. Tyhle
potvory je nemûly.“

„Kozodlaci?“ navrhl Bob. Otoãil stránku a pokraãoval ve
ãtení. Bob je duchem intelektu a fie‰ení mnoha úkolÛ na-
jednou zvládá lépe neÏ… vlastnû kdokoli. „Nebo dlakozy.“

PodráÏdûnû jsem po nûm stfielil pohledem. „NemÛÏu
uvûfiit, Ïe jsem to slovo vÛbec sly‰el.“

„Které?“ zeptal se Bob zvesela. „Kozodlaci?“
„Kozodlaci. Jsem si jist˘, Ïe bych mohl vést spokojen˘

a bohat˘ Ïivot, i kdybych tohle slovo nesly‰el, nebo si ne-
vybavil asociace s ním spojené.“

Bob se zasmál. „Ale no tak, Harry, nebuì takovej faj-
novka.“

„Kozodlaci,“ zabruãel jsem a pokraãoval jsem ve ãtení.
KdyÏ jsem doãetl pátou knihu, ‰el jsem si pro dal‰í dávku.
Bob pokfiikoval na svoji knihu, povzbuzoval pfii milost-
n˘ch scénách a r˘pal v ostatních, jako kdyby postavy byly
Ïiv˘mi herci na jevi‰ti. 

Kdybych byl bystr˘, mohlo mi to o Bobovi prozradit nûco
dÛleÏitého. KoneckoncÛ sám Bob byl v podstatû duchovním
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tvorem vytvofien˘m energií my‰lenek. Postavy v knize byly
z jistého pohledu v zásadû stejné – nebyly vidût, nebylo
moÏné se jich dotknout. Byly to pouze obrazy ve ãtenáfiovû
hlavû, konstrukty pfiedstavivosti a my‰lenek, jimÏ dala tvar
spisovatelova práce a schopnosti a ãtenáfiova fantazie. Sv˘m
zpÛsobem rodiãe.

Pokládal Bob, kdyÏ ty knihy ãetl a pfiedstavoval si v nich
popisované události, postavy za nûco jako sourozence?
Kolegy? Dûti? Mohl by se u bytosti, jako je Bob, vyvinout
nûjak˘ druhotn˘ smysl pro rodinu? Bylo to docela moÏ-
né. Vysvûtlovalo by to jeho neutuchající zájem o literatu-
ru, která se zab˘vá vznikem smrtelné rodiny.

Na druhou stranu se mohl na kniÏní postavy dívat stej-
nû jako nûktefií muÏi na nafukovací panny. Rozhodnû
jsem to nechtûl vûdût. 

Na‰tûstí bystr˘ nejsem.
Útoãníky jsem na‰el zhruba v polovinû osmé knihy

vãetnû obrázkÛ a popisÛ. 
„Do pytle,“ zabruãel jsem a opfiel jsem se. 
„Na‰els je?“ zeptal se Bob. 
„Jo.“ Zvedl jsem knihu, aby vidûl na ilustrace. Bylo to

mnohem pfiesnûj‰í vyobrazení útoãníkÛ neÏ na vût‰inû
policejních portrétÛ. „Jestli má ta kníÏka pravdu, pfiepad-
li mû gruffové.“

Bobovi upadla kniha na polici. Zachrãel. „Hm. ¤íká‰
gruffové?

Zamraãil jsem se na nûho a on se zaãal hihÀat. Lebka
chrastila. 

„Gruffové?“ smál se tlumenû. 
„Co je?“ ohradil jsem se dotãenû. 
„Jako v té dûtské fiíkance o tfiech kozlících The Three

Billy Goats Gruff?“ Lebka se fiehtala na celé kolo. „TvÛj za-
dek si podala dûtská fiíkanka?“

26
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„Nefiekl bych, Ïe si podali mÛj zadek.“
Bob se dusil smíchy a vzhledem k tomu, Ïe nemûl Ïád-

né plíce, to bylo zfiejmû úmyslné. „To proto, Ïe se nevidí‰,“
zasípûl. „Má‰ pfií‰ernû natekl˘ nos a dvû modfiiny. Vypa-
dá‰ jako m˘val. Co si drÏí vymknut˘ zadek.“

„Tys je nevidûl v akci. Byli silní a vÛbec ne hloupí.
A byli ãtyfii.“

„Jako ãtyfii jezdci!“ zvolal. „AÏ na ty drobné rozdíly.“
Zamraãil jsem se je‰tû víc. „Dobfie, dobfie. Jsem rád, Ïe

jsem tû pobavil.“
„Ach, to rozhodnû,“ opáãil Bob a hlas se mu tfiásl smí-

chem. „Pomoc, pomoc! Billy Gruff!“
ZpraÏil jsem ho pohledem. „Nûco ti uniká, Bobe.“
„Ale nemÛÏe to b˘t taková sranda jako to, co jsem uÏ

sly‰el. Vsadím se, Ïe v‰ichni Sidhe v Zimû se chechtají.“
„Nechechtají. To je právû ono. Gruffové pracují pro

Léto. Jsou nûco jako policie královny Titanie.“
Bob se okamÏitû pfiestal smát. „Ach.“
Pfiik˘vl jsem. „Po té záleÏitosti v Arctis Toru bych po-

chopil, kdyby po mnû ‰el nûkdo ze Zimy. Nikdy mû nena-
padlo, Ïe budu mít tenhle problém s Létem.“

„No, sv˘m zpÛsobem jsi pfiivodil smrt dcery královny
Titanie tisícovkou ãepelí,“ poznamenal Bob.

„Jo,“ zabruãel jsem. „Ale proã by posílala gorily aÏ teì?
To mohla udûlat uÏ pfied lety.“

„Takoví jsou nadpfiirození,“ opáãil Bob. „Logika není je-
jich silnou stránkou.“

„Îivot by byl tak jednoduch˘.“ Klepal jsem prstem do
knihy a pfiem˘‰lel jsem. „Jsem si jist˘, Ïe v tom bude je‰-
tû nûco víc.“

„Jak vysoko stojí gruffové v hierarchii Léta?“ zeptal se Bob.
„Celkem vysoko. AspoÀ jako skupina. Mají povûst za-

bijákÛ trollÛ. MoÏná odtud pochází ta dûtská r˘movaãka.“
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„Zabijáci trollÛ,“ fiekl Bob. „Trollové. Jako osobní stráÏ-
ci Mab, jejichÏ kusy jsi na‰el rozeseté kolem Arctis Toru?“

„Správnû. Ale co jsem tam udûlal, na‰tvalo Zimu, ne
Léto.“

„VÏdycky jsem obdivoval tvoji schopnost na‰tvat jen
jednu stranu.“

Potfiásl jsem hlavou. „Ne. Musel jsem udûlat nûco, co se
nûjak dotklo Léta.“ Nakrãil jsem ãelo. „Nebo pomohlo
Zimû. Bobe, ví‰…“

Zaãal zvonit telefon. Jednou se Molly málem pfiizabila,
kdyÏ se po schÛdkách hnala zvednout sluchátko, proto
jsem ze zásuvky v loÏnici natáhl prodluÏovák aÏ sem dolÛ.
Staré natahovací hodiny na polici ukazovaly po pÛlnoci.
Nikdo mi nevolá tak pozdû, pokud není nûjak˘ prÛ‰vih.

„NezapomeÀ, cos mi chtûl,“ fiekl Bob. 
„To jsem já,“ fiekla Murphyová, kdyÏ jsem zvedl slu-

chátko. „Potfiebuju tû.“ 
„No ne, serÏantko, koneãnû jsi to pfiiznala. UÏ chybí jen

romantická hudba.“
„Mluvím váÏnû.“ Mûla unaven˘, napjat˘ hlas.
„Kde?“
Dala mi adresu a zavûsili jsme.
Teì uÏ jen zfiídka dostávám práci od Chicagského po-

licejního sboru a mezi tím a m˘mi ãast˘mi cestami do ji-
n˘ch mûst v rámci povinností StráÏce jsem si jako de-
tektiv zrovna nohy neu‰oupal. MÛj pfiíjem StráÏce Bílé
rady sice staãí, abych nezbankrotoval, ale mÛj bankovní
úãet zvolna vykrvácel do té míry, Ïe jsem si opravdu ne-
mohl dovolit vyh˘bat se tuãn˘m ‰ekÛm.

Potfieboval jsem tu práci.
„To byla Murphyová. SluÏební hovor.“
„Co jiného by to mohlo b˘t, takhle pozdû v noci?“ sou-

hlasil Bob. „Pofiádnû si hlídej záda, ‰éfe.“
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„Proã mi to fiíká‰?“ zeptal jsem se a vklouzl jsem do ka-
bátu. 

„Nevím, jak moc se vyzná‰ v dûtsk˘ch r˘movaãkách,
ale jestli si vzpomíná‰, v téhle bylo nûkolik bratrÛ.“

„Jo, a kaÏd˘ byl vût‰í a drsnûj‰í neÏ ten pfiedchozí.“
Vyrazil jsem za Murphyovou.
Kozodlaci. Kristova noho.
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Stál jsem tam a sledoval oheÀ jako v‰ichni ostatní, kdyÏ
mi místní polda pfiivedl Murphyovou.

„Je naãase,“ fiekla napjatû. Nadzdvihla policejní pásku
a pokynula mi. Na klopû kabátu jsem uÏ mûl pfiipnutou
malou plastovou placku policejního konzultanta. „Proã ti
to trvalo tak dlouho?“

„Na silnicích je tfiicet ãísel snûhu a stále snûÏí,“ odpovû-
dûl jsem. 

Vzhlédla ke mnû. Karrin Murphyová je nesmírnû drob-
ná, a v silné zimní bundû vypadala je‰tû men‰í. Velké heb-
ké vloãky se jí usazovaly na zlat˘ch vlasech, tfipytily se na
fiasách a oãi pod nimi získávaly odstín ledovcové modfii. „To
tvoje autíãko uvízlo v závûji, co? Co to má‰ s obliãejem?“

Rozhlédl jsem se. „Koulovali jsme se.“
„Zfiejmû jsi prohrál,“ zabruãela Murphyová. 
„Mûlas vidût ty ostatní.“
Stáli jsme pfied mal˘m, ãtyfipatrov˘m domem, kter˘

nûco poslalo k ãertu.
Celé prÛãelí bylo pryã, jako kdyby je nûkdo odsekl ob-

rovskou sekerou. Pokud to dovolil hust˘ závoj prachu,
d˘mu a snûhu, mohli jste zahlédnout stropy a interiéry
prázdn˘ch bytÛ. Uvnitfi místy hofielo a plameny v zimním
a koufiovém hávu vypadaly neskuteãnû. Trosky se vyvali-
ly na ulici a po‰kodily i nûkteré domy na druhé stranû. Po-
licejní kordon drÏel v‰echny lidi nejménû blok od místa
poÏáru. V‰ude se válely úlomky cihel, stfiepy a kusy Ïele-
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za. Vzduch byl ‰tiplav˘ a páchl koufiem z vûcí, které nikdy
nemûly pfiijít do ohnû.

Navzdory poãasí se kolem policejního kordonu shro-
máÏdilo nûkolik stovek lidí. Nûjak˘ podnikavec prodával
horkou kávu z obrovsk˘ch termosek a mnû nebylo líto vy-
klopit dolar za polystyrenov˘ kelímek kafe, su‰enou sme-
tanu a sáãek cukru. 

„Je tady spousta poÏárních aut, ale jen jedna sanitka,“
poznamenal jsem. „A posádka pije kafe, zatímco v‰ichni
ostatní se klepou zimou.“ Napil jsem se. „Parchanti.“

„Ten dÛm nebyl obydlen˘,“ fiekla Murphyová. „Právû
ho rekonstruovali.“

„Nikomu se nic nestalo. To je plus.“
Murphyová mi vûnovala tajemn˘ pohled. „Souhlasil

bys s tím, Ïe tvoje práce bude neoficiální? Per diem?“
Usrkl jsem trochu kávy, abych zakryl ú‰klebek. Mám

radûji, kdyÏ je to aspoÀ na dva dny. „Poãítám, Ïe mûsto
zrovna neopl˘vá penûzi na konzultanty, co?“

„Oddûlení zvlá‰tního vy‰etfiování dává stranou peníze
na kafe pro pfiípad, Ïe bychom tû nûkdy potfiebovali.“

Tentokrát jsem se ani nesnaÏil zakr˘t ú‰klebek. Vzít
peníze od mûsta je jedna vûc. Ale vzít peníze od poldÛ
z Oddûlení zvlá‰tního vy‰etfiování je nûco jiného.

Oddûlení zvlá‰tního vy‰etfiování funguje u místní poli-
cie jako bazénov˘ filtr. Vûci, ke kter˘m se nehlásí Ïádné
jiné oddûlení, spadnou do OZV. Ve valné vût‰inû pfiípadÛ
jde o hrubou nádeniãinu, která se nikomu nechce dûlat,
takÏe OZV vy‰etfiuje v‰echno od de‰tû Ïab po zvuky, které
vypadají, jako kdyby se rvali psi, aÏ po ãupakabru, která
z kanálu obtûÏuje domácí mazlíãky. Byla to bez legrace v‰i-
vá práce a v dÛsledku toho mûsto pohlíÏelo na OZV jako
na útulek pro neschopné. To sice nebyla pravda, ale pfií-
slu‰níci OZV mûli obecnû nûkteré shodné rysy – byli dost
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inteligentní na to, aby si kladli otázky, kdyÏ nûco nedáva-
lo smysl, a mûli neomluviteln˘ nedostatek talentu pro
plavbu v temn˘ch vodách úfiednického zákulisí.

