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Věnováno 

Mary Barryové (mé babičce), 
která přemohla bestii mnohem strašlivější, 

než jaké kdy čelil Grubbs Grady; 
jsem rád, že tu jsi pořád s námi, babi!

 
ŘEV (Řád extrakce vnitřností) získávají:

Catherine „Hrdlořeznice“ Holmesová
Katie McGowanová – naše nová zabijácká 

kamarádka!

Zodpovědná mágyně:
Stella „Odíračka“ Paskinsová

Další magická podpora:
Christopher Little a jeho démonická družina
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PrvnÍ ČÁst

Loch
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Ten sadista Sandman 

Ruce mám celé od krve. Běhám po lese. Jsem nahý a je mi to 
jedno. Jsem zvíře, žádný člověk. Zvířata nepotřebují šaty.
Krev mám i na jazyku. Nejspíš jsem nedávno žral. Nevzpo-
mínám si, jestli nějaké zvíře, anebo člověka. Ani jedno by mi 
nevadilo. Mám pořád hlad... na tom jediném sejde. Musím si 
najít něco dalšího na zub. A brzy.
Přeskočím padlý kmen. Při dopadu mi pod bosýma nohama 
prasknou nějaké větvičky a zapadnu do bahna. Svalím se a za-
čnu výt. Větvičky mě pobodají. Koutkem oka zahlídnu, jak na 
mě z bahna zírají ohnivé rudé oči. Nebyly to větvičky, byly to 
zuby! Mrskám nohama, řvu, ale nic se neozývá...
...a všude kolem se rozletuje bahno a kůra. Podezřívavě se dí-
vám na ten sajrajt, a srdce mi zase tluče normálně. Spletl jsem 
se. Nestal jsem se obětí žádného obludného dítěte s tlamami 
ve dlaních rukou a s ohnivými kuličkami místo očí. Je to jen 
díra v zemi, plná bláta a přikrytá kousky větví a listí. 
Mračím se, vstanu a otřu si nohy do čista chomáči trávy. 
A zrovna když se snažím vytáhnout si nehty nějaké třísky, 
ozve se hlas: „Grubbsi...“
Nedojde mi hned, co to je za jméno. Pak si ale rozpomenu –  
je to moje jméno. Anebo dřív bývalo. Opatrně zvednu hlavu, 
podívám se, čenichám, ale cítím jenom krev.
„Grubitschi...“ drmolí hlas a já začnu vztekle vrčet. Své pravé jmé- 
no nenávidím. Ani Grubbs není nic moc, ale pořád lepší než Gru-
bitsch. Nikdo mi tak nikdy neříkal, jen maminka a sestra Gret.
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„Nenajdeš mě...“ posmívá se hlas.
Rozeřvu se do lesní tmy, pak se vrhnu do jednoho křoví, pro-
tože si myslím, že hlas se ozývá právě odtamtud. Prodírám se 
keři, ale na druhé straně nic není.
„Samá voda,“ směje se hlas odněkud za mými zády.
Bleskově se otočím a mžourám, ale nevidím nikoho.
„Tady,“ špitne hlas. Tentokrát zní zprava.
Pořád mžourám a sunu se stále blíž, blíž ke zdroji toho hlasu. 
Připadá mi, že bych to neměl dělat, jako by to byla past. Ale 
nemůžu vycouvat. Vábí mě tam zvědavost, ale i něco jiného. 
Ten hlas patří nějaké dívce a já si myslím, že vím které.
Zrovna když se chystám obejít jeden strom, vlevo se něco pohne. 
Ve světle měsíce se zavlní osm dlouhých bledých paží. Desítky 
maličkých hadů začnou syčet a svíjet se. Vykřiknu strachem 
a zakryju si před tou hrůzou oči, takže se o ten strom uhodím. 
Vteřiny utíkají, ale nic na mě neútočí. Spustím ruce a dojde mi, 
že to nebyly paže, jen větve několika sousedních stromů. A ne-
byli to hadi, jen nějaké šlahouny pohybující se ve větru.
Je mi zle, ale přinutím se k chabému uchechtnutí, pak pro-
klouznu za strom a dál hledám toho, kdo mě volal.
Jsem na břehu rybníka. Zamračeně se na něj dívám. Tenhle les 
znám a žádný rybník by tu být neměl. Jenže přesto tu je a na 
jeho klidné hladině se zrcadlí měsíc. Mám žízeň. Krev mi za-
schla na jazyku a zůstala hnusná chuť podobná mědi. Dřepnu 
si, chci se z rybníka napít, jsem na všech čtyřech a skláním 
k vodě hlavu jako vlk.
Než se napiju, uvidím v zrcadle hladiny vlastní obličej. Všude 
krev, zaschlé kusy krve na kůži a ve vlasech. Strachem vypou-
lím oči. Ne kvůli krvi, ale protože jsem za sebou zahlédl něčí 
stín.
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Začnu se otáčet, ale je pozdě. Ta dívka mi surově strčí hlavu 
dolů a já vletím pod hladinu. Voda mi zaplní ústa, dusím se. 
Chci se bránit, ale je silná. Drží mě pod vodou a mně se plní 
plíce. Měděná chuť nemizí, takže zděšeně a fascinovaně zamr-
kám a dojde mi, že ten rybníček je vlastně plný krve.
Moje tělo už ztrácí vládu, ale dívka mě vytáhne za vlasy ven 
a řezavě se směje tomu, jak honem zděšeně nabírám dech. „Od-
jakživa jsi byl zbabělec a budižkničemu, Grubistchi,“ šklebí se.
„Gret?“ zaskučím a poulím oči na posměšný úsměv své sestry. 
„Já myslel, že jsi mrtvá.“
„Nejsem,“ zakrákorá, přimhouří oči a čumák se jí protahuje. 
„To ty.“
Její obličej se mění v tlamu nějakého zmutovaného vlka a já se 
rozpláču. Rád bych utekl nebo jí zasadil pár ran, ale dokážu 
jen sedět a upírat na ni zrak. A pak, když proměna skončí, 
Gret otevře tlamu, co to jde, a zavyje. Hlava sebou škubne do-
předu. Tesáky se mi sevřou na hrdle. Zakousne se.

Probudí mě dusivý pocit. Rád bych řval, ale ve fantazii mě 
Gretiny tesáky dál drží za krk. Jsem stále napůl ve snovém 
světě, snažím se svou mrtvou sestru mlátit. Když pěstmi nic 
nezasáhnu, promnu si oči a najednou zase vidím kolem sebe 
ložnici.
Tlumeně skučím, sedám si a spustím nohy přes kraj postele. 
Přikryju si dlaněmi tvář a vybaví se mi to nejhorší ze snu, pak 
se rozklepu, vstanu a jdu do koupelny. Dneska už nemá cenu 
pokoušet se zase usnout. Z minula mám zkušenost, že kdy-
bych to udělal, noční můry budou ještě horší.
Ve dveřích se zarazím, najednou vím zcela jistě, že v šeru číhají 
démoni. Pokud rozsvítím, napadnou mě. Vím, že to je k smí-
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chu, jen dozvuk snu, ale přesto se můj prst jen chvěje ve vzdu-
chu před vypínačem a odmítá ho stisknout.
„Do hajzlu s tím vším,“ vzdychnu si nakonec a jdu dál. Tuhle 
noc, stejně jako spoustu jiných, dovolím svému strachu, ať je 
po jeho, a jdu na záchod potmě.
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MizÉrie

