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M˘m netefiím a synovcÛm: Craigovi, Emily, 
Dannymu, Ellie, Gabrielovi, Lori, Annû, Mikeymu,

Kaitlyn, Gretû, Fosterovi a dûÈátku, 
které teprve dostane jméno. Doufám, 

Ïe aÏ vyrostete, bude vás ãtení bavit stejnû 
jako va‰eho str˘ãka. 
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Podûkování

Velice rád bych podûkoval spoustû lidí za jejich
neutuchající podporu, povzbuzování a trpûlivost
s mou osobou. Jsou to: June a Joy Williamsovi
z Buzz Multimedia, editorka Jen, agentka Jen
a dal‰í pfiíslu‰nice nûÏného pohlaví jménem Jen,
které jsem vynechal, lidé na e-mailovém sezna-
mu McAnallyho, obyvatelé útulku Beta-Foo,
umûlci (v‰eho druhu), ktefií se mnou spolupraco-
vali a inspirovali mû. A koneãnû v‰ichni kritici,
ktefií hodnotili mé práce. Dokonce i ty nejhor‰í
kritiky byly uÏiteãné. Jsem vám v‰em zavázán, Ïe
jste si na‰li ãas.

Musím se také zmínit o své rodinû a její pod-
pofie (nebo pfiinejmen‰ím trpûlivosti). Usadil jsem
se v Independence a v‰ichni z rodiny dûlají tolik
vûcí, Ïe je tady ani nemÛÏu vypsat. Ale chci vám
v‰em podûkovat za lásku a nad‰ení. Jsem ‰Èastn˘
ãlovûk. 

Shannon a JJ si jako vÏdy zaslouÏí zvlá‰tní
zmínku. Îijí tady a zaslouÏí si to. Stejnû jako ná‰
bi‰onek Frost, díky nûmuÏ mi pfii psaní nikdy ne-
zmrznou nohy. 

Butcher 6 - zlom  1.9.1956 10:02  Stránka 7



Butcher 6 - zlom  1.9.1956 10:02  Stránka 8



Kapitola první

Budova byla v plamenech, ale nebylo to mojí vi-
nou.

Hnal jsem se chodbou k hlavním dvefiím staré
opu‰tûné ‰koly na jihozápadním pfiedmûstí Chi-
caga. KdyÏ jsem zah˘bal za roh, podráÏky bot se
mi smekaly na dlaÏbû. Do pra‰né chodby proni-
kalo svûtlo ze vzdálené pouliãní lampy a ve dve-
fiích tfiíd se choulily potmû‰ilé stíny. 

V náruãi jsem vlekl krásnû vyfiezávanou dfievû-
nou truhlu velikosti ko‰e na prádlo a pod její tí-
hou mû palãivû bolela ramena. Do kaÏdého mû uÏ
nûkdy stfielili a palãivost rychle pfiecházela v kru-
tû bolestivé bodání. Ta zatracená truhla byla tûÏ-
ká sama o sobû, a navíc nebyla prázdná.

Uvnitfi byl chumel u‰at˘ch, ‰edoãern˘ch ‰tûÀat,
která kÀuãela, jak létala z rohu do rohu. Jedno ze
‰tûÀat, které si uÏ pfii nûjakém ‰tûnûãím dobro-
druÏství staãilo natrhnout ucho, bylo stateãnûj‰í,
nebo naopak hloupûj‰í, neÏ jeho kolegové. Drá-
palo se ven tak dlouho, dokud packami nenad-
zvedlo víko, a teì úpûnlivû po‰tûkávalo, kÀuãelo
a upíralo veliké ãerné oãi nûkam za mû.

Zrychlil jsem a mÛj ãern˘ koÏen˘ kabát mû
pleskal do kolen. V okamÏiku, kdy jsem usly‰el
‰ustûní a svi‰tûní, jsem prudce uhnul doleva. Ko-
lem mû prolétla koule nûjaké odpornû páchnou-
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cí hmoty, obklopená Ïlutobíl˘m plamenem. Do-
padla pár metrÛ mimo a po explozi po ní zÛstala
kaluÏ nenasytného ohnû. 

SnaÏil jsem se jí vyhnout, ale moje boty byly
podle v‰eho urãené jenom k chÛzi, ne ke sprintu
po zaprá‰en˘ch dlaÏdicích. PodráÏky podklouzly
a já se porouãel na zem. Kontroloval jsem pád
aspoÀ do té míry, Ïe jsem klouzal zády k plame-
nÛm. Chvilku mi bylo horko, ale ochranná kouz-
la, kter˘mi jsem plá‰È opfiedl, mû ochránila pfied
popáleninami.

Proti mnû vylétla dal‰í prskající plamenná kou-
le a já jen tak tak uhnul. Ta hmota se na v‰echno
lepila jako napalm a hofiela nadpfiirozen˘m Ïá-
rem. V temn˘ch chodbách za mnou uÏ spálila na
‰kváru tucet plechov˘ch skfiínûk. 

Bfieãka mû trefila do levé lopatky, sklouzla po
ochrann˘ch kouzlech plá‰tû a rozcákla se na stûnû.
Mimodûk jsem sebou trhnul, ztratil rovnováhu
a pustil víko truhly. Tlustá ‰tûÀata se vysypala na
podlahu a Ïalostn˘m kÀuãením volala o pomoc. 

Ohlédl jsem se.
StráÏní démoni vyhlíÏeli jako morbidní purpu-

roví ‰impanzi s párem ãern˘ch havraních kfiídel
na zádech. Tûmhle tfiem se nûjak podafiilo unik-
nout z m˘ch peãlivû spfieden˘ch ochromujících
kouzel a byli mi v patách. Za vydatné pomoci kfií-
del se za mnou hnali dlouh˘mi skoky. 

Jeden z nich si právû sáhl mezi kfiivé nohy a…
Nebudu zabíhat do detailÛ, ale prostû vytáhl
munici, kterou s oblibou a úspûchem pouÏívají
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primáti v zoologick˘ch zahradách. Opiãí démon ji
po mnû mr‰til se ‰tûbetav˘m zavfie‰tûním a hrou-
da za letu vzplála. Musel jsem uhnout, aby mû to
zápalné lejno netrefilo do nosu. 

Nahrnul jsem ‰tûÀata zpátky do truhly a po-
kraãoval v úprku. Opiãí démoni se rozvfie‰tûli.

KÀuãivé ‰tûkání mû pfiimûlo, abych se ohlédl.
·tûnû s natrÏen˘m uchem stálo pevnû rozkroãe-
né na nejist˘ch tlapkách a neústupnû ‰tûkalo na
blíÏící se démonické ‰impanze. 

„Zatracenû,“ zaklel jsem a udûlal jsem ãelem
vzad. První opiãák se fiítil pfiímo na ‰tûnû. Jako
správn˘ fotbalista jsem ve skluzu nakopl démona
pfiesnû do ‰piãky nosu. Nejsem nijak zvlá‰È ro-
bustnû stavûn˘, ale jsem nejmíÀ o hlavu vy‰‰í neÏ
sto osmdesát centimetrÛ a rozhodnû nejsem leh-
ká váha. Démon zavfie‰tûl a odlétl. Narazil do ple-
chové skfiíÀky a zanechal v ní nûkolik centimetrÛ
hlubokou jamku.

„Psisko jedno pitom˘,“ zamumlal jsem a sebral
‰tûnû. „Právû proto mám koãku.“ ·tûnû dál zufiivû
‰tûkalo. Bez okolkÛ jsem ho vrazil do truhly, vy-
hnul se dvûma planoucím hroudám a pofiádnû se
rozka‰lal, protoÏe bûhem mého ústupu se budova
zaãala plnit koufiem. Záfie za m˘mi zády byla stále
intenzivnûj‰í. Planoucí stfiely démonÛ se zakuso-
valy do star˘ch stûn a stropních konstrukcí a oheÀ
se s potmû‰ilou radostí ‰ífiil budovou. 

Hnal jsem se ke vchodov˘m dvefiím. Bokem
jsem vrazil do kliky a prolétl jimi bez znatelného
zpomalení. 
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Najednou mi na záda dopadlo nûco tûÏkého
a zaãalo mû to zufiivû tahat za vlasy. Opiãí démon
mû hryzal do krku a do ucha. Bolelo to. Zatoãil
jsem se, abych ho shodil, ale drÏel se dobfie. Pfii-
tom jsem ale zahlédl druhého démona, kter˘ se
mi hnal po obliãeji. Musel jsem se sklonit, abych
se mu vyhnul. 

Pustil jsem truhlu a hrábl po démonovi na zá-
dech. Zavfie‰tûl a kousl mû do ruky. Vztekle jsem
se otoãil a v‰í silou narazil zády do stûny. Opiãák
tuhle taktiku zfiejmû dobfie znal. V posledním oka-
mÏiku sklouzl z ramen a já se pra‰til t˘lem o ple-
chovou skfiíÀku. 

Na okamÏik mû oslepily mÏitky pfied oãima.
KdyÏ jsem zase prohlédl, uvidûl jsem dva démo-
ny, jak se hrnou k truhle se ‰tûÀaty. Oba na ni
metali planoucí lejna a truhla uÏ byla v plame-
nech. 

Strhl jsem ze stûny star˘ hasicí pfiístroj. Opiãák,
kter˘ mi spadl ze zad, znovu útoãil. Uzemnil jsem
ho ranou hasicím pfiístrojem do nosu, otoãil jsem
pfiístroj a pokropil truhlu bíl˘m oblakem hasicí-
ho prá‰ku. Plameny uhasly a zbytek obsahu jsem
vyprázdnil do tváfií dvou posledních démonÛ. Vy-
tvofiil jsem si tak hust˘ prachov˘ oblak. 

Pod jeho pfiíkrovem jsem popadl truhlu, pro-
vlekl ji dvefimi a zabouchl za sebou. 

Ozvalo se nûkolik bouchnutí do dvefií a pak uÏ
bylo ticho.

Cel˘ zad˘chan˘ jsem se podíval na truhlu
s kÀuãícími ‰tûÀaty. Zpod víka a bílého povlaku
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hasicího prá‰ku na mû vykukovaly oãi a vlhké
ãerné ãumáky. 