KdyÏ serÏantka Murphyová je‰tû byla poruãíkem
Murphyovou, byla také velitelkou OZV. Byla degradová-
na, protoÏe zmizela na ãtyfiiadvacet kritick˘ch hodin jisté-
ho vy‰etfiování. Sotva mohla nadfiízen˘m fiíct, Ïe v té dobû
zrovna dob˘vala ledovou pevnost v pfiilehlé oblasti Ne-
verneveru. OZV teì velel její star˘ partner poruãík John
Stallings a vedl je s hodnû ofiezan˘m a pofiádnû podváza-
n˘m rozpoãtem. 

Proto ten nedostatek v˘Ïivné práce pro jediného profe-
sionálního ãarodûje v Chicagu. 

Nemohl jsem si vzít jejich peníze. Rozhodnû se v nich
neváleli. Ale mûli svoji hrdost. Ale ani tak jsem si je ne-
mohl vzít. 

„Per diem? MÛj bankovní úãet je na tom hÛfi neÏ mo-
rální cítûní tabákového lobbisty. Udûláme to od hodiny.“

Murphyová na mû chvilku zírala a pak váhavû, ale
vdûãnû pfiik˘vla. Hrdost obãas nepfieváÏí praktickou strán-
ku vûci. 

„Tak o co tady jde. Îháfiství?“
Pokrãila rameny. „Nûjak˘ v˘buch. MoÏná nehoda.

MoÏná ne.“
Mlaskl jsem. „No jo, k pravdûpodobn˘m nehodám mû

volá‰ v jednom kuse.“
„Pojì.“ Vytáhla z kapsy bundy rou‰ku a nasadila si ji. 
Vyndal jsem ‰átek a omotal jsem si ho kolem úst a nosu.

Teì uÏ jsem potfieboval jen kovbojsk˘ klobouk a ostruhy.
Pracky nahoru, fe‰áku.

Podívala se na mû, ale pod rou‰kou jsem z její tváfie ne-
dokázal nic vyãíst. Vedla mû k budovû pfiilehlé k poloroz-
bofienému domu. Tam na nás ãekal její parÈák. 
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Rawlins je statn˘ padesátník lehce pfies váhu a mûkk˘
asi jako lokomotiva. Nechal si narÛst prokvetlou bradku,
která ostfie kontrastovala s jeho tmavou pokoÏkou, a pfies
uniformu si oblékl obno‰en˘ zimník. 

„Dresdene, rád vás vidím,“ fiekl uvolnûnû.
Potfiásl jsem mu rukou. „Co dûlá noha?“
„Bolí mû, Ïe asi budete chtít, abych ode‰el,“ fiekl vûcnû.

„Au.“
„Bude pro vás lep‰í, kdyÏ to zatluãete,“ fiekla Murphy-

ová a zaloÏila si ruce na prsou. Bystr˘ pozorovatel by to
mohl brát jako v˘raz tvrdohlavosti. „Musíte Ïivit rodinu.“

Rawlins si povzdechl. „Jo, jo. Budu na ulici.“ Pok˘vl mi
a ode‰el. Stfielná rána na noze se mu dobfie zahojila, ani
nekulhal. Mûl ‰tûstí. Já taky. To já jsem ho do toho prÛ‰-
vihu dostal. 

„Zatlouct?“ zeptal jsem se Murphyové. 
„Nejde o nic konkrétního, ale lidé mimo OZV dali jas-

nû najevo, Ïe jste persona non grata.“
To trochu zabolelo. „Aha, no jasnû. ZpÛsob, jak˘m po-

máhám chicagské policii fie‰it vûci, se kter˘mi si neví rady,
je prostû neomluviteln˘,“ fiekl jsem o nûco nedÛtklivûji,
neÏ jsem mûl v úmyslu. 

„Já vím,“ opáãila Murphyová. 
„Jsem ‰Èastn˘, Ïe mû neobvinili ze zneuÏití pravomocí

a naru‰ování spoleãenského fiádu a nezavfieli.“
Murphyová znavenû mávla rukou. „VÏdycky se nûco

najde. Organizace takhle prostû fungují.“
„Jen s tím rozdílem, Ïe kdyÏ se v country klubu na nû-

koho na‰tvou, tak ho vyrazí, ale nikdo pfii tom neumfie.
Vût‰inou.“

Zadívala se na mû. „Co chce‰, abych s tím udûlala, Harry?
Musela jsem se pfií‰ernû snaÏit, jen abych si udrÏela tuhle
zatracenou práci. Nemám nejmen‰í ‰anci, Ïe budu je‰tû
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nûkdy velet, natoÏ abych se dostala na post, odkud bych
mohla úãinnû ovlivÀovat zmûny ve vedení policie.“

Zatnul jsem zuby. Cítil jsem, jak rudnu. Nefiekla to, ale
o velení a budoucí záfiivou kariéru pfii‰la proto, Ïe mi kry-
la záda. „Murph…“

„Ne,“ ‰tûkla moÏná zbyteãnû chladnû. „VáÏnû bych to
ráda vûdûla, Dresdene. KdyÏ se do toho mûstu nechtû-
lo, platila jsem tû ze své kapsy. Ostatní z OZV hází do
prasátka, co mÛÏou, abychom tû zaplatili, aÏ tû budeme
doopravdy potfiebovat. Nebo bych podle tebe mûla vzít
noãní brigádu v obãerstvení, abych zaplatila tvoje ho-
noráfie?“

„K ãertu, Murph. Nejde pfiece o peníze. Nikdy ne‰lo
o peníze.“

Pokrãila rameny. „Tak na co si stûÏuje‰?“
Chvilku jsem o tom uvaÏoval a pak jsem fiekl: „KvÛli

tomu, aby sis udrÏela svoji práci, nemusí‰ tancovat, jak ka-
riéristé pískají.“

„Ne,“ opáãila stfiízliv˘m tónem. „Ne v racionálním svû-
tû. Ale pokud sis nev‰iml, takov˘ svût se nejspí‰ nachází
nûkde úplnû jinde. A mám takov˘ pocit, Ïes jednou nebo
dvakrát taky musel dobûhnout své nadfiízené.“

„Pchá,“ fiekl jsem. „A tu‰é.“
Pousmála se. „Je to na houby, ale tak to prostû je. UÏ jsi

dokÀuãel?“
„K ãertu s tím. Do práce.“ 
Murphyová pok˘vla k sutí zavalené uliãce mezi po‰ko-

zen˘m domem a sousední budovou. Vykroãili jsme tam
a cestou pfielézali cihly a popadané trámy. 

Sotva po metru mû do nosu udefiil ‰tiplav˘ puch síry,
kter˘ pfiehlu‰il i zápach z rozbofieného domu. Takhle smr-
dí jen jedna vûc. 

„Zatracenû,“ zabruãel jsem. 
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„¤íkala jsem si, Ïe je mi ten smrad nûjak povûdom˘.
Jako tam v té pevnosti.“ Podívala se na mû. „A… i jinde
jsem to cítila.“

Dûlal jsem, Ïe jsem si jejího pohledu nev‰iml. „Jo. Pe-
keln˘ oheÀ.“

„A je toho je‰tû víc,“ fiekla Murphyová polohlasem. „Pojì.“
Prodírali jsme se uliãkou, dokud jsme neminuli zhrou-

cenou ãást budovy. Staãil jeden krok a trosky konãily
a vedle nás se opût tyãila zeì. Hranice mezi zbofienou
ãástí a zbytkem budovy se nepravidelnû tyãila vzhÛru do
prachu, snûhu a koufie, aÏ na ãást zdi nûjak˘ch sto se-
dmdesát centimetrÛ nad zemí. 

Tam nepravidelnou, zubatou ãáru zdiva a zkroucen˘ch
traverz naru‰oval dokonale hladk˘ pÛlkruh vykousnut˘
do zdi.

Nakrãil jsem ãelo a naklonil jsem se blíÏ. Puch Pekelné-
ho ohnû byl silnûj‰í a já si uvûdomil, Ïe nûco si propálilo
cestu skrz cihlovou zeì. Proud energie, kter˘ fungoval
jako obrovsk˘ vrták. Musel b˘t nepfiedstavitelnû hork˘,
kdyÏ odpafiil cihly, beton i ocel a okraje zbylé poloviny
otvoru byly roztavené a hladké jako sklo. 

KaÏd˘ pfiirozen˘ zdroj tak obrovského Ïáru by vyvolal
takovou tepelnou vlnu, Ïe by uliãku, v níÏ jsme stáli, se-
Ïehla na uhel. Ta byla ale v místech, kde nebyla zasypána
troskami, plná obvyklého mûstského harampádí a odpadu
a navíc snûhu, kter˘ sem za nûkolik hodin nachumelil. 

„¤ekni nûco,“ hlesla Murphyová. 
„Tohle neudûlal Ïádn˘ normální oheÀ.“
„Jak to myslí‰?“
Rozpfiáhl jsem ruce. „OheÀ vyvolan˘ magií je ãist˘

oheÀ, Murph. MÛÏe‰ samozfiejmû vyvolat obrovsk˘ Ïár
a energii, ale jakmile to udûlá‰, chová se jako Ïár. Musí se
chovat podle zákonÛ termodynamiky.“
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„TakÏe mojo,“ fiekla Murphyová.
„No, technicky vzato mojo není…“
Povzdechla si. „Jde tady o magii, nebo ne?“
Jako by to dost neprozrazoval puch Pekelného ohnû.

„Jo.“
Murphyová pfiik˘vla. „Ty vyvolává‰ oheÀ v jenom kuse.

Vidûla jsem ho dûlat spoustu vûcí, které jako normální
oheÀ nevypadají.“

„Ach, jistû,“ fiekl jsem a pfiidrÏel jsem dlaÀ nad plame-
nem propálenou cihlou. Byly je‰tû teplé. „Jakmile ho ale
chce‰ ovládat, potfiebuje‰ dal‰í energii, abys ho soustfiedi-
la poÏadovan˘m smûrem. Ovládnutí energie vyÏaduje
stejné úsilí jako samotn˘ oheÀ, ne-li vût‰í.“

„Dokázal bys nûco takového?“ zeptala se a ukázala na
dÛm. 

Kdysi by takovou otázku poloÏila jin˘m tónem a já
bych pfiem˘‰lel, jestli v tûch rukách v kapsách drÏí pistoli
nebo Ïelízka. Ale to uÏ je dávno. A tehdy bych jí zfiejmû
nedal tak pfiímou odpovûì jako teì. 

„Ani za celé peklo,“ fiekl jsem ti‰e a nemyslel jsem to ani
moc metaforicky. „Pfiedev‰ím jsem si jist˘, Ïe bych nedo-
kázal shromáÏdit tolik energie. A i kdybych to dokázal, ne-
mûl bych uÏ sílu, abych ji ovládl.“ Zavfiel jsem oãi a hledal
jsem zbytkové stopy síly v okolí, ale pád budovy a násled-
n˘ pohyb prachu, snûhu a koufie zastfiel jakékoli souvislé
stopy, které by mi mohly naznaãit, jak˘m zpÛsobem bylo
dílo vytvofieno.

Ale v‰iml jsem si nûãeho jiného. Povrch fiezu nebyl kol-
m˘ ke stûnû budovy. Byl pod úhlem. Zamraãil jsem se
a ohlédl, abych si sklon otvoru spojil se stûnou budovy na
protûj‰í stranû. 

Murphyová mû znala natolik, aby vûdûla, Ïe jsem na
nûco narazil, a já ji znal natolik, abych vûdûl, Ïe ty vrásky
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nad nosem má od toho, jak se ze v‰ech sil pfiemáhá, aby
mlãela a nechala mû pracovat. 

Vstal jsem a ‰el na druhou stranu uliãky. Stûnu pokr˘-
val slab˘ povlak snûhu a prachu.

„Pozor na oãi,“ zamumlal jsem a pfiivfiel jsem víãka. Pak
jsem pozdvihl pravou ruku, soustfiedil vÛli a za‰eptal jsem:
„Ventas reductas.“ 

Vyvolal jsem vítr, ale nebyl to ten prudk˘ poryv, jak˘
jsem obvykle pouÏíval. Byl mnohem mírnûj‰í a rovno-
mûrnû proudil z mé nataÏené ruky. Pfii práci s Molly jsem
mûl ãas znovu se zam˘‰let nad mnoha m˘mi základními
evokacemi, rychlou a hrubou magií, kterou ãarodûjové
pouÏívají v zoufal˘ch a vypjat˘ch situacích. SnaÏil jsem se
nauãit to kouzlo Molly, ale nemûla tolik hrubé síly jako já
a v podstatû by ji omráãilo, kdyby vyvolala prudk˘ poryv
vûtru. Zmûnil jsem tedy zpÛsob uãení, aby bez obtíÏí zvlá-
dala trochu vzdu‰né magie. Nakonec jsme získali pfiijatel-
nou napodobeninu elektrického fénu.

