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Věnováno 

Bas – přímo abnormálně

ŘEV (Řád extrakce vnitřností) získávají:
Děsuplná Elizabeth Eulbergová 

Strašlivá Cynthia Eaganová

Věštkyně zkázy:
Stella Paskinsová

Jezdci z apokalypsy:
Christopher Little a jeho zřeci
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ÚNOS

Démon ve tvaru obřího štíra zaryje žihadlo ženě do očí. Když 
vypadnou z důlků, naklade do nich vajíčka a pak se jeho oči 
v téměř lidské tváři dívají, jak se vajíčka klubou a svíjející se 
červi se cpou masem.
Další démonická stvůra – vypadá jako roztomilý králík, až na 
to, že má na zádech odporný hrb – vyvrhne zvratky na něja-
kého muže a jeho dvě děti. Kyselina zasyčí a rozpustí je až na 
kosti.
Třetí přisluhovač Demonat pronásleduje letušku. Tenhle dé-
mon má tělo kluka, ale k němu hlavu větší než hlava dospě-
lého, na ní paruku z živých vší a v důlcích mu místo očí hoří 
plamínky. Kromě toho má ve dlaních dvě tlamy. Zuby v obou 
vztekle cvakají a on se žene za ječící dívkou.
Řvou všichni lidé, co v letadle jsou, až na ty, kteří jsou už zabi-
tí, ale Lord Lítost, pán démonů, to slyší jako sladkou hudbu. 
Vznáší se nad uličkou, ústa křiví do smutného úsměvu, rudé 
oči vypadají nepřítomně. Několik z jeho osmi paží sebou po-
cukává do rytmu s křikem, jako kdyby dirigoval orchestr. Pak 
se jeho pohled zase zaostří a ustálí se na mně.
„Neměl jsi mě ponížit, Grubitschi,“ prohlásí Lord Lítost; ještě 
ho nepřešel vztek za to, že jsem ho porazil v šachu. „Měl ses 
bít poctivě, zachovat věrnost duchu zápolení a zvítězit nebo 
prohrát pouze podle skutečných zásluh. Úplně jsi mi šach zne-
chutil. Po mnoho století to by můj jediný další zdroj potěšení. 
Teď se můžu bavit jen agónií a mučením lidí.“
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Pomaličku letí uličkou ke mně, cáry tkání, které má místo no-
hou, se vznášejí pár centimetrů nad podlahou. Maličcí hádci 
v díře, kterou má místo srdce, se svíjejí a nenávistně syčí a pli-
vou po mně jed. Z mnoha trhlin ve světle červené kůži prýš-
tí krev. Otvory nad horním rtem – nos nemá – se zlověstně 
chvějí, kdykoli nasaje pach děsu od cestujících odsouzených 
k záhubě. Tmavorudé oči se poulí morbidní rozkoší. Napřa-
huje všech osm paží. Některýma znetvořenýma rukama se ces-
tou letmo dotkne hlav a tváří lidí, jako by jim obscénně žehnal. 
A ta bělovlasá, růžovooká zrádkyně, albínka Juni Swanová, 
stojí za ním a klidně se usmívá.
Nějaká žena pevně svírá dítě, padne před pánem démonů na 
kolena a vzlyká. „Prosím!“ vykřikne. „Nechte moje dítě. Mějte 
slitování. Nezabíjejte ho. Prosím vás!“
„Nechte maličkých přijíti ke mně,“ ucedí Lord Lítost rouha-
vě a třemi pažemi si chlapečka vezme. Pohladí ho po obličeji 
a on se zasměje. Lord Lítost ho podá Juni. „Pro tebe, moje bílá 
labuti.“
„Jsi až nadmíru laskav, můj pane,“ usměje se ona a pak dítě po-
líbí.
„Ne!“ vykřiknu. Ale je pozdě. Za chvilku už Juni odhazuje 
stranou zešedlé ostatky dítěte, ze kterého vysála křehký život. 
Jeho matka se dusí vzlyky, třeští oči nevěřícností a hrůzou. 
Lord Lítost se skloní, nadechne se jejího smutku, spokojeně 
vzdychne, pak se sune dál a nechává ji menším démonům.
Strachem se mi dělá zle a couvám před blížícím se pánem dé-
monů. Za mnou je několik řad prázdných, protože ostatní 
cestující utekli do zadní části letadla. Lord Lítost si potichu 
zabrouká. „Konečně ses pohnul. Už jsem si myslel, že s tebou 
dneska nebude žádná zábava.“
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„Nech je na pokoji,“ zavrčím a ruce se mi semknou do třasla-
vých pěstí. „Chceš mě, tak nech ostatní jít.“
„To nemůžu udělat, Grubitschi,“ vzdychne Lord Lítost. „Moji 
fámulové mají hlad. Slíbil jsem jim, že se nasytí. Přece bys ne-
chtěl, abych porušil slovo, že?“
„Můj pán dodržuje sliby vždycky,“ uchechtne se Juni.
Zadívám se na ni. Kukačka v hnízdě, kukačka s bílou tváří, ale 
černým srdcem. Chovala se jako moje matka. Měl jsem ji rád. 
Dovolil jsem jí, aby mě ukradla Dervishovi. A ona proti mně 
celou tu dobu spřádala intriky. „Ty zmije!“ vzlyknu. „Co jsi sak-
ra zač, démon v přestrojení?“
„Takovou čest nemám,“ odpoví nafoukaně. „Jsem pouhý člověk 
jako ty. Vlastně, i když se ti tomu asi nebude chtít věřit, po-
cházím ze stejného širšího rodu jako ty. Ale na rozdíl od tebe 
a toho tvého pitomého strýce jsem se rozhodla sloužit těm, 
kdo jsou větší než my, místo abych s nimi vedla marné boje.“
„Prodala jsi nás!“ vykřiknu. Pak se mě ale zmocní zmatek. 
„Jenže... pořád to nechápu. V Massagre, když jsme se snažili 
uniknout démonům, jsi nám pomáhala.“
„Kdepak,“ usměje se. „I to bylo všechno jen naoko. Když jsem 
kdysi s Davidou Haymovou přijela k vám domů, použila jsem 
magii, abych Dervishe přesvědčila, že má jet do Massagre 
a vzít tebe a Billa-I s sebou. Při natáčení jsem si měla získat 
vaši důvěru. Vytáhla jsem z vás vaše tajemství, abychom je 
mohli použít proti vám.
Hrála jsem si s vámi jako kočka s myší,“ vytahuje se dál. „Uvě-
řili jste mi, že patřím k té vaší ubohé partě, že jsem spojenec, 
kterému se dá věřit. Nechala jsem vás spřádat plány na útěk, 
a pak je dokonce i provést, protože by bylo mnohem šťavnatěj-
ší, kdybyste padli na dohled od svobody. Ke konci, těsně před 
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tím, než jste prorazili bariéru, jsem se chtěla odhalit a předat 
vás svému pánovi. A udělala bych to, nebýt toho, že...“
„Že tě náhodou omráčili.“ Zajíkl jsem se, když jsem si vzpo-
mněl, jak ji ve smrtelné křeči praštil ten umírající démon.
Juni zahořkle přikývne. „Když jsem se probrala, bylo již pozdě. 