„Jasně že mám noční můry. Kdo je nemá?“
„Každou noc?“
„Ne.“
„Většinu nocí?“
Odmlka. „Ne.“
„Ale často?“
Pokrčím rameny a uhnu očima. Jsem v kanceláři pana Mauche. 
Mrzout Mauch – náš školní poradce. Několikrát týdně takhle 
úřaduje. Pokecá s těmi žáky, kteří nestíhají úkoly, buď kvů-
li potížím se spolužáky, nebo kvůli moc náročným rodičům. 
Normální děti s normálními problémy.
A pak tu jsem já.
Mrzout to prostě miluje, když si může užít kompletní psycho-
logický rozbor se mnou.
A jak by ne? Příběh Grubbse Gradyho tu zná každý – přímo 
před očima mu zavraždili rodiče a sestru... pak strávil dlouhé 
měsíce ve cvokárně (Mrzout tomu ovšem říká „pobyt v ústavu 
pro dočasně narušené“)... přijel bydlet ke svému strýci Dervi- 
shovi do jeho strašidelného starého zámečku... jenže dotyčný 
strýc krátce nato zmagořil... Grubbs mu dělal ošetřovatele asi 
rok a strýc se pak vzpamatoval... a za pár měsíců Grubbs odjel 
s Dervishem a s kamarádem Billem-I Spleenem na natáčení 
jednoho filmu... a tam byl svědkem tragické smrti stovek lidí,
když katastrofální požár srovnal všechno se zemí.
S podobnou minulostí jsem prostě obrovská dinosauří kost, 
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kterou by s chutí ohlodával kterýkoli dětský psycholog v okru-
hu sto kilometrů!
„Nechceš mi o těch svých snech něco povědět, Grubitschi?“ 
ptá se Mrzout.
„Ne.“
„Určitě ne?“
Nejradši bych se rozesmál, ale udržím se. Mrzout je neškodný. 
Je to určitě pěkná otrava, vandrovat věčně po několika venkov-
ských školách a den po dni a rok po roce řešit stále stejné, nudné 
teenagerské potíže. Na jeho místě bych se taky s chutí zakousl 
do takového výživně narušeného žáka, jako jsem já.
„Grubistchi?“ pobídne mě Mrzout po několika vteřinách ml-
čení.
„Hmm?“
„Ono by ti to mohlo pomoct, kdybys mi řekl o svých snech. 
Sdílený problém – poloviční problém.“
Div že mu neodseknu: „A co sdílené klišé?“ Ale zase udržím 
jazyk na uzdě. Zkazil bych Mrzoutovi náladu, kdybych ho 
takhle zpražil. Možná by se dokonce rozplakal.
„Ale on to žádný velký problém není, pane,“ odpovím místo 
toho a snažím se dovést pohovor ke konci. Přijdu kvůli němu 
o fyziku, kterou mám docela rád.
„Prosím, Grubitschi, říkej mi Williame a tykej mi.“ 
„Promiňte, pane... vlastně promiň, Williame.“
Mrzout se usměje od ucha k uchu, jako kdyby se mu povedl 
průlom. „Zlé sny musí být problém, když nepřestávají,“ naléhá 
vlídně. „Kdyby ses mi svěřil, třeba bychom přišli na to, jak je 
zarazit.“
„To pochybuju,“ odpovím trochu ostřeji, než jsem měl v úmys-
lu. Mluví tu o něčem, na co je trapně krátký. Nevadí mi, když 
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se o mě školní psycholog zajímá, ale štve mě, že se při té snaze 
vymámit ze mě tajemství chová jako druhořadý fušer.
„Nechtěl jsem se tě dotknout, Grubitschi,“ pospíší si honem 
Mrzout, protože mu dojde, že to přepísknul.
„Upřímně řečeno, pane,“ zpražím ho návratem k vykání, „mám 
ten dojem, že na podobný věci ani nemáte kvalifikaci.“
„Ne, to ne, samozřejmě ne,“ souhlasí Mrzout a zatváří se po-
smutněle. „Nechci se vydávat za něco, co nejsem. A omlouvám 
se, pokud to tak působilo. Jen jsem si říkal, že kdybys měl nála-
du si popovídat, mohlo by ti to i pomoct. Mohl by to být začá-
tek. Samozřejmě že není na mně, abych... nepodléhám iluzím, 
že... jak říkáš, nemám kvalifikaci na...“ Nedokoktá to a přestane.
„Hlavně se mi tu nesložte,“ zasměju se provinile. „Však se nic 
moc neděje. Prostě jenom s nikým nechci o těch snech mluvit. 
Zatím.“
Mrzout polkne, pak honem přikývne a řekne mi, že můžu jít. 
Že mi dá čas na vydechnutí. Možná za měsíc za dva si mě zase 
pozve „na pokec“.
U dveří zakolísám, nechce se mi ho zanechávat v tak ubité 
náladě – sklání hlavu k poznámkám a vypadá, jako by se měl 
každou chvíli rozbrečet.
„Pane Mau... Williame?“ Zvědavě zvedne hlavu. „Jestli chceš, 
mohl bys mi od příště říkat Grubbsi.“
„Grubbsi?“ zopakuje nejistě.
„Tak mi říkají kamarádi.“
„Aha,“ přikývne a rozzáří se, jako kdyby vyhrál jackpot.
Vyklouznu ven a skrývám úsměv. Školní poradci – brnkačka!

Polední přestávka. Loch chce vědět, o čem jsem mluvil s Mr-
zoutem.
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„O velikosti tvýho mozku,“ odpovím mu. „Debatovali jsme, jak 
moc je maličkej.“
„O velikost mýho mozku se nestarej,“ odfrkne si Loch. „Můj 
mozek je v poho. A o moc zdravější než ta tvoje scvrklá pře-
mejšlecí centrála.“
„Jak je mozek vůbec velkej?“ ozve se Charlie. Všichni se na něj 
podívají. „Já jestli jako zaplňuje celou hlavu.“ Začne se dloubat 
do lebky a hledá měkčí místa.
„Ve tvým případě o tom pochybuju,“ prohlásí Loch. „Ty tam 
nejspíš máš dost volnýho místa na fotbalovej míč.“
Všichni se rozesmějí. Směje se i Charlie. Zvykl si, že si ho 
pořád dobíráme. Nevadí mu to. Vždycky to myslíme dobře. 
A Charlieho Ralla máme všichni rádi. Je to tak hodný kluk, že 
na něj nikdo nedokáže být zlý.
Je nás šest a schovali jsme se před deštěm ve dveřích, z nichž 
je vidět na fotbalové hřiště. Obvyklá smečka barbarů na něm 
okopává k smrti utahaný starý míč – a sebe navzájem – a na 
déšť kašle. 
K naší partě patřím já, Loch, Charlie, Frank, Leon a Mary. My 
dva s Lochem jsme o hlavu vyšší než ostatní. Jsme největší po-
řezové na škole, což nás taky dalo původně dohromady. Loch 
provozuje zápas. Chtěl, abych ten sport dělal s ním, a proto se se 
mnou skamarádil. Dlouho jsem se tomu bránil – opravdový řec-
kořímský zápas se vůbec nepodobá těm zápasům v telce, je svá-
zaný pravidly a není na něm moc k vidění – ale nakonec mě pře-
mluvil, ať to prubnu. Nijak zvlášť mi to nejde a ani mě to obzvlášť 
nebaví, ale abych Lochovi udělal radost, každý měsíc s ním jedu 
na pár zápasů a pak sebou třískáme na žíněnkách a potíme se.
„Myslím, že Mrzout je na staršího pána docela sexy,“ prohlásí 
Mary, načež se sborem ozvou posměšky a hvízdání. 
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„Ty bereš na Mauche?“ zajíkne se Leon a předstírá infarkt.
„Ne,“ odpoví Mary odměřeně. „Jenom mi připadá sexy. Vsa-
dím se, že mimo školu po něm ženský vysloveně jedou.“
Smích ztichne a celá ta naše chlapecká testosteronová pětka 
se po sobě nejistě podívá. Sami bysme to nepřiznali, ale holky 
v našem věku toho o světě dospělých vědí o dost víc než my. 
Dospělí fungují jinak. Ve škole je hračka rozlišit vítěze a pora-
žené, borce a trotly. Svět mimo školu je ale záhadný. Profesi-
onální sportovci jsou borci, to je jasné, stejně tak i herci a po-
poví zpěváci a tak, ale co normální lidi? Co způsobuje, že je 
takový obyčejný chlapík přitažlivý pro ženy? Vážně nevím. Ale 
pokud je takový Mrzout Mauch, možná nás všechny časem 
čekají maléry. Podle toho, jak se ostatní mračí, poznám, že je 
napadlo totéž.
A zatímco se pokoušíme nějak srovnat se světem, kde Mrzout 
Mauch je sexuální dravec, dojdou k nám Reni a Shannon, drží 
se za ruce a pochechtávají se nějakému vtipu.
„Zrovna jsem klukům říkala, jak je pan Mauch sexy,“ prohlásí 
Mary.
„Jo William?“ řekne Reni a zamyšleně přikývne. „Fešák.“
„William?“ vyštěkne na sestru Loch.
„To chtěl on, ať mu tak říkám.“
„Nevěděl jsem, že chodíš k poradci,“ zavrčí Loch.
„Ty toho o mně nevíš...“ protáhne Reni koketně a pak osloví se 
zvednutým obočím Shannon. „Co ty a William Mauch? Nic 
moc, nebo sexy?“
„To-tál-ně sexy,“ řekne Shannon vážně... ale pak se rozesměje. 
„No tohle! Koukněte se, jak se tváříte!“ 
„Potvory!“ zavrčí Leon na ostatní holky, které se pištivě roz-
chechtaly se Shannon. „To nebylo moc vtipný.“
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„Bylo to děsně vtipný,“ nesouhlasí Reni a smíchy jí tečou slzy. 
„Vás je tak lehký tahat za nos... Představte si Mrzouta Mauche 
jako gigola!“ Rozesměje se ještě víc.
„Tumáš,“ vytáhnu kapesník a podám ho Reni.
Mile se usměje a začne si otírat tváře. Čtyři zlomyslné obličeje 
se našpulí a okamžitě začnou hvízdat.
„Grubbs plus Reni rovná se velká láska,“ dělá Frank, jako že 
něco kreslí na zeď.
„Trhni si,“ zavrčím a klidně si kapesník od Reni zase vezmu. 
Další pískání a posměšky.

