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Podûkování

Zvlá‰È dûkuji Caroline, Fredovi, Debfie, Tafie a Co-
rin: prvním fanou‰kÛm Harryho Dresdena. Bez
perverzního pfiání, abyste na mû fivali kvÛli na-
psání kaÏdé dal‰í kapitoly, by se Harry nikdy ne-
dostal do takov˘ch potíÏí. Dále si díky zaslouÏí
Ricia Mainhardtová a A. J. Janschewitz, ohrom-
ní agenti a hodní lidé, a Chris Ely, kter˘ je skrz na-
skrz slu‰n˘ ãlovûk.

Nade v‰e dûkuji svému synovi J. J. ovi, kter˘ vû-
fiil, Ïe taÈka napsal dobrou kníÏku, i kdyÏ si ji ne-
dokázal pfieãíst.

A dûkuju i tobû, Shannon, za tolik vûcí, Ïe je ne-
dokáÏu vyjmenovat. Jsi mÛj andûl. Jednoho dne
se nauãím obrátit ponoÏky navrch tou správnou
stranou, neÏ je odhodím na podlahu loÏnice.
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Debbie Chesterové, která mû o psaní nauãila
v‰echno, co jsem skuteãnû potfieboval vûdût.

A mému otci, kter˘ mû nauãil v‰echno, 
co jsem skuteãnû potfieboval vûdût o Ïivotû. 

Chybí‰ mi, táto.
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Kapitola první

Sly‰el jsem, Ïe se po‰Èák blíÏí k mé kanceláfii o pÛl
hodiny dfiív neÏ obvykle. Nevydával ten správn˘
zvuk. Jeho kroky byly tûÏ‰í, bezstarostnûj‰í a po-
hvizdoval si. Byl tu nov˘. Hvízdal si celou cestu aÏ
ke dvefiím, tam pfiestal. Rozesmál se.

Pak zaklepal.
Trhl jsem sebou. Po‰ta se vhazuje otvorem ve

dvefiích, pokud není doporuãená. Dostávám veli-
ce omezen˘ v˘bûr doporuãen˘ch zásilek a nikdy
to nejsou dobré zprávy. Zvedl jsem se z kfiesla
a otevfiel dvefie.

Nov˘ po‰Èák, kter˘ vypadal jako basketbalov˘ míã
s rukama, nohama a opálenou ple‰atûjící hlavou, se
pochechtával ‰títku na sklenûn˘ch dvefiích. Mrkl na
mû a ukázal na nûj palcem. „Dûláte si srandu?“

Pfieãetl jsem si ‰títek (lidé ho obãas vymûní)
a zavrtûl jsem hlavou. „Ne, myslím to váÏnû. Dáte
mi, prosím, moji po‰tu?“

„Jo aha. Jako veãírky, vystoupení a tak?“ Kou-
kal za mû, jako kdyby ãekal, Ïe uvidí, jak po jedi-
né místnosti mojí kanceláfie tanãí bíl˘ tygr nebo
moÏná nûjaké skromnû odûné asistentky.

Povzdychl jsem si. Nemûl jsem náladu na to, aby
se mi zase nûkdo posmíval. Natáhl jsem se pro po‰-
tu, kterou drÏel v ruce. „Ne, nic takového. Nedûlám
veãírky.“
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Pevnû ji drÏel s hlavou zvûdavû naklonûnou na
stranu. „Tak co? Nûco jako pfiedpovídání budouc-
nosti? Karty, kfii‰Èálové koule a tak?“

„Ne,“ zavrtûl jsem hlavou. „Nejsem médium.“
SnaÏil jsem se mu vytáhnout z ruky po‰tu.

Pofiád ji drÏel. „Tak co jste?“
„Co je napsáno na dvefiích?“
„Stojí tam ‚Harry Dresden. âarodûj‘.“
„Tak to jsem já,“ potvrdil jsem.
„Opravdick˘ ãarodûj?“ zeptal se s ‰irok˘m

úsmûvem, jako bych mu prozradil nûco ohromnû
vtipného. „Kouzla a lektvary? Démoni a zafiíká-
vání? Vychytralost a popudlivost?“

„AÏ taková netykavka nejsem.“ Vytrhl jsem mu
po‰tu z ruky a v˘znamnû pohlédl na jeho podloÏ-
ku. „Mám vám to nûkde podepsat?“

·irok˘ úsmûv z tváfie nového po‰Èáka zmizel
a vystfiídal ho zamraãen˘ pohled. Podal mi desky,
abych mohl podepsat pfievzetí zásilky (dal‰í upo-
mínka od domácího), a prohlásil: „Vy jste cvok.
Tak je to.“ Vzal si ode mû desky a pozdravil:
„Pûkn˘ den, pane.“

Díval jsem se, jak odchází.
„To je typické,“ zabruãel jsem si pro sebe a za-

vfiel dvefie.
Jmenuji se Harry Blackstone Copperfield Dres-

den. Kouzlete si s tím na své vlastní riziko. Jsem
ãarodûj. Mám kanceláfi v jedné z ne úplnû nejlep-
‰ích ãtvrtí v Chicagu. Pokud vím, jsem jedin˘ ve-
fiejnû praktikující profesionální ãarodûj v zemi.
Najdete mne ve Zlat˘ch stránkách v rubrice „âaro-

Jim Butcher / Boufiková fronta10

Butcher - zlom  28.3.1957 18:00  Stránka 10



dûjové.“ Vûfite tomu nebo ne, jsem tam jedin˘.
MÛj inzerát zní takhle:

HARRY DRESDEN – âARODùJ

Nacházení ztracen˘ch vûcí. Paranormální pátrání.
Porady a konzultace. Ceny rozumné.

NEDùLÁM
nápoje lásky, prokletí na vûky, veãírky 

ani jiné zábavné akce.

Divili byste se, kolik lidí mi zavolá jenom proto,
aby se zeptali, jestli to myslím váÏnû. Ale na dru-
hou stranu, kdybyste vidûli to, co jsem vidûl já,
a kdybyste vûdûli jen polovinu toho, co já vím,
Ïasli byste nad tím, jak se nûkdo mÛÏe domnívat,
Ïe to váÏnû nemyslím.

Konec dvacátého století a úsvit nového milénia
byly svûdky nûãeho jako opûtovného oÏivení
obecného povûdomí o paranormálních jevech.
Média, duchové, upífii – jak je libo. Lidé je pofiád
nebrali váÏnû, ale v‰echny ty vûci, které nám Vû-
da slibovala, se prostû neodehrály. Nemoci stále
je‰tû pfiedstavovaly problém. Hladovûní stále je‰-
tû pfiedstavovalo problém. Násilí, zloãinnost a vál-
ky stále je‰tû pfiedstavovaly problém. Navzdory
ve‰kerému technologickému pokroku se vûci pro-
stû nezmûnily tak, jak v‰ichni ãekali, Ïe se zmûní.

Vûda, nejvût‰í náboÏenství dvacátého století, dí-
ky zábûrÛm vybuchujících raketoplánÛ, cracko-
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v˘ch dûtí a generací spokojen˘ch AmeriãanÛ, ktefií
dovolili, aby jejich potomky vychovávala televize,
jaksi ztratila lesk. Lidé nûco hledali – a myslím,
Ïe ani nevûdûli co. Ale tfiebaÏe byli zase ochotni
otevfiít své oãi svûtu magie a tajemství, kter˘ je uÏ
dlouhou dobu provází, pofiád si mysleli, Ïe to mu-
sí b˘t nûjak˘ vtip.