Už jsem jen umlčela Chudu Soola, protože o mně znal prav-
du, a pak jsem odešla za svým pánem, plánovat další kroky.“
„Neměli jsme v úmyslu udeřit tak brzy,“ vloží se do toho Lord 
Lítost. Zastavil se tři metry ode mě, vychutnává si pohled na 
to, jak stále víc chápu, že jsme byli zrazeni. „Vycítil jsem v tobě 
magii, i když jsi ji mistrovsky skrýval. Nechtěl jsem přejít do 
útoku, dokud nebudu přesně vědět, co mě čeká. Pak ale měla 
Juni vidění.“
„Vídávám útržky budoucnosti,“ řekne Juni samolibě. „Zahléd-
la jsem, jak se měníš ve vlkodlaka, už pár měsíců před tím, než 
to začalo.“
„Nemohl jsem dál čekat,“ vzdychne si Lord Lítost. „Chtěl jsem 
tě potrestat, dokud jsi člověk... nebylo by žádné uspokoje-
ní zabít necítící bestii. A tak jsem tě začal hlídat. Vyznám se 
ve vlkodlacích výtečně. Věřil jsem si, že všechno načasuji tak, 
abych udeřil těsně před konečnou přeměnou – zamlouvala 
se mi představa, že tě co nejdelší dobu nechám, ať si protrpíš 
všechna muka probíhající změny.“
„Všechno to pěkně zapadalo do sebe,“ ušklíbne se Juni. „Měla 
jsem v plánu přijet do Carcery Vale, jen jsem potřebovala mít 
k návratu záminku. Když umřel ten tvůj kamarád, začala jsem 
se vydávat za školní psycholožku, zbavila jsem se Williama 
Mauche a nahradila jsem ho. Vy s Billem-I jste ani nemohli 
být vstřícnější. A Dervish... Hmm, ten byl prostě bez sebe ra-
dostí, že mě vidí.“
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„Zradila jsi nás,“ zavrčím a mrkáním rozháním slzy vzteku.
„A bylo to tak lehké,“ ucedí ona. Vidím jí v očích všechnu zlobu. 
Jak jsem to mohl přehlédnout? „Dervish byl celý pryč z mých 
pěkných růžových očí a chladné bílé kůže. Do srdce mi nikdy 
ani nenahlédl. Dokonce jsem na něj ani nemusela používat 
magii... zamiloval se do mě úplně sám od sebe. Trouba jeden.“
Jakmile to řekne, ucítím, jak ve mně vzplanula magie. Zvednu 
pěsti. Z kloubů mi vystřelí energie, koule čiré, neviditelné síly. 
Namířím ji na Juni, chci ji rozbít na milión krvavých kousků.
Zděšením se jí zamlží oči. Začne spřádat ochranné kouzlo, ale 
je pozdě. Zničím ji, rozervu její atomy na kusy a...
Lord Lítost napřáhne čtyři paže. Zaštítí Juni před silou mého 
úderu a energii pohltí. Cukne sebou, odpotácí se o pár metrů 
dozadu, pak se narovná a usměje se.
„Máš velkou moc, Grubitschi, ale ne dost výcviku. Kdybys vě-
noval víc času studiu magie, možná bys teď dokázal tu velkou 
moc ovládat a mohl bys bránit sám sebe i ostatní nešťastné 
oběti. Jenže ty jsi utekl před zodpovědností. A proto zemřeš –  
ty i všichni ostatní.“
Zařvu na něj, pak vyšlu další výboj magické energie, ještě sil-
nější než ten první. Zasáhne ho přímo doprostřed prsou, od-
hodí ho o několik metrů. Pán démonů srazí Juni na zem a sko-
ro ztratí rovnováhu. Pak se ale narovná a rozesměje se. Smete 
ze sebe pár kapek krve, jako kdyby si ze saka smetal lupy.
„Už jsi skončil, nebo to chceš zkusit znovu?“ zeptá se. „Třeba 
budeš mít napotřetí víc štěstí. Co na to říká naše slečna Swa-
nová?“
Juni už je zase na nohou, naštvalo ji, že jsem ji srazil na zem. 
„Že podle mě bysme ho měli hned odvést a přestat si pohrávat.“
„Odvést?“ zopakuju po ní. „Odvést kam?“
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„Do mojí říše,“ odpoví Lord Lítost. „Nemyslel sis doufám, že 
tě zabiju tady, se všemi těmi bezvýznamnými ubožáky, rychle 
a čistě? Propána, jen to ne. Okradl jsi mě o mou velkou životní 
radost, o šach. Za to musíš patřičně zaplatit, a to ve vesmíru 
Demonat, kde čas ubíhá tak, ach tak pomalu, a kde budu moct 
mučit tvoji duši tisíc let... možná i déle.“
„To je trošku horší než zůstat po škole, co?“ posmívá se Juni.
„Artérie,“ křikne Lord Lítost. Démon v podobě dítěte s ohníč-
ky místo očí vytáhne hlavu z rozervaného břicha jedné letušky, 
zvedne ji a z brady mu visí vnitřnosti.
„Spino,“ pokračuje pán démonů. Obrovský štír zatáhne žiha-
dlo a podívá se na pána od stropu, kde visí zavěšený hlavou 
dolů.
„Femure,“ zakončí to Lord Lítost a králičí démon dohopsá 
k hlavě jedné mrtvoly a u tlamy se mu pění kyselina.
Lord Lítost ukáže za mě, do míst, kde se shlukla většina těch, 
kdo přežili. Jsou semknutí do hloučku a pláčou. „Rychle to 
s nimi skoncujte. Musíme odejít brzy, než se uzavře okno 
zpátky domů.“
Fámulové se děsivě rozchechtají a pak se rozběhnou ke mně. 
Když jsou skoro u mě, trhnu sebou, ale ty obludné stvůry se 
mi vyhnou a nechají mě být. Za mnou se ozve řev – a pak pří-
šerné zvuky, trhání a žvýkání a bodání a syčení.
Neohlédnu se. Zčásti bych to udělal rád, protože proti fámu-
lům by moje magie zabrat mohla. Třeba bych je dokázal zabít. 
Ale neodvažuji se otočit zády k jejich pánovi. To on je největší 
hrozbou. Kdybych dovolil, aby mě napadl zezadu, byl bych 
jednoznačně vyřízený.
Sakra, ale co si to vlastně namlouvám? Jsem vyřízený každo-
pádně. Předvedl mi, že to nejhorší, co jsem s to proti němu 
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vytáhnout, snese s úsměvem na tváři. Kdyby mi slíbil rychlou 
smrt, možná bych takový únik i vzal. Moc se mi ovšem nelí-
bí představa tisíciletého mučení v jeho hnusném, pavučinami 
protkaném světě. Rozhodně se takovému otřesnému konci ne-
podvolím ochotně. Pokud si ze mě chce udělat jednu ze svých 
dlouhotrvajících hraček, bude o to muset bojovat.
„No tak pojď, ty amatére hnusná, rozbředlá!“ zařvu a couvám 
před ním. „Myslíš si, že mě dostaneš? To se pleteš. Nepovede 
se ti to, stejně jako se ti nepovedlo mě porazit v šachu a zabít 
v Massagre. Jsi prostě ubožák!“
Pánovi démonů zacuká v obličeji. Napřáhne ke mně paže. 
Ve vzduchu zapraská energie, ve špičkách jeho znetvořených 
prstů se svírá magie. Loučím se se životem a sbírám odvahu 
k umírání.
Pak jeho výraz změkne a paže klesnou. „Kdepak, Grubitschi,“ 
uchechtne se. „Nenechám se vyprovokovat. Doufáš, že se ti 
povede mě přimět, abych tě zabil rychle. Chytré, ale já ti na to 
nenaletím. Přišel jsem tě odvést a taky si tě odvedu. Zabiju tě 
až jindy, až budeme...“
Vlevo ode mě se objeví poryv nějakého žáru a pán démonů 
zmlkne. Teplo vychází ze stěny letadla. Sklouznu tam pohle-
dem a čekám, že se objeví další z jeho fámulů. Stěna žhne bí-
lým, žhavým, magickým světlem.
„Pane?“ ozve se Juni váhavě. Lord Lítost se zarazí na místě.
„Ticho,“ vyštěkne.
Nevědí, co to je!
