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Kapitola první

Ten den, kdy se ve mûstû se‰la Bílá rada, pr‰ely
zrovna ropuchy. 

Vylezl jsem ze svého otluãeného volkswagenu,
kterému láskyplnû fiíkám Modr˘ brouk, a zamÏou-
ral do letního slunce. Lake Meadow Park leÏí kou-
sek jiÏnû od chicagské ãtvrti Loop a co by kamenem
dohodil od bfiehu jezera Michigan. I v takov˘ch ve-
drech, jaká poslední dny panovala, by tady za nor-
málních okolností korzovalo plno lidí. Dnes byl ale
dokonale vylidnûn˘, jen jakási star‰í dáma se bez-
cílnû ‰ourala po pû‰inách a tlaãila pfied sebou ná-
kupní vozík. Je‰tû nebylo ani poledne, a já se v triã-
ku a teplákách uÏ pofiádnû potil. 

Chvilku jsem se rozhlíÏel a sotva jsem udûlal
nûkolik krokÛ na trávu, dostal jsem po hlavû nû-
ãím vlhk˘m a rosolovit˘m. 

Pfiejel jsem si rukou po vlasech. Nûco mi zava-
dilo o obliãej a spadlo mi to k nohám. Ropucha.
Nebyla nijak veliká, jak ropuchy ãasto b˘vají, po-
hodlnû by se mi ve‰la do dlanû. Váhavû se zmáto-
fiila, chraplavû kvákla a opile se jala skákat pryã. 

KdyÏ jsem se pofiádnû rozhlédl, uvidûl jsem dal-
‰í ropuchy. Spoustu. Nofiil jsem se do parku a je-
jich kvákání sílilo. Nûkolik dal‰ích obojÏivelní-
kÛ mlasklo o zem, jako kdyby je sám V‰emocn˘
házel nebesk˘m prádelním skluzem. Ropuchy
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poskakovaly úplnû v‰ude. Nevytváfiely souvisl˘
koberec, ale rozhodnû jste je nemohli minout.
KaÏdou chvíli se ozvalo Ïuchnutí dokonãeného
pfiistávacího manévru. Îabí kvákání vzdálenû pfii-
pomínalo ‰um hovoru v pfieplnûné místnosti. 

„Divn˘, co?“ ozval se zvuãn˘ hlas. Vzhlédl jsem
a uvidûl nevysokého, ramenatého mladého muÏe,
kter˘ sebejistû kráãel rovnou ke mnû. Vlkodlak
Billy mûl na sobû tepláky a obyãejné ãerné triãko.
Je‰tû pfied jedním nebo dvûma roky by jeho oble-
ãení ukr˘valo nûjak˘ch pûtadvacet kilo navíc. Teì
obepínalo svaly, ve které v‰echen ten tuk cviãe-
ním promûnil. Napfiáhl ke mnû ruku a usmál se.
„Co jsem ti fiíkal, Harry?“

„Billy,“ opáãil jsem. Podrtil mi ruku, ale moÏ-
ná prostû jen tak zesílil. „Jak ti dupou vlkodlaci?“

„Zaãíná to b˘t zajímavé,“ fiekl. „V poslední dobû
jsme na hlídkách narazili na spoustu divn˘ch vûcí.
Jako tfieba tohle.“ Ukázal kolem sebe. Z nebe pfii-
létla dal‰í ropucha a jen o kousek nás minula.
„Proto jsme zavolali ãarodûje.“

Hlídkování. Svatá prostoto. „Je tu nûkdo nor-
mální?“ 

„Nikdo, kromû nûkolika meteorologÛ z uni-
verzity. ¤íkají, Ïe snad nûkde v Louisianû jsou
tornáda, nebo co, a boufie sem ty ropuchy mu-
sela zanést.“

Odfoukl jsem si. „A ty si myslí‰, Ïe magie je
mnohem pfiijatelnûj‰í vysvûtlení.“

Billy se zakfienil. „Neboj. Za chvíli se tu nûkdo
objeví a prohlásí, Ïe je to podfuk.“

Jim Butcher / Letní rytífi8
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„Hmm.“ Vrátil jsem se k broukovi a zvedl víko
kufru. Vyhrabal jsem nylonov˘ batoh a z nûho
jsem vytáhl dva malé plátûné sáãky. Jeden jsem
hodil Billymu. „Seber mi pár tûch ropuch.“

Chytil pytlík a zamraãil se. „Na co?“
„Abych mohl zjistit, jestli jsou skuteãné.“
Billy povytáhl oboãí. „Ty myslí‰, Ïe nejsou?“
Za‰ilhal jsem na nûho. „Hele, Billy, prostû to

udûlej. Je‰tû jsem nespal, ani nevím, kdy jsem mûl
naposledy tepl˘ jídlo, a do veãera musím stihnout
spoustu vûcí.“

„Proã by ale nemûly b˘t skuteãné? VÏdyÈ vypa-
dají úplnû normálnû.“

Místo poãítání do deseti jsem jen zhluboka vy-
dechl. Poslední dobou jsem to musel dûlat ãasto.
„Vypadají opravdovû, ale mÛÏou to b˘t jenom
v˘tvory z hmoty Neverneveru, oÏivené magií.
Doufám, Ïe to tak bude.“

„Proã?“
„ProtoÏe to by znamenalo, Ïe se nûjaká bytost

nudí a hraje si. Obãas to dûlávají.“
„No dobfie. Ale co kdyÏ jsou skuteãné?“
„Tak v tom pfiípadû se nûco dûje.“
„Co by se mûlo dít?“
„Nûco váÏného. Díry v pfiedivu reality.“
„A to by bylo ‰patné?“
Zmûfiil jsem si ho. „Jo, Billy. To by bylo ‰patné.

Znamenalo by to, Ïe se dûje nûco hodnû velikého.“
„Ale co kdyÏ…“
To uÏ mi do‰la trpûlivost. „Dneska nemám ãas

ani chuÈ na pfiedná‰ky. Tak uÏ sklapni.“

Harry Dresden / kniha ãtvrtá 9
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Smífilivû zvedl ruku. „No jo, vÏdyÈ uÏ jsem
zticha.“ Srovnal se mnou krok a zaãal sbírat ro-
puchy. „Jo, vlastnû jsem rád, Ïe jsem na tebe na-
razil, Harry. Mû i partu napadlo, jestli bys nechtûl
zajít na víkend. Trochu se druÏit.“

Sebral jsem jednu ropuchu a tázavû jsem si ho
pfiemûfiil. „CoÏe chce‰ dûlat?“

Za‰klebil se. „Hrát Arkány, chlape. Zaãíná se to
pûknû rozjíÏdût.“

RPGéãka. Zaúpûl jsem. Stará dáma s nákupním
vozíkem projela za námi, rozkvedlaná koleãka
skfiípala. 

„Je to váÏnû paráda. Zaútoãíme na pevnost lor-
da Malocchia, ale musíme to dûlat pod rou‰kou
noci, aby Rada pravdy nevûdûla, kdo v‰echno se
na jeho poráÏce podílel. Jsou tam kouzla, démo-
ni, draci a spousta dal‰ího. Zajímá tû to?“

„Hodnû mi to pfiipomíná práci.“
Billy si odfrkl. „Hele, Harry, já vím, Ïe jsi z té

války s upíry podráÏdûn˘ a nesvÛj, ale poslední
dobou jsi zalezl˘ aÏ moc.“

„Jaká válka s upíry?“
Billy obrátil oãi v sloup. „Mluví se o tom v‰ude,

Harry. Vím, Ïe Rud˘ dvÛr upírÛ vyhlásil ãarodû-
jÛm válku poté, cos to minul˘ podzim vypálil
u Biancy. Vím, Ïe se tû od té doby nûkolikrát po-
kusili zabít. Dokonce vím, Ïe se ve mûstû má brzy
sejít Bílá rada ãarodûjÛ, aby rozhodla, co dûlat.“

ZpraÏil jsem ho pohledem, „Jaká Bílá rada?“
Povzdechl si. „Teì není vhodn˘ ãas, aby sis

hrál na poustevníka, Harry. VÏdyÈ se na sebe po-
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dívej. Kdy ses naposledy holil? Kdys vidûl sprchu?
Kdy ses nechal ostfiíhat? Nechává‰ si prát?“

Podrbal jsem se v pfierostl˘ch vousech. „Chodí-
vám ven. Jsem venku skoro pofiád.“

Billy chÀapnul dal‰í ropuchu. „Kdy tfieba?“
„Onehdy jsem byl na fotbale s tebou a Alfami.“
Billy zavrãel. „Jo. To bylo v lednu. A má‰ ãer-

ven.“ Billy na mû juknul a zamraãil se. „Lidi o tebe
zaãínají mít strach. Hele, já sice vím, Ïe asi na nû-
ãem dûlá‰, ale tenhle zpustlík prostû nejsi ty.“

Zastavil jsem se a sebral dal‰í ropuchu. „Ne-
mám zdání, o ãem to mluví‰.“

„Vím toho víc, neÏ si myslí‰,“ fiekl. „Jde o Su-
san, viì? Vloni na podzim se jí nûco stalo. Nûco,
co se snaÏí‰ napravit. MoÏná jí to udûlali upífii.
Proto opustila mûsto.“

Zavfiel jsem oãi a mûl jsem co dûlat, abych ne-
rozmaãkal ropuchu, kterou jsem drÏel v dlani.
„ZmûÀ téma.“

Billy se rozkroãil a vystrãil na mû bradu. „Ne,
Harry. Zmizel jsi ze svûta, sotva se ukáÏe‰ v kan-
celáfii, nezvedá‰ telefon a témûfi ani neotevírá‰.
Jsme tvoji pfiátelé a máme o tebe strach.“

„Jsem v pohodû,“ opáãil jsem. 
„LÏe‰, aÏ se ti od huby prá‰í. ¤íká se, Ïe Rudí

stahují do mûsta posily. Îe nabízejí plné upírství
sv˘m pfiíznivcÛm, kdyÏ tû nûkdo z nich dostane.“

„U v‰ech rohatejch,“ zabrblal jsem. Zaãínala mû
bolet hlava. 