„Zaracenû,“ zafunûl jsem. „Máte ‰tûstí, pacholci,
Ïe vás bratr Wang tak hroznû chce. Kdyby nebyl
zaplatil polovinu napfied, byl bych já v té truhle
a vy byste mû nesli.“ 

Chumel ocáskÛ se dychtivû zavrtûl. 
„Pitomí psi,“ zavrãel jsem. Znovu jsem zvedl

truhlu do náruãe a vydal se ke ‰kolnímu parko-
vi‰ti. 

Byl jsem asi v polovinû cesty, kdyÏ nûco vyrva-
lo kovové vstupní dvefie smûrem dovnitfi, proti
smûru otáãení závûsÛ. Z budovy se ozval duniv˘
fiev a ven se vyvalil opiãí démon ve vylep‰ené ver-
zi King Konga. 

Mûl purpurovou barvu. A kfiídla. A vypadal
opravdu nabrou‰enû. Byl nejmíÀ dva a pÛl met-
ru vysok˘ a musel váÏit pûtkrát tolik, co já. Dva
opiãáci nalétli pfiímo na King Konga a jeho obfií
tûlo je pfii nárazu jednodu‰e pohltilo. King Kong
pfiibral dal‰ích tfiicet kilo a trochu zmohutnûl.
Mûl tedy blíÏ k opiãímu Voltronovi neÏ ke King
Kongovi. Ostatním stráÏn˘m démonÛm se
tímhle kombinaãním manévrem podafiilo unik-
nout mému kouzlu, spojili svoji energii do jedi-
ného tûla a díky vût‰í síle a hustotû zpfietrhali
má pouta. 

Kongtron roztáhl kfiídla o rozpûtí malého leta-
dla a skoãil po mnû s naprosto nepfiimûfienou dáv-
kou elegance. Jako profesionální detektiv a ãaro-
dûj jsem uÏ nejednou vidûl slintající bestie. A za
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ta léta jsem si vypracoval úspû‰n˘ a velice úãinn˘
postup, jak se vypofiádat s velik˘mi a odporn˘mi
netvory. 

Utéct. Monty Python by to nevymyslel líp. 
K parkovi‰ti a Modrému broukovi, mému sta-

rému, otluãenému volkswagenu, to bylo nûja-
k˘ch tfiicet metrÛ. KdyÏ mám vhodnou motivaci,
dovedu bûhat opravdu rychle. 

Kongtron zafival. To mû hodnû motivovalo. 
Ozvala se men‰í detonace a záblesk rudého

svûtla na okamÏik pohltil svit nejbliÏ‰ích stoÏárÛ
pouliãního osvûtlení. Dal‰í meteor dopadl jen pár
metrÛ ode mû a vybuchl jako dûlová koule.
V chodníku vyrval díru velikosti slu‰ného hrobu.
Ohromn˘ démon znovu zafival, prolétl kolem mû
jako sup a otáãel se k novému útoku. 

„Startuj, Thomasi!“ zafival jsem.
Otevfiely se dvefie spolujezdce a z nich se vyklo-

nil nechutnû krásn˘ ãernovlas˘ mladík ve vypaso-
van˘ch dÏínách a s koÏen˘m sakem na holé hrudi.
Pohlédl na mû pfies obrouãky br˘lí se zelen˘mi skly.
Pak se zadíval za má záda a spadla mu ãelist. 

„Startuj to zatracen˘ auto!“
Thomas pfiik˘vl a vnofiil se zpût do Brouka.

Auto zaka‰lalo, zahvízdalo, oklepalo se a motor
naskoãil. Reflektor, kter˘ je‰tû drÏel pohromadû, se
rozsvítil, Thomas se‰lápl plyn a rozjel se k ulici.

Napadlo mû, Ïe mi chce ujet. Zpomalil ale na-
tolik, abych ho dohonil. Thomas se natáhl a ote-
vfiel dvefie spolujezdce. S trochou úsilí a hekání
jsem se dostal dovnitfi. Skoro jsem upustil truhlu,
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ale podafiilo se mi ji vtáhnout za sebou tûsnû pfied
tím, neÏ se ‰tûnû s natrÏen˘m uchem vysoukalo
pfies okraj, zfiejmû rozhodnuté pokraãovat v boji. 

„Co to sakra je?“ zafival Thomas. VÛz nabíral
rychlost a Thomasovy dlouhé kudrnaté lesklé vla-
sy vlály v chladném podzimním vûtru. ·edé oãi
mûl vytfie‰tûné. „Co to je, Harry?“

„Jeì!“ Nacpal jsem truhlu s kÀuãícími ‰tûÀaty
dozadu, popadl plamennou hÛl a vysoukal se
z ok˘nka tak, Ïe jsem sedûl na dvefiích a hrudí se
opíral o stfiechu auta. Natoãil jsem se, abych si
mohl hÛl pfiedat do pravé ruky a zamífiit. Sou-
stfiedil jsem vÛli a svoji magii a konec hole zaãal
tfie‰Àovû rudû Ïhnout. 

UÏ jsem chtûl na netvora vypálit, kdyÏ se roz-
máchl a hodil po nás dal‰í planoucí kouli. 

„Pozor!“
Thomas to asi vidûl ve zpûtném zrcátku. Brouk

prudce zahnul a koule zasáhla asfalt. Vy‰lehly pla-
meny a detonace vyrazila okna po obou stranách
ulice. Thomas se vyhnul autu u obrubníku tak, Ïe
na pln˘ plyn vylétl na chodník. Brouk se kymá-
cel sem a tam a byl témûfi neovladateln˘. Náraz
mû vyhodil z posedu ve dvefiích. Uprostfied úvah,
jakou mám asi nadûji, Ïe pfiistanu do mûkkého,
mû Thomas popadl za kotník. Vtáhl mû dovnitfi
takovou silou, Ïe by to pfiekvapilo kaÏdého, kdo
by nevûdûl, Ïe není ãlovûk.

Pevnû mû drÏel za nohu, a kdyÏ démon znovu
nalétával, namífiil jsem plamennou hÛl a zavrãel
jsem: „Fuego!“
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Z konce hole do noci vytrysklo kopí bílého
ohnû a ozáfiilo ulici jako blesk. Pfii tom skákání
a vyhazování jsem ãekal, Ïe minu. Pfiesto jsem do-
kázal zasáhnout Kongtrona rovnou do bfiicha. Za-
potácel se a zfiítil se na zem. Thomas sjel zpátky
na vozovku. 

Démon se zaãal zvedat. „Zastav!“ zafival jsem.
Thomas dupnul na brzdy a já mûl znovu co dû-

lat, abych se nepromûnil v chodníkovou pizzu.
DrÏel jsem se ze v‰ech sil, a jakmile jsem zase zís-
kal rovnováhu, stál uÏ démon na nohou. 

Vztekle jsem zavrãel, pfiipravil dal‰í zá‰leh
a peãlivû jsem zamífiil. 

„Co tam dûlá‰? Zmrzaãil jsi ho! Jedeme!“
„Ne!“ odsekl jsem. „KdyÏ ho tu necháme, vy-

kuchá prvního, na koho narazí.“
„Ale nebudeme to my!“
Pfiestal jsem vnímat Thomase a soustfiedil jsem

se na dal‰í úder. Pumpoval jsem do hole tolik
vÛle, aÏ z ní stoupaly prouÏky koufie. 

Pak jsem to pustil Kongtronovi mezi ãerné ko-
rálkové oãi. 

Plamen ho jako bourací kladivo zasáhl rovnou
do brady. Démonova hlava explodovala za v˘-
trysku záfiícího ãerveného plynu a ‰arlatov˘ch jis-
ker. Musím uznat, Ïe to vypadalo moc pûknû. 

Démoni, ktefií pfiicházejí do svûta smrtelníkÛ,
nemají obyãejná tûla. Vytváfiejí si je jako obleãe-
ní, a dokud démonovo vûdomí ob˘vá vytvofiené
tûlo, je k nerozeznání od skuteãného. KdyÏ jsem
mu ustfielil hlavu, bylo to i na démona moc. UÏ
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nedokázal udrÏet Ïivotní energii. Tûlo sebou nû-
kolik vtefiin zmítalo na zemi, pak démonova po-
zemská forma znehybnûla a zaãala se rozpou‰tût
ve Ïmolkovitou, Ïelatinovou, prÛsvitnou ekto-
plazmu, hmotu z Neverneveru. 

Úlevou se mi zatoãila hlava a já se bezvládnû
sesunul do Modrého brouka. 

„PromiÀ, Ïe se budu opakovat, ale co to sakra
bylo?“ vydechl po chvíli Thomas. 

Nûjakou dobu jsem jen sedûl a oddechoval. Na-
táhl jsem se dozadu a ujistil se, Ïe ‰tûÀata v‰ech-
no pfieãkala bez úhony. S povzdechem jsem zavfiel
oãi. „·en. To jsou ãínské duchovní bytosti. Démo-
ni. MûÀavci.“

„Kristepane, Dresdene, málem jsem se kvÛli
tobû nechal zabít!“

„NefÀukej, nic se ti nestalo.“
Thomas se na mû zamraãil. „AspoÀ jsi mi to

mohl fiíct!“
„VÏdyÈ jsem ti to fiíkal. U Maca jsem ti fiekl, Ïe

tû odvezu domÛ, ale cestou si je‰tû nûco vyfiídím.“
Thomas se u‰klíbl. „Nûco si vyfiídit obvykle zna-

mená zastavit se na benzínce nebo zaskoãit pro
karton mlíka. Ale ne nechat se honit pyroman-
skou gorilou, která hází ohniv˘ lejna.“

„Pfií‰tû jeì vlakem.“
Zmûfiil si mû. „Kam to jedeme?“
„Na O’Hare.“
„Proã?“
Mávl jsem dozadu. „Vrátit mému klientovi ukra-

den˘ majetek. Chce fofrem zpázky do Tibetu.“
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„Je‰tû pfiede mnou nûco tají‰? NindÏa vomba-
ty, nebo nûco na ten zpÛsob?“

„Chtûl jsem, abys vidûl, jaké to je.“
„Co to mele‰?“
„No tak, Thomasi. V Ïivotû jsi neza‰el k Maco-

vi jen tak si pokecat. Jsi bohat˘, má‰ dobré styky
a jsi upír. Nepotfiebuje‰ mû, aby ses dostal domÛ.
Mohl sis zavolat taxi, limuzínu nebo pfiemluvit
nûjakou Ïenskou.“

