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Kapitola první

Na plá‰tích StráÏcÛ neulpívá krev. To jsem nevûdûl do
chvíle, neÏ Morgan, druh˘ nejvy‰‰í velitel StráÏcÛ Bílé
rady, pozdvihl meã nad kleãícím mladíkem, usvûdãen˘m
z provozování ãerné magie. Nejv˘‰ ‰estnáctilet˘ chlapec
hlasitû drmolil nûco korejsky a ústa mûl plná zloby a ne-
návisti. Jeho mládí a moc jej utvrzovaly ve vûdomí vlast-
ní nesmrtelnosti. Ani nevûdûl, kdy ãepel dopadla.

Podle mû to bylo jen drobné milosrdenství. Vlastnû
mikroskopické.

Jeho krev vystfiíkla ‰arlatov˘m obloukem. Stál jsem od
nûho sotva tfii metry. Na tváfii jsem ucítil horké kapky
a krev mi potfiísnila i levou stranu plá‰tû. Hlava dopadla
na zem a já vidûl, jak se látka, která ji zakr˘vala, h˘be,
jako kdyby mladík dál vykfiikoval své kletby.

Tûlo se svezlo na bok. Jeden l˘tkov˘ sval sebou nûkoli-
krát ‰kubl. PfiibliÏnû po pûti vtefiinách znehybnûla i hlava.

Morgan chvilku stál nad nehybn˘m tûlem a v rukou sví-
ral bly‰tiv˘ stfiíbrn˘ meã spravedlnosti Bílé rady ãarodûjÛ.
Kromû nûho a mû tu byl je‰tû tucet StráÏcÛ a dva ãlenové
Star‰í rady – Merlin a mÛj b˘val˘ uãitel Ebenezar McCoy. 

Poslední chabé pohyby hlavy pod látkou ustaly. Mor-
gan pohlédl na Merlina a pok˘vl. Merlin pok˘vnutí opû-
toval. „NechÈ nalezne mír.“

„Mír,“ zopakovali StráÏci.
AÏ na mû. Já se otoãil zády a po dvou krocích jsem se

vyzvracel na podlahu skladi‰tû. 
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Chvilku jsem stál v pfiedklonu a klepal jsem se. KdyÏ
jsem si byl jist˘, Ïe uÏ toho víc nebude, pomalu jsem se
narovnal. Cítil jsem, Ïe ke mnû zezadu nûkdo pfiistoupil.
Ohlédl jsem se. Stál tam Ebenezar. 

Star˘ muÏ byl aÏ na nûkolik chomáãkÛ bûlostn˘ch vla-
sÛ témûfi ple‰at˘. Nebyl nijak velk˘, ale mûl podsaditou
postavu. Polovinu obliãeje mu zakr˘val ‰ediv˘ loupeÏnic-
k˘ vous. Nos, tváfie i ple‰, aÏ na ãerstvou purpurovou jiz-
vu na hlavû, mûl brunátné. PfiestoÏe byl star˘ nûkolik set
let, pohyboval se pruÏnû a jeho pozorn˘m oãím za br˘le-
mi se zlat˘mi obrouãkami nic neuniklo. Na sobû mûl ãern˘
hábit pfiedepsan˘ pro setkání Rady a purpurov˘ ‰ál ãlena
Star‰í rady. 

„Jsi v pofiádku, Harry?“ zeptal se ti‰e. 
„Po tomhle?“ zavrãel jsem tak nahlas, aby mû v‰ichni

sly‰eli. „Nikdo v tomhle baráku by nemûl b˘t v pofiádku.“
Ucítil jsem, jak kolem mû zhoustlo napûtí.
„To je pravda,“ opáãil Ebenezar. Ohlédl se na ostatní ãa-

rodûje a umínûnû vystrãil bradu. 
Pfiistoupil k nám Merlin, také v rituálním obleku

a s ‰álem. Vypadal pfiesnû tak, jak by mûl vypadat ãarodûj.
Vysok˘, dlouhé bílé vlasy, dlouhé bílé vousy, pronikavé
modré oãi, tváfi zbrázdûnou vûkem a moudrostí. 

Tedy vûkem urãitû.
„StráÏce Dresdene,“ obrátil se na mû. Hovofiil zvuãn˘m

hlasem zku‰eného fieãníka a jeho angliãtina mûla akcent
horních britsk˘ch vrstev. „Pokud máte nûjak˘ dÛkaz, kte-
r˘ podle vás dosvûdãuje nevinnu toho mladíka, mûl jste
s ním vystoupit bûhem soudu.“

„Nic takového nemám a vy to víte.“
„Byl shledán vinn˘m,“ pokraãoval Merlin. „Sám jsem

mu nahlédl do du‰e. Nalezl jsem víc neÏ dva tucty smrtel-
níkÛ, jimÏ otrávil mysl. Tfii z nich se moÏná ze svého ‰í-

8
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lenství vyléãí. âtyfii dal‰í pfiinutil k sebevraÏdû a devût tûl
se mu podafiilo ukr˘t pfied místní policií. A v‰ichni to byli
pokrevní pfiíbuzní.“ Merlin pfiistoupil ke mnû a teplota
vzduchu prudce stoupla. V oãích mu plál azurov˘ hnûv
a hlas dunûl nezdolnou silou. „Síly, které pouÏíval, mu
zlomily mysl. Tohle bylo nezbytné.“

Otoãil jsem se k nûmu. Nevystrãil jsem vzdorovitû bra-
du ani jsem se ho nesnaÏil zpraÏit pohledem. Netváfiil jsem
se agresivnû ani vyz˘vavû. Nedal jsem najevo hnûv ani
jsem nepouÏil neuctiv˘ tón. Poslední mûsíce mû pouãily,
Ïe Merlin ke svému postavení nepfii‰el pfies inzerát na kra-
biãce zápalek. Byl to zkrátka a dobfie nejmocnûj‰í ãarodûj
na planetû. Mûl talent, schopnosti a zku‰enosti, aby svoji
moc dokázal pouÏít. Kdybych se s ním mûl utkat v magic-
kém souboji, nezbylo by ze mû ani tolik, co by naplnilo
svaãinov˘ sáãek. Nechtûl jsem s ním bojovat.

Ale zároveÀ jsem nechtûl ustupovat. 
„Byl to je‰tû kluk a udûlal chybu. V‰ichni jsme b˘vali

jako on.“
Merlin si mû zmûfiil, v oãích smûs hnûvu a pohrdání.

„Víte, co s ãlovûkem udûlá provozování ãerné magie.“
Dokonalé frázování a nenápadn˘ dÛraz na správná slo-
va dodaly jeho vûtû nevyfiãen˘, ale pro mû naprosto jas-
n˘ smysl: Vy to víte, protoÏe jste to sám provozoval. Dfiív
nebo pozdûji k tomu znovu sklouznete a pak na jeho mís-
tû budete vy. „Zkusíte to jednou a pak znovu. A znovu.“

„Tohle sly‰ím pofiád, Merline. ¤ekni ne ãerné magii.
JenÏe ten chlapec nemûl nikoho, kdo by mu vysvûtlil pra-
vidla, kdo by ho uãil. Kdyby byl nûkdo vûdûl o jeho daru
a vãas nûco udûlal…“

Jen zdvihl ruku. V tom prostém gestu bylo tolik auto-
rity, Ïe jsem okamÏitû zmlkl a nechal ho mluvit. „Zapo-
mínáte, Dresdene, Ïe mladík, kter˘ tu hloupou chybu

9
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udûlal, zemfiel dávno pfied tím, neÏ jsme si v‰imli ‰kod, jeÏ
napáchal. Nezbylo z nûho nic víc neÏ netvor, kter˘ by po
zbytek Ïivota kolem sebe rozséval hrÛzu a smrt.“

„Já vím,“ opáãil jsem, ale nedokázal jsem potlaãit zlost
a zklamání. „Vím také, co bylo tfieba uãinit. Vím, Ïe nebylo
moÏné zastavit ho jin˘m zpÛsobem.“ Znovu se mi udûlalo
‰patnû. Musel jsem zavfiít oãi a opfiít se o svoji bytelnou vy-
fiezávanou berlu. Dostal jsem Ïaludek zpátky na místo
a opût jsem se zadíval na Merlina. „Ale to nic nemûní na
skuteãnosti, Ïe jsme zavraÏdili mladíka, kter˘ zfiejmû ani ne-
vûdûl dost, aby chápal, co se s ním dûje.“

„Vy jste poslední, kdo by mohl nûkoho vinit z vraÏdy,
Dresdene,“ odvûtil Merlin a povytáhl stfiíbfiité oboãí. „CoÏ-
pak jste sám témûfi z bezprostfiední blízkosti nestfielil do t˘la
Ïenu, o které jste si pouze myslel, Ïe je Capiorcorpus?“ 

Polkl jsem. Mûl naprostou pravdu. Stalo se to vloni
a byl to ten nejo‰emetnûj‰í hod mincí v mém Ïivotû. Kdy-
bych se byl zm˘lil v odhadu, Ïe zlodûj tûl, ãarodûj Capior-
corpus, uchvátil tûlo StráÏkynû Lucciové, byl bych zabil
nevinnou Ïenu a ãlenku Bílé rady. 

Nezm˘lil jsem se, ale nikdy… prostû nikdy jsem nikoho
nezabil jen tak. Zabíjel jsem netvory v zápalu boje. Zabíjel
jsem lidi ménû pfiímoãar˘mi prostfiedky. Ale Capiorcorpa
jsem zabil zblízka, chladnû a zdaleka ne nepfiímo. Stále jsem
si pfiesnû pamatoval okamÏik, kdy jsem se rozhodl vystfie-
lit, chladn˘ kov v rukách, odpor spou‰tû revolveru, zadu-
nûní v˘stfielu a pád bezvládného tûla. Vzhledem k hrÛze
celé události mi ten pohyb pfiipadal aÏ nevhodnû obyãejn˘.

Zabil jsem. Zámûrnû a promy‰lenû jsem ukonãil nûãí
Ïivot. 

A stále se mi to vracelo ve snech.
Tehdy jsem nemûl pfiíli‰ na v˘bûr. Kdybych jen na oka-

mÏik zaváhal, Capiorcorpus by vyvolal smrtící magii a já
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bych v lep‰ím pfiípadû zemfiel následkem smrtelné kletby
spolu s nekromancerem. Mûl jsem tehdy pár ‰patn˘ch
dnÛ a jel jsem nadoraz. Ale i kdybych byl ve formû, mûl
jsem pomûrnû intenzivní pocit, Ïe v ãestném boji by mû
byl Capiorcorpus porazil. âestn˘ boj jsem si prostû nemohl
dovolit. Proto jsem stfielil nekromancera do t˘la. Bylo ho
tfieba zastavit a já nemûl jinou moÏnost. 

Popravil jsem Capiorcorpa jen na základû podezfiení. 
Bez soudu. Bez pohledu do du‰e. Bez v˘roku nestran-

ného soudce. Sakra, dokonce jsem ani nemûl ãas pfiidat
nûjakou vtipnou uráÏku. Buch. Îuch. Jeden Ïiv˘ ãarodûj
a jeden mrtv˘ padouch.

Udûlal jsem to, aby v budoucnu nemohl ublíÏit mnû ani
nikomu jinému. Nebylo to nejlep‰í fie‰ení, av‰ak jediné
moÏné. Nezaváhal jsem ani na okamÏik. Udûlal jsem to,
nepopírám, a ãelil dal‰ím hrozbám oné noci.

Jak se to od StráÏce oãekává. Jen mi to trochu po‰ra-
motilo moji farizejskou vizáÏ. 

Upíral na mû bezedné modré oãi a zvolna pfiik˘vl. „Po-
pravil jste ji,“ fiekl Merlin ti‰e. „ProtoÏe to bylo nezbytné,“
hájil jsem se.

„Jistû. Va‰e jednání vyÏadovalo mnohem hlub‰í pfie-
svûdãení. Byla tma, zima a byl jste sám. Podezfielá byla
mnohem silnûj‰í neÏ vy. Kdybyste byl minul, byl byste
zemfiel. Pfiesto jste udûlal, co bylo tfieba.“

„Nezbytné není totéÏ, co správné,“ opáãil jsem. 
„MoÏná ne. Ale jedinû Zákony magie brání ãarodûjÛm

zneuÏívat moc vÛãi smrtelníkÛm. Tady není místo na kom-
promisy. Stal jste se StráÏcem, Dresdene. Va‰í povinností je
soustfiedit se na své povinnosti vÛãi smrtelníkÛm a Radû.“

„CoÏ obãas znamená zabíjet dûti?“ Tentokrát jsem se
nesnaÏil skr˘t pohrdání, ale pfiesto jsem ho do své otázky
moc nedostal. 

11
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„CoÏ znamená za kaÏd˘ch okolností prosazovat Záko-
ny magie.“ Merlin mû probodával pohledem a v oãích mu
Ïhnul potlaãovan˘ vztek. „To je va‰e povinnost. Teì víc
neÏ kdy jindy.“

Uhnul jsem oãima jako první, dfiív neÏ se mohlo stát
nûco zlého. Ebenezar stál dva kroky ode mû a sledoval mû. 

„Je pravda, Ïe na muÏe svého vûku jste vidûl aÏ pfiíli‰,“
pokraãoval Merlin ponûkud pfiívûtivûj‰ím tónem. „Ale ne-
vidûl jste hrÛzy, které mohou nastat. Ani zdaleka. Exis-
tence ZákonÛ magie má své dÛvody. Musejí zÛstat tak, jak
jsou.“

Otoãil jsem se a zadíval jsem se na kaluÏ krve vedle
mladíkova tûla. Ani mi nefiekli, jak se jmenuje. 

„Dobfie,“ hlesl jsem vyãerpanû a cípem ‰edého plá‰tû jsem
si setfiel z obliãeje krÛpûje krve. „Vím, ãím jsou psané.“

12
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Otoãil jsem se k nim zády a vy‰el jsem ven. Chicago teì
dost pfiipomínalo Miami. âervenec na stfiedozápadû b˘vá
pfiinejmen‰ím parn˘, ale tentokrát bylo mimofiádné vedro
a do toho ãasto pr‰elo. Skladi‰tû patfiilo k dokÛm na po-
bfieÏí, a dokonce i chladné vody jezera Michigan byly tep-
lej‰í neÏ obvykle. Stoupal z nich neobvykle siln˘ odér bah-
na, tlení a lekl˘ch ryb. 

Venku jsem minul dva hlídkující StráÏce. Pok˘vli jsme
na sebe. Oba byli mlad‰í neÏ já, zfiejmû nejnovûj‰í pfiírÛst-
ky úderné, vojensko-policejní organizace Bílé rady. KdyÏ
jsem kolem nich procházel, ucítil jsem lehké brnûní, kte-
ré prozrazovalo pfiítomnost závoje, kouzla, kter˘m skr˘-
vali skladi‰tû pfied zvûdav˘mi zraky. Na StráÏce to nebyl
nijak zvlá‰È úãinn˘ závoj, ale byl zfiejmû lep‰í, neÏ jak˘
bych zvládl já. StráÏcÛ navíc po úspû‰né ofenzivû Rudého
dvora z loÀského podzimu podstatnû ubylo. Nebylo pro-
stû z ãeho vybírat.

Sundal jsem si hábit a plá‰È. Pod nimi jsem mûl khaki ‰ort-
ky, tenisky a vestu. Bez tûÏkého obleãení mi nepfiestalo b˘t
vedro, jen jsem se cítil o trochu míÀ mizernû. Rychle jsem
‰el ke svému otluãenému volkswagenu. Okénka jsem ne-
chal staÏená, aby se vnitfiek auta nepromûnil v peãící trou-
bu. Jeho karoserie uÏ nemá Ïádnou urãitou barvu, protoÏe
mÛj mechanik postupnû nahrazoval jednotlivé díly souãást-
mi jin˘ch havarovan˘ch broukÛ, ale protoÏe byl pÛvodnû
modr˘, vyslouÏil si pfiezdívku Modr˘ brouk. 
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Za mnou se ozvaly rychlé pevné kroky. „Harry,“ zavo-
lal na mû Ebenezar. 

Beze slova jsem hodil hábit i plá‰È na zadní sedadlo
Brouka. 

Vnitfiek vozu byl uÏ pfied lety sedfien˘ aÏ na kovovou
kostru. Tehdy jsem udûlal pár nejnutnûj‰ích oprav za po-
moci rozliãného harampádí a spousty lepicí pásky. Pak mi
jeden znám˘ dal interiér trochu do pofiádku. Není to sice
Ïádn˘ standard a stále to nevypadá moc hezky, ale poho-
dlná sklopná sedadla jsou mnohem lep‰í neÏ bed˘nky,
které jsem pouÏíval pÛvodnû. A koneãnû jsem zase mûl
celkem slu‰né bezpeãnostní pásy. 

„Harry, stÛj, ãlovûãe.“
Nejradûji bych vlezl do auta a ujel, ale poãkal jsem,

dokud ke mnû star˘ ãarodûj nepfii‰el a nesundal si hábit
a ‰ál. Pod modr˘mi montérkami Levi’s mûl bílé triãko a na
nohou pevné, koÏené turistické boty. „Musím si s tebou
o nûãem promluvit.“

Chvilku jsem jen mlãky stál, abych ovládl rozboufiené
emoce. A Ïaludek. Nechtûl jsem si ufiíznout ostudu opa-
kováním svého pfiedchozího v˘stupu. 

„O ãem?“
ZÛstal stát sotva metr pfiede mnou. „Válka se nevyvíjí

dobfie.“
Mûl na mysli válku mezi Bílou radou a Rud˘m dvorem

upírÛ. Válka obná‰ela nûkolik let jen samé plíÏení a potyãky
v postranních uliãkách, ale vloni upífii novû rozdali karty.
SvÛj útok naãasovali soubûÏnû se zlovoln˘m pÛsobením
zrádce uvnitfi Bílé rady a s útokem hordy nekromancerÛ
a ãarodûjÛ mimo zákon, ktefií vyvolali bûsnící pfiízraky mrt-
v˘ch a zombie. Kromû spousty dal‰ích, je‰tû nechutnûj‰ích
vûcí. 

Upífii udefiili na Radu. Udefiili tvrdû. NeÏ bitva skonãila,

14
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zabili témûfi dvû stû ãarodûjÛ. Vût‰inu z nich tvofiili StráÏ-
ci. Proto jsem dostal od StráÏcÛ ‰ed˘ plá‰È. Potfiebovali po-
moc. 

Upífii zabili témûfi ãtyfiicet pût tisíc muÏÛ, Ïen a dûtí,
ktefií se náhodou vyskytovali poblíÏ bojÛ. 

A tak jsem plá‰È pfiijal. Nûco takového jsem nemohl ne-
chat bez pov‰imnutí. 