„Nemûl bys chodit ven sám. Dokonce ani za
svûtla.“ 

Harry Dresden / kniha ãtvrtá 11
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„Nepotfiebuju chÛvu, Billy.“
„Harry, znám tû líp, neÏ v‰ichni ostatní. Vím, Ïe

dokáÏe‰ vûci, které jiní nesvedou, ale to z tebe
je‰tû nedûlá Supermana. KaÏd˘ obãas potfiebuje
pomoc.“

„Já ne. Ne teì.“ Strãil jsem ropuchu do pytlíku
a sebral dal‰í. „Nemám na to ãas.“

„Jo, to mi pfiipomnûlo…“ fiekl Billy, z kapsy
teplákÛ vytáhl list papíru, rozloÏil ho a pfieãetl si,
co na nûm stálo. „Ve tfii má‰ schÛzku s klientem.“

ZamÏoural jsem na nûho. „CoÏe?“
„Zastavil jsem se ve tvé kanceláfii vyzvednout

vzkazy. Shánûla tû paní Sommersetová, tak jsem
jí zavolal zpátky a domluvil za tebe schÛzku.“

Pomalu mi zase docházela trpûlivost. „Co Ïes
udûlal?“

Zatváfiil se dotãenû. „Taky jsem ti pro‰el po‰tu.
Od domácího tam má‰ soudní pfiíkaz k vystûho-
vání. Jestli mu do t˘dne nezaplatí‰, vykopne tû.“

„Kdo ti dovolil hrabat se mi v kanceláfii, Billy?
Nebo volat m˘m klientÛm?“

Stoupl si pfiede mû a vztekle si mû mûfiil. Mu-
sil jsem mu zaostfiit na nos, abych se vyhnul po-
hledu do jeho oãí. „VraÈ se na zem, Harry. Jsem
sakra tvÛj kamarád. Cel˘ ãas jsi byl zalezl˘
v bytû. Mûl bys b˘t rád, Ïe ti pomáhám zachrá-
nit k‰eft.“

„Má‰ pravdu. To si pi‰, Ïe je to mÛj k‰eft,“ vy-
chrlil jsem. Okrajem zorného pole mi proplula
dáma s rozvrzan˘m nákupním vozíkem a zmize-
la nûkam za mû. „MÛj. Nic ti do nûho není.“

Jim Butcher / Letní rytífi12
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Bojovnû vystrãil ãelist. „Fajn. Co takhle zalézt
zpátky do jeskynû a ãekat, aÏ tû vystûhujou i od-
tamtud?“ Rozhodil ruce. „Proboha, ãlovûãe. Na to
nemusím b˘t ãarodûj, abych poznal, Ïe to s nû-
k˘m jde z kopce. Jsi na tom bídnû a potfiebuje‰
pomoc.“

Zabodl jsem mu ukazovák do prsou. „Ne, Billy.
Îádnou pomoc nepotfiebuju. Nechci, aby mû ope-
ãovávala tlupa dûcek, která se nauãí jeden trik
a hned si myslí, Ïe z nich bude ranger samotáfi.
Nechci si dûlat hlavu s upíry, ktefií útoãí na lidi ko-
lem mû, protoÏe na mû se nemÛÏou dostat. Ne-
chci pofiád myslet na to, kdo dal‰í pfiijde k úrazu
kvÛli tomu, Ïe já jsem nûco pokazil.“ Sehnul jsem
se pro ropuchu, vytrhl Billymu z ruky pytlík a vy-
kroãil zpátky. „Nepotfiebuju ani tebe.“

A v tu chvíli to samozfiejmû pfii‰lo.
Tohle nebyla Ïádná elegantní nájemná vraÏda.

Rozefival se motor a asi ãtyfiicet metrÛ od nás ãer-
ná dodávka pfielétla obrubník a vfiítila se do par-
ku. V mírném smyku pneumatikami rvala drny
a sluncem spálenou trávu. Dva muÏi se drÏeli
ochranného rámu nad korbou. Jejich ãerné oble-
ãení doplÀovaly ãerné sluneãní br˘le a ãerné ly-
Ïafiské masky. Ve stejné barvû byly i jejich maliã-
ké samopaly, nûco jako Uzi nebo ·korpion. 

„Zpátky!“ zafival jsem. Pravou rukou jsem po-
padl Billyho a odstrãil ho za sebe. Levou ruku s ná-
ramkem opatfien˘m drobn˘mi pfiívûsky ve tvaru
stfiedovûk˘ch ‰títÛ jsem napfiáhl proti dodávce.
Soustfiedil jsem vÛli a s pomocí náramku ji pro-
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mûnil v prÛhlednou, mihotající polokouli mezi
mnou a autem. 

Dodávka zastavila. Stfielci ani nepoãkali, aÏ se
pfiestane pohupovat. S peãlivostí záporn˘ch po-
stav béãkového akãního filmu zamífiili zhruba na
mû a jedinou dlouhou hlasitou dávkou vyprázd-
nili zásobníky. 

Od ‰títu odskakovaly jiskry a kulky se s bzuãe-
ním odráÏely v‰emi smûry. ·tít byl zatíÏen˘ na
maximum a bûhem jedné nebo dvou vtefiin se ná-
ramek nepfiíjemnû zahfiál. SnaÏil jsem se ‰tít na-
klonit, aby se kulky odráÏely pfiedev‰ím vzhÛru.
BÛh ví, kde v‰echny skonãily. Jen jsem doufal, Ïe
ne v nûjakém z projíÏdûjících vozÛ nebo v tûle ná-
hodného chodce. 

Závûry cvakly naprázdno. Oba stfielci zaãali
trhan˘mi, neprofesionálními pohyby znovu na-
bíjet. 

„Harry!“
„Teì ne!“
„Ale…“
Sklonil jsem ‰tít a zdvihl pravou ruku. To je

strana, která vrhá energii. Stfiíbrn˘ prsten na mém
ukazováku byl oãarovan˘ tak, aby shromaÏìoval
kinetickou energii kaÏdého pohybu ruky. Nepou-
Ïil jsem ho nûkolik mûsícÛ, a tak ukr˘val takov˘
kopanec, Ïe jsem se ho neodvaÏoval pouÏít pfiímo
na stfielce. Ta síla by nûkoho z nich zabila a vy‰lo
by to prakticky nastejno, jako kdybych jim dovo-
lil, aby do mû nasypali v‰echno své olovo. Jen by
se to trochu déle urovnávalo. Bílá rada nemûla

Jim Butcher / Letní rytífi14
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v lásce nikoho, kdo poru‰il první zákon magie:
Nezabije‰. Jednou jsem ho formálnû poru‰il, ale
uÏ se to nesmí opakovat. 

Se skfiípáním zubÛ jsem zamífiil tûsnû vedle stfiel-
cÛ a stiskl prsten. Hrubá, neviditelná, ale velice
hmatatelná síla ‰lehla vzduchem a zasáhla jedno-
ho stfielce od pasu nahoru. Jeho vlastní samopal ho
pra‰til do hrudi, úder mu srazil sluneãní br˘le, na
nûkolika místech roztrhl obleãení a shodil ho pfies
korbu na zem nûkam za dodávku. 

Druh˘ stfielec dostal men‰í díl. Vzalo ho to do
hlavy a do ramene. Samopal nepustil, ale odlétly
mu br˘le a strhly s sebou lyÏafiskou masku. Uká-
zalo se, Ïe je to úplnû obyãejn˘ kluk, sotva dost
star˘, aby mohl volit. ZamÏoural do svûtla a dál se
klopotnû snaÏil nabít. 

„Dûti,“ zavrãel jsem a znovu jsem zdvihl ‰tít.
„Posílají na mû dûti. Zatracenû.“

A pak se mû najednou vlasy na zátylku poku-
sily zvednout ze zemû. Kluk zaãal znovu stfiílet
a já se ohlédl. 

Stará dáma s nákupním ko‰íkem stála nûjak˘ch
pût metrÛ za mnou. Teì jsem vidûl, Ïe není tak
stará, jak jsem si myslel. Pod líãením jsem zahlédl
lesk chladn˘ch, ãern˘ch oãí. Ruce mûla hladké
a mladé. Z hlubin nákupního vozíku vylovila upi-
lovanou brokovnici a otoãila ji na mû. 

Kulky ze ‰tûkajícího samopalu tloukly do ‰títu
a já mûl co dûlat, abych ho udrÏel. Kdybych na
tfietího útoãníka pouÏil magii, ztratil bych sou-
stfiedûní a s ním i ‰tít. A tfiebaÏe byl stfielec oprav-
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du amatér, chrlil jeho samopal tolik olova, Ïe dfiív
nebo pozdûji se trefit musel. 

Na druhou stranu, jestli ta maskovaná vraÏed-
kynû vypálí z pûti metrÛ, nebude se nikdo obtûÏo-
vat volat mi sanitku. PÛjdu rovnou do márnice.