V kaÏdém pfiípadû poslední mûsíc se zakázky
nijak nehrnuly. Vlastnû se nehrnuly spí‰ pár mû-
sícÛ. Nájem za únor jsem zaplatil aÏ desátého
bfiezna a vypadalo to, Ïe tenhle mûsíc bude trvat
je‰tû déle, neÏ nûco trhnu.

Jedin˘ k‰eft jsem mûl minul˘ t˘den, kdy jsem
jel do Bransonu v Missouri prozkoumat dÛm nû-
jakého country zpûváka, kde mûlo údajnû stra‰it.
Nestra‰ilo. Klient nebyl s mojí odpovûdí spokoje-
n˘, a je‰tû nespokojenûj‰í byl, kdyÏ jsem mu na-
znaãil, Ïe by mohl pfiestat s uÏíváním omamn˘ch
látek, zkusit trochu cviãit a nûkdy se vyspat, a pak
Ïe uvidí, jestli to nepomÛÏe víc neÏ nûjak˘ exor-
cismus. Dostal jsem cestovní v˘daje a hodinovou
mzdu a odjíÏdûl jsem s pocitem, Ïe jsem udûlal
ãestnou, správnou a nev˘hodnou vûc. Pozdûji
jsem se doslechl, Ïe si najal nûjakého pokoutního
spiritistu, kter˘ pfii‰el a pfiedvedl mu obfiad se spou-
stou kadidla a ãern˘ch svíãek. To jsou ale lidi.

Doãetl jsem kníÏku v mûkké vazbû a odhodil ji
do krabice VY¤ÍZENO. V lepenkové krabici vedle
mého stolu uÏ leÏela hromádka pfieãten˘ch a od-
loÏen˘ch paperbackÛ, se zoh˘ban˘mi hfibety a po-
maãkan˘mi stránkami. S kníÏkami zacházím
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úplnû stra‰nû. ProhlíÏel jsem si sloupec nepfieãte-
n˘ch kníÏek a vzhledem k tomu, Ïe jsem vlastnû
nemûl co na práci, jsem se rozhodoval, do které
dal‰í se pustím, kdyÏ zazvonil telefon.

Koukal jsem na nûj trochu nevrle. âarodûjové
ze v‰eho nejrad‰i hloubají. Po tfietím zazvonûní
jsem usoudil, Ïe uÏ to nebude vypadat pfiíli‰ ne-
doãkavû, zvedl jsem sluchátko a pfiedstavil se:
„Dresden.“

„Ó. Je to, ehm, Harry Dresden? Ten, é, ãaro-
dûj?“ Její tón byl omluvn˘, jako by mûla hrozn˘
strach, Ïe mû urazí.

Ne, napadlo mû: „Tady Harry Dresden, ten, é,
marod, hej! âarodûj Harry je o dvefie dál.“

V˘sadou ãarodûjÛ je nabruãenost. Ta v‰ak není
v˘sadou poradcÛ na volné noze, ktefií jsou poza-
du s placením nájmu, takÏe místo abych fiekl nû-
co ‰tiplavého, odpovûdûl jsem té Ïenû do telefo-
nu: „Ano, madam. Co pro vás mÛÏu udûlat?“

„Já, ehm,“ váhala. „Nejsem si jistá. Nûco jsem
ztratila a myslela jsem si, Ïe byste mi moÏná mohl
pomoct.“

„Hledání ztracen˘ch pfiedmûtÛ je moje specia-
lita,“ prohlásil jsem. „Co bych mûl najít?“

Nervóznû se odmlãela. „Mého manÏela.“ Mûla
tro‰ku chraplav˘ hlas jako roztleskávaãka, která má
za sebou dlouh˘ turnaj, ale byla v nûm sly‰et do-
stateãná tíha let, abych mohl fiíct, Ïe je dospûlá.

Zvedl jsem oboãí. „Paní, já nejsem odborník na
hledání pohfie‰ovan˘ch osob. Spojila jste se s po-
licií nebo s nûjak˘m soukrom˘m detektivem?“
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„Ne,“ ohradila se honem. „Ne, to nemÛÏu. Teda
nesmím. Jemine, je to v‰echno tak komplikované.
NemÛÏu se o tom bavit po telefonu. PromiÀte, Ïe
jsem vás pfiipravila o ãas, pane Dresdene.“

„Poãkejte okamÏik,“ fiekl jsem rychle. „Nezlob-
te se, ale nepfiedstavila jste se mi.“

Zase ta nervózní pauza, jako by se dívala do na-
psan˘ch poznámek, co má odpovûdût. „¤íkejte mi
Monika.“

Lidé, ktefií o ãarodûjích nûco vûdí, nám neradi
fiíkají své pravé jméno. Jsou pfiesvûdãeni, Ïe kdyÏ
ho ãarodûjovi dají, vyslovené sv˘mi vlastními rty,
mÛÏe to pouÏít proti nim. Mám-li b˘t upfiímn˘,
mají pravdu.

Musel jsem b˘t tak slu‰n˘ a tak ne‰kodn˘, jak
to jen dokáÏu. Mohla zavûsit jenom z nerozhod-
nosti a já jsem tu práci potfieboval. Nejspí‰ bych
jejího manÏílka objevil, kdybych na tom zapra-
coval.

„Tak fajn, Moniko,“ navázal jsem tím nejpfií-
jemnûj‰ím a nejlaskavûj‰ím tónem, jak˘ jsem
svedl. „Jestli svou situaci povaÏujete za tak chou-
lostivou, tfieba byste mohla pfiijít do mé kancelá-
fie a promluvit si o tom. Jestli se ukáÏe, Ïe bych
vám mohl nejlépe pomoci já, pak to udûlám, a po-
kud ne, mohl bych vás odkázat na nûkoho, kdo
by vám umûl pomoci lépe.“ Skfiípal jsem zuby
a pfiedstíral, Ïe se smûju. „Zdarma.“

Slovíãko „zdarma“ ji muselo pfiesvûdãit. Sou-
hlasila, Ïe hned pfiijde za mnou do kanceláfie, slí-
bila, Ïe tam bude asi za hodinu. To znamenalo,
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Ïe pfiijde asi v pÛl tfietí. Spousta ãasu zajít si na
obûd a pak se pfied schÛzkou s ní vrátit do kance-
láfie.

Telefon zazvonil okamÏitû, jak jsem ho poloÏil,
aÏ jsem sebou trhl. Zíral jsem na nûj. NedÛvûfiuju
elektronice. Cokoli, co bylo vyrobeno pozdûji neÏ
ve ãtyfiicát˘ch letech, je mi podezfielé – a ani mû
to zfiejmû nemá ve zvlá‰tní oblibû. Klidnû si mÛ-
Ïete vybrat: auta, rádia, telefony, televize, videa –
nic z toho mi moc dobfie nefunguje. Dokonce ne-
mám rád ani propisovaãky.