„âetl jsem hlá‰ení. Stojí v nich, Ïe Venatori Umbrorum
a bratrstvo svatého Jiljí se do toho pofiádnû obuli.“

„A nejen to. Kdyby tyhle organizace nebyly podnikly
útok a nezpomalily postup upírÛ, zniãil by Rud˘ dvÛr
Radu uÏ pfied nûkolika mûsíci.“

Pfiekvapenû jsem zamrkal. 
Venatori Umbrorum a bratrstvo svatého Jiljí byly hlav-

ními spojenci Bílé rady ve válce s Rud˘m dvorem. Vena-
tori bylo pradávné tajné bratrstvo bojovníkÛ proti nadpfii-
rozené temnotû. Byli trochu nûco jako zednáfii, jen mûli
víc plamenometÛ. Povût‰inou to ale byli akademicky za-
mûfiení lidé, a pfiestoÏe nûktefií Venatori mûli urãité vo-
jenské zku‰enosti, jejich pravá síla spoãívala ve vyuÏívání
právních systémÛ a v anal˘ze informací z ãetn˘ch zdrojÛ. 

Bratrstvo svatého Jiljí byl trochu jin˘ pfiípad. Nebylo
jich tolik jako Venatori, ale jen nûktefií byli obyãejní lidé.
Pokud jsem tomu dobfie rozumûl, vût‰inou se jednalo
o lidi napÛl promûnûné v upíry. Byli nakaÏeni temn˘mi
silami, kvÛli nimÏ byl Rud˘ dvÛr takovou hrozbou, ale do-
kud se vûdomû nenapili lidské krve, nepfiestávali b˘t lid-
mi. Byli silnûj‰í, rychlej‰í a odolnûj‰í vÛãi zranûním neÏ
bûÏní smrtelníci a v˘raznû se jim prodlouÏil Ïivot. Ov‰em
za pfiedpokladu, Ïe nepodlehli vytrvalé touze po krvi nebo
nezahynuli pfii nûjaké akci proti nepfiátelÛm z Rudého
dvora. 

I Ïenu, kterou jsem kdysi velice miloval, dostal jeden

15
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upír Rudého dvora. V podstatû jsem tuhle válku rozpou-
tal, kdyÏ jsem si pro ni pfii‰el a osvobodil ji v‰emi násiln˘-
mi prostfiedky, kter˘mi jsem vládl. Pfiivedl jsem ji zpût, ale
nezachránil jsem ji. Byla uÏ poznamenána temnotou
a z jejího Ïivota se stal boj. Zãásti proti upírÛm, ktefií jí to
udûlali, zãásti s Ïízní po krvi, kterou kvÛli nim trpûla. Teì
patfiila k bratrstvu, které sdruÏovalo lidi, jako byla ona,
a jak jsem sly‰el, i mnoho lidí bez domova. Svat˘ Jiljí je
patronem malomocn˘ch a vyhnancÛ. PfiestoÏe jeho bra-
trstvo nebylo takov˘m soustrojím síly a moci jako Rada
nebo dvory upírÛ, byl to pfiekvapivû mocn˘ spojenec. 

„Na‰i spojenci se nemohou upírÛm postavit tváfií
v tváfi,“ pokraãoval Ebenezar a lehce pok˘vl, „ale vná‰ejí
zmatek do zásobování Rudého dvora, mezi jeho ‰piony
a podporovatele, napadají totiÏ spolupracující smrtelníky.
Odhalují infiltrace Rudého dvora do lidské spoleãnosti.
Lidé ovládaní Rud˘m dvorem byli uvûznûni, obvinûni nebo
zabiti. Pfiípadnû uneseni, aby je násilím zbavili jejich závis-
losti. Bratrstvo a Venatori ze v‰ech sil shromaÏìují informa-
ce pro Radu. Díky tomu jsme podnikli nûkolik úspû‰n˘ch
útokÛ proti upírÛm. Obû organizace upíry nijak v˘znamnû
neoslabily, ale dafií se jim Rud˘ dvÛr zdrÏovat. MoÏná to
bude staãit, abychom mûli ‰anci aspoÀ trochu se zotavit.“

„Jak to jde ve v˘cvikovém tábofie?“
„Lucciová si je jistá, Ïe se jí podafií na‰e ztráty nakonec

nahradit,“ odpovûdûl Ebenezar. 
„Nevím, jak bych je‰tû mohl pomoct. Pokud nechce‰

nûkoho, kdo by zaãal vychovávat nové ãarodûje.“
Pfiistoupil blíÏ a rozhlédl se. Tváfiil se nenucenû, ale

chtûl si b˘t jist˘, Ïe nikdo neposlouchá. „Je tady jedna vûc,
o které neví‰. Merlin rozhodl, Ïe se o tom nebude mluvit.“

Otoãil jsem se k nûmu a naklonil jsem hlavu.
„Vzpomíná‰ si na loÀsk˘ útok Rudého dvora? Jak vy-
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volali Vyhnance a napadli nás v samotné Zemi víl?“
„Sly‰el jsem, Ïe to nebyl dobr˘ tah. Nadpfiirozené by-

tosti jim to dají seÏrat.“
„Také jsme si to mysleli,“ pfiitakal stafiec. „Léto vyhlási-

lo Rudému dvoru válku a provedlo nûkolik v˘padÛ, aby
si oÈuklo situaci. JenÏe Zima vÛbec neodpovûdûla. A Léto
nakonec skonãilo u toho, Ïe zajistilo své hranice.“

„Královna Mab nevyhlásila válku?“
„Ne.“
Zamraãil jsem se. „Neãekal jsem, Ïe si nechá ujít takovou

pfiíleÏitost. Jatka a krveprolití jsou její parketa.“
„Nás to také pfiekvapilo. Proto tû chci poÏádat o laskavost.“
Mlãel jsem, ale nespou‰tûl jsem z nûho oãi. 
„Zjisti, co se dûje. Má‰ na dvorech své kontakty. Zjisti,

proã Sidhe ne‰li do války.“
„CoÏe? Star‰í rada to neví? Copak nemáte vyslanectví,

vysoce postavené styky a oficiální kanály? Nebo tfieba ãer-
ven˘ telefon?“

Ebenezar se trpce usmál. „Chaos války napíná schop-
nosti v˘zvûdn˘ch sluÏeb do krajnosti. Dokonce i tûch
nadpfiirozen˘ch. Mezi nadpfiirozen˘mi ‰piony a vyslanci
zúãastnûn˘ch probíhá úplnû jiná úroveÀ války. A ná‰ vy-
slanec u Sidhe…“ Pokrãil rozloÏit˘mi rameny. „No, v‰ak
to zná‰.“

„Mluvili s ním zdvofiile, otevfienû a naprosto upfiímnû,
ale pfiesto nemáte ani tu‰ení, co se dûje,“ nadhodil jsem.

„Pfiesnû tak.“
„TakÏe Star‰í rada mû Ïádá, abych to zjistil?“
Znovu se rozhlédl. „Star‰í rada ne. Já. A nûkolik dal‰ích.“
„Ktefií dal‰í?“
„Lidé, kter˘m vûfiím,“ opáãil a podíval se na mû pfies ob-

rouãky br˘lí. 
Chvilku jsem ho upfienû pozoroval. „TakÏe zrádce,“
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hlesl jsem.
Upífii Rudého dvora mûli trochu pfiíli‰ navrch, neÏ aby

prostû jenom mûli ‰tûstí. Nûjak˘m zpÛsobem získali Ïivot-
nû dÛleÏité tajné informace o rozmístûní sil Bílého dvora
a jeho plánech. Nûkdo zevnitfi jim ty informace poskytl
a zemfielo kvÛli tomu mnoho ãarodûjÛ. Z velké ãásti bû-
hem jejich nejvût‰ího útoku v loÀském roce, kdy pfii pro-
následování prchající Rady naru‰ili teritorium Sidhe. „Ty
si myslí‰, Ïe tím zrádcem je nûkdo ze Star‰í rady.“

„Myslím si, Ïe nemÛÏeme nic nechat náhodû,“ odvûtil
ti‰e. „Tohle není oficiální záleÏitost. Nemohu ti to pfiiká-
zat, Harry. Pochopím, kdyÏ to odmítne‰. Ale nikdo jin˘ se
na to nehodí tak jako ty. Navíc na‰i spojenci dlouho ne-
udrÏí souãasné tempo sv˘ch akcí. Jejich nejsilnûj‰í zbraní
bylo vÏdycky utajení, ale uÏ museli zaplatit mnoha Ïivo-
ty, aby nám poskytli co nejúãinnûj‰í pomoc.“

ZkfiíÏil jsem ruce na bfii‰e. „Musíme jim pomoct, to je
jisté. Ale pokaÏdé, kdyÏ se kfiivû podívám na nadpfiiroze-
né bytosti, mám s nimi je‰tû vût‰í potíÏe neÏ pfiedtím. To
je to poslední, co potfiebuju. KdyÏ to udûlám, jak…“

Ebenezar pfie‰lápl a pod nohama mu hlasitû zaskfiípal
‰tûrk. Vzhlédl jsem a uvidûl Merlina s Morganem. Vychá-
zeli z budovy a ti‰e, zanícenû spolu hovofiili.

„Chtûl jsem s tebou mluvit,“ fiekl Ebenezar zjevnû pro
ty, kdo by naslouchali, „abych mûl jistotu, Ïe se k tobû
Morgan a ostatní StráÏci chovají slu‰nû.“

„Pokud se mnou vÛbec promluví,“ hrál jsem jeho hru.
„Jedin˘ StráÏce, se kter˘m se vídám, je Ramirez. Fajn
chlapík. Mám ho rád.“

„To mu slouÏí ke cti.“
„Îe o nûm dobfie sm˘‰lí tikající ãasovaná bomba Rady?“

âekal jsem, aÏ Morgan a Merlin odejdou, ale zastavili se
kousek od nás a stále spolu mluvili. Chvíli jsem upíral oãi
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na ‰tûrk a pak jsem mnohem ti‰eji pronesl: „Tam uvnitfi
jsem to mohl b˘t já. Kdysi jsem mohl b˘t na místû toho
kluka.“

„UÏ je to dávno,“ namítl Ebenezar. „Byls je‰tû dítû.“
„To on taky.“
Ebenezar nasadil ostraÏit˘ v˘raz. „Mrzí mû, Ïes to mu-

sel vidût.“
„Proto k tomu do‰lo tady? Proã provádût popravu

v Chicagu?“
Dlouze vydechl. „Je to jedna z nejvût‰ích kfiiÏovatek

svûta, Harry. Prochází tudy víc letecké dopravy neÏ kde-
koli jinde. Je to obrovské silniãní, vlakové a lodní pfiekla-
di‰tû. To znamená spoustu cest dovnitfi a ven a spoustu ce-
stujících, ktefií tudy projíÏdûjí. Pro pozorovatele Rudého
dvora je tûÏké nás tady odhalit nebo sledovat na‰e pohy-
by.“ Mdle se pousmál. „A navíc to vypadá, Ïe Chicago má
‰patn˘ vliv na zdraví kaÏdého upíra, kter˘ se tady ukáÏe.“

„To je pûkná krycí historka,“ opáãil jsem. „A jaká je
pravda?“

Ebenezar si povzdechl a smífilivû pozvedl ruku. „MÛj
nápad to nebyl.“

Minutku jsem si ho mûfiil. „Merlin sem svolal setkání.“
Ebenezar pfiik˘vl a povytáhl jedno huÀaté oboãí. „CoÏ

znamená…?“
Kousal jsem se do dolního rtu a mnul jsem si oãi. Nikdy

mi to pfii pfiem˘‰lení nepomáhalo, ale proã to nezkou‰et?
„Chtûl mi nûco naznaãit. Chtûl zabít dvû mouchy jednou
ranou.“

Ebenezar pfiik˘vl. „Chtûl tû zbavit postavení StráÏce, ale
Lucciová je technicky stále jejich velitelkou, pfiestoÏe Mor-
gan velí v poli. Podporuje tû a zbytek Star‰í rady ho pfie-
hlasoval.“

„To se mu muselo líbit.“
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Ebenezar se uchechtl. „Myslel jsem, Ïe to s ním pra‰tí.“
„To mám radost. VÏdyÈ jsem tu práci ani nechtûl.“
„Já vím,“ opáãil. „Z bláta do louÏe.“
„TakÏe Merlin si fiekl, Ïe mi ukáÏe popravu, abych

se vydûsil a drÏel lajnu.“ Zamyslel jsem se. „Pfiedpokládám,
Ïe o tom loÀském útoku se nic nového neví. Na Ïádném
úãtu se neobjevila nehorázná suma penûz, která by pro-
zradila zrádce?“

„Zatím ne.“
„TakÏe zrádce se stále volnû pohybuje a Merlinovi jen

staãí poãkat, aÏ nûco zmr‰ím. Pak prohlásí, Ïe to byla zra-
da, a rozmáãkne mû.“

Ebenezar pfiik˘vl a já v jeho oãích zahlédl v˘strahu.
Dal‰í dÛvod, abych jeho nabídku pfiijal. „Je opravdu
pfiesvûdãen˘, Ïe pro Radu pfiedstavuje‰ velikou hrozbu.
Pokud ho v tom utvrdí‰, udûlá v‰echno nezbytné, aby tû
zastavil.“

Zabruãel jsem. „Takov˘ chlapík tady uÏ jednou byl.
Jmenoval se McCarthy. Jestli chce Merlin najít zrádce, na-
jde ho, aÈ existuje, nebo ne.“

„Jistû. Myslel jsem, Ïe bys to mûl vûdût,“ odpovûdûl
s chrãiv˘m skotsk˘m pfiízvukem, kter˘ se u nûho objevil
vÏdycky, kdyÏ mûl vztek. Zamraãil se a stfielil pohledem po
Merlinovi. 

S pohledem upfien˘m do zemû jsem pfiik˘vl. Nesná‰ím,
kdyÏ se mû nûkdo snaÏí do nûãeho uvrtat, ale nemûl jsem
pocit, Ïe by se mû Ebenezar snaÏil zatlaãit do kouta. Îádal
mû o laskavost. Udûlal bych dobfie, kdybych mu vyhovûl,
ale kdyÏ ho odmítnu, nebude mi to vyãítat. To nebyl jeho
zpÛsob.

Podíval jsem se mu do oãí a pfiik˘vl jsem. „Dobfie.“
Dlouze vydechl a vdûãnû pfiik˘vnutí opûtoval. „Jo a je‰-

tû nûco,“ fiekl a podal mi obálku. 
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„Co je to?“
„Nevím. StráÏce brány mû poÏádal, abych ti to dal.“ Tak

StráÏce brány. Byl to nejmlãenlivûj‰í ãarodûj Star‰í rady,
a dokonce i Merlin se k nûmu choval s velikou dávkou
úcty. Byl vy‰‰í neÏ já a to uÏ nûco znamenalo. Vût‰inou se
drÏel stranou od partyzánské politiky Star‰í rady, coÏ bylo
je‰tû v˘znamnûj‰í. Znal vûci, které by nemûl znát – tedy
ne víc neÏ ostatní ãarodûjové –, a pokud jsem vûdûl,
vÏdycky se mnou jednal na rovinu. 

Otevfiel jsem obálku. Uvnitfi byl jedin˘ list papíru po-
psan˘ úhledn˘m, plynul˘m písmem. 

Dresdene,
v uplynul˘ch deseti dnech byla v Chicagu nûkolikrát pou-
Ïita ãerná magie. Jako na star‰ím StráÏci oblasti je na vás,
abyste události vy‰etfiil a nalezl viníky. Míním, Ïe je ne-
zbytné, abyste tak uãinil neprodlenû. Podle mého názoru
o této situaci nikdo jin˘ neví.

Rashid

Promnul jsem si oãi. Paráda. Dal‰í ãerná magie v Chi-
cagu. Pokud to není nûjak˘ ‰ílen˘, nenávistn˘ psychotik,
bude to dal‰í kluk podobn˘ tomu, kter˘ tady pfied pár mi-
nutami zemfiel. Mezi tím uÏ moc moÏností nezb˘valo. 

Doufal jsem, Ïe to bude nûjak˘ vraÏdící magor – par-
don, politická korekce: du‰evnû nemocn˘ ãlovûk. S tím
bych se dokázal vypofiádat. Mám v tom praxi.

S tím druh˘m by to bylo mnohem hor‰í. 
VloÏil jsem papír zpût do obálky a uvaÏoval jsem.

Tohle bylo zfiejmû jen mezi mnou a StráÏcem brány. Ne-
poÏádal mû vefiejnû, ani Ebenezarovi nefiekl, o co jde,
coÏ znamenalo, Ïe bylo na mû, jak tu vûc budu fie‰it.
Kdyby o tom Merlin vûdûl a oficiálnû mû tou záleÏitos-
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tí povûfiil, rozhodnû by si pohlídal, abych nemûl moÏ-
nost volby prostfiedkÛ, a byl bych neustále pod mikro-
skopem. 

StráÏce brány mi vûfiil, Ïe to zvládnu po svém. To bylo
moÏná je‰tû hor‰í. Sakra.

KaÏd˘ si myslí, Ïe jsem ten, kdo zvládne nezvládnutel-
né situace. Obãas mi to uÏ leze krkem. 

Podíval jsem se na Ebenezara, kter˘ na mû mhoufiil oãi.
Obliãej mûl poskládan˘ do spousty vrásek. 

„Co je?“ zeptal jsem se.
„Má‰ nov˘ sestfiih, nebo co, Hossi?“
„Hm, ne. Proã?“
„Vypadá‰…“ zamy‰lenû se odmlãel. „Nûjak jinak.“
Srdce se mi rychleji rozbu‰ilo. Pokud jsem vûdûl, nemûl

Ebenezar ponûtí o bytosti, která si pronajala nepouÏíva-
nou oblast mého mozku, a chtûl jsem, aby to tak i zÛsta-
lo. PfiestoÏe mûl povûst magického rváãe, jehoÏ specialitou
je vyvolávání primárních niãiv˘ch sil, mûl toho v hlavû
víc, neÏ by vût‰ina ãlenÛ Rady fiekla. Bylo dost dobfie moÏ-
né, Ïe ve mnû nûjak vycítil pfiítomnost padlého andûla. 

„Jo, no jo. Oblékl jsem plá‰È, kterého jsem se vût‰inu Ïi-
vota bál jako ãert kfiíÏe. Kromû toho je ze mû mrzák a rok
jsem se pofiádnû nevyspal.“

„To bude ono. Co dûlá ruka?“ Polkl jsem bfiitkou odpo-
vûì, Ïe je stále znetvofiená, zjizvená a vypadá jako rozta-
vená vosková plastika. Pfied dvûma lety jsem se dostal do
kfiíÏku s bestií, která zjistila, Ïe má obranná magie sice do-
káÏe pohltit kinetickou energii, ale ne Ïár. Otestoval jsem
si to dost drsn˘m zpÛsobem, kdyÏ na mû její zabijáci pus-
tili podomácku vyroben˘ napalm. MÛj ‰tít zastavil hofiící
Ïelatinu, ale Ïár pronikl ‰títem a upekl mi nataÏenou ruku,
kterou jsem udrÏoval vztyãen˘ ‰tít. Natáhl jsem ruku v ru-
kavici a trhanû jsem zah˘bal palcem a dvûma prvními prs-

22

Butcher 8 - zlom  16.4.1957 4:21  Stránka 22



Harry Dresden / kniha osmá

ty. Dal‰í dva prsty se sotva zachvûly. „Je‰tû v nich nemám
skoro Ïádn˘ cit, ale pivo udrÏím. Nebo volant. Doktor mû
nutí hrát na kytaru, abych je musel pouÏívat.“

„To je správné,“ opáãil Ebenezar. „Cviãení je dobré pro
tûlo a hudba pro du‰i.“

„Ta moje sotva.“
Ebenezar se u‰klíbl a z kapsy montérek vylovil kapesní

hodinky. ZamÏoural na nû. „Je ãas na obûd. Má‰ hlad?“
¤ekl to neutrálním tónem, ale dokázal jsem ãíst mezi

fiádky. 
Ebenezar byl m˘m uãitelem v dobû, kdy jsem to velice

potfieboval. Nauãil mû snad v‰echno, co mi pfiipadalo dost
dÛleÏité, aby to stálo za uãení. Byl nekoneãnû velkorys˘,
trpûliv˘, loajální a laskav˘.

