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Kapitola první

Existuje mnoho dÛvodÛ, proã nesná‰ím rychlou
jízdu. Zaprvé Modr˘ Brouk, mnohokrát opravova-
n˘ Volkswagen, v nûmÏ se kodrcám sem a tam,
zaãne pfii devadesáti kilometrech v hodinû nebez-
peãnû drnãet a vrzat. A navíc moc dobfie nevy-
cházím s moderní technikou. V‰echno, co bylo
vyrobeno asi tak po druhé svûtové válce, jako by
najednou pfiestávalo fungovat, jakmile se k tomu
pfiiblíÏím. Proto kdykoli fiídím, obvykle fiídím ve-
lice opatrnû a s rozmyslem.

Dne‰ek je v˘jimkou z tohoto pravidla.
Zatoãili jsme za roh a pneumatiky Brouka vy-

pískly na protest zfiejmû proto, Ïe jsme vÛbec ne-
brali na vûdomí znaãku ZÁKAZ ODBOâENÍ VLEVO.
Stafiiãk˘ vÛz srdnatû zavrãel, jako by cítil, co
v‰echno je v sázce, a dál stateãnû frkal, sténal a ra-
chotil, zatímco jsme si to dunûli ulicí.

„NemÛÏeme jet rychleji?“ protáhl Michael. Ne-
stûÏoval si. Jenom se klidnû ptal.

„Jedinû kdybychom mûli vítr v zádech nebo
sjíÏdûli z kopce,“ odpovûdûl jsem. „Jak daleko je
to do nemocnice?“

Velik˘ muÏ pokrãil rameny a zavrtûl hlavou.
Má takové ty vlasy barvy pepfi a sÛl s odstínem
tmavého stfiíbra, které nûktefií ‰Èastnûj‰í muÏi zdû-
dí po pfiedcích, ale jeho vousy jsou sytû hnûdé,
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skoro ãerné. V záhybech jeho tuhé tváfie jsou
vrásky starostí i smíchu. ·iroké zvrásnûné dlanû
má poloÏené na kolenou namaãkan˘ch aÏ k pa-
lubní desce. „Nejsem si jist˘,“ odpovûdûl. „Tfii ki-
lometry?“

MÏoural jsem z ok˘nka Brouka na slábnoucí pa-
prsky slunce. „Sluníãko uÏ skoro zapadlo. Dou-
fám, Ïe nejedeme pozdû.“

„Dûláme v‰echno, co je v na‰ich silách,“ uklid-
Àoval mû Michael. „Jestli je to BoÏí vÛle, budeme
tam vãas. Jsi si jist˘ spolehlivostí svého…“ zne-
chucenû zkroutil ústa, „zdroje?“

„Bob je otravn˘, ale m˘lí se jen málokdy,“ odpo-
vûdûl jsem, dupl na brzdy a uhnul popeláfiskému
vozu. „KdyÏ fiíká, Ïe tam duch bude, pak tam bude.“

„BÛh s námi,“ prohlásil Michael a pokfiiÏoval
se. Cítil jsem, jak se okolo nûho nûco vzedmulo;
nûjaká mocná vyrovnaná energie – moc víry.
„Harry, je tu nûco, o ãem jsem si s tebou chtûl pro-
mluvit.“

„NeÏádej mû znova, abych ‰el na m‰i,“ odpo-
vûdûl jsem s nepfiíjemn˘m pocitem. „Moc dobfie
ví‰, Ïe to odmítnu.“ ¤idiã ãerveného Taurusu mi
udûlal my‰ku, já musel zaboãit do odboãovacího
pruhu a pak ho zase pfiedjet. Dvû kola Brouka se
na chvíli zvedla do vzduchu. „Kreténe!“ kfiiãel
jsem na nûj z ok˘nka.

„To pfiece neznamená, Ïe bych to po tobû ne-
mûl chtít,“ upozornil mû Michael. „Ale jde o nûco
jiného. Chtûl jsem vûdût, kdy se oÏení‰ se sleãnou
Rodriguezovou.“

Jim Butcher / Temná hrozba8
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„A sakra,“ zamraãil jsem se. „Michaeli, posled-
ních ãtrnáct dní se spolu honíme po celém mûstû
a bojujeme proti v‰emoÏn˘m duchÛm a pfiízra-
kÛm, které najednou napadlo vystrãit své hnus-
né palice. A pofiád nevíme, co zpÛsobilo, Ïe je svût
duchÛ najednou v takové permanenci.“

„To dobfie vím, Harry, ale…“
„A právû teì,“ skoãil jsem mu do fieãi, „jdeme

po nûjaké staré bestii, co fiádí v Cookovû v‰e-
obecné, a která nás klidnû zabije, kdyÏ nebudeme
dokonale soustfiedûní. A ty se mû vyptává‰ na mÛj
milostn˘ Ïivot.“

Michael se na mû zamraãil. „Ty s ní pfiece spí‰,“
pokraãoval.

„Moc ãasto ne,“ zavrãel jsem, pfiejel do vedlej-
‰ího pruhu a zatoãil kolem autobusu.

Rytífi si povzdechl. „Miluje‰ ji?“ vyptával se.
„Michaeli,“ bránil jsem se. „Dej mi chvíli pokoj.

Kdy uÏ koneãnû pfiestane‰ klást takovéhle otázky?“
„Miluje‰ ji?“ nedal se odb˘t.
„Já se tu pokou‰ím fiídit auto.“
„Harry,“ pokraãoval s úsmûvem. „Miluje‰ to

dûvãe nebo ne? To pfiece není sloÏitá otázka.“
„Teì promluvil odborník,“ zamruãel jsem. Asi

o tfiicet kilometrÛ rychleji, neÏ stanoví rychlostní
limit, jsem pfiedjel modrobílé auto a v‰iml si, Ïe
policista za volantem sebou pfii pohledu na nás
‰kubl a polil se kafem. Mrkl jsem do zpûtného
zrcátka a sledoval, jak se modré majáky na poli-
cejním autû rozsvûcují. „Sakra, a je to v háji.
Honí nás poldové.“

Harry Dresden / kniha tfietí 9

Butcher 3 - zlom  23.10.1956 3:57  Stránka 9



„O ty se nestarej,“ uklidÀoval mû Michael.
„A prostû mi odpovûz.“

Vrhl jsem na nûho rychl˘ pohled. Díval se na
mû s upfiímn˘m v˘razem v ‰iroké tváfii, mûl sil-
nou bradu a ‰edé oãi se mu tfipytily. Vlasy na hla-
vû mûl krátce ostfiíhané jako mariÀák, ale nechá-
val si rÛst krátké váleãnické vousy tûsnû lemující
obrysy jeho tváfie. „Nejspí‰ jo,“ odpovûdûl jsem po
chvíli. „Jo.“

„TakÏe jí to klidnû fiekne‰?“
„Co jí mám fiíct?“ ztuhl jsem.
„Harry,“ fiekl Michael vyãítavû a pfiidrÏel se pa-

lubní desky, protoÏe jsme vjeli do nûjaké díry
v silnici. „Nechovej se dûtinsky. Jestli ji má‰ rád,
tak jí to musí‰ fiíct.“

„A proã?“ pfie‰el jsem do protiútoku.
„Tys jí to je‰tû nefiekl, Ïe ne. Nikdy jsi jí nefiekl,

Ïe ji miluje‰.“
Probodl jsem ho pohledem. „A co kdyÏ ne?

Moc dobfie to ví. Tak o co jde?“
„Harry Dresdene,“ prohlásil káravû. „Právû ty

bys mûl ze v‰ech lidí nejlíp znát moc slov.“
„Hele, ona to ví,“ fiekl jsem, lehce ‰lápl na brz-

du, a pak zase zmáãkl plyn aÏ k podlaze. „Koupil
jsem jí kartu.“

„Kartu?“ divil se Michael.
„Pfiedplatné na Hallmark.“
Vzdychl. „Tak to pfiede mnou fiekni nahlas.“
„CoÏe?“
„Jen to fiekni,“ doÏadoval se. „Jestli ji má‰ rád,

tak proã to nechce‰ fiíct?“

Jim Butcher / Temná hrozba10
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„Nebudu to vykládat kaÏdému, koho znám,
Michaeli. Nebesa, to je… já to prostû nedokáÏu,
jasn˘?“

„Ty ji nemiluje‰,“ odtu‰il Michael. „Rozumím.“
„Moc dobfie ví‰, Ïe to není…“
„¤ekni to, Harry.“
„Pokud mi pak dá‰ pokoj,“ fiekl jsem a se‰lápl

plyn Brouka aÏ na maximum. V provozu za sebou
jsem vidûl policejní auto. „Tak fajn,“ bl˘skl jsem
po Michaelovi stra‰liv˘m zamraãen˘m ãarodûj-
nick˘m pohledem a zavrãel jsem: „Miluju ji. Tak,
a co teì?“

Michael se rozzáfiil: „Vidí‰? To je to jediné, co
stojí mezi vámi dvûma. Ty nejsi ãlovûk, kter˘ dává
najevo, co cítí. Nebo kter˘ by zkoumal své nitro.
Nûkdy prostû musí‰ pohlédnout do zrcadla a vzít
na vûdomí, co tam vidí‰.“

„Nesná‰ím zrcadla,“ odsekl jsem.
„Ale pfiesto bylo nezbytné, aby sis uvûdomil, Ïe

tu Ïenu miluje‰. Obával jsem se, Ïe po Elaine by
ses mohl aÏ pfiíli‰ izolovat a nikdy…“

Pocítil jsem náhl˘ záblesk vzteku a úpornosti.
„Michaeli, já o Elaine nemluvím. Nikdy. Jestli se
s tím nedokáÏe‰ smífiit, tak vypadni z mého auta
a nech mû pracovat samotného.“

Michael se na mû zamraãil, ale pravdûpodobnû
hlavnû kvÛli tomu, jaká jsem zvolil slova. „Já
mluvím o Susan, Harry. Jestli ji má‰ rád, mûl by
ses s ní oÏenit.“

„Jsem ãarodûj. Nemám ãas na to, abych se Ïe-
nil.“

Harry Dresden / kniha tfietí 11
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„A já jsem rytífi,“ odpovûdûl Michael. „A ãas na
to mám. Stojí to za to. Jsi pfiíli‰ sám. A zaãíná se
to projevovat.“

Zase jsem se na nûj zamraãil. „Co má tohle zna-
menat?“

„Jsi nervózní. PodráÏdûn˘. A ãím dál víc se izo-
luje‰. Potfiebuje‰ lidskou spoleãnost, Harry. Bylo
by pro tebe tak snadné, aby ses vydal po temné
stezce.“

„Michaeli,“ odsekl jsem: „Nestojím o tvá kázá-
ní. A nepotfiebuji tvé evangelizaãní fieãi. Nech si
svoje pouãování a vãas odvrhni své temné schop-
nosti, neÏ tû docela pohltí. Do toho uÏ se nikdy ne-
pou‰tûj. Chtûl bych po tobû, abys mi kryl záda,
neÏ si poradím s touhle pfií‰erou.“

Pfied oãima se nám vynofiila Cookova v‰eobec-
ná nemocnice, já znovu poru‰il vyhlá‰ku a zato-
ãil do protismûru, abych mohl Brouka zaparkovat
u vjezdu pro sanitky.