PouÏil jsem fénové kouzlo, abych ze stûny opatrnû sfoukl
prach a sníh. Trvalo mi to asi minutu a pÛl, a kdyÏ jsem
skonãil, ucítil jsem kromû síry je‰tû nûco jiného. „Tuplo-
vanû zatracenû.“

Murphyová ke mnû pfiistoupila s baterkou a posvítila
na stûnu. 

Znamení bylo namalováno nûãím hust˘m a hnûd˘m,
co bylo cítit jako krev. Napfied jsem si myslel, Ïe je to pen-
tagram, ale hned jsem si v‰iml rozdílÛ. 

„Je lidská, Harry?“ hlesla Murphyová. 
„Nejspí‰. Lidská krev je nejlep‰ím inkoustem, jak˘ mÛ-

Ïe‰ pouÏít pro symboly u takov˘ch vysokoenergetick˘ch
kouzel, jako je tohle. Nenapadá mû nic, co by dokázalo
shromáÏdit mnoÏství energie potfiebné ke zbofiení takové-
ho domu.“
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„To je pentagram, Ïe jo? Jako ten, co nosí‰.“
Zavrtûl jsem hlavou. „Jin˘.“
„V ãem?“ U‰klíbla se jedním koutkem. „Tedy kromû té

krve.“
„Pentagram je symbol fiádu,“ fiekl jsem ti‰e. „Pût vrcho-

lÛ, pût stran. Pfiedstavují síly vzduchu, zemû, vody, ohnû
a ducha. Je uzavfien˘ v kruhu, jeho vrcholy se dot˘kají
opsaného kruhu. Pfiedstavuje síly magie ovládané ãlovû-
kem. Síla vyváÏená omezením.“ Ukázal jsem na symbol.
„Vidí‰ tohle? Vrcholy hvûzdy sahají daleko ven z kruhu.“

Zamraãila se. „Co to znamená?“
„Nemám zdání.“
„Sakra. Ty za ty prachy stojí‰.“
„Ha, ha. Hele, i kdybych ten symbol uÏ nûkdy pfiedtím

vidûl, pro rÛzné lidi mÛÏe znamenat rÛzné vûci. Napfiíklad
hinduisté a nacisti chápou svastiku úplnû jinak.“

„MÛÏe‰ to zkusit odhadnout?“
Pokrãil jsem rameny. „Jen tak z hlavy? Nepfiíjemnû mi

to pfiipomíná kombinaci pentagramu a symbolu anarchis-
tÛ. Magie bez zábran.“

„âarodûj anarchista?“ zeptala se.
„Je to odhad.“ Instinkt mi fiíkal, Ïe byl také hodnû do-

br˘, ale mûl jsem pocit, Ïe Murphyová má stejn˘ dojem.
„K ãemu ten symbol slouÏí? Co má za úãel?“
„OdráÏí sílu. Myslím, Ïe energie, která se prohnala tím

domem, se odrazila od tohoto znamení, coÏ znamená…“
Zatímco jsem mluvil, proplouval jsem logickou kaskádou.
„CoÏ znamená, Ïe ta energie musela napfied odnûkud pfii-
jít.“ Pomalu jsem se otoãil a odhadoval jsem úhly. „Pfiícho-
zí paprsek musel projít pfiímo zfiícenou ãástí budovy a…“

„Paprsek?“
Ukázal jsem na polokruhovou díru ve zbofiené zdi. „Jo.

Tepelná energie. A bylo jí hodnû.“
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ProhlíÏela si otvor. „Nezdá se, Ïe je dost veliká, aby tu
budovu poslala k zemi.“

„To není,“ souhlasil jsem. „Ani kdyby vznikla explozí.
Ale tohle je jen vyvrtaná díra. Energie, která ji vytvofiila,
mohla zpÛsobit poÏár, ale ne shodit celé prÛãelí.“

Murphyová se zamraãila a naklonila hlavu. „Tak co
tedy?“

„Dûlám na tom,“ zabruãel jsem. Srovnával jsem si úhly
a ‰el uliãkou. Hasiãi mûli stále plno práce, a neÏ jsme do-
‰li do ulice za domem, museli jsme pfiekroãit nûkolik ha-
dic. Pfie‰el jsem na druhou stranu a ‰el podél domu se
zdviÏenou rukou a hledal zbytkovou magii. Îádnou jsem
nena‰el, ale znovu jsem ucítil Pekeln˘ oheÀ a jen o pár
metrÛ dál jsem na‰el dal‰í zvlá‰tní pentagram, stejn˘ jako
ten první a také skryt˘ pod tenk˘m popra‰kem snûhu.

Pokraãoval jsem kolem zfiícené budovy ve smûru hodi-
nov˘ch ruãiãek. Na jeho dal‰í stranû jsem na‰el dva sym-
boly na nepo‰kozeném domû a dal‰í pfies ulici naproti b˘-
valému prÛãelí. Pak jsem dokonãil kruh a vrátil se
k na‰emu prvnímu symbolu.

Pût odrazov˘ch bodÛ, které navedly vskutku dûsivé
mnoÏství energie skrz dÛm, vytváfielo jeden velik˘ obrazec. 

„Je to pentagram,“ fiekl jsem ti‰e.
Murphyová se zamraãila. „CoÏe?“
Dotkl jsem se hladkého v˘vrtu ve zdi zniãeného

domu. „Ten paprsek energie, která se v tomhle místû
prohnala domem, byl jednou stranou pentagramu. Pûti-
cípé hvûzdy.“

Murphyová se na mû nechápavû podívala.
Sáhl jsem do kapsy a vyndal kousek kfiídy. „Dobfie, po-

dívej. Tohle se v‰ichni uãí kreslit uÏ v základní ‰kole, viì.“
Na volné místo na zdi jsem naãrtl hvûzdu – pût tahÛ kfií-
dou vytvofiilo pût bodÛ. „Jasn˘?“
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„Jasn˘,“ odpovûdûla Murphyová. „To dostane‰ od uãi-
telky, kdyÏ má‰ za A.“

„Dal‰í pfiíklad symbolÛ, které mají rÛzn˘ v˘znam. Ale
podívej se tady doprostfied.“ Vybarvil jsem uzavfien˘ tvar
uvnitfi hvûzdy. „To je pûtiúhelník, vidí‰? Stfied pentagra-
mu. Tam vkládá‰ cokoli, co potfiebuje‰ zadrÏet.“

„ZadrÏet?“
„Pentagram jako tenhle je symbolem síly. Má spoustu

vyuÏití podle toho, jak˘m zpÛsobem ho pouÏije‰. Ale nej-
ãastûji se pouÏívá k izolování nebo zadrÏení bytosti.“

„Myslí‰ tfieba pfii vyvolání démona,“ fiekla Murphyová. 
„Jistû. Ale kdyÏ ví‰ jak na to, mÛÏe‰ ho pouÏít i k lape-

ní jin˘ch vûcí. Vzpomíná‰ si na silov˘ kruh u Harleyho
MacFinna? V nûm tvofiilo pentagram pûr svíãek.“

Murphyová se zachvûla. „Vzpomínám. Ale ten nebyl
takhle velik˘.“ 

„Ne. A ãím vût‰í udûlá‰, tím víc energie potfiebuje‰, abys
ho udrÏela v chodu. Nikdy jsem nesly‰el o Ïádném, kter˘
by na svoji aktivaci potfieboval tolik energie.“

Ve vrcholcích hvûzdy jsem nakreslil malá X, táhl
jsem kfiídou od jednoho k druhému a zdÛraznil jsem
strany vzorového pentagramu. „Chápe‰? Paprsek po-
stupoval od jednoho reflektoru k druhému a cestou
propálil díry do budovy. Reflektory vytvofiily z paprsku
jeden obrovsk˘ pentagram, víceménû na úrovni první-
ho podlaÏí.“

Murphyová zamraãenû zkoumala jednoduch˘ náãrtek.
„Stfied toho obrazce nemohl pokr˘t celou budovu.“

„Ne. Potfieboval bych dobrou mapu, abych si mohl b˘t
jist˘, ale myslím, Ïe stfied pentagramu byl asi ‰est metrÛ
za vchodov˘mi dvefimi. Proto se zfiítilo jenom prÛãelí.“

„TakÏe ta exploze vze‰la zevnitfi toho pentagramu? Ma-
gické TNT?“
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Pokrãil jsem rameny. „Exploze pfii‰la zevnitfi stfiedu pen-
tagramu, ale nemuselo to nezbytnû b˘t z pentagramu.
Mohlo to b˘t nûjaké úplnû bûÏné zafiízení.“

„Pfiímo uprostfied obrovského, stra‰idelného pentagra-
mu?“ zeptala se.

„MoÏná,“ pfiik˘vl jsem. „To záleÏí na tom, k ãemu mûl
pentagram slouÏit. A abych to zjistil, musím vûdût, kter˘m
smûrem mûl sever.“ Opsal jsem krouÏek kolem nejvy‰‰í-
ho vrcholu pentagramu. „Myslím tím smûr první ãáry.“

„Má to nûjak˘ v˘znam?“
„Jo. Skoro kaÏd˘ ho kreslí tak, jak jsem to udûlal já.

První ãára vede z dolního levého rohu do nejvy‰‰ího vr-
cholu. Tak se kreslí, kdyÏ chce‰ nûco chránit, odehnat nûco
z urãitého místa nebo zahnat spirituální bytost.“

„TakÏe to mohlo b˘t kouzlo k zapuzení?“
„Jo,“ zabruãel jsem. „Nebo nûãemu otevfielo prÛchod.“
„CoÏ by, soudû podle tvého v˘razu, bylo zlé.“
„Já…“ Zavrtûl jsem hlavou. Ani jsem nechtûl vûdût,

jaká hrÛza by k proniknutí do na‰eho svûta potfiebovala
tak obrovsk˘ pentagram. „Myslím, Ïe kdyby tím penta-
gramem pro‰lo nûco úmûrné jeho velikosti, nehofiela by
jen jedna budova.“

„Ach,“ hlesla Murphyová. 
„Hele, dokud nevím, k ãemu mûl pentagram slouÏit,

mÛÏu jenom spekulovat. A je tady je‰tû nûco divného.“
„Co?“
„Nejsou tady Ïádné stopy po zbytkové magii. A to by

mûly b˘t. Sakra, pfii tom obrovském mnoÏství energie by
celé okolí mûlo záfiit magií. Ale nic.“

Murphyová zvolna pfiik˘vla. „Chce‰ tím fiíct, Ïe setfieli
otisky.“

U‰klíbl jsem se. „Pfiesnû tak. A já ani netu‰ím, jak se to
dá udûlat. Zatracenû, nevûdûl jsem, Ïe je to vÛbec moÏn˘.“
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Usrkl jsem kávu a pfiedstíral, Ïe jsem se zachvûl zimou.
Podal jsem kelímek Murphyové. Usrkla si z druhé strany
a vrátila mi ho. 

„TakÏe nám zÛstaly otázky,“ fiekla. „Proã nûjak˘ prvoli-
gov˘ nadpfiirozen˘ ranafi umístí obrovsk˘ pentagram pod
prázdn˘ ãinÏák? K ãemu ho vytvofiil?“

„A proã pak tu budovu odpálil?“ Nakrãil jsem ãelo
a snaÏil se vymyslet lep‰í otázku. „Proã zrovna tenhle
dÛm?“ Otoãil jsem se k Murphyové. „Komu to patfií?“

„Lake Michigan Ventures,“ odpovûdûla Murphyová. „Je
to sesterská firma Mitigation Unlimited, jejímÏ v˘konn˘m
fieditelem je…“

„Tfiikrát zatracenû,“ vyprskl jsem. „Gentleman Johnnie
Marcone.“
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SnaÏil jsem se shromáÏdit trochu krve ze symbolÛ,
abych je pouÏil ve stopovacím kouzlu a vysledoval její-
ho pÛvodního majitele. Bylo to na nic. Buì byla krev uÏ
pfiíli‰ zaschlá, nebo byl její dárce mrtev. Mûl jsem nepfií-
jemn˘ pocit, Ïe to nebylo zimním vzduchem, proã kouzlo
selhalo. 

Typické. Jakmile byl do nûãeho zapleten˘ Marcone, ne-
bylo to jednoduché.

Gentleman Johnnie Marcone byl loupeÏiv˘m rytífiem
chicagsk˘ch ulic a nesporn˘m vládcem jeho kriminálního
podsvûtí. PfiestoÏe byl uÏ dlouho v obleÏení práva a záko-
na, hradby papírÛ hájené legiemi právníkÛ nikdy nebyly
dobyty a jeho moc pomalu a nenápadnû rostla. MoÏná by
si na nûho mohli do‰lápnout tvrdûji, ale holou skuteãnos-
tí bylo, Ïe Marconeho zpÛsoby byly lep‰í neÏ vût‰ina ji-
n˘ch alternativ. Potíral násilí proti civilistÛm i proti
ochráncÛm zákona. Jeho obchody tím sice nebyly o nic
ménû hnusné, ale pfiedstavitelé mûsta mûli za to, Ïe by
mohlo b˘t hÛfi. 