Zvedl jsem telefon se stejn˘m fale‰n˘m opti-
mismem, kter˘ jsem si nasadil pro Moniku, po-
hfie‰ující manÏela. „Tady Dresden, co pro vás mÛ-
Ïu udûlat?“

„Harry, potfiebuji tû za deset minut u Madiso-
nu. MÛÏe‰?“ Hlas na druhém konci linky byl ta-
ké Ïensk˘, ale klidn˘, energick˘ a vûcn˘.

„No ne, poruãík Murphyová,“ vyhrkl jsem sa-
charinov˘m hlasem, „já jsem taky rád, Ïe ses
ozvala. Po takové dobû. Jo, mají se moc fajn.
A tvoje rodina?“

„Nech si to, Harry. Mám tady pár mrtvol a po-
tfiebuji, aby ses tu porozhlédl.“

OkamÏitû jsem vystfiízlivûl. Karrin Murphyová
byla náãelníkem oddûlení Zvlá‰tního vy‰etfiování
pro celé Chicago, tedy de facto povûfienec policej-
ního prezidenta pro vy‰etfiování ve‰ker˘ch zloãi-
nÛ oznaãovan˘ch za neobvyklé. Útoky upírÛ, ple-
nící trollové nebo dûti unesené jezinkami se moc
dobfie nehodí do policejních zpráv – ale pfiitom
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jsou lidé napadáni, dûti mizí a majetek je po‰kozo-
ván nebo niãen. A nûkdo se na to musí podívat.

V Chicagu a jeho okolí je tím ãlovûkem Karrin
Murphyová. Já jsem byl její chodící pfiíruãka nad-
pfiirozena a placen˘ konzultant policejního od-
dûlení. Ale dvû mrtvoly? Dva lidé, ktefií zemfieli
neznám˘m zpÛsobem? Nûco takového jsem pro
ni je‰tû nedûlal.

„Kde jsi?“ zeptal jsem se.
„V hotelu Madison na Desáté, sedmé patro.“
„To je od mé kanceláfie jenom ãtvrt hodiny pû‰-

ky,“ fiekl jsem.
„TakÏe tu za patnáct minut mÛÏe‰ b˘t. V˘bornû.“
„Ehm,“ zaãal jsem s pohledem na hodiny. Mo-

nika Bezejmenná tu bude asi za tfii ãtvrtû hodiny.
„Mám nûco jako schÛzku.“

„Dresdene, já tady mám nûco jako párek mrt-
vol bez jak˘chkoli stop nebo podezfiel˘ch a vraha,
kter˘ si chodí na svobodû. Tvoje schÛzka mÛÏe
poãkat.“

Vybuchl jsem vzteky. Obãas se mi to stává. „To
tedy nemÛÏe,“ prohlásil jsem. „Ale fieknu ti, jak to
udûlám. Dojdu tam, porozhlédnu se kolem a vrá-
tím se sem, vãas, abych ji stihl.“

„UÏ jsi obûdval?“ zeptala se.
„CoÏe?“
Zopakovala svoji otázku.
„Ne,“ odpovûdûl jsem.
„Tak to nedûlej.“ Odmlãela se, a kdyÏ znovu

promluvila, byl v jejích slovech znateln˘ nazele-
nal˘ odstín. „Je to o‰klivé.“
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„Jak moc o‰klivé má‰ pfiesnû na mysli, Murph?“
Její hlas znûÏnûl a to mû vydûsilo víc neÏ

v‰echny moÏné pfiedstavy nejrÛznûj‰ích podob
krvavé nebo násilné smrti. Murphyová byla
opravdu tvrdá holka, a navíc py‰ná na to, Ïe ni-
kdy nedá najevo slabost. „Je to zlé, Harry. Prosím
tû, nikde se nezdrÏuj. Zvlá‰tní oddûlení se nemÛ-
Ïe doãkat, aÏ se do toho pustí, a já vím, Ïe se ti
nelíbí, kdyÏ se nûkdo jen dotkne místa ãinu, neÏ
se tam rozhlédne‰.“

„UÏ bûÏím,“ uji‰Èoval jsem ji a pfiitom jsem vstá-
val a oblékal si kabát.

„Sedmé patro,“ pfiipomnûla mi. „Uvidíme se na
místû.“

„Tak fajn.“
Zhasl jsem v kanceláfii svûtla, vy‰el ze dvefií

a zamraãenû je za sebou zamkl. Nebyl jsem si ji-
st˘, jak dlouhou dobu mi zabere prohlídka místa
ãinu s Murphyovou. Ale nechtûl jsem zme‰kat
rozhovor s Monikou Na-Nic-Se-Neptejte. A tak
jsem dvefie zase odemkl, na‰el kousek papíru
a napínáãek a napsal:

Pfiijdu hned. Na schÛzku ve 14:30 tu budu. Dresden.
Pak jsem sebûhl se schodÛ. V˘tah pouÏívám

málokdy, i kdyÏ mám kanceláfi v pátém poscho-
dí. Jak uÏ jsem fiekl, ke strojÛm nemám dÛvûru.
VÏdycky mû nechají na holiãkách, kdyÏ je potfie-
buju.

A kromû toho: kdybych byl nûkdo, kdo v tom-
hle mûstû zabíjí lidi po dvou s pouÏitím kouzel, dal
bych si bacha, abych odstranil z cesty jediného
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praktikujícího ãarodûje, kterého má policie na v˘-
platní listinû. Pfiipadalo mi, Ïe na schodi‰ti mám
vût‰í ‰anci neÏ ve stísnûném prostoru v˘tahu.

Îe jsem paranoidní? Snad. Ale jenom to, Ïe jste
paranoidní, neznamená, Ïe se vám nûjak˘ nevi-
diteln˘ démon nechystá ukousnout hlavu.
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Kapitola druhá

Karrin Murphyová mû oãekávala pfied hotelem
Madison. Nás dva by mohli pfiedvádût jako studii
kontrastÛ. Zatímco já jsem vysok˘ a huben˘, ona
je malá a podsaditá. Já mám tmavé vlasy i oãi, ona
má blonìaté lok˘nky jako Shirley Templová a zá-
fiivé modré oãi. Moje rysy jsou kostnaté, hranaté
a mám orlí nos, zatímco její oblé, hladké a nosík
roztomil˘, jako u studentky stfiední ‰koly.

Bylo chladno a vûtrno, tak jak obvykle v bfiez-
nu b˘vá. Mûla na sobû dlouh˘ kabát, kter˘ skr˘-
val kalhotov˘ kost˘m. Murphyová nikdy nenosi-
la ‰aty, pfiesto se domnívám, Ïe má svalnaté,
pûknû tvarované nohy gymnastky. Postavu mûla
sportovní a její fyziãku dokazovalo pár pohárÛ
z turnajÛ v aikido, které mûla v kanceláfii. Po ra-
mena dlouhé vlasy se v jarním vûtru divoce tfie-
potaly. Nemûla náu‰nice a pouÏila jen make-up
v tak dostateãné kvalitû i mnoÏství, aby bylo pa-
trné, Ïe vÛbec nûjak˘ má. Vypadala spí‰ jako ob-
líbená tetiãka nebo pfiívûtivá máma neÏ jako ostfií-
lená detektivka z oddûlení vraÏd.