Ale celou tu dobu mi lhal, protoÏe ignoroval zásady,
které mû uãil. Na jedné stranû mû uãil, co obná‰í b˘t ãa-
rodûjem, o magii, která pochází z jeho nejhlub‰ího pfie-
svûdãení, uãil mû, Ïe páchat zlo magií je víc neÏ zloãin. Je
to v˘smûch podstatû magie, sv˘m zpÛsobem svatokrádeÏ.
Na druhé stranû byl âernou berlou Bílé rady. Byl ãarodû-
jem, kter˘ smûl zabíjet, poru‰ovat Zákony magie a vysmívat
se v‰emu u‰lechtilému a dobrému na síle, kterou vládl, ve
jménu politické nezbytnosti. A dûlal to. Mnohokrát.

Kdysi jsem Ebenezarovi vûfiil jako nikomu jinému. Zá-
kladem mého Ïivota bylo to, co mû nauãil o pouÏívání ma-
gie, o tom, co je dobré a ‰patné. Ale zradil mû. Îil ve lÏi a to
bylo hodnû bolestné zji‰tûní. Je‰tû po dvou letech mi jeho
zrada leÏela v Ïaludku. Mûl jsem z ní dost ‰patn˘ pocit. 

MÛj star˘ uãitel mi podával olivovou ratolest, chtûl od-
stranit problémy, které se mezi nás dostaly. Vûdûl jsem, Ïe
bych ji mûl pfiijmout. Vûdûl jsem, Ïe je to ãlovûk chybují-
cí jako v‰ichni ostatní. Vûdûl jsem, Ïe bych mûl zapome-
nout na neshody a Ïít normálnû. Bylo by to rozumné.
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Bylo by to odpovûdné a lidské. Bylo by to správné. 
Ale nemohl jsem.
Bolelo to tolik, Ïe jsem na to ani nemohl pofiádnû myslet.
Podíval jsem se na nûho. „Skrytá pohrÛÏka smrti stûtím

mi trochu zkazila chuÈ k jídlu.“
Pfiik˘vl a pfiijal moji v˘mluvu s trpûliv˘m v˘razem. Ale

zdálo se mi, Ïe v jeho oãích vidím lítost. Mlãky zvedl ruku,
otoãil se a zamífiil ke své staré dodávce znaãky Ford, vy-
robené nûkdy bûhem velké krize. MoÏná jsem mûl nûco
fiíct. MoÏná jsem s ním mûl jít na ten obûd.

Moje v˘mluva ale nebyla nepravdivá. Rozhodnû bych
nedokázal nic pozfiít. Stále jsem na obliãeji cítil horké
krÛpûje, vidûl jsem tûlo nepfiirozenû leÏící v kaluÏi krve.
Zaãaly se mi tfiást ruce. Zavfiel jsme oãi a snaÏil jsem se ty
krvavé vzpomínky vyhnat z hlavy. Pak jsem nastoupil do
vozu a pokusil jsem se nechat je za sebou.

Modr˘ brouk není Ïádná vytunûná kára, ale kdyÏ vy-
razil, zvedl úctyhodn˘ gejzír ‰tûrku. 

Ulice nebyly pfiecpané jako obvykle, ale byly rozpálené
jako v˘heÀ. Na prvních semaforech jsem stáhl v‰echna
okénka a snaÏil jsem se uvaÏovat. 

Mám vy‰etfiovat nadpfiirozené bytosti. Paráda. To se za-
ruãenû zkomplikuje dfiív, neÏ získám jedinou kloudnou
odpovûì. Jestli nadpfiirozené bytosti nûco opravdu ne-
sná‰ejí, tak je to jasná odpovûì. Vymámit z nich jasné slo-
vo je jako trhat si vlastní zub skrz nos. 

Ale Ebenezar mûl pravdu. Byl jsem patrnû jedin˘
z Rady, kdo nûkoho znal z Letního i Zimního dvora Sid-
he. Jestli nûkdo z Rady mÛÏe nûco zjistit, jsem to já. Jupí!

A aby dûj neztratil na spádu a zajímavosti, musím na-
vrch najít jakousi nespecifikovanou ãernou magii a uãinit
jí pfiítrÏ. Takhle StráÏci tráví svÛj ãas, pokud zrovna nebo-
jují ve válce. Sám jsem to dûlal dvakrát nebo tfiikrát, ale

24

Butcher 8 - zlom  16.4.1957 4:21  Stránka 24



Harry Dresden / kniha osmá

nebylo to nic pûkného. âerná magie vÏdycky vyÏaduje v˘-
skyt ãernoknûÏníka a to b˘vají lidé, ktefií rádi zabíjejí v‰e-
teãné ãarodûje. 

Nadpfiirozené bytosti.
âerná magie.
KdyÏ uÏ, tak uÏ.
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Sotva jsem dvakrát mrkl, sedadlo vedle mû bylo najednou
obsazené. Vyjekl jsem a málem jsem narazil do náklaìáku
ve vedlej‰ím pruhu. Pneumatiky zakvílely a Brouk dostal
smyk. Vyrovnal jsem ho a jen o chlup minul jiné auto.
Srdce jsem mûl aÏ v krku. Plynule jsem se rozjel a otoãil
jsem se na neãekaného pasaÏéra. 

Vedle mû sedûla Lasciel alias Poku‰itelka alias Sno-
vaãka, fotokopie padlého andûla. Mohla vypadat, jak
chtûla, ale vût‰inou se zjevovala v podobû vysoké, atle-
tické blond˘ny v fiecké tunice, která jí sahala témûfi po
kolena. Sedûla s rukama v klínû, dívala se dopfiedu
a lehce se usmívala. 

„Co to sakra dûlá‰?“ zavrãel jsem. „Chce‰, abych se zabil?“
„Nebuì tak útlocitn˘,“ opáãila pobavenû. „Nikomu se

nic nestalo.“
„Ale ne díky tobû. Zapni si pás.“
Pov˘‰enû si mû zmûfiila. „Nemám fyzické tûlo, smrtel-

níku. Existuji pouze v tvé mysli. Jsem mentální projekce.
Iluze. Hologram, kter˘ vidí‰ jenom ty. Není dÛvod, abych
si zapínala pás.“

„Jde o princip,“ opáãil jsem. „Moje auto, mÛj mozek,
moje pravidla. Zapni si ten zatracenej pás, nebo zmiz.“

Povzdechla si. „No dobfie.“ Natoãila se jako kaÏd˘ nor-
mální ãlovûk, pfietáhla si pás kolem pasu a zacvakla pfiez-
ku. Vûdûl jsem, Ïe nemohla uchopit opravdov˘ bezpeã-
nostní pás a udûlat to, takÏe tohle v‰echno byla jen iluze.
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Ale pfiesvûdãivá. Byl bych musel vynaloÏit veliké úsilí,
abych vidûl, Ïe se pás vÛbec nepohnul z místa. 

Lasciel se na mû podívala. „Staãí?“
„JakÏtakÏ,“ pfiitakal jsem a zufiivû jsem pfiem˘‰lel. Las-

ciel, jak se mi teì zjevila, byla ãástí skuteãného padlého
andûla. To podstatné z nûho bylo uvûznûné ve stfiíbrném
denáru, fiímské minci pohfibené pod víc neÏ pÛl metrem
betonu v mém sklepû. KdyÏ jsem se ale mince dotkl, vy-
tvofiil jsem pro démona cosi jako ventil. Ten teì v mé hla-
vû pfieb˘val jako dokonale utajená duchovní bytost. Prav-
dûpodobnû ob˘val onûch devadesát procent mozku, které
lidé nikdy nepouÏívají. V mém pfiípadû to mohlo b˘t de-
vadesát pût procent. Lasciel se mi mohla zjevovat, vidûla,
co jsem vidûl já, cítila totéÏ, co jsem cítil já, do urãité míry
mohla nahlíÏet do m˘ch my‰lenek, a co bylo nejvíc zne-
pokojující, dokázala vytváfiet iluze, které jsem jen tûÏko
prohlédl. Jako teì tu, Ïe sedí vedle mû v autû. Nádherná
a nesmírnû pfiitaÏlivá. Mrcha.

„Myslel jsem, Ïe jsme se nûjak dohodli,“ zavrãel jsem.
„Nechci, aby ses mi ukazovala, kdyÏ tû nezavolám.“

„A já jsem na‰i dohodu dodrÏovala. Jen mû napadlo pfii-
pomenout ti, Ïe mé schopnosti a zdroje ti jsou k dispozici,
pokud bys je potfieboval, vãetnû toho, co v této chvíli spo-
ãívá pod podlahou tvé laboratofie.“

„Chová‰ se, jako kdybych tû v sobû chtûl mít. Kdybych
vûdûl, jak tû dostat z hlavy, aniÏ bych se zabil, okamÏitû to
udûlám.“

„Ta ãást, která ob˘vá tvoji mysl, je jen stínem mého pra-
vého já. Ale opatruj se, smrtelníku. Já jsem. Existuji.
A chci v tom pokraãovat.“

„Jak jsem fiíkal. AniÏ bych se zabil,“ zavrãel jsem. „A za-
tím, pokud nechce‰, abych tû zamkl do malé temné ko-
mÛrky ve své hlavû, zmiz mi z oãí.“

27
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U‰klíbla se, ale jinak na sobû nedala nic znát. „Jak si
pfieje‰,“ odvûtila a naklonila hlavu. „Ale jestli se v Chica-
gu opût vzmáhá ãerná magie, bylo by dobfie, abys mûl po
ruce v‰echny nástroje. A protoÏe musí‰ pfieÏít, abych pfie-
Ïila já, mám v‰echny dÛvody ti pomoct.“

„Malá ãerná krabiãka,“ fiekl jsem. „Bez dírek ve víãku.
Páchne jako ‰atna na stfiední.“

Znovu se u‰klíbla a zatváfiila se mírnû pobavenû. „Jak
si pfieje‰, mÛj hostiteli.“

A byla pryã. Zmizela zpût v neprobádan˘ch zákoutích
mé mysli. Nebo kdo ví kde jinde. Zachvûl jsem se a ujistil
se, Ïe se soustfiedím a mé my‰lenky jsou pfied ní chránû-
né. Nijak jsem Lasciel nedokázal zabránit, aby vidûla a sly-
‰ela, co dûlám, nebo aby se namátkou nehrabala v m˘ch
vzpomínkách. Ale zjistil jsem, Ïe pfied ní aspoÀ mohu
skr˘t své aktuální my‰lenky. Dûlal jsem to stále, aby se
o mnû nedozvûdûla pfiíli‰ mnoho a pfiíli‰ rychle. 

To by jí jen pomohlo dosáhnout svého zámûru; pfie-
svûdãit mû, abych vykopal starou stfiíbrnou minci pohfibe-
nou pod betonem a spoutanou zaklínadly. Uvnitfi jedno-
ho ze tfiiceti star˘ch fiímsk˘ch denárÛ dlel cel˘ padl˘ andûl
– Lasciel. 

Kdybych ji pfiijal za spojence, získal bych univerzální
moc. Síla a vûdomosti padlého andûla by dokázaly pro-
mûnit kohokoli v doslova nesmrtelnou hrozbu. Za velice,
velice nízkou cenu jeho du‰e. Jakmile se upí‰ete nûkteré-
mu z tûchto doslova pekeln˘ch andûlÛ, pfiestáváte b˘t
sv˘m pánem. âím víc mu dovolíte, aby vám pomáhal, tím
víc mu odevzdáváte svoji vÛli a dfiív nebo pozdûji je to
padl˘ andûl, kdo velí.

Popadl jsem minci jen okamÏik pfied tím, neÏ ji mohl
zvednout capart mého pfiítele. KdyÏ jsem se jí dotkl, pfie-
nesla se ãást osobnosti Lasciel, její intelekt, do mé hlavy.
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Vloni na podzim mi pomohla pfieÏít pár pûknû drsn˘ch dní
a její pomoc byla neocenitelná. A to byl problém. Nemohl
jsem dál spoléhat na její pomoc, protoÏe bych si na ni dfií-
ve nebo pozdûji zvykl. Pak bych ji vyÏadoval. A nakonec
bych si jednoho krásného dne fiekl, Ïe vykopat minci zase
není tak ‰patn˘ nápad.

To v‰echno znamenalo, Ïe se musím mít na pozoru pfied
Lascielin˘mi návrhy. Cena nebyla zjevná, ale byla stále
stejná. Lasciel se v‰ak nem˘lila v tom, jak nebezpeãné mo-
hou b˘t situace, v nichÏ se vyskytuje opravdová ãerná ma-
gie. MoÏná sám zjistím, Ïe potfiebuji pomoc.

Myslel jsem na ty, ktefií bojovali po mém boku. Myslel
jsem na pfiítele Michaela, jehoÏ dûcko málem zdvihlo minci. 

Od té doby jsem Michaela nevidûl. Nevolal jsem mu.
On se mi nûkolikrát ozval, zval mû na Den díkÛvzdání,
mnohokrát se ptal, zda jsem v pofiádku. Odmítal jsem jeho
pozvání a kaÏd˘ telefonát jsem rychle ukonãil. Michael
nevûdûl, Ïe jsem sebral ãern˘ denár a pfiivlastnil si symbol,
kter˘ ze mû moÏná udûlal ãlena fiádu rytífiÛ ãerného de-
náru. S nûkolika denariány jsem bojoval. A jednoho jsem
zabil. 

Byly to zrÛdy nejhrub‰ího zrna a Michael byl rytífi kfiíÏe.
Byl jedním ze tfií lidí na tváfii zemû, ktefií byli vybráni, aby
vládli svat˘m meãem. Opravdu svat˘m – v kaÏdém z nich
byl hfiebík z kfiíÏe a na ãepeli mûly velké C. Michael bojoval
s temn˘mi a zl˘mi vûcmi. Zabíjel je. ZachraÀoval dûti a ne-
vinné z nebezpeãí a bez mrknutí oka se dokázal postavit
nejtemnûj‰ím stvofiením. Tak veliká byla jeho víra, Ïe mu
V‰emohoucí dá dostatek sil, aby porazil temnotu.

O minci jsem mu nikdy nefiekl. Nechtûl jsem, aby vû-
dûl, Ïe jsem nechtûnû pronajal ãást svého mozku démo-
novi. Nechtûl jsem, aby o mnû pochyboval. Michael byl
pevn˘. Témûfi po cel˘ mÛj Ïivot byla vût‰ina Bílé rady pfie-

29

Butcher 8 - zlom  16.4.1957 4:21  Stránka 29



Jim Butcher / Vinen

svûdãena, Ïe jsem nûjak˘ druh netvora, kter˘ jen ãeká na
svÛj ãas, aby na sebe vzal svoji pravou podobu a zaãal ko-
lem sebe rozsévat hrÛzu a smrt. Jen Michael stál od na‰e-
ho prvního setkání pevnû na mé stranû. Díky jeho neú-
navné podpofie jsem mûl ze svého Ïivota mnohem lep‰í
pocit. 

Nechtûl jsem, aby se na mû díval jako na denariány,
s nimiÏ jsme bojovali. TakÏe dokud se nezbavím té men-
tální loutky Lasciel, nebudu ho Ïádat o pomoc. 

Poradím si sám.
Byl jsem si naprosto jist˘, Ïe dnes uÏ nebude hÛfi.
Sotva mi ta my‰lenka bleskla hlavou, ozvalo se odpor-

né zapra‰tûní a já tvrdû narazil hlavou o opûrku sedadla.
Brouk se otfiásl, prudce poskoãil a já se zoufale snaÏil udr-
Ïet ho na silnici.

Je vám asi jasné, Ïe jsem s nûãím takov˘m mohl poãítat.
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Rychle jsem se rozhlédl. Uvidûl jsem star˘, temnû ‰ed˘
chrysler s tmav˘mi skly. Letadlová loì na kolech. Vzápû-
tí znovu narazil do Brouka a skoro mû roztoãil. Hlavou
jsem se pra‰til o okénko a cítil jsem spálenou gumu t˘ra-
n˘ch pneumatik. Auto narazilo na obrubník chodníku
a nadskoãilo. Kroutil jsem volantem a dupal na brzdu. Tûlo
reagovalo na situaci, která ochromenému mozku je‰tû ne-
docházela. Podafiilo se mi zabránit nejhor‰ímu. Nevylétl
jsem do protismûru ani nenarazil ãelnû do zdi, ale dokázal
jsem Brouka opfiít pravou stranou o prÛãelí nûjakého
domu. Plech skfiípal na cihlách a omítce a po nûjak˘ch
patnácti metrech jsem zastavil.

Pfied oãima mi tanãily hvûzdiãky. SnaÏil jsem se je ro-
zehnat, abych vidûl poznávací znaãku chrysleru, jenÏe ten
byl v mÏiku pryã. Ale moÏná to byl jen mÛj dojem. Hlava
se mi tak toãila, Ïe to auto mohlo pfiede mnou odtancovat
celé Labutí jezero, a já bych si toho vÛbec nev‰iml. 

¤ekl jsem si, Ïe zÛstat sedût je docela fajn nápad, a tak
jsem sedûl. Po nûjaké chvíli mi vytanulo na mysl, Ïe bych
se mohl pfiesvûdãit, jestli se nikomu nic nestalo. Podíval
jsem se na sebe. Îádná krev. To bylo rozhodnû pfiíjemné
zji‰tûní. Pak jsem se zamlÏen˘m zrakem rozhlédl kolem
auta. Îádn˘ kfiik. Îádné mrtvoly ve zpûtném zrcátku. Nic
nehofielo. V‰ude leÏely drobné stfiepy z boãního okénka.
V zadním oknû byl uÏ nûjakou dobu místo skla prÛhled-
n˘ plast. Ten jedin˘ vydrÏel. 
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Motor Brouka, chrabrého kfiiÏáka v boji proti silám zla
a alternativním palivÛm, stále bûÏel. Jen jeho zvuk byl tro-
chu divn˘. Namísto obvyklého mrzutého hvízdání se
z nûho oz˘valo sténavé sípání. Zkusil jsem otevfiít dvefie.
Ne‰lo to. Stáhl jsem okénko a vysoukal jsem se ven. Kdy-
bych mûl dost sil, abych se navíc sklouzl po kapotû, mohl
jsem dûlat konkurs do filmu Mistfii hazardu. 

„Tady v okrese Hazzard nemáme rádi chlápky, co zavi-
ní bouraãku a ujedou,“ procedil jsem sám pro sebe. 

