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Kapitola 1
Nikdy jsem nemûl ve zvyku sledovat mûsíãní fáze.
Proto jsem nevûdûl, Ïe není daleko úplnûk, kdyÏ
se naproti mnû ke stolu v McAnallyho hospodû
posadila mladá Ïena a poÏádala mû, abych jí ﬁekl
v‰echno o nûãem, co by jí mohlo pﬁivodit smrt.
„Ne,“ odmítl jsem. „V Ïádném pﬁípadû ne.“ SloÏil jsem kousek papíru, na kterém byly nakresleny
tﬁi soustﬁedné kruhy hvûzdicovit˘ch symbolÛ a posunul ho k ní po vyle‰tûné dubové desce stolu.
Kim Delaneyová se na mû zamraãila a odhrnula si z ãela pár tmav˘ch leskl˘ch vlasÛ. Byla to vysoká Ïena, kyprá a starosvûtsk˘m zpÛsobem hezká, s bledou nádhernou pletí a kulat˘mi tváﬁemi,
zvykl˘mi se smát. Teì se nesmála.
„Nedûlej drahoty, Harry,“ naléhala. „Jsi jedin˘
praktikující profesionální ãarodûj v Chicagu. Ty jedin˘ mi mÛÏe‰ pomoci.“ Naklonila se ke mnû pﬁes
stÛl s dychtiv˘ma oãima. „Neumím najít informace o v‰ech tûchhle symbolech. A ani nikdo
z místních znám˘ch je nepoznává. Ty jsi jedin˘
skuteãn˘ ãarodûj, o kterém jsem sly‰ela, nebo se
s ním dokonce setkala. Potﬁebuji jenom vûdût, co
jsou ty ostatní.“
„Ne,“ ﬁekl jsem jí. „Nechtûj to vûdût. Nejlep‰í
bude, kdyÏ na cel˘ tenhle kruh zapomene‰ a soustﬁedí‰ se na nûco jiného.“
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„Ale...“
Mac za barem na mû zamával a upoutal tak
mou pozornost. Pak na hladk˘ povrch klikatého
dubového baru postavil pár talíﬁÛ s hork˘m jídlem. Pﬁidal i dvû lahve svého domácího tmavého
piva a mnû zaãaly téct sliny.
MÛj Ïaludek vydal ne‰Èastn˘ zvuk. Byl stejnû
prázdn˘ jako moje penûÏenka. Dneska bych si veãeﬁi nemohl dovolit, ale Kim slíbila, Ïe mi ji koupí, kdyÏ si s ní pﬁi jídle promluvím. Steak k veãeﬁi vy‰el levnûji neÏ moje obvyklá taxa, ale ona
byla pﬁíjemná spoleãnice a nûkdy moje uãednice.
Vûdûl jsem, Ïe nemá peníze, ale já jich mûl je‰tû
míÀ.
I pﬁes kruãení v Ïaludku jsem se hned nezvedl,
abych jídlo pﬁinesl. (V McAnallyho hospodû s grilem se ke stolu nenosí. KdyÏ se podle Maca nemÛÏete zvednout a dojít si pro to, co jste si objednali,
nemusíte tu vÛbec b˘t.) Chvilku jsem se rozhlíÏel
po místnosti. Byla v ní protivná kombinace nízkého stropu a pomalu se otáãejících vûtrákÛ, tﬁináct
vyﬁezávan˘ch dﬁevûn˘ch sloupÛ, tﬁináct oken a také tﬁináct stolÛ, poskládan˘ch namátkou, aby napravily a rozpt˘lily reziduální magické efekty,
které nûkdy obklopovaly hladové (jin˘mi slovy na‰tvané) ãarodûje. U McAnallyho byl pﬁístav ve mûstû, ve kterém nikdo na kouzla nevûﬁil. Chodila sem
jíst spousta znám˘ch a pﬁátel.
„Podívej, Harry,“ ﬁekla Kim. „Slibuji ti, Ïe to
k niãemu váÏnému nepouÏiji. Nechci se pokou‰et
nic vyvolávat ani spoutávat. Mám jenom akade-
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mick˘ zájem. UÏ mi to dlouho vrtá hlavou.“ Naklonila se dopﬁedu, poloÏila ruku na mou a pohlédla mi do tváﬁe, aniÏ by se mi podívala do oãí,
coÏ je trik, kter˘ zvládne jenom pár lidí, kteﬁí nepraktikují Umûní. ·iroce se usmála a ukázala mi
hluboké dolíãky ve tváﬁích.
Znovu mi zakruãelo v bﬁi‰e a já mrkl na jídlo, které na mû ãekalo na baru. „Ví‰ to urãitû?“
zeptal jsem se. „Urãitû jenom chce‰, aby tû to nedráÏdilo? Nechce‰ to vÛbec k niãemu pouÏít?“
„Na mou du‰i,“ pokﬁiÏovala se.
Zamraãil jsem se. „No, já nevím…“
Usmála se na mû. „No tak, Harry. O nic nejde.
Hele, jestli mi to nechce‰ ﬁíct, tak nevadí. Já ti tu
veãeﬁi stejnû koupím. Vím, Ïe jsi na tom ‰patnû
s penûzi po tom, co se stalo na jaﬁe.“
Za‰karedil jsem se, ale ne na Kim. Nebyla to její
vina, Ïe si mû moje hlavní zamûstnavatelka, Karin Murphyová, ﬁeditelka Oddûlení zvlá‰tního vy‰etﬁování chicagské policie, zvala na konzultaci
maximálnû jednou mûsíãnû. V posledních letech
pocházela vût‰ina m˘ch penûz, které jsem potﬁeboval na Ïivobytí, z mé funkce externího konzultanta Oddûlení zvlá‰tního vy‰etﬁování. Po roztrÏce loni na jaﬁe, t˘kající se ãernoknûÏníka, kter˘
rozpoutal válku gangÛ o kontrolu nad obchodem
s drogami v Chicagu, intenzita mé spolupráce se
Zvlá‰tním vy‰etﬁováním slábla – a spolu s ní
i moje pﬁíjmy.
Nevím, proã si mû Murphyová uÏ tak ãasto nezvala. Nûco jsem tu‰il, ale je‰tû nebyla pﬁíleÏitost,
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abych to s ní probral. MoÏná to nebylo kvÛli nûãemu, co jsem udûlal já. Tﬁeba pﬁí‰ery zaãaly stávkovat. No jasnû.
Seãteno a podtrÏeno – byl jsem na ‰tíru s hotovostí. UÏ pﬁíli‰ dlouho jsem jedl instantní nudlovou
polévku. Steaky, které Mac pﬁipravil, andûlsky vonûly
aÏ z druhého konce místnosti. Moje bﬁicho zase
zaãalo protestovat a nahlas bruãelo neolitickou
Ïádostí po spáleném mase.
Ale nemohl jsem prostû jenom tak sníst veãeﬁi,
aniÏ bych dal Kim informace, o které stojí. Ne, Ïe
bych pﬁi sv˘ch k‰eftech vÛbec nepodvádûl, ale nikdy jsem to nepodvedl Ïádného ãlovûka – a uÏ
vÛbec ne nûkoho, kdo ke mnû vzhlíÏel.
Nûkdy se nenávidím za to, Ïe mám svûdomí
a pitomû absolutní smysl pro ãest.
„Tak dobﬁe, fajn,“ povzdychl jsem si. „Dojdu
pro jídlo a pak ti ﬁeknu, co o tom vím.“
V Kimin˘ch kulat˘ch tváﬁích se zase objevily
dolíãky. „Dûkuji ti, Harry. Hodnû to pro mû znamená.“
„No jo,“ ﬁekl jsem, vstal a proplétal se k baru
mezi sloupy a stoly. U McAnallyho bylo dnes veãer víc lidí neÏ obvykle a pﬁestoÏe se Mac zﬁídka
usmíval, byla v jeho chování jistá spokojenost,
která naznaãovala, Ïe ho taková náv‰tûvnost
tû‰í. Popadl jsem talíﬁe i lahve tro‰iãku nevrle. Je
tûÏké se doopravdy radovat z kamarádovy prosperity, kdyÏ va‰e vlastní obchody jdou zrovna
ke dnu.
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Donesl jsem steaky, brambory a zelené fazolky
ke stolu, postavil talíﬁ pﬁed Kim a znovu se posadil. Chvilku jsme jedli, já v zasmu‰ilém mlãení
a ona se zdrav˘m apetitem.