Polední přestávka proběhne jako obvykle. Máme si toho tolik 
co povídat... kamarádi, učitelé, úkoly, telka, filmy, počítačo-
vé hry, muzika, zápasení, velikost mozků... V půli přestávky 
k nám přijde Robbie McCarthy. Nepatří k partě, ale posled-
ní dobou dolejzá za Mary, takže nějaký ten čas musí strávit 
i s námi.
Já si hodně povídám s Reni. Ten kapesník byl speciálně pro 
ni. Patří Dervishovi. Já používám papírové, jako všichni nor-
mální lidi, co nežijou ve středověku. Nosil jsem ho s sebou asi 
týden a čekal jsem na šanci jí ho nabídnout. Je to staromódní 
a myšlené jako vtip – ale napůl i vážně. Jako možnost vyměnit 
si úsměv a milý pohled.
Reni ví, že jsem do ní zakoukaný. A mám dojem, že na pana 
Grubbse bere taky. Jenže s podobnými věcmi nemám moc 
zkušeností. Je dost možné, že jsem to odhadl špatně. A najisto 
se to nedozvím, dokud neseberu dost kuráže, abych ji objal 
a pokusil se ji políbit. Ale myslím, že mám slušnou šanci.
Lochovi to neva. Párkrát jsem viděl, jak se chová k jiným klu-
kům, co na Reni něco zkoušejí – nafoukne se, až vypadá ještě 
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větší, než i tak je, mručí jako medvěd a snaží se je zastrašit. 
Kdyby měla Reni pro někoho z nich slabost, řekla by mu, ať 
toho nechá. Většinou ale jen staršího bráchu nechává, aby si 
hrál na ochránce, a spíš ho v tom podporuje. 
Mít Lochovo svolení je důležitá věc. Je to můj nejlepší kámoš. 
Snažit se začít chodit se sestrou nejlepšího kamaráda bez jeho 
svolení? To se prostě nedělá.

Ke konci polední přestávky se k nám došourá menší, tělnatý 
kluk s tupozrakostí na levém oku a ve mně bodne pocit viny, 
mnohem silněji, než jak se mi to stalo v kanceláři Mrzouta 
Mauche.
„Čau Grubbsi,“ řekne Bill-I s úsměvem.
„Čau,“ heknu.
„Nazdar, Bille-I! Jak se máš, vole?“ vybafne Loch a napřáhne 
ruku. Bill-I po ní automaticky sáhne, jenže Loch ucukne, pal-
cem si ohrne nos a zavlní prsty. „Túúdle!“
Bill-I zrudne, ale zmůže se jen na otrávený úšklebek a pak roz-
pačitě spustí ruku.
„Jak malej,“ prohlásí Reni otráveně a protočí na bratra panenky.
„Tady prckovi to neva, že ne, Spleene?“ chechtá se Loch a sevře 
Billovi-I hlavu do zápasnického chvatu.
„Neva,“ zopakuje zdušeně Bill-I. Loch ho pustí a pocuchá mu 
vlasy. Bill-I se pořád usmívá, ale je to hodně napjatý úsměv –  
a v obličeji je červený jako rak. „Jak je, Grubbsi?“
„Jde to. Co ty?“
„Fajn.“
Rozpačitě se na sebe usmíváme. Ostatní se na nás chvíli po-
zorně dívají. Pak se vrátí k normálnímu hovoru, jen bez nás.
„Děláš tenhle víkend něco?“ zeptá se Bill-I.
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„Nic moc. Možná budeme s Lochem trochu trénovat chvaty.“
„Aha. Mě napadlo, že bych zaskočil a pustili jsme si nějakej 
film... jestli ti to vyhovuje...“
„Sakra, to se snad nemusíš ptát, ne?“ zasměju se nervózně. „Ty 
se přece můžeš stavit, kdy chceš. Je to zrovna tak tvůj barák 
jako můj.“
„Špička!“ Bill-I se už usmívá jako normálně. „Chceš se koukat 
se mnou?“
„Možná. Pokud zrovna nebudu u Locha a nebudeme trénovat. 
Jak jsem říkal.“
„Jo, to jsi říkal,“ odpoví Bill-I tiše.
Ozve se zvonek a všichni se hrnou zpátky do třídy. Stovky 
dětí, všichni halekají a brebentí a smějí se. Bill-I si jde po svém. 
Nerozloučí se. Dívám se, jak jde davem, sám a bez přítele, 
a připadám si jako mizera, jako něco, před čím by si i skunk 
zacpal nos.
Než se objevil Loch Gossel, byl Bill-I můj nejlepší kamarád. 
Když jsem se po smrti rodičů a po pobytu ve cvokárně nastě-
hoval sem, jen díky němu jsem získal pocit, že přece jen nejsem 
na celém světě sám. Pomohl mi, abych se zase dostal na nohy. 
Uvedl mě ve škole, dělal mi společnost o přestávkách, když si 
mě všichni drželi od těla. Bojoval mi po boku na tom natáčení 
filmu Massagre – a tím, co nás ohrožovalo, nebyl požár. Snažil
se mi pomáhat, když se mi krátce nato zase vrátily noční můry, 
a to i přesto, že sám měl v hlavě zmatek nad zmatek.
A jak já mu to oplatím? Opustím ho jen kvůli kamarádství 
s Lochem, Reni a s partou. Nechám ho na holičkách. Zacho-
vám se jako Jidáš.
Je to špatnost, ale takhle to chodí. Když starý kámoš nezapad-
ne mezi vaše nové kamarády, prostě se ho zbavíte. To je škol-
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ní zákon. Už jsem tak v minulosti pustil k vodě i jiné přátele, 
a pár jich totéž udělalo mně. Rozdíl je v tom, že Bill-I je můj 
poloviční bratr. I když o tom sám neví.