„To nemá‰ jin˘ kabát, Dresdene?“ zeptala se
místo pozdravu, jakmile jsem se pfiiblíÏil. Pfied bu-
dovou bylo protizákonnû zaparkováno nûkolik
policejních aut. Na zlomek vtefiiny mi pohlédla do
oãí a pak je rychle stoãila jinam. To jí musím pfii-
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ãíst k dobru, protoÏe je to víc, neÏ se odváÏí vût‰i-
na lidí. Vlastnû to není nijak nebezpeãné, pokud
to nedûláte nûkolik sekund, ale jsem zvykl˘, Ïe
v‰ichni, kdo vûdí, Ïe jsem ãarodûj, si dávají po-
zor, aby se mi nedívali do obliãeje.

Pohlédl jsem na svÛj ãern˘ plá‰È z pro‰ívané
plachtoviny s nepromokavou pod‰ívkou a s ruká-
vy akorát tak dlouh˘mi pro moje ruce. „Co je na
tomhle ‰patného?“

„Patfií tak na jevi‰tû El Dorada.“
„No a?“
Odfrkla si, coÏ byl pro tak jemnou Ïenu zcela

obhroubl˘ zvuk, otoãila se na patû a vyrazila k ho-
telov˘m dvefiím.

Dohonil jsem ji a kráãel kousíãek pfied ní.
Pfiidala do kroku. Já taky. Závodili jsme, kdo

bude první u dvefií. Pospíchala stále rychleji lou-
Ïemi, které tu zÛstaly po noãním de‰ti.

Moje nohy byly del‰í; dorazil jsem tam dfiív.
Otevfiel jsem dvefie a galantnû jí dal pfiednost. Byl
to ná‰ star˘ boj. MoÏná jsou moje hodnoty zasta-
ralé, ale jsem ze staré ‰koly. Myslím si, Ïe by se
muÏi k Ïenám mûli chovat jinak neÏ jenom jako
k men‰ím slab‰ím muÏÛm, ktefií mají prsa. Pokud
je na takové úvaze nûco ‰patného, pokuste se mû
o tom pfiesvûdãit. Tû‰í mû, kdyÏ se k Ïenû mÛÏu
chovat jako k dámû, otevírat jí dvefie, platit za ni
spoleãné jídlo, nosit jí kvûtiny – a dal‰í podobné
vûci.

Murphyovou, která musela zápasit, rvát se a hrát
‰pinavou hru s nejdrsnûj‰ími chlapy v Chicagu, aby
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se dostala tak daleko, to zatracenû irituje. KdyÏ
jsem jí podrÏel otevfiené dvefie, vrhla na mû pfiís-
n˘ pohled, ale bylo v nûm i uklidnûní a uvolnû-
ní. Nacházela v na‰em rituálu zvlá‰tní útûchu,
jakkoli jí vût‰inou pfiipadal otravn˘.

A jak zlé to bylo v sedmém poschodí?
V˘tahem jsme jeli v pfiekvapivém tichu. UÏ

jsme se navzájem znali dost dobfie, aby nám mlãe-
ní nebylo nepfiíjemné. Dokázal jsem Murphyovou
chápat, podvûdomû jsem rozumûl jejím náladám
i my‰lenkov˘m vzorcÛm – to se u mû rozvine, kdyÏ
jsem s nûk˘m urãitou dobu. Jestli je to schopnost
pfiirozená, nebo nadpfiirozená, nevím.

Instinkt mi fiíkal, Ïe Murphyová je nervózní,
napjatá jako struna v piánu. Na obliãeji to znát ne-
dávala, ale cosi v drÏení ramen a krku a strnulost
jejích zad mû na to upozornily.

Nebo jsem si to do ní jenom promítal. Ohrani-
ãen˘ prostor v˘tahu mû tro‰ku znervózÀoval. Olízl
jsem si rty a prohlíÏel si vnitfiek kabiny. Na‰e stí-
ny padaly na podlahu a skoro vypadaly, jako by
se tam plazily. Bylo v tom nûco, co mû mátlo, sla-
bouãké bodnutí instinktu, které jsem odbyl jako
projev nervozity. DrÏ se, Harry.

Tûsnû pfiedtím, neÏ v˘tah zpomalil, hlasitû vyde-
chla, a neÏ se dvefie staãily otevfiít, znovu se nade-
chla, jako by mûla v úmyslu zadrÏet dech na celou
dobu, kterou budeme v tomhle poschodí, a smûla
se nadechnout, teprve aÏ se znovu vrátí do v˘tahu.

Krev je cítit urãit˘m zpÛsobem, má jakoby lep-
kav˘, skoro aÏ kovov˘ pach, a toho byl vzduch pl-
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n˘ hned, jak se dvefie v˘tahu otevfiely. Trochu se
mi zatfiásl Ïaludek, ale muÏnû jsem polkl a násle-
doval Murphyovou chodbou kolem dvou unifor-
movan˘ch policajtÛ, ktefií mne poznali a pustili
mû dál, aniÏ by po mnû chtûli malou zalamino-
vanou kartiãku, kterou jsem dostal od mûsta. Jistû,
ani veliké sbory, jako je Chicagské policejní oddû-
lení, si urãitû nezvou davy konzultantÛ (myslím,
Ïe v papírech jsem byl veden˘ jako poradce pro
parapsychologii), ale stejnû. Od chlapcÛ v mod-
rém to není zrovna profesionální.

Murphyová do pokoje ve‰la jako první. Pach
krve zhoustl, ale za prvními dvefimi nebylo nic
pfií‰erného. Vnûj‰í pokoj apartmá vypadal jako
ob˘vák zafiízen˘ v syt˘ch tónech rudé a zlaté, ja-
ko dekorace z nûjakého filmu ze tfiicát˘ch let – vy-
padalo to draze, ale pfiesto jaksi fale‰nû. Kfiesla by-
la z nádherné tmavé kÛÏe a nohy se mi bofiily do
hust˘ch dlouh˘ch chlupÛ koberce. Aksamitové
závûsy byly zataÏené, a i kdyÏ byla rozsvícená
v‰echna svûtla, zdálo se, Ïe místnost je pfiíli‰ tma-
vá a sv˘mi barvami a látkami ponûkud smyslná.
Nebyl to pokoj, kde si sednete a budete ãíst kníÏ-
ku. Hlasy pfiicházely ze dvefií napravo.

„Poãkej tu chvilku,“ poÏádala mû Murphyová.
Pak pro‰la dvefimi napravo od vchodu tam, kde
bych ãekal loÏnici apartmá.

Procházel jsem se po ob˘váku s oãima vût‰inou
zavfien˘ma a v‰ímal si rÛzn˘ch vûcí. KoÏená po-
hovka. Dvû koÏená kfiesla. Stereo a televize v ãer-
ném pfiepychovém zábavním koutû. Zteplalá lá-
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hev ‰ampaÀského v kbelíku pfietékajícím vodou,
která byla vãera veãer ledem, a vedle ní dvû skle-
niãky. Na podlaze leÏel okvûtní lístek rudé rÛÏe
a tloukl se s barvou koberce (ale co by se v tomhle
pokoji taky netlouklo?).