Je‰tû neÏ auto zastavilo, rozepnul si Michael pás,
otoãil se dozadu a zvedl ze zadního sedadla ohrom-
n˘ meã v ãerné pochvû, dlouh˘ cel˘ jeden a pÛl
metru. Pak vystoupil z auta, pfiipjal si meã k pasu,
sáhl dozadu pro bíl˘ plá‰È s rud˘m kfiíÏem na srdci
a nacviãen˘m pohybem si ho pfiehodil pfies rame-
na. U krku si ho sepjal dal‰ím kfiíÏem, tentokrát
stfiíbrn˘m. Jeho doplÀky ostfie kontrastovaly s jeho
flanelovou dûlnickou ko‰ilí, modr˘mi dÏínsy a pra-
covními botami s ocelovou ‰piãkou.

„Nemohl bys pro jednou vynechat aspoÀ ten
plá‰È?“ stûÏoval jsem si. Otevfiel jsem dvífika, vy-
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sunul se ze sedadla za volantem Brouka, protáhl si
dlouhé nohy a vytáhl ze zadního sedadla své
vlastní náãiní – svou novou kouzelnickou hÛl
a plamenné Ïezlo, obojí ãerstvû vyfiezané a na
krajích je‰tû tro‰iãku zelené.

Michael na mû dotãenû pohlédl. „Ten plá‰È je
stejnû tak souãástí toho, co dûlám, jako meã, Har-
ry. Navíc není o nic legraãnûj‰í neÏ ten tvÛj kabát.“

Sklonil jsem oãi ke svému ãernému koÏenému
plá‰ti, jednomu z tûch tûÏk˘ch pfievleãníkÛ s plá‰-
tûnkou na ramenou, kter˘ se smûrem dolÛ roz‰i-
fioval a naprosto uspokojiv˘m zpÛsobem se mi
ztûÏka vlnil kolem nohou. Moje ãerné dÏínsy
a tmavá westernová ko‰ile daleko víc odpovídaly
módû, neÏ Michaelovo obleãení. „Nûco s ním není
v pofiádku?“

„Je jako z v˘pravy filmu El Dorado, pozname-
nal Michael. „Jsi pfiipraven˘?“

Vrhl jsem po nûm opovrÏliv˘ pohled, on mu
s úsmûvem nastavil druhou tváfi a zamífiil ke dve-
fiím. Sly‰el jsem, jak se k nám asi tak o jeden nebo
dva bloky daleko blíÏí policejní sirény. „Tohle
bude o fous.“

„Tak si rad‰i pospû‰me.“ Odhrnul si bíl˘ plá‰È z pra-
vého ramene a poloÏil ruku na jílec velikého ‰iroké-
ho meãe. Pak sklonil hlavu, pokfiiÏoval se a zamum-
lal: „Milosrdn˘ Otãe, veì nás a ochraÀuj nás v na‰em
boji s temnotou.“ Znovu okolo nûho zadrnãela ener-
gie jako ozvûna hudby pfies silnou stûnu.

Potfiásl jsem hlavou a z kapsy plá‰tû vytáhl ko-
Ïen˘ sáãek zhruba velikosti mé dlanû. Na okamÏik

Harry Dresden / kniha tfietí 13
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jsem musel rukou Ïonglovat s holí, plamenn˘m
Ïezlem a sáãkem, a oddychl jsem si, aÏ kdyÏ jsem
mûl hÛl správnû v levé ruce, Ïezlo v pravé a sáãek
se mi houpal v zubech. „Slunce za‰lo,“ procedil
jsem. „Pospû‰me si dovnitfi.“

Oba dva, rytífi s ãarodûjem, jsme se rozbûhli do
nouzového vchodu Cookovy v‰eobecné nemoc-
nice. Jakmile jsme vstoupili dovnitfi, soustfiedila se
na nás spousta pohledÛ. MÛj kabát za mnou vlál
jako temn˘ mrak a MichaelÛv plá‰È byl roztaÏen˘
jako kfiídla andûla pomsty, jehoÏ je jmenovcem.
¤ítili jsme se dovnitfi, ale na první kfiiÏovatce
chladn˘ch, sterilních a ru‰n˘ch chodeb jsme se
zarazili.

Prvního zfiízence, kterého jsem spatfiil, jsem
chytil za rameno. Zamrkal oãima, a pak si mû
zmûfiil od ‰piãek kovbojsk˘ch bot aÏ po ãerné vla-
sy na mé hlavû. Nervóznû si prohlíÏel mou hÛl
a Ïezlo i stfiíbrn˘ amulet, kter˘ se mi houpal na
prsou, a potom tûÏce polkl. Pak se otoãil na vyso-
kého rozloÏitého Michaela, jehoÏ naprosto váÏn˘
v˘raz ne‰el moc dohromady s bíl˘m plá‰tûm
a meãem po jeho boku. Znepokojenû o krok
ustoupil. „C-c-co pro vás mÛÏu udûlat?“

Usadil jsem ho divok˘m úsmûvem sv˘ch tma-
v˘ch oãí a mezi zuby svírajícími koÏen˘ sáãek
jsem prohlásil: „Nazdárek. MÛÏete nám fiíct, kde
je tu porodnice?“

Jim Butcher / Temná hrozba14
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Kapitola druhá

Do pátého patra jsme vybûhli po schodech. Mi-
chael dobfie ví, jak na moji pfiítomnost reaguje
technika, a to poslední, o co by kdokoli z nás stál,
bylo zÛstat viset v porouchaném v˘tahu, zatímco
nevinné Ïivoty pfiicházejí vniveã. Michael spûchal
vpfiedu s jednou rukou na zábradlí a druhou na
rukojeti svého meãe a jeho nohy se pravidelnû
míhaly.

Já ho následoval, nadával a funûl. Michael se
zastavil u dvefií, otoãil se ke mnû a bíl˘ plá‰È mu
vífiil kolem l˘tek. Dal mi pár vtefiin, abych ho za-
d˘chanû dohnal. „Pfiipraven?“ zeptal se mû.

„Hrkghngh,“ odpovûdûl jsem a pfiik˘vl. S koÏe-
n˘m sáãkem stále sevfien˘m mezi zuby jsem
z kapsy kabátu namáhavû lovil bílou svíãku a sirky.
Abych ji rozsvítil, musel jsem odloÏit hÛl i Ïezlo.

KdyÏ Michael ucítil koufi, svra‰til nos a otevfiel
dvefie. Následoval jsem ho se svíãkou v jedné ruce
a holí a Ïezlem v druhé a tûkal jsem oãima po
okolí a zase zpût k plameni svíãky.

Ale vidûl jsem zase jenom nemocnici. âisté stû-
ny, ‰iroké chodby, spousta dlaÏdiãek a záfiivky.
Dlouhé luminiscenãní trubice chabû blikaly, jako
kdyby byly najednou opotfiebované, a chodba
byla jen slabû osvûtlená. Od invalidního vozíku
zaparkovaného vedle jednûch dvefií se táhly dlou-
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hé stíny a spojovaly se pod fiadou na první pohled
nepohodln˘ch umûlohmotn˘ch Ïidlí na kfiiÏovat-
ce dvou chodeb.

Celé páté poschodí bylo docela mrtvé a tonulo
v nejhlub‰ím tichu. Îádné ‰umûní televize nebo
rádia. Îádné tlumené hlasy z intercomu. Îádné
‰ustûní klimatizace. VÛbec nic.

·li jsme dlouhou chodbou a na‰e kroky se hla-
sitû rozléhaly navzdory ve‰kerému na‰emu úsilí
zÛstat potichu. Na stûnû visela ‰ipka z umûlé
hmoty PORODNICE/POSTNATÁLNÍ PÉâE, ozdobená
pestrobarevn˘m klaunem z umûlé hmoty, a uka-
zovala do dal‰í chodby.

Pfiistoupil jsem k Michaelovi a nahlédl do ní.
Chodba konãila dvoukfiídl˘mi lítaãkami. I tato
chodba byla tichá. Místnost sester zela prázdno-
tou.

Svûtla tu ani neblikala – nesvítila vÛbec. Byla
tu úplná tma. V‰ude se hrozivû vynofiovaly stíny
a neurãité tvary. Postoupil jsem za Michaelem ku-
pfiedu, a jakmile jsem to udûlal, zmûnil se plamen
mojí svíãky v maliãk˘ jasn˘ bod modrého svûtla.

Vyplivl jsem sáãek z pusy a vsunul ho do kap-
sy. „Michaeli,“ vypravil jsem ze sebe napjat˘m
a naléhav˘m ‰eptem. „Je tady.“ Uhnul jsem tû-
lem, aby vidûl svûtlo.

Jeho oãi pfieskoãily na plamen a pak se zase
upfiely vzhÛru do temnoty pfied námi. „Víru,
Harry.“ Pak ‰irokou pravaãkou sáhl ke svému
boku a pomalu a ti‰e vysunul Amoracchius z po-
chvy. Dodalo mi to trochu víc odvahy neÏ jeho
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slova. Lesklá ocel ohromné zbranû se plápolavû
tfipytila, Michael pokroãil vpfied, takÏe stál ve
tmû po mém boku, a vzduch doslova vibroval
jeho energií – Michaelovou vírou tisícinásobnû
zesílenou.

„Kde jsou sestry?“ za‰eptal chraplavû.
„Asi dostaly strach,“ odpovûdûl jsem stejnû ti‰e.

„Nebo jsou moÏná nûjak oãarované. AspoÀ se
nám nebudou plést do cesty.“

Pohlédl jsem na meã a na dlouh˘ tenk˘ kovo-
v˘ hfieb vsazen˘ do jeho zábrany. Snad to byla jen
moje pfiedstava, ale mûl jsem pocit, Ïe na nûm po-
fiád vidím ãervené skvrny. Do‰el jsem k závûru, Ïe
to nejspí‰ bude rez. No jasnû, rez.

Postavil jsem svíãku na podlahu, kde dál hofie-
la nepatrn˘m jasn˘m svûtlem naznaãujícím pfií-
tomnost nûjakého ducha. Stra‰livého ducha. Bob
nelhal, kdyÏ tvrdil, Ïe duch Agathy Hagglethor-
nové nemá stín velik˘ ani jako ãtvrÈák.