Do ‰títu tloukly kulky a já nemohl dûlat nic
jiného neÏ sledovat, jak vraÏedkynû zdvíhá bro-
kovnici k rameni. Byl jsem vydû‰en˘ a Billy zfiej-
mû taky. 

Ale Billy se hnul. Triãko uÏ mûl dole a byl sam˘
sval. Byly to svaly atleta, ne ty peãlivû vymodelo-
vané svaly chlapíkÛ z posilovny. Vyrazil k té Ïen-
ské s brokovnicí a je‰tû ve skoku si serval tepláky.
Nic pod nimi nemûl. 

Ucítil jsem nápor magie, kterou Billy pouÏil.
Byla razantní, vybrou‰ená a cílená. V jeho jedná-
ní nebylo ani stopy po rituálu, Ïádné pozvolné
sbírání síly, kterou by vzápûtí uvolnil. Staãilo mrk-
nutí oka a Bill Naháã divoce zavífiil a promûnil se
v Billa Vlka. âernou srstí porostlá bestie velikosti
dánské dogy vrazila do vraÏedkynû a tesáky sekla
po ruce, svírající zásobník brokovnice. 

Îena vykfiikla, ucukla a prsty jí zalila jasnû rudá
krev. Ohnala se brokovnicí po Billym. Ten se oto-
ãil a paÏba ho udefiila do ramene. Vztekle zavr-
ãel. Rychleji, neÏ jsem staãil sledovat, vyrazil po
její druhé ruce a brokovnice udefiila o zem.

Îena zajeãela a uhnula.
Nebyla ãlovûk.
Ruce se jí roz‰ífiily, paÏe prodlouÏily a protáhly

se i ãelisti. Nehty se zmûnily v odporné zubaté pa-
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zoury, kter˘mi Billyho drápla pfies tváfi. Billy bo-
lestivû vyjekl a zavrãel. Pfiekulil se, vyskoãil na
nohy a krouÏil kolem té potvory, aby ji udrÏel
zády ke mnû. 

Stfielec na dodávce uÏ zas vystfiílel zásobník
a úderník cvakl naprázdno. Vypnul jsem ‰tít
a skoãil po brokovnici. „Utíkej, Billy!“ zafival jsem,
jakmile jsem pu‰ku popadl. 

Vlk uskoãil stranou a Ïena se otoãila ke mnû.
Pfií‰ernû se ‰klebila a kolem dlouh˘ch tesákÛ jí ka-
nuly sliny. 

Namífiil jsem jí na bfiicho a stiskl spou‰È. 
Ozvala se ohlu‰ující rána a bokovnice mû kopla

do ramene. Buì to byla desítka, nebo byla nabitá
kulov˘mi náboji. Îena zajeãela, pfiedklonila se, zav-
rávorala a padla naznak. Ale dlouho si nepoleÏela.
Skoro okamÏitû vyskoãila sviÏnû na nohy. Roz-
trhané cáry odûvu mûla pocákané krví a v jejím ob-
liãeji uÏ nebylo vÛbec nic lidského. Rozebûhla se
k dodávce a vyskoãila na korbu. Druh˘ stfielec uÏ
vytáhl svého kolegu nahoru a fiidiã ‰lápl na plyn.
Zadní kola vyhodila gejzír drnÛ a ‰tûrku, pak za-
brala a dodávka se nakonec trhav˘m pohybem do-
stala zpût na ulici, aby vzápûtí zmizela v dopravû. 

Cel˘ ud˘chan˘ jsem se za ní chvilku díval. Sklo-
nil jsem brokovnici a uvûdomil jsem si, Ïe v levé
ruce stále drÏím ropuchu. Podle toho, jak se krou-
tila, jsem ji zfiejmû málem rozmaãkal. Uvolnil jsem
sevfiení, ale jen tak, abych ji nepustil. 

Otoãil jsem se k Billymu. Vlk kráãel k odhoze-
n˘m teplákÛm, na vtefiinku se zaleskl a zatetelil
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a zase z nûj byl nah˘ mladík. Na tváfii mûl rovno-
bûÏnû s ãelistí dva dlouhé ‰rámy. Po krku mu
stékal ‰irok˘ proud krve. Bolest nedával nijak na-
jevo, jen ‰el trochu strnule. 

„Dobr˘?“ zeptal jsem se.
Pfiik˘vl a nasoukal se do triãka a teplákÛ. „Jo.

Co to sakra bylo?“
„Upír,“ opáãil jsem. „Nejspí‰ z klanu LaChaise.

Spolupracují s Rud˘m dvorem a nemají mû moc
v lásce.“

„Proã tû nemají rádi?“
„Párkrát je ze mû rozbolela hlava.“
Billy si pfiitiskl cíp triãka na rány na tváfii. „Ne-

ãekal jsem, Ïe to bude mít drápy.“
„Jsou to mrchy zákefin˘.“
„Upír, fuj. Je to mrtv˘?“
Zavrtûl jsem hlavou. „Jsou jako ‰vábi. Dají se

dohromady skoro z niãeho. MÛÏe‰ chodit?“
„Jo.“
„Nádhera. Vypadneme odsud.“ Zamífiili jsme

k broukovi. Cestou jsem sebral pytlík ropuch
a vysypal jsem je na zem. Pfiihodil jsem k nim i tu,
kterou jsem málem rozmaãkal, a otfiel jsem si
ruku o trávu. 

Billy na mû zamÏoural. „Proã je pou‰tí‰?“
„ProtoÏe jsou skuteãné.“
„Jak to ví‰?“
„Vysrala se mi do dlanû.“
·oupnul jsem Billyho do Modrého brouka

a sedl si za volant. Zpod svého sedadla jsem vytáhl
lékárniãku a podal mu ji. Billy si pfiitiskl obvaz na
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tváfi a zadíval se okénkem na ropuchy. „TakÏe to
znamená, Ïe se to sere?“

„Jo,“ ujistil jsem ho. „Sere se to.“ Chvilku jsem
mlãel a pak jsem dodal: „Zachránil jsi mi Ïivot.“

Pokrãil rameny. Nepodíval se na mû.
„Tu schÛzku jsi domluvil na tfietí? Jak Ïe se

jmenovala? Sommersetová?“ 
Podíval se na mû a na oãích mu bylo vidût, Ïe

by se usmíval, kdyby to ‰lo. „Jo.“
Po‰krábal jsem se na bradû a pfiik˘vl jsem. „Po-

slední dobou jsem se k tomu nûjak nedostal, asi
bych mûl napfied uklidit.“

„To by se ‰iklo,“ souhlasil Billy. 
Vzdychl jsem si. „Nûkdy se chovám jako ma-

gor.“
Billy se zasmál. „Nûkdy. Jsi ãlovûk, jako my

v‰ichni.“
SnaÏil jsem se nastartovat Brouka. Trochu v nûm

hvízdalo, ale nakonec se nechal pfiemluvit. 
V tu chvíli nûco tûÏce Ïuchlo na kapotu. A zase.

Vzápûtí dal‰í rána, tentokrát na stfiechu. 
Najednou se mi zatoãila hlava a udûlalo se mi

tak zle, Ïe jsem kfieãovitû sevfiel volant, abych se
nesesunul pod pedály. Zdálky ke mnû doléhal Bil-
lyho hlas. Ptal se, jestli jsem v pofiádku. Záchvûv
energie rozÈal vzduch, kdyÏ magické síly, které se
obvykle pohybovaly hladce, ti‰e a v mal˘ch dáv-
kách, chaoticky udefiily. 

SnaÏil jsem se potlaãit nepfiíjemné pocity a po-
dafiilo se mi otevfiít oãi. Byla to úplná prÛtrÏ ro-
puch. Pr‰ely tak hustû, Ïe nebe potemnûlo. Pro ty
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chudinky to taky nebyla Ïádná sranda. Padaly
jako kroupy, rozprskávaly se o beton a o karoserii
brouka. Jedna z nich zasáhla pfiední sklo. Oka-
mÏitû se po nûm rozbûhla pavuãina prasklin. ·láp-
nul jsem na plyn, brouk vystfielil a po nûkolika
stech metrech jsem se dostal z toho nadpfiiroze-
ného de‰tû.

Oba jsme rychle oddechovali. Billy mûl pravdu.
To Ïabobití znamenalo, Ïe se dûje nûco velikého.
V magickém smyslu slova. Bílá rada se naveãer
chystala do mûsta, aby diskutovala o válce. Mû ãe-
kala schÛzka s klientkou a upífii si brousili kÛly
(tohle fakt není slovní hfiíãka), protoÏe takhle
otevfieného útoku se je‰tû neodváÏili. 

Zapnul jsem stûraãe. Îabí krev zbarvila vlasové
praskliny ve skle doruda. 

„PaneboÏe,“ vydechl Billy. 
„Jo,“ opáãil jsem. „Nikdy jen nekape, ale vÏdy-

cky rovnou pr‰í.“
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Kapitola druhá

VyloÏil jsem Billyho u jeho bytu poblíÏ kampu-
su. Neãekal jsem, Ïe upír pÛjde na policii nahlásit
ztrátu, ale pfiesto jsem brokovnici pofiádnû otfiel.
Billy ji zabalil do ruãníku, kter˘ jsem mûl za zad-
ním sedadlem Brouka, a vzal ji s sebou, Ïe se jí
nûjak zbaví. Georgia, jeho ‰tíhlounká pfiítelkynû,
na nûho ãekala na balkonû v ãern˘ch ‰ortkách
a ‰arlatové podprsence od plavek. S úÏasnou se-
bejistotou vystavovala na odiv tolik nádhernû
opálené kÛÏe, Ïe pfied rokem bych od ní nûco ta-
kového rozhodnû neãekal. BoÏínku, jak ty dûti
vyrostly.