Kousek stranou, pod obrubou jedné z koÏe-
n˘ch pohovek, byl maliãk˘ kousek saténové lát-
ky. Ohnul jsem se v pase, jednou rukou lem nad-
zvedl a dával si pozor, abych se jinak niãeho
nedotkl. LeÏely tu ãerné saténové kalhotky, ma-
liãk˘ trojúhelníãek v rozích ozdoben˘ krajkou.
Jedna ‰ÀÛrka byla vejpÛl, jako by ji nûkdo prostû
utrhl. Sexy.

Stereo bylo poslední model, i kdyÏ ne drahá
znaãka. Vytáhl jsem z kapsy tuÏku a gumou zmáãkl
tlaãítko PLAY. Pokoj naplnila jemnû smyslná hud-
ba: málo basÛ, vzru‰ující rytmus, zpûv beze slov
a jako pozadí tûÏké d˘chání nûjaké Ïeny.

Hudba pokraãovala je‰tû pár vtefiin a pak pfie-
skoãila zpátky a opakovala asi dvousekundovou
pasáÏ pofiád dokola.

Za‰klebil jsem se. Jak jsem fiíkal, na pfiístroje
mám ‰patn˘ vliv. Má to nûco spoleãného s tím, Ïe
jsem ãarodûj, s tím, Ïe pracuji s magick˘mi silami.
âím jemnûj‰í a modernûj‰í zafiízení je, tím je vût-
‰í pravdûpodobnost, Ïe se nûco pokazí, kdyÏ se
k nûmu dostateãnû pfiiblíÏím. Kopírku dokáÏu zli-
kvidovat na padesát krokÛ.

„Apartmá pro zamilované,“ ozval se muÏsk˘
hlas a protáhl slovo zamilované na zamilÛÛvanéé.
„Co na to fiíká pan Nûkdo?“
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„Nazdárek, detektive Carmichaele,“ fiekl jsem,
aniÏ bych se otoãil. CarmichaelÛv pomûrnû jasn˘
nosov˘ hlas se dal rozeznat snadno. Byl to part-
ner Murphyové a zapfiísáhl˘ skeptik, pfiesvûdãe-
n˘, Ïe nejsem nic jiného neÏ ‰arlatán, kter˘ ‰vind-
lem tahá z kapes mûsta jeho tûÏce vydûlané
peníze. „Ty kalhotky jste tu nechal, Ïe si je chce-
te odnést domÛ, nebo jste je prostû pfiehlédl?“
Obrátil jsem se a pohlédl na nûj. Byl mal˘, ple‰a-
tûl, mûl tro‰ku pfies váhu, krví podlitá praseãí oã-
ka a neznatelnou bradu. Sako mûl zmaãkané a na
kravatû skvrny od jídla, ale to v‰echno jenom za-
kr˘valo rozum ostr˘ jako bfiitva. Byl to tvrd˘ pol-
da a pfii pátrání po pachateli vraÏdy nebral na nic
ohledy.

Pfie‰el ke kfieslu a podíval se na zem. „To není
‰patné, Sherlocku,“ prohlásil. „Ale to je jenom
pfiedehra. Poãkejte, aÏ uvidíte hlavní atrakci. Mám
pro vás pfiichystan˘ kbelík.“ Otoãil se a gumou
vlastní tuÏky vypnul nefungující CD pfiehrávaã.

Vytfie‰til jsem oãi, aby vidûl, jak jsem vydû‰en˘,
a pak ‰el za ním do loÏnice. A litoval jsem toho.
Díval jsem se, mechanicky si v‰ímal detailÛ a de-
centnû zavfiel dvefie do té ãásti své mysli, která za-
ãala jeãet v okamÏiku, kdy jsem ve‰el do místnosti.

Museli umfiít nûkdy bûhem minulé noci, pro-
toÏe uÏ se dostavil rigor mortis. LeÏeli na posteli;
ona obkroãmo na nûm, s tûlem zaklonûn˘m do-
zadu a pátefií prohnutou jako taneãnice, kfiivky je-
jích Àader se r˘sovaly v krásné kontufie. On byl
nataÏen˘ pod ní, svalnat˘ a pevnû stavûn˘ muÏ,
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a roztaÏen˘ma rukama svíral v pûstích saténové
povleãení. Kdyby to byla erotická fotografie, byla
by to pozoruhodná kompozice.

AÏ na to, Ïe hrudní ko‰e milencÛ se v levé
horní ãásti otevfiely smûrem ven a Ïebra z nich
ãouhala jako zubaté popraskané ãepele. Celá tû-
la byla pokropena krví a rozdrcenou gelovitou
hmotou, která musela b˘t tím, co zbylo z jejich
srdcí. Krev byla dokonce i na stropním zrcadle.
Jak jsem nad nimi stál, mohl jsem nahlédnout
do hrudní dutiny obou tûl. Teì jsem si v‰iml ‰e-
davého lemu podél levé plíce Ïeber, která byla
zfiejmû vytlaãena ven a zpfielámána nûjakou si-
lou zevnitfi.

To nepochybnû naru‰ilo ve‰keré erotické napûtí.
Postel byla uprostfied pokoje, jemnû zdÛraznû-

ná. LoÏnice byla zafiízena ve stejném stylu jako
ob˘vací pokoj – spousta ãervené, hodnû luxus-
ních látek, a kdyÏ jste se na to nekoukali ve svût-
le svíãek, bylo to tro‰ku pfiehnané. Ve svícnech
na stûnû svíãky samozfiejmû byly, teì v‰ak úplnû
vyhofielé.

Pfiistoupil jsem blíÏ k posteli a obe‰el ji dokola.
Koberec pfiitom vydával ãvachtav˘ zvuk. Ta jeãící
ãásteãka mého mozku, bezpeãnû uzavfiená za dvefi-
mi sebeovládání a pfiísného v˘cviku, nepfiestávala
nûco drmolit. Pokou‰el jsem se ji ignorovat. VáÏnû
jsem se snaÏil. Ale jestli z toho pokoje honem rych-
le nevypadnu, rozbreãím se jako malá holka.

Proto jsem si rychle v‰ímal v‰ech podrobností.
Îenû bylo pfies dvacet a byla v úÏasné kondici.
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Nebo bych aspoÀ fiekl, Ïe b˘vala. To se dá tûÏko fiíct.
Mûla vlasy ka‰tanové barvy ostfiíhané do páÏecího
úãesu a mnû pfiipadaly obarvené. Oãi mûla poo-
tevfiené a já jejich barvu nedokázal pfiesnû uhod-
nout; kromû toho, Ïe nebyly tmavé. MoÏná zelené?

MuÏi bylo nejspí‰ pfies ãtyfiicet a mûl fyziãku,
která se získává celoÏivotním cviãením. Na pra-
vém bicepsu mûl tetování, okfiídlenou d˘ku, kte-
rá z pÛlky nebyla vidût, jak svíral saténovou lát-
ku. Na kloubech rukou mûl v mnoha vrstvách
jizvy a i pfies podbfii‰ek se mu táhla o‰klivá tenká
a svra‰tûlá jizva, kterou bych odhadoval na nûja-
ké zranûní od noÏe.

Kolem byly poházené ‰aty – jeho smoking a je-
jí skrovné ãerné ‰ateãky a pár stfievíãkÛ. Stály tu
dvû malé neotevfiené ta‰ky, pûknû srovnané ved-
le sebe, asi jak je tam postavil port˘r.