„DrÏ se vzadu,“ fiekl jsem Michaelovi. Dej mi
chviliãku.“

„Jestli je pravda, co ten duch fiíkal, je tohle
stvofiení nebezpeãné,“ odpovûdûl Michael. „PÛjdu
první. Bude to bezpeãnûj‰í.“

Pok˘vl jsem k záfiící ãepeli. „Vûfi mi, Ïe ten duch
tvÛj meã ucítí, je‰tû neÏ se dostane‰ ke dvefiím.
Nejdfiív zkusím, co s tím svedu já. Jestli se mi po-
dafií to stra‰idlo posypat prá‰kem, bude po boji,
je‰tû neÏ zaãne.“

Neãekal jsem na Michaelovu odpovûì. Místo
toho jsem levou rukou uchopil hÛl a plamenné
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Ïezlo a v pravé sevfiel pytlíãek. Rozvázal jsem uzel,
jímÏ byl uzavfien, a vklouzl do tmy pfied námi.

KdyÏ jsem se dostal k lítaãkám, pomalu jsem
zatlaãil na jedno kfiídlo a otevfiel je. Na dlouh˘
okamÏik jsem znehybnûl a naslouchal.

Sly‰el jsem zpûv. Nûjak˘ Ïensk˘ hlas. Laskav˘
a nádhern˘. Spinkej dûÈátko a uÏ nic nefiíkej. Mamka
ti koupí drozda.

Ohlédl jsem se po Michaelovi a vstoupil do na-
prosté tmy za dvefimi. VÛbec nic jsem nevidûl –
ale nejsem nadarmo ãarodûj. Pomyslel jsem na
pentagram na sv˘ch prsou, pfiímo na srdci, na ten
stfiíbrn˘ amulet, kter˘ jsem zdûdil po své matce.
Je to poniãen˘ ‰perk a má na sobû stopy a jizvy po
tom, jak jsem ho pouÏíval zpÛsoby, které jsem ani
nezam˘‰lel, ale stejnû ho nosím. Pûticípá hvûzda
v kruhu je symbolem mé magie, symbolizuje har-
monickou souãinnost v‰ech pûti pfiírodních sil ve
vesmíru a jejich zkrocení lidsk˘m ovládáním.

Soustfiedil jsem se na nûj, pfiesunul do nûj kou-
síãek své vÛle a amulet se rozzáfiil slab˘m modra-
vû stfiíbrn˘m svûtlem, které se pfiede mnou ‰ífiilo
jako jemná vlna, a odhalilo mi obrysy pfievrÏené
Ïidle, dvojici sester za stolkem za pfiepáÏkou
zhroucen˘ch dopfiedu a zhluboka oddychujících.

Zatímco jsem si sestry prohlíÏel, konej‰ivá tichá
ukolébavka pokraãovala. Uspávací kouzlo. To
není nic nového. Jsou mimo ná‰ svût a nikam ne-
uteãou a nemá smysl marnit ãas nebo energii tím,
Ïe bych se snaÏil jejich zakletí zru‰it. NûÏn˘ zpûv
jednotvárnû bzuãel pofiád dál a já si uvûdomil, Ïe
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se natahuji pro pfievrácenou Ïidli s úmyslem ji
zase postavit, abych se mohl pohodlnû posadit
a trochu si oddechnout.

Ztuhl jsem a musel jsem si pfiipomenout, jak˘
bych byl idiot, kdybych si byÈ jen na chviliãku sedl
pod vlivem téhle nadpozemské písniãky. Velice
jemné kouzlo, ale silné. I kdyÏ jsem vûdûl, co
mám ãekat, málem jsem je neucítil vãas.

Obe‰el jsem Ïidli a pokraãoval dál do místnosti
plné vû‰ákÛ, na nichÏ v fiadách visely maliãké ne-
mocniãní Ïupánky v pastelov˘ch barvách. Zpûv tu
byl hlasitûj‰í, ale pofiád se pfiízraãnû vzná‰el po-
kojem a nedalo se urãit, odkud vychází. Jedna stû-
na místnosti byla skoro jednolitá plocha plexiskla
a za ní byl pokoj, kter˘ se snaÏil vypadat souãas-
nû sterilnû i teple.

V mnoha fiadách tu stály malé prosklené dûtské
post˘lky na koleãkách. V nich spali jejich obyva-
telé v maliãk˘ch nemocniãních palãácích nasaze-
n˘ch pfies ãerstvé neh˘tky a s kulichy jako pro pa-
nenky pfies své holé hlaviãky a snili své dûtské
sny.

Mezi nimi pfiecházel pÛvodce toho zpûvu vidi-
teln˘ v záfii mého kouzelného svûtla.

KdyÏ Agatha Hagglethornová zemfiela, nebyla
je‰tû stará. Mûla na sobû korektní blÛzu s vyso-
k˘m límcem, jak se to v Chicagu devatenáctého
století slu‰elo pro Ïenu jejího postavení, a dlou-
hou tmavou decentní sukni. Skrz ni jsem vidûl
post˘lku za jejími zády, ale jinak vypadala docela
hmotná a skuteãná. Její tváfi byla takov˘m tím
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vyhubl˘m kostnat˘m zpÛsobem krásná a pravou
dlaní si objímala pah˘l, jímÏ konãilo její levé zá-
pûstí.

A jestli ti ten drozd nebude zpívat, maminka ti kou-
pí…

Byl to podmaniv˘ zpûv. Doslova. Rytmicky
prozpûvovala ukolébavku a vzduchem vífiila ener-
gie, která ukolébávala její posluchaãe do hlub‰ího
a hlub‰ího spánku. Pokud jí dovolím pokraãovat,
mohla by novorozeÀata i sestry uspat spánkem,
ze kterého by se nikdy neprobudily, a kter˘ by od-
borníci pfiipisovali kysliãníku uhelnatému nebo
jiné vûci, která bude pfiíjemnûj‰í neÏ zl˘ duch.

Kradl jsem se blíÏ. Mûl jsem dost prá‰ku na to,
abych znehybnil Agathu i tucet dal‰ích podob-
n˘ch stra‰idel a dovolil tak Michaelovi, aby se jí
rychle zbavil s minimálními problémy – pokud ji
ov‰em neminu.

Sehnul jsem se, sáãek s prá‰kem jsem volnû dr-
Ïel v pravé dlani a proklouzl jsem dvefimi vedou-
cími do pokoje plného spících miminek. Zdálo se,
Ïe mû duch nezpozoroval – duchové nejsou zrov-
na nejv‰ímavûj‰í. Poãítám, Ïe tím, Ïe jste mrtví,
získáte docela odli‰n˘ pohled na Ïivot.

Vstoupil jsem do místnosti a hlas Agathy Hagg-
lethornové na mû pÛsobil jako nûjaká droga: roz-
klepal jsem se a mûl jsem mÏitky pfied oãima. Mu-
sím zÛstat soustfiedûn˘ a myslet na chladnou moc
své magie proudící skrz pentagram a mûnící se
ve svûtelné spektrum.

A jestli ten démant nezasvítí…
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Olízl jsem si rty a sledoval, jak se duch naklání
nad jednu z pojízdn˘ch post˘lek. Agatha se usmá-
la, v oãích jí záfiila láskyplná starost, a vydechla na
miminko svoji písniãku.

DûÈátko s oãima zavfien˘ma spánkem se maliã-
ko zachvûlo, vydechlo a uÏ se znovu nenadechlo.

Spinkej maliãké dûÈátko…
âas vypr‰el. V dokonalém svûtû bych prostû

ducha posypal prá‰kem. Ale tohle není dokonal˘
svût: duchové nemusejí hrát podle pravidel reali-
ty, a dokud nepfiipustí, Ïe tady jste, je obtíÏné, ve-
lice obtíÏné je jakkoli ovlivnit. Jediná moÏnost je
konfrontace a i pak je jedin˘ bezpeãn˘ zpÛsob, jak
ducha pfiimût, aby vám ãelil, vyslovit nahlas jeho
jméno – pokud ov‰em totoÏnost pfiízraku znáte.
A jako by to nestaãilo, vût‰ina duchÛ jen tak nû-
koho nesly‰í – k pfiímému spojení se záhrobím je
zapotfiebí kouzel.

Vztyãil jsem se v celé své v˘‰ce, sevfiel sáãek
v ruce, vloÏil sílu vÛle do svého hlasu a vykfiikl:
„Agatho Haglethornová!“

Duch sebou ‰kubl, jako kdyby zaslechl hlas
z veliké dálky, a obrátil se ke mnû. Její oãi se uÏas-
le roz‰ífiily. Písniãka okamÏitû ztichla.

„Kdo jsi?“ zeptala se. „A co dûlá‰ u m˘ch dûtí?“
SnaÏil jsem se nepoplést nic z toho, co mi o ní

povûdûl Bob. „Tohle nejsou tvoje dûti, Agatho
Hagglethornová. Jsi uÏ víc neÏ sto let mrtvá. Nej-
si ani trochu skuteãná. Jsi jen mrtv˘ pfiízrak.“

Duch se narovnal s jakousi chladnou pov˘‰e-
ností lep‰í spoleãnosti. „To jsem si mohla myslet.
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Poslal vás Benson, Ïe ano? Benson pofiád dûlá ta-
kovéhle kruté a trapné scény a pak mi tvrdí, Ïe
jsem ‰ílená. ·ílená! Chce mi vzít mé dítû.“

„Benson Hagglethorn je uÏ dávno mrtv˘, Agat-
ho Hagglethornová,“ odpovûdûl jsem a napfiáhl
pravaãku s prá‰kem. „Stejnû jako va‰e dítû. A stej-
nû jako vy. Tahle nemluvÀata vám nepatfií a ne-
smíte jim zpívat, ani si je odnést.“ Napjal jsem se
a pohnul rukou vpfied.

Pfiízrak Ïeny na mû hledûl s v˘razem zoufalého
osamûlého zmatku. To je to nejtûÏ‰í, kdyÏ máte co
dûlat s opravdu byteln˘mi a nebezpeãn˘mi duchy.
Jsou skoro jako lidé. Pfiipadá vám, Ïe na nû pÛso-
bí emoce a Ïe jsou si do urãité míry vûdomi sebe
sama. Duchové nejsou Ïiví, ne doopravdy – jsou
jako stopa v kameni nebo jako zkamenûlá kostra.
Podobají se originálu, ale to není totéÏ.

Mû ale Ïena v nesnázích kdykoli utáhne na va-
fiené nudli. VÏdycky to tak bylo. Je to má charak-
terová slabost, vrstva kavalírství na míli ‰iroká
a dvakrát tak hluboká. Vidûl jsem utrpení a osa-
mûlost ve tváfii Agathina pfiízraku a cítil, jak se ve
mnû rozeznívají struny soucitu. Svou pravou
ruku jsem zase zastavil. Tfieba budu mít ‰tûstí
a podafií se mi ji pfiesvûdãit, aby ode‰la. Duchové
uÏ jsou takoví. UkaÏte jim jejich skuteãnou situa-
ci a rozplynou se.