Popojdu blíž ke světlu, nevšímám si žáru, došlo mi, že pokud 
to je něco, co Lord Lítost neovládá, může to pro mě být jedině 
dobré. Třeba se letadlo rozpadá a tohle je začátek obrovité ex-
ploze. Pokud ano, chci se dostat přímo do jejího středu. Aspoň 
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by to pánovi démonů utřelo z toho nechutného ksichtu ten 
samolibý výraz.
V boku letadla se objeví oválný otvor. Na výšku dobré dva 
metry, široký asi metr. Otvorem spatřím nějakého muže. Je 
venku, drží se křídla. A je to ten pobuda! Sleduje mě už dva 
týdny, čeká, kdy se proměním ve vlkodlaka. Schovával se u na-
šeho domu tu noc, kdy jsem vyběhl ze sklepa, kde mě Dervish 
zavřel do klece. Myslel jsem si, že patří k Beránkům... k těm 
zabijákům vlkodlaků par excellence... ale teď o tom začínám 
mít pochybnosti.
Pobuda se nakloní částí těla dovnitř letadla, napřáhne ke mně 
ruku, druhou se dál drží křídla letadla, i když mu zběsilý, ne- 
pozemský vítr rve vlasy a šaty. „Chlapče!“ křikne. „Pojď se mnou!  
Hned!“
„Ne!“ vykřiknou jako jeden Lord Lítost a Juni.
Pán démonů švihne pažemi nahoru a vyšle proti pobudovi 
ránu magické energie. Ale bílé světlo kolem okrajů otvoru sílu 
pohltí a rozptýlí ji do spršky popraskávajících jisker.
Zpitoměle se na pobudu dívám, pusu mám otevřenou, hlava 
se mi točí.
„Chlapče!“ zakřičí ten muž znovu. „Další podobnou ránu už 
neodrazím. Okamžitě pojď, anebo zemři.“
Sklouznu očima od něj k pánovi démonů a k Juni. Úplně ve 
tvářích zbledli nenávistí. Juni drmolí zaklínadlo, rty se jí po-
hybují neuvěřitelně rychle. Lord Lítost se připravuje vyslat na 
pobudu další úder. 
Rychle se podívám na druhou stranu. Artérie, Spina a Femur 
se řítí uličkou mezi sedadly a zběsile se snaží dostat ke mně.
Znovu se podívám na pána démonů, pak se ušklíbnu a ukážu 
mu vztyčený prostředník. Nato se vrhnu k pobudovi s napřa-
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ženou pravačkou. Pobuda ji chytí a protáhne mě otvorem ven. 
Vykřikne magické slovo a trup letadla se začne uzavírat. Sly-
ším, jak Lord Lítost vztekle řve. Pak otvor zmizí a já už slyším 
jen zběsilé vytí větru.
Dojde mi, že se držím jako klíště nějakého bezdomovce na kří-
dle letadla, které letí kilometry nad zemí. Ale na to, abych žas-
nul nad tím, jak je to strašně potrhlé, mám jen zlomek vteřiny. 
Pak mě vítr uchvátí a oba nás oderve od letadla. To se řítí dál.
My padáme.
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LETÍME

Padáme k zemi tak rychle, až to je jako rána pěstí do žaludku. 
Volný pád. Všude kolem modré nebe, o něco níž mraky, ale 
s každou vteřinou se k nim blížíme. Zoufale se podívám na 
pobudu, modlím se, abych na něm uviděl hrb padáku. Nikde 
nic. Padá stejně jako já a náš pád se dá zastavit jedním jediným 
způsobem. Dost drtivým způsobem.
Vykřiknu a zběsile zamáchám rukama. Zmocní se mě pošetilé 
přání být zase zpátky v letadle. Proti démonům bych měl as-
poň slaboučký záblesk šance. Tohle je jistá smrt. 
„Chlapče?“ zavolá na mě zvesela ten pobuda. „Bavíš se dobře?“
„Umřeme!“ ječím, šaty se mi vlní kolem těla jako zběsilé, v uších 
mi zní vytí ledového větru.
„Ale ne dneska!“ zachechtá se on, pak se natočí celým tělem 
a sklouzne blíž ke mně. „Umíme totiž létat.“
„Vy jste se zbláznil, ne?“ vyjeknu.
„Dost možná,“ zazubí se, pak prohne trup nahoru, dostane 
se dál ode mě, sletí níž, pode mě, a dostane se na druhou 
stranu. 
„Ale možná taky ne.“
„Já se vás chytnu!“ vřískám a natahuju se po něm.
Odtáhne se. „Ne. Nejvyšší čas, aby ses naučil starat sám o sebe. 
Jsi magická bytost. Použij své schopnosti.“
„Nedokážu to,“ zavyju.
„Jistěže dokážeš.“ Nespokojeně zamlaská, jako by byl mým 
učitelem a o něčem jsme se bavili ve třídě, pěkně v bezpečí na 
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zemi, jako bychom se k zemi neřítili rychlostí, na kterou radši 
ani nechci myslet.
„Umřeme!“ vykřiknu znovu.
„Já ne,“ odpoví. „A ani ty, pokud se soustředíš. Ale měl by sis 
pospíšit,“ dodá, protože jsme už vletěli do husté vrstvy mraků, 
za vteřinku dvě ji prorazili a ocitli se pod ní. „Moc času nemáš.“ 
Ukáže na zemi, kterou teď, co jsme propadli mraky, vidím dost 
jasně.
Začnu zpitoměle vřískat, v hlavě mám zmatek, přitažlivost mě 
žene k nárazu na zem a ke zkáze. Pak se pobuda nenuceně ze-
ptá: „Je ti zima?“
Otázka je tak potrhlá, že ze mě dostane vzteklou odpověď. 
„Jste magor, nebo co? Za chvíli se rozplácnu na kaši a vy se mě 
ptáte, jestli je mi zima?“
„Odpověz mi,“ prohlásí klidně. „Cítíš chlad?“
„Ne. Ale co to má...“
„A nemyslíš, že v téhle výšce by ti zima být měla? Tam na 
křídle letadla bylo minus čtyřicet. Každý normální člověk by 
okamžitě ucítil mráz. Ty ovšem ne, protože tě zahřívá magie. 
A ta tě stejně dokáže udržet i ve vzduchu... Pokud se to naučíš 
řídit.“
„Co musím udělat?“ zasténám. Krajina už mi zaplňuje skoro 
celý výhled. Do nárazu, který mi roztříská všechny kosti v těle, 
rozhodně nezbývá víc než půl minuty.
„Představ si v duchu nějakého ptáka,“ poradí mi pobuda. 
„Mysli na to, jak letí, jak pouhým mírným natočením křídel 
dokáže vybrat střemhlavý let a plachtit. Nepředstavuj si, že 
tvoje paže jsou křídla, nic podobného. Jen si představ ptáka 
a tu představu v myšlenkách upevni.“
Udělám, co mi říká. Zavřu oči a myslím na vlaštovku, jak 
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prudce letí a vznáší se. Pozoroval jsem je v letu mnohokrát, 
když jsem šel domů ze školy nebo když jsem se díval z okna 
ložnice, vídal jsem je skrz nejvyšší větve lesa. Vypadá to u nich 
tak snadno... nakloní křídlo, zatáhnou nebo zvednou hlavu, 
zachytí proudění větru, plachtí na něm, jako by to byla ta nej-
přirozenější věc na světě.
Hlava se mi zvedne. Burácení větru zeslábne. Nový pocit. Už 
ne ten, že padám, ale...
Otevřu oči. Vzdaluju se od země, ruce mám u boků, nohy rov-
ně, hlava míří k mrakům, pobuda je vedle mě. Letíme.
„A je to,“ ucedí a zlomyslně se pousměje. „Jednoduché, že?“

Letím výš. Patřím sem, na nebe. Směju se a hulákám radostí. 