V okamÏiku, kdy Billy vylezl z auta, vzhlédla
Georgia od knihy a pokrãila nos. Ve‰la do domu
a objevila se ve dvefiích s lékárniãkou v ruce.
S ustaran˘m v˘razem stfielila pohledem po brou-
kovi a pok˘vla mi. Zamával jsem jí a snaÏil jsem
se tváfiit pfiívûtivû. Podle jejího v˘razu jsem vy-
padal v lep‰ím pfiípadû mrzutû. Ve‰li do bytu a já
se odpíchl od chodníku dfiív, neÏ nûkdo pocítí po-
tfiebu se se mnou kamarádit. 

Asi po minutû jsem zastavil, vypnul motor
a podíval se na sebe do zrcátka. 

Byl to ‰ok. Vypadá to asi hloupû, ale doma ne-
mám jediné zrcadlo. Pfiíli‰ mnoho potvor pouÏívá
zrcadla jako okna, nebo dokonce dvefie, proto
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jsem se chtûl nûãeho takového dokonale vyvaro-
vat. T˘dny jsem se nevidûl v zrcadle. 

Vypadal jsem jako drezína po sráÏce s lokomo-
tivou.

Tedy po vût‰í sráÏce neÏ obvykle. 
Obvykle mívám protáhl˘, ostfie fiezan˘ obliãej.

Skoro ãerné vlasy, které ladí s ãern˘ma oãima.
Pod oãima teì byly sytû ‰edé kruhy s ãervenav˘m
nádechem. Rysy mého obliãeje v místech, kde je
nezakr˘valy nûkolik mûsícÛ neudrÏované vousy,
byly stejnû ostré jako hrany vizitky podomního
obchodníka. 

Vlasy jsem mûl pfierostlé a rozcuchané, ale ne
tím sexy zpÛsobem mlad˘ch rockov˘ch hvûzd.
Klidnû bych se mohl Ïivit jako polednice. MÛj
nedbal˘ úães postrádal i tu nejzákladnûj‰í sy-
metrii, protoÏe nûkolik pramenÛ vlasÛ mi spáli-
la zápalná náloÏ, kterou mi nûkdo propa‰oval do
krabice s pizzou. Ale to bylo v dobû, kdy jsem si
je‰tû mohl dovolit objednávat pizzu. KÛÏi jsem
mûl bledou, fiekl bych aÏ tûstovitou. Vypadal
jsem jako oÏivlá Smrtka s kocovinou po dobûh-
nutí Bostonského maratónu. Vypadal jsem una-
venû. Vyhofiele. PouÏitû.

Zase jsem se opfiel. 
Nesná‰ím, kdyÏ nemám pravdu. Ale vypadalo

to, Ïe Billy a vlkodlaci (kristepane, to zní jako
jméno rockové kapely) na to kápli. SnaÏil jsem
se vzpomenout si, kdy jsem si naposledy nechal
ostfiíhat vlasy a kdy jsem se naposledy holil. Spr-
choval jsem se minul˘ t˘den. Nebo ne?
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Roztfiesen˘ma rukama jsem si pfietfiel obliãej.
Dny a noci mi poslední dobou nûjak spl˘valy. Byl
jsem vûãnû zavfien˘ v laboratofii v suterénu bez
oken a mezi vlhk˘mi kamenn˘mi zdmi jsem
sedm dní v t˘dnu bádal. Denní rytmus, pchá. Pfie-
stal jsem rozli‰ovat mezi dnem a nocí. Mûl jsem
hlavu plnou starostí a na takovéhle zbyteãnosti
jsem nemûl kdy. 

Asi pfied devíti mûsíci jsem málem zabil svoji
pfiítelkyni. MoÏná víc neÏ zabil. 

KdyÏ jsem se seznámil se Susan Rodriguezo-
vou, pracovala jako reportérka pro bulvární plá-
tek Midwestern Arcane. Byla jedním z mála lidí,
ktefií byli schopni pfiijmout nadpfiirozeno jako
souãást reality. Hltala kaÏd˘ detail, kaÏd˘ pfiíbûh,
hledala kdejak˘ dÛkaz, kter˘m by podpofiila v‰e-
obecné povûdomí o tûchhle vûcech. Nakonec se
mnou ‰la na mejdan upírÛ. 

A ty zrÛdy ji dostaly.
Billy mûl i v tomhle pravdu. Upífii, Rud˘ dvÛr,

ji zmûnili. MoÏná by bylo pfiesnûj‰í fiíct, Ïe ji na-
kazili. PfiestoÏe technicky vzato byla stále ãlovû-
kem, trpûla jejich dûsivou Ïízní. Jestli ji nûkdy
ukojí, zmûní se úplnû a stane se jednou z nich.
Urãitá ãást z ní zemfie a ona se také promûní ve
zrÛdu. Tûlem i du‰í. 

Proto bádám. Hledám nûjak˘ zpÛsob jak jí po-
moct. Najít nûjakou vakcínu nebo zpÛsob jak jí
vyãistit tûlo. Nûco. Cokoli.

PoÏádal jsem ji o ruku. Odmítla. Pak opustila
mûsto. âtu její kriminální rubriku v Arcane, tak-
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Ïe aspoÀ vím, Ïe je naÏivu. Pfiíspûvky nejspí‰ do
redakce posílá po‰tou. Îádala mû, abych ji nehle-
dal, a tak jsem to neudûlal. Neudûlám to, dokud
nenajdu zpÛsob, jak ji dostat z toho srabu, do kte-
rého jsem ji uvrtal. Na nûco pfiece musím pfiijít.

Je‰tû musí b˘t nûjaká moÏnost. Musí.
Sklonil jsem hlavu a u‰klíbl se tak, aÏ jsem do-

stal bolestivou a palãivou kfieã do obliãeje. Sotva
jsem se dokázal nadechnout a mûl jsem pocit, Ïe
mi celé tûlo hofií marn˘m a zbyteãn˘m plame-
nem. Jsem pfiece ãarodûj. Mûl jsem Susan ochrá-
nit. Mûl jsem ji zachránit. Mûl jsem jí pomoct. Mûl
jsem b˘t chytfiej‰í, rychlej‰í, lep‰í. 

Mûls jí fiíct, Ïe ji miluje‰, dfiív, neÏ bylo pozdû,
viì, Harry?

Nechtûl jsem breãet. Bránil jsem se tomu v‰í si-
lou vÛle a roky v˘cviku, zku‰eností a sebeovládá-
ní. Nebylo by to k niãemu. Nepomohlo by mi to
s nalezením léku pro Susan. 

Byl jsem pfií‰ernû unaven˘.
Obliãej jsem stále svíral v dlaních, nechtûl jsem,

aby nûkdo vidûl, jak breãím. 
Trvalo mi dlouho, neÏ jsem se sebral. Nevím,

jak dlouho to bylo, ale stíny se posunuly a já se
v autû pekl, pfiestoÏe jsem mûl v‰echna okénka
otevfiená. 

Do‰lo mi, jaká je to hloupost, sedût tady na uli-
ci, kde mû ranafii upírÛ mají jako na dlani. Byl
jsem unaven˘, ‰pinav˘ a hladov˘, ale nemûl jsem
ani vindru, abych si koupil nûco k jídlu, a podle
polohy slunce ani ãas na to, abych si zaskoãil
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domÛ uvafiit polévku. Pokud jsem mûl stihnout
schÛzku s paní Sommersetovou. 

Na tu schÛzku jsem musel. I v tom mûl Billy
pravdu. Jestli nezaãnu zase vydûlávat, pfiijdu
o kanceláfi i o byt. V lepenkové krabici nûkde v za-
padlé uliãce toho moc nevybádám. 

Bylo naãase se pohnout z místa. Celkem zbyteã-
nû jsem si prohrábnul slepené vlasy a zamífiil jsem
do kanceláfie. KdyÏ jsem míjel nûjaké hodiny, v‰iml
jsem si, Ïe uÏ mám nûkolik minut zpoÏdûní. âeká-
ním a sv˘m zjevem klientku rozhodnû pfiivedu
v obdivn˘ úÏas. Dnes se mi v˘jimeãnû dafiilo. 

Moje kanceláfi je v centru mûsta. Budova není
bÛhvíco, ale dnes se jevila pro mû aÏ moc dobrá.
ObstaroÏní vrátn˘ u pultu pod schodi‰tûm si mû
zmûfiil a já byl ‰Èastn˘, Ïe si mû zapamatoval z dfií-
vûj‰ka. B˘t tam nûjak˘ nováãek, asi by se mnou
bez okolkÛ vybûhl. Pok˘vl jsem mu, usmál jsem
se a tváfiil se, Ïe mám spoustu práce. Uf.

Cestou ke schodi‰ti jsem minul v˘tah. Visela na
nûm cedulka, Ïe je mimo provoz. V˘tah uÏ nebyl
co dfiív od doby, kdy do jedné kabiny vtrhl ob-
rovsk˘ ‰korpion a nûkdo ji pak vzdu‰n˘m vírem
vystfielil vzhÛru ‰achtou, aby toho obrovského
ãlenovce rozmaãkal o strop. Kabina vzápûtí pro-
létla dolÛ do suterénu a zpÛsobila celkové po‰ko-
zení budovy, coÏ mûlo za následek zv˘‰ení nájmÛ. 