Chemie. Jindy mě zajímá, ale dneska odpoledne se nedokážu 
soustředit. Pořád myslím na Billa-I. Nechtěl jsem ho poslat do 
kopru. Když jsem se potkal s Lochem, pořád jsem pro Billa-I  
měl čas. S Lochem jsem se vídal jenom občas, po škole. Pořád 
jsem trávil hodně času s Billem-I.
Postupně se to měnilo. Loch mě začal hodně zvát k nim a taky 
chodil k nám. A díky Lochovi jsem se skamarádil s Frankem 
Martinem, Charliem Rallem a s Leonem Pennem. A díky těm 
jsem zase poznal Shannon Campbellovou a Mary Hayeso-
vou... a samozřejmě taky Reni.
Díky Reni na pár minut na Billa-I zapomenu. Zasním se o je-
jích kaštanových vlasech po ramena, o světle hnědých očích, 
o jejích křivkách... hmm, není určitě naprosto dokonalá, to 
ne... je velká a urostlá, jako její bratr, a nos má jako sjezdovku... 
ale stejně si všichni myslí, že to je jedna z největších koček na 
škole.
Potřesu hlavou, abych přestal myslet na Reni, a myšlenky se 
mi zatoulají zase k Billovi-I. Noví přátelé mají nové nároky. 
Bylo bezva, že mě vzali mezi sebe, že jsem si s nimi mohl po-
kecat, že mě brali jako sobě rovného. Už dlouho jsem nepatřil 
k žádné partě. Vůbec mi nedocházelo, jak je to pro mě důležité 
a jak moc mi to scházelo.
Rád bych, aby Bill-I chodil s námi, jenže on prostě do party ne-
zapadá. Sám přesně nevím proč. Je mladší než většina z nás –  
začal do školy chodit o rok dřív – ale Leon o moc starší než 
on není. Je menší, ale Frank taky není žádný velikán. Používá 
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nemoderní slova, jako třeba „Špička!“, ale Robbie taky někdy 
utrousí „Parádní!“, i když to slovo fakt dávno není cool. Má tu 
vadu na oku, ale Charlie má zase podkus, Shannon má na ob-
ličeji nehezkou bradavici, já vypadám jako Hulk... všichni jsme 
tak trochu divní, každý jinak.
Bill-I je chytrý, vtipný, mnohem výřečnější než já. Nikdy si ale 
ve škole nenašel správné místo. Když jsem tu nebyl dlouho, 
nějak mi to nedošlo. Bill-I mi připadal jako úplně normální 
zdejší kluk. Věděl jsem, že moc kamarádů nemá, ale najisto 
jsem si myslel, že mezi děcka zapadne víc.
Až po čase jsem si začal všímat různých věcí. Třeba že Bill-I po 
škole nikdy nechodí k nikomu domů. Že si z něj ostatní dělají 
srandu a opičí se po něm, když říká ty směšné věci. Že kluci 
jako Loch s ním jednají jak s kusem hadru.
Nejsem slepý, vidím, jak se k němu Loch chová. Pořád si ho 
dobírá, jako dneska s tím ucuknutím ruky a s tím chvatem. Je 
to něco jiného, než to, jak se chová k Charliemu. Je to horší. 
Vždycky Billa-I před ostatními ztrapní, aby si připadal takhle 
maličký a nevítaný.
Často jsem si říkal, jestli se nemám do Locha a ostatních na-
vézt, když si z Billa-I utahují. Kdyby mu snad někdo ublížil, 
rozhodně bych na ně vletěl. Jenže ho jen popichují, a to je těžší. 
Nemůžu někomu jednu vysolit jen za to, že se chová sarkas-
ticky... no ne?
A kdybych se do toho vložil, jen bych tím všechno zhoršil, 
protože Bill-I by pak vypadal jako slaboch, který se neubrání 
sám. A navíc to není nic hrozného. Nedělají mu ze života pek-
lo. A vždycky tu jsem já, když si chce zlepšit náladu.
Konec hodiny. Další je angličtina. Přejdu do učebny sám, mlč-
ky a zamyšleně.
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Stydím se. Měl bych odpoledne jít za Billem-I. Pozvat ho 
k nám. Udělat si o víkendu volno a být s ním. Koukat na filmy,
jíst popkorn, pátrat po zakopaném pokladu lorda Sheftreeho. 
Jako jsme to dělávali.
Jenže to neudělám. Místo toho se jen dál trápím pocitem viny, 
čekám, až přejde, nechávám všechno jako dřív. Je to bída, jasně, 
ale tak to prostě chodí. Mrzout Mauch by to nepochopil, ani 
kdybych se mu to pokoušel vysvětlit. Ale vím docela jistě, že 
by to nechápal ani nikdo jiný na škole... a na žádné jiné škole 
na světě.
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NoČnÍ mŮry

„Jasně že mám noční můry. Kdo je nemá?“
Takhle jsem Mrzouta odbyl, ale ta věta mi strašila v hlavě celou 
cestu ze školy domů. Bydlím kousek za Carcery Vale, ve velikán-
ském, třípatrovém starém sídle plném starožitností a kdejakých 
mystických hejblátek. Kdysi dávno patřil zámeček jednomu su-
rovci jménem lord Sheftree, fakt moc miloučkému chlapíkovi, 
který s chutí sekal nemluvňata na kousky a těmi pak krmil svo-
je piraně. Dneska ale patří mému strýci, Dervishovi Gradymu, 
který je stejně bohatý jako lord Sheftree, ale má k tomu podstat-
ně větší moc – a žádné takové hnusné zvyky.
Když vejdu, Dervish je v kuchyni a jí sendvič. „Co ve škole, 
dobrý?“ zeptá se mě a podá mi půlku sendviče.
„Ale jo,“ odpovím a kousnu si. S kuřetem a se slaninou. Ňam!
Dervish vypadá v podstatě stejně, jako když jsem ho poznal. 
Je hubený, vysoký, na vršku hlavy proplešatělý, na skráních mu 
vlasy šedivějí. Má krátké šedé vousy, asi před rokem si je oholil, 
ale už mu zase dorostly. Pronikavé modré oči. Obléká se celý 
do džínoviny. Jediný podstatný rozdíl je v jeho výrazu. Má ob-
ličej vrásčitější, než míval, a působí dojmem člověka, který se 
ještě pořád zotavuje z něčeho hrozného. Což je pravda.
„Bill-I povídal, že se o víkendu možná staví,“ hlásím.
Dervish přikývne a dál žvýká. Ví, že mezi mnou a Billem-I to 
už není, jako to bývalo, ale nikdy k tomu neřekl ani slovo. Asi 
to považuje za zbytečné – nic, co by řekl, to nespraví. Je lepší, 
když se dospělí do takových věcí nepletou. Kdekdo ví, že my 
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děti nedokážeme řešit jejich problémy, takže jsem nikdy ne-
chápal, proč si tolik z nich myslí, že můžou řešit ty naše.
Povím Dervishovi, že jsem měl sezení s Mrzoutem. Zajímá ho 
to jen dost vlažně. „Mauch je fajn chlap,“ prohlásí, „ale žádná 
špička. Kdyby se začal vyptávat až moc, pověz mi to a já to 
s ním proberu.“
„To dřív začnou prasata lítat, než někoho, jako je Mrzout 
Mauch, nezvládnu sám,“ odfrknu si.
„No ne, Grubbsi, ty jsi ale chlapák!“ zacvrliká Dervish a zamr-
ká na mě.
„Trhni si!“ zavrčím.
Zasmějeme se a dojíme sendvič.

„Jasně že mám noční můry. Kdo je nemá?“
Nemůžu tuhle pitomou větu vyhnat z hlavy. Pořád, i když si 
dělám úkoly, dívám se na televizi a pak poslouchám cédéčka 
a listuju jedním časopisem o zápasení, půjčeným od Locha. 
No jasně, noční můry má kdekdo, ale silně pochybuju, že je 
má hodně lidí takové, jaké mám já. Děsivá deliria o démonech, 
o masakrech, o světě ze samých pavučin a oblud velkých jako 
komety. A všechno založené na vlastním zážitku.
Jdu spát asi v půl dvanácté, což je u mě docela normální, ale 
nějakou dobu nemůžu usnout. A když konečně usnu...
Jsem ve své ložnici... myslím ve svém původním domově. Fot-
balistům na plakátech crčí z očí krev, ale to mi tolik nevadí. Ve-
jde Gret. Je zezadu rozseknutá vejpůl. Vlečou se za ní střeva. 
Hryže je démon s tělem psa a hlavou krokodýla.
„Chce tě vidět táta,“ řekne Gret.
„Jsem v maléru?“ zeptám se.
„Ne tolik jako já,“ vzdychne si.

