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 se narodila 
31. ledna 1996 v Praze. Odmala je fascinována 
příběhy a vždycky měla ráda literaturu, ne však 

tolik, aby se sama nepustila do psaní. 
První z jejích literárních počinů byl příběh 

o barbarovi Eredovi, který v původní verzi vydal 
na patnáct stran. Tehdy bylo Agátě jedenáct. 

Po Eredovi následovala pohádka Abecedníček, 
která získala ocenění v soutěži Zlatá Ema. 

Na stupně vítězů internetového portálu Meredit 
dosáhla také povídka  „Cesta mrtvé duše 

a prázdného těla“. 

Agáta si oblíbila žánr polodetektivních příběhů 
se špatným koncem a povídky z amerického 

divokého západu, inspirované příběhy například 
takových zločineckých „celebrit“ jako jsou Henry 
McCarty, John Henry Holliday nebo A. Franklin 

a Jesse W. Jamesovi. 
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 „Jak krásná a poklidná noc,“ pomyslel si Godwin. 
„Možná až moc.“ Díval se skrze hledí své lesklé p ilbi-
ce. P estože byl velice unavený, rozhlížel se byst e po 
krajin  kolem sebe. M l dobrý výhled, pon vadž stál na 
vysokém skalnatém kopci pnoucím se nad okolními lesy. 
Vše bylo tak klidné a tiché, jen duše Godwinova se ner-
vózn  svíjela v jeho nitru a toužila, vyk i et své obavy do 
tmy. P estože byl muž nelítostný a zatvrzelý voják, m l
strach. Opravdový strach, p esn  takový, jako je ten p ed
bitvou, ze které se už nemusíte vrátit živí.
 N komu by se mohlo zdát, že je ho na vojáka ško-
da, protože byl vysoký a celkem pohledný. Tvá  ošleha-
nou v trem mu lemovaly tmavé vlasy a jeho hn dé o i
p sobily n ím, co by se dalo nazvat d sivou elegancí. 
Oble ením nebyl nijak zvláštní. Nosíval oby ejnou mod-
rou tuniku, plát né erné kalhoty a nablýskanou p ilbu,
ostatn  jako všichni vojáci Neorského království. 
 Posadil se na zem a dál up en  zíral na lesy pod se-
bou. Tu pitomou hlídku nesnášel. Byl tak ospalý a ten 
protivný me  mu tolik p ekážel. Po chvilce rozhodování 
ho odepnul a odhodil stranou. Hlava mu co chvíli pada-
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la únavou na rameno, ale on se spánku dokázal ubránit. 
V tom m l již náležitou praxi. Tímto stylem p ežíval ješt
n kolik hodin, které byly napln ny neklidem a starost-
mi. Lesy kolem mohly být plné skrytých nep átelských 
Murg . To však bylo Godwinovi up ímn  jedno, protože 
on by jejich útok hned vid l a ur it  by se sám dokázal 
rychle klidit pry . „A co mi je do ostatních?“ pomyslel si. 
 Godwin se postavil, protože m l pocit, že ho n kdo
už každou chvíli vyst ídá. Popošel pár krok  blíže ke hra-
n  skály. Jen tak se podíval dol  a vtom uslyšel šelest ke
a praskání drobných v tvi ek. N co zasvišt lo vzdu-
chem a zabodlo se do Godwinova ramena. Ten za val 
a sáhl k svému boku. Pro co? Pochva s jeho me em leže-
la dobrý kus od n j. To už uslyšel strašlivý vále ný pok ik
a uvid l, jak po skále šplhá padesát, ne, sto odporn  sliz-
kých Murg . Ti první se už vyhrabali nahoru a jeden se 
hrozitánsky zasmál a uhodil Godwina p stí do obli eje. 
Voják zavrávoral a ješt  sta il spat it jednoho obzvláš
velkého Murga, jak na n j mí í samost ílem. Ozvalo se 
tiché zasvišt ní a šíp z kuše prolétl Godwinovým hrud-
níkem a zabodl se do stromu za ním. Muž se porou el
k zemi. 
 Po n kolik p íštích minut vid l nebohý voják jen ob-
rysy velkých oblud, jak masakrují jeho ospalé a vyd šené
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kamarády. N kte í se snažili spasit út kem, jiní bojovali. 
Najednou se rozho ely stovky oh . To už ale Godwin 
nevid l. Vše se pono ilo do tmy a on v d l, že je konec. 
Krev z n j tekla proudem a cítil, jak na  doléhá smrt. 
S vyp tím všech sil naposledy otev el o i. Naskytl se mu 
pohled na trpký boj a spoustu krvácejících t l. Potom 
ztuhl s o ima rozev enýma doko án irou hr zou.
Zatímco Godwinovo t lo leželo bez hnutí, jeho duše ho 
opustila a odlétala n kam do daleké dálky, pry  od boj
a tryskající krve. Svišt la vzduchem stejn  jako šíp, co 
ukon il jeho život. Let la tak dlouho a bez p estávky. 
Po ase, jenž se nemohl považovat ani za dny, m síce
i roky, se kone n  zastavila a za ala zvolna klesat. Sot-