Letím břichem dolů, pak na zádech, na boku – jak se mi zlíbí. 
Metám kotrmelce ve vzduchu, je to mnohem větší fičák než na
té největší horské dráze světa.
„To je nádhera!“ ječím na pobudu, který letí kousek ode mě. 
„Jak to vlastně dělám?“
„Magie,“ odpoví.
„Ale já se o nic nesnažím. Neříkám žádný kouzla.“
„Skutečný kouzelník zaklínadla většinou nepotřebuje.“
Ohromeně se na něj zadívám. „Ale já nejsem kouzelník.“
„Že ne?“ Kývne dolů, k zemi. „Tak jak mi vysvětlíš tohle?“
„Ale Dervish říkal... nikdy by mě nenapadlo... Bartoloměj Ga-
radex!“ Zoufale ze sebe to jméno vyrazím.
„Ty jsi jiný než Bartoloměj,“ prohlásí on. „Jiný než kterýkoli 
z ostatních kouzelníků, jaké jsem kdy znal nebo o nich slyšel. 
Přesto ale jednoznačně kouzelník jsi. Čerpáš moc přímo z ves-
míru, stejně jako Demonata.“
Zmínka o démonech mi připomene letadlo a cestující odsou-
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zené ke zhoubě. „Musíme se tam vrátit!“ křiknu a nadávám si 
za to, že jsem si tu spokojeně a bezstarostně poletoval, zatím-
co Lord Lítost a jeho fámulové dál řádí. „Musíme zachránit ty 
lidi.“
Pobuda si vzdychne. „Jsou všichni mrtví.“
„Ne! To není možné! Musíme...“
„Jsou po smrti,“ zopakuje pobuda strojeně. „A i kdyby nebyli, 
co bychom tak mohli udělat?“
„Bojovat!“ zařvu.
„Proti němu?“ Zavrtí hlavou. „Mám velkou moc, chlapče, a ty 
také, ale Lord Lítost je pánem démonů. Bitvu s ním bychom 
nepřežili.“
„Musíme to zkusit,“ zašeptám a myslím na všechny ty muže, 
ženy a děti. Představuju si Demonata a Juni Swanovou při je-
jich krutém díle. „Jestli je opustíme...“
„Už jsme je opustili,“ zavrčí pobuda. „To rozhodnutí padlo, 
když jsem tě vytáhl ven z letadla. Všichni, kdo byli v letadle, 
jsou mrtví, a letadlo samo havarovalo, anebo brzy havaruje, 
a při pádu budou všechny důkazy zničeny.“
„Nechal jste je umřít,“ vyčtu mu.
Pokrčí rameny. „Kdybych je mohl zachránit, udělal bych to. 
Obraně lidí před Demonaty jsem zasvětil celý život. Ale ně-
které bitvy se nedají vyhrát. Některé se dokonce nedají ani 
podstoupit.“
Letíme mlčky. Myslím na to, co se stalo a co mi pobuda ří-
kal. Cítím v sobě chlad a strach. Nedokážu si z hlavy vyhnat 
obrazy těch lidí... těch mrtvých lidí. Přitom jsem ale z velké 
části rád, že jsme se tam nevrátili, že mě pobuda ušetřil další 
potyčky s démony,
„To je šílený,“ ucedím a dívám se dolů na svět. „Kdo jste? Co 
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jste dělal na tom letadle? Proč jste mě sledoval? Já si myslel, že 
patříte k Beránkům. Nic o vás nevím. Rád bych...“
„Brzy,“ umlčí mě pobuda. „Jakmile budeme v bezpečí na zemi, 
odpovím ti na všechno. Zatím jen leť.“
A protože nemá smysl se s ním dohadovat, přitáhnu paže víc 
k tělu, naberu rychlost, letím za ním a snažím se – marně – 
nemyslet na obličeje těch mrtvých.

Letíme celé hodiny, většinou nad mraky, kde nás nikdo ne-
může vidět. Sem tam zahlédnu nějaké letadlo, ale pobuda nás 
vždycky nasměruje dál od něj. Škoda, děsně se mi zamlouvá 
představa, že bych k některému doplachtil, zaklepal na okýn-
ko a k smrti vyděsil cestující a posádku.
Nemám ponětí, kde jsme. Nezeptal jsem se na letišti Juni, kam 
poletíme, a netuším, jak dlouho jsem spal, takže nemůžu ani 
odhadnout, jak daleko od domova jsme se dostali, když dé-
moni zaútočili.
Juni...
Kdykoli na ni pomyslím, vzkypí ve mně vztek. Tak jsem jí věřil. 
Myslel jsem si, že je na mojí straně, že mě miluje jako matka. 
A ona mě celou tu dobu vodila za nos jako hlupáka, chtěla mě 
vydat pánovi démonů a oddělit mě od Dervishe.
Rád bych se na ni pobudy přeptal. Rád bych zjistil, odkud po-
chází, jak dělá to, co dělá, kde ji najdu – to abych ji mohl vy-
stopovat a spálit ji jako zlou čarodějnici, jak zaslouží. Ale teď 
na to není ta pravá doba. Mám na pobudu spousty otázek. Je 
toho strašně moc, co chci vědět, co musím zjistit. Kruci, vždyť 
jsem se ho zatím ani nezeptal, jak se jmenuje!

Konečně, pět nebo šest hodin potom, co jsem vyskočil z leta-
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dla, mě pobuda navede dolů. Pod námi je holá poušť, i když 
spíš kamenitá než písčitá. Nikde ani stopa po lidské přítom-
nosti – žádné stavení jsem nespatřil už skoro hodinu.
„Teď to bude trochu složitější,“ oznámí pobuda, když se blížíme 
k povrchu země. „Nejjednodušší je vznášet se kousek nad zemí 
a pak přestat myslet na ptáky. Po pár vteřinách spadneš dolů.“
„To nemůžeme normálně přistát?“ zeptám se.
„Já ano, ale já v tom mám hodně praxe. Kdyby ses o to pokusil 
ty, nejspíš dopadneš dost tvrdě a zlomíš si nohu nebo ruku.“
Rozpřáhne paže, snáší se níž, pak přistane šikovně na nohou. 
Hrozně mě  láká napodobit ho, dokázat mu, že jsem šikovněj-
ší, než si myslí. Ale mám toho za sebou hrozně moc, a jestli po 
něčem netoužím, tak zlámat si kosti. A tak sletím asi metr nad 
kamenitý povrch a potom si z hlavy vyženu všechny myšlen-
ky na ptáky. Vteřinu dvě se neděje nic. Pak najednou padám 
a zvedne se mi žaludek.
Na zem dopadnu neobratně, svalím se tváří do prachu. Posa-
dím se, prskám a otírám si prach a kamínky z obličeje, nato 
si stoupnu a rozhlédnu se. Jsme v pustině. Sem tam nějaký 
skalnatý vršek a pahorek, nějaký ten šelestící kaktus, jinak 
ale nic. 
„Kde jsme?“
„Doma,“ odpoví a vykročí k jednomu vršku.
„U koho doma?“ zeptám se a peláším za ním.
„U mě.“
„A vy jste...?“
Zastaví se, překvapeně se ohlédne. „Ty to nevíš?“
„Měl bych?“
„Snad ti Dervish řekl, že...“ Nedořekne, pak se rozesměje. „Ty 
jsi celou tu dobu ve vzduchu nevěděl, s kým jsi?“
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„Chtěl jsem se zeptat, ale připadalo mi, že na to není vhodná 
chvíle.“
Pobuda zavrtí hlavou. „Jsem Beranabus.“ Zní mi to povědomě, 
ale nedokážu si to nikam zařadit. 
„Beranabus a jak dál?“ zeptám se.