Thomas se pfiestal ‰klebit a nasadil neproniknu-
teln˘, ostraÏit˘ v˘raz. „Aha. Tak proã jsem tady?“

Pokrãil jsem rameny. „Nezdá se, Ïe bys mû chtûl
pfiepadnout. Spí‰ bych fiekl, Ïe si chce‰ promluvit.“

„Bfiitk˘ intelekt. Ty musí‰ b˘t soukrom˘ oãko,
nebo tak nûco.“

„Chce‰ mû uráÏet, nebo si popovídat?“
„No jo,“ opáãil. „Potfiebuju laskavost.“
„Jakou laskavost? Uvûdomuje‰ si, Ïe technic-

ky vzato jsme ve válce? âarodûjové proti upírÛm.
Nic ti to nefiíká?“

„Jestli chce‰, mÛÏe‰ pfiedstírat, Ïe pouÏívám
podvratnou taktiku jako souãást ìábelsky propra-
cované lsti, s jejíÏ pomocí tû chci ovládnout.“

„Tak dobfie. KdyÏ uÏ jsem si dal tolik práce
s rozpoutáním války, ranilo by moje city, kdyby
ses jí nakonec nechtûl úãastnit.“

Za‰klebil se. „Vsadím se, Ïe ti vrtá hlavou, na ãí
stranû jsem.“

„Kdepak,“ fiekl jsem. „Jsi na Thomasovû stranû.“
Za‰klebil se je‰tû víc. Thomas má ten záfiiv˘

chlapeck˘ úsmûv, pfii kterém se dámské kalhotky

Jim Butcher / Oko zla18

Butcher 6 - zlom  1.9.1956 10:02  Stránka 18



samovolnû odpafií. „Jasnû. Ale za posledních pár let
jsem ti sem tam prokázal nûjakou tu laskavost.“

Zamraãil jsem se. Mûl pravdu, i kdyÏ nevím,
proã to dûlal. „Jo. A co?“

„No teì je fiada na mnû. Já jsem ti pomohl a teì
potfiebuju, abys mi to oplatil.“

„Aha. A co mám udûlat?“
„Chci, abys vzal pfiípad pro mého známého. Po-

tfiebuje tvoji pomoc.“
„Nemám zrovna moc ãasu. Potfiebuju si vydû-

lávat na Ïivobytí.“
Thomas smetl ze hfibetu ruky a ven ok˘nkem

drobek z plamenné opice. „Tomuhle fiíká‰ Ïivo-
bytí?“

„Zamûstnání patfií k Ïivotu. MoÏná jsi to uÏ sly-
‰el. ¤íká se tomu práce. Funguje to tak, Ïe se lopo-
tí‰ s otravn˘mi a poniÏujícími vûcmi, dokud nedo-
stane‰ nûco málo zaplaceno. Jako v tûch japonsk˘ch
televizních soutûÏích, ale bez v‰í té slávy.“

„Nechci to od tebe zadarmo. Zaplatí ti honoráfi.“
„Pchá. S ãím potfiebuje pomoct?“
Thomas se zamraãil. „Myslí si, Ïe se ho nûkdo

snaÏí zabít. A já si myslím, Ïe má pravdu.“
„Proã?“
„V jeho okolí do‰lo k nûkolika podezfiel˘m

úmrtím.“
„Jako tfieba?“
„Pfied dvûma dny poslal svoji fiidiãku, dívku

jménem Stacy Willisová, s golfov˘mi holemi do
auta, protoÏe si chtûl dát pfied obûdem pár jamek.
Willisová si otevfiela kufr, a neÏ se vrátila ode dve-
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fií, ubodalo ji nûjak˘ch dvacet tisíc vãel, které me-
zitím nalétaly do limuzíny.“

Pfiik˘vl jsem. „Hm. Co k tomu fiíct. Podezfielé.“
„Následující ráno jeho osobní asistentku, mladou

Ïenu jménem Sheila Barksová, srazilo neovlada-
telné auto. Zemfiela na místû.“

Stiskl jsem rty. „Tohle zase nevypadá tak ne-
pravdûpodobnû.“

„JenÏe se zrovna prohánûla na vodních lyÏích.“
Pfiekvapenû jsem zamrkal. „Jak se to sakra stalo?“
„Pr˘ most nad pfiehradou. Auto pfieletûlo zá-

bradlí a pfiistálo pfiímo na ní.“
„Hm. Netu‰í‰, kdo za tím je?“
„Nemám zdání. Myslí‰, Ïe je to kletba?“
„Jestli ano, tak byla pûknû zfu‰ovaná. Ale za-

tracenû silná. Jsou to pofiádnû melodramatické
okolnosti.“ Zkontroloval jsem ‰tûÀata. Sesypala se
na hromádku z prachu a spala. To s natrÏen˘m
uchem bylo úplnû nahofie. Otevfielo oãi a ospale,
varovnû na mû zavrãelo. Pak zase usnulo.

Thomas se ohlédl na truhlu. „Pûkn˘ chlupáãi.
Co se jim pfiihodilo?“

„Jsou to hlídací psi z nûjakého himalájského
klá‰tera. Nûkdo je tam ukradl a pfiivezl sem. Mni-
‰i si mû najali, abych je na‰el.“

„Copak v Tibetu nemají psí útulky?“
Pokrãil jsem rameny. „Vûfií, Ïe tihle psi mají

v krvi nûco extra.“
„Tfieba epilepsii?“
Zabruãel jsem a vystrãil dlaÀ z okna jako kfiíd-

lo. „Mni‰i vûfií, Ïe v prapfiedkovi tûch ‰tûÀat sídlil
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boÏsk˘ duch. Nebesk˘ hlídací duch. Superpes.
Vûfií, Ïe mají v˘jimeãn˘ rodokmen.“

„A mají?“
„Jak to mám vûdût? Já jsem jen poslíãek.“
„Jsi pfiece ãarodûj, nebo ne?“
„Vesmír je velik˘,“ opáãil jsem. „Nikdo ho ne-

mÛÏe znát cel˘.“
Thomas chvilku mlãel a Modr˘ brouk si to ‰u-

mûl po silnici. „Hm, mÛÏu se zeptat, co se ti to
stalo s autem?“

Rozhlédl jsem se po vnitfiku vozu. UÏ to nebyl
standardní volkswagen. Potahy sedadel byly pryã,
stejnû jako vycpávka pod nimi. Také koberec
a velké kusy pfiístrojové desky, pÛvodnû dfievûné,
zmizely. Zbyl tu nûjak˘ vinyl, pár dal‰ích plastÛ
a díly z kovu. Ale v‰echno ostatní zmizelo. 

Vlastnoruãnû jsem provedl pár oprav s pomocí
vázacího drátu, laciného polstrování z tábornic-
kého oddûlení Wal-Martu a spousty lepicí pásky.
Dodal jsem tak vozu vskutku postmoderní vzhled.
To znamená, Ïe vypadal jako smontovan˘ z tro-
sek po celosvûtovém atomovém konfliktu. 

Na druhou stranu byl vnitfiek Brouka nesmír-
nû ãist˘. A moje sklenice jsou vÏdycky z poloviny
plné, tak jaképak copak.

„PlísÀoví démoni.“ 
„PlísÀoví démoni ti seÏrali auto?“
„Tak nûjak. Byli vyvoláni k rozkladu vnitfiku

auta a v‰echno organické pouÏili ke stavbû sv˘ch
tûl.“

„To tys je vyvolal?“
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„Ale kdepak. Byl to dárek od nezvaného hosta,
kter˘ se tu objevil pfied pár mûsíci.“

„Nesly‰el jsem, Ïe by se tohle léto nûco dûlo.“
„Mám taky svÛj Ïivot, chlape. A mÛj Ïivot se

neskládá jen z vhánûní polobohÛ a národÛ do vál-
ky a rozplétání záhady, je‰tû neÏ mû zabije.“

Thomas povytáhl oboãí. „Ale skládá se z plís-
Àov˘ch démonÛ a zápalného opiãího lejna?“

„Co ti mám vykládat...“
„Aha. Hele, Harry, mÛÏu se tû na nûco zeptat?“
„Proã ne.“
„Opravdu jsi zachránil svût? Jako poslední dva

roky po sobû?“
Pokrãil jsem rameny. „Dá se fiíct.“
„Vykládá se, Ïes porazil urozenou vílu a odvrá-

til válku mezi Zimou a Létem.“
„Hlavnû jsem zachraÀoval svÛj vlastní zadek.

Svût byl víceménû náhodou ve stejn˘ ãas na stej-
ném místû.“

„Z toho budu mít noãní mÛry. A co ti pekelní-
ci vloni?“

Zavrtûl jsem hlavou. „Chtûli roz‰ífiit pûknû hnus-
n˘ mor, ale dlouho by to stejnû nevydrÏelo. Doufali,
Ïe z toho vzejde taková hezká apokalypsa. Sice vû-
dûli, Ïe mají jen malou ‰anci, ale pfiesto to zkusili.“

„Nûco jako loterie.“
„Jo, tak nûco. Taková genocidií loterie.“
„A tys je zastavil.“
„Pomohl jsem s tím a pfieÏil jsem. Ale mûlo to

smutn˘ konec.“
„Jak to?“
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„Nedostal jsem zaplaceno. Víc mi vydûlá hofi-
lavé opiãí lejno. A to není správné.“

Thomas se ti‰e zasmál a zavrtûl hlavou. „Tohle
nechápu.“

„Co nechápe‰?“
„Proã to dûlá‰?“
„Co?“
Zabofiil se do sedadla. „Proã si libuje‰ v roli osa-

mûlého bojovníka. KaÏdou chvíli dostane‰ nûkde
nakládaãku a to slídilství tû sotva uÏiví. TvÛj byt
pfiipomíná zatuchlou jeskyni. A Ïije‰ tam sám. Ne-
má‰ Ïenskou, pfiátele a jezdí‰ v téhle ‰unce. Vede‰
dost uboh˘ Ïivot.“