va se jeden z jejích lesklých ocas  dotknul pís ité zem ,
Godwin procitl. Rozhlížel se kolem sebe stejn  byst e, 
jako by byl stále tam na skále v srdci temných les . Te
však stál uprost ed nedozírné poušt . „Kde to asi jsem?“ 
pomyslel si. „Kde to jsem?“ vyk ikl tentokrát nahlas. Ni-
kdo mu však podle o ekávání neodpov d l. Potom po-
hlédl na sebe. Byl docela nahý. Zaklel a rozhlédl se kolem 
dokola, jestli se n kdo neschovává za píse nou dunou 
a potají ho nesleduje. 
 Bál se více, než když proti n mu b želo stádo t ch 
hnusných oblud. Zmaten  a bez cíle se rozb hl vp ed.
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Po chvíli se zastavil a popadl dech. Když se trochu uklid-
nil, musel sám p iznat, že se mu jde docela dob e. Nem l
ani žíze . Brzy se p ed ním objevila cesta. Tak pokra o-
val dál a dál. Všude písek, ticho a žádný vítr. Jen tak se dá 
popsat krajina kolem zmateného Godwina.  
 Po n kolika minutách ch ze po kamenité cesti ce se 
ozval hlas – vysoký a pronikavý. „Godwine! Godwine!“ 
Voják vyk ikl a vyvalil o i zd šením. Uvid l totiž po-
stavu. Sice nehybnou a skoro pr svitnou, ale byla tam. 
Vypadalo to, že je to jakýsi muž se st apatými rudými 
vlasy, od ný do blankytného hávu. Godwin ho moc dob-
e znal. Pamatoval si ho jako toho gaunera, který ho dva-

krát málem zabil. Poprvé to bylo v hospod  a podruhé 
v bitv , protože se zbab le p idal k nep íteli. Ale když 
se setkali v bitevní v av  pot etí, ud lal s ním nelítostný 
voják Godwin krátký proces. Rozštípl mu sekyrou hlavu 
vejp l. „A pat í mu to grázlovi jednomu,“ pomyslel si, 
když si vzpomn l na tu krvavou chvilku pomsty. 
 P inutil se odvrátit o i od zrzavé postavy a rychlým 
krokem se pustil dál. Tém  ihned se p ed ním objevil 
další muž. Ten obli ej voják také znal. Jednou v hostinci 
se s ním popral a ani nev d l, jestli v sebeobran  nebo 
jen ze vzteku ho shodil ze stolu a srazil mu vaz. Muž 
mu plivl pod nohy. Godwin se po n m cht l ohnat p stí,