„TakÏe,“ prohlásila Kim nakonec. „Co mi o tom
mÛÏe‰ ﬁíct?“ Ukázala vidliãkou na list papíru.
Polkl jsem sousto, napil se silného piva a znovu si papír pﬁisunul. „Tak fajn. Je to obrazec Vy‰‰í
magie. Vlastnû tﬁi, jeden kolem druhého, jako
pásma hradeb. Vzpomíná‰, co jsem ti povídal
o magick˘ch kruzích?“
Kim pﬁik˘vla. „Buì mají nûco zadrÏet vnû,
nebo udrÏet uvnitﬁ. Vût‰inou pÛsobí na magické
energie nebo bytosti z Neverneveru, ale smrtelná stvoﬁení je mohou pﬁekonat a proniknout
jimi.“
„Správnû,“ pochválil jsem ji. „To je ten úplnû
vnûj‰í kruh symbolÛ. Je to bariéra proti astrálním
stvoﬁením a magick˘m silám. Tyhle tﬁi symboly,
tady, tady a tady, jsou nejdÛleÏitûj‰í.“ Ukázal jsem
na dotyãné spletité symboly.
Kim dychtivû pﬁik˘vla. „Ten vnûj‰í chápu. A co
ten dal‰í?“
„Druh˘ kruh je spí‰ kouzelná pﬁehrada pro smrtelné tûlo. Nefungovalo by to, kdybys pouÏila jenom kruh symbolÛ. Musí‰ nûco hmotného rozmístit mezi obrazce. Kameny, krystaly nebo tak.“
Kim se zamraãila na papír a potom na mnû.
„A co to potom bude dûlat?“
„Neviditelnou zeì,“ ﬁekl jsem jí. „Jako z cihel.
Duchové a magie tím mÛÏou klidnû proniknout,
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ale smrtelné tûlo ne. A nepronikne tím ani hozen˘ kámen, kulky nebo cokoli ãistû hmotného.“
„Chápu,“ ﬁekla vzru‰enû. „Nûco jako silové
pole.“
Pﬁik˘vl jsem. „Nûco takového.“
Tváﬁe jí Ïhnuly vzru‰ením a oãi jí záﬁily. „Já to
vûdûla. A co je ten poslední?“
Zamraãenû jsem mÏoural na nejvnitﬁnûj‰í kruh
symbolÛ. „To je ‰patnû.“
„Co tím chce‰ ﬁíct?“
„Myslím tím, Ïe to je prostû blábol. Nic rozumného to neznamená. Ví‰ urãitû, Ïe jsi to okopírovala správnû?“
Kim svra‰tila ústa. „Urãitû, jsem si jistá. Dávala
jsem si pozor.“
Chvilku jsem zkoumal její obliãej. „Jestli si ty
symboly vykládám správnû, je to tﬁetí zeì. Postavená, aby zadrÏela stvoﬁení tûlesná a souãasnû duchy. Ani smrtelná, ani duchy, ale nûkde mezi tím.“
Zamraãila se. „A jaká stvoﬁení jsou taková?“
Pokrãil jsem rameny. „Îádná,“ prohlásil jsem
a oficiálnû to byla pravda. Bílá rada ãarodûjÛ nepﬁipou‰tûla diskuse o démonech, které je moÏné
pﬁivolat na zem, a o astrálních bytostech, které si
mohou samy opatﬁit tûlo. Kruh proti duchÛm obvykle staãil na to, aby mimo dosah Neverneveru
zadrÏel v‰echno kromû nejmocnûj‰ích démonÛ ãi
Star‰ích TvorÛ. Ale tenhle tﬁetí kruh byl vytvoﬁen,
aby zadrÏel ty, kteﬁí by takové hranice dokázali
pﬁekroãit. Byla to klec pro démonické polobohy
a archandûly.
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Kim mou odpovûì nespolkla. „Nechápu, proã
by nûkdo dûlal takov˘hle kruh, kdyby nic neobsahoval, Harry.“
Pokrãil jsem rameny. „Lidé vÏdycky nedûlají rozumné a srozumitelné vûci. UÏ jsou prostû takoví.“
Zatoãila oãima. „No tak, Harry. Nejsem mimino. Nemusí‰ mû opatrovat.“
„A ty,“ odsekl jsem, „nepotﬁebuje‰ vûdût, pro
jak˘ druh tvora byl vytvoﬁen ten tﬁetí kruh. Ani
to nechtûj vûdût. Vûﬁ mi.“
Dlouhou chvíli se na mû zlostnû koukala, pak
si lokla piva a pokrãila rameny. „Tak dobrá. Tûm
kruhÛm je potﬁeba dodat energii, je to tak? Musí‰ vûdût, jak je zapnout, jako Ïárovku?“
„Jo, nûjak tak. Jistû.“
„A jak by ãlovûk zapnul tohle?“
Dlouho jsem ji upﬁenû pozoroval.
„Harry?“ naléhala.
„Ani tohle nepotﬁebuje‰ vûdût. Ani z akademického zájmu. Nevím, co má‰ za lubem, Kim,
ale nech to na pokoji. ZapomeÀ na to. Pryã od
toho, neÏ se ti nûco stane.“
„Harry, já nejsem...“
„To si mÛÏe‰ u‰etﬁit,“ ﬁekl jsem jí. „Sedí‰ na tygﬁí kleci, Kim.“ Abych tomu dodal dÛraz, poklepal
jsem na papír prstem. „A nepotﬁebovala bys ji,
kdybys nemûla v úmyslu do ní strãit tygra.“
Zabl˘skala oãima a zvedla bradu. „Ty si myslí‰,
Ïe nejsem dost silná.“
„Tvoje síla s tím nemá co dûlat,“ prohlásil jsem.
„Chybí ti v˘cvik. Nemá‰ znalosti. U dítûte ze zá-
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kladní ‰koly bych neãekal, Ïe si dokáÏe sednout
a vyﬁe‰it diferenciální rovnici. A neãekám to ani
od tebe.“ Naklonil jsem se dopﬁedu. „Zatím toho
je‰tû neví‰ dost na to, aby sis mohla hrát s takov˘mi vûcmi, Kim. A i kdybys vûdûla, i kdyby se ti
podaﬁilo se stát plnû kvalifikovanou ãarodûjkou,
stejnû bych ti ﬁekl, abys to nedûlala. Zbabrá‰ to
a mohla bys ublíÏit spoustû lidí.“
„Kdybych to chtûla udûlat, je to moje vûc, Harry.“ Oãi jí Ïhnuly vztekem. „Ty nemá‰ právo za
mû rozhodovat.“
„Ne,“ ﬁekl jsem. „Jsem zodpovûdn˘ za to, Ïe ti
pomÛÏu ke správnému rozhodnutí.“ Stoãil jsem
papír prsty, zmaãkal ho a odhodil stranou na podlahu. Zarazila vidliãku do kousku steaku krut˘m
nenávistn˘m gestem. „Podívej, Kim,“ chlácholil
jsem ji. „Dej tomu tro‰ku ãasu. AÏ bude‰ star‰í,
bude‰ mít víc zku‰eností…“
„Ty nejsi o tolik star‰í neÏ já,“ namítla Kim.
Nervóznû jsem se zavrtûl na Ïidli. „Mám za sebou dlouh˘ v˘cvik. A zaãal jsem mlad˘.“ Mé
vlastní magické schopnosti, vysoce pﬁekraãující
mÛj vûk a vzdûlání, nebyly tématem, které bych
chtûl probírat. A tak jsem se pokusil zmûnit smûr
konverzace. „A jak jde teìka na podzim shánûní
penûz?“
„Nijak,“ odsekla. Unavenû se opﬁela o opûradlo.
„UÏ mû unavuje z lidí páãit peníze, abych zachránila planetu, kterou zneãi‰Èují sv˘mi odpady,
nebo zvíﬁata, která zabíjejí. UÏ mû unavuje psát
dopisy a úãastnit se pochodÛ kvÛli vûcem, ve kte-
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ré uÏ nikdo nevûﬁí.“ Protﬁela si oãi. „Jsem prostû
unavená.“
„Podívej se, Kim. Zkus si tro‰ku odpoãinout.
A prosím tû, prosím tû, nehraj si s tím kruhem.
Slib mi to.“
Odhodila ubrousek, nechala na stole pár bankovek a vstala. „Nech si chutnat, Harry,“ ﬁekla mi.
„A dík, i kdyÏ nemám za co.“
Taky jsem vstal. „Kim,“ volal jsem. „Poãkej
chvíli.“
Ale ona si mû nev‰ímala. Rázovala ke dveﬁím,
aÏ za ní suknû a vlasy vlály. Vypadala pÛsobivû