AspoÀ tak nûjak jsem to sly‰el. A nedívejte se
tak na mû. Mohl to b˘t pfiece nûkdo jin˘. Jistû,
sotva to byl zubafi ze ãtvrtého podlaÏí nebo psy-
chiatr ze ‰estého. Nejspí‰ v tom nemá prsty kan-
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celáfi poji‰Èovny v sedmém ani úãetní z devátého
poschodí. MoÏná ani ne právníci z posledního.
MoÏná. Ale ani já automaticky nestojím v pozadí
kaÏdé katastrofy. 

AspoÀ pro to chybí dÛkazy.
Otevfiel jsem dvefie na schodi‰tû a zamífiil ke své

kanceláfii v pátém poschodí. Pro‰el jsem chodbou
kolem tichého bzukotu konzultaãní firmy, která
zabírala vût‰inu patra, a zastavil se u dvefií své
kanceláfie.

Na mléãném skle stálo: HARRY DRESDEN –
âARODùJ. Natáhl jsem ruku ke knoflíku dvefií.
KdyÏ jsem mûl prsty asi deset centimetrÛ od nûho,
pfieskoãila mi do nich jiskra. Zaprskalo to a neby-
lo to nijak pfiíjemné. 

Zarazil jsem se. I kdyÏ sípavá klimatizace budo-
vy pracovala naplno, vzduch zase tak chladn˘
a such˘ nebyl. ¤íkejte si, Ïe jsem paranoidní, ale
nic tak ãlovûka nenauãí opatrnosti jako pokus
o vraÏdu za bílého dne. Znovu jsem se soustfiedil
na náramek a pfiipravil se vztyãit ‰tít, kdyby bylo
tfieba. 

Druhou rukou jsem strãil do dvefií. 
Moje kanceláfi b˘vá obvykle pûknû uklizená.

Nebo si aspoÀ nepamatuju, Ïe by tam byl takov˘
binec jako teì. Vzhledem k tomu, jak málo jsem
se v ní poslední dobou vyskytoval, mi pfiipadalo
nefér, Ïe mohla takhle dopadnout. StÛl u dvefií
se ‰tosem letáãkÛ, na kter˘ch stálo: „Magie pro
hluchonûmé“ nebo „Chce‰ b˘t ãarodûj? Zeptej se
mû jak“, se opile opíral o stûnu. Vût‰ina letáãkÛ

Jim Butcher / Letní rytífi26

Butcher 4 - zlom  28.3.1957 18:51  Stránka 26



byla rozházená po stole a po podlaze. Ve vzduchu
visel nepatrn˘ pach spálené kávy. Jejda. Nevy-
pnul jsem kávovar. MÛj stÛl také pokr˘vala vrst-
va papírÛ a nûkteré zásuvky kartoték byly otev-
fiené. Pofiadaãe byly nastrkané nahoru na skfiínû
nebo vrácené na místo nakfiivo, takÏe ze zásuvek
trãely. Stropní ventilátor mátoÏnû vífiil vzduch
a pfii kaÏdé otáãce v nûm cvaklo. 

Nûkdo se to tu zjevnû snaÏil dát do pofiádku.
Po‰tu jsem mûl úhlednû srovnanou na tfiech hro-
mádkách. Oba kovové odpadkové ko‰e byly po-
dezfiele prázdné. TakÏe Billy a spol. 

Mezi troskami mé kanceláfie stála Ïena. Byla
krásná. Pro takovou krásu muÏi zabíjejí nelep‰í
pfiátele a vydávají se do války. 

Stála vedle stolu, ãelem ke dvefiím, paÏe mûla
zkfiíÏené a lehce se proh˘bala v bocích. Tváfiila se
nedÛvûfiivû. Mûla bílé vlasy. Ne platinové, ne svût-
le blond. Bílé jako sníh, jako nejjemnûj‰í mramor,
staÏené jako lapen˘ oblak, aby odhalovaly linie je-
jího ‰tíhlého krku. Nevím, jak je moÏné, Ïe její
pleÈ vedle tûch vlasÛ vypadala bledá, ale bylo to
tak. Rty barvy zmrazen˘ch moru‰í témûfi trãely
z toho jemného, krásného obliãeje a její ‰ikmé oãi
mûly zelenou barvu, která získala modrav˘ ná-
dech, kdyÏ naklonila hlavu a zadívala se na mû.
Nebyla stará. Nebyla mladá. Byla prostû jenom
okouzlující. 

Mûl jsem co dûlat, aby mi údivem nespadla bra-
da aÏ na podlahu, a pfiinutil jsem mozek k nûjaké
ãinnosti tím, Ïe jsem si prohlíÏel její obleãení. Mûla
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na sobû dokonale stfiiÏen˘ tmavo‰ed˘ kost˘m. Suk-
nû odhalovala z nohou pfiesnû tolik, Ïe bylo tûÏké
se nepodívat, a ãerné lodiãky mûly právû tak vyso-
ké podpatky, aby se vám hlavou zaãaly honit hfií‰-
né my‰lenky. Pod sakem mûla snûhobíl˘ svetfiík
s v˘stfiihem do V. Byl právû tak hlubok˘, Ïe jsem
cítil nutkání pohlédnout, jestli zhluboka d˘chá.
V u‰ích a na hrdle jí záfiily opály vsazené do stfiíb-
ra. Bl˘skaly barvami, které bych u opálÛ neãekal.
Bylo tam pfiíli‰ mnoho ‰arlatové, fialové a temnû
modré. Lak na jejích nehtech opaleskoval stejnû. 

Ucítil jsem její parfém. Byl divok˘, syt˘, tûÏk˘
a sladk˘. Nûco jako orchideje. Srdce se mi rozbu-
‰ilo a testosteronová ãást mozku hofice zalitovala,
Ïe jsem se neosprchoval. Nebo neoholil. Nebo si
aspoÀ nevzal nûco jiného neÏ tepláky. 

Pousmála se a povytáhla jedno svûtle hnûdé
oboãí. Nic nefiíkala, jen mû nechávala civût. 

Jedna vûc byla jasná. Tenhle typ Ïen má pení-
ze. Spoustu penûz. Peníze, kter˘mi mÛÏu zaplatit
nájem, jídlo a moÏná bych se i mohl pra‰tit pfies
kapsu a najmout si nûkoho na úklid bytu. Na oka-
mÏik jsem zaváhal, protoÏe mû napadlo, jestli je
vhodné, aby erudovaného ãarodûje Bílé rady za-
jímala hotovost. Rozhodnutí pfii‰lo bleskovû.

AÈ jdou tajemné kosmické síly k ãertu. Musím
platit nájem.

„Ehm, vy asi budete paní Sommersetová,“
vysoukal jsem ze sebe koneãnû. Nikdo nezvlá-
dá spoleãenskou konverzaci líp neÏ já. Kdybych
byl peãlivûj‰í, byl bych asi o nûco zakopl, abych
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je‰tû umocnil dobr˘ dojem. „Já jsem Harry
Dresden.“

„¤ekla bych, Ïe máte zpoÏdûní,“ odvûtila. Hlas
Sommersetové byl stejn˘ jako její obleãení: boha-
t˘, sugestivní, kultivovan˘. Její angliãtina mûla
pfiízvuk, kter˘ jsem nedokázal zafiadit. Snad ev-
ropsk˘. Rozhodnû zajímav˘. „Vá‰ asistent mi fiekl,
kdy mám pfiijít. Nerada ãekám, tak jsem ‰la do-
vnitfi.“ Pohlédla na mÛj stÛl a pak zpátky na mû.
„Skoro toho lituji.“

„Jo. Nesly‰el jsem vás pfiicházet, dokud…“ Zne-
chucenû jsem se rozhlédl po kanceláfii a zabouchl
za sebou dvefie. „Vím, Ïe tohle vypadá trochu ne-
profesionálnû.“

„Dá se fiíci.“
Pfie‰el jsem k jednomu z kfiesel pfied stolem,

které tu mám pro klienty, a rychle je oãistil. „Po-
saìte se, prosím. Dáte si kávu nebo nûco?“

„Asi by to nebylo pfiíli‰ hygienické. Proã risko-
vat?“ Posadila se na kraj kfiesla a záda mûla rovná
jako pravítko. Zatímco jsem obcházel stÛl, ne-
spou‰tûla ze mû oãi. Cítil jsem na sobû chlad a tíhu
jejího pohledu. Posadil jsem se a stále jsem se
mraãil. 