10
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ale postava zmizela a objevila se opodál. Voják vyk ikl
a v o ích m l hlubokou paniku.
 Jak tak šel zmaten  pouští, zjevovali se mu další a dal-
ší. Vid l toho chlapa, kterého kdysi umlátil k smrti, když 
v jedné zpropadené bitv  nem l me  ani štít, a dokonce 
i toho namyšleného mladí ka, jenž ho urazil a kterého 
vyzval na souboj. Pro chlapce to byl p edem prohraný 
boj, ale Godwin ho stejn  chladnokrevn  a docela bez 
vý itek probodl skrz na skrz jeho vlastním rapírem. 
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 Tolik tvá í vid l voják a poprvé v život  si uv domil,
že jeho metoda potkat, zamra it se a zabít nebyla docela 
správná. Kone n  ho alespo  trochu zatla ilo sv domí.
Možná to také bylo proto, že jak dál pokra oval osamo-
cenou cesti kou v poušti, šlo za ním ím dál víc osob již 
dávno mrtvých jeho vlastní rukou. 
 Po n kolika hodinách se už dávno zapomenutí lidé 
ztratili a za ala se objevovat zele  a dokonce i trochu 
toho v tru. Brzy už Godwin stál na hebké tráv . Asi prá-
v  proto, že kone n  pochopil, že to, co vidí, není jen 
sen, ale skute nost, za al prosit všechny bohy, na které si 
vzpomn l, o odpušt ní.
 Za n kolik chvil spat il p ed sebou údolí plné kv tin
a strom . Usmál se a cht l seb hnout z kopce vst íc
tomu krásnému zázraku, ale n co jakoby ho táhlo zpátky. 
Ta neviditelná síla byla tak mocná. Byla siln jší než vy-
pracované svaly muže, kterého ješt  nikdy nikdo takhle 
jednoduše nezastavil. Chvíli se vzpouzel a marn  bojoval 
s jakýmisi neviditelnými zábranami, když pochopil. Jeho 
iny nebyly hodny odpušt ní. Oto il se a s o ima plnýma 

trpké prohry, pustil se Godwin krajinou plnou píse ných 
dun doufajíce, že se jeho erné duši dostane klidu.

12
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 Vše za íná v m st  zvaném Chicago a ke všemu na 
Vánoce. Ulice byly ov šeny girlandami a z výloh krá-
m  se na kolemjdoucí zubil obtloustlý plyšový Santa. 
Z rozhlasu zn la jedna váno ní odrhova ka za druhou 
a vše se zdálo poklidné a plné sváte ní nálady. Dokonce 
i majestátn  vyhlížející hotel a restaurace Zlatá kachna 
vábil zákazníky bohatou výzdobou. Jídelní lístek tohoto 
podniku byl však tak drahý a nezajímavý, že se jen málo-
kdo obt žoval do restaurantu zajít. P esto na chodníku 
pot ísn ném šedou a matlavou sn hovou b e kou zasta-
vilo erné auto. Dve e spolujezdce se otev ely. Vysko il
z nich mohutný muž v tmavém obleku, jenž byl na no-
havicích mokrý od sn hové patlanice na ulicích. Byst e
se rozhlédl kolem sebe a poté za ukal na zadní okénko 
vozu. Klapl zámek a z auta ladn  vystoupil pohledný, 
hubený chlapík v šedém kvádru a s bu inkou stla enou
do ela, Vlasy m l uhlov erné a o i hn dé. Jedna z jeho 
rukou byla jakoby p ilepena v pravé kapse kalhot. Jejich 
látka se kroutila a ukazovala tak p ibližnou velikost a tvar 
mladíkovi pistole. íkal jí „Darling“ - Milá ek. Dob e, 
p iznávám, že to není p íliš originální, ale Don Sanchez 

13

Dárek pro Sancheze

agacelek_02.indd   13 21.1.2010   11:53:32



tu nebyl od toho, aby vymýšlel zajímavá jména pro své 
zbran .
 Celý tento jev sledoval n kdo, kdo nebohému šéfu 
ma e p ál jen a jen to nejhorší. Hlídkoval v okn  pro-
t jšího domu, který byl snad celý ov šen nejr zn jšími
ký ovitými váno ními ozd bkami. Chlapík v širokém 
sombreru a mrožím knírem t ímal v ruce dalekohled 
a pozorn  s ním pozoroval každý Sanchez v pohyb. 
Jmenoval se Manuel Pedro. Když Talián zašel do hotelu 
a jeho bodyguard za nimi práskl hlasit  dve mi, vysko il
Manuel jak píchnutý v elkou a za al nadávat. Odvrátil 
se od okna a zahled l se na t i stejn  kníraté Mexiká-
ny stojící v ad  uprost ed pokoje, kde se nacházeli. „To 
už p estává všechno. Taliáni lezou už i do Zlaté kach-
ny.“ Všichni t i chlapíci vypadali p ihlouple a docela ne-
schopn . Možná práv  proto se na n  se or Pedro obo-
il: „Dochází vám, amigos, že to je naše území?“ 