Nevím, za jak dlouho se objevil první policista. Byl to
stráÏník jménem Grayson, znal jsem ho uÏ z dfiívûj‰ka. Byl
to postar‰í polda, velik˘ chlap s velik˘m rud˘m nosem
a pofiádn˘m bfiichem. Vypadal, Ïe by s ním dokázal odrá-
Ïet agresivní opilce nebo je naopak zpít do nûmoty. Vy-
berte si. Vystoupil z auta a zaãal se mû ustaran˘m hlasem
vyptávat. Odpovídal jsem, jak nejlépe jsem dokázal, ale
nûkde mezi m˘m mozkem a ústy nastal zkrat. Chvíli si mû
mûfiil a pak nakoukl do Brouka, kde asi mám ty prázdné
plechovky. Pak mû posadil na zem a zaãal fiídit dopravu.
Na obrubníku se mi sedûlo docela dobfie. Bavil jsem se po-
zorováním rotujícího chodníku, dokud mi nûkdo nepo-
klepal na rameno.

Karrin Murphyová, velitelka Oddûlení pro zvlá‰tní vy-
‰etfiování chicagské policie, vypadala jako mlad‰í sestfiiãka.
Mûfií nûco pfies sto padesát centimetrÛ, má blond vlasy,
modré oãi, nosík jako knoflík a témûfi neviditelné pihy. Je
sam˘ pruÏn˘ sval, coÏ kupodivu nevyluãuje Ïenské kfiivky.
Dnes byla obleãená do bílé ko‰ile, modr˘ch dÏínÛ, na hla-
vû mûla baseballovou ãepici Cubs a na oãích zrcadlovky. 

„Jsi v pofiádku, Harry?“
„Strejda Jesse bude pofiádnû zklaman˘, Ïe poskok Bos-

se Hogga pomaãkal generála Lee,“ opáãil jsem a mávl jsem
rukou ke svému autu. 

32

Butcher 8 - zlom  16.4.1957 4:21  Stránka 32



Harry Dresden / kniha osmá

Chvilku na mû civûla a pak fiekla: „Ví‰, Ïe má‰ na hla-
vû bouli?“

„Hm,“ zafunûl jsem a nahmatal jsem si ji. „VáÏnû?“
Murphyová si povzdechla a opatrnû mi odtáhla ruku.

„Harry, jestli jsi tak zmaten˘, Ïe se mnou nedokáÏe‰ mlu-
vit, budu tû muset vzít do nemocnice.“

„PromiÀ, Murph. Dne‰ek stojí za houby, ale uÏ je to lep-
‰í. Za minutku budu v pofiádku.“

Dlouze vydechla a posadila se vedle mû na obrubník. „Ne-
mûl by tû pro jistotu prohlédnout nûkdo od záchranáfiÛ?“

„Chtûli by mû odvézt do nemocnice,“ opáãil jsem. „Je
to nebezpeãné. Mohl bych ohrozit pacienty na pfiístrojích.
A upífii Rudého dvora sledují nemocnice, aby dorazili na‰e
ranûné. Pacienti by se mohli dostat pod palbu.“

„Já vím,“ hlesla. „Nenechám tû odvézt.“
„No tak dobfie.“ Prohlédl mû nûjak˘ záchranáfi. Posvítil

mi do oãí a já mu za to pfii‰lápl kufií oko. Asi minutu na
mû mluvil, poklepával sem a tam, mûfiil, poãítal a tak. Pak
se narovnal a potfiásl hlavou. „Vypadá to na lehk˘ otfies
mozku. Mûl by pro jistotu zajít k doktorovi, poruãíku.“

Murphyová pfiik˘vla, podûkovala mu a v˘znamnû stfieli-
la pohledem k sanitce. S nesouhlasn˘m v˘razem se vzdálil. 

Murphyová se znovu posadila vedle mû. „Tak to vyklop.
Co se stalo?“

„Nûkdo mi chtûl na zadních sedadlech zaparkovat tma-
vû ‰ed˘ chrysler.“ Mávl jsem rukou, sotva otevfiela ústa.
„Ne. Poznávací znaãku jsem nevidûl. Nemûl jsem na to
ãas, protoÏe jsem uvaÏoval o kariéfie testovací figuríny.“

„Tak ta tû asi mine,“ opáãila. „Pfiimotal ses v poslední
dobû k nûãemu?“

„Zatím ne,“ postûÏoval jsem si. „Zatracenû, Murphyová,
sotva pfied pÛl hodinou jsem se dozvûdûl, Ïe se nûkde
v Chicagu provozuje ãerná magie. Ani jsem nemûl ãas se
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na to podívat a hned se mû nûkdo snaÏí protlaãit do re-
klamy na bezpeãnostní pásy a airbagy.“

„Ví‰ jistû, Ïe to byl zámûr?“
„Jo. Ale aÈ to byl, kdo chtûl, rozhodnû ne‰lo o práci pro-

fíka.“
„Proã myslí‰?“
„Jinak by mû snadno dostal. Nevûdûl jsem o nûm, dokud

do mû nevrazil. Mohl mû roztoãit, neÏ bych se vzpamato-
val. Nûkolikrát pfievrátit. V pohodû mû zabít.“ Zamnul jsem
si t˘l. Tûlem se mi zaãala rozlévat pûkná bolest. „A tohle
ani není nejvhodnûj‰í místo.“

„PfiíleÏitostn˘ útok,“ fiekla.
„Co to je?“
Pousmála se. „KdyÏ neãeká‰ cíl, ale uvidí‰ ho a udefií‰

dfiív, neÏ pfiíleÏitost pomine.“
„Aha. Jo, to asi bude ono.“
Murphyová potfiásla hlavou. „Hele, asi bych tû k tomu

doktorovi mûla vzít.“
„Ne. VáÏnû jsem v pofiádku. Jen bych chtûl co nejdfiív

zmizet z ulice.“
Murphyová se dlouze nadechla a pfiik˘vla. „Vezmu tû

domÛ.“
„Díky.“
Pfiiloudal se k nám Grayson. „Odtahovka je na cestû.

Jak se to semlelo?“
„Naboural ho a ujel,“ fiekla Murphyová. 
Grayson povytáhl oboãí a zmûfiil si mû. „Jo? Mnû pfii-

padá, Ïe jste sám nûkolikrát narazil. A úmyslnû.“
„Pokud vím, byla to regulérní nehoda.“
Grayson pfiik˘vl. „Na zadním sedadle máte nûjaké ob-

leãení. Vypadá to, Ïe je na nûm krev.“
„To je kost˘m z loÀského Halloweenu. Plá‰È, hábit a tak.

V‰ude je na tom umûlá krev. Vypadá to hroznû lacinû.“
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Grayson se u‰klíbl. „Jste hor‰í neÏ mÛj kluk. Ten má na
zadním sedadle fotbalov˘ dres od loÀského podzimu.“

„Asi má i hezãí auto.“ Zadíval jsem se na Brouka. Po-
vzdechl jsem si, protoÏe vypadal opravdu hroznû. Brouk
sice nebyl Ïádná cenná staroÏitnost, ale bylo to moje auto.
Jezdil jsem s ním. Mûl jsem ho rád. „Vlastnû jsem si jist˘,
Ïe má hezãí auto.“

Grayson se su‰e zasmál. „Musím vyplnit nûjaké papíry.
Zvládnete mi fiíct pár údajÛ?“

„Samozfiejmû.“
„Dûkuji, Ïe jste mû zavolal, serÏante,“ fiekla Murphyová.
„De nada,“ opáãil Grayson a dotkl se ‰títku ãepice. „NeÏ

pfiijede odtahovka, dojdu pro formuláfie, Dresdene.“
„Fajn.“
Grayson ode‰el a Murphyová si mû upfienû prohlíÏela.
„Co je?“ hlesl jsem.
„Lhal jsi mu. O tûch ‰atech a krvi.“
Cukl jsem ramenem.
„A udûlals to dobfie. Kdybych tû neznala…“ Zavrtûla

hlavou. „Pfiekvapuje‰ mû. VÏdycky jsi byl ‰patn˘ lháfi.“
„Hm.“ Nevûdûl jsem, jak si to mám pfiebrat a co na to

odpovûdût. „Díky!“ Nadhodil jsem.
Trpce se zasmála. „Tak jak to bylo doopravdy?“
„Tady ne. Promluvíme si uvnitfi.“
Murphyová si mû zmûfiila zkoumav˘m pohledem a je‰-

tû víc se zamraãila. „Co se to dûje, Harry?“
V duchu jsem zase vidûl bezvládné, bezhlavé tûlo toho

mladíka. Sevfielo se mi hrdlo a nedokázal jsem ze sebe vy-
pravit ani slovo. Jen jsem zavrtûl hlavou a pokrãil rameny.

Pfiik˘vla. „Zvládne‰ to?“
Do jejího hlasu pronikl zvlá‰tní laskav˘ tón. V práci

mûla Murphyová co dûlat se sam˘mi chlapy, takÏe si ko-
lem sebe vytvofiila drsnou auru, témûfi tak nebezpeãnou,
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jako byla ona sama. To se nikdy nemûnilo, alespoÀ ne na
vefiejnosti, pokud byli nablízku jiní policisté. Ale teì jsem
z jejího hlasu cítil neskr˘vanou zranitelnost. 

V minulosti jsme sice mûli pár neshod, ale Murphyová
byla po ãertech dobrá kamarádka. Vûnoval jsem jí svÛj nej-
lep‰í pokfiiven˘ úsmûv. „VÏdycky to zvládám. Víceménû.“

Natáhla se a odhrnula mi z ãela pramen vlasÛ. „UÏ jsi
pfiece velk˘ kluk, Dresdene. Jedno malé Èuknutí, a ty jsi
hned cel˘ lítostiv˘.“ Sjela pohledem na Modrého brouka
a v oãích jí ledovû zaplálo. „Ví‰, kdo ti to udûlal?“

„Zatím ne,“ zavrãel jsem. Právû pfiijela odtahovka. „Ale
mÛÏe‰ vsadit svÛj zadek, Ïe na to pfiijdu.“
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NeÏ jsem se dostal domÛ, pracovala mi hlava uÏ v nor-
málním reÏimu, a tudíÏ mû mohla lépe informovat o mém
stavu. Kromû boule na hlavû mû bolelo i celé tûlo. Odpo-
lední slunce mû s la‰kovnou zlomyslností bodalo do oãí
a já byl rád, kdyÏ jsem se po schodech dobelhal k svému
suterénnímu bytu, zru‰il magické ochrany, odemkl dvefie
a pofiádnû do nich strãil. 

Neotevfiely se. Vloni na podzim mi zombie zniãily oce-
lové bezpeãnostní dvefie a obrátily byt vzhÛru nohama.
PfiestoÏe jsem teì dostával od StráÏcÛ docela slu‰n˘ plat,
stále jsem nemûl dost penûz na v‰echny opravy. Proto
jsem dvefie opravil sám. Futro se mi moc nepovedlo, ale
snaÏil jsem se to brát z té lep‰í stránky. Opravené dvefie
byly bezesporu bezpeãnûj‰í, neÏ kdybych koupil nové – ty
opravené se totiÏ sotva daly otevfiít, i kdyÏ byly odemãené.

Dokud jsem byl v kutilském rozpoloÏení, poloÏil jsem
v kuchyni nové linoleum, koberce v ob˘váku a v loÏnici
a dlaÏbu v koupelnû. A nûco vám fieknu.

Není to zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo podle
kutilsk˘ch pfiíruãek zdát. 

Musel jsem se do dvefií tfiikrát nebo ãtyfiikrát pofiádnû
opfiít ramenem, ale nakonec zasténaly a otevfiely se. 

„Myslela jsem, Ïe si na to pozve‰ fiemeslníka,“ pozna-
menala Murphyová.

„AÏ budu mít peníze.“
„Myslela jsem, Ïe ti chodí dal‰í plat.“
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Povzdechl jsem si. „Jo. Ale jeho v˘‰e byla stanovena
v roce 1959 a Rada zatím nebere v úvahu rÛst Ïivotních
nákladÛ. ¤ekl bych, Ïe nûjaká zmûna se dá ãekat teprve za
pár let.“

„No ne. I na‰í radnici to jde rychleji.“
„VÏdycky to vidí‰ z té lep‰í stránky.“ Ve‰el jsem dovnitfi

a stoupl na velik˘ záhyb, kter˘ se nûjak vytvofiil na koberci
za dvefimi.

MÛj byt není nijak velik˘. Je v nûm pfiimûfienû velk˘
ob˘vací pokoj s kuchyÀsk˘m koutem naproti vchodo-
v˘m dvefiím. Dvefie do malé loÏnice a koupelny jsou
vpravo a vedle nich je krb z reÏn˘ch cihel. Po chladn˘ch
kamenn˘ch stûnách mám rozvû‰ené knihovniãky, gobe-
líny a filmové plakáty. MÛj originální plakát Hvûzdn˘ch
válek útok sice pfieÏil, ale knihovna paperbackÛ dopadla
hÛfi. Jakmile ty zatracené zombie pfiestanou dûlat binec
a rozbíjet nábytek, lámou hfibety a dûlají na stránkách
oslí u‰i. 

Mûl jsem dvû pohovky z druhé ruky, které jsem pofiídil
levnû, takÏe nebyl problém je nahradit. Vedle krbu stojí
dvû pohodlná kfiesla, kávov˘ stolek a hromada ‰edoãer-
n˘ch chlupÛ. Není tu elektfiina, takÏe v podstatû taková
tmavá malá díra, ale útulná. Ulevilo se mi, Ïe jsem se do-
stal z ostrého slunce. 

Malá hora chlupÛ se otfiepala a nûco udefiilo do stûny
vedle ní, kdyÏ se zvedla a promûnila se ve velikého, mo-
hutného psa porostlého hustou ‰edou srstí a s témûfi lví
hfiívou. Tmav‰í chlupy mu rostly na krku, hrdle, hrudi
a nad lopatkami. ·el rovnou k Murphyové, posadil se a dal
jí pravou pac. 

Murphyová se zasmála a krátce mu packu stiskla. Prsty
jedné ruky ji nedokázala obejmout. „Ahoj, Mousi!“ Podr-
bala ho za u‰ima. „Kdys ho to nauãil, Harry?“
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„Neuãil jsem ho to,“ odpovûdûl jsem a cestou k ledniã-
ce jsem Mouse také podrbal za u‰ima. „Kde je Thomas?“
zeptal jsem se psa. 

Mouse otrávenû zafunûl a zadíval se na zavfiené dvefie loÏ-
nice. KdyÏ jsem se zaposlouchal, usly‰el jsem zurãení vody
v trubkách. Thomas byl ve spr‰e. Vyndal jsem z ledniãky colu
a podíval se na Murphyovou. Pfiik˘vla. Také jsem jí jednu
vzal a dobelhal jsem se k pohovce. Opatrnû jsem se posadil.
V‰echno mû bolelo. Otevfiel jsem colu a napil se. Pak jsem se
opfiel a zavfiel jsem oãi. Mouse se ke mnû pfiikolébal a poloÏil
mi obrovskou hlavu na koleno. Tlapou mi ‰Èouchl do nohy.

„Je mi fajn,“ fiekl jsem mu. 
Vydechl nosem. Bylo na nûm vidût, Ïe mi nevûfií, a aby

to potvrdil, zastfiíhal u‰ima. „Díky za svezení, Murph.“
„To nic,“ opáãila. Postavila na zem plastovou ta‰ku

s m˘m hábitem, ‰álem a plá‰tûm. V‰echno bylo potfiísnû-
né krví. ·la ke kuchyÀskému dfiezu a zaãala do nûho na-
pou‰tût studenou vodu. „Tak povídej.“

Zaãal jsem jí vyprávût o tom korejském mladíkovi. Ona
zatím ve dfiezu namoãila moji ‰álu a zaãala ji rychl˘mi po-
hyby prát. 

„Ten mladík byl… âarodûjové tomu fiíkají ãernoknûÏník.
Nûkdo, kdo zradil smysl magie. ZkaÏen˘ od samotného za-
ãátku.“

Chvilku mlãela a pak fiekla nebezpeãnû tich˘m hlasem:
„Oni ho zabili tady? V Chicagu?“

„Ano.“ Cítil jsem se stále unavenûj‰í. „Tohle je zfiejmû
jedno z bezpeãn˘ch míst, kde se mÛÏeme scházet.“

„Tys to vidûl?“
„Ano.“ 
„A nezabránils tomu?“
„Nemohl jsem. Byly tam samé tûÏké váhy, Murph. A…“

zhluboka jsem se nadechl. „A nejsem si jist˘, Ïe se m˘lili.“
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„Zatracenû se m˘lili,“ zavrãela. „Je mi jedno, co si Bílá
rada dûlá v Anglii, v JiÏní Americe, nebo kde je‰tû si
ãechrají ty svoje plnovousy. Ale teì pfii‰li sem.“

„S tebou to nemá nic spoleãného. Tedy nemá to nic spo-
leãného se zákonem. Byla to vnitfiní záleÏitost. Udûlali by
s ním to samé bez ohledu na to, kde by to bylo.“

Trochu vody vycáklo na podlahu. Pak se se zjevn˘m
úsilím uklidnila, odloÏila ‰ál a dala se do praní hábitu.
„Proã si to myslí‰?“

„Ten kluk pokroãil v ãerné magii hodnû daleko. Doká-
zal ovládat mysl. Zbavoval lidi vÛle.“

Chladnû si mû zmûfiila. „Myslím, Ïe ti úplnû nerozu-
mím.“

„To je ãtvrt˘ zákon magie. Nesmí‰ ovládat mysl jiného
ãlovûka. Ale… je to jedna z prvních vûcí, kterou vût‰ina
z tûch hloup˘ch dûcek zkusí – star˘ Jediho trik. Nûkdy
zaãnou tím, Ïe pfiimûjí uãitele, aby zapomnûl na domácí
úkol, nebo pfiesvûdãí rodiãe, aby jim koupili auto. Kolem
patnácti let objeví své magické nadání a v sedmnácti osm-
nácti je uÏ jejich talent rozvinut˘.“

„To je ‰patné?“
„Vût‰inou. Uvûdom si, jací jsou muÏi v tomhle vûku.

KaÏd˘ch deset vtefiin myslí na sex. Pokud se jich nûkdo
neujme, nasadí nejkrásnûj‰í roztleskávaãce mentální chvat
a pfiinutí ji ke schÛzce. A nejenom ke schÛzce. A dal‰í hol-
ky a asi i kluky, jestli mám b˘t dÛsledn˘. Nûkdo se na‰tve,
kdyÏ takhle ztratí pfiítelkyni nebo jeho dcera otûhotní,
a kluk se pokusí napravit své chyby dal‰í magií.“

„Ale proã kvÛli tomu popravovat?“
Zamraãil jsem se. „Dostat se takhle nûkomu do hlavy

je obtíÏné a nebezpeãné. A dfiív nebo pozdûji to zaãne
ãlovûka samotného mûnit. Vzpomíná‰ si na Mickyho
Maloneho?“
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Nev‰iml jsem si, Ïe by se Murphyová otfiásla, ale dob-
rou minutu jen stála s rukama namoãen˘ma ve vodû.
Micky Malone byl policista na penzi. Jen nûkolik mûsícÛ
poté, co ode‰el od sboru, ho psychicky napadl zufiící pfií-
zrak a spoutal ho tr˘zniv˘mi kouzly. Ten útok udûlal z ta-
tíkovského poldy nezvladatelného jeãícího maniaka. Udû-
lal jsem pro toho chudáka, co se dalo, a bylo to opravdu
hrozné.