„Je mi to líto, Agatho,“ fiekl jsem. „Ale nejste
tím, co si myslíte. Jste pfiízrak. Pouh˘ odraz. Sku-
teãná Agatha Hagglethornová zemfiela víc neÏ
pfied sto lety.“
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„N-ne,“ bránila se roztfiesen˘m hlasem. „To
není pravda.“

„Je to pravda,“ pokraãoval jsem. „Umfiela stej-
nou noc jako její manÏel a dítû.“

„Ne,“ sténal duch a pfiivfiel oãi. „Ne, ne, ne, ne.
Tohle nebudu poslouchat.“ Znovu si zaãala poti-
chu prozpûvovat tich˘m a zoufal˘m hlasem – ten-
tokrát v tom nebyla Ïádná kouzla, Ïádná podvû-
domá snaha ublíÏit. Ale ta maliãká holãiãka pofiád
ned˘chala a rty jí zaãínaly modrat.

„Poslouchejte mû, Agatho,“ fiekl jsem, dal do
svého hlasu je‰tû víc vÛle a zahalil ji magií, aby
mû pfiízrak sly‰el. „V‰echno o vás vím. Umfiela
jste. Jen si vzpomeÀte. ManÏel vás mlátil. A vy
jste mûla strach, Ïe zbije i va‰i dcerku. A kdyÏ se
rozplakala, zakryla jste jí ústa rukou.“ Pfiipadal
jsem si jako zmetek, Ïe Ïeninu minulost tak
chladnokrevnû rekapituluji. Duch nebo snad Ïivá
Ïena, bolest v její tváfii byla opravdová.

„Já to neudûlala,“ úpûla Agatha. „Já jí neublí-
Ïila.“

„Nechtûla jste jí ublíÏit,“ ãerpal jsem z informa-
cí, které mi poskytl Bob. „Ale on byl opil˘ a vy vy-
dû‰ená, a kdyÏ jste se na ni podívala, uÏ byla mr-
tvá. Je to tak?“ Olízl jsem si rty a znovu se podíval
na novorozenou holãiãku. Jestli to neprovedu
rychle, umfie. Dûsilo mû, jak je nehybná, jako gu-
mová panenka.

Cosi, nûjaká jiskfiiãka vzpomínky, zaÏehlo pla-
men v duchov˘ch oãích. „Vzpomínám si,“ syãela.
„Ta sekera. Sekera, sekera, sekera.“ Rysy pfiízraã-
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né tváfie se zmûnily, byly je‰tû hubenûj‰í a kost-
natûj‰í. „Vzala jsem sekeru a dvacetkrát ji do své-
ho Bensona zasekla.“ Pfiízrak se zvût‰oval, nafu-
koval se, a místností se honil stra‰liv˘ vítr, kter˘
spolu s pachem Ïeleza a krve vycházel z jeho nit-
ra.

„To byla pitomost,“ zamumlal jsem si pro sebe
a pfiipravoval se vrhnout se k té malé holãiãce.

„MÛj andílek je mrtv˘,“ kfiiãel duch. „Benson
je pryã. A taky moje ruka, ta ruka, která je oba
zabila.“ Zvedla do vzduchu pah˘l své paÏe.
„V‰echno je ztraceno, ztraceno, ztraceno!“ Zvrátila
hlavu dozadu a zajeãela. Ozval se ohlu‰ující besti-
ální fiev, pfii nûmÏ se stûny porodnice roztfiásly.

Skoãil jsem kupfiedu k miminku, které pofiád ne-
d˘chalo, a ostatní dûti mezitím zaãaly vydû‰enû
plakat. Natáhl jsem se po holãiãce a plácl ji po na-
staveném zadeãku. Najednou vystra‰enû zamÏika-
la, nadechla se a pfiidala se k brekotu ostatních.

„Ne,“ jeãela Agatha, „ne, ne, ne! Usly‰í tû! Usly-
‰í tû!“ Pah˘l její levé ruky se mihl smûrem ke mnû
a já v tûle i v du‰i ucítil úder, jako by mi hluboko
do hrudi zarazila kus ledu. Síla toho nárazu mû
odhodila ke stûnû jako hraãku a má hÛl i Ïezlo
s rachotem dopadly na podlahu. Nûjak˘m zázra-
kem jsem pofiád drÏel pytlíãek s prá‰kem proti du-
chÛm, ale hlava mi drnãela, jako kdyÏ do zvonu
pra‰títe kladivem, a po tûle mi v rychl˘ch vlnách
bûhal mráz.

„Michaeli,“ sípal jsem co nejhlasitûji, ale mezi-
tím jsem uÏ sly‰el, jak se otevírají dvefie a smûrem
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ke mnû hlasitû rázují tûÏké pracovní boty. Vydrá-
pal jsem se na nohy a zatfiásl hlavou, abych si ji
proãistil. Vítr uÏ mûl sílu vichfiice, honil post˘lky
po místnosti sem a tam a bodal mû do oãí tak, Ïe
jsem si je musel zakr˘t rukou. Do háje. V takové-
hle boufii nebude prá‰ek k niãemu.

„Spinkej malé dûÈátko, spinkej malé dûÈátko,
spinkej malé dûÈátko.“ Agathin pfiízrak se znovu
sklonil nad post˘lkou té holãiãky a zarazil pah˘l
své levé ruky do úst dûÈátka. Její prÛsvitná kÛÏe
se hladce spojila s kÛÏí miminka. Dítû sebou ‰kub-
lo a pfiestalo d˘chat, pfiestoÏe se dál snaÏilo plakat.

Vykfiikl jsem nûjakou neartikulovanou v˘zvu
a zaútoãil na ducha. I kdyÏ na nûj nemÛÏu hodit
prá‰ek z dálky, mÛÏu mu vrazit koÏen˘ sáãek do
pfiízraãného masa a znehybnit ho zevnitfi – bude
to bolestivé, ale nepochybnû úãinné.

Jak jsem se k ní blíÏil, Agatha ke mnû prudce
obrátila hlavu a s zavrãením se odtrhla od mi-
minka. Ve vûtru se jí uvolnily vlasy a teì jí vífiily
okolo hlavy jako divoká hfiíva, jeÏ se dokonale
hodila ke stra‰liv˘m rysÛm, které nahradily její
laskav˘ v˘raz. Stáhla svou levou ruku a na jejím
konci tûsnû nad pah˘lem se najednou vzná‰ela
krátká tûÏká sekera. Agatha vykfiikla a sekla po
mnû.

Pfiízraãná ocel zazvonila o skuteãné Ïelezo
a ostfií Amoracchia se rozÏehnulo jasnû bílou záfií.
Michael posunul svou nohu po podlaze a zaÈal
zuby úsilím, s nímÏ zadrÏel zbraÀ ducha pfied
m˘m tûlem.
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„Dresdene,“ vykfiikl. „Ten prá‰ek!“
Namáhavû jsem bojoval s vûtrem, zasunul pûst

do Agathiny ozbrojené paÏe a vytfiepal z koÏené-
ho pytlíku trochu prá‰ku proti duchÛm.

Pfii doteku s jejím nehmotn˘m tûlem prá‰ek
vzplanul jako záfiící ‰upinky ‰arlatového svûtla.
Agatha zajeãela a trhla sebou dozadu, ale její paÏe
zÛstala na místû jako zabetonovaná.

„Bensone!“ volala. „Bensone! Spinkej mé dû-
Èátko!“ A pak si paÏi prostû utrhla v rameni, opus-
tila kus svého pfiízraãného tûla a zmizela. PaÏe
i sekera dopadly na podlahu v náhlé spr‰ce prÛ-
zraãného polotekutého rosolu. Takové jsou zbyt-
ky duchovního tûla, jakmile duch zmizí, trocha
ektoplazmy, která se rychle vypafií.

Vichfiice utichla, ale svûtla dál jenom blikala.
Jediné spolehlivé zdroje svûtla v místnosti byly
mé modrobílé kouzelné svûtlo a plápolavá záfie
Michaelova meãe. V u‰ích mi pískalo v nenadá-
lém tichu, i kdyÏ desítky dûtí v post˘lkách nepfie-
stávaly ve sborovém vydû‰eném pláãi.

„Jsou dûti v pofiádku?“ zeptal se Michael.
„A kam se ztratila?“

„Myslím, Ïe jo. Duch asi musel pfiejít na dru-
hou stranu,“ dohadoval jsem se. „Vûdûla, Ïe jí nic
jiného nezbyde.“

Michael se s meãem pofiád pfiichystan˘m otáãel
v pomalém kruhu. „TakÏe je pryã?“

Zavrtûl jsem hlavou a rozhlíÏel se po pokoji.
„Bojím se, Ïe ne,“ odpovûdûl jsem a sklonil se nad
post˘lkou holãiãky, která se málem udusila. Jméno
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na jejím náramku bylo Alison Ann Summersová.
Pohladil jsem ji po tváfiiãce a ona otoãila pusinku
k mému prstu, maliãké rtíky se sevfiely okolo jeho
‰piãky a její pláã utichl.

„Vyndej jí ten prst z pusy,“ plísnil mû Michael.
„Má‰ ho ‰pinav˘. A co bude dál?“

„Já to tady ohlídám,“ fiekl jsem. „A pak odsud
vypadneme, neÏ se tu objeví policie a zabás…“

Alison Ann sebou trhla a pfiestala d˘chat. Její
maliãké ruãiãky a noÏiãky ztuhly. Vnímal jsem,
jak pfies ni pfiejelo cosi mrazivého, a zaslechl vzdá-
lenou monotónní melodii ‰ílené ukolébavky.

Spinkej malé dûÈátko…
„Michaeli,“ vykfiikl jsem. „Je pofiád tady. Její

duch sem dosáhne z Neverneveru.“
„JeÏí‰i, ochraÀuj nás,“ zapfiísahal se Michael.

„Harry, musíme tam za ní.“
UÏ jen pfii té pfiedstavû se mi srdce zastavilo.

„Ne,“ odporoval jsem. „Ani náhodou. Tohle je
mocn˘ duch, Michaeli. NepÛjdu nah˘ na jeho do-
mácí území a nevydám se mu na milost.“

„Nemáme na vybranou,“ odsekl Michael. „Po-
dívej.“

Díval jsem se. Dûti jedno po druhém pfiestáva-
ly plakat, jejich náfiek najednou nûco dusilo upro-
stfied nádechu.

Spinkej malé dûÈátko…
„Roztrhá nás na kusy, Michaeli. A jestli ne ona,

tak moje babiãka urãitû.“
Michael zamraãenû zavrtûl hlavou. „Pane BoÏe,

to ne. Tohle nedovolím.“ Obrátil ke mnû svÛj pro-
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nikav˘ pohled. „A ty taky ne, Harry Dresdene. Ve
tvém srdci je pfiíli‰ dobroty na to, abys nechal tyh-
le dûti jen tak umfiít.“

Nejistû jsem mu vrátil jeho upfien˘ pohled. Mi-
chael pfii na‰em prvním setkání trval na tom, aby-
chom si pohlédli do oãí. KdyÏ se vám ãarodûj po-
dívá do oãí, je to váÏná vûc. Vidí do va‰eho nitra,
v‰echna va‰e temná tajemství a skryté obavy va‰í
du‰e – a vy naopak uvidíte ty jeho. Z Michaelovy
du‰e jsem se rozplakal. Pfiál bych si, aby moje
du‰e vypadala jako ta jeho. Ale byl jsem si zatra-
cenû jist˘, Ïe tak nevypadá.

