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J. R. Ward

Vyvolený milenec

Šestý díl
románového cyklu

BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY



Věnuji: Tobě.

Byl jsi dokonalý džentlmen.
Jsem přesvědčená, že radost ti sluší –

a každopádně si ji zasloužíš.



Poděkování

S nezměrným vděkem všem čtenářům 
Bratrstva černé dýky.

Zdravím Cellies!

Nastokrát děkuji:
Karen Solanové, Kaře Cesareové, Claire Zinové,

Kaře Welshové.

Díky, S-Byte a Venture a Loop a Opal, za vše, 
co jste vykonali z dobroty svého srdce!

Jako vždy děkuji svému Výkonnému výboru:
Sue Graftonové, Dr. Jessice Andersenové

a Betsey Vaughanové.
S úctou nenahraditelné Suzanne Brockmannové.

DLB – KLOBOUK DOLŮ Mám tě ráda xxx Máma
NTM – jako vždy s láskou a vděkem.

Jsi nefalšovaná elita mezi muži.
PS – nemůžeš snad něco najít?

LeElle Scottové – už jsme tam? už jsme tam? 
už jsme tam?

Remmy, GPS je náš kamarád
a bez LeSunshine bychom neexistovali.

Mám tě ráda, můj mazlíčku!



Pro Kaylii – vítej na světě, holčičko.
Máš báječnou maminku – je mým obrovským idolem, 
a nejen proto, že mě zásobuje přípravky k péči o vlasy.

Bub – díky za mejdan!

Nic z toho by se neuskutečnilo nebýt:
mého milujícího manžela, který je mým poradcem, 

hlídačem a jasnozřivcem,
mé skvělé matky, která mě zahrnula tak hlubokou
láskou, již jí zřejmě nikdy nebudu s to opětovat, 

mé rodiny (jak pokrevní, tak adoptované) 
a mých drahých přátel.

A samozřejmě té lepší části Spisovatelčina psa.



Slovníček pojmů a vlastních jmen

ahstrux nohtrum
Osobní  strážce  jmenovaný  samotným  králem;  ze  zákona  je 
v případě potřeby oprávněný zabít  a může se jím stát upír jak 
mužského, tak ženského rodu.

ahvenge
Čin,  jímž  je  vykonána  smrtící  odveta;  typicky  je  prováděn 
milovaným.

Bratrstvo černé dýky
Elitně  vycvičení  upíří  válečníci,  kteří  chrání  svou  rasu  proti 
Vyhlazovací  společnosti.  Díky  selektivnímu  křížení  v rámci 
svého  druhu  jsou  bratři  obdařeni  mimořádnými  tělesnými 
i duševními  schopnostmi  a rychlou  regenerací  organismu. 
Zpravidla  nejsou  pokrevně  spřízněni  a za  členy  Bratrstva  je 
jmenují  stávající  členové.  Jsou  od  přírody  agresivní, 
tajnůstkářští,  spoléhají  sami  na  sebe  a žijí  stranou  řadových 
upírů.  S příslušníky  jiných  tříd  se  stýkají  jen  výjimečně, 
především když  se  potřebují  nakrmit.  V říši  upírů,  kde o nich 
koluje  řada  legend,  jsou  zbožně  uctíváni.  Smrt  jim  může 
způsobit  pouze  vážné  zranění,  například  střelná  rána  nebo 
probodnutí srdce.

bezduchý
Člověk zbavený duše, který pronásleduje a vyhlazuje upíry, člen 
Vyhlazovací  společnosti.  Bezduchého lze  zabít  pouze  bodnou 
ranou do hrudi v místě, kde míval srdce; jinak jsou nesmrtelní. 
Nepijí,  nejedí  a nejsou  schopni  pohlavního  styku.  Vzhledem 
k tomu,  že  jejich  pleť,  veškeré  ochlupení  i duhovky  časem 
ztrácejí pigment, jsou plavovlasí, bledí a mají světlé oči; voní po 
kojeneckém zásypu. Po uvedení do řádu Omegou uschovají na 
bezpečné  místo  keramický  hrnek,  v němž  je  uloženo  jejich 
srdce, které jim bylo vyjmuto při iniciaci.
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chrih
Ve Staré řeči symbol důstojné smrti.

cohntehst
Konflikt  mezi  dvěma  upíry  soupeřícími  o právo  milovat  se 
s upírkou.