„Tohle si myslí‰?“
„Naz˘vám vûci prav˘mi jmény.“
Zasmál jsem se. „A proã myslí‰, Ïe to dûlám?“
Pokrãil rameny. „Napadá mû jen to, Ïe si buì

ukájí‰ hlubokou sadistickou sebenenávist, nebo jsi
blázen. Udûlám ti laskavost a vynechám nebetyã-
nou blbost.“

Stále jsem se usmíval. „Thomasi, ty mû váÏnû
nezná‰. Ani trochu.“

„Já myslím, Ïe ano. Vidûl jsem tû v úzk˘ch.“
Pokrãil jsem rameny. „Jo? Ale kolikrát? Jednou

dvakrát za rok? Obvykle jen tehdy, kdyÏ se ze mû
nûco snaÏí vyrazit duchové.“

„No a?“
„Zb˘vajících tfii sta ‰edesát tfii dní vedu trochu

jin˘ Ïivot. Neví‰ o mnû v‰echno. MÛj Ïivot, to
není jen magické niãení a tvÛrãí pyromanie v Chi-
cagu a pfiilehlém okolí.“
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„Ach, to je pravda. Sly‰el jsem, Ïes byl pfied pár
mûsíci v exotické Oklahomû. Mûlo to nûco spo-
leãného s tornády a Národní laboratofií pro v˘-
zkum boufií.“

„Dûlal jsem tehdy laskavost Letní lady a chytal
jsem zdivoãelou boufikovou sylfidu. Musel jsem to
tam celé projezdit s lovci tornád. Mûl bys vidût,
jak se tváfiili, kdy zjistili, Ïe to tornádo naopak loví
nás.“

„To se hezky poslouchá, Harry, jaká je pointa?“
„Pointa je taková, Ïe z mého Ïivota zná‰ hroz-

nû málo. Mám pfiátele.“
„Lovce pfií‰er, vlkodlaky a mluvící lebku.“
Zavrtûl jsem hlavou. „Je toho víc. Mám rád

svÛj byt. A kdyÏ uÏ jsme u toho, miluju svoje
auto.“

„Ty má‰ rád tenhle… kfiáp?“
„MoÏná na to nevypadá, ale má v‰echno, co má

mít, chlapãe.“
Thomas se nahrbil a nasadil nevûfiícn˘ v˘raz.

„Nutí‰ mû, abych zaãal váÏnû uvaÏovat o nebe-
tyãné blbosti.“

Pokrãil jsem rameny. „Já a Modr˘ brouk jsme
nejlep‰í. Na ãtyfii válce, ale pofiád nejlep‰í.“

„A co Susan?“ zeptal se s pokerovou tváfií.
Rád bych umûl nasadit takov˘ kamenn˘ obli-

ãej, kdyÏ dostanu vztek, ale moc mi to nejde. „Co
je s ní?“

„Mûls ji rád. Patfiila do tvého Ïivota. Byla do
tebe blázen. Brousili si na ni zuby snad v‰ichni ne-
fiádi a málem umfiela. Jak se ti s tím Ïije?“
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Zaãínal jsem mít vztek, ale pfiepadl mû neãe-
kan˘ záchvûv porozumûní a mÛj hnûv se vypa-
fiil dfiív, neÏ se staãil zhutnit. Sledoval jsem Tho-
masÛv profil v ãerveném svûtle semaforu. SnaÏil
se tváfiit nezúãastnûnû, jako kdyby se ho ne-
mohlo nic dotknout. CoÏ znamenalo, Ïe ho nûco
Ïere. Na nûkoho myslel. Moc dobfie jsem vûdûl,
kdo to je.

„Jak se vede Justine?“ 
Jeho v˘raz ztvrdl je‰tû víc. „To není dÛleÏité.“
„No dobfie, ale jak se jí vede?“
„Jsem upír, Harry.“ ¤ekl to chladn˘m tónem,

ale hlas se mu trochu chvûl. „Je to moje pfií…“
U posledního slova zaváhal a pokusil se je zakr˘t
hlubok˘m odka‰láním. „Je to moje milenka. Po-
trava. Takhle se jí vede.“

„Mám ji rád, v‰ak ví‰. Od té doby, co mû vydírá-
ním pfiinutila pomoct ti s Bianãinou ma‰karádou.
To chce pevné nervy.“

„Jo. To ona má.“
„Jak dlouho uÏ s ní chodí‰?“
„âtyfii roky. Skoro pût.“
„Îádná jiná nebyla?“
„Ne.“
„Burger King.“
Thomas pfiekvapenû zamrkal. „CoÏe?“ 
„Rád tam jím. Ale i kdybych si to mohl dovolit,

nejedl bych tam dennû cel˘ch pût let.“
„A co tím chce‰ fiíct?“
„Chci fiíct, Ïe je jasné, Ïe Justine pro tebe není

jenom potrava, Thomasi.“
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Na okamÏik se ke mnû otoãil. Mûl neteãn˘ v˘raz
a jeho nelidské oãi byly prázdné. „Je. Musí b˘t.“

„âím to je, Ïe ti nevûfiím?“
Thomas se na mû upfienû zadíval a z oãí mu ãi-

‰el nepfiíjemn˘ chlad. „ZmûÀme téma. OkamÏitû.“
¤ekl jsem si, Ïe na nûho nebudu tlaãit. Moc se

snaÏil nic neprozradit, takÏe jsem vûdûl, Ïe je
v prÛ‰vihu. Ale kdyÏ o tom nechce mluvit, ne-
mÛÏu ho nutit.

Sakra, a ani jsem nechtûl. Thomas byl takov˘
otravn˘ brouk Pytlík a mûl tu pûknou vlastnost,
Ïe by mu kaÏd˘ uÏ po krátké známosti nejradûji
zakroutil krkem. Pokud uÏ mám s nûk˘m tolik
spoleãného, nemÛÏu si pomoct a musím ho mít
aspoÀ maliãko rád. Nic se nestane, kdyÏ ho ne-
chám trochu vydechnout. 

Na druhou stranu jsem snadno zapomínal, co je
zaã, a to jsem si nemohl dovolit. Thomas byl upír
Bílého dvora. Tihle upífii nepijí krev. Îiví se emo-
cemi a pocity. Jejich prostfiednictvím sají z obûtí
Ïivotní sílu. Pokud jsem tomu dobfie rozumûl, do-
cházelo k tomu obvykle pfii milování a fiíkalo se,
Ïe dovedou svést i svûtce. Jednou jsem Thomase
vidûl, kdyÏ se zaãal sytit. Jeho nelidská ãást ho
tehdy naprosto ovládla. Byl chladn˘m, krásn˘m,
mramorovû bíl˘m ztûlesnûním hladu. Mám na to
hodnû nepfiíjemnou vzpomínku. 

Bílí nebyli tak fyzicky impozantní ani pfiísnû or-
ganizovaní jako upífii Rudého dvora a nedisponova-
li hrubou, dûsivou silou upírÛ âerného dvora, ale na
druhou stranu nemûli obvyklé upífií slabiny. Slu-
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neãní svûtlo nedûlalo Thomasovi problémy, a jak
jsem si v‰iml, s kfiíÏi a jin˘mi symboly víry si také ne-
lámal hlavu. Bílí sice byli ménû nelid‰tí neÏ upífii
ostatních dvorÛ, ale nedali se povaÏovat za ménû ne-
bezpeãné. Musím fiíct, Ïe pro mû znamenali sv˘m
zpÛsobem vût‰í hrozbu. Vím co dûlat, kdyÏ na mû
vyskoãí nûjak˘ uslintan˘ pekelník. Ale snadno ztra-
tím obezfietnost pfied nûk˘m, kdo je skoro ãlovûk.

KdyÏ uÏ je to takhle, fiíkal jsem si v duchu, vez-
mu tu práci, jako kdyby Thomas byl kter˘koli jin˘
klient. MoÏná to nebyla ta nejchytfiej‰í vûc v mém
Ïivotû. Mám sklon dûlat smrtonosná rozhodnutí.

Mlãel. V autû zaãínalo b˘t nepfiíjemnû chladno.
Vytáhl jsem okénko a uzavfiel tak proud ãasnû
podzimního vzduchu. 

„Tak. PomÛÏe‰ mi?“
Povzdechl jsem si. „Ani bych s tebou nemûl b˘t

v jednom autû. UÏ tak mám s Bílou radou pro-
blémÛ aÏ nad hlavu.“

„To mû podrÏ, tvoji vlastní lidi tû nemají rádi.“
„Tak to chodí. Jak se jmenuje?“
„Arturo Genosa. Filmov˘ producent, zakládá

vlastní spoleãnost.“
„Je aspoÀ v obraze?“
„Sv˘m zpÛsobem. Je normální, ale hroznû po-

vûrãiv˘.“
„Proã jsi mu doporuãil zrovna mû?“
„Potfiebuje právû tvoji pomoc, Harry. KdyÏ mu

nepomÛÏe‰ ty, nedoÏije podle mû konce t˘dne.“
Zamraãil jsem se na nûho. „Entropická kletba je

pûkná mrcha, kdyÏ je provedená dokonale, ale
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je‰tû víc paseky nadûlá, kdyÏ je odfláknutá. Pfii je-
jím odvracení budu vÏdycky riskovat krk.“

„TotéÏ jsem dûlal já pro tebe.“
Na okamÏik jsem se nad tím zamyslel. „Jo. Má‰

pravdu.“
„A ani jsem za to nechtûl peníze.“
„Tak dobfie. Promluvím s ním. Bez záruky. Ale

jestli to pfiece jenom vezmu, zaplatí‰ mi je‰tû na-
vrch k tomu, co vyplázne tenhle tvÛj Arturo.“

„Tak takhle ty oplácí‰ laskavosti.“
Pokrãil jsem rameny. „Klidnû si mÛÏe‰ vystoupit.“
Potfiásl hlavou. „No dobfie. Dostane‰ dvojná-

sobek.“
„Ne. Já nechci peníze.“
Povytáhl oboãí a zadíval se na mû pfies obrouã-

ky tûch módních zelen˘ch br˘lí. 
„Chci vûdût, proã jsi mi pomáhal. Jestli ten pfií-

pad vezmu, vysype‰ to pûknû na rovinu.“
„Nevûfiil bys mi.“
„Taková je dohoda. Ber, nebo nech b˘t.“
Thomas se mraãil a nûkolik minut jsme jeli

mlãky. „Tak dobfie,“ fiekl nakonec. „Domluveno.“
„Domluveno. Ruku na to.“
Potfiásli jsme si. Mûl stra‰nû studené prsty.
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Kapitola druhá

Dojeli jsme na leti‰tû O’Hare. S bratrem Wangem
jsem se se‰el v kapli v mezinárodní hale. Byl to
drobn˘, ‰lachovit˘ Asiat ve volném hávu barvy
zapadajícího slunce. KvÛli jeho lesklé ple‰i jsem
nedokázal dobfie odhadnout vûk, ale obliãej mûl
pln˘ vrásek jako nûkdo, kdo se hodnû ãasto smûje.