 „Ale jist , se or Pedro,“ ozvalo se sborov .
 „To jsem rád.“ Manuel se na chvíli odml el, asi aby 
se sám sebe mohl zeptat, s jakými lidmi to tady vlast-
n  rozpráví. Pak se usmál a hlasem, jakým se vysv tluje
zabedn nému malému dít ti, že jedna a jedna jsou dv ,
pokra oval. „Jist  vám je také známo, že Zlatá kachna 
je naším hlavním stanem. Snad ani nemusím vysv tlo-
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vat, jak je nepraktické mít doma nep átele a konkurenci. 
Se or Minuto.“ Ukázal na nejmenšího a nejdrobn jšího
z Mexikán  p ed sebou. „Máte to, o co jsem vás p ede-
v írem žádal?“ „Si, se or Pedro. Mám to.“ Str il ruku 
do kapsy a vytáhl malou zelenou krabi ku p evázanou
ervenou stužkou. Do druhé ruky uchopil ovlada

s jediným erveným tla ítkem, pod kterým byl nápis 
„NADÍLKA“. „Sta í zmá knout a se or Sanchez poletí 
ke hv zdám. BUM!“ chlubil se Minuto svým výtvorem. 
Podal ovlada  i nebezpe n  tikající krabi ku svému šé-
fovi. Ten ho poplácal po zádech a str il ovlada  i smr-
tonosný dáre ek do náprsní kapsy. „Miluji Vánoce, ami-
gos.“ Poté odešel z pokoje a pak i z domu, broukajíce si 
pod vousy Nesem vám noviny, poslouchejte. 
 Procházel se po namrzlém chodníku a m l náladu 
lepší než kdy jindy. Cht l si po kat na Sancheze p ed
hotelem a pak mu nenápadn  vsunou dar do kapsy. Ten 
hloupý Ital tak dlouho nešel. Manuelova dobrá nálada 
byla ta tam. Stát na mrazu jako úplný idiot. Tak si sv j
triumf  vážn  nep edstavoval.
 Manuel byl sice nemilosrdný ma án, ale už za pár ho-
din se celá Amerika vzbudí a p jde ke stromku rozbalit 
dárky. „Caramba!“ vyk ikl, protože pro samé sp ádání

ábelských plán  zapomn l své drahé žen  koupit vá-
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no ní dárek. „No,“ pomyslel si, „asi se nic nestane, když 
se tady podívám po n jakém tom dárku.“ Pohledem spo-
inul na malém obch dku s náramky, náušnicemi, zlatý-

mi hodinkami a náhrdelníky. Rozb hl se dovnit . Brzy 
už zase stál p ed Zlatou kachnou, ale tentokrát s kapsou 
dmoucí se pýchou, že má tu est uschovávat dámské ná-
ramkové hodinky nejvyšší kvality úhledn  složené v malé 
zelené krabi ce s ervenou mašlí. 
 „Kone n . Ten si dal ale na as.“ Sanchez vyšel ma-
jestátn  ze Zlaté kachny. Manuel se pustil po chodníku 
jeho sm rem. Skoro poklusem do n j vrazil. Poda ilo se 
mu Taliána shodit na zem a p i sp šném omlouvání mu 
str it do kapsy dárek, který byl opravdu bomba. Ješt
jednou se omluvil a pak, pochechtávaje se tiše a zrádn
odešel pry .
 Ve er uléhal vedle své manželky s nádherným vít z-
ným pocitem. Dnešní den byl tak úsp šný. Poda ilo se 
mu podniknout první krok k atentátu na Dona Sancheze 
a koupit své žen  krásný dárek k Vánoc m. Byl na sebe 
tak pyšný. 
 Ráno jakoby zobrazovalo ráj Pedrova života. Když 
vysko il z postele a sáhl do no ního stolku pro ovlada
k malé bombi ce, splnily se všechny jeho sny. Hodiny 
odbíjely p esn  dev t. Manuel se usmál a pohlédl na 
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váno ní strome ek, pod který již naaranžoval krabi -
ku s hodinkami pro svou milovanou ženu. „ Tres, dos, 
una…“ Manuel zmá kl kno ík na ovlada i. V ten mo-
ment zrovna Sanchez rozbaloval sv j váno ní dárek. „Jé, 
hodinky. Takové jsem si vždy p ál.“
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