Dhunhd
Peklo.

doggen
Podle hierarchie v upíří společnosti příslušník třídy služebnictva. 
Svým  pánům  slouží  v duchu  konzervativních  zvyklostí 
a dodržují  formální  společenská  pravidla  chování  i oblékání. 
Denní světlo jim neublíží, ale poměrně rychle stárnou. Průměrná 
délka života doggenů činí pět set let.

ehros
Vyvolená vyškolená v umění sexu.

exhile dhoble
Ďábelské či prokleté dvojče, narozené jako druhé.

ghardian
Strážce  jedince.  Existují  různé  stupně  ghardianů,  přičemž 
nejmocnější je ten, jemuž je svěřena do péče upírka, na niž se 
vztahuje sehkluze.

glymera
Společenské  jádro  upírské  aristokracie,  zhruba  odpovídající 
anglické společenské smetánce z období regentství (začátek 19. 
století).

hellren
Upír  mužského  rodu  spojený  manželským  slibem  s upírem 
ženského rodu. Muži mohou mít i více manželek.
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Krypta
Posvátná  hrobka  Bratrstva  černé  dýky,  využívaná  jednak 
k obřadům  a jednak  jako  úložiště  keramických  nádob 
bezduchých. Rituály konané v Kryptě zahrnují zasvěcení, pohřby 
a kázeňská řízení s bratry. Na posvátnou půdu mají přístup jen 
členové  Bratrstva,  Stvořitelka  nebo  uchazeči  o přijetí  mezi 
válečníky.

leahdyr
Mocný a vlivný jedinec.

leelan
Výraz něhy a lásky (volně přeloženo „nejdražší“).

lewlhen
Dar.

lheag
Uctivý  výraz,  jímž  sexuálně  podřízený  subjekt  oslovuje 
dominantní osobu.

mahmen
Matka, používáno jako označení skutečného stavu i jako výraz 
náklonnosti.

mhis
Kamufláž  určitého  hmotného  prostředí;  vytvoření  iluzorního 
pole.

nalla
Lichotivé označení, znamená „milovaná/milovaný“.

newling
Nedotčená mužem; panna.

období potřeby
Doba plodnosti upíra ženského pohlaví. Obvykle trvá dva dny 
a provází ji silná sexuální touha. Poprvé nastupuje přibližně pět 
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let  po  proměně  a poté  vždy  jednou  za  dekádu.  Jsou-li  upíři 
mužského  rodu  v blízkosti  ženy,  která  prochází  obdobím 
potřeby,  do určité  míry  na ni  reagují.  Tato perioda může  být 
velmi nebezpečná, protože mezi soupeřícími muži často dochází 
k rvačkám, zejména pokud dotyčná žena nemá druha.

Omega
Ďábelská  tajemná  postava  mužského  principu,  která 
pronásleduje  a hubí  upíry  ze  zášti  vůči  Stvořitelce.  Existuje 
v nadčasové  říši  a disponuje  obrovskou  mocí,  neovládá  však 
zázrak stvoření, ani nedokáže vdechnout nový život.

otrok krve
Upír mužského nebo ženského rodu, který je nucen poskytovat 
krev jinému příslušníku své rasy. Od tohoto zvyku se většinou 
upustilo, nicméně ho zákon nezakazuje.

phearsom
Výraz  označující  potenci  mužských  pohlavních  orgánů. 
V doslovném překladu přibližně  „zaslouží  si  vstoupit  do  lůna 
ženy“.