„Pane Dresdene,“ fiekl a rozzáfiil se, kdyÏ jsem
ve‰el s truhlou plnou spících ‰tûÀat. „Tak jste nám
ty psíkové na‰e pfiines!“

Angliãtina bratra Wanga byla hor‰í neÏ moje
latina a to uÏ bylo co fiíct, ale fieã jeho tûla byla
naprosto jednoznaãná. Opûtoval jsem úsmûv
a s lehkou úklonou mu podal truhlu. „Bylo mi
potû‰ením.“

Wang ode mû vzal truhlu, opatrnû ji poloÏil
a zlehka se zaãal probírat jejím obsahem. Zatímco
jsem ãekal, rozhlíÏel jsem se po nevelké kapli.
Byla to prostá místnost, tiché místo urãené k me-
ditaci, aby zde ti, ktefií v nûco vûfiili, mohli v klidu
vyznat svoji víru. PÛvodní béÏov˘ koberec nahra-
dila správa leti‰tû modr˘m. Stûny byly ãerstvû vy-
malované. V pfiední ãásti stála nová kazatelna
a pÛl tuctu nov˘ch, polstrovan˘ch lavic.

¤ekl bych, Ïe tolik krve zanechá nesmazatelné
skvrny bez ohledu na to, jaké mnoÏství ãisticího
prostfiedku pouÏijete. 
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Postavil jsem se na místo, kde ten ‰lechetn˘ sta-
fiec poloÏil svÛj Ïivot za mÛj. Cítil jsem smutek, ale
ne hofikost. Kdybychom tím museli projít znovu,
on i já bychom se rozhodovali stejnû. Jen jsem li-
toval, Ïe jsem ho neznal déle. Ne kaÏd˘ vás nûco
nauãí o vífie, aniÏ by o ní fiekl jediné slovo. 

Bratru Wangovi se nelíbil bíl˘ popra‰ek na ‰tû-
Àatech. Tázavû zdvihl u‰pinûnou ruku. 

„No jo,“ fiekl jsem.
„Ach,“ pfiik˘vl Wang. „No jo. Dobfie, no jo,“

opáãil a zamraãil se na truhlu.
„Nûco není v pofiádku?“
„Ten v‰ici psíkové ve ‰katule?“
Pokrãil jsem rameny. „Vzal jsem v‰echny, ktefií

byli v budovû. MoÏná nûkteré odvezli.“
„Dobfie,“ opáãil bratr Wang. „Málo líp neÏ nic.“

Napfiímil se a podal mi ruku. „Moc díky od moji
bratfiích.“

Potfiásl jsem mu rukou. „Rádo se stalo.“
„Letadlo uÏ nazpáteãky lítovat.“ Wang sáhl do

záhybÛ odûvu a vytáhl obálku. Podal mi ji, znovu
se poklonil, vzal truhlu se ‰tûÀaty a vyplul z kaple. 

Pfiepoãítal jsem si obnos, coÏ hodnû vypovídá
o mé mífie cynismu. Byly to tûÏce vydûlané pení-
ze. Napfied jsem musel zjistit, kter˘ ãarodûj ‰tûÀa-
ta ukradl, vystopovat ho a slídit kolem, dokud
jsem nezjistil, kdy chodí na veãefii. Zabralo mi to
skoro t˘den ‰estnáctihodinov˘ch smûn, neÏ jsem
na‰el tajnou místnost, kde je drÏel. Také po mnû
chtûli, abych je pfiinesl, proto jsem musel zjistit,
jak˘ druh démonÛ je hlídá, a vymyslet kouzlo,
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které by je zne‰kodnilo, aniÏ by napfiíklad zapáli-
lo celou budovu. No jo.

Seãteno podtrÏeno, mÛj honoráfi pfiedstavoval
pár pûkn˘ch ‰tÛskÛ stodolarovek. Pátrání jsem
vûnoval spoustu hodin a navíc jsem dûlal poslíã-
ka. Kdybych ãekal hofiící lejna, fiekl bych si o víc.
Nûkterá práce vyÏaduje pfiesãasy. 

Vrátil jsem se k autu. Thomas sedûl na kapotû.
NeobtûÏoval se zajet s Broukem na parkovi‰tû, ale
prostû ho postavil na chodník. Hlídkující policist-
ka mu to zfiejmû pfii‰la rozmluvit, ale byla to do-
cela pfiitaÏlivá Ïena a Thomas byl Thomas. Sundal
jí ãepici a furiantsky si ji nasadil na hlavu. KdyÏ
jsem pfiicházel, policistka se smála a vypadala
hodnû uvolnûnû. 

„Hej,“ houkl jsem. „Jedeme. Máme práci.“
„Stokrát bûda,“ fiekl, sundal si ãepici a s úklonou

ji policistce vrátil. „Pokud bys mû ov‰em nechtû-
la zatknout, Elizabeth...“

„Myslím, Ïe tentokrát ne.“
„Zatracená smÛla.“
Usmála se na nûho a na mû se naopak zamra-

ãila. „Nejste vy Harry Dresden?“
„Jo.“
Policistka pok˘vla a nasadila si ãepici. „Mysle-

la jsem si to. Poruãík Murphyová fiíká, Ïe jste
fajn chlap.“

„Díky.“
„To nebyl kompliment. Spousta lidí Murphyo-

vou nesná‰í.“
„Témûfi se ãervenám, kdyÏ sly‰ím tolik lichotek.“
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Policistka nakrãila nos. „Co to tady smrdí?“
„Spálené opiãí lejno,“ fiekl jsem s kamennou

tváfií. 
Chvilku si mû pronikavû mûfiila, jestli si z ní ne-

utahuju, ale pak jen obrátila oãi v sloup a ode‰la.
Thomas sklouzl z kapoty a hodil mi klíãky od
auta. Chytil jsem je a sedl si za volant. 

„Kde se s tím chlapíkem mÛÏu sejít?“ zeptal
jsem se Thomase, kdyÏ také nasedl. 

„Dneska veãer pofiádá veãírek pro filmov˘ ‰táb
v apartmá na Gold Coast. Pití, d˘dÏej, obãerstve-
ní a tak.“

„Obãerstvení. Jasnû.“
„Jen mi slib, Ïe si nenacpe‰ kapsy ofií‰ky a ko-

láãky.“ Thomas mi popsal cestu k nóbl domu pár
kilometrÛ severnû od ãtvrti Loop a já se rozjel. Ce-
lou cestu pak mlãel. 

„Tady doprava,“ fiekl nakonec a zároveÀ mi po-
dal bílou obálku. „Tohle dá‰ ochrance.“

Zajel jsem, kam mi Thomas ukázal, a vyklonil
jsem se z auta, abych obálku podal stráÏnému
v malé budce u vjezdu na parkovi‰tû. 

Pfiímo zpod mého sedadla se ozvalo bublavé,
kÀuãivé zavrãení. Trhl jsem sebou.

„Co to sakra bylo?“ fiekl Thomas.
Zastavil jsem u budky. Rozprostfiel jsem své

magické smysly kolem zdroje neustávajícího vr-
ãení. „Sakra, myslím, Ïe to bude jedno z tûch…“

Moje smysly zaplavilo nûco jako mastn˘ chlad,
aÏ se mi zvedl Ïaludek. ZároveÀ jsem ucítil pfií-
zraãn˘ pach márnice, pach zaschlé krve a hnijící-
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ho masa. Ztuhl jsem a podíval se na pfiíãinu tûch
nepfiíjemn˘ch vjemÛ. 

Z postavy, kterou jsem povaÏoval za stráÏného,
se vyklubal upír âerného dvora. 

B˘val to mlad˘ muÏ. Byl mi povûdom˘, ale
v tomhle stadiu rozkladu mûl obliãej natolik vy-
chrtl˘, Ïe jsem si nebyl jist˘. Nebyl nijak vysok˘.
Smrt ho zmûnila na vysu‰enou karikaturu ãlovû-
ka. Oãi mûl potaÏené bíl˘m, hlenovit˘m povla-
kem a ze rtÛ rozeÏran˘ch hnilobou mu visely
kousky masa a lepily se na zaÏloutlé zuby. Vlasy
mu z hlavy trãely jako suchá tráva a prorÛstaly
mechem nebo snad plísní.

ChÀapl po mnû s nelidskou rychlostí, ale mé
ãarodûjnické smysly mû varovaly. Vãas jsem
uhnul, kdyÏ mi hrábl po zápûstí. ·piãkou prstÛ ale
zachytil okraj rukávu mého koÏeného kabátu.
Trhl jsem rukou zpût, ale upír mûl v koneãcích
prstÛ tolik síly jako já od pasu nahoru. Musel jsem
pofiádnû ‰kubnout a zabrat, abych se mu vytrhl.
Zaãal jsem se dávit a vykfiikl jsem. Hlas jsem mûl
dûsem o dvû oktávy vy‰‰í. 

Upír se prosm˘kl oknem budky jako kluzk˘
had. Blesklo mi hlavou, Ïe jestli se dostane do
vozu, budou moje orgány vybírat z hromady ko-
vového ‰rotu a náhradních dílÛ.