„Ráda riskujete?“
„Ráda si svá rizika pojistím,“ zamumlala. „Na-

pfiíklad vy, pane Dresdene. Pfii‰la jsem, abych se
rozhodla, jestli mám na va‰e schopnosti vsadit
hodnû velikou ãástku.“ Odmlãela se a pak doda-
la: „Zatím jste na mû neudûlal dojem, co by stál za
zlámanou gre‰li.“
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Opfiel jsem se lokty o desku stolu a spojil prsty
do stfií‰ky. „Jo. Já vím, Ïe tady s tím kolem musím
vypadat trochu jako…“

„Zoufalec?“ pomohla mi s v˘bûrem vhodného
v˘razu. „Nûkdo, kdo má zjevnû plnou hlavu ji-
n˘ch záleÏitostí.“ Pok˘vla k obálkám srovnan˘m
na mém stole. „Nûkdo, kdo brzy pfiijde o kance-
láfi, kdyÏ rychle nezaplatí dluhy. Myslím, Ïe po-
tfiebujete práci.“ Zaãala se zvedat. „KdyÏ si nedo-
káÏete poradit s takov˘mi drobnostmi, pochybuji,
Ïe mi budete k nûãemu dobr˘.“

„Poãkejte,“ vyhrkl jsem a vstal. „Prosím. AspoÀ
mi fieknûte, o co jde. „KdyÏ si budu myslet, Ïe
bych vám mohl pomo…“

Zdvihla bradu a nenucenû mû pfieru‰ila. „Ale o to
tu pfiece nejde. Jde o to, jestli já si budu myslet, Ïe
mi mÛÏete pomoci. Zatím jste mû nûjak nepfiesvûd-
ãil.“ Odmlãela se a znovu se posadila. „Ale…“

Také jsem se posadil a sledoval ji pfies stÛl.
„Ale?“

„Nûco jsem sly‰ela o lidech s va‰imi schopnost-
mi, pane Dresdene. O schopnosti dívat se lidem
do oãí.“

Naklonil jsem hlavu. „Nefiíkal bych tomu
schopnost. Je to prostû náhoda.“

„DokáÏete do nich nahlédnout? ¤íkáte tomu
pohled do du‰e, ne?“

Opatrnû jsem pfiik˘vl a zaãal jsem si dávat jed-
notlivé stfiípky dohromady. „Ano.“

„Odhalujete jejich pravou povahu? Vidíte prav-
du o ãlovûku, na kterého se díváte?“
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„A oni vidí do mû. Ano.“
Mile se pousmála. „Tak se podíváme jeden do

druhého, pane Dresdene. Pak budu vûdût, jestli
mi mÛÏete b˘t uÏiteãn˘. To mû jistû nebude nic
stát.“

„Tím bych si nebyl tak jist˘. Je to nûco, ãeho se
uÏ nikdy nezbavíte.“ Jako jizvy po slepém stfievu
nebo ple‰atosti. KdyÏ se nûkomu podíváte do
du‰e, nezapomenete na to. Nikdy. Pfiestávalo se
mi to líbit. „Myslím, Ïe to není dobr˘ nápad.“

„Proã ne?“ naléhala. „Nepotrvá to pfiece dlou-
ho, Ïe ne, pane Dresdene?“

„O to vÛbec nejde.“
Stiskla rty. „Aha. TakÏe kdyÏ mû omluvíte…“
Tentokrát jsem pfieru‰il já ji. „Paní Sommerse-

tová, fiekl bych, Ïe jste mû ‰patnû odhadla.“
Oãi se ji zaleskly a na okamÏik vyplul na povrch

chladn˘, odtaÏit˘ hnûv. „Ach?“
Pfiik˘vl jsem. Otevfiel jsem zásuvku stolu a vy-

táhl odtamtud list papíru. „Jo. Poslední dobou
toho na mû bylo trochu moc.“

„Asi je vám jasné, jak málo mû to zajímá.“
Vzal jsem pero, od‰rouboval uzávûr a poloÏil

je vedle papíru. „Hmm. Tak jste pfii‰la sem. Bo-
hatá a okouzlující. To je pfiíli‰ dobré, neÏ aby to
byla pravda.“

„A?“
„Pfiíli‰ dobré, neÏ aby to byla pravda,“ zopako-

val jsem. Vytáhl jsem ze zásuvky revolver ráÏe
.44, namífiil na ni a natáhl úderník. „Myslete si, Ïe
jsem blázen, ale poslední dobou mám za to, Ïe
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kdyÏ je nûco pfiíli‰ dobré, neÏ aby to byla pravda,
tak to zfiejmû pravda není. PoloÏte ruce na stÛl,
prosím.“

Povytáhla oboãí a vykulila ty nádherné oãi, aÏ
bylo vidût celé bûlmo. PoloÏila dlanû na stÛl
a polkla. „Co to má znamenat?“

„Jenom si ovûfiuji teorii.“ Stále jsem ji sledoval
a mífiil jsem na ni. Otevfiel jsem dal‰í zásuvku.
„Víte, v poslední dobû jsem tady mûl nepfiíjemné
náv‰tûvníky. To mû pfiimûlo zamyslet se nad tím,
jak˘ druh potíÏí mÛÏu oãekávat. A myslím si, Ïe
jsem vás vyhmátnul.“

„Netu‰ím sice, o ãem to mluvíte, pane Dresde-
ne, ale jsem si jista…“

„·etfiete si to.“ Hrabal jsem v ‰uplíku, dokud
jsem nena‰el, co jsem potfieboval. Vzápûtí jsem
vyndal star˘ Ïelezn˘ hfiebík a poloÏil ho na stÛl. 

„Co je to?“ ‰pitla.
„Rozhodující zkou‰ka,“ opáãil jsem. 
Pak jsem do hfiebíku lehce cvrnknul a poslal

jsem ho po stole k jejím dokonale pûstûn˘m ru-
kám. 

Nepohnula se aÏ do okamÏiku, kdy se jí hfiebík
uÏ uÏ dot˘kal, ale pak nepostfiehnutelnû rychle
uskoãila na dva kroky od stolu a pfievrátila kfies-
lo. Hfiebík se dokutálel k hranû stolu a s cinknu-
tím dopadl na podlahu. 

„Îelezo,“ fiekl jsem. „Chladné Ïelezo. Víly je ne-
mají rády.“

Její tváfi ztratila jak˘koli v˘raz. V jednu chvíli
z ní ãi‰ela arogantní pfiezíravost, bohorovná nad-
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fiazenost, bezstarostná sebejistota. To v‰echno
prostû zmizelo a zÛstal chlad, pÛvab, odtaÏitost
a nedostatek jak˘chkoli emocí, ãehokoli zfietel-
nû lidského. 

„Dohoda s mojí kmotrou vypr‰í aÏ za nûkolik
mûsícÛ,“ fiekl jsem. „Rok a den mû musí nechat
na pokoji. Tak znûla úmluva. Jestli se z ní snaÏí
vykroutit, budu se zlobit.“

Nastalo dlouhé ticho a ona mû pofiád pozoro-
vala. Bylo to zneklidÀující. Taková krásná tváfi,
a pfiitom tak cizí, jako kdyby se za ní skr˘valo
nûco, co se mnou nemá témûfi nic spoleãného,
a ani se to nijak nesnaÏilo, abych porozumûl. Pfii
pohledu na tu prázdnou masku bez v˘razu se mi
svíralo hrdlo a mûl jsem co dûlat, aby se mi ruka
s revolverem netfiásla. Pak ale udûlala nûco, co mû
vydûsilo je‰tû víc.

Pousmála se. Byl to úsmûv krut˘ jako zubat˘
nÛÏ. KdyÏ promluvila, mûla stejnû krásn˘ hlas
jako pfiedtím. Byl ale prázdn˘, tich˘ a stra‰ideln˘.
Mûl jsem nutkání naklonit se blíÏ, abych ji lépe
sly‰el. „Mazané,“ za‰eptala. „Ano. Nenecháte se
rozpt˘lit a stále dokáÏete uvaÏovat. Pfiesnû tohle
potfiebuji.“

Po zádech mi pfiebûhl mráz. „Nestojím o Ïádné
potíÏe,“ fiekl jsem. „Prostû odejdûte a oba budeme
pfiedstírat, Ïe se nic nestalo.“

„Ale ono se stalo,“ pokraãovala polohlasem a to
samo staãilo, aby se v místnosti citelnû ochladilo.
„Prohlédl jste závojem. Prokázal jste schopnosti.
Jak jste to dokázal?“
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„Statika v knoflíku dvefií,“ odpovûdûl jsem.
„Mûlo b˘t zamãeno. Nemohla jste si dvefie otevfiít,
proto jste musela projít skrz nû. A vyh˘bala jste se
m˘m otázkám, namísto abyste na nû jednodu‰e
odpovídala.“

Pfiik˘vla. „Pokraãujte,“ vybídla mû stále s t˘mÏ
úsmûvem. 

„Nemáte kabelku. Jen málo Ïen si vyjde ven
v kost˘mku za tfii tisíce dolarÛ, ale bez kabelky.“

„Hmm,“ zavrnûla. „Ano. Vy budete ten prav˘,
pane Dresdene.“ 

„Nevím, o ãem to mluvíte,“ opáãil jsem. „Ne-
hodlám se zab˘vat vílami.“

„Nechci, abyste mi tak fiíkal, pane Dresdene.“ 
„To se dá snadno zafiídit. Odejdûte z mojí kan-

celáfie.“
„Jistû víte, pane Dresdene, Ïe my, aÈ malé, ãi

velké, musíme mluvit pravdu.“
„To ale nesníÏilo va‰i schopnost klamat.“
V oãích se jí zalesklo a já vidûl, jak se jí kruho-

vé zorniãky smrtelníkÛ protáhly do koãiãích ‰tûr-
bin. Bez mrknutí mû pozorovala. „Ale uÏ jsem
fiekla. Chci si vsadit. A chci si vsadit na vás.“

„Hmm. CoÏe?“
„Îádám va‰e sluÏby. Bylo ukradeno nûco vzác-

ného a já chci, abyste to získal nazpátek.“
„Ujasníme si to,“ fiekl jsem. „Vy po mnû chce-

te, abych vám vrátil ukradenou vûc?“
„Ne mnû,“ za‰eptala. „Právoplatn˘m majite-

lÛm. Chci, abyste na‰el a chytil zlodûje a obhájil
mû.“
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„To si udûlejte sama,“ odvûtil jsem.
„V této záleÏitosti nemohu jednat sama. Proto

jsem si vás zvolila jako svého vyslance. Agenta.“
Rozesmál jsem se. V její bledé, dokonalé tváfii

se objevilo nûco nového. Vztek. Chladn˘ a dûsiv˘.
Zaleskl se jí v oãích a mnû smích zamrzl v hrdle.
„To asi nepÛjde. S va‰í rasou uÏ nedûlám Ïádné
dohody. Dokonce ani nevím, kdo jste.“