Sneslo se ticho. V‰echna miminka usnula.
Zavázal jsem pytlík s prá‰kem a schoval ho do

kapsy. V Neverneveru mi bude k niãemu.
Otoãil jsem se ke svému ztracenému Ïezlu

a holi, mávl rukou a zavelel: „Ventas servitas.“
Vzduch se vzedmul, pfiinesl mi Ïezlo a hÛl do na-
staven˘ch rukou a zase utichl. „Tak fajn,“ prohlá-
sil jsem. „Otevfiu prÛchod, takÏe budeme mít pût
minut. Doufejme, Ïe mû babiãka nestaãí objevit.
Jakmile uplynou, budeme mrtví, nebo v mém pfií-
padû zpátky tady.“

„Má‰ dobré srdce, Harry Dresdene,“ fiekl Mi-
chael s ústy roztaÏen˘mi divok˘m úsmûvem.
Pfiistoupil ke mnû blíÏ. „BÛh se z tvého rozhod-
nutí raduje.“

„Jo. Tak ho popros, aÈ s m˘m bytem nenaloÏí
jako se Sodomou a Gomorou, a jsme si kvit.“
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Michael na mû zklamanû pohlédl. Já mu po-
hled nedÛtklivû vrátil. Sevfiel mi ruku na rameni
a drÏel.

Já potom natáhl ruku, zachytil prsty realitu,
s vypûtím vÛle jsem za‰eptal „Aparturum“ a pro-
trhl díru mezi tímto svûtem a tím za ním.
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Kapitola tfietí

Dokonce i dny, které konãí velik˘m soubojem s ‰í-
len˘mi duchy a v˘pravou pfies hranici mezi tím-
to svûtem a fií‰í duchÛ, obvykle zaãínají docela
normálnû. Tenhle jsem napfiíklad zaãal snídaní
a prací v kanceláfii.

Moje kanceláfi je v jedné budovû v centru Chi-
caga. Je to postar‰í stavba a není zrovna v doko-
nalém stavu zejména od loÀsk˘ch potíÏí s v˘ta-
hem. Je mi fuk, co vám kdo napovídal, ale nebyla
to moje vina. KdyÏ se do va‰í v˘tahové kabiny
chce stropem dostat obrovsk˘ ‰korpión velik˘
jako irsk˘ vlkodav, nejspí‰ budete taky ochotni
pouÏít zoufalé prostfiedky.

Moje kanceláfi je nicménû malá – jediná míst-
nost, ale v rohu a se dvûma okny. Na tabulce na
dvefiích stojí prostû HARRY DRESDEN, âARODùJ.
Hned za dvefimi je stolek pokryt˘ letáãky jako:
Magie a vy a Proã ãarodûjnice neklesá ke dnu o nic rych-
leji neÏ kdokoli jin˘ – názory ãarodûje. Vût‰inu z nich
jsem napsal sám. Myslím, Ïe je dÛleÏité, aby ob-
raz adeptÛ Umûní na vefiejnosti byl co nejlep‰í.
Udûlám cokoli, abych pfiede‰el dal‰ím inkviziãním
procesÛm.

Za stolkem je umyvadlo, pfiepáÏka a star˘ ká-
vovar. MÛj stÛl je obrácen˘ ke dvefiím a pfied ním
stojí dvû pohodlná kfiesla. V klimatizaci to rachotí,
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stropní vûtrák pfii kaÏdém otoãení vrÏe a koberec
i stûny jsou prosáklé pachem kávy.

Dopotácel jsem se dovnitfi, dal vafiit kafe, a za-
tímco se pfiekapávalo, probíral jsem se po‰tou.
Dûkovn˘ dopis od Campbellov˘ch za to, Ïe jsem
z jejich domu vyhnal stra‰idlo. Úãty a reklamy.
A díky bohu ‰ek od mûsta za moji poslední práci
pro Chicagské policejní oddûlení. Byl to hodnû
o‰kliv˘ pfiípad. Vyvolávání démonÛ, lidské obûti,
ãerná magie – prostû práce.

Dal jsem si kafe a dospûl jsem k rozhodnutí, Ïe
zavolám Michaelovi a nabídnu mu, Ïe se s ním
o ty peníze rozdûlím, i kdyÏ jsem to celé vybûhal
já a Amoracchius nastoupil aÏ ve finále. Já jsem se
postaral o ãernoknûÏníka, on si poradil s duchem,
a ti hodní zase vyhráli. Odevzdal jsem svou zprá-
vu a pfii padesáti babkách na hodinu to hodilo dva
tisíce ãistého. Michael ty peníze asi odmítne (stej-
nû jako vÏdycky), ale pfiipadalo mi slu‰né mu je
nabídnout; zvlá‰È vzhledem k tomu, kolik ãasu
spolu v poslední dobû trávíme, kdyÏ se snaÏíme
objevit pfiíãinu v‰ech tûch stra‰ideln˘ch událostí
ve mûstû.

Telefon zazvonil, je‰tû neÏ jsem staãil zvednout
sluchátko, abych Michaelovi zavolal. „Harry Dres-
den,“ pfiedstavil jsem se.

„Ahojky, pane Dresdene,“ fiíkal hfiejiv˘ Ïensk˘
hlas. „Zajímalo by mû, jestli byste mi nemohl vû-
novat trochu svého ãasu.“

Opfiel jsem se do kfiesla a cítil, jak se mi po tvá-
fii ‰ífií úsmûv. „Ale ale, sleãna Rodriguezová, Ïe
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ano? Vy jste ta nosatá reportérka z Arcane? Z toho
hloupého plátku, co publikuje historky o ãaro-
dûjnicích, stra‰idlech a Sasquatchovi?“

„A Elvisovi,“ upozornila mû. „Na Krále nesmí-
te zapomínat. Jsem teì v syndikátu. MÛj sloupek
se zab˘vá pochybn˘mi zprávami z celého svûta.“

Rozesmál jsem se. „Jak se má‰?“
Susanin hlas dostal trpk˘ odstín. „No, mÛj kluk

se mi vãera neozval, ale jinak…“
Trhl jsem sebou. „Tak promiÀ. Mrzí mû to.

Koukni, Bob mi dal tip, kter˘ nemohl poãkat.“
„Ehm,“ fiekla kultivovan˘m profesionálním

hlasem. „Nevolám vám, abych se s vámi bavila
o svém osobním Ïivotû, pane Dresdene. Tohle je
pracovní hovor.“

Cítil jsem, jak se mi vrací úsmûv. Susan byla
jediná z milionu, která to se mnou dokázala vy-
drÏet. „Tak tedy promiÀte, sleãno Rodriguezová.
Pokraãujte prosím.“

„Tak tedy: Dozvûdûla jsem se, Ïe se po mûstû
‰ífií povûsti o nûjaké aktivitû pfiízrakÛ bûhem vãe-
rej‰í noci. Doufala jsem, Ïe budete ochoten se
s Arcane podûlit o pár detailÛ.“

„Mmmm. To by ode mû nebylo docela profesio-
nální. Mé obchody jsou dÛvûrné.“

„Pane Dresdene,“ naléhala. „Nerada bych se
uchylovala k zoufal˘m prostfiedkÛm.“

„Ale sleãno Rodriguezová.“ Rozesmál jsem se.
„Vy jste zfiejmû v‰eho schopná?“

Jako bych vidûl její ‰ibalsk˘ pohled. „Pane
Dresdene. Nechci vám vyhroÏovat. Musíte si ale
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uvûdomit, Ïe se velice dobfie znám s jednou mla-
dou dámou z va‰eho okolí – a Ïe bych se mohla po-
starat, abyste se dostal do velice prekérní situace.“

„Chápu. Pokud vám ale sdûlím nûjaké infor-
mace…“

„Dejte mi exkluzivní rozhovor, pane Dresde-
ne.“

„TakÏe chcete exkluzivitu,“ opakoval jsem.
„A pak byste mi nedûlala potíÏe?“

„Dokonce bych se za vás mohla pfiimluvit,“ fiek-
la Susan vesele, a pak se její hlas zmûnil do hlub-
‰í chraplavûj‰í tóniny. „Kdo ví. Tfieba z toho bude
milostn˘ vztah.“

Chviliãku jsem o tom pfiem˘‰lel. Ten duch, kte-
rého jsme s Michaelem dostali vãera v noci, byla
ohromná bestie, která ãíhala ve sklepû knihovny
Chicagské univerzity. Nemusím uvádût jména zú-
ãastnûn˘ch lidí, a i kdyÏ se to univerzitû nebude
líbit, nijak váÏnû jí neublíÏí, kdyÏ o ní napí‰e ãa-
sopis, kter˘ si vût‰ina lidí kupuje spoleãnû s ostat-
ními bulvárními plátky ve frontû pfied kasou v su-
permarketu. A kromû toho uÏ samotná pfiedstava,
jak se dot˘kám Susaniny karamelové kÛÏe a heb-
k˘ch ãern˘ch vlasÛ… ≈am Àam.

„To je nabídka, kterou nemÛÏu odmítnout,“
prohlásil jsem. „Má‰ tuÏku?“

Mûla a já strávil následujících deset minut tím,
Ïe jsem jí to podrobnû vyprávûl. V‰echno si zapi-
sovala a pfieru‰ovala mû fiadou bystr˘ch a v˘stiÏ-
n˘ch otázek a cel˘ pfiíbûh ze mû dostala za krat‰í
dobu, neÏ bych si dokázal pfiedstavit. Napadlo mû,
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Ïe je váÏnû dobrá reportérka. Skoro mi bylo trap-
né, Ïe tráví svÛj ãas tím, Ïe pí‰e o nadpfiirozen˘ch
jevech, kter˘m lidé celá staletí odmítají uvûfiit.

„Velice vám dûkuji, pane Dresdene,“ prohlásila,
jakmile ze mû vymáãkla poslední zbytky infor-
mací. „Doufám, Ïe mezi vámi a tou mladou dá-
mou to bude v pofiádku. U tebe doma. V devût.“

„MoÏná by ta mladá dáma se mnou chtûla
probrat v‰echny eventuality,“ protáhl jsem.