A já nemûl dost síly, abych tomu zabránil. 
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Kapitola tfietí

Thomasovy smysly byly za tûmi m˘mi rozhodnû
pozadu, protoÏe teprve kdyÏ byl upír po ramena
uvnitfi, vyhekl: „Sakra!“

Pra‰til jsem upíra lev˘m loktem do obliãeje. Ne-
mohl jsem mu tím nijak ublíÏit, ale chtûl jsem zís-
kat pár vtefiin. Srazil jsem mu hlavu stranou
a druhou rukou jsem sáhl do krabice mezi sedad-
ly, hned vedle fiadicí páky. Vytáhl jsem odtamtud
zbraÀ, která by mû mohla zachránit pfied roztrhá-
ním na cucky. Upír se po mnû sápal a zatínal do
mû kostnaté prsty. Neb˘t kouzel, kter˘mi jsem
opfiedl svÛj kabát, vrazil by mi ruku do hrudi a vy-
rval srdce. Ale silná, kouzly fortifikovaná kÛÏe pár
vtefiin vydrÏela a já získal ãas na protiútok. 

Upífii âerného dvora existují, kam sahá pamûÈ
lidstva. Mají spousty fajnov˘ch upífiích schopnos-
tí, pfiesnû jak to stojí ve Stokerovû knize. Mají také
slabiny – ãesnek, symboly víry, sluneãní svûtlo, te-
koucí vodu, oheÀ, stûtí. Bram Stoker ve své kni-
ze pfiehlednû vysvûtlil, jak je zabíjet, takÏe âerní
byli poãátkem dvacátého století témûfi vyhubeni.
PfieÏili jen ti nejinteligentnûj‰í, nejrychlej‰í a nej-
bezohlednûj‰í, se stalet˘mi zku‰enostmi v otáz-
kách Ïivota a smrti. Pfiedev‰ím smrti. 

Ale i pfies ty staleté zku‰enosti pochybuji, Ïe nû-
kter˘ z nich dostal balónkem s vodou. 

Butcher 6 - zlom  1.9.1956 10:02  Stránka 34



Pfiesnûji balónkem se svûcenou vodou. 
Mám v autû tfii takové, v krabici pûknû na do-

sah. Popadl jsem jeden a v‰í silou jím pra‰til upí-
ra do obliãeje. Balónek praskl a svûcená voda se
mu rozstfiíkla po hlavû. V místech, kde upíra za-
sáhla, vytryskl záblesk stfiíbrného svûtla a mrtvá
tkáÀ vzplála chladn˘m, magnéziov˘m plamenem. 

Upír vyrazil bolestn˘ skfiek a zkroutil se. Zaãal
kolem sebe tlouct jako ‰patnû za‰lápnut˘ ‰váb.
Jednou rukou zasáhl volant a kov se se skfiípûním
prohnul. 

„Thomasi! Pomoz mi!“
UÏ na tom pracoval. Rozepnul si pás, pokrãil

kolena a otoãil se doleva. Zafival a obûma nohama
kopl upíra rovnou do obliãeje. Thomas se silou
nemohl mûfiit s upíry âerného dvora, ale pofiád
byl velice siln˘. Kopnutí upíra vyrazilo z auta
a prohnalo dfievûnou stráÏní budkou venku. 

KÀouravé vrãení se zmûnilo v zufiivé, vysoké
‰tûkání. Upír se mátoÏnû sbíral. SnaÏil se zvednout
ze zemû a tfie‰til oãi potaÏené bílou mázdrou. Vi-
dûl jsem, co staãila svûcená voda napáchat. Upí-
rovi chybûla snad ãtvrtina hlavy, od levého ucha
aÏ ke koutku úst. Okraje popálenin od svûcené
vody tlumenû zlatû Ïhnuly. 

Vzal jsem dal‰í balónek a napfiáhl ruku. 
Upír syãivû zavfie‰tûl vztekem a hrÛzou. Pak se

otoãil, a aniÏ by zpomalil, probûhl zadní stûnou
budky, která je‰tû stála. Utekl na ulici.

„Prchá,“ fiekl Thomas a zaãal se soukat z auta. 
„Nikam nechoì. Je to léãka.“
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Thomas zaváhal. „Jak to ví‰?“
„Poznal jsem ho. Byl na té Bianãinû ma‰kará-

dû. JenÏe tehdy byl naÏivu.“
Thomas je‰tû víc zbledl. „Jeden z tûch, které ta

mrcha z âerného dvora promûnila? Ta, co byla
pfievleãená za Hamletova cvokafie?“

„Jo. Jmenuje se Mavra.“
„Zatracenû, má‰ pravdu. Je to léãka. Teì nás

zfiejmû odnûkud pozoruje a ãeká, aÏ se rozebûh-
neme do tmavé uliãky.“

Zkusil jsem volant. ·el trochu ztuha, ale jinak
byl celkem v pofiádku. Tfiikrát sláva udatnému
Modrému broukovi! Na‰el jsem volné místo a za-
parkoval. ·tûnû pfiestalo ‰tûkat a zaãalo pro zmûnu
zufiivû vrãet. „Mavra by nepotfiebovala temnou
uliãku. Má úÏasn˘ talent na skr˘vání. Mohla by
klidnû sedût na kapotû, a my bychom ji nevidûli.“

Thomas si olízl rty a nespou‰tûl oãi z parkovi‰-
tû. „Myslí‰, Ïe je ve mûstû kvÛli tobû?“

„Urãitû. Oklamal jsem ji, aby nemohla zniãit
meã Amoracchius. A byla spojenkyní Biancy aÏ
do její smrti. Navíc jsme ve válce. Udivuje mû, Ïe
se neobjevila uÏ dfiív.“

„JeÏí‰ku na kfiíÏku. Vydûsila mû k smrti.“
„Mû taky.“ Sehnul jsem se a hmátl pod sedadlo.

Nahmatal jsem chlupat˘ ocásek, sevfiel ho a co
nejopatrnûji jsem ‰tûnû vytáhl ven. Byl to ten ‰í-
len˘ prcek s natrÏen˘m uchem. VÛbec jsem ho
nezajímal, jen vrãel a zufiivû cukal hlavou dopfie-
du a dozadu. „·tûstí, Ïe tu máme ãerného pasaÏé-
ra. Jinak by nás ten upír dostal oba.“
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„Co to má v hubû?“
·tûnû otevfielo tlamiãku a na podlahu nûco

spadlo. 
„Uf,“ hlesl jsem. „To je ucho toho upíra. Svûce-

ná voda mu ho úplnû odpálila.“
Thomas pohlédl na ucho a lehce zezelenal.

„H˘be se to.“
·tûnû zavrãelo a zaãalo packou honit cukající se

shnilé ucho. Opatrnû jsem ucho sebral a vyhodil
je ven. ·edoãerné ‰tûnû tohle fie‰ení zjevnû uspo-
kojilo. Posadilo se a roztáhlo tlamiãku do psího
úsmûvu. 

„Skvûlé reflexy, Harry. Opravdu nádhera. Rych-
lej‰í neÏ moje. Jak jsi to sakra dokázal?“

„Nedokázal. SnaÏil jsem se najít tohohle malého
otravu, kdyÏ zaãal vrãet. Ucítil jsem upíra nûkolik
vtefiin pfied tím, neÏ po mnû skoãil.“

„Nevûfiím. Ty mi vyprávûj nûco o klice.“
„Jo. Tohle jsem zaÏil prvnû.“
·tûnû se najednou otoãilo smûrem, kter˘m upír

uprchl, a znovu zaãalo vrãet. 
Thomas ztuhl. „Hele, Harry, ví‰ co?“
„Co?“
„Asi bychom mûli jít dovnitfi.“
Sebral jsem ‰tûnû, propátral zrakem tmu, ale

nic jsem nevidûl. „Radûji b˘t opatrn˘, neÏ si ne-
chat pustit Ïilou. Jdeme.“
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Kapitola ãtvrtá

Ve‰li jsme s Thomasem do budovy. StráÏn˘, kte-
r˘ mûl b˘t v budce u parkovi‰tû, popíjel kafe
s chlapíkem na recepci. Vyjeli jsme v˘tahem do
nejvy‰‰ího patra. Na chodbû byly jen dvoje dvefie
a Thomas zaklepal na ty blíÏ k nám. âekali jsme.
Za dvefimi dunûla hudba. Neposkvrnûn˘ koberec
byl vyãi‰tûn˘ nûãím, co vonûlo jako hledík. Tho-
mas musel je‰tû dvakrát zaklepat, neÏ se dvefie ko-
neãnû otevfiely.

Stála v nich pÛvabná ãtyfiicátnice. Mohla mû-
fiit necel˘ch sto sedmdesát centimetrÛ a drdol
z tmavû hnûd˘ch vlasÛ jistily jídelní hÛlky. V jed-
né ruce drÏela hromadu pouÏit˘ch papírov˘ch
táckÛ, ve druhé prázdné plastové kelímky. Sma-
ragdové úpletové ‰aty po kolena odhalovaly kfiiv-
ky sexbomby padesát˘ch let dvacátého století. 

OkamÏitû se rozzáfiila. „Thomasi, moc ráda tû
tu vidím. Justine fiíkala, Ïe se tady zastaví‰.“

Thomas ve‰el dovnitfi se sv˘m obvykl˘m záfii-
v˘m úsmûvem a políbil ji na obû tváfie. „Vypadá‰
úÏasnû, Madge. Co tady dûlá‰?“

„Tohle je mÛj byt,“ opáãila Madge su‰e.
Thomas se zasmál. „Dûlá‰ si legraci?“
„Ten blázen mû pfiemluvil, abych investovala

do jeho spoleãnosti. Chci mít jistotu, Ïe ty prachy
nevyhodí oknem. Hlídám si ho.“
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„Aha.“
„Pfiimûl tû koneãnû, aby sis zahrál?“
Thomas si pfiitiskl dlaÀ na prsa v teatrálním ges-

tu: „NezkaÏen˘ chlapec jako já? UÏ pfii pouhém
pomy‰lení se ãervenám.“ 

Madge se ro‰Èácky zasmála a lehce mu poloÏi-
la dlaÀ na biceps. Buì se s Thomasem ráda bavi-
la, nebo bylo na chodbû chladnûji, neÏ jsem si
myslel. „Koho to má‰ s sebou?“

„Pfiedstavím vás. Madge Shellyová a tohle je
Harry Dresden. Chce s Arturem probrat nûjaké
obchodní záleÏitosti. Harry je mÛj pfiítel.“

„Takhle bych to snad ani nenaz˘val.“ Usmál
jsem se a podal jsem jí ruku. 