Zvedl jsem hlavu. Carmichael s Murphyovou
mû ti‰e sledovali.

Pokrãil jsem rameny.
„Tak co?“ naléhala Murphyová. „Máme tu co

dûlat s magií, nebo nemáme?“
„Buì, anebo to musel b˘t váÏnû úÏasn˘ sex,“

odpovûdûl jsem jí.
Carmichael si odfrkl.
I já jsem se maliãko zasmál – a to úplnû staãilo

té jeãící ãásti mé mysli, aby dokofián rozrazila dve-
fie, za kter˘mi jsem ji zavfiel. Îaludek se mi zve-
dal a obracel a já se potácel z pokoje. Carmichael
dodrÏel slovo a za dvefimi postavil nerezov˘ k˘bl.
Padl jsem na kolena a zvracel.
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Pár vtefiin mi trvalo, neÏ jsem se zase ovládl –
ale do té místnosti jsem se nechtûl vrátit. To, co
tam bylo, jsem uÏ nikdy nechtûl vidût. Nechtûl
jsem se uÏ dívat na dva mrtvé lidi, jimÏ srdce do-
slova vybuchla v hrudi.

A nûkdo na to pouÏil magii. PouÏívají tu kouz-
la, aby pfiivolali zlo na nûkoho jiného, a poru‰ují
tak První zákon. Bílou radu kolektivnû raní mrt-
vice. Tohle nebyl ãin ‰kodlivého ducha ani nûja-
ké zlomyslné bytosti, dokonce ani útok jednoho
z mnoha stvofiení Neverneveru, jako jsou vamp˘fii
nebo trollové. Tohle byl promy‰len˘ a cílen˘ sku-
tek ãernoknûÏníka, ãarodûje, ãlovûka, kter˘ se do-
káÏe dotknout nejzákladnûj‰ích energií stvofiení
a Ïivota vÛbec.

Bylo to hor‰í neÏ vraÏda. Tohle byla zvrácená
a podlá perverze, jako kdyby nûkdo nûkoho
utloukl k smrti Botticellim a zmûnil tak nûco pfie-
krásného v akt naprosté destrukce.

Pokud jste s tím nikdy nepfii‰li do styku, dá se
to tûÏko vysvûtlit. Magii tvofií Ïivot a vût‰inu kou-
zel uvûdomûní, inteligence a pocity lidské bytos-
ti. Ukonãit nûjak˘ Ïivot magií, která se právû z nû-
ho zrodila, je stra‰idelné a skoro krvesmilné.

Dokázal jsem se posadit, d˘chal jsem tûÏce, tfiá-
sl se a mûl v ústech chuÈ Ïluãi, kdyÏ Murphyová
s Carmichaelem vy‰li z pokoje.

„Tak fajn, Harry,“ probrala mû Murphyová.
„Tak do toho. Co si myslí‰, Ïe se tady stalo?“

Chviliãku mi trvalo, neÏ jsem si urovnal my‰-
lenky a mohl odpovûdût. „Ve‰li dovnitfi. Dali si
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trochu ‰ampaÀského. Chvíli tancovali a mûli se
k sobû tam u sterea. Pak ‰li do loÏnice. Nebyli tu ani
hodinu. Zasáhlo je to, kdyÏ se blíÏili k vrcholu.“

„Ani ne hodinu,“ vmísil se Carmichael. „Jak
jste na to pfii‰el?“

„Cédéãko bylo jenom hodinu deset dlouhé. Po-
ãítejme pár minut na pití a tanec, pak ‰li do loÏ-
nice. Hrálo CD, kdyÏ jste je objevili?“

„Ne,“ fiekla Murphyová.
„Pak nebylo pu‰tûné opakování. ¤ekl bych, Ïe

chtûli, aby hrála hudba, aby to prostû bylo doko-
nalé, kdyÏ vezmeme v úvahu tenhle pokoj
a v‰echno.“

Carmichael nevlídnû zavrãel. „Nic, co bychom
nezjistili sami,“ obrátil se k Murphyové. „To by
musel pfiijít na nûco lep‰ího.“

Murphyová vrhla na Carmichaela pohled, kter˘
pfiikazoval „drÏ hubu“, a pak mû laskavû poÏáda-
la: „Potfiebuju toho vûdût víc, Harry.“

Pfiejel jsem si hfibetem ruky po vlasech. „Exis-
tují jenom dva zpÛsoby, jak by to mohl nûkdo
provést. První z nich je evokace. Evokace je nej-
pfiímoãafiej‰í, nejdramatiãtûj‰í a nejhlasitûj‰í po-
doba zjevné magie nebo ãernoknûÏnictví. V˘bu-
chy, ohnû a podobné vûci. Ale pochybuju, Ïe by
k tomuhle nûkdo pouÏil evokace.“

„Proã myslí‰?“ vyptávala se. Sly‰el jsem, jak jí
tuÏka drhne o papír v bloku, kter˘ mûla pofiád
u sebe.

„ProtoÏe potfiebuje‰ vidût místo, kde se má úãi-
nek projevit, nebo se ho dotknout,“ vysvûtloval
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jsem. „Musí‰ b˘t na pfiím˘ dohled. Ten muÏ nebo
Ïena by s nimi museli b˘t v loÏnici. Pfii nûãem ta-
kovém je tûÏké nezanechat kriminologické dÛ-
kazy a navíc ãlovûk, kter˘ má dost schopností, aby
zvládl takovéhle kouzlo, by mûl dost rozumu, aby
radûji pouÏil pistoli. Je to jednodu‰‰í.“

„A jaká je ta druhá moÏnost?“ zeptala se Mur-
phyová.

„Thaumaturgie,“ odpovûdûl jsem. „Jak nahofie,
tak i dole. Udûlá‰ nûco v malém a dá‰ tomu dosta-
tek energie, aby se to stalo i ve vût‰ím mûfiítku.“

Carmichael si odfrkl. „To je ale pitomost.“
Murphyová mûla v hlase pochybnost. „A jak by

to fungovalo, Harry? Dá se to udûlat odjinud?“
Pfiik˘vl jsem. „Vrah by potfieboval nûco, co by ho

spojilo s jeho obûÈmi. Vlasy, nehty, trochu krve.
Nûco takového.“

„Nûco jako figurka ve voodoo?“
„Jo, pfiesnû to samé.“
„Ta Ïena má ãerstvû nabarvené vlasy,“ upozor-

nila Murphyová.
Pfiik˘vl jsem. „Tfieba kdybyste zjistili, kde se ne-

chala uãesat, moÏná byste na nûco pfii‰li. Já ne-
vím.“

„Je tu je‰tû nûco, co bychom mûli vûdût?“
„Jo. Vrah obûti znal. A domnívám se, Ïe to by-

la Ïena.“
Carmichael zavrãel. „Myslím, Ïe tu nemusíme

sedût a tohle poslouchat. V devíti pfiípadech z de-
seti vrah obûÈ zná.“

„Sklapni, Carmichaeli,“ nafiídila Murphyová. 
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„Proã si to myslí‰, Harry?“
Vstal jsem a pfiejel si obliãej rukama. „Tak fun-

guje magie. KdyÏ s její pomocí nûco dûlá‰, vychá-
zí to z tvého nitra. âarodûj se musí zamûfiit na to,
o co se pokou‰í, pfiedstavit si to a vûfiit tomu, jinak
to nebude fungovat. NemÛÏe‰ uskuteãnit nûco, co
v tobû není tvojí souãástí. Ta vraÏedkynû je mohla
oba zabít tak, aby to vypadalo jako nehoda, ale
provedla to takhle. ProtoÏe to udûlala takhle, mu-
sela mít velice osobní dÛvody, aby byla ochotná
vstoupit pfiímo do jejich nitra. MoÏná pomsta. Tfie-
ba hledáte milenku nebo manÏelku.