„Nijak, jen Beranabus.“ Znovu vykročí. „Pojď. Musíme toho 
hodně probrat, ale to počká. Ve volné krajině se nikdy necítím 
bezpečně.“ 
Neklidně se rozhlédnu a pak za tím hastrošem spěchám. Po 
několika minutách dorazíme k ústí nějaké jeskyně. Poslední 
dobou jsem s jeskyněmi neměl zrovna dobré zkušenosti, a tak 
se zarazím a podezřívavě nakukuju do šera.
„To je v pořádku,“ ujistí mě Beranabus. „Je tu bezpečno, chrání 
nás jak přirozená poloha místa, tak ta nejsilnější kouzla, jaká 
dokážu vytvořit. Nemáš se čeho bát.“
„To se lehko řekne,“ zafuním ne moc přesvědčeně.
Beranabus se usměje. Má křivé, zažloutlé zuby. Takhle zblízka 
vidím, že ty malé oči jsou šedé a kůže pod vrstvou špíny bledá. 
Na sobě má starý, zaprášený oblek. Jediná novější věc na něm 
je ta kytička čerstvých květů, která mu čouhá z jedné knoflí-
kové dírky.
„Kdybych ti chtěl ublížit,“ upozorní mě, „mohl bych to udělat 
dávno a s vynaložením podstatně menší námahy než tady na 
zemi. To by ti mělo být jasné.“
„Já vím,“ protáhnu. „Jenže... nějak nemám rád jeskyně.“
„A máš k tomu dobrý důvod,“ přikývne chápavě. „Tohle je ale 
něco úplně jiného než jeskyně v Carcery Vale. Máš můj slib, že 
tady budeš v bezpečí.“
Chvilku ještě váhám, ale pak pokrčím rameny. „No co, sakra,“ 
heknu, jdu napřed a chovám se, jako že jsem naprosto nad věcí.
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Jeskyně je hluboká jen čtyři pět metrů, pak končí. Hledám ně-
jaký východ, prohlížím si stěny a dno, nic ale nevidím. „Co je, 
jste jako ti mniši, co nechtějí mít žádný majetek?“
„Ne,“ odpoví Beranabus a protlačí se kolem mě. Dotkne se 
země a utrousí několik magických slov. Objeví se otvor. Na 
jedné straně je na skále připevněný provazový žebřík, který 
vede dolů do tmy.
Dojdu ke kraji a neklidně se podívám dolů. Na stěnách jsou 
pochodně, takže tam není až taková tma, jak jsem si myslel. 
Ale vede to hodně hluboko a dno vidím jenom matně.
„Neříkal jste mi, že kouzelník nepotřebuje zaklínadla?“ namítnu  
vlastně jen proto, abych oddálil chvíli, kdy tam budu muset slézt.
„Že je většinou nepotřebuje,“ opraví mě Beranabus. „Jsou pří-
pady, kdy i ti nejsilnější z nás musí soustředit magickou ener-
gii za pomoci slov.“ Posadí se a spustí do otvoru nohy. Otočí 
se, sevře žebřík a začne slézat. Ještě než mi jeho hlava zmizí 
pod nohama, vzhlédne ke mně. „Za pár minut se vchod uza-
vře. Jestli chceš jít, tak sebou hoď.“
„Jenom jsem čekal, až mi nebudete překážet,“ odseknu. A jak-
mile jeho hlava zmizí, přinutím se nevnímat ty mravence, co 
mi lezou po těle, posadím se, otočím se a lezu po houpajícím 
se žebříku za ním.
Ještě než doskočím na dno, otvor se s tlumeným zaskřípáním 
zavře. Snažím se nemyslet na to, že jsem odříznutý od světa. 
Dole poodstoupím od žebříku a zjistím, že jsem ve veliké, jas-
ně osvětlené jeskyni. Jsou tu židle, pohovka, stůl a na jednom 
jeho konci váza s květinami, několik soch, knihy, prádelníky, 
pár dalších kousků nábytku a zařízení. Uprostřed jeskyně taky 
hoří oheň a u něj sedí plešatý, osmahlý kluk a ohřívá si ruce.
„Už jsem tu,“ zavolá na něj Beranabus.
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„Všim jsem si,“ odpoví kluk, ani se neohlédne.
„Přivedl jsem hosta.“
Kluk trošičku pootočí hlavu. Má sytě modré oči a zakyslý vý-
raz. „Já myslel, že ho zabiješ.“
Já strnu, Beranabus se zamračí. „Říkal jsem, že možná nebude 
jiné řešení než ho zabít.“
„O čem to...,“ vybafnu naštvaně.
„Až jindy,“ uklidní mě Beranabus a pak ukáže na deku roz-
loženou na podlaze u stěny. „Prospi se. Já půjdu spát taky. Až 
pak si dopřejeme teplé jídlo a k němu dlouhou debatu.“
„Myslíte, že po tom všem jen tak usnu?“ odfrknu si.
„Ne, vím to,“ odpoví. „Magie. Stačí, když si to představíš, 
a usneš jako nemluvně.“
„A co když nechci?“
„Jsi vyčerpaný. Potřebuješ odpočinek, aby ses mohl soustředit 
na náš rozhovor a položit všechny ty otázky, které se v tobě 
bezpochyby jen hemží. V tomhle stavu bys nebyl s to si moje 
odpovědi promyslet.“
Nechci spát, nejradši bych se hned vrhnul na to vysvětlová-
ní, jenže to, co říká, zní rozumně. V tuhle chvíli mi většinu sil 
spotřebovává jen snaha udržet oči otevřené. 
„Ještě jedna věc,“ vyrazím. „Dervish a Bill-I... jsou v pořádku?“
Beranabus pokrčí rameny. „Myslím, že jsou.“
„Nevíte to jistě?“
„Ne. Ale Lord Lítost a Juni...,“ kdovíproč se při vyslovení toho 
jména ušklíbne, „nevědí, kam jsme se z letadla vydali. Pochy-
buji, že by Juni riskovala a vracela se k nim, pro případ, že my 
bychom se tam dostali dřív.“
„Pošlete Dervishovi varování?“ chci vědět. „O tom, že Juni pra-
cuje pro pána démonů?“
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„Teď hned se s ním spojit nemůžu,“ odpoví Beranabus, „ale 
dám mu vědět, jakmile to půjde. Do té doby se o sebe bude 
muset postarat sám.“
Moc mě to neuspokojí, ale nic lepšího asi nedostanu. A proto-
že jsem tak zdeptaný a protože stejně nemůžu nic podniknout, 
i kdybych byl ve špičkové formě, dopotácím se k dece a oble-
čený si lehnu. Pochybuju, že bych dokázal usnout tak lehko, 
jak čeká Beranabus, ale jakmile zavřu oči a pomyslím na to, už 
cítím, jak přestávám vnímat. A ve vteřině spím jako špalek.
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SÍLA ZVÍŘETE

Pod nosem mi někdo zamával krajícem čerstvého chleba. Pro-
budím se s úsměvem, nos mám plný vůně té dobroty. Chvíli 
jsem jako praštěný a myslím si, že jsem doma s Dervishem, že 
je nedělní dopoledne, žádná škola, žádné starosti, jen se přede 
mnou lahodně rozkládá dlouhý a líný den.
Pak zaostřím pohled. Uvidím vrásčité prsty svírající krajíc 
a vousatou tvář za nimi. Rozpomenu se. A všechny pěkné 
představy v okamžiku zmizí.
„Jak dlouho jsem spal?“ Zívnu, sednu si a ušklíbnu se, jak mě 
zabolí v zádech – nejsem zvyklý spát na kamenné podlaze.
„Mnoho hodin,“ odpoví Beranabus a podá mi chléb.
„Osm? Deset? Dvanáct?“
Pokrčí rameny.