jako nûjaká socha. Cítil jsem, Ïe v ní bublá vztek.
KdyÏ procházela pod jedním ze stropních vûtrákÛ, rozklepal se a v obláãku d˘mu se zastavil. Vybûhla po krátk˘ch schodech, ode‰la z baru a bouchla za sebou dveﬁmi. Lidé se dívali, jak odchází,
a pak se obrátili ke mnû s rÛzn˘mi dohady ve tváﬁích. Otrávenû jsem se zase posadil. Sakra. Kim
byla jedním z lidí, které jsem vedl v obtíÏném období, provázejícím objevení jejích vrozen˘ch kouzelnick˘ch schopností. Cítil jsem se jako blbec, Ïe
pﬁed ní zadrÏuji informace, ale zahrávala by si
s ohnûm. To jsem jí nemohl dovolit. Mûl jsem odpovûdnost za to, Ïe jí pomÛÏu chránit se pﬁed takov˘mi vûcmi, dokud nebude o nich vûdût dost
na to, aby si uvûdomila, jak jsou nebezpeãné.
Nehledû na to, co by si myslela Bílá rada, kdyby zjistila, Ïe si neãarodûj hraje s velice mocn˘mi
kruhy na vyvolávání. V takovémhle pﬁípadû nenechává Bílá rada nic náhodû.
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Jedná rozhodnû, a pokud jde o Ïivoty a bezpeãí lidí, není nikdo z nich detailista.
Udûlal jsem správnou vûc. Bylo správné rozhodnutí nesvûﬁit Kim tyhle informace. Chránil
jsem ji pﬁed nebezpeãím, která nedokázala a nemohla plnû docenit.
Udûlal jsem správnou vûc – i kdyÏ vûﬁila, Ïe jí
poskytnu odpovûì, stejnû jako v minulosti, kdyÏ
jsem ji uãil, jak má zkrotit a ovládat své skromné
kouzelnické nadání. I kdyÏ mi vûﬁila, Ïe jí odhalím v‰echny odpovûdi, po nichÏ touÏila, a Ïe budu
jejím prÛvodcem temnotou.
Udûlal jsem správnou vûc.
Zatracenû.
Îaludek se mi svíral. UÏ jsem nechtûl ani kousek Macova lahodného jídla, steak nesteak. Nemûl jsem pocit, Ïe jsem si ho zaslouÏil.
Upíjel jsem pivo a probíral se temn˘mi my‰lenkami, kdyÏ se dveﬁe znovu otevﬁely. Ani jsem
nezvedl hlavu, tak jsem byl zamûstnan˘ pﬁemítáním, povûstnou kratochvílí v‰ech ãarodûjÛ na
svûtû. A pak na mû padl nûjak˘ stín.
„Sedí‰ tu a trucuje‰,“ prohlásila Murphyová.
Sehnula se a bezmy‰lenkovitû sebrala zmaãkan˘
cár papíru, kter˘ jsem pﬁed chvílí zahodil, a pedantsky ho schovala do kapsy kabátu místo toho,
aby ho nechala leÏet jako odpadek na podlaze. „To
se ti moc nepodobá, Harry.“
Zvedl jsem k Murphyové zrak. Nemusel jsem
koukat vysoko. Karrin Murphyová nemûﬁila
o moc víc neÏ sto padesát centimetrÛ. Zlaté vlasy
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si nechala ostﬁíhat, uÏ je nemûla po ramena, ale
mnohem krat‰í,vpﬁedu trochu do ‰piãky. Vypadala jako uliãník a s modr˘ma oãima a zvednut˘m
nosíkem byla ohromnû pﬁitaÏlivá. Do toho poãasí byla obleãená civilnû: tmavé dÏínsy, flanelová
ko‰ile, horolezecké boty a tûÏká dﬁevaﬁská bunda.
Odznak mûla na opasku.
PﬁestoÏe mûla ãern˘ pás v aikidu a ﬁadu stﬁeleck˘ch trofejí ze soutûÏí Chicagského policejního oddûlení, byla Murphyová velice hezká. Byla
to skuteãná profesionálka, která si svou cestu
k hodnosti poruãíka musela vybojovat a vyboxovat. Pﬁitom si nadûlala nepﬁátele a jeden z nich se
postaral, aby brzy na to skonãila ve Zvlá‰tním vy‰etﬁování.
„Nazdárek, Murphyová,“ pozdravil jsem ji. Pﬁihnul jsem si piva a ﬁekl: „UÏ jsme se dlouho nevidûli.“ Pokou‰el jsem se udrÏet hlas nevzru‰en˘,
ale jsem si docela jist˘, Ïe v nûm zaslechla zlost.
„Podívej, Harry...“
„âetla jsi ten ãlánek v Tribune? Ten, co tû kritizoval, Ïe mrhá‰ mûstsk˘mi penûzi a najímá‰ si
„‰arlatánského okultistu jménem Harry Dresden“? ¤ekl bych, Ïe urãitû, protoÏe od té doby, co
to vy‰lo, ses mi neozvala.“
Promnula si koﬁen nosu. „Na tohle nemám
ãas.“
Nev‰ímal jsem si jí. „Ne Ïe bych ti to dával za
vinu. Chci tím ﬁíct, Ïe jen málo dobr˘ch daÀov˘ch
poplatníkÛ v Chicagu vûﬁí na kouzla nebo ãarodûje. A samozﬁejmû moc z nich taky nevidûlo to,
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co jsi vidûla ty nebo já. VÏdyÈ ví‰. KdyÏ jsme je‰tû
spolupracovali. Nebo kdyÏ jsem ti zachránil Ïivot.“
Pﬁimhouﬁila oãi. „Já tû potﬁebuji. Máme problém.“
„Ty mû potﬁebuje‰? Nemluvili jsme spolu víc
neÏ mûsíc a ty po mnû najednou zatouÏí‰? Mám
kanceláﬁ a telefon, poruãíku. Je zbyteãné, abys mû
sledovala, kdyÏ veãeﬁím.“
„Pﬁí‰tû ﬁeknu vrahovi, aby si dal pozor, jestli
není po pracovní dobû,“ prohlásila Murphyová.
„Ale potﬁebuji tû, abys mi ho pomohl najít.“
Narovnal jsem se na Ïidli a zamraãil se. „Do‰lo
k vraÏdû? Nûco z mého oboru?“
Murphyová po mnû bl˘skla strnul˘m úsmûvem. „Doufám, Ïe nemá‰ na práci nûco dÛleÏitûj‰ího.“
Cítil jsem, jak se mi napíná ãelist. „Ne, mÛÏu
jít.“ Vstal jsem.
„Tak fajn,“ prohlásila, obrátila se a odcházela.
„PÛjdeme?“
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Kapitola 2
Murphyová odmítla ﬁídit mého Modrého Brouka,
mÛj star˘ volkswagen.
Brouk uÏ vlastnû dávno nebyl modr˘. Jedny
dveﬁe byly nahrazeny zelen˘mi a druhé bíl˘mi,
kdyÏ ty pÛvodní rozdrásal tvor s paﬁáty. Kapotu
roztavily plameny a mÛj automechanik Mike je
vymûnil za kapotu z ãerveného vozu. Hlavní je,
Ïe Brouk jezdí, i kdyÏ ne moc rychle, a já jsem
s ním spokojen˘. Mike prohla‰uje, Ïe VW brouk
je na opravování to nejjednodu‰‰í auto na svûtû,
a proto ho mám. UdrÏí se v chodu osm nebo devût dní z deseti. To je fenomenální.
Technika má v blízkosti ãarodûjÛ tendenci se
porouchat – dotknu se vypínaãe, v tu chvíli shoﬁí
Ïárovka. Jedu kolem semaforu, rozhodne se, Ïe
zrovna v tu chvíli zabliká a zhasne. Cokoli se mÛÏe
pokazit, to se taky pokazí. Vãetnû automobilÛ.
Mûl jsem dojem, Ïe nemá moc smysl, aby
Murphyová hazardovala se sv˘m autem, kdyÏ si
mohla vzít moje, ale tvrdila, Ïe to riskne.
Cestou vÛbec nepromluvila, jen ﬁídila svého
Saturna po dálnici JFK z mûsta smûrem k Rosemontu. Nervóznû jsem sledoval, jak ﬁídí. Pospíchala, aÏ pﬁíli‰ ãasto vyuÏívala v‰ech moÏn˘ch pﬁíleÏitostí k pﬁedjíÏdûní. Zapnul jsem si pás. Je‰tû Ïe
jsme nejeli na její motorce.