A taky proto, Ïe zemfieli – uprostfied milování.
To nebyla náhoda. Pocity jsou pro kouzla jako ka-
nál, cesta, která se dá pouÏít, aby se k tobû nûkdo
dostal. Vybrala si ãas, kdy budou spolu a budou
nabití vá‰ní. Mûla nûjaké vzorky jejich tûl, které
mohla pouÏít jako ohnisko, a naplánovala to do-
pfiedu. Takové vûci se nedûlají cizím lidem.“

„Blbost,“ vrãel Carmichael, ale tentokrát to byla
kletba spí‰ nepfiítomná neÏ zamûfiená proti mnû.

Murphyová na mû vrhla upfien˘ pohled. „Pofiád
fiíká‰ ‚ona‘,“ popíchla mû. „Proã si, sakra, myslí‰,
Ïe to byla Ïena?“

Rozmáchl jsem se po místnosti. „ProtoÏe nûco
takhle zlého nemÛÏe‰ udûlat bez ohromné zá‰ti,“
prohlásil jsem. „Îeny dokáÏou mnohem víc ne-
návidût neÏ muÏi. Umûjí nenávist mnohem líp za-
mûfiit, dát jí lep‰í prÛchod. Sakra, ãarodûjnice jsou
prostû mnohem podlej‰í neÏ ãarodûjové. Mnû to
pfiipadá jako Ïenská odplata.“
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„Ale mohl to udûlat nûjak˘ muÏ,“ namítla
Murphyová.

„No…“ nechtûl jsem se vzdát.
„Pane boÏe, ty jsi ale ‰ovinistick˘ prase, Dres-

dene. Mohla to udûlat jenom Ïena?“
„No… Ne. Myslím, Ïe ne.“
„Myslíte, Ïe ne?“ protáhl Carmichael. „To ale

máme experta.“
Na oba dva jsem se rozzlobenû zamraãil. „Doo-

pravdy jsem si neprocházel podrobnosti a nevím,
co v‰echno bych musel udûlat, abych nechal vy-
buchnout nûãí srdce, Murph. Jakmile se k tomu
dostanu, urãitû ti dám vûdût.“

„Kdy mi bude‰ moci fiíct víc?“ naléhala Mur-
phyová.

„To nevím.“ Zvedl jsem ruku, protoÏe jsem tu-
‰il její dal‰í poznámku. „Taková vûc se nedá dûlat
na ãas, Murph. To prostû nejde. Já nevím, jestli to
dokáÏu, a uÏ vÛbec nevím, jak dlouho mi to bu-
de trvat.“

„Za padesát babek na hodinu to snad tak dlou-
ho nebude,“ bruãel Carmichael. Murphyová si ho
zmûfiila. Úplnû s ním nesouhlasila, ale ani ho ne-
usadila.

VyuÏil jsem pfiíleÏitosti, párkrát se zhluboka na-
dechl a snaÏil se uklidnit. Nakonec jsem se na nû
zase podíval. „Tak fajn,“ zeptal jsem se. „Kdo je
to? Ty obûti.“

„To nepotfiebujete vûdût,“ odsekl Carmichael.
„Rone,“ obrátila se k nûmu Murphyová. „Do-

cela bych si dala kafe.“
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Carmichael se na ni podíval. Nebyl vysok˘, ale
Murphyovou pfiece jen trochu pfievy‰oval. „No
tak, Murph. Ten chlap tû tahá za fusekli. Snad si
váÏnû nemyslí‰, Ïe by ti fiekl nûco, co stojí za to
poslouchat?“

Murphyová pozorovala zpocen˘ obliãej a pra-
seãí oãka svého partnera s mrazivou pov˘‰eností;
byla dost tvrdá na to, aby si podala nûkoho o pat-
náct ãísel vy‰‰ího, neÏ byla sama. „Bez mléka, dva
cukry.“

„Kurva,“ prohlásil Carmichael. Vrhl na mne
chladn˘ pohled (ale nedíval se mi do oãí), pak si
vrazil ruce do kapes u kalhot a odkráãel z míst-
nosti.

Murphyová ho doprovodila ke dvefiím – její
kroky skoro nebyly sly‰et – a zavfiela je za ním.
Ob˘vací pokoj byl naráz tmav‰í a men‰í; v pachu
krve a ve vzpomínce na dvû tûla ve vedlej‰ím po-
koji tanãil roz‰kleben˘ démon jeho dfiívûj‰í kfii-
klavé intimity.

„Ta Ïena se jmenovala Jennifer Stantonová.
Pracovala pro Sametov˘ salon.“

Hvízdl jsem. Sametov˘ salon byl velice drah˘
eskort servis a vedla ho Ïena jménem Bianca.
Bianca si drÏela zástup pfiekrásn˘ch, ‰aramant-
ních a duchapln˘ch Ïen a prodávala je tûm nej-
bohat‰ím muÏÛm za stovky dolarÛ za hodinu.
Bianca nabízela takovou Ïenskou spoleãnost, ja-
kou vût‰ina muÏÛ vidí jenom v televizi nebo v ki-
nû. Já jsem navíc vûdûl, Ïe to je upírka a má v Ne-
verneveru znaãn˘ vliv. Mûla Moc s velk˘m M.
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UÏ dfiív jsem se Murphyové pokou‰el vysvût-
lovat, co je to Nevernever. Moc tomu nerozu-
mûla, ale pochopila, Ïe Bianca je hnusná upírka,
která se obãas handrkuje o teritorium. Obûma
nám bylo jasné, Ïe jestli je v tom zapletená jedna
z Bianãin˘ch dívek, musí v tom nûjak figurovat
i upírka sama.

Murphyová ‰la pfiímo k vûci. „MÛÏe to b˘t sou-
ãást nûkterého z Bianãin˘ch teritoriálních sporÛ?“

„Ne,“ odpovûdûl jsem. „Pokud ho nemá s lid-
sk˘m ãernoknûÏníkem. Upír a dokonce ani upír-
sk˘ ãernoknûÏník nûco takového mimo Neverne-
ver nezmákne.“

„Nemohla by b˘t s nûjak˘m lidsk˘m ãerno-
knûÏníkem spolãená?“ zeptala se Murphyová.