Hledám hodinky, ale někdy té noci, kdy došlo k přeměně, nej-
spíš praskl pásek. Vstanu, mnu si záda, protáhnu se a zasku-
čím. „Nikdy jste tu neslyšeli slovo postel?“
„Po pár měsících si zvykneš.“
Zamžourám na něj. Měsících? Rozhodně nemám v úmyslu 
tu zůstat tak dlouho. Ale než se do něj stačím pustit, odejde 
k ohni, kde blízko plamenů pořád dřepí ten zamračený kluk. 
Jdu za ním, utrhnu si kus chleba a hltám ho. Je dost tuhý a ne-
mám žádné máslo, ale jsem tak hladový, že bych jedl hřebíky.
Beranabus si sedne vedle toho kluka. Já zůstanu vestoje 
a prohlížím si tu divnou dvojici. Starý Beranabus a k němu 
ten mladíček, ne o moc starší než já. Orvaný, vousatý, vlasa-
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tý kouzelník v kvádru a ten kluk – jeho učeň, nebo snad slu-
ha? – v chatrných, ale čistých šatech, a úplně holohlavý. Jeho 
osmahlá kůže je samá drobná jizva a blednoucí modřina. Na 
levé ruce mu scházejí konečky dvou nejmenších prstů. V očích 
má nepřítomný, smutný výraz. Je bosý. Beranabus taky nemá 
boty, ty vysoké, co měl předtím, někam dal.
„Seznámím vás,“ prohlásí kouzelník. „Grubitsch Grady – Pec-
ka Fleck.“
„Grubbs,“ opravím ho a napřáhnu ruku. Kluk jenom zavrčí. 
„Jak že se to jmenuješ?“ zeptám se; snažím se být i přes jeho 
chladné chování přátelský. „Packard? Jako auto?“
„Ne. Pecka, jako ve švestce,“ odpoví místo něj po několika mi-
nutách ledového mlčení Beranabus. „Je to zkrácenina místo 
něčeho delšího, ale ani jeden z nás se už nepamatuje čeho.“
Pecka si odfrkne a podívá se do ohně. Kousek vedle sebe má 
prut a na něm napíchnuté klobásky. Vezme ho a vrazí klobás-
ky do ohně. Zadrmolí kouzlo. Oheň začne hřát víc a klobásky 
se ve chvilce opečou. Jednu sundá, foukne na ni a sní ji. Pak 
sundá další a podá ji Beranabovi. Na chvilku se zarazí, ale sun-
dá i třetí a dá ji mně.
„Díky,“ řeknu a zakousnu se do ní. Je až moc horká, ale chutná 
skvěle. Zhltám ji jako hladový vlk, pak vděčně přijmu další.
„Většinou tady vaří Pecka,“ prohlásí Beranabus, klobásku drží 
v jedné ruce a tou druhou si vybírá špínu zpod nehtů na pravé 
noze.
„Jinak to nejde,“ ozve se ten kluk. „Kdybych to nedělal, klidně 
by jedl všechno syrové.“
„Je to jedno, pokud to žaludek dokáže zpracovat,“ odfrkne si 
kouzelník. „Teplé, studené, syrové, vařené... všechno to vyjde 
nastejno, když si pak dřepneš nad díru.“
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„Nad díru?“ zamračím se.
„Nemáme tu záchody,“ vysvětlí Pecka a otráveně se podívá na 
Beranaba.
Pak upeče pár kuřecích stehen, zase tím kouzlem. (Napadne 
mě, kde to jídlo berou, ale nezeptám se.) Narovná je na ne- 
umytý, popraskaný talíř, potom připraví i pár žebírek a bram-
bor. Nakonec si z talíře vezme, co chce, a ostatní podá dál.
Beranabus se zakousne do kuřecího stehna, potom se podí-
vá přes oheň na mě. „Pověz mi všechno o posledních několika 
měsících. Už toho hodně vím, ale chci vědět úplně všechno. 
Kdy ti došlo, že se tvoje tělo proměňuje, jak se rozvíjela magie, 
jak ses s tím vypořádával.“
„Já si myslel, že budete vy odpovídat mně.“
„Budu,“ slíbí. „Ale ty začni. Usnadní mi to práci.“
Jíme a já mu u toho shrnu, co se dělo, jak jsem v Massagre ob-
jevil svoje magické schopnosti, jak jsem proti tomu bojoval, 
pak o nevolnostech a o tom, jak jsem se za pomoci magie brá-
nil přeměně ve vlkodlaka.
„Proč ses vůbec bránil magii?“ přeruší mě. „Většina lidí by byla 
nadšením bez sebe, kdyby se ocitla ve tvém postavení.“
„Vím, co magie přináší,“ odpovím tiše. „Je spojená s Demonaty. 
Už jsem se do toho šíleného světa podíval. Nechci se do něj 
nechat zatáhnout znovu.“
Beranabus a Pecka se po sobě podívají. Pak mě kouzelník po-
bídne, ať mluvím dál.
Vyložím jim, jak jsme v Carcery Vale vykopali jeskyni, jak jsem 
k ní šel pod vlivem bestie, jak jsem se prohrabal vším, co za-
hrazovalo vchod dovnitř, vylíčím jim Lochovu smrt a to, jak ji 
Dervish zamaskoval, a jak se do našich životů vetřela Juni.
„Kdo je ta Juni Swanová?“ zeptá se Pecka Beranaba.
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„Jedna pomocnice pána démonů,“ odpoví kouzelník a mhouří 
oči. „Ve skutečnosti to je...“ Zarazí se a odkašle si. „Slečnu Swa-
novou a její původ můžeme probrat jindy. Dokonči to, prosím, 
Grubitschi.“
„Říkejte mi Grubbsi,“ opravím ho znovu, a pak shrnu posled-
ních pár dnů a nocí, to, jak mě znovu ovládl vlkodlak, jak ze-
mřeli prarodiče Billa-I, jak mě Juni bleskově odvezla z měs-
ta a podvodem mě dostala do letadla. Líčím to všechno, jak 
nejrychleji to jde, snažím se to ze sebe dostat. Nezabíhám do 
podrobností, jako je ten hlas a tvář v kameni, myslím si, že to 
asi nebude důležité. Můžu o tom Beranabovi povědět jindy.
Beranabus mlčky naslouchá, pak několik minut jen přemýš-
lí o tom, co jsem říkal. „A ten chlapec, který spadl...,“ ozve se 
posléze, přesně jako Dervish, když přišel do jeskyně. „Byla to 
jednoznačně nehoda? Nebyl tam někdo...“
„Nebyl,“ nenechám ho domluvit. „Byli jsme tam sami, jenom 
my tři. Uklouznul, spadnul, umřel. Nehoda. Neměli v tom 
prsty ani démoni, ani zlí magici.“
„To je dobře,“ zavrčí Beranabus. „Když jsem se doslechl, že 
vchod byl odkryt a v jeskyni někdo zemřel, obával jsem se 
nejhoršího – zvlášť proto, že nezabrala moje varovná kouzla. 
Varování se ke mně mělo dostat už ve chvíli, kdy jste vyzvedli 
první kámen. Pochopil jsem to tak, že nějaký mocný magik 
provedl protikouzlo a připravuje vpád démonů. Nikdy v živo-
tě jsem necestoval tak rychle.“
„Vypadl, jako by mu za patama hořelo,“ souhlasí Pecka a popr-
vé se usměje – ale ten úsměv je krátký a slabý.
„Dervish mi vyložil, co to je za jeskyni,“ řeknu tiše. „Že ji po-
užívali jako hraniční přechod pro démony. Prý že tu chodbu 
mezi vesmíry jde znovu otevřít a pak by Demonata mohli do 
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našeho světa po tisících a zmocnili by se ho. Vy si myslíte, že 
Juni a Lord Lítost...“
„Ne.“ Beranabus se jízlivě usměje a ukáže ty křivé žluté zuby. 