Chvilku zápasila s tácky a kelímky a pak se roze-
smála. „Budeme to muset odloÏit. Vy jste herec?“

„B˘t, ãi neb˘t? Strã prst skrz krk,“ zadeklamo-
val jsem. 

Usmála se a pok˘vla na ‰tûnû, které si hovûlo
v ohbí mé levé paÏe. „A co je tohle za kamaráda?“ 

„To bezejmenn˘ pes. Jako Clint Eastwood, ale
chlupatûj‰í.“

Rozesmála se a fiekla Thomasovi: „Teì uÏ vím,
proã je to tvÛj pfiítel.“

„Je docela zábavn˘,“ souhlasil Thomas. 
„Ale uÏ má po veãerce,“ poznamenal jsem.

„Nechci b˘t nezdvofiil˘, ale mûl bych si s Arturem
promluvit dfiív, neÏ usnu vestoje.“ 

„Chápu,“ odpovûdûla Madge. „V ob˘váku je
pfiíli‰ hluãno, vezmu vás oba do pracovny a Ar-
tura vám tam pfiivedu.“
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„Je tady Justine?“ zeptal se Thomas s lehk˘m
napûtím v hlase. Madge ho podle mû ani nepo-
stfiehla. 

„Nûkde tady bude,“ opáãila neurãitû. „¤eknu jí,
Ïes pfii‰el.“

„Díky.“
Následovali jsme Madge dovnitfi apartmá. Ob˘-

vací pokoj byl z‰efiel˘, ale rozeznal jsem asi dva-
cet lidí. MuÏi, Ïeny, nûktefií tanãili, jiní postávali,
pili, smáli se. Jako na vût‰inû veãírkÛ. Ve vzduchu
leÏela clona koufie a jen ãást z nûho pocházela od
tabáku. Svûtla blikala a mûnila barvu v rytmu
hudby. 

Cestou jsem po oãku sledoval Thomase. V jeho
chování nastala nepatrná zmûna, kterou jsem sice
vycítil, ale nedokázal pojmenovat. Nepohyboval
se rychleji, ale jeho krok byl plynulej‰í. RozhlíÏel
se zpod pfiivfien˘ch víãek a postupnû pfiitahoval
pohledy v‰ech Ïen, které míjel. 

Já jsem takové pohledy nepfiitahoval ani se spí-
cím ‰tûnûtem v náruãi. Nejsem Ïádn˘ Quasimo-
do, ale kdyÏ Thomas kráãí místností jako drav˘
andûl, je tûÏké s ním soupefiit. 

Madge nás zavedla do men‰í místnosti s kni-
hovnami a stolem s poãítaãem. „Posaìte se a já ho
najdu.“

„Dûkuji,“ opáãil jsem a usadil jsem se do kfiesla
za stolem. NeÏ ode‰la, spoãinula na chvilku pohle-
dem na Thomasovi. Ten se posadil na roh stolu
a tváfiil se zadumanû. „Vypadá‰, jako bys pfiem˘‰-
lel,“ fiekl jsem. „To znamená, Ïe se nûco dûje.“
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„Mám hlad. A pfiem˘‰lím. Madge je první Ar-
turova b˘valá.“ 

„A pofiádá pro nûho veãírek?“
„Jo. Nenapadlo by mû, Ïe ho má tak ráda.“
„Co myslela tím investováním?“
Thomas pokrãil rameny. „Arturo se trhl od vût-

‰ího studia na západním pobfieÏí, aby zaloÏil svo-
je vlastní. Madge je velice praktická. Patfií k tûm
lidem, ktefií dokáÏí nûk˘m opovrhovat, ale pfies-
to si udrÏí profesionální odstup a pracují s ním.
OceÀuje schopnosti. KdyÏ si myslí, Ïe jí to pfiine-
se zisk, je jí jedno, Ïe nemá ráda majitele. VÛbec
by nebylo proti jejím zásadám investovat peníze
do nové Arturovy firmy.“

„O jaké sumû mluvíme?“
„Nevím jistû. Sedm cifer, moÏná víc. ¤eknu nû-

komu, aÈ to zjistí.“
Hvízdl jsem. „To je spousta penûz.“
„Zfiejmû ano.“ Thomas byl natolik bohat˘, Ïe

absolutnû nemûl pfiedstavu o hodnotû dolaru. 
Chtûl jsem mu poloÏit je‰tû pár otázek, ale

otevfiely se dvefie a dovnitfi ve‰el vysok˘, urostl˘
padesátník v ãern˘ch kalhotách a ‰edé hedvábné
ko‰ili s rukávy vyhrnut˘mi nad lokty. V˘razn˘ ob-
liãej s krátkou ãernou bradkou lemovala stfiíbrná
hfiíva. Byl opálen˘ jako veslafi, mûl veliké, inteli-
gentní ãerné oãi a kolem nich drobné vrásky od
smíchu. 

„Tommy!“ zaburácel a namífiil si to k Thoma-
sovi. „Doufal jsem, Ïe tû tu dneska potkám.“ Mûl
nepochybnû fieck˘ pfiízvuk. PoloÏil Thomasovi
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ruce na ramena a políbil ho na obû tváfie. „Vypadá‰
dobfie, Tommy, opravdu dobfie. Bude‰ se mnou dû-
lat, co?“

„Nejsem fotogenick˘,“ opáãil Thomas. „Ale
taky tû rád vidím. Pfiedstavím vás. Arturo Geno-
sa, tohle je Harry Dresden, ten ãlovûk, o kterém
jsem ti fiíkal.“

Arturo si mû zmûfiil od hlavy k patû. „Pûknej
ãahoun, co?“

„Jedl jsem hodnû vloãek.“
„No ukaÏ se,“ fiekl Arturo a podrbal ‰tûnû za

uchem. Zívlo, olízlo Arturovi ruku a pokraãovalo
ve spánku. „To je vá‰ pes?“

„Doãasnû. Na‰el jsem ho klientovi.“ 
Arturo pfiik˘vl a nasadil vypoãítav˘ v˘raz.

„Víte, co je to striga, pane Dresdene?“
„Italská lidová ãarodûjnice. Vû‰tby, nápoje lás-

ky, poÏehnání plodnosti a ochrana. Ovládají také
pûknû ‰kodolibé kletby. Ta technika se jmenuje
malocchio. Oko zla.“

Pfiekvapenû zvedl oboãí. „Vypadá to, Ïe o tom
nûco málo tu‰íte.“

„Dost na to, aby mû to dostalo do potíÏí.“
„Vûfiíte, Ïe funguje?“
„Oko zla?“
„Ano.“
„UÏ jsem vidûl podivnûj‰í vûci.“
Arturo pfiik˘vl. „¤ekl vám Tommy, co potfie-

buju?“
„¤ekl mi, Ïe se bojíte kletby. Pr˘ zemfielo nû-

kolik lidí z va‰eho okolí.“
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Jeho sebejist˘m v˘razem na okamÏik probleskl
smutek. „Ano. Dvû Ïeny. Obû to byly dobré du‰e.“

„Hmm… hmm. Pfiedpokládejme, Ïe je v tom
kletba. Proã si myslíte, Ïe je namífiena na vás?“

„Nic jiného ty dvû nespojovalo. Pokud vím, byl
jsem to jediné, co mûly spoleãné.“ Otevfiel zásuv-
ku stolu a vyndal nûkolik velk˘ch obálek. „To jsou
hlá‰ení. Podrobnosti o jejich úmrtích. Tommy fií-
kal, Ïe by se vám to mohlo hodit.“

„MoÏná. Proã by vás mûl nûkdo proklínat?“
„KvÛli studiu. Nûkdo chce zabránit rozjezdu mé

firmy. Zniãit ji je‰tû pfied prvním zábûrem.“
„A co chcete ode mû?“
„Ochranu. Chci, abyste mÛj ‰táb chránil bûhem

natáãení. Nikomu dal‰ímu se nesmí nic stát.“
Zamraãil jsem se. „To mÛÏe b˘t dost obtíÏné.

Víte, kdo by chtûl zastavit produkci?“
Arturo se u‰klíbl a pfie‰el pokojem k baru.

Otevfiel jej a vzal uÏ otevfienou láhev vína. Zuby
vytáhl zátku a lokl si. „Kdybych to vûdûl, nemu-
sel bych si najímat detektiva.“

Pokrãil jsem rameny. „Jsem ãarodûj, ne vû‰tec.
Nic vás nenapadá? Kdokoli, kdo by vás chtûl vi-
dût na dnû?“

„Lucille,“ fiekl Thomas.
Arturo po nûm stfielil nevlídn˘m pohledem. 
„Kdo je Lucille?“ zeptal jsem se. 
„Moje druhá b˘valá,“ odpovûdûl Arturo. „Lu-

cille Delarossa. Ale ta v tom prsty nemá.“
„Jak to mÛÏete vûdût?“
„Urãitû ne. Jsem si jist˘.“
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„Proã?“
Potfiásl hlavou a zadíval se do hrdla láhve. „Lu-

cille… no. ¤eknûme, Ïe jsem si ji nevzal kvÛli
tomu, co má v hlavû.“

„Na nepfiátelství není tfieba pfiíli‰ inteligence,“
poznamenal jsem, pfiestoÏe jsem si váÏnû nemohl
vzpomenout, kdy naposledy nûjak˘ hlupák dal
dohromady opravdu úãinnou magii. „A co nûkdo
jin˘? Nûjaká dal‰í b˘valá?“

Arturo mávl rukou. „Tricia by se nepokusila
pfieru‰it natáãení.“

„Proã?“
„Má hlavní roli.“
Thomas zachrãel, jako kdyby se dusil. „Probo-

ha, Arturo.“
MuÏ se stfiíbrnou hfiívou se u‰klíbl. „Nebylo vy-

hnutí. Dostala dlouhodob˘ kontrakt. Kdybych ji
neobsadil, roznesla by mû u soudu na kopytech.“

„Existuje nûjaká ãtvrtá b˘valá?“ zeptal jsem se.
„Staãím sledovat tfii, ale pfii ãtyfiech bych si uÏ mu-
sel dûlat poznámky.“