Radní samozfiejmû nevûdûli, Ïe hÛfi uÏ je. Marcone za-
ãal svoji moc roz‰ifiovat do nadpfiirozeného svûta, kdyÏ se
podepsal pod Dohody jako nezávisl˘ lord. V oãích moc-
n˘ch nadpfiirozeného svûta se tak stal nûãím jako mal˘m,
neutrálním státem, viditelnou silou, a já nemûl dÛvod po-
chybovat, Ïe tuto novou sílu vyuÏívá k tomu samému jako
vÏdycky – k jejímu zvût‰ování. 

Butcher 10 - zlom  8.9.1956 21:49  Stránka 43



Jim Butcher / Drobná laskavost

A to v‰echno mu umoÏnil Harry Dresden. A nejhor‰í na
celé situaci bylo, Ïe to bylo to nejmen‰í zlo, které jsem teh-
dy mohl zvolit.

Vzhlédl jsem od kruhu, kter˘ jsem kfiídou nakreslil na
chodník chránûn˘ ark˘fiem, a zavrtûl jsem hlavou. „Je mi
líto. Nic. Krev je buì zaschlá, nebo je dárce po smrti.“

Murphyová pfiik˘vla. „TakÏe si obhlídnu márnice.“
Smázl jsem dlaní ãást kruhu a vstal jsem. 
„MÛÏu se na nûco zeptat?“ fiekla Murphyová.
„Jasnû.“
„Proã nikdy nepouÏívá‰ pentagramy? VÏdycky tû vidím,

jak kreslí‰ kruhy.“
Pokrãil jsem rameny. „Hlavnû kvÛli vztahÛm s vefiej-

ností. KdyÏ zaãnu v téhle zemi kreslit mraky pûticíp˘ch
hvûzd, zaãnou lidé jeãet o Satanovi. Vãetnû satanistÛ. UÏ
tak mám dost problémÛ. KdyÏ potfiebuji pentagram, tak si
ho obvykle jen pfiedstavím.“

„Tohle dokáÏe‰?“
„Magii má‰ pfiedev‰ím v hlavû. Vytvofií‰ si pfiedstavu

a soustfiedí‰ se na ni. Teoreticky v‰echno dokáÏe‰ i bez kfií-
dy, symbolÛ a ostatních vûcí.“

„Tak proã to nedûlá‰?“
„ProtoÏe je to zbyteãná námaha a v˘sledek je stejn˘.“

Podíval jsem se vzhÛru a zamÏoural jsem. Sníh se stále sy-
pal. „Ty jsi polda. Dal bych si koblihu.“

„AÏ takov˘ stereotyp, Dresdene?“ zasupûla, kdyÏ jsme
vy‰li z uliãky. 

„Poldové stráví spoustu ãasu v autech, Murph. Vût‰inou
nemÛÏou opustit místo ãinu, aby si na nûco zajeli. TakÏe
potfiebují nûco, co jim v autû vydrÏí hodiny a hodiny, aniÏ
by to ztratilo chuÈ nebo se tím otrávili. Koblihy se k tomu
hodí skvûle.“

„Nebo granolové tyãinky.“
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„Rawlins je taky masochista?“
Murphyová mû jakoby nic ‰Èouchla ramenem do paÏe

v okamÏiku, kdy jsem nakraãoval, a ztratil jsem rovnová-
hu. Za‰klebil jsem se. Vy‰li jsme na témûfi pustou ulici. Ha-
siãi zaãínali balit, uÏ kdyÏ jsem pfiijel, a kromû jednoho
v‰echny jejich vozy odjely. Jakmile bylo po ohni, bylo také
po podívané a ãumilové se roze‰li. V dohledu bylo jen pár
poldÛ, vût‰inou posedávali v autech.

„Tak co se ti stalo s obliãejem?“ zeptala se.
¤ekl jsem jí to.
Potlaãila úsmûv. „TakÏe tfii kozlíci z dûtské fiíkanky?“
„Hele, jsou to drsÀáci. Dovedou zabít trolla.“
„Jednou jsem vidûla, jak jsi to udûlal. Jak tûÏké to mÛÏe

b˘t?“
Zakfienil jsem se. „Mûl jsem nûjakou pomoc.“
Murphyová se také usmála. „Je‰tû jeden fór a trefím tû

do ãé‰ky.“
„Murphyová, drobné násilí je pod tvoji úroveÀ. To o nû-

ãem vypovídá.“
„Nech si to, chytráku. Jakmile bude‰ v bezvûdomí na

zemi, vÏdycky budu vy‰‰í neÏ ty.“
„Má‰ pravdu. Byla to podpásovka. Zkusím se nad to po-

vznést.“
Ukázala mi sevfienou pûst. „·up, Dresdene. A rovnou

na Mûsíc.“
Do‰li jsme k jejímu autu. Rawlins sedûl na místû spolu-

jezdce a dûlal, Ïe chrápe. Nepatfiil k tûm, ktefií jen tak usnou. 
„TakÏe Léto po tobû vyjelo,“ konstatovala Murphyová.

„Myslí‰, Ïe útok na Marconeho dÛm s tím nûjak souvisí?“
„Ztratil jsem víru v souhru náhod.“
„Nastup si,“ fiekla. „Odvezu tû domÛ.“
Zavrtûl jsem hlavou. „MoÏná tu je‰tû budu nûco platn˘,

ale musím b˘t sám. A chci koblihu.“
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Murphyová povytáhla hezky tvarované, sytû zlaté oboãí.
„Dóóóóbfie.“

„PfiestaÀ si sedût na vedení a dej mi tu zatracenou kob-
lihu.“

Murphyová potfiásla hlavou a vlezla do auta. Hodila mi
pytlík Dunkinov˘ch koblih, kter˘ leÏel na palubní desce
pfied Rawlinsem. 

„Hele!“ zaprotestoval Rawlins, aniÏ otevfiel oãi. 
„Je to pro dobrou vûc,“ fiekl jsem mu a vdûãnû jsem po-

k˘vl Murphyové. „Zavolám ti, kdyÏ nûco zjistím.“
Podívala se na mÛj nos a u‰klíbla se. „Urãitû chce‰ b˘t

sám?“
Mrknul jsem okem zasazen˘m v monoklu velkém jako

lívanec. „Jsou vûci, které musí ãarodûj udûlat sám.“
Rawlins dusil smích. 
Nemám Ïádn˘ respekt.
Odjeli a nechali mû v ti‰e padajícím snûhu, v tom tichém

ãase pfied svítáním. Stále zde zÛstávalo nûkolik hasiãÛ a po-
licistÛ. Policisté uzavírali ulici, ale hasiãi uÏ nehasili. Budo-
va dohofiela a teì ji pokr˘vala vrstva ledu, ale já si fiíkal, Ïe
mezi zdmi se moÏná stále nûco skr˘vá, co mÛÏe znovu
bouchnout. Zaslechl jsem, jak jeden tomu druhému fiíká, Ïe
úklidová ãeta, která mûla uklidit ulici, pomáhá vypro‰Èovat
snûhov˘ pluh a dorazí, aÏ to pÛjde. 

Obe‰el jsem blok, na‰el jsem voln˘ prÛchod a ve‰el do-
vnitfi i s koblihou. Chvíli jsem pfiem˘‰lel, jak˘ postup zvo-
lím. MÛj vztah k tomuto konkrétnímu zdroji se bûhem let
koneckoncÛ zmûnil. Rozum poukazoval, Ïe nejlep‰í bude
drÏet se zavedené procedury. Instinkt mi fiíkal, Ïe rozum
mû uÏ nejednou zklamal a stejnû neuvaÏuje dlouhodobû. 

Bûhem let jsme se já a moje instinkty docela skamarádili. 
TakÏe namísto toho, abych se namáhal s prost˘m háze-

ním návnady, rozkroãil jsem se, natáhl pravou ruku dlaní
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nahoru, poloÏil na ni koblihu jako obûtinu a zamumlal
jsem Jméno. 

Jména, s velk˘m J, mají moc. Pokud znáte nûãí Jmé-
no, máte automaticky kanál, jímÏ se ho mÛÏete do-
tknout, zpÛsob, jak na nûho zapÛsobit magií. MÛÏe se
ale stát, Ïe to bude hodnû ‰patn˘ nápad. Vyslovíte jmé-
no veliké, zlé spirituální bytosti a jste schopni se jí do-
tknout, fajn – ale ona vám ten dotek mÛÏe okamÏitû
oplatit a tihle velcí kluci mají sklon udûlat to mnohem
drsnûji neÏ jak˘koli smrtelník. Vyslovit Jméno takové
bytosti je o du‰i. 

Ale Nevernever je obrovské místo, mofie se spoustou
ryb. Je tam doslova nespoãet bytostí mnohem niÏ‰ího me-
tafyzického v˘znamu a není nijak zvlá‰È obtíÏné podrobit
nûkterou va‰í vÛli invokací jejího Jména. 

(Lidé mají také Jména. Sv˘m zpÛsobem. Smrtelníci
mají ten odporn˘ zvyk, Ïe neustále pfiehodnocují svoji
identitu, své hodnoty, svoji víru a to velice ztûÏuje pouÏi-
tí jejich Jmen proti nim.)

Znám pár Jmen. Chtûl jsem b˘t zdvofiil˘, a tohle Jmé-
no jsem vyvolal tak lehce a jemnû, jak to jen ‰lo.

Netrvalo to dlouho, snad jen dvanáct opakování Jmé-
na, a bytost se objevila. Ze snûhu nade mnou se vyloupla
koule modrého svûtla veliká jako basketbalov˘ míã a hna-
la se uliãkou pfiímo mnû do obliãeje.

Stál jsem nehnutû. I kdyÏ vyvoláte relativnû bezv˘-
znamné bytosti, nesmûjí vidût, Ïe byste sebou cuknuli. 

Koule se z plné rychlosti zastavila asi tfiicet centimetrÛ
od koblihy. Rozeznával jsem drobnou, záfiící lidskou po-
staviãku uvnitfi. Drobnou, ale zdaleka ne tak malou, jako
kdyÏ jsem ho vidûl poslednû. Hrome, musel b˘t dvakrát
vy‰‰í, neÏ kdyÏ jsem s ním minule mluvil. 

„Tútú,“ fiekl jsem a pok˘vl jsem skfiítkovi. 
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Tútú se hodil do pozoru. „MÛj pane!“ Skfiítek vypadal
jako ‰tíhl˘ mlad˘ atlet obleãen˘ do zbroje z odpadkÛ. Pfiil-
bu mûl vyrobenou z uzávûru tfiílitrové Coca-Coly a zpod
okraje se mu draly chomáãe levandulov˘ch vlasÛ. Prsní
plát mûl udûlan˘ z nûãeho, co vypadalo jako peãlivû vy-
tvarovaná lahviãka od Pepto-Bismolu, a pfies rameno mûl
na gumové pásce zavû‰en˘ oranÏov˘ odlamovací nÛÏ. Ko-
strbat˘ nápis na noÏi, proveden˘ zfiejmû ãern˘m lakem na
nehty, hlásal: Pizza, nebo smrt! U pasu mûl zavû‰enou po-
lovinu ‰estihranné propisky a v ní zasunut˘ dlouh˘ hfie-
bík, jehoÏ horní ãást byla peãlivû omotaná lepicí páskou.
Boty zfiejmû zul z Kena, nebo hodnû staré figurky GI Joe.

„Vyrostl jsi,“ poznamenal jsem pobavenû. 
„Ano, mÛj pane!“ ‰tûkl Tútú.
Povytáhl jsem oboãí. „To je ten odlamovací nÛÏ, co jsem

ti dal?“
„Ano, mÛj pane!“ zavfie‰tûl. „Toto je mÛj odlamovací

nÛÏ! Mnozí mi ho závidí, ale je mÛj!“ Mluvil, jako kdyÏ
stfiílí z kulometu, a já si uvûdomil, Ïe napodobuje serÏan-
ta z Full Metal Jacket. Potlaãil jsem úsmûv, kter˘ se mi dral
na rty. Zdálo se, Ïe to bere velice váÏnû, a já jsem nechtûl
ranit jeho citeãky. 

K ãertu. MÛÏu hrát s ním. „Pohov, vojíne.“
„MÛj pane!“ Zasalutoval tak, Ïe se plácl dlaní do ãela

a pak nespustil pohled z koblihy a rychle ji obûhl. „Tohle
je kobliha,“ prohlásil uÏ témûfi sv˘m hlasem. „Je to moje
kobliha, Harry?“

„MÛÏe b˘t. Nabízím ji jako odmûnu.“
Tútú pokrãil rameny, ale vzru‰enû bzuãel mu‰ími kfiíd-

ly. „Za co?“
„Za informace,“ opáãil jsem. Pok˘vl jsem k rozvalinám

budovy. „Pfied nûkolika hodinami probûhlo v té budovû
a jejím okolí velké dílo a bylo pouÏito znamení. Potfiebu-
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ju vûdût v‰echno, co skfiítkové vûdí o tom, co se stalo.“
Trochu lichotek nikdy neu‰kodí. „A kdyÏ potfiebuju infor-
mace od skfiítkÛ, jsi ty ten nejlep‰í, Tútú.“

Hrdû vypjal plastem pancéfiovanou hruì. „Mnozí
z m˘ch lidí jsou ti zavázáni, protoÏe jsi je zachránil pfied
bled˘mi lovci, Harry. Nûktefií z nich vstoupili do Za-Lor-
dovy gardy.“

„Pizza Lord“ byl titul, kter˘ mi propÛjãili nûktefií skfiít-
ci, pfiedev‰ím proto, Ïe jsem je pravidelnû jednou t˘dnû
uplácel pizzou. Vût‰inou se to neví, dokonce ani v m˘ch
kruzích, ale skfiítkové jsou v‰ude a vidí mnohem víc, neÏ
by jeden ãekal. Svou politikou mozzarellou motivované-
ho pfiátelství jsem si zajistil náklonnost mnoha místních.
A kdyÏ jsem jednou zafiídil, aby mÛj doãasn˘ spojenec pro-
pustil nûkolik desítek zajat˘ch skfiítkÛ, stoupl jsem u nich
je‰tû víc ve váÏnosti. 