Butcher 2 - zlom

20

30.8.1956 14:31

Stránka 20

Jim Butcher / Blázniv˘ úplnûk

„Murph,“ zeptal jsem se, „kde hoﬁí?“
Otoãila se ke mnû. „Chci tû tam mít, neÏ se tam
objeví nûkdo dal‰í.“
„Tisk?“ nedokázal jsem to slovo nevyslovit pohrdlivû.
Pokrãila rameny. „Kdokoli.“
Zamraãil jsem se na ni, ale nic dal‰ího mi neﬁekla – pro ni typické. Pak uÏ se se mnou moc nebavila. Zbytek cesty probûhl v tichu, sjeli jsme
z JFK a zastavili na parkovi‰ti skoro dokonãeného nákupního stﬁediska. Vystoupili jsme z auta.
Nízko nad námi letûlo tryskové letadlo. Míﬁilo
k Mezinárodnímu leti‰ti O’Hare, jenom pár kilometrÛ na západ odsud. Chvilku jsem ho sledoval
a pak se zamraãil na Murphyovou, zatímco nás
uniformovan˘ stráÏník vedl k budovû ohrazené
policejní páskou. Byla tu spousta svûtla, skoro dokonale kulat˘ kruh mûsíce na nebi jasnû stﬁíbﬁitû
záﬁil. Pﬁi chÛzi mi plá‰È plandal kolem nohou a vrhal jsem ohromn˘ stra‰ideln˘ stín. Tyãil se vedle
daleko men‰ího stínu Murphyové vpﬁedu.
„Murphyová?“ ﬁekl jsem, „nejsme za hranicemi Chicaga?“
„Jo,“ odpovûdûla Murphyová struãnû.
„Ehm. A nejsme tedy technicky vzato mimo
oblast tvé pravomoci?“
„Lidé potﬁebují pomoc, aÈ uÏ jsou kdekoli.
A posledních nûkolik vraÏd se odehrálo v Chicagu, takÏe jsme se na to hned chtûli podívat. UÏ
jsem to domluvila s místními úﬁady. VáÏnû to není
problém.“
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„Nûkolik vraÏd?“ ﬁekl jsem. „Nûkolik? To jako
víc neÏ jedna? Murphyová, zastav se.“
Ale neudûlala to. Místo toho mû vedla do prostorné budovy, tûsnû pﬁed dokonãením, kde v‰echny vnûj‰í práce uÏ byly hotové. Nûkterá okna byla
stále zakryta prkny. Poutaãe na prÛãelí budovy
jsem si nev‰iml, dokud jsme nestáli pﬁed ním.
„Varsity?“ ﬁekl jsem nahlas, kdyÏ jsem si ho
pﬁeãetl. „Myslel jsem, Ïe to Marcone loni na jaﬁe
spálil.“
„Mmm-hmm,“ ﬁekla Murphyová a pﬁes rameno se na mû ohlédla. „Pﬁestûhoval a pﬁestavûl.“
Vládce chicagského zloãinu, gentleman Johny
Marcone, zastával jako lupiãsk˘ baron stﬁední cestu. Pokud jde o násilnosti, udrÏoval je ve mûstû
v náleÏit˘ch mezích a své legitimní zájmy mûl na
pﬁedmûstích, jako tady v Rosemontu. Loni na jaﬁe
jsem se s ním potkal v jeho klubu, minulém vtûlení Varsity, kvÛli nové smrtící droze v ulicích
a podnik skonãil tím, Ïe do základÛ vyhoﬁel.
KdyÏ v‰echny ty zmatky pominuly, roz‰íﬁila se
fáma, Ïe obchodník s drogami, kterého jsem dostal, byl Marconeho nepﬁítel, a Ïe jsem ho sejmul
na pﬁíkaz vládce podsvûtí. Já jsem ty pomluvy nevyvracel. Bylo jednodu‰‰í nechat lidi, aÈ si mluví,
neÏ mít s Marconym potíÏe.
Vevnitﬁ v budovû byly podlahy zatím nahrubo,
nedokonãené. Nûkdo obrátil pár pracovních halogenov˘ch reflektorÛ a ty osvûtlovaly interiér záﬁiv˘m, jasnû bíl˘m svûtlem. V‰ude byl cementov˘
prach. Stálo tu pár umûlohmotn˘ch stolkÛ a na
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nich leÏelo zapomenuté náﬁadí ﬁemeslníkÛ. Stranou u zdi ãekaly na pouÏití plastové kbelíky s barvou, plachty a pytel nov˘ch ‰tûtcÛ. Krve jsem si
nev‰iml, dokud pﬁede mû Murphyová nenatáhla
ruku, abych do ní nestoupl.
„Probuì se Dresdene,“ ﬁekla. Hlas mûla rozzloben˘.
Zastavil jsem se a pohlédl dolÛ. Krev. Spousta
krve. Zaãínala kousek od m˘ch nohou, kam dosahoval dlouh˘ cákanec jako nataÏená ruka tonoucího ãlovûka a barvil pra‰nou podlahu do
ruda. Oãima jsem krvavou stopu sledoval aÏ ke
kaluÏi hluboké skoro pÛl centimetru a obklopující kupu roztrhan˘ch ‰atÛ a rozdrásaného masa,
coÏ muselo b˘t mrtvé tûlo.
Zvedl se mi Ïaludek a hrozil, Ïe vyvrhne rozÏv˘kan˘ steak, kter˘ jsem ten veãer jedl, ale pﬁinutil jsem ho, aby se vrátil zpátky. Obcházel jsem
v kruhu kolem tûla a zachovával si od nûj odstup.
Hádal jsem, Ïe mrtvola patﬁí muÏi asi tak po tﬁicítce. Byl to velik˘ muÏ ostﬁíhan˘ na jeÏka. Dopadl na
bok, obliãejem ode mû, ruce mûl pﬁitaÏené k hlavû
a nohy k bﬁichu. ZbraÀ, malá automatická pistole,
leÏela asi o dva a pÛl metru dál, nepouÏitelná
a mimo dosah obûti.
Obe‰el jsem mrtvé tûlo, aÏ jsem mu vidûl do
tváﬁe.
AÈ uÏ ho zabilo cokoli, ãlovûk to nebyl. Mûl obliãej úplnû pryã, prostû byl utrÏen˘. Nûco mu
urvalo rty. Díval jsem se na jeho zakrvácené zuby.
Nos mûl z jedné strany utrÏen˘ aÏ nahoru a kus
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ho plandal dolÛ k podlaze. Hlava byla zdeformovaná, jako kdyby mu nûco stra‰nû zatlaãilo na
spánky a promáãklo mu lebku.
Oãi byly pryã. VytrÏené z hlavy. SeÏrané. Kolem
oãních dÛlkÛ byly zubaté stopy od tesákÛ.
Pevnû jsem zavﬁel oãi. Zhluboka jsem se nadechl. Znovu. A potﬁetí. Nepomáhalo to. Tûlo
páchlo. Lepkav˘m smradem kanálÛ, kter˘ stoupal z rozpáran˘ch vnitﬁností. Îaludek se mi chtûl
vyvalit z krku a z pusy ven na podlahu.
Dokonce i se zavﬁen˘ma oãima jsem si zapamatoval dal‰í podrobnosti a úhlednû je zaﬁadil pro
dal‰í pouÏití. Sako a ko‰ile obûti byly na pﬁedloktích roztrhané na krvavé prouÏky: obranná zranûní. Ruce a paÏe, to byla hromada rozdrceného
a rozdrásaného masa, dlanû a prsty rozsekané na
otrhané cáry. Kﬁivka jeho tûla mi zakr˘vala jeho
bﬁicho, ale odtamtud vytékala krev a rozlévala se
jako inkoust z pﬁevrÏené lahve. Zápach jenom potvrzoval, Ïe má vyvrÏené vnitﬁnosti.
Otoãil jsem se od mrtvoly otevﬁel oãi a zíral
dolÛ na podlahu.
„Harry?“ ﬁekla Murphyová na druhé stranû
tûla. Tvrd˘ tón, kter˘ mûla v hlase cel˘ veãer, byl
najednou pryã. Bûhem mé chvatné prohlídky se
nepohnula.
„Poznávám ho,“ ﬁekl jsem. „AspoÀ si to myslím. Abyste si byli jistí, budete muset provûﬁit zubaﬁské záznamy nebo tak.“
Sly‰el jsem z jejího hlasu, jak se zamraãila. „Jo?
Kdo to byl?“