„Lord Lítost nemá žádný zájem otevírat chodby mezi vesmíry. 
Většina démonů chce lidstvo zničit, ale on se krmí lidským 
neštěstím. Chce tu chodbu nechat zavřenou stejně jako my.“
Začne se tenkou kuřecí kostičkou šťourat v zubech. Smrdí 
mu z úst. Vlastně smrdí skoro celý. Osobní hygiena mu zjevně 
moc neříká. Konečně kost odloží a znovu promluví. „Jeskyně 
mě přivedla do Carcery Vale, ale zdržel jsem se tam kvůli tobě. 
Vycítil jsem v tobě moc, která bije o mříže a chce ven. Chtěl 
jsem být u toho, až se jí to podaří... anebo až imploduješ.“
„Imploduju?“
„Ano, mohl bys i vyhořet. Kdyby magie nenašla průchod ven, 
zničila by tě zevnitř. Nebylo jak zjistit, jak to dopadne, aspoň 
do úplňku, kdy, jak jsem věděl, budeš donucen, aby se to mezi 
tebou a tou kreaturou rozhodlo jednou provždy.
Klíčem ke všemu je vlkodlak,“ pokračuje. „Prokletí Gradyů. 
Před mnoha staletími se tvoji předkové zkřížili s démony.“
„Zkřížili?“ vyjeknu. „Nikdy!“
„Nestává se to často. Většina démonů je s lidmi fyzicky ne-
slučitelná. Ale úplně neslýchané to není. A když k takovým 
spojením dojde, potomstvo je vždycky nepřirozené. Lidé a dé-
moni by se mísit neměli. Pokud se tak stane, jejich děti jsou 
zrůdy toho nejhrubšího zrna, ani lidé, ani démoni, bytosti, 
které bolestně uvízly někde mezi. Většina jich zemře hned při 
porodu. Ale někteří přežijí.“
Je zachmuřený, po tváři mu poskakují stíny vrhané plameny. 
„Velmi málo jich dospěje a dobře se jim daří, buď ve vesmí-
ru démonů, anebo v tom našem. Dítě tvých předků patřilo 
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právě mezi takové. Magický prvek Demonat zůstával skrytý, 
přinejmenším dost na to, aby dítě dospělo a mělo vlastní děti. 
Když se démonické dědictví konečně vynořilo na povrch, oběť 
se proměnila ve tvora podobného vlku.“
„Takže za to můžou Demonata,“ zavrčím a najednou je nená-
vidím ještě víc. „Z toho, co říkal Dervish, mi to tak nějak došlo, 
ale nevěděl jsem to jistě.“
„Kdo za to může, to netuším,“ opáčí Beranabus. „Podnět k po-
dobnému spáření často vyjde spíš od lidí. Je vcelku možné, že 
první krok udělal tvůj předek, takže...“ Výmluvně si zaťuká na 
čelo.
„Nevěsta za všechny prachy,“ ucedí Pecka.
Beranabus se zadívá do plamenů a zvažuje, co řekne dál. „Jsi 
jedinečný exemplář dokonce i na rod Gradyových. Nikoho po-
dobného jsem nikdy neviděl, ani jsem o něm neslyšel. Magie 
je nepředvídatelná, chaotická. U každého funguje jinak. Ale 
má obecné zásady, které platily odjakživa... až do teď. Tys je 
všechny rozbil.“
„A to je dobře, anebo špatně?“ zeptám se.
„Nevím. Proto jsem za tebou nešel okamžitě. Nevěděl jsem, 
jak se proměníš a co udělá magie, až vystoupí na povrch. A sa-
mozřejmě jsem musel brát v úvahu i Juni. Nevěděl jsem, jak 
těsný vztah k ní s Dervishem máte a jestli víte, komu slouží.“
„Jasně že jsme to nevěděli!“ rozkřiknu se. „Lord Lítost mi zabil 
rodiče a sestru. Copak si myslíte...“
„Klid,“ prohlásí Beranabus. „Teď už vám věřím, ale předtím to 
nešlo. Musel jsem předpokládat i to, že jste se spřáhli s Juni 
Swanovou a lákáte mě do pasti. Klidně mohl vchod do jeskyně 
otevřít sám Dervish, aby mě dostal do Carcery Vale.“
„Takhle paranoidní jste už dlouho?“ zeptám se cynicky.
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„Dávno jsem se naučil nikomu nedůvěřovat,“ odpoví upjatě. 
„Dokud se nepřesvědčím, že mu věřit můžu. A i potom si na 
něj dávám dobrý pozor.“
„Já jsem s ním už třicet let, jestli ne víc,“ prohlásí Pecka, „a i tak 
se někdy probudím a zjistím, že mě propichuje uhrančivým 
pohledem.“
„Třicet let?“ Znovu si kluka prohlídnu. „Tolik ti nemůže být.“
„K tomu se brzy dostaneme,“ slíbí Beranabus dřív, než stačí 
Pecka odpovědět. „Nejdřív probereme tvou magii. Kde jsem 
přestal?“
„Básnil jsi nadšeně o tom, jak je náš chlapec jedinečnej,“ připo-
mene mu Pecka.
„Jistě.“ Beranabus se rozzáří. „U každého jiného kouzelníka 
je dar magie jasně patrný už od narození. I když sami o svém 
potenciálu nemají tušení, ostatní kouzelníci to vycítí. Dervish 
v tobě měl magii najít, ale to se nestalo. Protože jsi ji před ním 
skryl. A před sebou taky.“
„Ne, já věděl, že tam je.“
„Ano, ale až po Massagre,“ opraví mě Beranabus. „Tehdy to 
ovšem nezačalo. Moc v tobě byla od narození. Nějaká skrytá 
část tvého já věděla, co jsi zač, už ode dne, kdy jsi přišel na svět –  
ale bála se toho. Netoužila po moci a zodpovědnosti. A tak 
zahnala magii hluboko dolů, tam, kde nemohla působit, ba 
dokonce kde ji nikdo nemohl uvidět.
To žádný jiný kouzelník nedokáže. Můžou své poslání zapřít, 
můžou odmítnout své nadání zdokonalovat, ale nemohou to 
úplně pohřbít v sobě. Ty jsi ovšem měl tak obrovskou moc, že 
dokonce i jako malé dítě jsi byl s to skrýt svou magii před svě-
tem. Nebýt prokletí Gradyů, ležela by tak v skrytu po zbytek 
tvého života a všechna ta obrovská síla by přišla nazmar.“
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„Škoda že to tak nedopadlo,“ ucedím naštvaně.
„Neměl bys litovat,“ pokárá mě kouzelník. „Nebýt magie, je 
z tebe teď vzteklé, běsnící zvíře. Přehrady, které jsi vybudoval 
mezi sebou a svým magickým potenciálem, se začaly bortit, 
když jsi poprvé stál proti démonům. Když jsi bojoval s Lor-
dem Lítost a jeho fámuly, musel jsi čerpat ze své nejniternější 
moci. Potom jsi magii zase zahnal zpátky, ale v pancíři se už 
objevily trhliny.
Od té doby v tobě byla magie neklidná a snažila se osvobo-
dit. Držel jsi ji pod pokličkou dlouho, jenže pak propuklo 
prokletí. Do popředí se dostal vlkodlak. To by měl být konec 
Grubitsche Gradyho. Jenže kouzelník skrytý v tobě se postavil 
proti bestii. Tvrdil jsi, že jsi použil magii, abys bojoval proti 
změně, ale to se mýlíš – magie použila tebe. Zabránila ti stát 
se stvůrou.“
„Ne, nezabránila,“ ozvu se provinilým tónem. „Na čas jsem 
se proměnil. Zabil jsem Spleenovy. A příště, až bude úplněk  
a vlkodlak mě zase ovládne, budu zabíjet znovu.“
„Ty tomu opravdu věříš?“ zeptá se Beranabus.