Ale pfiesto „Za-Lordova“ garda byla pro mû novinkou.
„Já mám gardu?“
Tútú vypjal hrudníãek. „Zajisté! Kdo myslí‰, Ïe brání

stra‰nému netvoru Misterovi, aby pobil zemní skfiítky,
kdyÏ ti pfiijdou uklízet? My! Kdo zhubí my‰i, krysy a od-
porné veliké pavouky, ktefií by ti mohli vlézt do postele
a oÏdibovat ti prsty u nohou? My! V‰ak strachu nemûj, Za-
Lorde! Ni nejodpornûj‰í krysa ãi nejprohnanûj‰í hmyz ne-
naru‰í tvÛj pfiíbytek, dokud nám bude zb˘vat dech!“

Netu‰il jsem, Ïe jsem k úklidové sluÏbû také dostal de-
ratizéry. KdyÏ jsem tak o tom pfiem˘‰lel, bylo to hodnû ‰i-
kovné. V laboratofii jsem mûl pár materiálÛ, které byly na
stavbu krysího hnízda krajnû nevhodné. 

„Vynikající,“ opáãil jsem. „Ale chce‰ tu koblihu, nebo ne?“
Tútú ani neodpovûdûl. Proletûl uliãkou jako vûtrem ne-

sen˘ papírov˘ lampion, ale tak rychle, Ïe se za ním táhla
spirálová kondenzaãní stopa zvífieného snûhu. 
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Nadpfiirozené bytosti obvykle dûlají vûci ve spûchu, tedy
kdyÏ chtûjí. Sotva jsem si stihl zabroukat „When You Wish
Upon a Star“ byl Tútú zpátky. Povrch jeho svûtelné koule
zmûnil barvu a Ïhnul vzru‰enou ãervení. 

„Uteã!“ zapi‰tûl, kdyÏ svi‰tûl uliãkou. „Uteã, mÛj pane!“
Zamrkal jsem. âekal jsem, Ïe se od nûho dozvím v‰ech-

no moÏné, ale tohle jsem na seznamu nemûl. 
„Utíkej!“ zavfie‰tûl a divoce mi krouÏil kolem hlavy. 
Mozek stále je‰tû zpracovával informaci. „A co kobli-

ha?“ zeptal jsem se jako idiot. 
Tútú pfiilétl pfiede mû, opfiel se mi o ãelo a tlaãil ze v‰ech

sil. Byl silnûj‰í, neÏ se zdálo. Musel jsem ucouvnout, abych
neztratil rovnováhu. „Vyka‰li se na koblihu! Uteã, mÛj
pane!“

Vyka‰lat se na koblihu?
To mû pfiimûlo dát se do pohybu. Tútú nebyl z tûch, kte-

fií propadají panice. KdyÏ uÏ jsme u toho, ten drobn˘ skfií-
tek obvykle… ne Ïe by ignoroval nebezpeãí, ale spí‰ si ho
neuvûdomoval. Pokud ‰lo o jídlo smrtelníkÛ, nikdy v mi-
nulosti si nebezpeãí nev‰ímal. 

V tichu zasnûÏeného veãera jsem z opaãného konce uliã-
ky zaslechl nûjak˘ zvuk. Byly to kroky, tiché a pomalé. 

Roztfiesen˘, vydû‰en˘ hlásek v hlavû mû nabádal, abych
Tútúa poslechl. Rozbu‰ilo se mi srdce, kdyÏ jsem se otoãil
a rozebûhl se smûrem, kter˘m ukazoval. 

Vybûhl jsem z uliãky, zahnul doleva a brodil se stále
hlub‰ím snûhem. Dva nebo tfii bloky odsud byla policejní
stanice. Tam bude svûtlo a lidé a to by mûlo odradit coko-
li, co po mnû jde. Tútú mi letûl nad ramenem a odnûkud
vytáhl malou plastovou pí‰Èalku. Nûkolikrát rychle, ostfie
hvízdl a já jsem v chumelenici zahlédl pÛl tuctu svûtel-
n˘ch koulí rÛzn˘ch barev, v‰echny byly men‰í, neÏ mûl
Tútú, a v‰echny letûly soubûÏnû s námi. 
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Ubûhl jsem dal‰í blok, pak druh˘ a zaãínal jsem si b˘t
jist˘, Ïe mû nûco sleduje. Byl to nepfiíjemn˘ pocit, takové
mrazení v zátylku, a já byl pfiesvûdãen, Ïe jsem pfiilákal po-
zornost nûãeho opravdu hrozného. To pfiesvûdãení do-
provázel stupÀující se strach a já bûÏel ze v‰ech sil.

Zahnul jsem doprava a uÏ jsem uvidûl policejní stanici.
Její venkovní osvûtlení slibovalo bezpeãí a snûÏení vytvá-
fielo kolem lamp záfiivou aureolu. 

Pak se zvedl vítr a cel˘ svût se promûnil v bílé ledové
peklo. Nic jsem nevidûl, ani své vlastní nohy, ani ruku,
kterou jsem si podrÏel pfied obliãejem. Uklouzl jsem
a v hrÛze jsem rychle vstal, protoÏe jsem si byl jist, Ïe jest-
li mû mÛj pronásledovatel dopadne na zemi, uÏ nikdy ne-
vstanu. 

Narazil jsem ramenem do stoÏáru lampy a zapotácel
jsem se. V té bílé mlze jsem nevûdûl, kter˘m smûrem sto-
jím. Nedostal jsem se náhodou do vozovky? V téhle chu-
melenici zfiejmû nikdo nepojede, ale staãilo by jedno auto,
protoÏe ho neuvidím vãas a nestihnu uhnout, i kdyby jelo
pomalu. Nesly‰el bych ani klakson. 

SnûÏilo tak hustû, Ïe se mi obtíÏnû d˘chalo. Vyrazil jsem
smûrem, kter˘m se snad nacházela policejní stanice. Po
nûkolika krocích jsem nataÏenou rukou narazil na dÛm.
Dlaní jsem ‰mátral po stûnû a nechal jsem se vést. To fun-
govalo asi tfii metry, pak zeì zmizela a já vpadl do nûjaké
uliãky. 

Vytí vûtru utichlo a náhl˘ klid mû dokonale zmátl. Zve-
dl jsem se na v‰echny ãtyfii a ohlédl se. Na ulici stále vífiil
neproniknuteln˘, hust˘ bíl˘ závoj snûhu, kter˘ mi náhle
pfiipadal pevn˘ jako zeì. Ale v uliãce bylo snûhu sotva na
tfii centimetry a kromû vzdáleného sténání vûtru zde bylo
ticho.

V tu chvíli jsem si ale uvûdomil, Ïe to ticho není prázdné.
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Nebyl jsem sám.
Leskl˘ sníh v uliãce plynule pfiecházel v tfipytiv˘ bíl˘

háv fiídce poset˘ mrazivû modr˘mi a ledovcovû zelen˘mi
skvrnami. Zdvihl jsem pohled.

·aty jí sedûly s nadlidskou elegancí, zvlnûná tkanina spl˘-
vala dokonale Ïensky, její postava byla dokonal˘m souzvu-
kem kfiivek, ploch, krásy a síly. Stfiih ‰atÛ ponechával holá
ramena a paÏe. V porovnání s její pokoÏkou pÛsobil sníh po-
nûkud zaÏloutle. Na hrdle, zápûstích a prstech se jí tfipytily
barvy, mûnily se a pfielévaly od sytû modré a zelené po fia-
lovou. Její nehty se leskly stejnû mûÀav˘mi odstíny. 

Na hlavû mûla elegantní a umnou ledovou ãelenku,
která vypadala jako vytvofiená z jediné krystalické snûho-
vé vloãky. Její dlouhé bílé hedvábné vlasy pod boky spl˘-
valy s ‰aty a snûhem. Její rty – nádherné, smyslné rty –
mûly barvu zmrzl˘ch malin.

Byl to nádhern˘ pohled, takov˘, kter˘ po staletí inspi-
ruje umûlce, nesmrtelná krása, jakou je obtíÏné si pfied-
stavit a jiÏ témûfi nelze spatfiit. Taková krása by mû mûla
zaplavit radostí. Mûl bych se rozplakat a dûkovat V‰emo-
houcímu, Ïe jsem na ni smûl pohlédnout. Mûl bych zata-
jit dech a srdce by mi mûlo poskoãit rozko‰í. 

Ale nestalo se.
Tahle krása mû dûsila.
Dûsila mû, protoÏe jsem také vidûl její oãi. Byly to veli-

ké koãiãí oãi. Mûnily barvu synchronnû s jejími ‰perky
nebo spí‰ ‰perky mûnily barvu synchronnû s jejíma oãima.
A pfiestoÏe byly tak krásné, Ïe jim ve smrtelném svûtû na-
bylo rovno, byly to chladné nelidské oãi plné inteligence
a touhy, ale bez soucitu a lítosti. 

Znal jsem ty oãi. Znal jsem ji.
Byl bych utekl, ale strach mi z nohou vysál v‰echnu

sílu. 
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Z temnoty za ní se vynofiila dal‰í postava a zÛstala stát
ve stínu po jejím boku jako doprovod. Pfiipomínalo to koã-
ku – pokud by nûjaká domácí koãka mohla dorÛst takové
velikosti. Nevidûl jsem, jakou barvu má její srst, ale její ze-
lenozlaté oãi tajemnû odráÏely chladné modré svûtlo. 

„Dobfie ãiní‰, Ïe se klaní‰, smrtelníku,“ zamÀoukala ta
koãkovitá bytost. Mûla pofiádnû dûsiv˘ hlas se zvlá‰tní chvû-
jivou intonací, jak lidsk˘ hlas procházel nelidsk˘m hrdlem.
„SkloÀ se pfied Mab, královnou Vûtru a Temnoty. SkloÀ se
pfied panovnicí Unseelie fae, Zimního dvora Sidhe.“
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Zaskfiípal jsem zuby a snaÏil jsem se vyvolat salvu sarkas-
tick˘ch poznámek. Nic. Byl jsem pfií‰ernû vydû‰en˘.
A z dobrého dÛvodu. 

Vybavte si v‰echny pohádkové zlosyny, o kter˘ch jste
kdy sly‰eli. Vybavte si zlé ãarodûjnice, zlovolné královny,
‰ílené ãarodûjky. Vybavte si vábivé sirény, hladové obry-
nû, divoké bestie. Vybavte si je a uvûdomte si, Ïe nûkdy
a nûkde doopravdy existovaly.

Mab jim v‰em dala na frak.
K ãertu. Nepfiekvapilo by mû, kdyby mûla nûjak˘ certifi-

kaãní proces, kter˘ by stvrzoval, Ïe je v‰emi mastmi mazaná. 
Mab byla vládkyní plné poloviny Zemû víl, oblasti Ne-

verneveru, duchovního svûta nejbliÏ‰ího tomu na‰emu,
a v‰ichni ji respektovali a obávali se jí. Vidûl jsem ji nemi-
losrdnû ãistû sv˘m ãarodûjnick˘m vhledem a vûdûl jsem,
nejenom tu‰il, vûdûl jsem pfiesnû, co je zaã. 

Zpropadenû dûsivá. Tak dûsivá, Ïe jsem se nezmohl na
jedinou vtipnou hlá‰ku, a to se mi nestává ãasto. 

Nemohl jsem mluvit, ale mohl jsem se h˘bat. Vy‰kra-
bal jsem se na nohy. Tfiásl jsem se zimou a strachy, ale po-
stavil jsem se královnû víl a vystrãil jsem bradu. Jakmile
jsem to udûlal, uvûdomil jsem si, kde mám pátefi, a pouÏil
jsem ji jako referenãní bod k nalezení hrtanu. „Co ode mû
chce‰?“ zachrchlal jsem.