„Vzpomínám,“ hlesla.
„KdyÏ se nûkdo dostane druhému do hlavy, jsou ‰kody

obrovské. Nûco podobného, co se stalo Mickymu Malo-
nemu. Následky zÛstanou i tomu, kdo to dûlá. âím víc je
sám pokfiiven˘, tím snadnûji pokfiiví druhé. Je to ìábelsk˘
kruh. A pro obûÈ velice nebezpeãn˘. Nejen kvÛli tomu, co
se mÛÏe stát, kdyÏ náhle uvûfií, Ïe je ãernoknûÏník dobro-
tiv˘m vládcem vesmíru. ZatûÏuje to jejich psychiku. âím
podivnûji musejí vnímat a jednat, tím víc jim to ubliÏuje.
Vût‰inou pak následuje úplné zhroucení.“

Murphyová se zachvûla. „Jako ti úfiedníci, které ovlá-
dala Mavra? A renfieldové?“

Pfii té vzpomínce mi zmrzaãenou rukou projela fanto-
mová bolest. „Pfiesnû tak.“

„Co taková magie dokáÏe?“ zeptala se je‰tû ti‰eji. 
„Hroznou spoustu vûcí. Tenhle mladík pfiimûl nûkolik

lidí k sebevraÏdû. A je‰tû víc jich pfiinutil vraÏdit. Z mno-
ha lidí si udûlal své osobní otroky. Vût‰inou to byli jeho
nejbliÏ‰í pfiíbuzní.“

„Proboha, to je pfií‰erné.“
Pfiik˘vl jsem. „Taková je ãerná magie. KdyÏ jí má‰

v sobû hodnû, zmûní tû. Poskvrní.“
„A Bílá rada s tím nemÛÏe dûlat nic jiného?“
„Ten mladík uÏ za‰el pfiíli‰ daleko. Vyzkou‰eli v‰echno.

Nûkdy to vypadá, Ïe se ãernoknûÏník polep‰í, ale nakonec
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se v‰ichni obrátí zpátky. A umírají dal‰í lidé. Pokud si nû-
kdo z Rady nevezme ãernoknûÏníka osobnû na starost, za-
bijí ho.“

Chvilku se nad tím zamyslela. „Udûlal bys to? Vzal by
sis ho na starost?“

Zavrtûl jsem se. „Teoreticky asi ano. Kdybych byl oprav-
du pfiesvûdãen˘, Ïe je moÏné ho zachránit.“

Zírala do dfiezu s pevnû stisknut˘mi rty. 
„Murph,“ fiekl jsem co nejlaskavûji. „Zákony si s tímhle

nedovedou poradit. Bez silné magie, kterou bys neutrali-
zovala jejich sílu, je nemÛÏe‰ zavfiít nebo izolovat. Kdybys
chtûla rozzufieného ãernoknûÏníka zavfiít na svém oddû-
lení, dopadlo by to zle. Bylo by to hor‰í neÏ zkusit zavfiít
vlkodlaka.“

„Urãitû musí existovat nûjak˘ jin˘ zpÛsob,“ opáãila
Murphyová.

„Vzteklého psa nevyléãí‰. MÛÏe‰ mu jen zabránit, aby
nûkomu ublíÏil. Nejlep‰ím fie‰ením je prevence. Vyhledá-
vat dûti, u kter˘ch se projevuje opravdov˘ talent, a od za-
ãátku je uãit. Ale v minulém století se svûtová populace
natolik rozrostla, Ïe Bílá rada nedokáÏe v‰echny najít.
Zvlá‰È teì za války. Prostû nás není dost.“

Naklonila hlavu na stranu a zadívala se na mû. „Nás?
Poprvé sly‰ím, Ïe se poãítá‰ k Bílé radû.“

Nevûdûl jsem, co na to fiíct. Dopil jsem zbytek coly.
Murphyová je‰tû chvilku prala, pak odloÏila hábit a sáhla
po ‰edém plá‰ti. Ponofiila ho do dfiezu, zamraãila se a zase
ho vytáhla. „Podívej. Ta krev mizí, jakmile se jí dotkne
voda. Sama od sebe.“

„Jako kdyby ten kluk nikdy neumfiel. Paráda,“ pozna-
menal jsem polohlasem. 

Murphyová se na mû zadívala. „Takhle se moÏná cítí
lidé, kdyÏ vidí policii dûlat ‰pinavou práci. Vût‰inou ne-

42

Butcher 8 - zlom  16.4.1957 4:21  Stránka 42



Harry Dresden / kniha osmá

chápou, co se dûje. Vidí nûco, co se jim nelíbí, a jsou roz-
hofiãeni, protoÏe nevûdí, o co jde, neãelí tomu problému
osobnû a nevûdí, o kolik hor‰í by bylo jiné fie‰ení.“

„Zfiejmû ano.“
„Je to hnus.“
„PromiÀ.“
Vûnovala mi letm˘ úsmûv, ale hned zváÏnûla. Pfie‰la

místnost a posadila se vedle mû. „Opravdu si myslí‰, Ïe to,
co udûlali, bylo nezbytné?“

Pfiik˘vl jsem. BÛh mi pomáhej.
„Proto s tebou Bílá rada jednala tak tvrdû? ProtoÏe si

mysleli, Ïe se v tobû probudí ãernoknûÏník?“
„Jo. Jenom ten minul˘ ãas není na místû.“ Pfiedklonil

jsem se a chvilku jsem se kousal do rtu. „Murph, tohle
je jedna z tûch vûcí, do kter˘ch se poldové nemÛÏou mí-
chat. UpozorÀoval jsem tû na to. Nelíbí se mi to o nic víc
neÏ tobû, ale prosím, nech to b˘t. Nikomu by to nepo-
mohlo.“

„NemÛÏu ignorovat mrtvolu.“ 
„Îádná tam nebude.“
Zavrtûla hlavou a chvilku pozorovala plechovku coly.

„Tak dobfie. Ale jestli se to tûlo nûkde objeví nebo ho nû-
kdo nahlásí, nebudu mít na vybranou.“

„Chápu.“ Rozhlédl jsem se a pfiem˘‰lel, jak zmûnit
téma. „TakÏe. Podle trochu mlhavého dopisu od StráÏce
brány se v Chicagu dává do pohybu ãerná magie.“

„Kdo je StráÏce brány?“
„âarodûj. Trochu tajemn˘.“
„Vûfií‰ mu?“
„Jo. TakÏe bychom se mûli soustfiedit na vraÏdy, podiv-

né nehody a tak. Jako obvykle.“
„Dobfie,“ opáãila Murphyová. „Budu si hlídat mrtvoly,

podivíny a pfií‰ery.“
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Dvefie loÏnice se otevfiely a dovnitfi ve‰el mÛj nevlastní
bratr Thomas. Jemnû vonûl kolínskou. Mûfií nûco málo
pfies sto osmdesát centimetrÛ a stavûn˘ je jako veleknûz
kultu tûla. Pûknû vytvarované, pruÏné svaly – aÏ pfiíli‰ per-
fektní. Na sobû mûl ãerné kalhoty, ãerné boty a vykresle-
né bfii‰ní svaly mu zakr˘valo modré triãko.

Murphyová ho sledovala a v modr˘ch oãích se jí za-
blesklo. Thomas je neskuteãnû hezk˘. A také je to upír Bí-
lého dvora. Ty nezajímají zuby a krev, ale nahá pokoÏka
a nadpfiirozenû Ïhav˘ sex. Ov‰em jen proto, Ïe se neÏiví
krví, ale hrubou Ïivotní silou, nejsou ménû nebezpeãní.

Thomas se hodnû snaÏil svÛj hlad ovládat, takÏe kdyÏ
se sytil, nikomu pfiíli‰ neublíÏil, ale vûdûl jsem, jak je to
pro nûho tûÏké. Neustále z nûho bylo cítit napûtí. Bylo to
znát na jeho v˘razu i na stylu chÛze – pohyboval se krad-
mo jako hladov˘ dravec. 

„Pfií‰ery?“ zeptal se a pfietáhl si pfies hlavu ko‰ili. Mile
se usmál. „Dobré odpoledne, Karrin.“

„Pro tebe poruãík Murphyová, frajere,“ usadila ho, ale
na tváfii jí hrál vdûãn˘ úsmûv. 

Usmál se na ni. Jeho ãerné vlasy je‰tû ani nezaãaly
osychat, a uÏ se samy pfiitaÏlivû kudrnatily. „Díky za po-
klonu.“ Sehnul se, podrbal Mouse za u‰ima, pok˘vl mi
a popadl svoji velikou ãernou sportovní ta‰ku. „Bude‰ mít
nûjakou práci ve mûstû, Harry?“

„Je‰tû nevím. Nemûl jsem ãas pofiádnû se na to podí-
vat.“

Naklonil hlavu na stranu a pfiemûfiil si mû. „Co se ti to
sakra stalo?“

„Mûl jsem problémy s autem.“
„Hm.“ Pfiehodil si popruh ta‰ky pfies rameno. „Hele,

kdybys potfieboval pomoc, staãí fiíct.“ Podíval se na hodi-
ny. „Musím bûÏet.“
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„Jasnû,“ fiekl jsem jeho zádÛm. Zabouchl za sebou dvefie.
Murphyová povytáhla oboãí. „To byl fofr. Pofiád spolu

vycházíte?“
U‰klíbl jsem se a pfiik˘vl. „On je… já ti nevím, Murph.

Poslední dobou je hodnû odmûfien˘. A skoro pofiád je
pryã. Ve dne v noci. Spí tady, jí tady, ale obvykle kdyÏ jsem
v práci. A pokud uÏ ho vidím, je to jako dneska. Na od-
chodu. Pofiád nûkam spûchá.“

„Kam?“
Pokrãil jsem rameny.
„Má‰ o nûho starost.“
„Jo. Obvykle je mnohem nervóznûj‰í, neÏ byl teì. To

ten jeho hlad. Bojím se, aby si nefiekl, Ïe potlaãovat chuÈ
stojí za starou baãkoru.“

„Myslí‰ si, Ïe nûkomu ubliÏuje?“
„Ne,“ vyhrkl jsem aÏ pfiíli‰ rychle. Pfiinutil jsem se ke kli-

du a pokraãoval jsem: „Ne, nic takového. Nevím. Chci, aby
se mnou mluvil, ale od podzimu si ode mû drÏí odstup.“

„Ptal ses ho?“
Podíval jsem se na ni. „Ne.“
„Proã ne?“
„Takhle to nejde.“
„Proã?“
„Kluci to takhle nedûlají.“
„TakÏe si to ujasníme,“ fiekla Murphyová. „Chce‰, aby

s tebou mluvil, ale ty s ním mluvit nechce‰ a ani se ho ne-
chce‰ vyptávat. Jen se tak mlãky napjatû míjíte a nikdo nic
nefiíká.“

„Správnû.“
Mlãky si mû mûfiila. 
„Tohle holka nikdy nepochopí.“
Zavrtûla hlavou. „Rozumím tomu aÏ aÏ.“ Vstala. „Jste

idioti. Mûl bys s ním mluvit.“
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„Snad.“
„Mezitím budu mít oãi na stopkách. Jestli narazím na

nûco neobvyklého, dám vûdût.“
„Díky.“
„Co bude‰ dûlat?“
„âekat, aÏ zapadne slunce.“
„A potom?“
Zamnul jsem si bolavou hlavu. Mûl jsem vztek na toho,

kdo mû chtûl vytlaãit ze silnice a na cvoka, kter˘ se rozhodl
provozovat v mém mûstû ãernou magii. „Pak si narazím
svÛj ãarodûjnick˘ klobouk a zaãnu zji‰Èovat, co se dûje.“
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Murphyová zÛstala, dokud si nebyla jistá, Ïe náhle ne-
omdlím. I tak jsem musel slíbit, Ïe jí za pár hodin zavolám,
aby mûla jistotu, Ïe jsem stále pfii vûdomí. Mouse ji potom
doprovodil ke dvefiím. Musela je zavfiít obûma rukama
a funûla námahou, neÏ pofiádnû zapadly do rámu. Nastar-
tovala a odjela.

SnaÏil jsem se vymáãknout z mozku, co dál. Mozek mi
pfiipomnûl, Ïe znám Letního rytífie Letního dvora a Ïe mi
ten chlapík dluÏí pofiádnou laskavost. Zachránil jsem mu
Ïivot, kdyÏ byl jen vydû‰en˘m podvrÏencem, kter˘ se zou-
fale snaÏil, aby ho nepohltila poãínající válka mezi Zimou
a Létem. KdyÏ se v‰echno uklidnilo, stal se nov˘m Letním
rytífiem, smrteln˘m ochráncem Letního dvora. Získal tím
velik˘ vliv v celé polovinû hájemství Sidhe a zfiejmû vûdûl
o tom, co se dûje, mnohem víc neÏ kter˘koli obyvatel sku-
teãného svûta. MÛj mozek si myslel, Ïe by bylo hodnû fajn
zavolat Fixovi a dostat v‰echny potfiebné informace o dvo-
rech Sidhe na stfiíbrném podnosu. 

MÛj mozek b˘vá velice optimistick˘, ale h˘ãkal jsem tu
my‰lenku pro pfiípad, Ïe bych vyhrál v letní detektivní lo-
terii. 

Sáhl jsem po telefonu. Zazvonil jedenáctkrát, neÏ ho
nûkdo zvedl. „Ano?“

„Fixi?“
„Hmm,“ odpovûdûl rozespal˘ muÏsk˘ hlas. „Kdo je to?“
„Harry Dresden.“
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„Harry!“ Jeho hlas byl okamÏitû zvuãnûj‰í, vesel˘,
i kdyÏ trochu ospal˘. Mnohem víc se to hodilo k Letnímu
rytífii dvora Sidhe. „Hej, jak se vede? Co se dûje?“

„To je otázka dne,“ opáãil jsem. „Potfieboval bych si
s vámi trochu popovídat ohlednû Léta.“

Z jeho hlasu se vytratila ospalost i pfiátelsk˘ tón. „Aha.“
„Hele, nejde o nic zvlá‰tního, jenom potfiebuju…“
„Harry,“ pfieru‰il mû pfiíkfie. Fix mû nikdy pfiedtím

nepfieru‰il. Kdybyste se mû pfied rokem zeptali na mÛj
profesionální názor, byl bych vám fiekl, Ïe nikdy v Ïivotû
nikoho nepfieru‰il. „O tom se nemÛÏeme bavit. Linka ne-
musí b˘t bezpeãná.“

„Ale no tak, ãlovûãe. Nikdo nemÛÏe odposlouchávat te-
lefon pomocí kouzla. OkamÏitû by shofiel.“

„Nûkdo pfiestal hrát podle star˘ch pravidel, Harry. A na-
píchnout telefon není nijak sloÏité.“ 

Zamraãil jsem se. „Dobr˘ postfieh. Tak si budeme muset
promluvit.“

„Kdy?“
„Co nejdfiív.“
„Na neutrální pÛdû,“ opáãil.
Mûl na mysli McAnallyho hospodu. U Maca se vÏdycky

scházely nadpfiirozené Ïivly z celého Chicaga. KdyÏ vypuk-
la válka, podafiilo se nûkomu dostat ji na seznam neutrál-
ních míst, kde podle dokumentu, známého jako Dohody,
v‰ichni respektovali neutralitu místa a oãekávalo se, Ïe se
budou chovat civilizovanû. Nebude to sice dokonale sou-
kromá schÛzka, ale pro rozhovor o takov˘ch vûcech ‰lo pa-
trnû o nejbezpeãnûj‰í místo ve mûstû. „Dobfie. Kdy?“

„V noci nûco mám. Voln˘ budu nejdfiív zítra. Obûd?“
„V poledne,“ opáãil jsem. 
Na druhém konci linky se ozvalo mumlání. Byl to Ïen-

sk˘ hlas. 
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„Psst,“ fiekl Fix. „Jasnû, Harry, budu tam.“
Zavûsili jsme a já se se stisknut˘mi rty zadíval na tele-

fon. Takhle pozdû, a Fix je‰tû spí? A s holkou v posteli.
A otravují ho ãarodûjové. To urazil pofiádn˘ kus cesty. 

Od té doby, co jsem ho naposledy vidûl, byl samozfiej-
mû hodnû vystaven˘ vlivu nadpfiirozen˘ch bytostí. Pokud
mûl takovou moc, jakou obvykle disponovali ochránci
Sidhe, potfieboval ãas, aby si na ni zvykl. Nikdy nevíte, jak
bude nûkdo nakládat s mocí – dokud mu ji nedáte a ne-
uvidíte, co to s ním udûlá. Fix se rozhodnû zmûnil. 

Trochu se mi sevfiel Ïaludek, coÏ mû upozornilo, Ïe jsem
pfii rozhovoru s ním mûl b˘t mnohem opatrnûj‰í. Ten po-
cit se mi ani trochu nelíbil. Dlouho jsem nad tím ale ne-
dumal, vzal jsem znovu telefon a udûlal jsem krok ãíslo
dva, o kterém byl mÛj mozek pfiesvûdãen, Ïe je ten správ-
n˘. Zaãal jsem zji‰Èovat, jestli se nûkdo nedoslechl o pro-
vozování zl˘ch ãar ve mûstû. 

Zavolal jsem nûkolika lidem. Vlkodlakovi Billymu, kte-
r˘ se nedávno oÏenil. Ektomancerovi Mortimerovi Lind-
quistovi. Waldo Buttersovi, patologovi a autorovi polky
Quasimodo, tuctu znám˘ch magick˘ch amatérÛ a editor-
ce mé b˘valé pfiítelkynû v Midwestern Arcane. Nikdo
z nich nic nesly‰el, tak jsem je varoval, aby mûli ucho pfii-
tisknuté k zemi. Dokonce jsem zavolal i Archiv, ale ozval
se mi jen záznamník.

Chvíli jsem se díval na telefon a v levé ruce v rukavici
drÏet sluchátko, ze kterého se urputnû oz˘val vyzvánûcí
tón. 

Nezavolal jsem ani Michaelovi ani otci Forthillovi. MoÏ-
ná jsem mûl, uÏ jen proto, Ïe víc pomocníkÛ znamená vût-
‰í pomoc. Ale na druhou stranu, kdyby ministerstvo vnit-
ra chtûlo, aby se Michael do vûci vloÏil, udûlal by to bez
ohledu na to, jestli mu nûkdo volal a kolik nepfiekonatel-
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n˘ch pfiekáÏek by mu stálo v cestû. UÏ jsem to zaÏil toli-
krát, Ïe jsem si tím mohl b˘t naprosto jist˘. 

Byla to rozumná úvaha, ale nikoho neoblafla. Dokonce
ani mû. Pravda byla taková, Ïe jsem s nik˘m z nich nechtûl
mluvit, pokud bych doopravdy nevyhnutelnû nemusel. 

Vyzvánûcí tón se zmûnil v protivné pípání. 
Zavûsil jsem. Ruka se mi tfiásla. Sehnul jsem se a odhrnul

koberec, kter˘ zakr˘val poklop v podlaze. Pak jsem poklop
zvedl. Pod ním byly dfievûné schÛdky do mé laboratofie. 