„Zatím ne,“ zabruãel Arturo. „Îiju sám. Doteì
jsou tfii.“

„TakÏe máme aspoÀ nûco. Podívejte, pokud
ten, kdo proti vám pouÏívá kletbu, neprovede
nûco pfiímo pfiede mnou, nemÛÏu nic moc udûlat.
Takov˘m kouzlÛm, jako je oko zla, fiíkáme entro-
pické kletby. Je skoro nemoÏné vysledovat jejich
zdroj.“

„Moji lidé musejí b˘t chránûni pfied malocchiem.
Zafiídíte to?“
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„KdyÏ budu na místû, tak ano.“
„Co to bude stát?“
„Pûtasedmdesát na hodinu plus v˘daje. A tisí-

covka záloha.“
Arturo nezaváhal. „Domluveno. Natáãení zaãí-

ná ráno v devût.“
„Budu muset b˘t nûkde poblíÏ. Pokud moÏno

na dohled. A ãím míÀ o tom ostatní budou vûdût,
tím líp.“

„Harry má pravdu,“ souhlasil Thomas. „Bude
potfiebovat nûjaké krytí. Jestli bude jen tak v‰em
na oãích, lumpové si prostû poãkají, aÏ si tfieba od-
skoãí.“

Arturo pfiik˘vl. „MÛÏe mi dûlat asistenta.“
„Asistenta?“ zeptal jsem se.
„Asistenta u mikrofonu,“ vysvûtlil Thomas. 
„To není dobr˘ nápad. Moje magie nejde moc

dohromady s elektronikou a podobn˘mi vûcmi.“
Arturo se rozmrzele u‰klíbl. „Dobfie. Tak asis-

tent produkce.“ V kalhotách mu nûco zabzuãelo.
Sáhl do kapsy a vytáhl mobil. Pokynul mi, abych
chvilku poãkal, pfie‰el na druhou stranu místnos-
ti a s nûk˘m ti‰e mluvil. 

„Asistent produkce? Co to obná‰í?“
„Poskok,“ opáãil Thomas. „Dûvãe pro v‰echno.“

Vstal. Byl jako na trní. 
Ozvalo se zaklepání na dvefie a vzápûtí vstou-

pila dívka, které by zfiejmû je‰tû nikde nenalili.
Mûla ãerné vlasy, ãerné oãi a byla lehce nadprÛ-
mûrnû vysoká. Na sobû mûla bíl˘ svetfiík a krát-
kou ãernou sukni, která odhalovala prakticky celé
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nohy. Dokonce i v porovnání s tûmi krásn˘mi lid-
mi ve vedlej‰í místnosti byla mimofiádná. MoÏná
jsem ale byl jen trochu pfiedpojat˘, protoÏe kdyÏ
jsem ji vidûl naposledy, byl jejím jedin˘m obleãe-
ním ãerven˘ dûtsk˘ luk. 

„Justine,“ fiekl Thomas se stejnou úlevou,
s jako kdysi dávno volávali námofiníci: „Zemû na
obzoru!“ Pfiistoupil k dívce, pfiitáhl si ji k sobû
a políbil ji.

Justine zrudla a tichounce se zasmála, dfiív neÏ
se její rty dotkly jeho. Líbali se, jako kdyby na svû-
tû neexistovalo nic jiného. 

·tûnû v mé náruãi se zachvûlo. Podíval jsem se
na nû. Upfienû sledovalo Thomase a jeho chlupa-
t˘m hrudníãkem otfiásalo nesly‰itelné, nesou-
hlasné vrãení. 

Ve skuteãnosti se nelíbali nijak dlouho, ale kdyÏ
se od ní Thomas koneãnû odtrhl, byla rudá a vi-
dûl jsem, jak jí pulsuje Ïíla na krku. Celá zãerve-
nala a její v˘raz rozhodnû nebyl v˘razem zdrÏen-
livosti. Kdybych stál jen o nûco blíÏ, spálil by mû
Ïár jejích oãí na popel a na okamÏik jsem byl pfie-
svûdãen, Ïe pfiímo pfiede mnou strhne Thomase
na koberec. 

Ale Thomas ji otoãil zády k sobû a znovu ji na
sebe pfiitiskl. Je‰tû víc zbledl a jeho oãi získaly
svûtlej‰í odstín ‰edi. Na chvilku jí poloÏil tváfi do
vlasÛ a pak fiekl: „Harryho uÏ zná‰.“

Justine si mû zpod ztûÏkl˘ch víãek zmûfiila smy-
sln˘m pohledem „Dobr˘ den, pane Dresdene.“
Nadechla se nosem a bylo vidût, Ïe má co dûlat,
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aby zÛstala v klidu. „Jsi studen˘,“ fiekla Thoma-
sovi. „Co se stalo?“

„Nic,“ odpovûdûl lehk˘m tónem. 
Justine naklonila hlavu a udûlala mal˘ krÛãek

dopfiedu. Thomas zamÏikal, ale nepokusil se ji za-
drÏet. „Kdepak,“ fiekla a poloÏila mu prsty na tváfi.
„Mrzne‰.“

„Nedûlej si s tím hlavu,“ odpovûdûl Thomas.
Podíval jsem se na Artura, stále mluvil polo-

hlasem do telefonu. „âern˘ dvÛr. Myslím, Ïe
nûjak˘ ranafi od Mavry.“

Justine vytfie‰tila oãi. „Proboha. Stalo se nûko-
mu nûco?“

„Jenom upírovi.“ Pohrozil jsem ‰tûnûti prstem,
Ïe má b˘t zticha. „·tûnû ho ucítilo.“

Justine se ohlédla. „Thomasi, fiíkal jsi mi, Ïe
s Mavrou si uÏ nemusí‰ dûlat starosti.“

„Za prvé nevíme jistû, Ïe to byla Mavra,“ od-
vûtil Thomas. Pfies její hlavu po mnû stfielil po-
hledem, kter˘ jasnû fiíkal, Ïe mám mlãet. „A za
druhé ‰li po Dresdenovi. Je tady na moje pozvá-
ní, tak jsem mu trochu pomohl.“

„Botou do hlavy,“ pfiisvûdãil jsem. „Zahnal ho.“
„Proboha. Jsem ráda, Ïe jste v pofiádku, pane

Dresdene, ale tohle se nemûlo stát. Thomasi, my
bychom ani nemûli b˘t ve mûstû. Jestli ne…“

Thomas vzal Justine za bradu a zvedl jí hlavu
tak, aby se mu dívala do oãí.

Zachvûla se a pootevfiela ústa. Zorniãky se jí
roz‰ífiily tak, Ïe její oãi prakticky ztratily barvu.
Lehce se jí podlomila kolena. 
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„Uvolni se,“ fiekl Thomas. „O v‰echno se posta-
rám.“

Svra‰tila oboãí a vykoktala: „Ale… já nechci,
aby… se ti nûco stalo.“

Thomasovi se zablesklo v oãích. Pomalu zvedl
skoro bílou ruku a prstem se dotkl pulsující tep-
ny na jejím krku. Pak ‰irokou spirálou postupo-
val dolÛ a skonãil tûsnû pod klíãní kostí. Znovu se
zachvûla a upfiela pohled do prázdna. Ve‰keré
my‰lenky se jí vypafiily z hlavy, jen se lehce kolé-
bala a mezi rychl˘mi nádechy ti‰e vzdychala. 

A líbilo se jí to. Podle v‰eho ani nemûla na vy-
branou. 

·tûnû ti‰e vrãelo a mnû z toho po kÛÏi bûhalo
mravenãení. Dostal jsem vztek.

„PfiestaÀ. Vypadni jí z hlavy.“
„To není tvoje vûc,“ odpovûdûl Thomas.
„Ale je. PfiestaÀ s tím kouzlem. OkamÏitû. Jinak

si budeme muset promluvit.“
Thomas pfiesunul pohled na mû. Chladnû

a vztekle se mu zablesklo v oãích a jednu ruku se-
vfiel v pûst. Pak oãi zavfiel a zavrtûl hlavou. 

„âím míÀ bude znát detailÛ,“ fiekl pfii‰krcen˘m
hlasem a se stále zavfien˘ma oãima, „tím to pro ni
bude bezpeãnûj‰í.“

„Pfied k˘m má b˘t v bezpeãí?“
„Pfied kaÏd˘m, kdo nemá rád mû a mÛj rod.“

Svá slova doprovodil skoro neznateln˘m vycenû-
ním zubÛ. „Pokud neví víc neÏ kterákoli jiná pip-
ka, nemá nikdo dÛvod na ni útoãit. Je to jedna
z mála vûcí, které mÛÏu udûlat pro její ochranu.
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DrÏ se vzadu, ãarodûji, nebo ten rozhovor rád zaã-
nu sám.“

Vzápûtí Arturo ukonãil hovor, obrátil se k nám
a pfiistoupil o nûkolik krokÛ. „Omlouvám se. Pro-
pásl jsem nûco?“

Thomas na mû v˘znamnû povytáhl oboãí. 
Zhluboka jsem se nadechl. „Ne. Jen jsme nara-

zili na nepfiíjemné téma. Ale mÛÏeme to na ãas
odloÏit.“

„Dobfie. Tak kde jsme to skonãili?“
„Musím odvézt Justine domÛ,“ fiekl Thomas.

„Dnes veãer toho na ni bylo moc. Hodnû ‰tûstí,
Arturo.“

Arturo pok˘vl a pokusil se o úsmûv. „Díky za
pomoc, Tommy.“

„To nic.“ Vzal Justine kolem pasu a odvádûl ji
s sebou. Ode dvefií na mû k˘vl. „Tak zatím, Harry.“

Také jsem vstal. „Kam mám zítra pfiijít?“ zeptal
jsem se Artura.

OdloÏil láhev vína, vytrhl z bloku na stole list
a napsal na nûj adresu. Pak vytáhl svazek banko-
vek, deset jich odpoãítal a tisícovkou v hotovosti
pleskl na papír s adresou. Shrábl jsem obojí.

„Pofiád nevím, jestli jste ke mnû upfiímn˘,“ fiekl
Arturo. 

Zamával jsem bankovkami. „Dokud platíte, je
mi celkem jedno, jestli mi vûfiíte. Uvidíme se ráno,
pane Genoso.“ 
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