Mab se témûfi neznatelnû pousmála koutky úst. Naklo-
nila hlavu a znovu se ozval koãiãí hlas: „Chci, abys mi pro-
kázal laskavost.“

Butcher 10 - zlom  8.9.1956 21:49  Stránka 54



Harry Dresden / kniha desátá

Zamraãil jsem se na ni a pak na tu koãkovitost vedle ní.
„Támhleto je Grimalkin?“

Koãkovité oãi se zaleskly. „Zajisté,“ fiekl Grimalkin. „Ten
sluÏebník za mnou nosí takové jméno.“

Zamrkal jsem. Byl jsem tak popleten˘, Ïe jsem pfiestá-
val mít strach. „SluÏebník za tebou? Za tebou nikdo není,
Grimalkine.“

Mab se na vtefiinku zatváfiila rozmrzele a stiskla rty do
tenké ãárky. KdyÏ Grimalkin promluvil, mûl jeho hlas ten-
t˘Ï rozmrzel˘ tón: „Ten sluÏebník je prozatím m˘m hla-
sem, ãarodûji. A nic víc.“

„Ach,“ hlesl jsem. Podíval jsem se mezi nû. Moje zvû-
davost vyuÏila pfiíleÏitost a vrazila strachu pofiádnou do
zubÛ, kdyÏ se kvÛli zmatku nesoustfiedil. Uvûdomil jsem
si, Ïe uÏ se mi netfiesou ruce. „Proã královna Vûtru a Tem-
noty potfiebuje tlumoãníka?“

Mab py‰nû zdvihla bradu a na rtech se jí znovu mihl ten
prchav˘ poloúsmûv. „UÏ teì mi dluÏí‰,“ fiekl za ní ten ta-
jupln˘, zástupn˘ hlas. „A pfieje‰-li si otázku na svoji od-
povûì, pfiivodí‰ si dal‰í závazek. Nevûfiím na charitu.“

„Je to ‰ok,“ fiekl jsem spí‰ pro sebe. No nazdar. Moje
Ïertovná Ïláza je‰tû neodumfiela. „Mám pocit, Ïes nepo-
chopila smysl mé otázky. Proã Mab potfiebuje nûco tako-
vého? Je nesmrtelná, polobÛh.“

Mab otevfiela ústa, kdyÏ Grimalkin fiekl: „Ach. Chápu.
Pochybuje‰, Ïe jsem to já.“ Lehce zaklonila hlavu a její slu-
Ïebník se krátce, tajemnû zasmál. „Jako pfii na‰em prvním
setkání.“

Zamraãil jsem se. Mûla pravdu. KdyÏ Mab pfied lety
poprvé vstoupila do mé kanceláfie a vydávala se za smr-
telnici, v‰iml jsem si, Ïe nûco nesedí, a následnû jsem od-
halil, co je zaã. Pokud mi bylo známo, nikdo o tom set-
kání nevûdûl. 
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„MoÏná by sis rád pfiipomnûl staré ãasy,“ zamÀoukal ta-
jemn˘ hlas. Mab na mû mrkla.

Sakra. To udûlala, kdyÏ jsem na ni naposledy narazil.
A zase – nikdo o tom nevûdûl. Tak nûjak jsem doufal, Ïe
se mi splní zboÏné pfiání a bude to podfuk. Ale tohle byla
skuteãná Mab. 

Ukázala zuby. „DluÏil jsi mi tfii laskavosti,“ fiekla Mab –
víceménû. „Dvû je‰tû zb˘vají. Jsem zde, abych ti dala pfií-
leÏitost jednu umazat.“

„Hmm,“ pravil jsem. „Jak to chce‰ udûlat?“
Usmála se je‰tû víc a odhalila jemné, ostré ‰piãáky. „Po-

mohu ti.“
Tak.
Z toho nekoukalo nic dobrého.
„Jak to myslí‰?“ zeptal jsem se co nejklidnûj‰ím hlasem. 
„Pohleì.“ Mab pohnula pravou rukou, vrstva snûhu na

zemi zavífiila a zaãala se formovat do tvaru zhruba pûta-
ãtyfiicet centimetrÛ vysoké budovy. Bylo to jako pustit si
pozpátku rozpad hradu z písku. 

Zdálo se mi, Ïe tu budovu poznávám. „Je to…?“
„Ten dÛm, o jehoÏ prohlídku tû poÏádala rytífika,“ po-

tvrdil zástupn˘ hlas Mab. Je zvlá‰tní, na co si zvyknete,
kdyÏ je vá‰ denní pfiídûl bizarností dost vysok˘. „Takov˘
byl pfied dílem, jeÏ ho rozervalo.“

Ze snûhu zaãaly povstávat dal‰í tvary. Pfiekvapivû de-
tailnû zobrazené vozy projíÏdûly kolem budovy, typick˘
chicagsk˘ dopravní ruch, aÏ jeden, drahá limuzína, zabo-
ãil do uliãky, do níÏ jsem ani ne pfied hodinou ve‰el. KdyÏ
zastavila, udûlal jsem pár krokÛ k ní. Dvefie snûhové li-
muzíny se otevfiely a z ní rychle vystoupily lidské posta-
viãky velikosti cínov˘ch vojáãkÛ. 

Poznal jsem je. Ten první byl obrovit˘ ranafi bez krku
jménem Hendricks, Marconeho osobní bodyguard a mlá-
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tiãka. Jeho matkou byla samice medvûda kodiaka a otcem
tank Abrams. KdyÏ vystoupil, sáhl dozadu do vozu a vyn-
dal odtamtud lehk˘ kulomet. DrÏel ho v jedné ruce. 

Mezitím z druhé strany vozu vystoupila Ïena. Gardová
byla vysoká, kolem sto osmdesáti centimetrÛ, ale vedle
Hendrickse vypadala drobnû. Mûla na sobû elegantní
kost˘mek, dlouh˘ nepromokav˘ kabát a z kufru auta vyn-
dala meã a celokovov˘ ‰tít moÏná ‰edesáti centimetrÛ
v prÛmûru. Pfiejela dlaní po povrchu ‰títu a pak jej rychle
zakryla kusem látky, kter˘ k tomu byl zfiejmû urãen. 

Oba mûli napjaté, pfiesné, profesionální pohyby. 
Tfietím muÏem, kter˘ vystoupil z vozu, byl samotn˘

Marcone. Byl stfiedního vzrÛstu a na sobû mûl oblek, kte-
r˘ stál víc neÏ moje auto. Vypadal klidnû a uvolnûnû jako
vÏdycky. Marcone byl kriminálník, ale musel jsem uznat,
Ïe Ïádn˘ poseroutka. 

Marcone se náhle prudce ohlédl smûrem, odkud právû
pfiijeli, ale Hendricks ani Gardová nijak nereagovali. Té-
mûfi magickou rychlostí vytáhl pistoli a snûhová zbraÀ vy-
prskla nûkolik obláãkÛ zmrzlé páry. 

V tu chvíli zareagoval Hendricks. Otoãil se, nadhodil si ten
kanón a uliãkou se zaãaly míhat modré záblesky kulek se
stopovkou. Gardová se ‰títem skoãila mezi Marconeho
a nûco v uliãce. BûÏeli k boãnímu vchodu budovy, která se
mûla brzy zfiítit. Hendricks za nimi a pfiitom stále kropil uliã-
ku krátk˘mi dávkami. Vzápûtí i on zmizel v budovû.

„To mû podrÏ,“ vydechl jsem. „Marcone byl uvnitfi?“
Mab udûlala gesto, jako kdyby Ïala trávu, a horní dvû

tfietiny budovy zmizely v miniaturní arktické boufii. Teì
jsem vidûl dovnitfi. Marcone a jeho bodyguardi utíkali bu-
dovou jako my‰i labyrintem. Sebûhli po schodi‰ti. Pod ním
Marcone rychle a bez zaváhání vyÈukal kód na nûjak˘ ãí-
selník a podíval se nahoru. 
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V horní a dolní ãásti schodi‰tû se sklopily zfiejmû oce-
lové pláty a já dokonce mohl sly‰et ohlu‰ující tfiesknu-
tí. Gardová se trochu natáhla a dotkla se stfiedu nejbliÏ-
‰ích dvefií. Následoval jasn˘ záblesk a pfied oãima se mi
roztanãily mÏitky. Pak probûhli krátkou chodbou k dal-
‰ímu ãíselníku a v‰echno se opakovalo. Dal‰í dvefie, dal-
‰í záblesky. 

„Zamyká se uvnitfi…“ mumlal jsem si. Pak mi to do‰lo.
„Ochrany. Odolné dvefie. To je kryt. Vybudoval si kryt.“

Grimalkin hluboce zavrãel. Bral jsem to jako souhlas. 
Ve svém bytû jsem mûl podobné ochrany, které jsem

mohl aktivovat v pfiípadû nutnosti, i kdyÏ moje dispozice
byla spí‰ merlinovská neÏ bondovská. Vrtalo mi hlavou,
co Marconeho tak vydûsilo, Ïe se bûÏel zavrtat pod zem. 

Pak Gardová prudce vzhlédla a podívala se pfiímo tam,
kde stála Mab, jako kdyby ta drobná snûhová figurka nû-
jak mohla vidût gigantickou zimní královnu shlíÏející na
ni. Gardová sáhla do kapsy a vytáhla odtamtud nûco, co
vypadalo jako úzká dfievûná krabiãka, v jak˘ch se prodá-
vají hodnû drahá plnicí pera, a vyndala z ní malou, hra-
natou medaili. Zdvihla ji, opût se otoãila pfiímo proti Mab
a zlomila plaketu v prstech. 

Snûhová budova se zhroutila do sebe a zmizela. 
„V‰imli si skryté kamery,“ zamumlal jsem. 
„V rámci sv˘ch moÏností je Chooser pohotová a myslí

jí to,“ opáãila Mab. „Baron byl chytr˘, Ïe pfiijal její sluÏby.“
Stfielil jsem pohledem po Mab. „Co se stalo?“
„Na nûkolik okamÏikÛ byl cel˘ Zrak zastfien˘. Pak ná-

sledovalo toto.“
Dal‰í gesto a budova se opût zmûnila, ale tentokrát

zmrzlé obláãky simulovaly hust˘ koufi, kter˘ se válel ko-
lem ní a zakr˘val spoustu podrobností. VÛbec cel˘ obraz
byl zamlÏenûj‰í a zrnitûj‰í, jako kdyby ho Mab vytvofiila ze
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snûhov˘ch vloãek trochu pfiíli‰ velk˘ch, neÏ aby vykresli-
ly detaily. 

Pfiesto jsem rozeznal Marconeho, kdyÏ se vypotácel
z hlavního vchodu. Za ním vybûhlo nûkolik postav a ob-
klopilo ho. Ze tmy vyjela obyãejná dodávka a ty neznámé
postavy ho prohodily otevfien˘mi dvefimi. Pak nastoupily
a odjely. 

Jakmile se dodávka odlepila od chodníku, budova se
otfiásla a zbortila se. Tyhle trosky jsem uÏ vidûl. 

„Zvolila jsem si tû jako svého vyslance,“ fiekla Mab.
„Splatí‰ laskavost, kterou mi dluÏí‰. Najde‰ Barona.“

„Houby,“ fiekl jsem dfiív, neÏ mi v tom mohl mozek za-
bránit. 

Mab se hrdelnû zasmála. „Ale udûlá‰ to, ãarodûjíãku.
Chce‰-li pfieÏít, nemá‰ jinou moÏnost.“

Vzedmul se ve mnû vztek a slova obe‰la mozek a ro-
vnou mi padala z úst. „Tohle jsme si nedohodli. Dohodli
jsme se, Ïe si vyberu, jakou laskavostí ti splatím, a ty mû
nebude‰ nutit.“

Mab ti‰e pohnula malinov˘mi rty a svût se zmûnil v zá-
voj bílé bolesti, která mûla stfied mezi m˘ma oãima. Nic
v Ïivotû mû tolik nebolelo. Padl jsem na zem, ale nemûl
jsem dost ‰tûstí, abych se udefiil do hlavy a ztratil vûdomí.
Nemohl jsem se h˘bat. Nemohl jsem d˘chat. Nemohl jsem
kfiiãet.

Ucítil jsem vedle sebe nûco chladného. A mého ucha se
dotklo nûco nesmírnû hebkého a ledového. Vnímal jsem
to jakoby z druhé strany té bolesti. Rty. Její rty. Královna
Vûtru a Temnoty zasypala okraj mého ucha fiadou polib-
kÛ a pak vzala do úst lalÛãek a jemnû jej skousla. 

V druhém uchu jsem sly‰el GrimalkinÛv hladov˘ ‰epot:
„Smrtelné hovado. AÈ je tvoje minulost ãi budoucnost ja-
kákoli, vûz jedno: Já jsem Mab a drÏím své dohody. Je‰tû
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jednou zpochybni mé slovo, opiãáku, a dokonãím, co jsem
zaãala. Zmrazím ti vodu v oãích.“ 

Bolest mírnû ustoupila. Zatnul jsem zuby, abych nekfii-
ãel. Zase jsem se mohl h˘bat. Plazil jsem se od ní, dokud
jsem nenarazil na stûnu. Zakryl jsem si oãi dlanûmi a cítil
jsem, jak nûkolik zmrzl˘ch fias prasklo. 

Chvíli jsme tak sedûl, snaÏil jsem se ovládnout bolest.
Pfied oãima jsem mûl bílo, pak rudo a nakonec ãerno.
Otevfiel jsem oãi. Sotva jsem dokázal zaostfiit. Na obliãeji
jsem ucítil nûjakou vlhkost. Sáhl jsem si tam. Slzy jsem
mûl smísené s krví.