Moje laboratofi je ve sklepû. Je jen o nûco málo vût‰í neÏ
velká betonová krabice vybavená schÛdky. Stûny jsou le-
movány lacin˘mi poliãkami z bílého drátu, jaké mÛÏete do-
stat v kaÏdém Wal-Martu. Jsou plné v‰emoÏn˘ch nádobek.
Od plastov˘ch sáãkÛ pfies nádobí do mikrovlnné trouby po
masivní dfievûné krabice. Dokonce tu mám olovem vyloÏe-
nou a zapeãetûnou krabiãku s ochuzen˘m prá‰kov˘m ura-
nem. Zbytek zabírají knihy, se‰ity, obálky, papírové sáãky,
tuÏky a nesouvislá zmûÈ rozmanit˘ch drobností. Kromû jed-
né, podomácku vyrobené dfievûné poliãky. Na ní jsou pou-
ze svíãky na obou koncích, ãtyfii milostné romány, katalog
Victoria’s Secret a vybûlená lidská lebka. 

Stfiedem místnosti se táhne dlouh˘ stÛl. Na konci na-
proti schÛdkÛm je mezi stolem a stûnou kus dokonale
ãisté podlahy. Do ní je osazen˘ kruh z ãistého stfiíbra. MÛj
vyvolávací kruh. Pod ním je asi pÛl metru betonu a pod
tím v‰ím dal‰í pevná kovová skfiíÀka obemknutá vlastním
kruhem a opfiedená kouzly a ochranami. Uvnitfi skfiíÀky
je zãernalá stfiíbrná mince. 

Zasvûdila mû levá ruka. Byla celá spálená kromû malé-
ho kousku kÛÏe ve tvaru Lascielina andûlského symbolu. 

Podrbal jsem si ji o nohu a symbolu si nev‰ímal. 
MÛj pracovní stÛl b˘val pln˘ vûcí, ale to teì byla mi-

nulost.
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V ten moment jsem mûl pocit, Ïe nûkomu dluÏím
omluvu. KdyÏ se mû Murphyová ptala na peníze od Rady,
odpovûdûl jsem vcelku po pravdû. Plat pro StráÏce byl na-
staven˘ v padesát˘ch letech, ale dokonce ani Rada neby-
la tak úzkoprsá, aby ignorovala takové vûci, jako je stan-
dardní inflace, a v˘plata StráÏcÛ s ní drÏela krok díky
volnému financování… proboha, zaãínám mluvit jako ti
chlápci z vlády. 

Zkrátím to. StráÏci mají postranní cestiãky, jak pfiijít
k penûzÛm. Plat, kter˘ jsem od nich dostával, sice nebyl
Ïádn˘ zázrak, ale také nic, nad ãím by ãlovûk ohrnul nos.
Ale já ty peníze neutratil na opravy bytu. 

Utratil jsem je za svÛj pracovní stÛl. 
„Vstávat, Bobe.“ 
V oãních dÛlcích lebky váhavû zaÏhnuly oranÏové

plamínky. „Proboha,“ postûÏoval si hlas zevnitfi. „Ne-
mÛÏe‰ si dát aspoÀ jednu noc pohov? AÏ to bude, tak to
bude.“

„NemajíÈ Ïádného pokoje bezboÏní, Bobe,“ zahlaholil
jsem. „A to znamená, Ïe ani my se nemÛÏeme loudat, ji-
nak nás pfiedhoní.“ 

„Ale my se v tom poslední pÛlrok vrtáme kaÏdou noc.
Mimochodem zaãíná‰ pûknû pustnout. Je‰tû chvíli,
a skonãí‰ v domovû pro magické kejklífie a podivíny.“

„Neku‰ni.“
„NemÛÏe‰ mi fiíkat neku‰ni,“ zabruãel Bob. „Ani neví‰,

co to znamená.“
„Ale vím. Znamená to, Ïe vzdu‰n˘ duch má sklapnout

a pomáhat svému ãarodûji, neÏ ho zase po‰le ven pátrat
po plísÀov˘ch démonech.“

„Nemám Ïádnou úctu,“ povzdychl si Bob. „Tak dobfie.
Co chce‰ dûlat teì?“

Ukázal jsem na stÛl. „Je to pfiipravené?“
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„Pfiipravené?“ opáãil Bob. „Ani zdaleka, Harry. TvÛj ob-
jekt je tekut˘, stále se mûní. A model se mûní s ním. Bylo
by to utrpení udrÏet ho neustále aktuální.“

„Já to vím. Tak mluv. Jak jsme na tom? MÛÏeme udû-
lat test?“

„PoloÏ mû do jezera,“ fiekl Bob.
Poslu‰nû jsem se natáhl k polici, vzal jsem lebku a po-

loÏil ji na v˘chodní okraj stolu.
Lebka teì leÏela vedle modelu Chicaga. Postavil jsem si

ho na stole v takov˘ch detailech, jak jen mi to mÛj plat
dovoloval. Zdvíhal se asi ãtyfiicet centimetrÛ nad desku
stolu, model kaÏdého domu byl odlit˘ z cínu. To samotné
bylo dost drahé, protoÏe jsem kaÏdou budovu musel ne-
chat udûlat zvlá‰È. Mezi domy se vinuly ulice s vozovka-
mi ze skuteãného asfaltu, lemované detailními maketami
stoÏárÛ pouliãního osvûtlení a po‰tovních schránek. Tak-
hle jsem mûl zmapované mûsto v okruhu asi tfií kilo-
metrÛ kolem pfiístavu Burnham. Smûrem k pfiedmûstím
detailÛ ub˘valo, ale v‰echny budovy, cesty, vodní toky,
mosty a kaÏd˘ strom jsem se snaÏil vymodelovat s nejvût-
‰í moÏnou pfiesností. 

Celé mûsíce jsem strávil chozením po mûstû a sbíráním
kouskÛ z kaÏdého objektu, kter˘ se vyskytl na mé mapû.
Obvykle to byla kÛra ze stromÛ, úlomky asfaltu z ulic.
Kladívkem jsem z kaÏdé budovy od‰típl jeden nebo dva
kousky a vmísil je do hmoty jejich zmen‰en˘ch protûj‰kÛ. 

Pokud jsem to udûlal dobfie, bude model pro moji práci
neoceniteln˘. Budu schopn˘ provádût ve mûstû rÛzné vûci
a pouÏívat rozliãné techniky. Vyhledávat ztracené pfiedmû-
ty, poslouchat hovory v oblasti znázornûné modelem, sle-
dovat osoby z relativního bezpeãí své laboratofie a spoustu
dal‰ího. Model mi umoÏní vysílat magii Chicagem s mno-
hem vût‰í lehkostí a mnohem vût‰ím zábûrem neÏ dosud. 
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Samozfiejmû pokud jsem to udûlal dobfie…
„Tohle je fe‰ácká mapa,“ fiekl Bob. „¤íkal jsem si, kdy

se s ní nûkomu pochlubí‰.“
„Kdepak. Model mûsta v podzemní laboratofii zavání ‰íle-

n˘m, psychotick˘m Lexem Luthorem víc, neÏ by se mi líbilo.“
„Pchá,“ opáãil Bob. „Îádn˘ z tûch ìábelsk˘ch géniÛ, pro

které jsem kdy pracoval, by nûco takového nezvládl…
I kdyÏ nûktefií psychotici by to asi svedli.“

„Jestli to mûla b˘t lichotka, potfiebuje‰ trochu víc praxe.“
„M˘m hlavním úkolem je pfiece posilovat tvé ego, ‰éfe.“

Lebka se zvolna otoãila zleva doprava a oãní plamínky
studovaly model mûsta. Nikoli jeho fyzick˘ vzhled, ale
miniaturní dráhy, které jsem zabudoval do povrchu sto-
lu, dráhy magické energie, která proudila mûstem, jako
krev proudí lidsk˘m tûlem. 

„Vypadá to…“ Vydal zvuk, jako kdyby ãlovûk sykl.
„Hele, to nevypadá ‰patnû, Harry. Má‰ pro tuhle práci na-
dání. Model muzea opravdu upfiesnil proudûní kolem sta-
dionu, thaumaturgicky fieãeno.“ 

„Takové slovo existuje?“
„Mûlo by,“ opáãil pfiezírav˘m tónem. „Malé Chicago by

mohlo zvládnout testovací koleãko.“ Lebka se otoãila ke
mnû. „¤ekni, Ïe to nemá nic spoleãného s tv˘mi modfii-
nami v obliãeji.“

„Nejsem si úplnû jist˘. Dneska se mi doneslo, Ïe si
StráÏce brány…“

Bob se zachvûl. 
„… myslí, Ïe se ve mûstû vzmáhá ãerná magie a Ïe s tím

musím nûco udûlat.“
„A ty ji chce‰ najít pomocí malého Chicaga?“
„Snad. Myslí‰, Ïe to pÛjde?“
„Myslím, Ïe bratfii Wrightové mûli dÛvod, proã své le-

tadlo zkou‰eli na Kitty Hawk a neletûli s ním rovnou pfies
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Velk˘ kaÀon. Kdyby jim to spadlo, mûli na Kitty Hawk
mnohem vût‰í ‰anci pfieÏít.“

„Anebo nemûli peníze na cestu,“ poznamenal jsem.
„A vÛbec, jak moc to mÛÏe b˘t nebezpeãné?“

Bob si mû vtefiinu mûfiil. „PÛl roku jsi tuhle vûc noc co
noc napájel energií, Harry, a teì je v ní zhruba tfiistakrát
víc energie, neÏ pojme tvÛj kinetick˘ prsten.“

Zamrkal jsem. Prsten dokázal pfii plném nabití pfievrátit
na bok men‰í auto. Tfiísetnásobek by mohl… mohl udûlat
nûco, ãemu bych se ve stísnûném prostoru laboratofie ra-
dûji vyhnul. „VáÏnû je tam toho tolik?“

„Ano. A je‰tû jsi to neodzkou‰el. Jestli jsi ‰patnû vyladil
harmonické kmitoãty, vybuchne ti to do obliãeje. To je ta
hor‰í varianta. Pfiinejlep‰ím tvÛj model vyletí do vzduchu
a ty zaãne‰ od nuly.“

„Od zaãátku,“ opravil jsem ho. 
„Myslím, Ïe po v˘buchu to bude dokonce míÀ neÏ od

nuly,“ opáãil Bob kysele.
„Budu to muset risknout. Takov˘ je prostû dobrodruÏn˘

Ïivot profesionálního ãarodûje a jeho stateãného asistenta.“
„Ale no tak. Asistenti dostávají plat.“
Místo odpovûdi jsem sáhl do papírového sáãku pod sto-

lem a vyndal z nûj dva romány. 
Bob zapi‰tûl a jeho lebka zaãala poskakovat po modré

plo‰e znázorÀující jezero Michigan. „Je to ono? Je to
ono?“ 

„Ano. Podle nûjakého literárního sdruÏení je to Ïhavá
novinka.“

„Spousta sexu a perverzností!“ zajásal Bob. „Dej to sem!“
Vrátil jsem kníÏky zpût do sáãku a podíval jsem se

z Boba na malé Chicago. 
Lebka se otoãila. „A ví‰, jak˘ druh ãerné magie?“
„Nemám zdání. Prostû ãerná.“
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„Neurãité, to je k niãemu,“ poznamenal Bob.
„Je to k vzteku.“
„Ach, StráÏce brány tû nechtûl na‰tvat. Chtûl zabránit

jakémukoli paradoxu.“
„CoÏe?“ vyhrkl jsem pfiekvapenû.
„Tohle urãitû ví ze zpûtného pohledu,“ fiekl Bob.
„Ze zpûtného pohledu,“ zabruãel jsem. „Chce‰ fiíct, Ïe

kvÛli tomu cestoval do budoucnosti?“
„Ne,“ ohradil se Bob. „Tím by poru‰il jeden ze ZákonÛ,

takÏe asi ne. Ale mohl si odtamtud poslat vzkaz nebo to zís-
kat od nûjakého prorockého ducha. Nebo si tu schopnost
mohl sám vypûstovat. Nûktefií ãarodûjové to dovedou.“

„A co to znamená?“ 
„To znamená, Ïe se moÏná zatím nic nestalo. Ale chtûl,

abys byl ve stfiehu kvÛli nûãemu, co se pfiihodí v blízké bu-
doucnosti.“

„Proã mi to prostû nefiekl?“
Bob si povzdechl. „Tobû to je‰tû nedo‰lo, viì?“
„Asi ne.“
„Tak dobfie. ¤eknûme, Ïe zjistí, Ïe ti zítra nûkdo ukrad-

ne auto.“
„Hm, fieknûme,“ souhlasil jsem, ale nerad.
„Dobfie. NemÛÏe ti jen tak zavolat a fiíct ti, aby sis pfie-

parkoval auto.“
„Proã ne?“
„ProtoÏe pokud by svou znalostí budoucnosti v˘znam-

nû zmûnil, co se má stát, mohlo by to zapfiíãinit ãasovou
nestabilitu. Od bodu zmûny by se zaãaly ‰ífiit nové para-
lelní reality, mnoÏily by se varianty, které by nedokázal
pfiedvídat. Mohl by utrpût nûco jako psychick˘ zpûtn˘ ráz
a zbláznil by se.“ Bob na mû znovu krátce pohlédl. „CoÏ
by tebe asi nijak zvlá‰È neodradilo, ale jiní ãarodûjové tyhle
vûci berou hodnû váÏnû.“
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„Díky, Bobe. Ale stále mi není jasné, proã by k nûãemu
z toho mûlo dojít?“

Bob si povzdechl. „Tak dobfie. Vezmeme to od píky.
¤eknûme, Ïe se doslechl, Ïe ti ukradli auto. Vrátí se zpût,
varuje tû a dÛsledkem toho je, Ïe o auto nepfiijde‰.“

„Zatím se mi to líbí.“
„Ale kdyÏ ti auto nikdo neukradne, jak by pfii‰el na to,

Ïe se má vrátit a varovat tû?“
Zamraãil jsem se.
„To je paradox, kter˘ mÛÏe mít spoustu moc nepfiíjem-

n˘ch následkÛ. Teoreticky by mohl zniãit na‰i realitu, po-
kud by k tomu do‰lo v dostateãnû citlivém bodû. Ale to se
neprokázalo a nikdy se to je‰tû nestalo. Dá se to poznat
podle toho, Ïe v‰echno dál existuje.“

„No dobfie, jak˘ má tedy smysl posílat vzkaz, kdyÏ se
tím nic nezmûní?“

„Ale zmûní. Pokud se to udûlá dost jemnû, nepfiímo,
mÛÏe‰ zmûnit spoustu vûcí. Jako kdyÏ ti napfiíklad fiekne,
Ïe ti nûkdo ukradne auto. Tak ho pfieparkuje‰ do pod-
zemní garáÏe, kde ti ho namísto feÈáka, kter˘ by tû zastfie-
lil a sebral ti auto na ulici, ukradne profík, a tobû se ne-
stane nic. Tím, Ïe lehce pozmûní osud vozu, nepfiímo
zmûní i tvÛj.“

Zamraãil jsem se. „To je paráda.“
„Ano. Proto Zákony zakazují zahrávat si s ãasem. Je

moÏné mûnit minulost, ale musí se to udûlat nepfiímo.
A pokud to zvrzne‰, riskuje‰ paradoxní armagedon.“

„Chce‰ mi tedy fiíct, Ïe tím varováním chce nepfiímo
ovlivnit nûco úplnû jiného?“

„Chci fiíct, Ïe v tûchhle vûcech b˘vá StráÏce brány mno-
hem konkrétnûj‰í. V‰ichni ve Star‰í radû berou ãernou
magii váÏnû. Musí to mít nûjak˘ dÛvod, Ïe to udûlal prá-
vû takhle. Cítím v kfiíÏi, Ïe pracuje s ãasem.“
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„Ty pfiece nemá‰ Ïádn˘ kfiíÏ,“ poznamenal jsem trpce.
„Závidí‰ mi mÛj intelekt, Harry, a to je moc, moc o‰klivé.“
U‰klíbl jsem se. „K vûci.“
„Jasnû, ‰éfe. Jde o to, Ïe kdyÏ ãernou magii pfiímo hle-

dá‰, objeví‰ ji jen obtíÏnû. KdyÏ zkusí‰ do svého modelu
vloÏit nûjaké parametry ãerné magie, jako kdyby se malé
Chicago podobalo paprsku radaru na zlé ãáry, nejspí‰ ti vy-
buchne do obliãeje.“

„StráÏce brány chce, abych se mûl na pozoru pfied ãer-
nou magií. Ale moÏná mi fiíká, abych se díval i po nûãem
jiném. Nûãem, co má jen spojitost s ãernou magií.“

„CoÏ se s tv˘m modelem dá najít mnohem snáz,“ sou-
hlasil Bob radostnû.

„Jistû. Kdybych mûl aspoÀ tu‰ení, co hledat.“ Mrzutû
jsem se zamraãil. „TakÏe namísto abychom hledali ãernou
magii, budeme se dívat po vûcech, které ji provázejí.“

„Bingo,“ houkl Bob. „A ãím obyãejnûj‰í to bude, tím
líp.“

Pfiitáhl jsem si Ïidli a posadil jsem se. „Co kdybychom
se porozhlédli po mrtvolách? Krvi? Strachu? To jsou atri-
buty ãerné magie.“

„A po bolesti,“ doplnil Bob. „Jde jim o bolest.“
„To i sadomasochistÛm,“ pfiipomnûl jsem mu. „V osmi-

milionovém mûstû budou takov˘ch desetitisíce.“ 
„Ach. Správná poznámka.“
„Jeden by skoro fiekl, Ïe na tohle jsi myslel,“ utahoval

jsem si z nûho. „Ale sadomasochisti se bolesti nebojí. Tak-
Ïe hledej jenom strach. Opravdov˘ strach, Ïádnou hrÛzu
z filmového hororu. Skuteãn˘ dûs. A kromû nemocnic
a podobn˘ch míst nebude bez násilí nikde prolito moc lid-
ské krve. A totéÏ s mrtvolami.“ Zamy‰lenû jsem bubnoval
prsty zdravé ruky do stolu vedle Boba. „Myslí‰, Ïe to malé
Chicago zvládne?“
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Chvilku pfiem˘‰lel a pak opatrnû fiekl: „MoÏná nûco
z toho. Ale pro tebe to bude velice obtíÏné, dlouhé a ne-
bezpeãné kouzlo, Harry. Na svÛj vûk jsi dobr˘, ale pofiád
nemá‰ tu jemnost, která pfiichází s léty. Bude to od tebe
vyÏadovat nejvy‰‰í soustfiedûní. A hodnû tû to vyãerpá.
Pokud to vÛbec zvládne‰.“

Zhluboka jsem se nadechl a zvolna jsem pfiik˘vl. „Dobfie.
TakÏe to pojmeme jako plnokrevn˘ rituál. Oãista, medita-
ce, vÛnû a v‰echno to kolem.“

„Nemusí to fungovat, ani kdyÏ udûlá‰ v‰echno správnû,“
pfiipomnûl mi Bob. „A jestli je v malém Chicagu nûjak˘
kaz, mÛÏe to b˘t pro tebe pûknû zlé.“

Pfiik˘vl jsem a zadíval jsem se na model mûsta. 
V mém mûstû Ïije osm milionÛ lidí. A z nich jsou dva

nebo tfii schopni postavit se ãerné magii a mají ty potfieb-
né vûdomosti a sílu, aby zastavili ãernoknûÏníka. Nejen to.
Bylo víc neÏ pravdûpodobné, Ïe jsem jedin˘, kdo dokáÏe
nûkoho vyhledat a postavit se mu dfiív, neÏ dotyãn˘ roze-
hraje vraÏednou hru. A byl jsem také patrnû jedin˘, komu
se dostalo varování.