Zasmála se hrdelním smíchem. „To by asi
mûla,“ souhlasila. „Ale tohle je pracovní telefo-
nát.“

Rozesmál jsem se. „Susan, ty jsi hrozná. Ty
toho nikdy nenechá‰?“

„Nikdy,“ ujistila mû.
„VáÏnû by ses na mû zlobila, kdybych ti to ne-

fiekl?“
„Harry,“ prohlásila váÏnû. „Vãera veãer jsi mû

bez jediného slova nechal ãekat. Na takové za-
cházení nejsem od muÏÛ zvyklá. Kdybys pro mû
nemûl nûjakou dobrou historku, musela bych si
myslet, Ïe jsi nûkde fiádil s kámo‰ema.“

„Jo Michael,“ dusil jsem se, „jak ten dokáÏe
rozjet veãírek.“

„Nûkdy mi bude‰ muset vyprávût jeho pfiíbûh.
UÏ jste se nûjak pfiiblíÏili k tomu, co se s tûmi du-
chy dûje? Nesouvisí to nûjak s roãním obdobím?“

Vzdychl jsem a zavfiel oãi. „Ano a ne. Pofiád ne-
mÛÏu pfiijít na to, proã ti duchové vy‰ilují v‰ichni
najednou – a nepodafiilo se nám Ïádného z nich
chytit na dost dlouhou dobu, abych si ho mohl
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pofiádnû prohlédnout. Mám nov˘ postup, kter˘
bych chtûl dneska veãer vyzkou‰et – tfieba to bude
fungovat. Ale Bob s urãitostí tvrdí, Ïe to s Du‰iã-
kami nesouvisí. Teda aspoÀ loni tu Ïádní ducho-
vé nebyli.“

„Ne. To tu byli vlkodlaci.“
„To je nûco naprosto jiného,“ upozornil jsem.

„Pfiesvûdãil jsem Boba, aby pracoval pfiesãas a sle-
doval jakékoli dal‰í aktivity svûta duchÛ. Jestli se
chystá je‰tû nûco dal‰ího, dozvíme se o tom.“

„Tak fajn,“ fiekla. Chviliãku zaváhala a pak do-
dala: „Harry, já…“

âekal jsem, ale kdyÏ se zarazila, zeptal jsem se:
„Co je?“

„Já, no… jenom jsem se chtûla ujistit, Ïe jsi
v pofiádku.“

Mûl jsem neurãit˘ dojem, Ïe chtûla fiíct nûco
jiného, ale netlaãil jsem na ni. „Jsem unaven˘,“
fiekl jsem. „A mám pár odfienin, jak jsem uklouzl
na ektoplazmû a spadl do kartotéky. Ale to nic
není.“

Rozesmála se. „AspoÀ mám konkrétní pfiedsta-
vu. TakÏe veãer?“

„UÏ se tû‰ím.“
Místo rozlouãení jen spokojenû zamruãela hla-

sem, v nûmÏ byl víc neÏ jen náznak sexuality.
Bûhem nûkolika bûÏn˘ch záleÏitostí utekl den

docela rychle. Vystfiihl jsem kouzlo k nalezení
ztraceného snubního prstenu a odmítl zákazníka,
kter˘ chtûl nápoj lásky pro svoji milovanou.
(V mém inzerátu ve Zlat˘ch stránkách zvlá‰È pí‰u,
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Ïe „nápoje lásky nedûlám,“ ale lidé jsou z nûjakého
dÛvodu vÏdycky pfiesvûdãeni, Ïe ten jejich pfiípad
je mimofiádn˘.) Za‰el jsem do banky, jednoho vo-
lajícího odkázal na svého známého soukromého
detektiva a se‰el se se zaãínajícím pyromanem
a snaÏil se ho nauãit, aby nedopatfiením pofiád ne-
podpaloval svou koãku.

Zrovna jsem zavíral kanceláfi, kdyÏ jsem zaslechl,
jak nûkdo vystupuje z v˘tahu a jde chodbou smû-
rem ke mnû. Byly to kvapné tûÏké kroky, jakoby
od pracovních bot.

„Pan Dresden?“ oslovil mû dívãí hlas. „Vy jste
Harry Dresden?“

„Ano,“ pfiipustil jsem a zamkl dvefie kanceláfie.
„Ale právû odcházím. Tfieba byste si chtûla do-
mluvit schÛzku na zítfiek.“

Kroky se zastavily asi metr ode mû. „Prosím,
pane Dresdene. Musím s vámi mluvit. Jedinû vy
mi mÛÏete pomoci.“

Vzdychl jsem, ale nepohlédl jsem na ni. ¤íkala
pfiesnû ta slova, která mûla, aby mÛj ochranáfisk˘
mechanismus naskoãil. Ale pofiád je‰tû mÛÏu jít
pryã. Spousta lidí je pfiesvûdãena, Ïe je magie do-
káÏe vysekat z jejich potíÏí ve chvíli, kdy mají po-
cit, Ïe není úniku. „Bude mi potû‰ením, madam.
Hned zítra ráno.“ Vytáhl jsem klíã ze zámku a mûl
se k odchodu.

„Poãkejte,“ fiekla. Cítil jsem, jak pfiistupuje blíÏ
a chytá mû za ruku.

Zápûstím aÏ k lokti mi vystfielilo tetelivé ‰imrání.
Zareagoval jsem okamÏitû a instinktivnû. Vytvofiil
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jsem si mentální obranu proti tomuto pocitu, vy-
‰kubl jí ruku z dlanû a nûkolik krokÛ od ní od-
stoupil.

Celá ruka aÏ k rameni mû pofiád pálila od toho,
jak jsem se otfiel o energii její aury. Byla to drob-
ná dívka v ãern˘ch pleten˘ch ‰atech, ãern˘ch vo-
jensk˘ch kanadách a s vlasy obarven˘mi na mat-
nû ãern˘ odstín. Mûla roztomilou a nûÏnou tváfi,
kÛÏi bílou jako kfiída, ale v propadl˘ch oãích mûla
stíny a ostraÏit˘ tfipyt jako pouliãní koãka.

Rozh˘bával jsem prsty a snaÏil se jí nehledût do
oãí déle neÏ zlomek sekundy. „Vy jste adeptka,“
fiekl jsem ti‰e.

Kousla se do rtu a s odvrácenou hlavou pfii-
k˘vla. „A potfiebuji va‰i pomoc. ¤íkali, Ïe mi po-
mÛÏete.“

„Dávám hodiny lidem, ktefií chtûjí pfiedejít tomu,
aby si schopnostmi, které nedokáÏou ovládat, ublí-
Ïili,“ upozornil jsem ji. „Jde vám o tohle?“

„Ne, pane Dresdene,“ odpovûdûla dívka. „Ne
tak docela.“

„A proã tedy já? Co po mnû chcete?“
„Potfiebuji va‰i ochranu.“ Zvedla roztfiesenou

ruku a probírala se tmav˘mi vlasy. „A jestli mi ji
neposkytnete… pak si nejsem jistá, jestli se doÏi-
ju rána.“
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Kapitola ãtvrtá

Vpustil jsem nás zase do kanceláfie a stiskl vypí-
naã. Îárovka praskla. To se stává ãasto. Povzdychl
jsem si a zavfiel za námi dvefie. Îaluziemi dovnitfi
proudily pruhy zlatavého podzimního svûtla
a spojovaly se se stíny na podlaze a stûnách.

Pfiisunul jsem té dívce ke stolu jedno z kfiesel.
Zmatenû na mû chvíli koukala, pak fiekla „Aha“
a posadila se. S kabátem na sobû jsem obe‰el stÛl
a taky si sedl.

„Tak fajn,“ spustil jsem, „jestli chcete mou
ochranu, budu nejdfiív chtít já nûco po vás.“

Jednou rukou si odhrnula vlasy barvy asfaltu
a vrhla po mnû bezosty‰nû vypoãítav˘ pohled. Pak
si prostû pfiehodila nohu pfies nohu, takÏe rozparek
jejích ‰atÛ odhalil pfies pÛlku jejího stehna. Nepatr-
n˘m pohybem zad vystrãila mladá pevná Àadra,
takÏe se jejich hroty viditelnû pfiitiskly k látce. „Jis-
tû, pane Dresdene. Jsem si jistá, Ïe se dohodneme.“
Vûnovala mi pfiím˘, smysln˘ a povoln˘ pohled.

Vztyãit bradavky na povel – to je slu‰n˘ v˘kon.
A fiekl bych, Ïe je docela hezká. Kter˘koli dospû-
l˘ muÏ by zaãal koktat a toãit se kolem ní, ale já
uÏ vidûl daleko lep‰í herecké v˘stupy. Protoãil
jsem panenky. „Takhle jsem to nemyslel.“

Její v˘raz náruÏivé koãiãky znejistûl. „Jak… ne-
myslel?“ Zamraãila se na mû, je‰tû jednou si mû
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zkoumavû prohlíÏela a odhadovala mû. „TakÏe…
nejste…?“

„Ne,“ odpovûdûl jsem. „Nejsem homosexuál.
Ale nestojím o to, co mi nabízíte. Je‰tû jste mi ani
nefiekla své jméno a uÏ jste ochotná roztáhnout
nohy? Ne, díky. Sakra, copak jste nikdy nesly‰ela
o AIDS? Nebo o pásovém oparu?“

Zbledla ve tváfii a stiskla rty takovou silou, Ïe
také zbûlaly. „Tak fajn,“ vypravila ze sebe. „Co
tedy po mnû chcete?“

„Odpovûdi,“ fiekl jsem a namífiil na ni prst.
„A nesnaÏte se mi lhát. Bylo by to zbyteãné.“ To
je mimochodem taková nepatrná leÏ. To, Ïe jste
ãarodûj, z vás je‰tû nedûlá chodící detektor lÏi a já
se nebudu snaÏit jí nahlédnout do du‰e, jestli
mluví pravdu – to za to nestojí. Ale dal‰í úÏasná
vûc na povolání ãarodûje je to, Ïe lidé vidí skoro
ve v‰em, co dûláte, nesmírnou a neznámou moc.
Samozfiejmû to platí jenom pro ty, co toho vûdí
dost, aby na ãarodûje vûfiili, ale ne dost, aby znali
na‰e omezení – zbytek svûta, obyãejní lidé, ktefií
si myslí, Ïe magie je jenom fór, na vás kouká jako
na nûkoho, koho by mûli kaÏdou chvíli strãit do
bílé kazajky s dlouh˘mi rukávy.