130x200_Demonata5.indd   24 16.7.2012   15:05:22



Ã

¨

25

Jdu po chodbě k pokoji rodičů. Tuhle cestu jsem ve snech urazil 
tisíckrát a vždycky cítím vedro a strach. Když položím ruku na 
kliku, po tvářích mi sjede pár slz – jako vždycky. Vím, co bude 
uvnitř – moji rodiče, mrtví, a zlomyslný, nafoukaný Lord Lítost. 
Nechci dveře otevírat, ale samozřejmě to udělám, a všechno pro-
běhne právě tak, jako té noci, kdy se mi poprvé zhroutil svět.
Scéna se změní a já jsem v psychiatrické léčebně. Jsem svázaný, 
skučím do stěn, kam se podívám, tam vidím neexistující dé-
mony. Potom se jedna stěna rozplyne. Změní se v přehradu ze 
samých pavučin. Probíjí se jimi Dervish. „Vím, že démoni jsou 
skuteční,“ prohlásí. „A můžu ti pomoct.“
„Pomůžeš mi utéct?“ vzlyknu.
„Ne.“ Napřáhne ruku se zrcadlem a já uvidím, že jsem se změ-
nil ve vlkodlaka. „Pomůžu ti umřít,“ zavrčí a rozmáchne se mi 
po krku sekerou.
Skopu peřinu a skulím se z postele. Třísknu sebou na zem, pár 
metrů se po ní plazím, unikám před strýcem a jeho sekerou. 
Potom se mi zrak projasní a já pochopím, že jsem vzhůru. 
Heknu, vyštrachám se na nohy a podívám se na budík. Je skoro 
jedna ráno. Vypadá to, že ani dneska se pořádně neprospím.
Tričko a trenýrky mám celé propocené. Převléknu se, jdu do 
koupelny, chrstnu si na tvář studenou vodu, potom se jdu 
potulovat po zámečku. Často se tu procházím, když nemůžu 
spát, propátrávám všechny chodby a pokoje, jsem tu v bezpečí, 
vím, že se mi nic zlého nemůže stát. Náš dům chrání účinná 
kouzla.
Plížím se po staré, rekonstruované části zámečku, šlapky mě 
studí od kamenné dlažby, ale jsem moc líný se vrátit a vzít 
si pantofle. Dojdu do nové části domu, do toho ohyzdného
přístavku, který připlácli k původní stavbě, když nebyla oby-
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vatelná. Dervish pořád mluví o tom, že dá přístavek zbourat, 
ale nějak se k tomu zatím nedostal.
Vrátím se radši do té zdobné, přehnaně veliké a nádherné sta-
ré části, a skončím v chodbě s obrazy, což se mi za podobných 
bezesných nocí stává většinou. Jsou tu desítky maleb a foto-
grafií a všechny patří mrtvým členům naší rodiny. Velice často
jsou na nich mladí lidé, které smrt skosila dlouho před tím, 
než by to bylo přirozené – například moje sestra Gret.
Prohlížím si Gretinu fotku celé věky, mám v krku knedlík, už 
po miliónté zatoužím po možnosti jí povědět, jak moc je mi 
líto, že jsem nemohl být u ní, když udeřila její hodina... její 
hodina lykantropie.
Je to rodové prokletí. Hodně z nás se mění ve vlkodlaky. Máme 
to v krvi po víc generací, než si kdo vůbec pamatuje. Kletba 
udeří v době dospívání. Spousta z nás se dožije dvanácti, tři-
nácti... nebo třeba i sedmnácti, osmnácti... a pak se promění. 
Těla se změní. Rozum se vytratí. Jsou z nás divoké kreatury, 
které žijí jen pro zabíjení.
Nejsme takoví vlkodlaci, jaké znáte z filmů, neměníme se za
úplňku a nevracíme se pak k původní podobě. Když proměna 
udeří, je to natrvalo. Oběti zbývá pár měsíců, než podlehne 
úplně, a po tu dobu vždycky za úplňku zmagoří. Pak ale do-
jde k naprosté proměně a už není cesta zpátky. Jen jedna. Před 
Lorda Lítost a démony.