MoÏná by bylo lep‰í trochu zpomalit. Poãkat na novinky
od pfiátel. Pak budu mít pfiesnûj‰í pfiedstavu o nebezpeãí
a zpÛsobu, jak se s ním vypofiádat. Má tedy smysl riskovat
kouzlem Ïivot, kdyÏ trpûlivostí získám témûfi stejnû dobré
informace? 

MÛj Ïivot za to moÏná nestál, ale mohlo by to stát Ïi-
voty jin˘ch. âerná magie po sobû nezanechává lidi v dob-
rém rozpoloÏení. A ti, které zabije, b˘vají ti ‰Èastnûj‰í.
KdyÏ nepouÏiji model, budu muset poãkat, aÏ lumpové
udûlají první krok. Proto bylo tfieba to udûlat. 

UÏ mû unavovalo dívat se na mrtvoly a obûti.
„Dej dohromady v‰echno, co ví‰ o tomhle druhu kouzla,

Bobe,“ fiekl jsem mu polohlasem. „Dojdu se trochu najíst
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a pak zaãneme s rituálem. Se západem slunce zaãnu hle-
dat strach.“

„Pustím se do toho,“ opáãil Bob a tentokrát mluvil váÏnû
a odpustil si drz˘ tón. 

Sakra.
Zamífiil jsem zpátky ke schÛdkÛm dfiív, neÏ jsem si to

mohl rozmyslet.
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Rituální magie nepatfií mezi mé nejoblíbenûj‰í ãinnosti.
Vcelku nezáleÏí na tom, ãeho chci dosáhnout, ale vÏdyc-
ky si pfiipadám trochu hloupû, kdyÏ se musím vykoupat,
obléknout bíl˘ hábit s kápí, zapalovat svíãky a kadidlo,
mumlat zafiíkadla a obklopit se cel˘m tím mal˘m arzená-
lem svící, hÛlek, virgulí, roztokÛ a dal‰ích propriet uÏíva-
n˘ch pfii rituální magii. 

Byl jsem si ale vûdom, Ïe pomÛcky a procedury mi po-
skytují obrovskou v˘hodu, kdyÏ dojde na magii tûÏkého ka-
libru. Nemusím se soustfiedit na tucty drobností, které bych
si jinak musel pfiedstavovat a ne‰ly by mi z hlavy. Obvykle
nad vizualizací nijak nepfiem˘‰lím. Dûlám to tak dlouho, Ïe
je to moje druhá pfiirozenost. S tím si vystaãím u krátkodo-
b˘ch záleÏitostí, kdy je nezbytné udrÏet my‰lenky v doko-
nalé rovnováze jen nûkolik vtefiin, ale pro del‰í kouzlo po-
tfiebuji nûkolikanásobnû vût‰í míru soustfiedûní a úsilí.
Nûkdo s vût‰í mentální disciplínou neÏ já by dokázal pro-
vést kouzlo bez pomoci pÛlhodinového rituálu, ale pfiesto-
Ïe urãitû existovali mnohem zku‰enûj‰í ãarodûjové, ktefií to
dovedli, jen málokdo to zkusil, kdyÏ existuje jednodu‰‰í,
bezpeãnûj‰í a obvykle úãinnûj‰í alternativa. 

Vyhledal jsem propriety potfiebné k rituálu. Napfied Ïiv-
ly. Za vodu stfiíbrn˘ pohár, kter˘ jsem pouÏíval na víno. Za
zemi geodu velikosti pûsti. Krystaly uvnitfi pableskovaly
purpurov˘mi a zelen˘mi odstíny. OheÀ bude zastupovat
svíce vyrobená nadpfiirozen˘mi silami z nepouÏitého vãe-
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lího vosku, s knotem upleten˘m z Ïíní hfiívy jednoroÏce.
Vzduch ukotvím ve dvojici per z kfiídel jestfiába, vytepa-
n˘ch ze zlata do neuvûfiiteln˘ch detailÛ partou svartalfÛ,
jejichÏ smrteln˘ zástupce prodával ukázky jejich umûní
v jednom obchodû v Norsku. A jako zástupce pátého ele-
mentu, ducha, pouÏiji stfiíbrn˘ pentagram své matky. 

Následovaly dal‰í propriety na posílení smyslÛ. Kadidlo
pro ãich a ãerstvé hrozny pro chuÈ. Hmat bude mít na sta-
rost ãtvereãek o rozloze asi ãtyfiiceti centimetrÛ ãtvereã-
ních. Na jedné stranû byl polepen˘ sametem, zatímco na
druhé smirkov˘m papírem. Velik˘, nádhernû zbarven˘
opál ve stfiíbrném rámeãku, kter˘ odráÏel v‰echny barvy
duhy, se postará o zrakovou stránku kouzla. A aÏ se do
toho pustím, udefiím do podlahy starou ladiãkou. To bude
sluch. 

Mysl, tûlo a srdce pfii‰ly nakonec. Za mysl jsem pouÏil
star˘ vojensk˘ nÛÏ K-Bar, kter˘ vÏdycky pouÏívám jako
rituální d˘ku. Kapky mé krve na ãistém, bílém plátnû bu-
dou symbolizovat mé fyzické tûlo. Za srdce jsem uloÏil do
váãku ze stfiíbfiitû bílého hedvábí fotografie tûch, které
mám rád. M˘ch rodiãÛ, Susan, Murphyové, Thomase,
Mouse, Mistera (mého patnáctikilového kocoura, kter˘ se
zrovna nûkde potuloval) a po krátkém zaváhání i Mi-
chaela a jeho rodiny. 

Pfiipravil jsem rituální kruh na podlaze laboratofie, peã-
livû jsem ho vymetl, vytfiel, znovu vymetl a nakonec vy-
ãistil de‰Èovou vodou z malého stfiíbrného dÏberu. Pak
jsem rozloÏil v‰echny propriety. 

Nakonec jsem pfiipravil sám sebe. V koupelnû jsem za-
pálil santalovou vonnou tyãinku a nadpfiirozené svíãky,
pustil jsem sprchu a krok za krokem procházel jednotlivé
úkony sprchování, zatímco jsem svoji mysl upínal k nad-
cházejícímu úkolu. Voda ze mû sm˘vala zbytky magick˘ch
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energií. V prÛbûhu kouzla to byl dÛleÏit˘ úkon, protoÏe
zneãi‰tûní energie kouzla jin˘mi silami by mûlo za násle-
dek jeho selhání. 

Dokonãil jsem sprchování, utfiel jsem se a vklouzl do bí-
lého hábitu. Pak jsem si klekl na podlahu u schÛdkÛ do
laboratofie, zavfiel jsem oãi a zaãal jsem meditovat. Moje
mysl musela b˘t pfied rituálem stejnû ãistá jako moje tûlo.
Náhodné my‰lenky, obavy, strach a city, to v‰echno moh-
lo naru‰it kouzlo. Soustfiedil jsem se na d˘chání, zklidnû-
ní my‰lenek a cítil jsem, jak se mi zpomaluje tep a údy tro-
chu chladnou. Denní starosti, bolesti a trápení, my‰lenky
na budoucnost, to v‰echno muselo pryã. Chvíli mi trvalo,
neÏ jsem se dostal do potfiebného stavu mysli. KdyÏ jsem
skonãil, bylo uÏ dvû hodiny po setmûní a nûkde v pozadí
jsem cítil bolest kolen. 

Zavládlo ticho a soustfiedûní.
Byl jsem pfiipraven.
A pak mi sotva pÛl metru od ucha zazvonil ten v‰iv˘ te-

lefon. 
„Zatracenû!“ zafival jsem, vzteky bez sebe. „Zatracenû,

zatracenû, zatracenû!“
Mouse se probral z dfiímoty, tázavû naklonil hlavu

a na‰picoval u‰i. 
„Na co vejrá‰?“
Mouse pootevfiel tlamu v psím úsmûvu a zavrtûl ocasem. 
Mnul jsem si obliãej, zatímco telefon stále zvonil. Je to

uÏ dávno, co jsem provozoval nûjakou magii takhle ná-
roãnou na soustfiedûní. Je sice pravda, Ïe mi skoro nikdo
nevolá, ale i tak jsem si mûl vzpomenout, Ïe je nutné od-
pojit telefon. Takhle byly ãtyfii hodiny pfiíprav v háji. 

Telefon stále zvonil a hlava mi bolestivû pulsovala do
rytmu zvonûní. Mûl jsem zlost. Zatracen˘ telefon. Zatra-
cená bouraãka. SnaÏil jsem se myslet pozitivnû, vzít si ze
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vzniklé situace to lep‰í, protoÏe jsem nûkde ãetl, Ïe ve
chvílích zmaru a napûtí je to dÛleÏité. Ten, kdo to napsal,
urãitû potfieboval nûco prodat. 

Zvedl jsem telefon. „Do háje s pozitivním my‰lením,“
zavrãel jsem do mikrofonu. 

„Prosím?“ ozval se z telefonu Ïensk˘ hlas. „Co jste fiíkal?“
„Do háje s pozitivním my‰lením,“ houkl jsem. „Co sakra

chcete?“
„MoÏná jsem jen vytoãila ‰patné ãíslo. Chtûla jsem mlu-

vit s Harrym Dresdenem.“
Nakrãil jsem ãelo. Hlas na druhé stranû drátu mû zaujal,

pfiestoÏe jsem mûl sto chutí pra‰tit sluchátkem. Byl mi to-
tiÏ nûjak povûdom˘. Syt˘, hebk˘, dospûl˘, ale proloÏen˘
zvlá‰tními a nenápadn˘mi váhav˘mi odmlkami. V jedno-
tliv˘ch slovech dotyãná kladla dÛraz na nezvykl˘ch mís-
tech. Snad pfiízvuk?

„U telefonu. Naprdnut˘ aÏ bûda, ale u telefonu.“
„Volám v nevhodnou dobu?“
Promnul jsem si oãi a polkl hodnû nezdvofiilou odpo-

vûì. Nahlas jsem se zeptal, „Kdo je tam?“
„Ach ano,“ vydechla, jako kdyby ji odpovûì pfiekvapi-

la. „Tady je Molly, Harry. Molly Carpenterová.“
„Aha,“ opáãil jsem a plácl se do ãela. Nejstar‰í dcera

mého pfiítele Michaela. Teì musí‰ hrát vzor hodn˘ následo-
vání, Harry. Je tfieba vystupovat jako rozváÏn˘ a odpovûdn˘ do-
spûl˘. „Ahoj Molly, hned jsem tû nepoznal.“

„PromiÀte,“ fiekla. Maliãko ‰i‰lala. Byla snad opilá? „To
není tvoje chyba,“ opáãil jsem. Samozfiejmû nebyla. MoÏ-
ná jsem mûl ‰tûstí, Ïe mû vyru‰ila. Jestli jsem mûl po dne‰-
ních automobilov˘ch hrátkách v hlavû je‰tû takov˘ nepo-
fiádek, Ïe jsem zapomnûl odpojit telefon, nemûl bych se do
Ïádného ãarování vÛbec pou‰tût. Zfiejmû by mû to stálo
krk. „Co potfiebuje‰, Molly?“
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„Chrrm,“ opáãila. Cítil jsem z ní neklid a napûtí. „Po-
tfiebuju… potfiebuju, abyste za mû zaplatil kauci.“

„Kauci,“ opakoval jsem. „Myslí‰ to pfiesnû, jak to fiíká‰?“
„Ano.“
„Ty jsi ve vûzení?“
„Ano.“
„Proboha, Molly. VÛbec nevím, jestli to mÛÏu udûlat. Je

ti teprve ‰estnáct.“
„Sedmnáct,“ opáãila trochu na‰tvanû.
„To je fuk. Jsi mladistvá. Mûla bys zavolat rodiãÛm.“
„Ne!“ vyhrkla témûfi vydû‰enû. „Harry, prosím. Já jim

volat nemÛÏu.“
„Proã ne?“
„ProtoÏe mám nárok jenom na jeden hovor. Na tenhle.“
„Nejsem si jist˘, jestli to takhle jde,“ vzdychl jsem. 
„A mû docela pfiekvapuje… Ïe jsi lhala o svém vûku.“
„Kdybych to neudûlala, máma s tátou by tady uÏ dáv-

no byli. Harry, prosím. Heleìte… doma je teì dost pro-
blémÛ. Po telefonu to nechci vysvûtlovat, ale jestli pro mû
pfiijedete, pfiísahám, Ïe vám v‰echno povím.“

Znovu jsem si povzdechl. „Já nevím, Molly.“
„Prosím. Je to jen protentokrát, vrátím vám to. A uÏ to

nikdy neudûlám. Slibuju.“
Molly uÏ dávno získala doktorát z pfiemlouvání. Umû-

la se tváfiit zranitelnû, smutnû, zoufale, sladce a budit do-
jem, Ïe jste její jediná nadûje. A to v‰echno zároveÀ. Její
matka Charity byla z jiného tûsta.

Povzdechl jsem si. „Proã právû já?“
„Nikdo jin˘ mû nenapadl. Potfiebuji va‰i pomoc,“ fiekla,

pfiestoÏe má otázka nepatfiila jí. 
„Zavolám tvému tátovi a pfiijdeme spolu.“
„Prosím, nevolejte,“ hlesla ti‰e. Myslím, Ïe to zoufalství

v hlase nepfiedstírala. „Prosím.“ 
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Proã svádût marn˘ boj? VÏdycky jsem naletûl pannám
v nesnázích. Teì uÏ to moÏná není tak zlé jako dfiív, ale
stále to stojí za to. 

„Tak dobfie. Kde jsi?“
Dala mi adresu okrsku celkem nedaleko mého bytu. 
„Hned vyrazím. Poví‰ mi, co má‰ na srdci, a kdyÏ se mi to

nebude líbit, pÛjdu za tv˘mi rodiãi. Taková bude dohoda.“
„Ale vÏdyÈ…“
„Molly,“ fiekl jsem trochu pfiíkfieji. „UÏ takhle ode mû

chce‰ víc, neÏ se mi líbí. Pfiijdu pro tebe. Ty mi fiekne‰, co
se dûje. To ti musí staãit.“

„Ale…“
„Tohle není vyjednávání. Chce‰, abych ti pomohl, nebo

ne?“
Dlouho bylo ticho a pak ti‰e popotáhla. „Tak dobfie,“

hlesla. „A dûkuju,“ dodala po krátké odmlce. 
„Jo,“ opáãil jsem a s pohledem upfien˘m na svíãky

a vonné tyãinky jsem manû pfiemítal o ztraceném ãase.
„Budu tam bûhat hodiny.“

Musím si zavolat taxi. Nebyl to zrovna heroick˘ zpÛsob
dopravy, ale pû‰í to mají tûÏ‰í. Zvedl jsem se, abych se do-
‰el obléknout, a fiekl jsem Mousovi: „Hezká tváfiiãka mû
utáhne na vafiené nudli.“

KdyÏ jsem ãistû obleãen˘ vy‰el z loÏnice, sedûl Mouse
vedle dvefií, tlapou plácal do vodítka zavû‰eného na knof-
líku dvefií a tváfiil se natû‰enû.

Zabruãel jsem. „Ty nejsi hezk˘, chlupáãi.“ Pfiesto jsem
mu pfiipnul vodítko k obojku a zavolal jsem si taxi. 
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Taxi mû zavezlo na osmnáct˘ policejní okrsek na ulici
Larrabee. Okolí uÏ zaÏilo lep‰í ãasy, ale také hodnû hor-
‰ích. Nedaleko je kdysi nechvalnû známá ãtvrÈ Cabrini
Green, ale díky stavebním rekonstrukcím a úsilí soused-
sk˘ch hlídek, spolkÛ, církevních organizací nûkolika roz-
díln˘ch náboÏenství a spolupráci se zdej‰ím policejním
okrskem se podafiilo jednu z nejo‰klivûj‰ích ulic Chicaga
promûnit v nûco, co se aspoÀ blíÏí dne‰nímu chápání slo-
va civilizace. 

O‰klivé a nepfiíjemné vûci samozfiejmû mûsto neopus-
tily, ale podafiilo se je vytlaãit z místa, které b˘valo ba‰tou
úpadku a zoufalství. Nevznikla tu sice nejkrásnûj‰í ãást
mûsta, ale nenápadná znamení prozrazovala obãasn˘ styk
se zákony a pofiádkem. 

Cynik by samozfiejmû mohl namítnout, Ïe Cabrini Green
je jen co by kamenem dohodil od Gold Coast, jedné z nej-
honosnûj‰ích ãtvrtí Chicaga, a není tedy náhoda, Ïe díky
lidem, ktefií mûli vliv na mûstské finance, putovaly pení-
ze právû sem. Cynik by mûl pochopitelnû pravdu, ale nic
to nemûnilo na skuteãnosti, Ïe místní lidé museli bojovat
a dfiít na tom, aby své domovy zbavili strachu, kriminali-
ty a chaosu. Obãas pak mÛÏete mít pocit, Ïe jako druh
máme nadûji, s dostatkem víry a dobré vÛle dokáÏeme za-
hnat temnotu. 

Tyhle úvahy pro mû dostaly v posledních pfiibliÏnû dvou
letech úplnû nov˘ v˘znam. 
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Policejní stanice nebyla nijak nová, pfiesto její zdi ne-
zdobila graffiti, kolem nebyl nepofiádek ani se tu nepo-
tloukaly pochybné existence. Tedy aÏ do okamÏiku, kdy
jsem se tu objevil já v dÏínách, ãerveném triãku, potluãe-
n˘ a neoholen˘. Od taxikáfie, kter˘ sem zfiejmû málokdy
vozil kadidlem provonûné pasaÏéry, jsem si vyslouÏil
zkoumav˘ pohled. Zatímco jsem platil, nastavil Mouse ta-
xikáfii hlavu a dostalo se mu podrbání mezi u‰ima. 

Mouse to s lidmi umí líp neÏ já.
Otoãil jsem se a zamífiil jsem ke stanici. Cestou jsem se

popálenou rukou urputnû snaÏil nacpat peníze to penû-
Ïenky. Mouse kráãel vedle mû. Najednou se mi zjeÏili
chloupky na zátylku. Podíval jsem se na odraz ve sklenû-
n˘ch dvefiích policejní stanice. 

Na druhé stranû ulice zastavilo auto. Pfiímo pod znaã-
kou zákaz zastavení. Byl to bíl˘ sedan, urãitû ne ten ‰ed˘
vÛz, kter˘ mû pfiedtím vystrnadil ze silnice. Uvnitfi se r˘-
soval neurãit˘ stín. Instinkt mi fiíkal, Ïe mû nûkdo sledu-
je. Málokdo zaparkuje pfied policejní stanicí a v zákazu za-
stavení jen proto, Ïe právû nemá co na práci. 