Olízla si rty nervózním, nikoli sexy pohybem.
„Dobfie,“ souhlasila. „Co chcete vûdût?“

„Pro zaãátek va‰e jméno.“
Drsnû se zasmála. „Myslíte, Ïe je ãarodûjovi

fieknu?“
Teì zabodovala. Opravdoví kouzelníci, jako

jsem já, dokáÏou se jménem, které zazní ze rtÛ
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svého nositele, provést spoustu vûcí. „Tak dobrá.
Jak vám mám fiíkat?“

NeobtûÏovala se tím, Ïe by schovala nohy.
Vlastnû to byly moc hezké nohy a kolem kotníkÛ
mûla nûjaké tetování. SnaÏil jsem se nev‰ímat si
jich. „Lydie,“ prozradila mi. „¤íkejte mi Lydie.“

„Tak fajn, Lydie. Jsi adeptka Umûní. Povûz mi
o tom nûco.“

„To nemá nic spoleãného s tím, co od vás po-
tfiebuju, pane Dresdene,“ odsekla. Polkla a její
vztek ustupoval. „Potfiebuji va‰i pomoc. Prosím.“

„Dobfie, dobfie,“ uklidÀoval jsem ji. „A jakou
pomoc bys potfiebovala? Jestli má‰ nûjaké potíÏe
se zloãinem, doporuãoval bych ti, aby ses obráti-
la na policii. Nejsem tûlesn˘ stráÏce.“

Zachvûla se a objala se rukama kolem ramen.
„Ne, nic takového. Nemám obavy o svoje tûlo.“

Po tûch slovech jsem se zamraãil.
Zavfiela oãi a nadechla se. „Potfiebuji nûjak˘ ta-

lisman,“ prosila. „Nûco, co by mû ochránilo pfied
zl˘m duchem.“

To mû pfiimûlo, obraznû fieãeno, nastraÏit u‰i
a zbystfiit pozornost. V situaci, kdy se celé mûsto
blíÏilo duchovnímu chaosu, jsem klidnû vûfiil, Ïe
dívka nadaná magick˘mi schopnostmi mÛÏe vní-
mat nepfiíjemné jevy. Duchové a stra‰idla jsou
magick˘mi schopnostmi pfiitahováni. „Pfied jak˘m
duchem?“

Pfiejela pohledem zleva doprava, ale o mû ani
nezavadila. „To vlastnû nejsem schopna fiíct,
pane Dresdene. Je velice mocn˘ a chce mi ublí-
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Ïit. ¤íkali… fiekli mi, Ïe mÛÏete udûlat nûco pro
mé bezpeãí.“

To je nakonec pravda. Kolem mého levého zá-
pûstí byl právû v této chvíli talisman vyroben˘
z rubá‰e zemfielého, z posvûceného stfiíbra a fiady
dal‰ích daleko obtíÏnûji dostupn˘ch ingrediencí.
„MoÏná,“ pfiipustil jsem. „To závisí na tom, proã
jsi v nebezpeãí a proã potfiebuje‰ ochranu.“

„T-to vám nemÛÏu fiíct,“ tvrdila. Její bílá tváfi se
sevfiela úzkostn˘m v˘razem – v˘razem opravdo-
vé úzkosti, s nímÏ vypadáte star‰í a o‰klivûj‰í.
A jak se objímala kolem ramen, vypadala je‰tû
men‰í a kfiehãí. „Prosím, já prostû potfiebuju va‰i
pomoc.“

Vzdychl jsem a tfiel si palcem oãní víãko. MÛj
první divok˘ instinkt mi fiíkal, Ïe bych jí mûl uva-
fiit hrnek horké ãokolády, zabalit ji do deky, pfie-
svûdãit ji, Ïe v‰echno bude v pofiádku, a na zápûstí
jí povûsit svÛj talisman. Pokusil jsem se ho krotit.
Zpomal, done Quijote. Pofiád nic nevím o její si-
tuaci ani o tom, pfied ãím potfiebuje ochránit –
z toho, co vím, se od sebe mÛÏe snaÏit odehnat
andûla pomsty, kter˘ ji chce potrestat za nûjak˘
ãin tak odporn˘, Ïe pfiimûl Mocnosti k neodklad-
nému zákroku. Dokonce i ti nejhodnûj‰í duchové
se k nûkomu vracejí a stra‰í ho ze zatracenû do-
br˘ch dÛvodÛ.

„Podívej, Lydie. Nechtûl bych se do nûãeho za-
plést, aniÏ bych vûdûl, co se vlastnû dûje.“ CoÏ mû
je‰tû nikdy nezastavilo, poznamenal jsem sám
k sobû. „Pokud mi nûco nefiekne‰ o tom, v jaké jsi
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situaci, a nepfiesvûdãí‰ mû, Ïe pomoc doopravdy
potfiebuje‰, nemÛÏu ti pomáhat.“

Sklonila hlavu a asfaltové vlasy jí dost dlouho
padaly do tváfie. Pak se nadechla a zeptala se mû:
„Víte, co jsou to Cassandfiiny slzy, pane Dresde-
ne?“

„Prorocké vize,“ odpovûdûl jsem. „Daná osoba
má náhodné záchvaty jasnozfiivosti – vize bu-
doucnosti, ale ty jsou vÏdycky artikulovány na zá-
kladû nûjaké situace, v jejímÏ dÛsledku je vysvût-
lení tûchto snÛ neuvûfiitelné. Lékafii si je nûkdy
u dûtí pletou s epilepsií a pfiedepisují na nû spou-
stu rÛzn˘ch lékÛ. Obvykle jsou to velice pfiesná
proroctví, ale vÛbec nikdo jim nevûfií. Nûktefií lidé
to povaÏují za dar.“

„Já k nim nepatfiím,“ za‰eptala. „Neumíte si
pfiedstavit, jak je to stra‰né. KdyÏ vidíte nûco, co
se má stát, a snaÏíte se to zmûnit, ale nikdo vám
pfiitom nevûfií.“

Chvilku jsem si ji mlãky zkoumavû prohlíÏel
a poslouchal, jak hodiny na zdi odpoãítávají vte-
fiiny. „Dobrá,“ fiekl jsem. „Tvrdí‰, Ïe má‰ tuhle
schopnost. A poãítám, Ïe mû bude‰ chtít pfiesvûd-
ãit, Ïe tû jedna z tv˘ch vizí varovala, Ïe tû proná-
sleduje nûjak˘ zl˘ duch.“

„Ne jedna,“ opravila mû. „Tfii. Tfii, pane Dresde-
ne. KdyÏ se pokusili zabít prezidenta, mûla jsem
jenom jednu. Pfii té nehodû NASA a zemûtfiesení
v Laosu jsem mûla dvû vidûní. Nikdy pfiedtím
jsem nemûla tfii. A nikdy se mi nic neukázalo tak
jasnû…“
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Zavfiel jsem oãi a uvaÏoval o tom. Moje in-
stinkty mi pofiád fiíkaly, Ïe mám té dívce pomoci,
toho zlého ducha nebo co to je zniãit a odkráãet
do zapadajícího slunce. Jestli ji skuteãnû suÏují
Cassandfiiny slzy, mohl bych sv˘m jednáním do-
kázat mnohem víc, neÏ jí jen zachránit Ïivot. To,
Ïe jí uvûfiím, by mohlo zmûnit cel˘ její Ïivot.

Na druhé stranû jsem uÏ ze sebe párkrát udûlal
pitomce. Tahle dívka je nepochybnû schopná he-
reãka. KdyÏ si myslela, Ïe po ní budu chtít sexuál-
ní odmûnu, hladce se pfievtûlila do role povolné
svÛdkynû. UÏ to, Ïe do‰la k tomuto závûru na
základû mé v podstatû neutrální vûty, o ní nûco
vypovídá. Tohle není holka, která je zvyklá hrát
férovû a pfiímo. Jestli jsem si její chování nevylo-
Ïil naprosto mylnû, nabízela mi za mé zboÏí
a sluÏby sex – a je aÏ moc mladá na to, aby se cho-
vala jako taková mrcha.

Celá ta vûc s Cassandfiin˘mi slzami mÛÏe b˘t
dokonal˘ ‰vindl a nûktefií lidé v magick˘ch kru-
zích uÏ ji takhle pouÏili. K téhle historce nejsou
zapotfiebí Ïádné dÛkazy a po podvodníkovi se ne-
chce Ïádn˘ v˘kon. Chce to jen tro‰iãku nadání,
které by jí dodalo tu správnou auru, a moÏná ma-
liãko telekineze, aby v letu pootoãila kostkami.
Pak uÏ staãí vymyslet si libovoln˘ pfiíbûh o svém
údajném prorockém nadání, sehrát malou ztrace-
nou holãiãku a vyrazit za místním blbeãkem Har-
rym Blackstonem Copperfieldem Dresdenem.

Otevfiel jsem oãi a zjistil, Ïe mû pozoruje. „Samo-
zfiejmû,“ prohlásila. „MÛÏu vám lhát. Cassandfiiny
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slzy není moÏné pozorovat ani dokázat. Mohla
bych je pouÏít jako záminku a vûrohodné vysvût-
lení, proã byste mi mûl jako dámû v nesnázích po-
moci.“

„No jo, Lydie, pfiesnû tohle se mi honí hlavou.
Zrovna tak mÛÏe‰ b˘t bezv˘znamná ãarodûjnice,
která probudila toho nesprávného démona, a teì
neví, jak z toho ven.“

Rozpfiáhla ruce. „Já vás jenom mÛÏu pfiesvûd-
ãovat, Ïe to tak není. Jsem si jistá, Ïe se nûco blí-
Ïí. Nevím, co to je, a ani nevím proã nebo jak. Vím
jenom to, co vidím.“

„A to je?“
„OheÀ,“ za‰eptala. „Plameny. Vidím zlovûstné

vûci a temnou válku. Vidím, jak si pro mû ze svû-
ta duchÛ pfiichází smrt. A uprostfied toho v‰eho
vidím vás. Vy jste zaãátek i konec. Vy jste ten, kdo
mÛÏe dokázat, aby se to ubíralo jin˘m smûrem.“

„Tak tohle je ta tvoje vize? To je tedy pûknû otfie-
pané.“

Odvrátila tváfi. „Vidím to, co vidím.“
Standardní postup ‰ejdífiÛ. Rozdrtíte ego své

kavky, nalákáte ji, a kdyÏ ji máte pevnû na háãku,
o‰kubete ji o v‰ecko, co má. No pozdrav pánbÛh,
dal‰í z tûch, co se ze mû snaÏí nûco vymáãknout.
Musím mít asi pofiádnou reputaci.

Pfiesto ale nemá cenu b˘t hrub˘. „Podívej, Ly-
die, mám dojem, Ïe nejspí‰ trochu pfiehání‰. Co
kdybychom se zase se‰li za pár dní. Uvidíme, jest-
li bude‰ mít pofiád pocit, Ïe potfiebuje‰ moji po-
moc.“
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Neodpovûdûla. Jenom sklopila ramena dopfie-
du a její tváfi ochabla zklamáním. Zavfiela oãi a ve
mnû zaãala hlodat neodbytná pochybnost. Mûl
jsem nepfiíjemn˘ pocit, Ïe nic nehraje.

„Tak fajn,“ fiekla ti‰e. „Omlouvám se, Ïe jsem
vás zdrÏela.“ Vstala a vykroãila ke dvefiím.

Zbytky soudnosti mû zvedly ze Ïidle a pohánû-
ly mû ke dvefiím kanceláfie. Dorazili jsme k nim
souãasnû.

„Poãkej chvilku,“ zarazil jsem ji. Odepnul jsem
talisman ze svého zápûstí a ucítil tichouãké puk-
nutí energie, jakmile jsem rozvázal uzel. Vzal jsem
ji za levé zápûstí a otoãil jí ruku, abych jí na ni ta-
lisman pfiivázal. Byly tam vybledlé jizvy rovno-
bûÏné s velk˘mi cévami. Takové, které si zpÛsobí-
te, kdyÏ sebevraÏdu myslíte úplnû váÏnû. A ty její
byly staré a za‰lé. Musela k nim pfiijít, kdyÏ jí
bylo… kolik vlastnû? Deset? Nebo je‰tû míÀ?