„Samozřejmě.“ Zmateně se na něj podívám.
Zavrtí hlavou. „Měsíc na tebe měl stejně silný vliv jako kdy 
předtím. Ta kreatura na krátkou chvíli převzala velení, ale brzy 
jsi ji zahnal. Znovu povstane, ale ty ji znovu porazíš. A příště 
už to bude lehčí. Bestie bude vždy v tobě, bude vrčet a prskat, 
bude se snažit dostat na svobodu, jakmile k ní začne měsíc 
zpívat. Ale vládu máš ty. Zvítězil jsi.“
„Nezvítězil!“ vyštěknu. „Zabil jsem Billovi-I prarodiče! Tomu 
říkáte vítězství? I kdybych se nikdy příště nepřestal ovládat, 
spáchal jsem už vraždu. Jak můžete tvrdit, že je všechno v po-
řádku? Vám možná vražda prarodičů nevlastního bratra při-
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padá jako maličkost, ale mně teda ne. Takže mi nevykládejte...“
„Ukaž mu, jak si má oživit paměť,“ skočí mi do řeči Pecka. „Ne-
chci poslouchat hodiny, jak tu žvaní a vzteká se. Nauč ho to 
kouzlo... ať se podívá, jak to proběhlo doopravdy. Pak sklap-
ne.“
„O čem to mluvíš?“ zavrčím.
„O zaklínadlu, které ti pomůže, aby sis vybavil vše, co se dělo, 
když jsi byl proměněný,“ vysvětlí Beranabus.
„Proč bych to dělal?“
„Aby ses dozvěděl pravdu.“
„Ale já už přece...“
„Tak už ho to sakra nauč,“ vybafne Pecka. 
Je mi všelijak – nechce se mi prožít si ty vraždy znovu – ale 
probudili moji zvědavost, a tak na to přistoupím. Beranabus 
mi nakáže, ať zavřu oči a zklidním dech. Nadechnu se... držím 
dech pět vteřin... pak vydechnu. Když naberu správný rytmus, 
poví mi, jaká mám použít slova. Rozděluje je na slabiky, které 
dokážu opakovat, i když netuším, co to znamená.
Jak se blížím ke konci kouzla, v hlavě se mi utvoří obrazovka. 
Ta obrovská televizní obrazovka u nás doma. Je prázdná, šedá, 
jakoby přepnutá do pohotovostního režimu. Div neřeknu Be-
ranabovi, že nějak nemáme signál, ale vtom obrazovka zabliká. 
Zaplní se světlem. Poruchy. Ale pak...
Jeskyně. Těsně po tom, co jsem zmrazil celý vodopád. Všechno 
vidím očima té bestie. Dřepím, vyju, mžourám do světla ba-
terky; drží ji v ruce Juni a váhavě se šourá ke mně. Je to šílené, 
ale jak se tak dívám, i přes všechno, co už o ní vím, k ní cítím 
lítost. Nejradši bych, aby utekla dřív, než ji vlk napadne. Div 
že ji nevaruju výkřikem, ale pak si vzpomenu, že to je jenom 
záznam, že se to neděje doopravdy.
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Juni popojde až ke mně a chladně si mě prohlíží. „Tak sám vel-
ký Grubbs Grady se nám proměnil,“ ušklíbne se a pak na mě 
plivne. „Ty ubožáku! Kdybys věděl, jak strašně jsem to nesná-
šela, když jsem posledních pár týdnů musela být milá na tebe 
a na toho tvého mizerného strýce.“
Bestie na ni zařve, zvedne tlapy a chce ji rozmlátit na kaši. 
Tentokrát fandím vlkodlakovi a byl bych nejspokojenější, 
kdyby tu podvodnickou čarodějnici zabil. Ale než stačí ude-
řit, Juni rychle zadrmolí zaklínadlo a kreatura se svalí na 
zem, převaluje se a zdušeně heká a kňourá. Pak se zastaví 
a třese se.
„No vidíš,“ usměje se Juni falešnicky. „To by tě mělo zadržet.“
Skloní ruku s baterkou, obchází mě, prohlíží si mě ze všech 
stran, pak vytáhne velký nůž – je z naší kuchyně! – a přiloží mi 
ho k hlavě. Bestie se pokusí zavýt, ale nedokáže to. Juni dojde 
ke stěně jeskyně, kousek od ledového vodopádu, do místa, kde 
vede trhlina, kterou jsem vytvořil. Zadívá se na led a potom 
nervózně na mě. Potřese hlavou a zpěvavě pronáší zaklínadlo. 
Pár minut jen naslouchám.
Když to vypadá, že kouzlo nějak nechce skončit, prohlásím 
pořád se zavřenýma očima: „Má tohleto nějaký rychloposuv?“
„Co se děje?“ zeptá se Beranabus.
„Jsem v jeskyni. Proměnil jsem se. Juni provádí nějaký kouzlo 
a hrozně jí to trvá.“
„Nejspíš povolává pána démonů,“ poznamená Beranabus. 
„No dobře. Zkus tohle.“
Naučí mě nějaká nová slova. Jakmile je zopakuju, obraz zmizí, 
ale pak, po nějakém tom zrnění a praskání, se zase objeví. Juni 
pořád pronáší kouzlo, ale teď stojí nade mnou. Lord Lítost ni-
kde vidět není, ale stěna kolem trhliny je rudá a žlutá, led taje 
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a stává se z něj zase normální vodopád. V jeskyni je příšerné 
vedro. Potí se i ta kreatura, co se stala ze mě.
Juni napřáhne ruku s nožem. Sehne se, přitiskne mi ostří k le-
vé části krku, rychle šmikne. Vytryskne krev, která zalije celou 
čepel. Ztuhnu, v minulosti jako vlkodlak, i teď jako divák. Pak 
ale Juni přiloží k ráně obličej, dýchne na ni a ona se uzavře. 
Přesune nůž na druhou stranu mého krku a udělá totéž. Po-
tom odejde se zkrvaveným nožem k trhlině ve stěně.
„Co se děje?“ chce vědět Beranabus. Popíšu mu scénu. „Zvlášt-
ní. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo povolával démona tak-
hle. Ale Lord Lítost je jedinečný. Nikdo neví, proč jako jediný 
z pánů démonů dokáže procházet do našeho světa, ani jak to 
dělá. Asi jde o nějaký postup, kterému ji naučil.“
Juni potře skalní stěnu vedle trhliny mou krví, nejdřív na jed-
né, pak na druhé straně. Odstoupí a pronese nějaká další zaklí-
nadla, hlasitěji, s rozpřaženými pažemi. Zakončí to vítězným 
zavýsknutím, potom od stěny odskočí a zakryje si oči.
Nic se nestane. 
Juni spustí paži, dlouho se na trhlinu jen upřeně dívá, potom si 
prohlíží nůž a zase mě. Jde pomalu ke mně a vypadá zklamaně 
a nechápavě.
„Juni...“ To slovo zazní z hloubi skály. Okamžitě vím, čí to je 
hlas. Lord Lítost. „Juni...,“ zavolá na ni znovu, z dáli, dychtivě, 
úzkostně.
Ona se zase vrátí ke skále a začne něco o překot a tiše vyklá-
dat. Neslyším, co říká. Pak ale Lord Lítost sykne jméno, které 
mě zmrazí až do morku kostí. „Billy Spleen...“
Juni se ukloní, odloží nůž, podívá se na mě a zle se ušklíbne. 
„Nikam nechoď, potvoro. Brzy se pro tebe vrátím.“
Odejde a ani se neobtěžuje si vzít baterku.
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