Butcher 2 - zlom

24

30.8.1956 14:31

Stránka 24

Jim Butcher / Blázniv˘ úplnûk

„Nevím, jak se jmenuje. VÏdycky jsem mu ﬁíkal
Spike. KvÛli tomu jeÏku. Byl jedním z bodyguardÛ Johnyho Marconeho.“
Murphyová byla chvíli zticha a pak se pregnantnû vyjádﬁila, „Do prdele.“
„Co se dûje, Murph?“ podíval jsem se na ni, ale
vyhnul se oãima znetvoﬁen˘m zbytkÛm Spikea.
Vidûl jsem v jejím obliãeji starosti, modré oãi
mûla mírné. Sledoval jsem, jak ten v˘raz zapla‰ila stejnû rychle, jako kdyÏ po zemi pﬁebûhne stín,
vyhladila vrásky a její rysy byly zase neutrální.
„Je‰tû se tu trochu porozhlédni,“ ﬁekla mi. „Promluvíme si potom.“
„Co hledá‰?“ zeptal jsem se.
„To pozná‰,“ ﬁekla a pak dodala ‰eptem, kter˘
jsem asi nemûl sly‰et, „doufám.“
Vrátil jsem se k práci a rozhlíÏel se dál po místnosti. Jedno z oken na stûnû bylo rozbité. Kousek
od nûho byl na podlaze pﬁevrácen˘ stolek s kﬁiv˘ma a zoh˘ban˘ma nohama. Pﬁe‰el jsem k nûmu.
Okolo shozeného stolu byla podlaha plná sklenûn˘ch stﬁepÛ. ProtoÏe sklo bylo uvnitﬁ místnosti,
muselo se nûco dostat dovnitﬁ oknem. Na nûkolika stﬁepech byla krev. Sebral jsem jeden vût‰í a zamraãenû si ho prohlíÏel. Krev byla tmavû ãervená
a je‰tû ne úplnû zaschlá. Vytáhl jsem z kapsy bíl˘
kapesník, sklenûn˘ stﬁep do nûj zabalil a pak ho
zastrãil do kapsy kabátu.
Vstal jsem a pﬁecházel po podlaze s oãima upﬁen˘ma k zemi a zkoumal prach. Na jednom místû
byl skoro úplnû setﬁen˘, jako kdyby se tu odehrál
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zápas, pﬁi nûmÏ nebyla prolita krev. Na jiném místû, kam svûtla halogenÛ úplnû nedosahovala, byla
pod oknem stﬁíbrná kaluÏ mûsíãního svûtla. Klekl
jsem si vedle ní.
Uprostﬁed svûtelné skvrny byl v prachu otisk
tlapy, tlapy skoro tak velké jako moje roztaÏená
ruka. Psí. Teãky na okraji otisku vypovídaly o siln˘ch drápech, skoro aÏ paﬁátech.
Pohlédl jsem oknem na kulat˘ stﬁíbrn˘ obrys
mûsíce, kter˘ byl skoro v úplÀku.
„A sakra,“ vydechl jsem. „A sakra.“
Murphyová do‰la aÏ ke mnû, chvilku mû ti‰e
pozorovala a vyãkávala. Olízl jsem si rty, vstal
a obrátil se k ní. „Máte tu problém.“
„Nedûlej si srandu. ¤ekni mi to, Dresdene.“
Pﬁik˘vl jsem a ukázal na okno. „Útoãník se nejspí‰ dostal dovnitﬁ tudy. ·el po obûti, napadl ji,
pﬁipravil ji o zbraÀ a pak zabil. Na oknû je útoãníkova krev. Tady na tom holém místû spolu asi
chvíli zápasili a Spike se pokusil dostat ke dveﬁím.
To se mu nepodaﬁilo. Dﬁív ho to roztrhalo na
kusy.“
Otoãil jsem se k Murphyové a váÏnû na ni pohlédl. „Dal‰í vraÏdy se staly stejn˘m zpÛsobem.
Nejspí‰ asi pﬁed ãtyﬁmi t˘dny, kdyÏ byl poslední
úplnûk. To jsou ty dal‰í vraÏdy, o kter˘ch jsi mluvila?“
Murphyová chvíli zkoumala mÛj obliãej, ale
vyh˘bala se mému pohledu a pak k˘vla hlavou.
„Jo. Pﬁed ãtyﬁmi t˘dny, skoro pﬁesnû. Ale nikoho
nenapadl úplnûk. Jenom mû.“
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„Mhmm. Pak bys mûla vidût i tohle,“ prohlásil
jsem. Odvedl jsem ji k oknu a ukázal jí otisk tlapy v prachu pod ním. Ti‰e si ho prohlíÏela.
„Harry,“ ﬁekla po chvíli. „Existuje nûco takového jako vlkodlaci?“ Odhrnula si z tváﬁe pramen
vlasÛ nenápadn˘m a podivnû zraniteln˘m gestem.
PﬁekﬁíÏil ruce na bﬁi‰e jako kdyby jí byla zima.
Pﬁik˘vl jsem. „Jo. Ne takoví, jaké mÛÏe‰ vidût
ve filmech, ale jo. Myslím, Ïe právû to se tady
dûje.“
Zhluboka se nadechla. „Tak tedy fajn. Co mi
o tom mÛÏe‰ ﬁíct? Co o tom potﬁebuji vûdût?“
Otevﬁel jsem ústa, ale nemûl jsem ‰anci nic ﬁíct.
Venku byl chviliãku kﬁik a pak se hlavní dveﬁe budovy s prásknutím otevﬁely. Murphyová ztuhla
a já vidûl, jak sevﬁela rty. Narovnala páteﬁ, pﬁestala se objímat a opﬁela si pûsti o boky.
„Zatracenû,“ ﬁekla. „Jak to, Ïe se ti sráãi dostanou v‰ude tak brzy?“
Udûlal jsem krok dopﬁedu, abych vidûl. Dveﬁmi
ve‰la ãtveﬁice lidí v oblecích a rozevﬁela se do témûﬁ vojenské kosoãtvercové formace. MuÏ vpﬁedu nebyl tak vysok˘ jako já, ale pﬁesto byl hodnû
dlouh˘, tak metr osmdesát osm, metr devadesát.
Vlasy i oboãí mûl jako ãern˘ jantar, zatímco jeho
oãi byly svûtlouãce ‰edé jako kouﬁ ze dﬁeva. Jeho
tmavomodr˘ oblek mu dobﬁe padl a já mûl dojem,
Ïe skr˘vá svaly atleta, i pﬁesto, Ïe mûl za sebou urãitû víc neÏ ãtyﬁi desítky let. Na klopû mu visela
identifikaãní placka, na níÏ stálo velik˘mi protivn˘mi písmeny „FBI“.
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„Zajistûte místo ãinu,“ ﬁekl hlubok˘m nervózním hlasem. „Poruãíku Murphyová, co, sakra, pohledáváte na místû ãinu mimo oblast své pravomoci?“
„I já vás moc ráda vidím, agente Dentone,“
odpovûdûla Murphyová bezv˘razn˘m hlasem.
„Jezdíte rychle.“
„UÏ jsem vám ﬁíkal, Ïe u tohoto vy‰etﬁování nejste nijak vítaná,“ prohlásil Denton mrazivû.
V jeho ‰ed˘ch oãích se zabl˘sklo a já si v‰iml, jak
mu na ãele rytmicky pulzuje Ïíla. Stoãil oãi na mû.
„Kdo je to?“
„Har...“ zaãal jsem odpovídat, ale zavrãení
Murphyové mû pﬁeru‰ilo.
„Nikdo,“ prohlásila. Vrhla po mnû pohled, kter˘ naprosto jasnû ﬁíkal, abych drÏel hubu. To mû
stra‰nû na‰tvalo.
„Harry Dresden,“ ﬁekl jsem hlasitû a jasnû.
S Murphyovou jsme si vymûnili pohledy.
„Aha,“ poznamenal Denton. „Ten ‰arlatán. âetl
jsem o vás v Tribune.“ Jeho jasn˘ a nervózní pohled se vrátil k Murphyové. „Vy a vá‰ pﬁítel okultista nám asi budete muset ustoupit z cesty. Tady
nastoupí policejní práce. Ta opravdovská, pﬁi které se zajímáme o otisky prstÛ, vlákna, genetické
vzorky – a dal‰í takové pitomosti.“
Murphyová pﬁimhouﬁila oãi a já taky, ale jestli
ten dvojí pohled na Dentona nûjak zapÛsobil, nebylo to v jeho tváﬁi znát. Murphyová s Dentonem
krátce zápolili zrakem, její vztek proti jeho ocelovû chladné neústupnosti.
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„Agentko Bennová!“ zavolal Denton.
Od soustﬁedûného rozjímání nad mrtvolou se
k nám obrátila ani ne tﬁicetiletá Ïena s hﬁívou
pﬁedãasnû ‰ediv˘ch, po ramena dlouh˘ch vlasÛ.
Mûla olivovou pleÈ, zelené oãi a úzká, tvrdá ústa.
Do‰la k nám s jakousi smyslností, plnou tvrd˘ch
svalÛ. Pohybovala se jako nûkdo, kdo dokáÏe b˘t
rychl˘ a nebezpeãn˘, kdyÏ je to potﬁeba. Ze v‰ech
ãtyﬁ agentÛ FBI, kteﬁí ve‰li do místnosti, ona jediná u sebe urãitû mûla zbraÀ. Sako mûla rozepnuté a proti bílé ko‰ili jsem zahlédl popruhy
podpaÏního pouzdra.
„Ano, pane,“ hlásila se Bennová. Hlas mûla velice tich˘. Její oãi zamíﬁily na místo mezi Murphyovou a mnou, nedívala se ani na jednoho z nás,
ale oba hlídala.
„Odveìte, prosím, tyhle dvû civilní osoby,“ Denton ta slova zdÛraznil, „z místa ãinu.“
Bennová jednou k˘vla, ale neodpovûdûla. Jenom ãekala. Sbíral jsem se k odchodu, ale pak
jsem se zarazil. Murphyová se zapﬁela nohama
a spustila ruce ledabyle k bokÛm. V‰iml jsem si
její tvrdo‰íjnû vysunuté ãelisti. Takov˘hle v˘raz
mûla, kdyÏ na nûkterém ze sv˘ch turnajÛ v bojov˘ch umûních prohrávala na body. Murphyová
byla pﬁipravená bojovat. Zatracenû. Musel jsem ji
uklidnit, je‰tû neÏ nûco provede.
„Murphyová,“ ﬁekl jsem jí ti‰e. „MÛÏeme si
venku promluvit?“
„To si pi‰,“ odsekla Murphyová. „AÈ uÏ je ten
vrah kdokoli, za poslední mûsíc sejmul ‰est lidí. Já