„Drahé dítû,“ za‰evelila mrazivû. „Dohoda uÏ
byla uzavfiena. Vymûnil jste svÛj Ïivot, svÛj maje-
tek, svoji budoucnost za sílu.“

„Jo. Se svojí kmotrou. A stále jsou tu pochyb-
nosti.“

„UÏ ne,“ opáãila. „Dokonce i ve svûtû smrtelní-
kÛ mohou dluhy a závazky pfiecházet z ruky do
ruky. Odkoupení dluhu, chápete?“

Sevfiel se mi Ïaludek. „O ãem to mluvíte?“
Ukázala ostré, bílé zuby, ale nebyl to úsmûv. „Vá‰

dluh, smrtelné dítû, byl prodán. Já ho koupila. Jste
mÛj. A vy mi s touhle záleÏitostí pomÛÏete.“

PoloÏil jsem revolver na stÛl a otevfiel jsem hor-
ní zásuvku. Vytáhl jsem nÛÏ na dopisy, obyãejn˘
krám s tûÏkou plochou ãepelí a rukojetí jako od
‰roubováku. „M˘líte se,“ fiekl jsem a odmítav˘ tón
mého hlasu byl dokonale srozumiteln˘ i mnû.
„Tohle by moje kmotra nikdy neudûlala. Je mi na-
prosto jasné, Ïe se mû snaÏíte podvést.“

S úsmûvem mû pozorovala a oãi jí záfiily. „Roz-
hodnû vás pfiesvûdãím o opaku.“

Moje levá dlaÀ plácla do stolu. Pfiekvapenû
jsem sledoval, jak jsem pravou rukou sevfiel nÛÏ
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jako v nûjakém krváku. V hrÛze jsem se snaÏil
ruku zadrÏet, upustit nÛÏ, ale paÏe se chovaly,
jako kdyby patfiily nûkomu jinému. 

„Poãkat!“
Podívala se na mû s chladn˘m, odtaÏit˘m zá-

jmem. 
V‰í silou jsem si zabodl nÛÏ na dopisy do hfibe-

tu ruky. Mám jenom obyãejn˘ kanceláfisk˘ stÛl.
Ocel snadno projela masem mezi palcem a uka-
zovákem a zabodla se hluboko do desky stolu.
PaÏí mi prolétla bolest a z rány se zaãala valit krev.
SnaÏil jsem se bojovat, ale panikafiil jsem a nebyl
jsem ve stavu, abych se pfiíli‰ ovládal. Zaskuãel
jsem. Pokusil jsem se nÛÏ vytrhnout, ale ruka se
jen otoãila a zakroutila noÏem proti smûru hodi-
nov˘ch ruãiãek. 

Bolest mû úplnû odrovnala. Nedokázal jsem se
ani nadechnout, natoÏ zajeãet. 

Îena, víla, se natáhla a sundala mi prsty z noÏe.
Pak ho prudk˘m, rozhodn˘m pohybem vytrhla
a poloÏila na stÛl. Cel˘ se leskl mou krví. „Víte to
stejnû dobfie jako já, ãarodûji. Kdybyste nebyl
mÛj, nemûla bych nad vámi takovou moc.“

V tu chvíli jsem vûdûl pfiedev‰ím to, Ïe mû bolí
ruka, ale podvûdomí fiíkalo, Ïe má pravdu. Víly
do vás jen tak nevstoupí, nehrají si na loutkáfie.
Musíte jim to dovolit. Já jsem to v dfiívûj‰ích le-
tech dovolil své kmotfie Lee, kdyÏ jsem byl mlad-
‰í a hloupûj‰í. Vloni jsem ji vy‰oupnul a vymínil
si odklad jejího slibu, Ïe mû bude chránit rok
a den. 
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Ale teì pfiedala otûÏe nûkomu jinému. Nûko-
mu mimo dohodu.

Pohlédl jsem na ni. „Kdo jste?“ zavrãel jsem,
protoÏe bolestí a vztekem jsem nedokázal nor-
málnû promluvit. 

Îena kreslila opaleskujícím nehtem v mé krvi na
stole. Nenucenû zdvihla ruku k ústÛm a dotkla se
nehtem jazyka. Usmála se. Pomalu, smyslnû a ne-
lidsky. „Mám mnoho jmen,“ fiekla polohlasem.
„Ale mÛÏete mi fiíkat Mab. Královna Vûtru a Tem-
noty. Vládkynû Zimního dvora Sidhe, Zemû víl.“
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Kapitola tfietí

V Ïaludku se mi usadil balvan. 
Královna víl. Královna víl je v mé kanceláfii. Já

se dívám na královnu víl. Mluvím s královnou víl. 
A ona mû drÏí v hrsti.
A to jsem si myslel, Ïe uÏ jsem dávno na se-

znamu ohroÏen˘ch druhÛ. 
Mít strach mÛÏe b˘t doslova to samé, jako na-

pít se ledové vody. Polknete, chlad vám sklouzne
do krku a rozlije se hrudí. Strach vám sebere dech
a pfiinutí srdce usilovnû tlouct ve chvíli, kdy by
nemûlo, neÏ se rozleze do bfiicha a bokÛ a zane-
chá po sobû tfias. Pak zamífií do stehen a kolen
(kde se obãas rozpaãitû zastaví) a zbaví síly dlou-
hé svaly, které si do té chvíle myslely, Ïe je pou-
Ïijete pfii braní nohou na ramena.

Polkl jsem pofiádn˘ dou‰ek strachu a upíral oãi
na vraÏednû krásnou vílu, která teì stála na dru-
hé stranû stolu. 

Mab se usmála. 
„Ano,“ za‰eptala. „Je moudré mít strach. Rozumût

alespoÀ ãásteãnû. Jaké to je, vûdût, co víte, dítû?“
„Pfiipadám si jako Tokio, kdyÏ se na pláÏi obje-

vila Godzilla,“ fiekl jsem mnohem roztfiesenûj‰ím
a ti‰‰ím hlasem, neÏ by se mi bylo zamlouvalo. 

Mab naklonila hlavu a sledovala mû se stále
stejn˘m úsmûvem. MoÏná tu naráÏku nepocho-
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pila. MoÏná se jí nelíbí, Ïe ji pfiirovnávám ke tfii-
cetipatrové je‰tûrce. Nebo se jí to naopak líbí. Jak
to mám vûdût? VÏdyÈ mi dûlá potíÏe vyznat se
v lidsk˘ch Ïenách.

Nedíval jsem se jí do oãí. UÏ jsem nemûl strach
z pohledu do du‰e. Aby byl moÏn˘, musejí mít
du‰i obû strany. Ale kdyÏ se díváte do oãí moc
dlouho, mÛÏe se vám pfiihodit spousta vûcí. To za-
hrnuje v‰echny moÏné emoce a metafory. Díval
jsem se jí na bradu, ruka mû pálila a mlãel jsem,
protoÏe jsem mûl strach.

Nesná‰ím, kdyÏ se bojím. Nenávidím to víc neÏ
cokoli na svûtû. Nesná‰ím, kdyÏ jsem bezmocn˘.
Také nesná‰ím, kdyÏ mû nûkdo tr˘zní, a Mab mi
mÛÏe klidnû vrazit pûst do krku a chtít moje stra-
venky. 

Stfiet s královnou víl je zlá vûc. Hodnû zlá vûc.
ProtoÏe jsem sotva mohl povolat nûjakého om‰e-
lého dávného boha nebo se za‰títit samotnou
Bílou radou, nedalo se oãekávat, Ïe narazím na
nûco s takov˘m mnoÏstvím hrubé síly, jak˘m dis-
ponovala Mab. Mohl jsem jí u‰tûdfiit magick˘
úder na úrovni nemluvnûte, zkusit ji dostat od-
sud, ale i kdybychom byli na stejné úrovni, po-
chybuji, Ïe bych jí aspoÀ rozcuchal vlasy. A ona
mû mûla v hrsti, podléhal jsem jejímu magickému
vedení. Mohla moje obrané linie prorazit praktic-
ky ãímkoli a já bych s tím vÛbec nic nenadûlal. 