Dervishova pracovna. Hraju sám proti sobě šachy na počítači. Pra-
covna je obrovitá, dokonce i na velkolepé poměry v zámečku. Na 
rozdíl od ostatních místností ve staré části jsou v ní koberce a i stě-
ny jsou osázené koženými panely. Jsou tu dva obrovské psací stoly, 
několik knihoven, písíčko, laptop, psací stroj. Na stěnách rozvěšené 
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meče, sekery a další zbraně. Dervish je dal pryč, když býval námě-
síčný a ve spánku mě napadal, ale teď je už zase neškodný jako ště-
ně, a tak jsou zbraně zpátky. Nikdy ale nenahradil pět šachovnic, 
které tu dřív míval, a proto musím hrát na počítači.
Gret postihla rodová kletba. Máma s tátou se ji pokusili za-
chránit tím, že se utkali s pánem démonů, který se jmenuje 
Lord Lítost. Jo, jasně, v tomhle světě nejsou jenom vlkodlaci –  
šerými chodbami noci se toulají i démoni. Demonata, abych je 
nazýval správně.
Lord Lítost je strašlivá stvůra s boulovitým, bledě rudým tělem 
a dírou plnou hádků místo srdce. Vždycky krvácí z tisíce drobných 
ranek a prasklin v kůži a místo aby chodil, vznáší se nad zemí. Nej-
raději má bolest. Pronásleduje smutné a ztrápené lidi a cpe se jejich 
utrpením. Nic ho nepotěší víc než člověk, který prožívá bolestnou 
agónii – radši má snad jedině skvělou partii šachu.
Pomaličku sunu ruku s myší, vydávám na obrazovce pokyny čer-
ným i bílým figurkám. Jeden mocný kouzelník patřící k našemu
rodu před mnoha desítkami let zjistil, jakou vášeň má Lord Lí-
tost pro šach. Dohodl s ním souboj, při kterém dva příbuzní dí-
těte postiženého kletbou vyzvou pána démonů v šachu. Pokud 
jej porazí, Lord Lítost vrátí dítěti přirozenou podobu a odstraní 
kletbu navždy. Ale když pán démonů zvítězí...
Moji rodiče prohráli. A podle jeho zákonů byli oba zabiti. 
Gret s nimi. Zemřel bych i já, ale povedlo se mi povolat skryté 
magické schopnosti a uniknout.
O řadu měsíců později, když o mě už pečoval Dervish, jsem 
se dozvěděl pravdu o tom, co se stalo, a také že Bill-I je můj 
tajný nevlastní bratr. Kromě toho jsem zjistil, že Bill-I podléhá 
lykantropickému prokletí.
Dervish a já jsme se postavili proti pánovi démonů. Bylo to to 
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nejodvážnější a nejděsivější, co jsem kdy udělal, a doufám, že 
to už nikdy nepřekonám. Povedlo se mi přechytračit Lorda 
Lítost a obrátit jeho zálibu v utrpení proti němu. Hodně se ho 
to dotklo. Zapřísáhl se, že se nám všem třem pomstí.
Skoro se mu to podařilo několik měsíců nato, při natáčení 
filmu Massagre. Jedna slavná hororová producentka natáčela
film o démonech. Dervish, Bill-I a já jsme se nechali nalákat
do pasti. Lord Lítost vypustil celé vojsko démonů na herce 
a ostatní lidi od filmu. Stovky jich zahynuly strašnou smrtí,
ale nám se povedlo uniknout.
Billem-I to utkání s démony silně otřáslo. S Dervishovou po-
mocí se zotavil a už zase je, jaký býval... víceméně. Ale poslední 
dobou se tváří nějak neklidně – jako by pořád čekal, kdy ze 
stínů vykouknou démoni.
A já? Jestli jsem se z toho sebral, když nepočítáme noční můry 
a bezesné noci? Jestli žiju, jak se sluší, jestli řeším svoje prob- 
lémy a snažím se najít si místo na světě? Hmm, ano, aspoň 
se pokouším. Ale v té polévce mého života plave pěkných pár 
much, které hrozí všechno pokazit. 
Tak za prvé ještě potrvá několik let, než budu vědět jistě, jestli 
nesu gen lykantropie, anebo ne. A do té doby je pořád dost 
možné, že se proměním ve vlkodlaka.
Pokud se začnu měnit, jsem vyřízený. Lord Lítost nezasáhne. 
Nenávidí nás se vší svou nelidskou vášnivostí. V obou vesmí-
rech není nic, co by ho lákalo natolik, aby mi za to nabídl mož-
nost najít spásu. Dervish to tak na rovinu neřekl, ale oba víme, 
jak na tom jsme – pokud podlehnu kouzlu měsíce a moje tělo 
se změní, rána sekyrou na krk bude jediná možná léčba.
No a je tu i druhá chybička... Která je svým způsobem ještě 
horší než ta první. 
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Vrátím se do koupelny a znovu se opláchnu studenou vodou. 
Nechávám ji odkapávat a prohlížím si ji, jak odtéká. Jak podlé-
há přitažlivosti a proti směru hodinových ručiček víří ve spirá-
le do odtoku. Zaostřím zraky, dívám se pozorně na vodu. Stačí 
říct, a vzedme se ve mně nějaká vnitřní síla. Voda zaprská, pak 
se začne znovu hrnout dolů... jenže tentokrát ve směru hodi-
nových ručiček.
Pár vteřin se dívám, potom potřesu hlavou a kouzlo prolo-
mím. Voda zase teče normálně. Jdu zpátky do postele, skleslý 
a vyděšený, po zbytek noci zůstanu vzhůru a budu se trápit.
Mágové jsou velká vzácnost. Každé století se narodí jen jeden 
nebo dva takoví lidé s magickými schopnostmi jako démoni, 
kteří dokážou lusknutím prstů měnit svět.
Jsou i jiní, těm říkáme magici. Dokážou provozovat magii, 
když je vzduch nabitý démonickou energií, ale za normál-
ních okolností se zmůžou jen na menší kouzla. Většina ma-
giků patří ke skupině, která si říká Učedníci – jsou to lidé, 
kteří bojují proti démonům a snaží se jim zabránit ve vstupu 
do našeho světa.
Pro ostatní nejsem ani mág, ani magik. Mám víc magických 
schopností než většina lidí a napojil jsem se na magii, když 
jsem stál proti Lordu Lítost a jeho fámulům. Ale nejsem sku-
tečnou součástí světa magie.
To mi zcela vyhovuje. Nechci se stát Učedníkem a válčit s dé-
mony. Chci vést obyčejný život. Jen pomyšlení na to, že bych 
se zase pustil do křížku s pánem démonů a jeho sluhy, mě děsí. 
A dokud nemám od přírody magické schopnosti, nemám ani 
důvod se zaplétat do dalších démonických bojů. Můžu si se 
zbytkem lidstva sedět pěkně stranou a nic nevědět o válkách, 
které probíhají mezi silami dobra a zla, můžu mít svatý pokoj 
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od prokletí magie a vší zodpovědnosti, kterou magie přináší.
Takhle si to aspoň myslí Dervish. A já bych byl rád, aby to 
tak bylo.
Jenže v Massagre se něco změnilo. Objevil jsem v sobě sílu, 
pak jsem ji sice před Dervishem zamaskoval, ale nikam nezmi-
zela. Magie ve mně dál pracuje a snaží se dostat na svobodu. 
Díky ní můžu obracet proudění vody, zvedat těžká břemena, 
bez dotyku pohybovat předměty. Už několikrát jsem se probu-
dil a zjistil jsem, že se vznáším nad postelí.
Se zoufalým odhodláním jsem magii přemáhal. A z větší 
části úspěšně. Doufám, že když se soustředím a budu bojo-
vat o každou píď, dostanu ji ze sebe úplně a vrátím se k nor-
málnímu stavu.
Rád bych si o tom promluvil s Dervishem, rád bych ho požádal 
o radu. Mám ale strach. Magie je celý jeho život. Je to především 
a hlavně Učedník, zcela se oddal snaze chránit svět před démony. 
Dervish mě má rád, ale vím jistě, že kdyby věděl o mojí moci, nu-
til by mě učit se další kouzla. Tvrdil by, že mě svět potřebuje. Ne-
dal by pokoj, dělal by mi přednášky a prosil by. Já bych odolával, 
ale můj strýc dokáže být hodně přesvědčivý, když se do toho dost 
obuje. Určitě by mě postupně dostrkal zpátky do světa magie... 
zpátky do světa démonů.
Tak takhle jsem na tom. Chci být tuctovým puberťákem, 
který nemá horší starosti než beďary, randění s holkama, fra-
jeřiny před kamarády a jak prolézt ve zdraví školu. A přitom 
mi nezbývá než valnou část dne dumat o tom, že se můžu 
proměnit ve vlkodlaka nebo se můžu stát zázračným kouzel-
nickým dítětem, které má povinnost bojovat se zlými, nemi-
losrdnými démony.
„Jasně že mám noční můry...“
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PŘÍpravy

Dervish musel na pár dnů odjet. „Meera mizí někam daleko 
a možná se u nás pár měsíců neukáže, takže se chce rozloučit 
stylově.“
„Stylově?“ ušklíbnu se. Meera Flameová je jedna z Dervisho-
vých nejlepších přítelkyň. A rozhodně je z nich ta největší koč-
ka. Je taková kočka, že všechny kočky na světě by k ní mohly 
chodit na přednášky z kočkovitosti. „Copak, chcete to s Mee-
rou konečně dát dohromady?“
„Nemluv hlouposti,“ odfrkne si Dervish. „Jsme jen kamarádi, 
to přece víš.“
„Vím leda to, že takhle mi to odjakživa tvrdíš,“ popíchnu ho.
„Jenže ona je to pravda,“ urazí se Dervish. „Nikdy jsem na ni 
nic nezkoušel a nehodlám to udělat ani teď.“
„A proč ne?“ zeptám se upřímně, protože mě to vážně zajímá.
Dervish nasadí svatouškovský výraz. „Grubbsi,“ řekne pak 
klidně. „Pamatuješ si, jak jsem ti prozradil, že tvůj táta je ot-
cem Billa-I?“
„Ano...“ řeknu opatrně.
„No tak ještě jsem ti zatajil, že tvoje matka... eee, tedy žena, 
kterou znáš jako svou matku, poznala tvého otce, až když jsi 
už byl na světě. Meera...“ zarazí se.
Vypoulím na něj oči, hlava mi třeští, celý se klepu. Můj svět se 
snad rozpadne na kousky.
Pak si všimnu, jak se culí.
„Ty čubčí synu!“ zařvu a plácnu ho přes tu jeho plešatící hlavu. 
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„To nebylo vtipný!“
„Ale jo, bylo,“ zasměje se a mne si z očí slzy.
Většinou Dervishův úchylný smysl pro humor předem po-
znám. Ale někdy mě fakt slušně dostane.
„No tak si to užij,“ zavrčím. „Možná o tobě Mrzoutovi Mau- 
chovi něco povím. Pochybuju, že jemu by takový kameňák při-
šel k smíchu. Nepřekvapilo by mě, kdyby mě sebral z tvýho 
opatrovnictví a přesunul mě někam, kde mají lidi aspoň půlku 
mozku zdravou.“
„Kéž by,“ vzdychne si Dervish, ale pak na mě zamžourá. „Ne-
chci kolem toho dělat extra vlny, ale... musím ti něco říct a chci, 
abys dával pozor.“
„Co zas?“ zeptám se a otráveně se ušklíbnu. „Že bábi a děda 
Spleenovi jsou moji prarodiče? Nebo že Mrzout Mauch je náš 
kdysi ztracený bratr?“
„Tenhle dům se už jednou změnil v ruinu,“ prohlásí Dervish. 
„Nechci, aby se to stalo znovu. Takže prosím drž ty svoje po-
trhlé kamarádíčky na uzdě, co to půjde. Uznávám, že nějakým 
škodám se nedá vyhnout, ale hodně vyvádět by začali, jenom 
kdybys jim to dovolil. Pokud na ně dohlídneš, moc škody ne-
nadělají. A hlavně, proboha, nikoho nepusť ke mně do pracov-
ny. Uvědom si, že je střežená kouzly, takže když se tam dosta-
ne někdo, kdo tam nemá co dělat...“
„O čem to blábolíš?“ vyštěknu. Děsně to nesnáším, když mi za-
čne dělat díru do hlavy, a přitom jasně neřekne, o čem jde řeč.
Dervish se zamračí. „Nějak ti to dneska nemyslí, ne?“
„Cože?“ rozkřiknu se netrpělivě.
„Jedu pryč.“ Poklepe mi klouby rukou na hlavu. „Budeš mít 
dům sám pro sebe.“ Další ťuknutí. „Je víkend.“
Chystá se klepnout potřetí. Chytím ho za ruku a na tváři se 
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mi osazuje úsměv. Konečně jsem pochopil. A pak jako jeden 
vyrazíme, já nadšeně, Dervish sarkasticky:
„Mejdaaaaaaaan!“