„Nenutila jsem tû, ani jsem neposlala Ïádného svého
agenta, aby to udûlal,“ pokraãovala Mab plynule v konver-
zaci. „Ov‰em pokud chce‰ pfieÏít, poslouÏí‰ mi. Uji‰Èuji tû,
Ïe agenti Léta si neodpoãinou, dokud nebude‰ mrtev.“

Chvilku jsem na ni zíral, stále je‰tû napÛl ochromen˘
bolestí a opût hluboce, opravdovû a dÛkladnû vydû‰en˘.
„Tohle je dal‰í bod tvého sváru s Titanií.“

„Je-li neklid v jednom dvofie, nutnû zneklidní i ten dru-
h˘,“ opáãila Mab.

„Titanie chce, aby byl Marcone mrtev?“
„Zjednodu‰enû fieãeno. A její vyslanec se bude dál sna-

Ïit zabít tû. SvÛj Ïivot zachrání‰ jen tehdy, kdyÏ najde‰
Barona a zachrání‰ jeho Ïivot.“ Nadechla se. „Pokud…“

„Pokud?“
„Pokud bys nepfiijal plá‰È Zimního rytífie,“ fiekla Mab

s úsmûvem. „Pokud bys to udûlal, musela bych si najít ji-
ného vyslance a tvá úloha v této záleÏitosti by skonãila.“
Ospale, smyslnû sklopila víãka a její zástupn˘ hlas opojnû,
mûkce a sotva sly‰itelnû zapfiedl: „Jako mÛj rytífi bys po-
znal moc a rozko‰, jakou poznal jen málokter˘ smrtelník.“ 

Zimní rytífi. Smrteln˘ ‰ampion Zimního dvora. Pokud
jsem vûdûl, ten poslední byl stále je‰tû ukfiiÏován ledo-
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v˘mi pouty na zmrzlém stromû a muãen na pokraj smr-
ti, pak znovu vzkfií‰en, aby se cel˘ proces mohl opako-
vat. Nûkde bûhem tûch cyklÛ ze‰ílel. KdyÏ jsem ho zná-
val, nebyl to zrovna kamarád do de‰tû, ale takhle by
nemûla trpût Ïádná lidská bytost. 

„Ne. Nechci skonãit jako Lloyd Slate.“
„Trpí kvÛli tvému rozhodnutí. ZÛstane naÏivu, dokud

nepfiijme‰ plá‰È. Pfiijmi moji nabídku, ãarodûjíãku. Ukon-
ãi jeho utrpení. ZachraÀ si Ïivot. Okus moc, jakou jsi do-
sud nepoznal.“ Vypadalo to, jako kdyby se jí oãi zvût‰ily
a rozzáfiily a její zástupn˘ hlas znûl slibnû a opojnû. „Mohu
tû tolik nauãit.“

Rozumn˘ ãlovûk by takovou nabídku z fleku odmítl.
Já vÏdycky takov˘ nejsem. 
Klidnû vám tady pfiedhodím pár v˘mluv, jestli chcete.

Mohl bych vám fiíct, Ïe jsem od ‰esti let sirotek. Mohl bych
se zmínit o tom, Ïe mÛj pûstoun mû podroboval takovému
psychickému a fyzickému násilí, Ïe byste na nûho vzali kla-
cek. Mohl bych fiíct, Ïe cel˘ svÛj dospûl˘ Ïivot jsem byl po-
dezírán Bílou radou, jejímiÏ zásadami a ideály jsem se vÏdy
ze v‰ech sil snaÏil fiídit. Nebo Ïe jsem vidûl trpût pfiíli‰ mno-
ho lidí nebo sv˘m nesmazateln˘m ãarodûjnick˘m Zrakem
pohlédl na pfiíli‰ mnoho odporn˘ch vûcí. Mohl bych vám
fiíct, Ïe jsem byl sám chycen a t˘rán noãními bytostmi a ni-
kdy jsem se z toho úplnû nevzpamatoval. Mohl bych vám
fiíct, Ïe jsem hodnû dlouho nespal se Ïenou.

A to v‰echno by byla pravda. 
Ale pravdou je, Ïe existuje drobná ãást mého já, která

prostû není nijak hodná. Ta ãást, která uÏ má dost pl˘tvá-
ní m˘ch sil na nepfiátele, která uÏ nehodlá trpût nezaslou-
Ïené t˘rání. Obãas se mi v hlavû ozve hlásek, kter˘ chce
zavrhnout pravidla, pfiestat s odpovûdností a prostû si vzít,
co chci.
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Chvilku jsem uvaÏoval, jaké by to asi bylo, kdybych pfii-
jal její nabídku. Îivot mezi Sidhe by byl… intenzivní. Ve
v‰ech v˘znamech, jaké si smrtelník dokáÏe pfiedstavit.
Jaké by to bylo Ïít v domû? Co v domû, v obrovském
domû, pokud ne rovnou na hradû. Prachy. Dennû horká
sprcha. Z kaÏdého jídla si udûlat hostinu. Mohl bych se ob-
lékat, jak bych chtûl, jezdit jak˘mkoli autem. MoÏná bych
mohl i cestovat, nav‰tívit místa, která jsem cel˘ Ïivot tou-
Ïil vidût. Havaj, Itálie, Austrálie. VÏdycky jsem se chtûl na-
uãit plachtit.

A Ïeny, no jo. Îhavé i chladné. Nadpozemsky krásné,
smyslné bytosti jako tahle pfiede mnou. Zimní rytífi má po-
stavení a moc, a to jsou mezi fae je‰tû mnohem silnûj‰í
afrodiziaka neÏ mezi námi smrtelníky. 

Mohl bych mít… témûfi v‰echno.
A stálo by mû to jenom moji du‰i.
Ale nemluvím o nûãem magickém nebo metafyzickém.

Mluvím o podstatû sebe sama, o tom, co dûlá Harryho
Dresdena Harrym Dresdenem. Pokud o to pfiijdu, co
zbyde?

Jen snÛ‰ka tûlesn˘ch funkcí – a lítost.
Vûdûl jsem to. Ale stejnû. Stále jsem na uchu cítil Mabiny

ledové rty a pfii kaÏdém nádechu mnou mûkce proplula vlna
rozko‰e. Staãilo to, abych váhal.

„Ne, Mab,“ fiekl jsem nakonec. „Nechci tu práci.“
Spoãinula na mû tûÏk˘m, chladn˘m pohledem. „Lhá-

fii,“ za‰eptala. „Chce‰ ji, vidím to na tobû.“
Zaskfiípal jsem zuby. „Ta ãást mého já, která ji chce,

nemá hlasovací právo. Neberu tu práci. ·mytec.“
Naklonila hlavu a zadívala se na mû. „Jednoho dne, ãa-

rodûji, bude‰ kleãet u m˘ch nohou a Ïadonit, abych na
tebe vloÏila plá‰È.“

„Ale dneska ne.“
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„Ne,“ opáãila Mab. „Dnes mi oplatí‰ laskavost. Jak jsi
slíbil.“

Nechtûl jsem o tom moc usilovnû pfiem˘‰let, ale také
jsem s ní nechtûl otevfienû souhlasit. Tak jsem jen pok˘vl
k místu, kde pfied chvilkou stál dÛm ze snûhu. „Kdo une-
sl Marconeho?“

„Nevím. To je jeden z dÛvodÛ, proã jsem si vybrala tebe,
vyslanãe. Má‰ dar nalézat, co je ztraceno.“

„Jestli chce‰, abych to pro tebe udûlal, budu ti muset
poloÏit pár otázek.“

Mab vzhlédla, jako kdyby se chtûla poradit s hvûzdami
skryt˘mi za vytrvale padajícím snûhem. „âas, ãas, ãas. Bude
mu nûkdy konec?“ Zavrtûla hlavou. „Hodina jiÏ témûfi uply-
nula, ãarodûjíãku. Mám povinnosti, jimÏ musím dostát, stej-
nû jako ty. Mûl bys vstát a okamÏitû odsud odejít.“

„Proã?“ hlesl jsem uondanû a vstal jsem. 
„ProtoÏe kdyÏ tû tvÛj maliãk˘ poddan˘ varoval pfied ne-

bezpeãím, ãarodûjíãku, nemluvil o mnû.“
Na ulici, do níÏ ústila uliãka, ustala vichfiice a stûna ví-

fiícího snûhu zmizela. Na protûj‰í stranû ulice se objevili
dva chlapi v dlouh˘ch kabátech a obrovsk˘ch stetsonech.
Stáli ãelem do uliãky. Náhle jsem ucítil tíhu jejich pohle-
dÛ a mûl jsem dojem, Ïe jsou pfiekvapeni, Ïe mû vidí. 

Rychle jsem se otoãil na Mab, ale byla pryã. Grimalkin
také. Oba zmizeli beze stopy ãi za‰evelení síly, které by je-
jich odchod prozradilo. 

Otoãil jsem se zpátky k ulici právû vãas, abych vidûl, jak
ti dva chlapi sestoupili z chodníku a dlouh˘mi kroky si to
zamífiili ke mnû. Oba byli vysocí témûfi jako já a pofiádnû
urostlí. Chumelenice neustávala a ulice byla vydláÏdûna
hladkou vrstvou snûhu. 

Zanechávali za sebou rozeklané stopy.
„Zatracenû,“ vyhrkl jsem a rozbûhl jsem se úzkou uliãkou. 
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Jakmile vidûli, Ïe prchám, zvedli oba muÏi hlavy a pro-
nikavû zameãeli. Pfii tom jim spadly klobouky a bylo vi-
dût kozlí hlavy gruffÛ se zakroucen˘mi rohy. Ale tihle
byli vût‰í neÏ ta první pfiepadová skupina. Vût‰í, silnûj‰í
a rychlej‰í.

Jak se blíÏili, nûãeho jsem si v‰iml. 
Oba zpod kabátÛ vytáhli samopaly.
„Ale ne,“ vydechl jsem za bûhu, „tohle není fér.“
Zaãali po mnû stfiílet a to rozhodnû nebylo dobré. âa-

rodûj neãarodûj, kulka do hlavy mi rozprskne mozek jako
kaÏdému. Vyslovenû ‰patné ale bylo, Ïe nepálili bezhlavû.
Ani se samopalem není snadné zasáhnout pohybliv˘ cíl
a stará metoda „stfiílej a modli se“ spoléhá na slepé ‰tûstí,
které se maskuje jako zákon velk˘ch ãísel – vystfiílej dost
kulek, a nakonec nûco musí‰ trefit. KdyÏ budete stfiílet
tímhle zpÛsobem, nûkdy cíl trefíte, nûkdy ne.

Ale tihle gruffové stfiíleli jako profesionálové. Vedli mí-
fienou palbu krátk˘mi, praskav˘mi dávkami, i kdyÏ za
bûhu to nemûli snadné.

Nûco mi narazilo do zad vlevo od pátefie. Byl to náraz,
jako kdyÏ vás nûkdo silnû ‰Èouchne kloubem prstu. Bylo to
nepfiíjemné a ztratil jsem na okamÏik rovnováhu, ale spí‰
pfiekvapením a úlekem neÏ silou nárazu. BûÏel jsem dál, se-
hnul jsem hlavu a co nejvíc jsem se nahrbil. Ochranná ma-
gie mého kabátu dokázala zjevnû zastavit munici, kterou
gruffové pouÏívali, ale to neznamenalo, Ïe mû odraÏená kul-
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ka nemÛÏe zasáhnout ze strany nebo zepfiedu. Dostat olovo
od kolen níÏ by mû nejspí‰ zabilo stejnû jistû jako kulka do
hlavy. Jen gruffÛm by to dalo trochu víc práce. 

TûÏko se pfiem˘‰lí, kdyÏ se vás nûkdo snaÏí zabít. My
lidé nejsme vybaveni k tomu, abychom byli racionální
a tvÛrãí, kdyÏ víme, Ïe máme v patách rychlou a násilnou
smrt. Tûlo má jasnou pfiedstavu, jak˘m strategiím pfieÏití
dává pfiednost. Ty se obvykle omezují na „rozervat hroz-
bu na cucky“, nebo „vzít nohy na ramena“. Pokud jde
o na‰e instinkty, Ïádné pfiem˘‰lení se nepfiipou‰tí.

Na‰e instinkty se ale vytváfiely dlouho a nebezpeãí, kte-
rá nám teì hrozí, je pfiedbûhla. Kulce neuteãete, a pokud
nemáte jistotu, Ïe tak jako tak umfiete, nepÛjdete s hol˘-
ma rukama proti stfielci. Rychlost ani bezhlav˘ útok mi Ïi-
vot nezachrání. Musel jsem vymyslet, jak z toho ven.

Cítil jsem, jak mû do dolní ãásti kabátu zasáhla dal‰í
kulka. Narazila do kouzlem zpevnûné kÛÏe a pohnula s ní
asi tak, jak by to udûlal hozen˘ kámen. Je tfieba fiíct, Ïe ka-
meny pfii tom nebzuãí jako rozzufien˘ sr‰eÀ. Povalil jsem
za sebe popelnici a doufal jsem, Ïe gruffové snad zakop-
nou a já získám trochu ãasu. 

Hele, zkuste si vymyslet jasn˘ a rozumn˘ sled úkonÛ,
kdyÏ prcháte zasnûÏenou uliãkou a v zádech máte nefal-
‰ované nadpfiirozené bytosti, které vás zasypávají kulka-
mi. Je to tûÏ‰í, neÏ to vypadá. 