Násilníci mû dovedou pofiádnû vytoãit a je
o mnû známo, Ïe kdyÏ mám vztek, chovám se ne-
pfiedloÏenû. 
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„ZapomeÀte na to,“ vyhrkl jsem zanícenû.
„Îádná dohoda. Skonãete to a odprásknûte mû.
NezapomeÀte za sebou zamknout.“

Moje odpovûì se jí zfiejmû nijak nedotkla. Zkfií-
Ïila paÏe na prsou a zamumlala: „Takov˘ hnûv. Ta-
kov˘ Ïár. Ano. Sledovala jsem, jak jste loÀského
podzimu vy‰achoval svoji kmotru z Leanansidhe.
Jen málo smrtelníkÛ by to dokázalo. OdváÏné.
Drzé. Obdivuji takov˘ druh síly, ãarodûji. Takovou
sílu potfiebuji.“

·átral jsem po stole, dokud jsem nena‰el kra-
biãku s kapesníky. Pfiitiskl jsem si jich hrst na
ránu. „Je mi srdeãnû jedno, co chcete. Nebudu va-
‰ím vyslancem nebo ãímkoli jin˘m, pokud mû
k tomu nepfiinutíte. A v tom pfiípadû vám asi ne-
budu moc platn˘. TakÏe udûlejte, kvÛli ãemu jste
pfii‰la, nebo vypadnûte z mé kanceláfie.“

„Nemûlo by vám to b˘t jedno, pane Dresdene,“
opáãila Mab. „ProtoÏe se vás to pfiímo t˘ká. Kou-
pila jsem vá‰ dluh, abych vám uãinila nabídku.
Abych vám dala ‰anci osvobodit se od závazkÛ.“ 

„Jasnû, dobfie. UÏ s tím pfiestaÀte. Nemám zá-
jem.“

„MÛÏete slouÏit, ãarodûji, nebo poslouÏit. Jako
potrava. Nechcete se osvobodit?“

OstraÏitû jsem se na ni podíval. Hlavou se mi
honila pfiedstava, jak se otáãím na roÏni s jablkem
v hubû. „Jak to myslíte, osvobodit?“

„Osvobodit,“ fiekla a obalila to slovo rty barvy
zmrzl˘ch moru‰í tak, Ïe k nim moje oãi samy
sklouzly. „Osvobodit se od vlivu Sidhe, od pout
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sv˘ch závazkÛ nejprve k Leanansidhe a teì ke
mnû.“

„V‰echno se spláchne a pak pÛjdeme kaÏd˘
svojí cestou?“

„Pfiesnû tak.“
Podíval jsem se na svoji bolavou ruku a za-

mraãil jsem se. „Netu‰il jsem, Ïe se tak berete
o svobodu, Mab.“

„Nemûl byste tolik pfiedpokládat, ãarodûji.
ZboÏÀuji svobodu. KaÏd˘, kdo ji nemá, ji chce.“

Zhluboka jsem se nadechl a snaÏil se ovládnout
bu‰ení srdce. Nemohl jsem dovolit, aby za mû mys-
lel strach nebo hnûv. Instinkty mi fiíkaly, abych po-
padl revolver a zaãal stfiílet, ale musel jsem pfiem˘‰-
let. To je jedin˘ zpÛsob, jak se mÛÏete víly zbavit. 

Mab se nacházela na takové úrovni, Ïe byla
schopna svoji nabídku splnit. Cítil jsem to tak
zfietelnû, vnitfinû, Ïe nezb˘valo Ïádné místo na
pochyby. KdyÏ na její nabídku pfiistoupím, moh-
la by mi dát volnost. Cena mÛÏe b˘t vysoká.
K tomu se je‰tû nedostala. A víly si obvykle poji-
stí, aby vás dal‰í dohody uvrtaly je‰tû hloubûji,
namísto toho, aby vám daly svobodu. Tu má‰, ãer-
te, kropáã. 

Cítil jsem, Ïe ze mû Mab nespou‰tí oãi. Já Twee-
tie, ona Sylvester. To pfiirovnání mi zvedlo nála-
du. Obecnû vzato, Tweetie nakonec vÏdycky Syl-
vestrovi nakope prdel.

„Tak dobfie. Poslouchám.“
„Jde o tfii úkoly,“ fiekla Mab polohlasem a zvedla

tfii prsty ku pomoci. „Obãas vás o nûco poÏádám.
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AÏ splníte tfii má pfiání, bude vá‰ závazek vÛãi
mnû splacen.“

V místnosti se na chvíli rozhostilo ticho. Roz-
paãitû jsem zamÏoural. „To je v‰echno?“

Mab pfiik˘vla.
„Jakékoli tfii úkoly? Jakákoli tfii pfiání?“
Mab pfiik˘vla.
„Jenom tohle? TotiÏ, fiekla jste to tak, jako

kdyby staãilo, abych vám tfiikrát podal sÛl, a je vy-
malováno.“

Stále mû bez mrknutí sledovala tûma ledovû
modr˘ma oãima. „Pfiijímáte?“

Pomalu jsem si zamnul ústa a v hlavû mi to
‰rotovalo. Na první pohled to podle stavu vûcí
vypadalo jako jednoduchá dohoda. Ale vûci se
mohly pofiádnû zkomplikovat. Mab mi nabídla
velik˘ balík, navonûn˘ a naãinãan˘ jako dárek
pod stromeãek. 

CoÏ znamenalo, Ïe bych byl trouba jako hrom,
kdybych v nûm nehledal Ïiletky a kyanid. 

„Já rozhodnu, které pfiání splním a které ne?“
„Dokonce i to.“
„A kdyÏ odmítnu úkol, nepfiijde z va‰í strany

Ïádn˘ trest ani odveta.“
Naklonila hlavu a pomalu mrknula. „Souhla-

sím. Vy, ne já, urãíte, kter˘ úkol splníte.“
Napadla mû je‰tû jedna vûc, pfiinejmen‰ím.

„A uÏ Ïádné prodávání dluhu. Nebo Ïe si hvízd-
nete na své lokaje, aby mû ztloukli nebo obtûÏo-
vali namísto vás. Tohle zÛstane jenom mezi námi
dvûma.“
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Rozesmála se a znûlo to tak vesele, ãistû a nád-
hernû jako zvonky, které mi nûkdo je‰tû zvonící
pfiitiskl na zuby. „Jako to dûlala va‰e kmotra. KdyÏ
mû dvakrát dobûhnete, je to moje vina, ãarodûji.
Souhlasím.“

Olízl jsem si rty a pfiem˘‰lel, aÏ se ze mû koufii-
lo. Nechal jsem jí je‰tû nûjaká zadní vrátka? MÛÏe
se mi dostat na kÛÏi je‰tû jin˘m zpÛsobem?

„Tak co, ãarodûji? Dohodnuto?“
Zalitoval jsem, Ïe nejsem o trochu míÀ unave-

n˘ nebo rozbolavûl˘. Po událostech dne‰ního dne
a pfied nadcházejícím veãerním zasedáním Rady
jsem nebyl zrovna v prvotfiídní formû na vyjed-
návání. Ale jedno jsem vûdûl jistû. Pokud se ne-
vymaním z Mabin˘ch pout, budu mrtv˘ nebo
nûco je‰tû hor‰ího, a to hezky rychle. Lep‰í jednat
chybnû, neÏ nejednat vÛbec a nechat se jen tak
mimochodem zamáãknout. 

„Dobfie, dohodnuto.“ KdyÏ jsem to fiekl, pro-
bûhlo mi od krku dolÛ po zádech lehké zamrazení.
Moje zranûná ruka sebou cuknula. Zabolelo to.

Mab zavfiela oãi, roztáhla tmavé rty do koãiãí-
ho úsmûvu a naklonila hlavu. „Dobfie.“

Víte, jak se zatváfií Wile E. Coyote, kdyÏ v plné
rychlosti pfiebûhne okraj útesu a uvûdomí si, co
udûlal? Nepodívá se dolÛ, ale ‰mátrá kolem sebe
‰piãkou chodidla a tûsnû pfied tím, neÏ spadne, se
zatváfií pfií‰ernû vydû‰enû. 

Tak pfiesnû takhle jsem musel vypadat. Vím, Ïe
právû tak jsem se cítil. Ale nedalo se s tím nic dû-
lat. MoÏná, Ïe kdybych nezaãal ‰mátrat po pevné
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zemi pod nohama, bûÏel bych pofiád dál. Díval
jsem se stranou a snaÏil se o‰etfiit si nûjak ruku.
Stále v ní cukalo a dezinfekce rány bude pofiádnû
‰típat. Ale zdálo se, Ïe ‰ití nebude potfieba. Trochu
malá útûcha. 

Na stÛl dopadla hnûdá obálka. KdyÏ jsem vzhlédl,
uvidûl jsem, Ïe si Mab natahuje rukaviãky. 

„Co je to?“
„Moje pfiání,“ fiekla. „Uvnitfi jsou podrobnosti

o smrti jednoho muÏe. Chci, abyste mû oãistil od
podezfiení tím, Ïe najdete jeho vraha a vrátíte, co
mu bylo ukradeno.“

Otevfiel jsem obálku. Uvnitfi byla ãernobílá fo-
tografie na lesklém papíru dvacet krát pûtadvacet
centimetrÛ. Na ní bylo tûlo. Star˘ muÏ leÏel pod
schodi‰tûm, krk mûl zvrácen˘ v ostrém úhlu. Mûl
rozcuchané bílé vlasy a na sobû tvídové sako.
K fotografii byl pfiiloÏen˘ ãlánek z Tribune, nade-
psan˘: MÍSTNÍ UMùLEC ZEM¤EL P¤I NOâNÍ
NEHODù. 

„Ronald Reuel,“ fiekl jsem, kdyÏ jsem zbûÏnû
pfiejel oãima po ãlánku. „Sly‰el jsem o nûm. Mys-
lím, Ïe mûl ateliér v Bucktownu.“ 

Mab pfiik˘vla. „Oslavovali ho jako vizionáfie
amerického v˘tvarného umûní. I kdyÏ si myslím,
Ïe ten termín pouÏívali ponûkud lehkováÏnû.“

„Tady stojí stvofiitel svûtÛ fantazie. Myslím, Ïe
kdyÏ je po smrti, budou o nûm fiíkat samé pûkné
vûci.“ Doãetl jsem ãlánek do konce. „Policie tvrdí,
Ïe to byla nehoda.“

„Nebyla,“ opáãila Mab. 
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