Butcher 2 - zlom

30.8.1956 14:31

Stránka 29

Harry Dresden / kniha druhá

29

jsem tady, protoÏe po nûm jdu. Rosemontské oddûlení mi dalo svolení, Ïe tu smím vy‰etﬁovat.“
Murphyová ostﬁe pohlédla na Bennovou. Agentka
FBI mûla znaãnou v˘hodu délky paÏí a mnoÏství
svalÛ. V‰iml jsem si, jak Bennová pﬁimhouﬁila oãi
a ramena se jí napjala.
„Máte to písemnû?“ doÏadoval se Denton. Îíla
na hlavû mu tepala je‰tû vztekleji. „A opravdu si
jste jistá, Ïe chcete, abych to nahlásil va‰im nadﬁízen˘m, poruãíku?“
„Netlaãte na mû, Dentone,“ ﬁekla Murphyová
rozpálenû. Trhl jsem sebou.
„Hele, Murphyová,“ obrátil jsem se k ní. PoloÏil jsem jí ruku na rameno. „Pojì se mnou na
chvilku ven.“ Maliãko jsem sevﬁel prsty.
Murphyová se ke mnû otoãila. Náhodou mi
na okamÏik pohlédla do oãí, pak se tro‰ku uvolnila a ve tváﬁi se jí zachvûla nejistota. Zaãala se
uklidÀovat a já si oddechl. Urãitû jsem nechtûl,
aby to tu skonãilo násilím. Niãeho by se tím nedosáhlo.
„Odveìte je odtud,“ prohlásil Denton a v jeho
hlase zaznûl tón, kter˘ se mi nelíbil.
Bennová nás nijak nevarovala. Prostû se pohnula, rychle a dÛraznû, pﬁistoupila k Murphyové a ‰vihla rukou v úderu nûjakého mnû neznámého bojového umûní proti jejímu spánku. Pak
pﬁi‰el rychl˘ nejasn˘ pohyb. Ruce Murphyové
tam byly, dﬁív neÏ rána dopadla, obrátila se, nûjak
pﬁeváÏila Bennovou z nohou do vzduchu a tvrdû
Ïenu s ‰edou hﬁívou vrhla proti zdi.
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V˘raz Bennové se bûhem pÛl vteﬁiny zmûnil
z ‰okovaného a pﬁekvapeného v rozzuﬁen˘. Ruka
jí zajela pod sako, zlomek vteﬁiny zaváhala a pak
pokraãovala v pohybu. Vytáhla pistoli se zruãností profesionála, hladce a rychle, ale bez zjevného
spûchu. Zelené oãi se jí bl˘skaly. Vrhl jsem se na
Murphyovou, narazil do ní a strhl ji stranou a dolÛ, zatímco zbraÀ spustila v prostoru napÛl dokonãené restaurace hlasitûji neÏ zahﬁmûní hromu. Pﬁistáli jsme na pra‰né podlaze na jedné hromadû.
„Bennová!“ kﬁiãel Denton. Vrhl se k ní bez
ohledu na pistoli a postavil se mezi ozbrojenou
Ïenu a nás. Sly‰el jsem, jak k ní mluví tich˘m, naléhav˘m hlasem.
„Ty pitomá krávo!“ kﬁiãel jsem. „O co ti jde?“
Pﬁibûhli k nám zb˘vající dva agenti a zvenãí nûkolik patrolujících stráÏníkÛ. Murphyová zavrãela a prudce mi vrazila loket do bﬁicha. Zavrãel
jsem v odpovûì a slezl z ní. Oba jsme se nezranûni drápali na nohy.
„Co se tady, sakra, stalo?“ dotazoval se jeden
policista, star‰í muÏ s ﬁídnoucími ‰ediv˘mi vlasy.
Denton se ke stráÏníkovi chladnû a vyrovnanû
obrátil. „Porucha zbranû. Do‰lo tu k nedorozumûní a zbraÀ agentky Bennové náhodou spustila.“
StráÏník se podrbal na hlavû a pohlédl na
Murphyovou. „Je to pravda, poruãíku?“
„To ani náhodou!“ prohlásil jsem. Ukázal jsem
prstem na Bennovou. „Tahle pitomá kr...“
Murphyová mi vrazila loket do Ïaludku a ostﬁe
na mû pohlédla. „Je to pravda,“ ﬁíkala, zatímco já
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si masíroval bﬁicho. „Stalo se to pﬁesnû, jak tvrdí
agent Denton. Byla to nehoda.“
ZÛstal jsem na ni zírat. „Murph, to mû podrÏ.
Tahle Ïenská...“
„Mûla potíÏe se zbraní,“ trvala na svém Murphyová dÛraznû. „Mohlo by se to stát komukoli.“
Murphyová obrátila pohled na stárnoucího stráÏníka, kter˘ na ní mírnû mÏoural a pak pokrãil rameny.
Denton se zase obrátil k nám a chvíli Murphyovou upﬁenû pozoroval. Pak pﬁik˘vl. „Rogi, Georgi.
Proãpak vy dva nezkontrolujete, jestli je poruãík
v poﬁádku, a nepomÛÏete jí do auta?“
„Jasnû, jasnû, Phile,“ odpovûdûl huben˘ zrzav˘
kluk s velik˘ma u‰ima a spoustou uhrÛ. „Ehm,
pane Dresdene, poruãíku Murphyová. NepÛjdeme ven tro‰ku na vzduch? Já jsem Roger Harris
a tohle je agent Wilson.“
Ten druh˘ chlápek od FBI, neforemnû tlust˘
muÏ pﬁed padesátkou s ﬁídnoucími vlasy a bﬁichem visícím pﬁes opasek na nás jenom k˘vl, abychom ho následovali, a kráãel ke dveﬁím. Murphyová si chvíli mûﬁila Dentona, pak se otoãila na
patû a rázovala za tlusÈochem Wilsonem. ·el jsem
za ní.
„NemÛÏu tomu vûﬁit. Jsi v poﬁádku? Proã jsi
jim, sakra, neﬁekla, co udûlala?“ ptal jsem se
Murphyové polohlasnû.
„Ta mrcha,“ odpovûdûla Murphyová, zdaleka
ne tak potichu. „Zkou‰ela mû pra‰tit jako zelenáãe.“
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„Pokou‰ela se tû odvést na vzduch, Murph,“ namítl jsem.
Murphyová vyfoukla vzduch mezi zuby, ale pokraãovala v chÛzi. Ohlédl jsem se zpátky do místnosti a vidûl jsem Spikeovo roztrhané znetvoﬁené
tûlo ohraniãené dal‰í policejní páskou. Dorazili
technici a jejich t˘m se chystal pro‰mejdit celou
místnost. Denton kleãel vedle Bennové, která
mûla hlavu v dlaních a vypadala jako by breãela.
Denton mû pozoroval ‰ed˘ma vypoãítav˘ma oãima a zaﬁadil si mû pod „vysok˘, ‰tíhl˘, tmavé vlasy, tmavé oãi, jestﬁábí rysy, Ïádné viditelné jizvy.“
Chvilku jsem se na nûj upﬁenû díval a mûl jsem
takov˘ dojem, skálopevné tu‰ení, Ïe Denton nûco
skr˘vá. Nûco ví a nemluví o tom. Neptejte se mû,
jak jsem to zjistil, ale nûco v jeho vzhledu, v tom,
jak mu na ãele nabíhaly Ïíly, nebo to, jak topornû
drÏel krk, mû na to upozornilo.
„Ehm,“ ﬁekl ten kluk, Harris. ZamÏoural jsem
a otoãil se k nûmu. Otevﬁel Murphyové a mnû
dveﬁe a vy‰li jsme ven. „Debora by si moÏná potﬁebovala tro‰ku odpoãinout. Je z tûch Vlãích
vraÏd poﬁádnû vystresovaná. Za poslední mûsíc
toho moc nenaspala. Znala jednoho z tûch chlapíkÛ, co byl zavraÏdûn. Od té doby je poﬁád nervózní.“