„Svlíkací poker,“ prohlásí Frank smrtelně vážně. „Rozhodně.“
„Se uklidni!“ vyjede na něj Loch. „Bude tam moje ségra.“
„No tak počkáme, až se někam odklidí s Grubbsem, a pak... 
hrr na to!“
Všichni se rozesmějí, dokonce i Loch.
„Hele, a holkám už jsi to řek?“ zeptá se Charlie.
„Ne. Chtěl jsem to nejdřív probrat s váma, schválně co koho 
napadne, třeba kolik lidí vlastně pozveme, jestli bude nějaký 
téma, jestli...“
„Téma?“ odfrkne si Loch. „To není žádnej maškarní ples, vole!“
„Moc lidí bych nezval,“ ozve se Leon se znepokojeným výra-
zem. „Tuhle chybu jsem jednou udělal. Když naši jeli na lyže, 
měl jsem doma půlku školy. Druhej den jsem uklízel jak běs-
nej, ale to prostě nešlo.“
„Jasně,“ přikývne Frank. „Je to tvůj první mejdan. Přece ho ne-
zvořeš tím, že by sis nabral víc, než zvládneš.“
„Zvlášť proto, že se tady nabízí tolik možnosti do budoucna,“ 
přidá se Loch. „V příštích pár letech může bejt ten zámeček 
zlatej. Spousta pokojů... spousta ložnic – a strejda, co není 
žádnej morous... Zlatej důl. Ale musí se na to zlehýnka. Kdy-
bysme z baráku udělali kůlničku na dříví, Dervish by tě pak už 
nikdy samotnýho nenechal.“
Debata pokračuje. Všichni – Loch, Frank, Charlie, Leon a Rob- 
bie – přihazují další nápady. Muzika, jídlo, pití, seznam hos-
tů... všechno se probírá do hloubky. Ale pořád se vracíme hlav-
ně k seznamu pozvaných, protože kolem toho je nejvíc sporů.
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„Dvě holky na jednoho kluka,“ prosazuje Frank. „Jestli ne radši 
tři.“
„Ale prd,“ máchne rukou Robbie. „Jedna ku jedný, jinak se 
spolčej proti nám.“
„Co tobě na tom sejde?“ dloubne si do něj Loch. „Stejně máš 
oči jenom pro Mary.“
Robbie zamrká. „Na mejdanu se může stát ledaco.“
Charlie najednou vybafne: „Žužu! Musí tam bejt žužu. Celý 
mísy a v každým pokoji.“
„Sám jseš žužu, vole!“ vybafne na něj Loch a všichni se kucká-
me smíchy.
„Čemu se to zase chlámete, vy hyeny?“ zeptá se Reni, která se 
objevila na scéně bez varování a se Shannon po boku.
„Zrovna jsme...“ začne Charlie.
Loch ho dloubne loktem a ukáže bradou na mě. Je to můj mej-
dan, tak to musím oznámit já.
„Dervish jede na víkend pryč,“ oznámím Reni a děsí mě, jak mi 
srdce tluče až v krku. Určitě to slyší. „Pořádám mejdan.“
„Paráda,“ usměje se Reni. „Doufám, že pozveš i nás.“
„No jasně,“ řeknu strašně moc brzy. Pak se pokusím chovat 
se jako mazák. „Ale nikomu to neříkejte. Chci z toho mít ex-
kluzivní večírek – jenom pro vybranou hrstku význačnějších 
známých.“
„Fajn,“ přikývne Reni, jde pryč a něčemu se se Shannon hihňají.
„Význačnějších známých,“ zopakuje posměšně Leon a ostat-
ní mě dloubou do žeber a pískají. „Ty máš někdy děsný kydy, 
Grady.“

To o mejdanu se rychle proslechne. Nikdy jsem nebyl tak ob-
líbený, před vyučováním a po něm je kolem mě fůra lidí, mámí 
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ze mi podrobnosti a bombardují mě žádostmi o pozvání.  
Mám dojem, že největším lákadlem je místo, kde se mejdlo 
koná. Ve Vale každý zná ten strašidelný starý zámeček, kde 
bydlím, ale většina lidí v něm nikdy nebyla.
U oběda se kolem mě mačká dav mejdanůchtivých puberťáků 
a každý by rád volňáska. Připadám si jako král, co udílí slyšení 
a po boku má věrné rádce (Locha a spol). Na Lochovu radu 
se chovám povýšeně, říkám, že počet hostů je omezený a že 
můžu pozvat jen vybranou hrstku. Ale nikomu neřeknu na ro-
vinu, že ne, a slibuju, že všechny žádosti zvážím.
No co, jsem pozér. Koho to žere?

Chvilku před tím, než se ozve zvonění na hodinu, se přišourá 
poslední prosebník. Bill-I. Usmívá se dost nesměle, snad ještě 
víc než obvykle. „Ahoj, Grubbsi.“
„Čau.“
„Jak ti dupou králíci, Spleenidlo?“ ozve se Loch a napřáhne 
ruku. Zaskučím, protože Bill-I mu na to zase skočí, podá mu 
ruku a pak se jen trapně dívá, jak před ním Loch ucukl. „Tý 
vole!“
Nepočkám si, co by Bill-I nebo Loch říkali dál. „Slyšel jsi o tom 
mejdanu?“ zeptám se honem.
„Jo,“ přikývne Bill-I. „Já vím, že jsem měl o víkendu jako přijít, 
ale...“
„Nechceš z toho vycouvat, že ne?“ skočím mu do řeči. „No tak, 
Bille-I, je to můj první mejdan. Potřebuju tě tam jako morální 
podporu.“
Na jeho baculatých tvářičkách se začne usazovat spokojený, 
růžový ruměnec. „Ty chceš, abych přišel?“ zeptá se tiše a napůl 
očekává další krutý vtip.
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„No jasně,“ řeknu rázně. „Vlastně kdybys nepřišel, tak to celý 
odvolám.“
„Tak moment, jo...“ začne Loch vylekaně.
„Myslím to vážně,“ umlčím ho, upřu oči na Billa-I a snažím se 
urovnat aspoň něco z toho, co se mezi námi pokazilo.
„No... teda... jako... tak fajn,“ zazubí se Bill-I. „Jasně. Proč ne?“
„Paráda.“ Zvednu varovně prst. „Ale bábině a dědovi Spleeno-
vým neříkej, že to je mejdlo, jinak by tě určitě nepustili.“ 
„Jasná páka!“ Bill-I se zasměje, odchází a vypadá podstatně 
spokojenější, než jsem ho viděl dost dlouhou dobu.