„MoÏná. Ale moc se jí to nepodobá. Tak blbá
není.“ Co jsem Murphyové nefiekl, bylo, Ïe Bílá
rada dohlíÏela na to, aby upífii, ktefií si zahrávali
s lidsk˘mi adepty, nikdy neÏili ani dost dlouho
na to, aby se tím mohli vytahovat. O Bílé radû
s obyãejn˘mi lidmi nemluvím. To se prostû nedû-
lá. „A kromû toho,“ poznamenal jsem, „kdyby nû-
jak˘ ãlovûk chtûl Biance u‰kodit prostfiednictvím
jejích dûvãat, bylo by lep‰í, kdyby dívku odstranil
a zákazníka ponechal zdravého, aby tu historku
mohl ‰ífiit dál a pokazit jí tak obchody.“

„Hmm,“ zabruãela Murphyová. Nepfiesvûdãil
jsem ji, ale to, co jsem fiíkal, si poznamenala.

„A kdo byl ten muÏ?“ ptal jsem se dál.
Murphyová na mne na okamÏik pohlédla a pak

vyrovnanû prohlásila: „Tommy Tomm.“
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Párkrát jsem zamrkal, abych jí dal najevo, Ïe mi
neodhalila bÛhvíjaké tajemství. „Kdo?“

„Tommy Tomm,“ opakovala. „Osobní stráÏce
Johna Marconeho.“

Teì to dávalo smysl. „Gentleman“ Johny Mar-
cone byl grázl, kter˘ se dostal na vrchol, kdyÏ se
rodina VargassiÛ rozplynula ve vzájemn˘ch spo-
rech. Policejní oddûlení vidûlo po létech bojÛ a kr-
vav˘ch pfievratÛ za doby VargassiÛ v Marconem
tak trochu poÏehnání. Gentleman Johny ve své
organizaci netoleroval Ïádné excesy a nemûl rád,
kdyÏ v jeho mûstû nûkdo pracoval na svoje triko.
Zdálo se, Ïe lupiãi, zlodûji a dealefii drog, ktefií ne-
byli souãástí jeho organizace, se vÏdycky nûjak
prozradili a ‰li za katr nebo prostû zmizeli a ni-
kdo uÏ o nich nesly‰el.

Marcone mûl na zloãin civilizaãní vliv – a tam,
kde pÛsobil, se ze zloãinnosti více neÏ kdy pfied-
tím stával spí‰ problém míry. Byl to nesmírnû ma-
zan˘ obchodník, pro kterého pracoval oddíl práv-
níkÛ, a ti ho pfied zákonem chránili barikádou
prohlá‰ení, papírÛ a magnetofonov˘ch nahrávek.
Policajti to nikdy nefiekli, ale nûkdy to vypadalo,
jako by ho skoro ani nechtûli honit. Marcone byl
lep‰í neÏ opaãná moÏnost – anarchie v podsvûtí.

„Vzpomínám si, Ïe jsem sly‰el, Ïe mûl nûjaké-
ho vymahaãe,“ fiekl jsem. „Poãítám, Ïe uÏ nemá.“

Murphyová pokrãila rameny. „Vypadá to tak.“
„Tak co udûlá‰ nejdfiív?“
„Myslím, Ïe pÛjdu za tím kadefiníkem. A pro-

mluvím si s Biankou a s Marconem, ale uÏ teì ti
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mÛÏu fiíct, co se dozvím.“ Zaklapla notes a na-
‰tvanû potfiásla hlavou.

Chviliãku jsem ji pozoroval. Vypadala unavenû.
¤ekl jsem jí to.

„Jsem unavená,“ pfiiznala. „Unavená z toho, Ïe
se na mû koukají jako na nûjakého cvoka. Do-
konce i Carmichael, mÛj parÈák, si myslí, Ïe jsem
s tímhle v‰ím uÏ za‰la pfiíli‰ daleko,“

„A zbytek si to myslí taky?“ zeptal jsem se jí.
„Vût‰ina z nich se jenom mraãí a Èuká si na ãe-

lo, kdyÏ si myslí, Ïe se nedívám, moje zprávy za-
fiazují, aniÏ by je vÛbec ãetli. A zb˘vají ti, ktefií nû-
kde narazili na nûco stra‰idelného a jsou posraní
aÏ za u‰ima. Nechtûjí uvûfiit niãemu, co jako dûti
nevidûli ve Vûdû a technice.“

„A co ty?“
„Já?“ Murphyová se usmála a vytvofiila ze rtÛ

v˘raz tak pfiekypujícího Ïenství, Ïe byla aÏ pfiíli‰
krásná na to, jak je tvrdohlavá. „Svût se mi roz-
padá na kusy, Harry. Zdá se mi, Ïe jsou lidi hroz-
nû arogantní, kdyÏ jsou pfiesvûdãeni, Ïe se za po-
slední století nauãili v‰echno, co mÛÏeme vûdût.
Sakra. Jsem ochotná pfiipustit, Ïe právû teì zase
ve tmû okolo sebe zaãínáme nûco vidût. Probouzí
to ve mnû cynika.“

„Pfiál bych si, aby v‰ichni uvaÏovali stejnû jako
ty,“ fiekl jsem. „Nemûl bych tolik zbyteãn˘ch ho-
vorÛ od neznám˘ch lidí.“

Pofiád se na mû nezbednû smála. „Ale dokáÏe‰
si pfiedstavit svût, ve kterém by v‰echny rozhlaso-
vé stanice hrály ABBU?“
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Oba jsme se zasmáli. BoÏe, ten pokoj potfiebo-
val smích.

„Hele, Harry,“ fiekla Murphyová s ‰irok˘m úsmû-
vem. Bylo na ní vidût, jak jí to v hlavû ‰rotuje.

„Jo?“
„No jak jsi fiíkal, Ïe moÏná zjistí‰, jak to ten vrah

udûlal. Îe si nejse‰ jist˘, Ïe to dokáÏe‰.“
„Jako co?“
„Já vím, Ïe to je pitomost. Proã jsi mi o tom

lhal?“
Strnul jsem. Krucinál, ta je ale dobrá. Nebo

moÏná umím tak ‰patnû lhát. „Podívej, Murph,“
fiekl jsem. „Existují vûci, o kter˘ch prostû nic neví‰.“

„Ani já nûkdy nechci vûdût, jak uvaÏuje ten
hnusák, po kterém jdu. Ale prostû udûlám, co je
potfieba, abych to dodûlala. Vím, jaks to myslel,
Harry.“

„Ne,“ fiekl jsem stroze. „To tedy neví‰.“ A taky
nevûdûla. Nevûdûla o mé minulosti, o Bílé radû,
o Damoklovû meãi, kter˘ se mi vzná‰el nad hla-
vou. I já jsem se vût‰inou tváfiil, Ïe o tom nevím.

Radû teì staãila záminka, libovolná záminka,
aby mû odsoudila za poru‰ení Sedmi zákonÛ ma-
gie, a Meã dopadne. Jestli zaãnu dávat dohroma-
dy pfiedpis na vraÏedné kouzlo a oni to zjistí, bu-
de to pfiesnû ta záminka, kterou potfiebují.

„Murph,“ snaÏil jsem se jí pfiesvûdãit. „Nesmím se
snaÏit sestavit to kouzlo. Nesmím shánût vûci, které
bych na nû potfieboval. Ty to prostû nechápe‰.“

Pronikavû na mû pohlédla, ale vyhnula se m˘m
oãím. Je‰tû jsem nepotkal nikoho jiného, kdo by
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