„DrÏ hubu, Harrisi,“ prohlásil tlust˘ agent Wilson znechucenû. „DrÏ prostû hubu.“ Obrátil se
k nám dvûma a ﬁekl klidn˘m hlasem, „Zmizte
odsud. Nechci ani jednoho z vás vidût na místû
ãinu, které nebude na va‰em píseãku, poruãíku
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Murphyová. Oddûlení vnitﬁních záleÏitostí toho
má dost na práci, nemyslíte?“
Otoãil se a ‰el zpátky do budovy. Zrzav˘ mladík
nám vûnoval omluvn˘ nemotorn˘ úsmûv a pospíchal, aby tlustého agenta dostihl. Zahlédl jsem,
jak se za mnou se zamy‰len˘m v˘razem ohlédl.
A pak byl pryã. Dveﬁe se zavﬁely a mû s Murphyovou nechaly venku, pryã od vy‰etﬁování a dÛkazÛ na místû ãinu.
Pohlédl jsem jasnou nocí vzhÛru k mûsíci skoro v úplÀku. Vlkodlaci proskakují okny na gangsterské poskoky v nedokonãen˘ch restauracích.
Znetvoﬁené tûlo uprostﬁed podlahy nasáklé krví.
Zbûsilí agenti FBI tasí zbranû a stﬁílejí s úmyslem
zabíjet. Tro‰ka kung-fu, tro‰ku Johna Waynea
a pár ledabyl˘ch v˘hrÛÏek.
Zatím, pomyslel jsem si s drnãícími nervy, je to
jen dal‰í obyãejná noc v práci.
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Îaludek se mi svíral znechucením nad tím dûsiv˘m pohledem uvnitﬁ v budovû a napûtím z toho,
co se málem stalo. V jednom uchu mi poﬁád je‰tû
zvonilo z v˘buchu v˘stﬁelu. Cel˘ jsem se roztﬁásl,
jak vlna adrenalinu ustupovala a nechávala mû
nervózního a napjatého. Vrazil jsem si ruce do kapes plá‰tû a pﬁitom jsem dával pozor na zakrvácen˘ stﬁep zabalen˘ v kapesníku. Obrátil jsem se
tváﬁí proti vûtru a zavﬁel oãi.
Uvolni se, Harry, ﬁíkal jsem si. Uklidni se. D˘chej: nádech, v˘dech a pokraãuj v tom. Vidí‰? Nejsi mrtv˘. Mrtví lidé takhle ned˘chají. Ty nejsi Spike a neleÏí‰ roztrhan˘ na kusy na podlaze. Nemá‰
v sobû ani Ïádné díry po kulkách. Jsi naÏivu,
Murphyová je v poﬁádku a tu tváﬁ bez oãí uÏ nikdy neuvidí‰.
Ale za víãky jsem stále vidûl to roztrhané tûlo.
Cítil jsem pﬁí‰ern˘ pach jeho rozpáran˘ch vnitﬁností. Pamatoval jsem si krev, lepkavou na pra‰né podlaze, tuhnoucí a hustou, s drobn˘mi flíãky
cementu. V krku jsem cítil Ïluã a zápasil jsem,
abych nezvracel.
Chtûlo se mi kﬁiãet, utíkat, mávat rukama a do
nûãeho kopat, dokud se nebudu cítit líp. Skoro
jsem chápal reakci agentky Bennové. Jestli pracuje na sérii vraÏd, jako je ta, kterou jsem právû
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vidûl, není se ãemu divit. KdyÏ se budete moc
dlouho koukat na spoustu krve, uvidíte jí kolem
sebe je‰tû mnohem víc.
Jenom jsem dál zhluboka d˘chal, nádech, v˘dech. Vítr na mém obliãeji byl chladn˘ a svûÏí
a ostﬁe vonûl pﬁicházejícím podzimem. ¤íjnové
veãery v Chicagu jsou mrazivé a vûtrné, ale já je
mám stejnû rád. V téhle roãní dobû jsem nejrad‰i
venku. Koneãnû jsem se uklidnil. Murphyová
vedle mû musela dûlat totéÏ, snaÏila se zbavit napûtí. Oba jsme ve stejnou chvíli vykroãili zpátky
k autu a nepotﬁebovali jsme si vymûÀovat Ïádná
slova.
„Já…“ zaãala Murphyová a zase zmlkla. Nedíval jsem se na ni, nic jsem neﬁíkal. „PromiÀ, Harry. Pﬁestala jsem se ovládat. Agent Denton je sráã,
ale dûlá svou práci a má pravdu. Technicky vzato
jsem nemûla nejmen‰í právo b˘t na místû ãinu.
Nemûla jsem tû do toho zatahovat.“
Odemkla dveﬁe a nastoupila do auta. Posadil
jsem se na místo spolujezdce, natáhl jsem se a sebral jí z ruky klíãky, neÏ stihla nastartovat. Prudce ke mnû otoãila hlavu a pﬁimhouﬁila oãi.
Sevﬁel jsem klíãky v pûsti. „Seì a trochu si vydechni, Murph. Musíme si promluvit.“
„Myslím, Ïe to není dobr˘ nápad, Harry,“ odpovûdûla.
„Tím mi podûkuje‰ za záchranu Ïivota. Teì uÏ
podruhé. Nic mi nezatají‰.“
„UÏ bys mûl vûdût, jak to chodí,“ ﬁekla zachmuﬁenû. Ale opﬁela se do sedadla a koukala se
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pﬁedním oknem ven. Sledovali jsme, jak policisté,
technici a FBI v oblecích chodí sem a tam dovnitﬁ
a ven z budovy. Oba jsme dlouho mlãeli.
Legraãní bylo, Ïe problémy mezi mnou a Murphyovou mûly stejnou pﬁíãinu jako potíÏe s Kim
Delaneyovou na zaãátku veãera. Murphyová se
potﬁebovala nûco dovûdût, aby mohla pokroãit ve
vy‰etﬁování. Já jsem jí ty informace mohl dát – ale
ji by to mohlo ohrozit. Odmítl jsem jí cokoliv ﬁíct
a sám sledoval stopu aÏ do konce. Shoﬁely nûjaké
budovy a zÛstala tam jedna nebo dvû mrtvoly.
Nebyl dostatek dÛkazÛ, aby proti mnû bylo vzneseno obvinûní. Vrah, po kterém jsem ‰el, byl odrovnan˘. Ale Murphyová mi nikdy neodpustila,
Ïe jsem ji z toho vynechal.
V následujících mûsících si nûkolikrát vyÏádala
mou spolupráci a já jí poskytl ty nejlep‰í sluÏby.
Ale panoval mezi námi chlad. Profesionalita.
MoÏná je ãas pokusit se tu propast pﬁekroãit.
„Podívej, Murph,“ zaãal jsem. „Vlastnû jsme si
nikdy nepromluvili o tom, co se stalo letos na
jaﬁe.“
„Nemluvili jsme o tom, ani kdyÏ se to dûlo,“
prohlásila tónem mraziv˘m jako podzimní ráno.
„Proã s tím máme zaãínat teì? Bylo to na jaﬁe
a teì je ﬁíjen.“
„Tak uÏ toho nech, Murphyová. Chtûl jsem ti
toho ﬁíct víc, ale nemohl jsem.“
„Nech mû hádat. Kocour ti seÏral jazyk?“ pronesla sladce.
„Dobﬁe ví‰, Ïe jsem k tûm grázlÛm nepatﬁil. To
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uÏ pﬁece musí‰ vûdût. Sakra, riskoval jsem krk,
abych tû zachránil.“
Murphyová zavrtûla hlavou a upﬁenû koukala
pﬁímo pﬁed sebe. „O to tu nejde.“
„Ne? A o co teda?“
„Jde o to, Dresdene, Ïe jsi mi lhal. Odmítl jsi mi
dát informace, které jsem potﬁebovala k práci.
KdyÏ tû zasvûtím do svého vy‰etﬁování, tak ti dÛvûﬁuji. A já svou dÛvûru nerozdávám na potkání.