Mouse dunivû zavrãel, coÏ mé obavy jen prohloubilo.
Mouse totiÏ málokdy vydává nûjaké zvuky. Mám pocit, Ïe
kdyÏ uÏ to udûlá, je to kvÛli pfiítomnosti nûjak˘ch tem-
n˘ch sil – zlovolné magie, hladov˘ch upírÛ nebo vraÏed-
n˘ch nekromancerÛ. Ti v‰ichni si zatím vyslouÏili hlubo-
ké, varovné vrãení. Zatímco kdyÏ pfii‰el po‰Èák, Mouse ani
nezakÀuãel. 

KdyÏ to shrnu, mûstem mû sledoval nûkdo z nebezpeã-
n˘ch konãin nadpfiirozena. Zatracenû, obvykle aspoÀ vím,
koho jsem na‰tval a proã. KdyÏ se vy‰etfiování dostane do
fáze, kdy mû nûkdo sleduje, vût‰inou mám uÏ aspoÀ jed-
no místo ãinu a jednu nebo dvû mrtvoly. 

Mouse znovu varovnû zavrãel. 
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„Vidím ho,“ fiekl jsem mu ti‰e. „Klid. Jen pojì.“
Ztichl a oba jsme bez zastávky kráãeli ke dvefiím. 
Otevfiela nám Molly Carpenterová.
KdyÏ jsem ji vidûl naposledy, byla to nemotorná, noha-

tá a okatá puberÈaãka. Ale to uÏ je nûjak˘ ten pátek. 
Od té doby Molly pofiádnû vyspûla. 
Hodnû se podobala své matce Charity. Obû byly vysoké,

jen kousek pod sto osmdesát centimetrÛ, svûtlovlasé,
modrooké a obû stavûné jako poctiv˘ cihlov˘ dÛm. V drÏení
tûla, v˘razu i pohybech se jim dafiilo slouãit sílu, eleganci
a pÛvab. Charity byla rÛÏe vytepaná z nerezové oceli.
Molly byla její mlad‰í varianta. 

Ale Charity by na sebe urãitû nevzala to, co Molly.
Stála proti mnû v dlouhé sukni z tylu, na nûkolika mís-

tech umûlecky natrÏené. Pod ní mûla síÈové punãochy,
které ze stehen a h˘Ïdí odhalovaly víc, neÏ vût‰ina matek
toleruje. I punãochy byly potrhané, aby zdÛraznily bledou
pokoÏku stehen a l˘tek pod nimi. Na nohou obuté kana-
dy z armádního v˘prodeje, za‰nûrované záfiivû rÛÏov˘mi
a modr˘mi tkaniãkami. Nahofie mûla tûsnou bílou vestiã-
ku, vy‰ponovanou kfiivkami Àader, krátké ãerné bolerko
a velikou, kfiiklavou placku s rud˘m nápisem SPLATTER-
CON!!!, ze kterého odkapávala krev. Na rukách mûla na-
vleãené ãerné koÏené rukavice. 

Ale to je‰tû nebylo v‰echno.
Mûla obarvené vlasy. Jedna polovina hlavy byla rÛÏo-

vá jako Ïv˘kaãka, druhá nebesky modrá. Vlasy mûla ostfií-
hané na jednotnou délku tûsnû pod bradu, takÏe vût‰inu
tváfie jí zakr˘val závoj kadefií. Témûfi se ztrácela pod líãid-
ly. Na oãi musela spotfiebovat snad celou tuÏku a dvû fia-
senky. Rty si nalíãila ãernou rtûnkou. V kaÏdé nosní dírce,
dolním rtu a v pravém oboãí se jí bl˘skal zlat˘ krouÏek.
V dÛlku pod dolním rtem mûla zlatou kuliãku. Bradavky,
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které tenká tkanina spí‰ zdÛrazÀovala, neÏ zakr˘vala, zdo-
bily hrbolky ve tvaru miniaturních ãinek. 

Radûji jsem nepfiem˘‰lel o tom, co v‰echno si je‰tû
nechala propíchnout. Velice kategoricky jsem si takové
my‰lenky zakázal. PfiestoÏe to bylo, u v‰ech ãertÛ, docela
fascinující. 

Ale ani to je‰tû nebylo v‰echno. 
Na levé stranû krku mûla tetování ve tvaru hada a zpod

límce vestiãky jí vykukovalo nûco na zpÛsob domorod˘ch
motivÛ. Dal‰í kfiivky a spirály na zadní stranû pravé ruky
mizely v rukávu bolerka. 

Pozorovala mû s jedním oboãím povytaÏen˘m a ãeka-
la, co já na to. SnaÏila se tváfiit, Ïe je nad vûcí a mÛj názor
ji vÛbec nezajímá, ale potlaãovaná nejistota a zvûdavost
z ní pfiímo ãi‰ely. 

„Dlouho jsem tû nevidûl.“
„Ahoj, Harry,“ odpovûdûla. Zase to lehké ‰i‰lání. U ‰piã-

ky jazyka se zalesklo zlato. 
No jasnû.
„To je zvlá‰tní,“ pokraãoval jsem, „odsud to nevypadá,

Ïe bys byla ve vûzení.“
„Já vím.“ SnaÏila se mluvit klidnû, ale hrdlo a tváfie jí

polila ãerveÀ. Neklidnû pfie‰lápla a z úst jí vy‰lo zvlá‰tní
zacinkání. JeÏkovy voãi. KdyÏ byla nervózní, klepala si
piercingem v jazyku o zuby. „Hm. Asi bych se mûla
omluvit. Hm…“

Plácala se v tom. Nechal jsem ji. Dlouhé ticho zvy‰ova-
lo její rozpaky, ale já nemûl v úmyslu prokázat jí laskavost
a pomoci jí. 

Mouse se posadil mezi mû a Molly a upfienû ji sledoval. 
Molly se na nûho usmála a sehnula se, aby ho podrbala. 
Mouse se napjal a z hrudi mu vy‰lo hluboké vrãení. Mol-

ly natáhla ruku a pes najednou dunivû, varovnû zavrãel. 
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KdyÏ naposledy Mouse na nûkoho zavrãel nebo vÛbec
vydal nûjak˘ zvuk, bylo to na ‰íleného ãarodûje, kter˘ se
mû chystal rozpárat a na mého psa pfiivolal démonickou,
‰estimetrovou kobru. Mouse ji zabil. A pak, na mÛj pfií-
kaz, zabil i ãarodûje. 

A teì vrãel na Molly. 
„Chovej se slu‰nû,“ napomenul jsem ho. „Je to kama-

rádka.“
Mouse se na mû v˘znamnû podíval, ale ztichl. Klidnû

sedûl, kdyÏ mu Molly dala oãichat ruku a podrbala ho za
u‰ima, ale stále byl napjat˘. 

„Jak dlouho ho máte?“
Mouse byl vystra‰en˘, ale jinak, neÏ kdyÏ se kolem vy-

skytují opravdoví lumpové. Zvlá‰tní. „Pár let,“ opáãil jsem
neutrálním tónem. „Jmenuje se Mouse.“

„Co je to za rasu?“
„Horsk˘ psosaurus.“
„Je obrovsk˘.“
Nic jsem na to nefiíkal a dívãiny rozpaky byly stále zfie-

telnûj‰í. „Omlouvám se,“ vysoukala ze sebe nakonec.
„Lhala jsem vám, abych vás sem dostala.“

„VáÏnû?“
U‰klíbla se. „Mrzí mû to. Já… Já potfiebuju va‰i pomoc.

Napadlo mû, Ïe kdyÏ si o tom s vámi promluvím osobnû,
tak…“

Povzdechl jsem si. Bez ohledu na její dráÏdivû pfiiléha-
vé obleãení byla stále je‰tû dítû. „Naz˘vej vûci prav˘mi
jmény, Molly. Myslela sis, Ïe kdyÏ mû sem dostane‰ a udû-
lá‰ na mû oãi, budu ti zobat z ruky.“

Podívala se stranou. „To není pravda.“
„Ale je.“
„Ne, není. Jen jsem chtûla b˘t zdvofiilá…“ 
„Manipulovala jsi se mnou. VyuÏila jsi mého pfiátelství.
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To se ti zdá fér?“ Znovu mû zaãínala bolet hlava. „¤ekni
mi jedin˘ dÛvod, proã bych se nemûl otoãit a odejít.“

„MÛj pfiítel má potíÏe. Já mu nemÛÏu pomoct, ale vy
ano.“

„Co je to za pfiítele?“
„Jmenuje se Nelson.“
„Je ve vûzení?“
„Nic neudûlal,“ vyhrkla.
V‰ichni jsou nevinní. „Je v tvém vûku?“
„Skoro.“
Povytáhl jsem oboãí. 
„O dva roky star‰í,“ dodala. 
„Tak fiekni plnoletému Nelsonovi, aÈ si zavolá ruãitele

na kauci.“
„Zkou‰eli jsme to. Nedostane se sem dfiív neÏ zítra.“
„Tak mu fiekni, aÈ zatne zuby a vydrÏí noc v base nebo

zavolá rodiãÛm.“ Otoãil jsem se k odchodu. 
Molly mû popadla za zápûstí. „To nemÛÏe,“ vyhrkla

zoufale. „Nemá komu zavolat. Je to sirotek, Harry.“
ZÛstal jsem stát.
Sakra.
I já jsem sirotek. Nebyla to Ïádná legrace. Mohl bych

vám vyprávût, ale nemám ve zvyku o tom moc mluvit.
Stala se z toho jedna veliká noãní mÛra, která zaãala
smrtí mého otce, a pak následovaly roky naprostého, ne-
koneãného osamûní. Samozfiejmû existuje systém péãe
o sirotky. K dokonalosti má daleko. Je to koneckoncÛ
systém. Není to starostliv˘ ãlovûk. Jsou to formuláfie, prÛ-
pisy pfies kopírák a lidé, jejichÏ jména rychle zapomíná-
te. Nûktefií ‰Èastlivci se více nebo ménû náhodnû dosta-
nou do náhradních rodin, které se o nû opravdu starají.
Ale pro v‰echna dûcka, která si nikdo nevybere, se Ïivot
zmûní v jednu velikou lekci, jak se postarat sám o sebe,
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protoÏe na celém ‰irém svûtû není nikoho, komu by na
vás záleÏelo. 

Je to pfií‰ern˘ pocit. VÛbec nemám chuÈ prohrabávat se
vybledl˘mi vzpomínkami. Ale jakmile jen zaslechnu slo-
vo sirotek, odnûkud z temn˘ch zákoutí podvûdomí se vy-
nofií strach a bolest. Dlouhou dobu jsem byl velmi naivní,
choval jsem totiÏ pfiesvûdãení, Ïe v‰echno zvládnu sám.
Hloupost. Nikdo nezvládne v‰echno sám. Obãas potfiebu-
jete pomoc, i kdyÏ to mÛÏe znamenat jen chvilku nûãí po-
zornosti.

Nebo pomoc, kdyÏ je tfieba dostat se na kauci z vûzení.
„KvÛli ãemu se tam ten tvÛj Nelson dostal?“
„OhroÏení z nedbalosti a pfiepadení.“ Zhluboka se na-

dechla. „Je to na dlouhé povídání. Ale je to hodnej kluk,
Harry. Není v nûm ani ‰petka násilí.“

To mi jen potvrdilo, jak je Molly mladá. V kaÏdém je
‰petka násilí, kdyÏ kutáte dost hluboko. Ty ‰petky dají do-
hromady pofiádnou hromadu. „A co tvÛj táta? Ten pfiece
zachraÀuje lidi v jednom kuse.“

Molly na vtefiinku zaváhala a lehce zrÛÏovûla. „Hm.
Moji rodiãe nemají Nelsona moc rádi. Zvlá‰È táta.“

„Aha. Takov˘hle je Nelson.“ Zaãínalo se to r˘sovat. Byl
ãas na nebezpeãnou otázku. „Proã je pro nûho tak dÛleÏi-
té, aby byl v noci venku?“

Teì to pfiijde.
Molly pustila moje zápûstí. „ProtoÏe je v nebezpeãí.

V neobvyklém nebezpeãí. Potfiebuje va‰i pomoc.“
A bylo to tady.
Nûkdy mívám pocit, Ïe jsem jasnovidec.

72

Butcher 8 - zlom  16.4.1957 4:21  Stránka 72



Kapitola devátá

Pfiítele Nelsona zavfieli dvû hodiny pfiedtím. V˘‰e kauce
byla stanovena na sumu, kterou jsem si bûhem roku na-
‰etfiil pro str˘ãka pfiíhodu. Odpoãítával jsem ji po dvackách
a statná policistka s tváfií veselou jako om‰el˘ náhrobek si
mû pfii tom úkosem mûfiila. Také si ji pfiepoãítala. 

„Dûkuji,“ fiekl jsem. „DÛvûra je nádherná vûc.“
Nezdálo se, Ïe by ji to nûjak pobavilo. Pfiistrãila mi nû-

jaké papíry. „Podepi‰te se tu prosím. A je‰tû tady.“
Podepsal jsem se a Molly zatím postávala za mnou

a drÏela Mouse na vodítku. Pak jsme se posadili a ãekali.
Molly se vrtûla, dokud nepfiivedli jejího mazlíka, aby pfied
propu‰tûním podepsal nûkolik posledních papírÛ. 

Pfiítel Nelson mû pfiekvapil. Byl sotva o pût centimetrÛ
vy‰‰í neÏ Molly. Mûl dlouh˘, úzk˘ obliãej, a kdybych mu
mûl sáhnout na tváfie, mûl bych strach, Ïe se pofieÏu. Byl
‰tíhl˘, ale pevn˘ a ‰lachovit˘. Nebyla to Ïádná kfiehká vy-
záblost. Podle toho, jak se pohyboval, jsem ho odhadoval
na ‰ermífie nebo ãlovûka, kter˘ ovládá bojové umûní. âer-
né vlasy mu rovnomûrnû zplihle visely kolem celé hlavy.
Na oãích mûl br˘le se stfiíbrn˘mi hranat˘mi obrouãkami,
obleãen˘ byl v maskáãích a ãerném triãku s plackou SPLAT-
TERCON!!! Vypadal unavenû a potfieboval se oholit.

Jakmile byl voln˘, vrhl se k Molly, objali se a nûco si ti‰e
fiíkali. Neposlouchal jsem. Nepfiipadalo mi vhodné naru-
‰ovat jejich soukromí. Kromû toho mi staãilo je prostû jen
pozorovat. Objetí trvalo o jednu nebo dvû vtefiiny déle,
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neÏ bylo Molly milé. KdyÏ se pak Nelson sklonil, aby ji po-
líbil, sladce se usmála a nastavila mu tváfi. Pak mu to uÏ
do‰lo. Kousl se do rtu, ucouvl a otfiel si ruce o kalhoty,
jako kdyby nevûdûl, co s nimi.

„U‰etfiete mû trapn˘ch citov˘ch v˘levÛ,“ poznamenal
jsem ti‰e k Mousovi a ‰el jsem k telefonní budce zavo-
lat taxi. Jako zku‰en˘ ãarodûj jsem samozfiejmû objevil
zpÛsob, jak zabránit niãení jinak normálního Ïivota
vztahov˘mi problémy. Nemít Ïádné vztahy. Je to tak
lep‰í.

KdyÏ si to dost dlouho opakuji, skoro tomu vûfiím. 
Za chvilku za mnou oba pfii‰li. Nelson mi s pohledem

upfien˘m do zemû podal ruku. „Hm. Asi bych vám mûl
podûkovat.“

Potfiásl jsem mu rukou a stiskl, aby to trochu bolelo. To
ten dotãen˘ alfa samec ve mnû. „Jak bych mohl odmít-
nout tak zdvofiilou a pfiímoãarou Ïádost o pomoc?“ Vzal
jsem od Molly vodítko, ta se zadívala stranou a znovu
zãervenala. 

„Nechci, aby to vypadalo, Ïe jsem nevdûãn˘,“ fiekl
Nelson, „ale musím vypadnout.“

„Ale nemusí‰,“ opáãil jsem. 
UÏ vykroãil. „PromiÀte?“
„Právû jsem tû dostal z basy. Teì je na tobû, abys mi

fiekl, co se ti pfiihodilo. Pak mÛÏe‰ jít.“
Pfiimhoufiil oãi a pfie‰lápl, aby stál pevnûji. Rozhodnû

dûlá nûjaké bojové umûní. „VyhroÏujete mi?“
„Jen ti fiíkám, jak to bude, chlapãe. Tak spusÈ.“ 
„A kdyÏ ne?“
Pokrãil jsem rameny. „KdyÏ ne, tak ti asi jednu vrazím.“
„Chci vás vidût,“ fiekl se vzrÛstajícím vztekem. 
„Jak chce‰,“ opáãil jsem. „Ale polda v recepci na nás stá-

le vidí. Zfiejmû si nev‰imne, kdo dal první ránu. Tys právû
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vy‰el z vûzení. Nejspí‰ se tam vrátí‰ pro napadení, které-
ho ses dopustil sotva dvû minuty po propu‰tûní. Ve mûs-
tû není soudce, kter˘ by ti podruhé povolil kauci.“

Bylo jasné, Ïe o tom usilovnû pfiem˘‰lí. To na mû udû-
lalo dojem. Vût‰ina klukÛ jeho vûku se pfiem˘‰lením ne-
zdrÏuje, kdyÏ mají vztek. Pak zavrtûl hlavou. „Blufujete.
Vás by taky zavfieli.“

„Zatracenû, chlapãe. Spadls z Marsu? Vyslechnou mû.
¤eknu jim, kdo dal první ránu. Komu asi tak budou vû-
fiit? Do hodiny budu venku.“

Nelson zatnul pûsti, aÏ mu zapraskaly klouby. Podíval
se na mû a pak na budovu za sebou. 

„Nelsone,“ ozvala se Molly polohlasem, „chce ti pomoct.“ 
„Dal to sakra najevo,“ vyprskl Nelson. 
„Jen trochu vyrovnávám skóre,“ opáãil jsem a pohlédl

jsem na Molly. Povzdechl jsem si. Nelson to bral jako otáz-
ku cti. Nechtûl pfied Molly couvnout. 

Nejistoto, tvé jméno je mládí. 
Nezabije mû, kdyÏ mu pomÛÏu zachovat tváfi. „No tak.

Vûnuj mi pût minut, a já ti zaplatím jízdné kamkoli se po-
tfiebuje‰ dostat. A pfiidám nûco na obãerstvení.“

Nelsonovi zakruãelo v Ïaludku, olízl si rty a podíval se na
Molly. Uvolnil svÛj ostraÏit˘ postoj a prohrábl si vlasy. Dlou-
ze vydechl. „Omlouvám se, ale byl to prostû… no den blbec.“

„Taky mû to kdysi potkalo,“ pfiitakal jsem. „Tak povídej.
Jak to, Ïes skonãil ve vûzení?“

Potfiásl hlavou. „Ani nevím, co se vlastnû stalo. Byl jsem
na toaletû…“

Zarazil jsem ho zdviÏenou rukou. „Co to bylo za toale-
tu? Kde?“

„Na konferenci.“
„Na konferenci?“
„SplatterCon,“ pfiispûchala na pomoc Molly a ukázala
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