NeodváÏil jsem se otoãit. Proti kulkám jsem sice mohl
zvednout ‰tít, ale bylo témûfi jisté, Ïe jakmile bych se za-
stavil, jeden z nich by mû pfieskoãil jako Kung Fu Panda
a ‰li by na mû ze dvou stran. 

Tedy kdybych já byl jimi a sledoval mû do téhle uliãky…
·tûkání samopalÛ ustalo a já si vzápûtí v‰iml proã. 
Jak jsem se blíÏil ke konci uliãky, namífiil jsem berlu

pfied sebe a vykfiikl jsem: „Forzare!“
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Nenaãasoval jsem to úplnû dokonale. Neviditelná síla,
kterou jsem uvolnil z konce hole, vystfielila pfiede mû jako
neviditelné beranidlo. Zasáhla tfietího gruffa právû v oka-
mÏiku, kdy vyskoãil zpoza rohu s obrovsk˘m dubov˘m
kyjem v prackách. Nedostal to naplno. Jinak by odletûl
pûkn˘ kus stranou. Zásah ‰el na pravou stranu tûla, vyrval
mu kyj z pracek a gruff se opile roztoãil kolem své osy. 

O kozách toho mnoho nevím, ale vím nûco málo
o koních, protoÏe na statku v Missouri jsem se staral
o jezdecké konû mého druhého mentora Ebenezara
McCoye. Mají neuvûfiitelnû zranitelné nohy, zvlá‰È kdyÏ
uváÏíte, jakou tíhu pfiená‰ejí na relativnû malou plochu.
MÛÏe se v nich po‰kodit kterákoli ze stovek drobnÛstek.
Tfieba se na‰típne nebo zlomí jedna z tûch pfiekvapivû
kfiehk˘ch kÛstek nad zadní stranou kopyta. Zranûní
spûnkové kosti nebo nártu mÛÏe konû zchromit na t˘d-
ny, nûkdy i natrvalo. 

KdyÏ jsem míjel potácejícího se gruffa, rozmáchl jsem
se berlou jako basebalovou pálkou a udefiil ho zezadu nad
kopyto. Ucítil jsem náraz v paÏích a usly‰el jsem kfiupnu-
tí. Gruff zavfie‰tûl pfiekvapením a bolestí a svalil se do snû-
hu. Prolétl jsem kolem nûho, je‰tû víc jsem natahoval
nohy a mífiil jsem k nejbliÏ‰ímu rohu pfies ulici, neÏ mû
zase budou mít jeho kámo‰i na mífiidlech. 

KdyÏ nadháníte zvûfi, musíte mít sakra jistotu, Ïe ten,
ke komu ji Ïenete, ji zvládne. 

Zahnul jsem za roh asi pÛl vtefiiny pfied tím, neÏ se sa-
mopaly za mnou zase roz‰tûkaly a kulky zaãaly trhat omít-
ku. V boãní ãásti domu byly kovové dvefie. Zvenãí nemû-
ly Ïádnou kliku, zfiejmû to byl únikov˘ v˘chod. Nemûl
jsem pfiíli‰ velk˘ náskok. Zastavil jsem se, pfiitiskl jsem
dlaÀ na dvefie a doufal jsem, Ïe se otevírají jenom páko-
v˘m mechanismem. 
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Koneãnû nûco vy‰lo. Ucítil jsem páku na druhé stranû,
vyslal jsem vÛli, zamumlal „Forzare“ a nasmûroval sílu
proti vnitfiní stranû dvefií. Otevfiely se. Vpadl jsem dovnitfi
a zabouchl za sebou. 

V budovû bylo tma, ticho a v porovnání s nocí venku
témûfi nepfiíjemné horko. Na chvilku jsem se opfiel ãelem
o dvefie a oddychoval jsem. „Hodné dvefie,“ sípal jsem.
„Hodné, zamãené dvefie proti nadpfiirozen˘m.“

Jen díky tomu, Ïe jsem se uchem dot˘kal dvefií, jsem
zaslechl pohyb tûsnû za nimi. Tiché kfiupnutí snûhu. 

Ztuhl jsem.
Zaslechl jsem ‰krabav˘ zvuk a pak jako kdyÏ zafuní

kÛÀ. Potom nic.
Trvalo mi moÏná tfii vtefiiny, neÏ mi do‰lo, Ïe gruff na

druhé stranû dûlá totéÏ co já. Poslouchá, aby zjistil, jestli
je nûkdo uvnitfi. 

Byl ode mû nanejv˘‰ patnáct centimetrÛ. 
A já tam stál v naprosté tmû. Jestli nûco nevy‰lo a gruff

po mnû pÛjde, mÛÏu zapomenout na útûk. Nevidûl jsem
podlahu, stûny, Ïádné pfiekáÏky, na kter˘ch bych mohl
upadnout. Jako tfieba schody. Nebo hromadu zrezivûl˘ch
Ïiletek. 

NeodvaÏoval jsem se pohnout. Bylo sice fajn, Ïe jsem
byl za ocelov˘mi dvefimi, ale jestli má gruff ten správn˘
samopal a správnou munici, mÛÏe mû provrtat i pfies plát
oceli. A to jsem ani nevûdûl, jestli nemá nûjaké dal‰í zbranû.
Jednou jsem vidûl ukázku, jak nabodnout ãlovûka na meã
z druhé strany ocelov˘ch dvefií. Nebylo to nic hezkého.

Proto jsem stál velice ti‰e a snaÏil se také ti‰e uvaÏovat. 
Asi tehdy jsem si vzpomnûl na jeden z tûch filmÛ o ma-

niakovi v masce ducha, kdy v úvodní scénû mladík na-
slouchá u sprchové kóje pfiesnû jako já. Vrah ve vedlej‰í
kóji mu uchem proÏene nÛÏ. 
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Ta pfiedstava ve mû okamÏitû vyvolala paniku a já mu-
sel bojovat s nutkáním utéct. Ucho mû zaãalo pfií‰ernû svû-
dit. Kdybych nevûdûl, Ïe se mû gruffové snaÏí vypla‰it jako
králíka z jetele, asi bych nedokázal zachovat klid. Bylo to
o fous, ale zvládl jsem to. 

Asi tak o t˘den a pÛl pozdûji jsem usly‰el dech z dal‰í
obrovské hrudi a rychlé kfiupání snûhu pod dal‰ím párem
kopyt. 

Co nejti‰eji jsem odstoupil ode dvefií. Tfiásl jsem se ná-
porem adrenalinu, vyãerpáním a zimou. 

Jestli se chci odsud dostat vcelku, musím uvaÏovat
rychleji neÏ ti mizerové. Inky, Binky a Pinky vûdûli, Ïe
jsem tady a nechtûli to vzdát. Právû teì jeden z nich hlí-
dal dvefie, abych nemohl vybûhnout zpátky. Zb˘vající dva
obcházeli budovu a hledali cestu dovnitfi. 

Bezpeãnû jsem vûdûl, Ïe se tu nechci motat, aÏ se jim to
povede. 

Vyndal jsem pentagram zavû‰en˘ na krku, ti‰e jsem za-
mumlal a trochu jsem se soustfiedil. Amulet zaãal vydávat
mûkké, modré svûtlo. 

Stál jsem v nûjaké technické chodbû. Holá betonová
podlaha a nevymalované stûny. Po pravé stranû byly dvo-
je dvefie, o kus dál dal‰í. Zkusil jsem ty první. Za nimi byla
místnost s nûkolika klimatizaãními a vytápûcími jednot-
kami a spousta trubek. Tady si nepomÛÏu. 

Dal‰í dvefie byly zamãeny na visací zámek. Nemûl
jsem z toho pfiíli‰ dobr˘ pocit, ale znovu jsem zdvihl ber-
lu, zavfiel jsem oãi, soustfiedil se a vyslal runami pokry-
tou berlou dal‰í impuls energie. Tentokrát jsem jej sou-
stfiedil do bfiitu ãisté síly. Projel okem zámku a zafiízl se
do masivních dvefií. Zámek spadl na zem a konce ãistû
pfiefiíznutého oka oranÏovû Ïhnuly. 

Místnost byla zfiejmû dílnou místního údrÏbáfie. Nebyla
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veliká, ale peãlivû uspofiádaná. Byl zde truhláfisk˘ ponk, ná-
fiadí, rÛzné náhradní díly – Ïárovky, vzduchové filtry pro
klimatizace ve vedlej‰í místnosti, rÛzná kování ke dvefiím,
um˘vadla a záchodové mísy. Vybral jsem si pár vûcí a jako
omluvu jsem na ponk poloÏil svoji poslední dvacku. Pak
jsem se vrátil do chodby a pokraãoval dál do budovy. 

Dal‰í dvefie byly také zamãené. Otevfiel jsem si je pá-
ãidlem, které jsem vzal v dílnû. Neobe‰lo se to bez hluku.

Od ocelov˘ch dvefií jsem usly‰el hrdelní zvífiecí ryk.
Nûco do dvefií udefiilo, ale ne dost silnû, aby je vylomilo.
Vzápûtí se ozvalo bolestné skuãení. U‰klíbl jsem se.

Dvefie se otevíraly do prakticky prázdné haly kanceláfi-
ské budovy. Hned vedle nich blikalo svûtlo na panelu s ãí-
selníkem. Podle v‰eho jsem spustil bezpeãnostní systém
budovy. To se mi hodilo. NejbliÏ‰í policejní stanice byla
sotva blok odsud a svûtlo a pfiíchod smrteln˘ch policistÛ
by mohly gruffy donutit stáhnout se a poãkat si na lep‰í
pfiíleÏitost, kdy mû vykostí. 

Ale poãkat. Jestli má budova bezpeãnostní systém, mu-
sel jsem ho naru‰it uÏ v okamÏiku, kdy jsem ve‰el boãní-
mi dvefimi. A to uÏ je nûkolik minut. Proã uÏ tu poldové
nejsou? 

Nejspí‰ kvÛli tomu poãasí. Doprava bude pomalá. KvÛli
popadanému vedení budou problémy se spojením a elekt-
fiinou. Spousta dopravních nehod zahltí ulice, a protoÏe vût-
‰ina policistÛ musela k Marconeho zfiícené budovû, budou
mít na stanici, i pfies pokroãilou hodinu, práce nad hlavu.
Policii zfiejmû potrvá o nûkolik minut déle, neÏ zareaguje. 

Pfied hlavním vchodem do budovy se pohnul stín a ob-
jevil se tam jeden gruff. 

Nemûl jsem nûkolik minut.
NeÏ jsem si uvûdomil, co dûlám, rozbûhl jsem se k v˘-

tahÛm. Ocelí vyztuÏené bezpeãnostní dvefie vchodu sice
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gruffovi bránily prorazit sklo a vrhnout se na mû, ale ne-
zabránily mu zvednout samopal a zaãít po mû stfiílet.

V˘stfiely znûly, jako kdyÏ se trhá plachtovina, ale tisíc-
krát hlasitûji. Okno se roztfií‰tilo a v‰ude létaly stfiepy. Nû-
které kulky zasáhly bezpeãnostní dvefie, vykfiesaly jiskry,
vût‰ina se rozprskla, pár se jich chaoticky odráÏelo halou.
Ostatní mífiily na mû. 

BûÏel jsem, levou ruku jsem mûl nataÏenou ke gruffovi
a soustfiedil jsem vÛli na náramek na zápûstí. Náramek byl
spleten˘ z rÛzn˘ch kovÛ a poset˘ pfiívûsky ve tvaru stfiedovû-
k˘ch ‰títÛ. Síla mé vÛle vnikla do náramku, kde se koncent-
rovala kouzlem, které jsem do nûho vloÏil pfii jeho v˘robû.
Moje vÛle se zhmotnila do polokoule sotva viditelné namod-
ralé energie mezi mnou a gruffem. Kulky do ní naráÏely a vy-
buchovaly v záblescích svûtla, které ãefiilo povrch energetic-
kého ‰títu jako drobné vlnky hladinu klidného jezírka. 

V‰echny tfii v˘tahy stály dole s otevfien˘mi dvefimi.
Vbûhl jsem do nejbliÏ‰ího a rychle jsem zmáãkl v‰echna
patra. Vybûhl jsem, totéÏ jsem zopakoval ve druhém v˘-
tahu, skoãil do tfietího a stiskl tlaãítko nejvy‰‰ího patra.
Není proã gruffÛm honiãku ulehãovat. I nepatrné zdrÏení
mi pomÛÏe získat potfiebn˘ ãas. 

Dvefie v˘tahu se zavfiely, pak zabzuãely a znovu se ote-
vfiely. 

„No tak!“ vykfiikl jsem a stiskl jsem tlaãítko zavírání
dvefií, aÏ jsem si málem zlomil palec. 

Vrãel jsem a díval jsem se, jak se dvefie váhavû zavfiely
a opût otevfiely. Skomírající zvonek smutnû cinkl. Maãkal
jsem knoflík jako blázen, kdyÏ gruffové dali najevo, co si
myslí o bezpeãnostních systémech smrtelníkÛ. 

Dotek kovu je pro nadpfiirozené bytosti nûco pfií‰erné-
ho. Nemohou si proto prorazit cestu ocelov˘mi dvefimi
nebo mfiíÏí. 
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