Zachvûl jsem se a omotal jí tu ‰ÀÛrku ze
zpráchnivûlé látky se stfiíbrn˘m fietízkem kolem
ruky, a jakmile byl uzel uvázan˘, vyslal jsem do
ní dost energie, aby se kruh uzavfiel. KdyÏ jsem
s tím byl hotov˘, lehce jsem ji pohladil po pfied-
loktí a cítil, jak se tetelivá moc talismanu vzná‰í
asi centimetr nad její kÛÏí.

„Proti duchÛm nejlíp funguje magie víry,“ do-
dal jsem potichu. „Jestli má‰ strach, bûÏ do koste-
la. Duchové jsou nejsilnûj‰í hned po západu slun-
ce, pak zase pfied jeho v˘chodem a v hodinû
duchÛ. BûÏ k Panû Marii AndûlÛ. To je ten kostel
na rohu Bloomingdale a Wood, u Wicker Parku.
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Je hodnû velik˘, nemÛÏe‰ ho minout. BûÏ doza-
du ke dvefiím pro dodavatele a zazvoÀ na zvonek.
Chtûj mluvit s Otcem Forthillem. ¤ekni mu, Ïe
tû posílá MichaelÛv pfiítel, a Ïe na nûjakou dobu
potfiebuje‰ bezpeãné útoãi‰tû.“

ZÛstala na mû zírat s otevfienou pusou. Do oãí
se jí hrnuly slzy. „Vy mi vûfiíte,“ vypravila ze sebe.
„Vy mi vûfiíte.“

S trapn˘m pocitem jsem pokrãil rameny. „MoÏ-
ná, Ïe jo, a moÏná, Ïe ne. Ale v posledních nûko-
lika t˘dnech je to zlé a já bych tû rad‰i nemûl na
svûdomí. Rad‰i by sis mûla pospí‰it. Slunce uÏ
brzy zapadne.“ Vtiskl jsem jí do dlanû nûkolik
bankovek. „Vezmi si taxík. Pana Marie AndûlÛ.
Otec Forthill. Posílá tû MichaelÛv pfiítel.“

„Dûkuju,“ fiekla. „Ach BoÏe. Díky, pane Dres-
dene.“ Sevfiela mi ruku obûma dlanûmi a vtiskla
mi na prsty uslzen˘ polibek. Ruce mûla studené
a rty aÏ pfiíli‰ horké. A pak vybûhla ze dvefií.

Zavfiel jsem za ní a vrtûl hlavou. „Harry, ty idio-
te. TvÛj jedin˘ pofiádn˘ talisman, kter˘ tû dokáÏe
ochránit pfied duchy, a ty se ho jenom tak zbaví‰.
Nejspí‰ bude nastrãená. Asi ji poslali právû kvÛli
tomu, aby tû o ten talisman pfiipravili a mohli tû
klidnû seÏrat, aÏ jim bude‰ chtít pokazit zábavu.“
Sklopil jsem oãi ke své ruce, kde pofiád zÛstával Ïár
jejího polibku i její vlhké slzy. Pak jsem si povzdechl
a popo‰el ke skfiíÀce, kde mám v zásobû padesát
nebo ‰edesát Ïárovek, a vymûnil tu, která shofiela.

Zazvonil telefon. Posadil jsem se do kfiesla a ky-
sele se ohlásil: „Dresden.“
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Na druhém konci bylo ticho a skfiípavé praská-
ní statické elektfiiny.

„Dresden,“ opakoval jsem.
Ticho se protahovalo a bylo v nûm nûco, z ãeho

se mi vzadu na hlavû jeÏily vlasy. Nûco, co se tûÏ-
ko popisuje. Jako by tam nûco ãíhalo. A se ‰ko-
dolibou radostí se páslo na mé nejistotû. Statická
elektfiina praskala hlasitûji a já pfies ni sly‰el nûja-
ké hluboké kruté hlasy. Pohlédl jsem ke dvefiím,
jimiÏ ode‰la Lydie. „Kdo je tam?“

„UÏ brzy,“ za‰eptal nûjak˘ hlas. „UÏ brzy, Dres-
dene. Zanedlouho se znovu uvidíme.“

„Kdo je tam?“ opakoval jsem a pfiipadal si tro-
‰ku hloupû.

Spojení se pfieru‰ilo.
Zíral jsem na sluchátko a pak ho zavûsil a pro-

hrábl si rukou vlasy. Mrazení poslu‰nû klesalo pá-
tefií dolÛ a usadilo se nûkde kousek pod úrovní Ïa-
ludku. „Tak fajn,“ fiekl jsem a mÛj vlastní hlas se
kanceláfií nesl trochu moc hlasitû. „Díky Bohu to
nebylo nic hrÛzostra‰ného, nebo tak.“

Prastaré rádio na poliãce vedle kávovaru za‰u-
mûlo a s rykem se probudilo k Ïivotu a já málem
vyskoãil aÏ ke stropu. V návalu zlosti a se zaÈat˘-
mi pûstmi jsem se k nûmu prudce otoãil.

„Harry?“ fiíkal v pfiístroji nûjak˘ hlas. „Hej, Har-
ry, funguje to vÛbec?“

Pokou‰el jsem se uklidnit bu‰ící srdce a sou-
stfiedit se natolik, aby rádio dokázalo pfienést mÛj
hlas. „Jo, Bobe. Jsem tady.“

„Hvûzdy na nebi,“ fiekl Bob. „¤íkal jsi, Ïe bude‰
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chtít vûdût, kdybych zase pfii‰el na to, Ïe se s du-
chy zase nûco dûje.“

„No jo, tak do toho.“
V rádiu to za‰umûlo a zapraskalo – tohle bylo

duchovní ru‰ení, ne fyzikální. Tohle rádio uÏ dáv-
no nebylo nastavené na pfiíjem AM/FM signálu.
BobÛv hlas byl zkreslen˘, ale pofiád jsem mu ro-
zumûl. „Ozval se mi mÛj kontakt. Dneska veãer
v Cookovû v‰eobecné nemocnici. Nûkdo probudil
Agathu Hagglethornovou. S tou to bude zlé. Je to
stará ‰ílená semetrika.“

Bob mû struãnû seznámil s odpornou a tragic-
kou smrtí Agathy Hagglethornové a s jejím nej-
pravdûpodobnûj‰ím cílem. Koukal jsem na své
holé zápûstí a najednou se cítil jako nah˘. „Tak
fajn,“ rozlouãil jsem se. „Jdu na to. Díky, Bobe.“

Rádio zasténalo a ztichlo a já uhánûl ke dvefiím.
Slunce zapadne ani ne za dvacet minut, právû vr-
cholí ‰piãka, a jestli nebudu v Cookovû v‰eobecné
vãas, mohly by se pfiihodit nejrÛznûj‰í temné
a zlovûstné vûci.

Vyrazil jsem na ulici, sáãek s prá‰kem proti
duchÛm mû tíÏil v kapse, a rovnou narazil do
Michaela. Stál tam vysok˘ a rozloÏit˘ s ohrom-
nou sportovní ta‰kou pfies rameno. Vûdûl jsem,
Ïe v ní je jenom Amoracchius a jeho bíl˘ plá‰È.

„Michaeli!“ vykfiikl jsem. „Kde se tady bere‰?“
Jeho upfiímnou tváfi rozdûlil ‰irok˘ úsmûv.

„KdyÏ je to potfieba, On se postará, abych byl na
místû.“

„No ne,“ vrtûl jsem hlavou. „Dûlá‰ si srandu.“
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„Ne,“ odporoval váÏnû. Pak se odmlãel. „Ov‰em
v posledních ãtrnácti dnech ses mi kaÏd˘ veãer
ozval. Dneska jsem si fiekl, Ïe mu u‰etfiím staros-
ti s chystáním nûjaké náhody, takÏe jsem sem vy-
razil hned, jak jsem vypadnul z práce.“ Scházel se
schodÛ po mém boku a oba dva jsme nastoupili
do Modrého Brouka – on ãerven˘mi dvefimi a já bí-
l˘mi, hledûli jsme pfied sebe pfies ‰edivou kapotu
a já stoãil star˘ VW do proudu vozidel.

A to pak skonãilo na‰ím stfietnutím s Agathou
v porodnici Cookovy v‰eobecné.

AspoÀ teì máte pfiedstavu, co mám na mysli,
kdyÏ fiíkám, Ïe cel˘ den byl docela normální, ale
pak se to v‰echno nûjak zhroutilo. No jo. MoÏná
to nebylo aÏ tak obvyklé. Zafiadili jsme se do ve-
ãerní ‰piãky, já se‰lápl plyn Brouka aÏ na podlahu
a vnímal ten mdl˘ pocit, Ïe mÛj Ïivot zaãíná b˘t
zase aÏ moc hektick˘.
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Kapitola pátá

S Michaelem jsem se vrhl otvorem, kter˘ jsem
protrhl v realitû, do Neverneveru. Pfiipadalo mi to,
jako kdyÏ pfiejdu ze sauny do klimatizované kan-
celáfie, s tím rozdílem, Ïe jsem tu zmûnu necítil na
kÛÏi. Vnímal jsem ji sv˘mi my‰lenkami, pocity
a tou primitivní vydû‰enou ãástí své bytosti sídlí-
cí v mozkovém kmeni. Stál jsem v docela odli‰-
ném svûtû, neÏ je ten ná‰.

KoÏen˘ sáãek s prá‰kem proti duchÛm v kapse
mého kabátu najednou ztûÏkl, pfievaÏoval mû
a táhl mû k zemi. Zaklel jsem. Cel˘ smysl prá‰ku
proti duchÛm je v tom, Ïe je to nûco mimofiádnû
reálného, Ïe je tûÏk˘, inertní, a dokáÏe udrÏet du-
chovní hmotu na místû, jakmile se jí dotkne. V Ne-
verneveru mi zaãal b˘t najednou na obtíÏ i uvnitfi
pytlíku. Kdybych ho otevfiel tady ve svûtle duchÛ,
mohl by udûlat díru do podlahy. Na‰tvanû jsem
zavrãel a namáhavû vytáhl váãek z kapsy. Pfiipada-
lo mi, Ïe váÏí patnáct nebo dvacet kilo.

Michael se mi zamraãenû podíval do dlanû.
„Hele, nikdy dfiív mnû nenapadlo se na to ptát –
ale z ãeho je ten prá‰ek vyroben˘?“

„Z ochuzeného uranu,“ vysvûtloval jsem. „To je
aspoÀ ta nejdÛleÏitûj‰í ingredience. Musel jsem
tam pfiidat je‰tû spoustu dal‰ích vûcí. Chladnou
ocel, bazalku, hnÛj od...“
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