Nikdy jsem to nedûlala.“ Sevﬁela volant, aÏ jí
klouby prstÛ zbûlely. „A teì je‰tû míÀ.“
Trhl jsem sebou. To bolelo. A co víc – mûla pravdu. „Nûco z toho, co jsem vûdûl… Bylo to nebezpeãné, Murph. Mohlo by tû to pﬁipravit o Ïivot.“
Upﬁela na mû modré oãi tak, Ïe jsem se stáhl
aÏ ke dveﬁím auta. „Nejsem tvoje dcera, Dresdene,“ prohlásila velice mírn˘m a klidn˘m hlasem.
„Nejsem porcelánová panenka nûkde na poliãce.
Jsem policejní dÛstojník. Chytám grázly a strkám je za katr, a kdyÏ na to pﬁijde, tak schytám
kulku, aby jí nedostala nûjaká nebohá hospodyÀka nebo daÀov˘ úãetní.“ Vytáhla pistoli
z pouzdra pod ramenem, zkontrolovala munici
a pojistku a vrátila ji na místo. „Nepotﬁebuji,
abys mû ochraÀoval.“
„Poãkej, Murphyová,“ ﬁekl jsem chvatnû. „Nechtûl jsem tû tím namíchnout. Jsem tvÛj pﬁítel.
A vÏdycky jsem byl.“
Odvrátila se ode mû. Auto míjel stráÏník s reflektorem, svítil na zem a pátral venku po dal‰ích
dÛkazech. „Byl jsi mÛj pﬁítel, Dresdene. Ale
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teì…“ Murphyová zavrtûla hlavou a vysunula ãelist. „Teì nevím.“
K tomu asi nebylo co dodat. Ale já to tak nemohl nechat. I kdyÏ od té doby ubûhlo tolik ãasu, nikdy jsem se nepokusil vidût to jejíma oãima. Murphyová nebyla ãarodûjka. Nevûdûla skoro nic
o nadpﬁirozeném svûtû, o svûtû, kterého se veliké
náboÏenství vûdy od renesance marnû pokou‰elo
zbavit. Proti lecãemu, s ãím se setkávala, nemohla
nic pouÏít, Ïádnou zbraÀ kromû znalostí, které jsem
jí mohl poskytnout já – a na jaﬁe jsem jí tu zbraÀ
vzal a nechal jí na pospas bezbrannou a nepﬁipravenou. Pro Murphyovou muselo b˘t úplné peklo,
Ïe kaÏd˘ den stála proti situacím, které vÛbec nedávaly smysl, proti skuteãnostem, nad nimiÏ t˘my
laboratorních technikÛ jenom kroutily hlavami.
Tím se zab˘val útvar Zvlá‰tního vy‰etﬁování.
Byl to t˘m zvlá‰È sestaven˘ chicagsk˘m starostou
pro vy‰etﬁování v‰ech „neobvykl˘ch zloãinÛ,“
které se ve mûstû odehrály. Veﬁejné mínûní, církev a oficiální politika se poﬁád mraãily pﬁi kaÏdé
zmínce o magii, nadpﬁirozenu, upírech nebo ãarodûjích; ale stvoﬁení ze svûta duchÛ ãíhají v‰ude
kolem, pod mosty jsou trollové, víly kradou dûti
z kolébek a duchové, bubáci a nejrÛznûj‰í stra‰idla poﬁád lidi terorizují a ubliÏují jim. Nûkteré statistiky, které jsem si udûlal, naznaãují, Ïe je to spí‰
ãím dál hor‰í neÏ lep‰í. Nûkdo se to musí pokusit
zarazit. A v Chicagu a na jeho rozlehl˘ch pﬁedmûstích je tím ãlovûkem Karrin Murphyová a její
t˘m Zvlá‰tního vy‰etﬁování.
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Byla na svém místû déle neÏ kter˘koli z jejích
mnoha pﬁedchÛdcÛ – ona totiÏ pﬁipou‰tûla pﬁedstavu, Ïe v Horatiov˘ch knihách by moÏná mohlo b˘t víc, neÏ se nám zdá. A taky proto, Ïe si platila sluÏby jediného ãarodûje v zemi.
Nevûdûl jsem, co mám ﬁíct a tak mi pusa zaãala fungovat sama. „Karrin. Je mi to líto.“
Na dlouho, hodnû dlouho se mezi námi rozhostilo ticho.
Nakonec se maliãko zachvûla a potﬁásla hlavou.
„Tak dobﬁe,“ ﬁekla, „ale jestli ti mám tohle prozradit, Harry, chci tvoje slovo. Tentokrát Ïádné tajnosti. Ani abys mû chránil. Ani kvÛli niãemu jinému.“ Dívala se z okna a její rysy v mûsíãním
svitu a vzdáleném pouliãním osvûtlení zvláãnûly
a vypadaly laskavûji.
„Murphyová,“ namítal jsem, „to ti nemÛÏu slíbit. Jak po mnû mÛÏe‰ chtít, abych...“
Tváﬁí jí probleskla zlost a sáhla po mé ruce.
Nûco udûlala s jedním z m˘ch prstÛ, celou paÏí mi
vystﬁelila ostrá bolest, reflexivnû jsem ruku strhl
zpátky a klíãe pustil. Ona je chytila a zasunula jeden z nich do zapalování.
Trhl jsem sebou a chvilku tﬁepal bolav˘mi prsty.
Pak jsem poloÏil svou ruku na její.
„Fajn,“ prohlásil jsem. „Tak dobrá. Slibuji. Îádné tajnosti.“
Rychle na mû pohlédla, na okamÏik se mi podívala do oãí a pak odvrátila zrak. Nastartovala
a vyjela z parkovi‰tû. „Dobﬁe,“ ﬁekla. „Povím ti to.
¤eknu ti to, protoÏe potﬁebuji ve‰kerou pomoc,
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kterou si mÛÏu opatﬁit. Jestli totiÏ toho tvora,
toho vlkodlaka, nedostaneme, budeme tu mít
tenhle mûsíc dal‰í náklaìák mrtvol. „A,“ povzdechla si, „protoÏe jestli to nedokáÏeme, budu
bez práce. A ty nejspí‰ skonãí‰ ve vûzení.“
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„Ve vûzení?“ ﬁekl jsem. „Ve vûzení? Sakra, Murphyová, mûla jsi v úmyslu se mi o tom vÛbec zmínit?“
Popuzenû se na mû zamraãila a po tváﬁi jí pﬁebíhaly svûtlomety aut jedoucích v protûj‰ím smûru dálnice. „Nezaãínej s tím, Harry. Mám za sebou
nároãn˘ mûsíc.“
Z úst se mi snaÏily prodrat ven desítky otázek.
Ta, která nakonec skonãila jako vítûz, byla: „Proã
jsi mû pﬁed mûsícem nepﬁivolala k tûm ostatním
vraÏdám?“
Murphyová otoãila oãi zpátky na silnici. „Chtûla jsem. Vûﬁ mi. Ale ne‰lo to. Vnitﬁní záleÏitosti se
po mnû zaãaly vozit kvÛli tomu, co se stalo letos
na jaﬁe s Marconem a Victorem Sellsem. Nûkdo
dostal nápad, Ïe jsem byla s Marconem ve spojení. Îe jsem mu pomohla zavraÏdit jednoho z jeho
konkurentÛ a zbavit se prodejcÛ Tﬁetího oka. TakÏe do toho poﬁádnû ‰Èourali.“
Najednou jsem cítil v˘ãitky svûdomí. „ProtoÏe
jsem byl na místû ãinu. A ty jsi na mû mûla zatykaã
a potom jsi ho stáhla. A pak, kdyÏ bylo po v‰em, tu
byly je‰tû ty povûsti o mnû a Marconem…“
Murphyová stiskla rty a k˘vla. „Jo.“
„A kdyby ses mi o tom pokusila ﬁíct, pﬁilila bys
oleje do ohnû.“ Podrbal jsem se na ãele. Ten, kdo
Murphyovou vy‰etﬁoval, by se na mû dÛkladnûji