Dervish se chystá k odjezdu. Je navlečený do kůže a vytahuje 
řemínky z přilby. Motorka na něj čeká před hlavním vchodem 
nachystaná k jízdě. „Co ten večírek, je dneska, anebo zítra?“ 
zeptá se.
„Zítra. Udělat to hned dneska nám přišlo trapný. Navíc budu 
mít čas dopoledne nakoupit ve Vale.“
„Ale je ti jasný, že se vrátím už v neděli brzy odpoledne?“ při-
pomene mi.
„Vím.“
„Jestli vevnitř najdu louže zvratků a haldy smetí...“
„Nenajdeš,“ ujistím ho. „Až tolik lidí tu nebude, a pár jich 
přespí, aby mi pomohli dopoledne s úklidem. Potíž je jedině 
v tom, že nevím, jestli stačím vyprat všechno prádlo, než se 
vrátíš.“
„To nevadí,“ mávne rukou Dervish, ale pak na mě nakrčí obočí. 
„Ti, co tu zůstanou, jsou kluci... doufám?“
„Samozřejmě.“
„Rád bych ti věřil. Protože jestli zjistím, že to bylo jinak...“
„Nezjistíš.“
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„Dobře.“
Obrovské domovní dveře jsou už otevřené. Dervish vyjde ven, 
nadechne se čerstvého jarního vzduchu. „Přes víkend se má 
ochladit,“ prohlásí. „Nenechávejte otevřená okna, nebo v domě 
bude jako v lednici.“
„Mám všechno pevně v rukou,“ ujistím ho.
„To pochybuju.“ Nasedne na motorku.
„Pozdravuj Meeru.“
„Jasně.“
„A dej jí za mě pusu.“
„Vtipný.“ Pak bez rozloučení odjede, řítí se po cestě od domu a už 
v tu chvíli div že nepřekračuje nejvyšší povolenou rychlost –  
a to se teprve rozcvičuje. Kdyby všichni jezdili tak šíleně jako 
můj strýc, po silnicích by krev tekla proudem.

Není to poprvé, co mě Dervish nechal v domě samotného, ale 
poprvé mi nechal na starosti úplně všechno. A předtím se ro-
zumělo samo sebou, že budu na chod domácnosti jen dohlí-
žet. Žádné večírky. Tentokrát v podstatě řekl, že na příštích 
zhruba čtyřicet hodin je dům můj a můžu si dělat, co chci.
Je to zvláštní. Přistihnu se, jak myslím na to, co by se všechno 
mohlo pokazit. Rozbitá okna, rozflákané vázy, nebo že by ně-
kdo vlezl do Dervishovy pracovny a proměnil se v žábu. Napůl 
lituju, že jsem mejdan nezrušil. V posledních měsících jsem 
s Lochem byl na několika dost divokých mejdanech a nikdy 
jsem si nelámal hlavu s tím, co provádíme, abysme nenadělali 
moc nepořádku, nebo co čeká toho, kdo tam bydlí, až se jeho 
rodiče vrátí domů. Teď to mám všechno na hrbu já a dochází 
mi, jak to je riskantní. Možná bych se měl hodit marod a celé 
to odvolat.
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Zazvoní telefon. Loch. Jako kdyby vycítil, že se mi podlamujou 
kolena, a zasáhl, abych se znovu dostal do mejdanové nálady. 
„Co Dervish, už odjel?“ ptá se.
„Jo.“
„Fajn. Nechtěl jsem se o tom bavit ve škole, tam poslouchá 
moc lidí, ale... co chlast? Jo, nebo ne?“
„Možná by se to nemělo přehánět,“ ucedím. „Nejspíš se to dost 
zvrhne, i když všichni zůstanou střízliví.“
„No jasně, když se všichni namáznou, rozjede se to divočejc,“ 
zasměje se Loch, „ale zase to bude o moc větší zábava! Já mys-
lel na všechno to víno, co máte dole ve sklepě...“
„Na to zapomeň,“ vyštěknu na něj. „Je to většinou drahý víno. 
Hrozně drahý. Nikdo se k němu ani nepřiblíží. To je železnej 
zákon. Kdo ho poruší, toho vykopnu ven.“
„Ty jsi ale otravnej,“ zabručí Loch. „Hele, tak co pivo? Moh 
bych říct některýmu ze starších bratranců, ať nám basu dvě 
koupí.“
„Radši ne.“
„Nevyměknul jsi, že ne?“ zeptá se podezřívavě.
„No...“ začnu.
„To je dobře,“ pospíší si Loch. „No tak na chlast zapomeneme. 
Pokud někdo něco přinese, fajn. Pokud ne, zůstaneme střízliví 
a hotovo. Vyhovuje?“
„Jo, snad jo,“ odpovím nespokojeně.
„Bezva. Tak zatím. Jo, a vezmu s sebou dopoledne Reni, aby 
mi pomohla nosit věci. Můžu?“
„Jasně,“ odpovím už v lepší náladě a okamžitě zapomínám na 
svoje výhrady. „To bude... bezva. Jo. Jak myslíš.“
Ozve se krátké zasmání, pak Loch zavěsí a nechá mě dál plá-
novat večírek.
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Podnikneme s Lochem a s Reni hned tři cesty do vesnice. Na 
té poslední s námi jedou i Frank a Leon, protože nám dojde, 
že potřebujeme pomoct. Je to nádhera, že můžu trávit tolik 
času s Reni, chodit s ní do Carcery Vale a zpátky, bavit se 
o mejdanu, o muzice, o politice... prostě o čemkoli, o čem má 
chuť si povídat.
Loch se nabídne, že zaplatí část pití a jídla, ale řeknu mu, že 
nemusí. Dervish je bohatý – je tu celé rodinné jmění, které 
jednou bude patřit Billovi-I a mně – a nikdy mě s penězi ne-
drží zkrátka. V pracovně mi nechal pořádný svazek bankovek 
a řekl mi, ať si vezmu, co chci.
Organizaci si vzala na starost hlavně Reni. Včera večer jsem 
dobré dvě hodiny sestavoval seznam všeho, co budeme po-
třebovat, a s výsledkem jsem byl náramně spokojený. Ona si 
ten papír ráno vzala do ruky, přejela ho pohledem a roztrhala. 
„Přijde i Ježíš?“ zeptala se.
„Eee... ne,“ vykoktal jsem nechápavě.
„Aha, takže žádná mana nebeská a zázraky s rybama. S tím na 
tvým seznamu bysme vydrželi tak do devíti večer. Hele, přihraj 
papír a propisku – tohle chce ženskou ruku.“
A i když to přiznávám k smrti nerad, měla pravdu. Když jsme 
vláčeli zásoby z Carcery Vale, měl jsem dojem, že toho je moc –  
že s tímhle by se daly nakrmit milióny hladovějících. Jenže 
když jsme to rozdělili na talíře a tácy a ty jsme roznesli po 
třech místnostech určených pro mejdan – jsou to dva velké 
obývací pokoje a kuchyně – už to nevypadalo, že by toho bylo 
až tak moc.
„Nepojedeme ještě jednou?“ nadhodil Frank a roztrhl sáček 
křupek.
„Bude stačit, když nic nezdlábneš, ještě než někdo přijde,“ 
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odsekla Reni a sáček mu sebrala. „Ne, to bude stačit,“ prohlá-
sila, jen co se s profesionálním výrazem rozhlédla. „Víc už by 
zbylo.“ Podívala se na hodinky. „Jedu se domů nachystat. A vy, 
kluci...“ Nakrčila nos a ušklíbla se. „Slyšeli jste už někdy slovo 
sprcha?“
Odjela. Podíval jsem se na Locha, Franka a Leona. Oni na mě. 
Pak jsme všichni zvedli jednu ruku a začichali v podpaží.
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