proměna
Klíčový  okamžik  v životě  upíra,  kdy  se  on  nebo  ona  mění 
v dospělého  příslušníka  rasy.  Poté  se  musí  živit  krví  jedince 
opačného  pohlaví,  aby  přežil,  a nesmí  se  vystavovat  slunci. 
K proměně  dochází  zpravidla  po dovršení  pětadvacátého roku 
života. Někteří upíři, především muži, proměnu nepřežijí. Před 
proměnou  je  upír  zesláblý  a netečný,  nejeví  zájem  o sex 
a nedokáže se dematerializovat.

První rodina
Král a královna upírů včetně všech jejich případných potomků.

pyrokant
Označuje  kritickou  slabinu  konkrétního  jedince.  Může  být 
vnitřní, například závislost, nebo vnější, například milenec.
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rythus
Rituální  způsob usmíření  či  nápravy,  který  navrhuje  ten,  kdo 
urazil druhou osobu nebo spáchal přestupek. Je-li nabídka rythu 
přijata,  poškozený  vybere  zbraň,  již  použije  proti  provinilci, 
který nemá možnost obrany.

sehkluze
Stav  určité  izolace  či  odloučení,  který  král  uděluje  upírce  na 
základě žádosti jejích rodinných příslušníků. Na upírku dohlíží 
ghardian, zpravidla nejstarší člen její domácnosti, který má ze 
svého  titulu  právo  rozhodovat  o způsobu  jejího  života  a dle 
vlastního  uvážení  jí  buď  zcela  nebo  částečně  může  zabránit 
v kontaktu s okolním světem.

shellan
Upír  ženského  rodu  spojený  manželským  slibem  s upírem 
mužského  rodu.  Vzhledem  k silně  majetnickému  chování 
zadaného muže mívají ženy pouze jednoho druha.

Stín
Nadčasová  říše,  v níž  se  mrtví  setkávají  se  svými  blízkými 
a tráví zde věčnost.

Stvořitelka
Tajemná  síla  ženského  principu,  která  uděluje  privilegia,  je 
rádkyní krále a správkyní upířích archivů. Žije v nadčasové říši 
a je  obdařena  nesmírnou  mocí.  Ovládá  umění  stvoření,  které 
uplatnila při zrodu populace upírů.

symphath
Poddruh  upíra;  mimo  jiné  je  charakterizován  též  schopností 
a touhou  manipulovat  s emocemi  druhých  (např.  výměna 
energie).  Historicky  byli  symphathové diskriminováni 
a v určitých  obdobích  na  ně  upíři  pořádali  štvanice.  Jsou  na 
pokraji vyhynutí.
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trahyner
Oslovení  používané  mezi  dvěma  upíry  mužského  rodu,  kteří 
vůči  sobě  navzájem  chovají  hluboký  obdiv  a přízeň;  volně 
přeloženo „milovaný přítel“.

upír
Příslušník druhu odlišného od jedinců Homo sapiens. Aby upíři 
přežili, musí pít krev opačného pohlaví. Naživu je udrží i lidská 
krev,  ale  takto  nabytá  síla  rychle  pomíjí.  Po  proměně,  k níž 
dochází kolem dvacátého pátého roku života, se upíři  nesmějí 
vystavovat slunci a pravidelně se musí krmit krví. Po kousnutí 
upírem  ani  po  smíšení  krve  obou  druhů  se  člověk  v upíra 
nemění, avšak jsou známy vzácné případy, kdy došlo ke zkřížení 
upíra s jinými druhy. Upíři se mohou kdykoli dematerializovat, 
ale  při  této  činnosti  se  musí  plně  soustředit  a oprostit  se  od 
veškerých  emocí;  nesmějí  s sebou  přenášet  těžké  předměty. 
Dokáží  odstranit  z lidského mozku vzpomínky,  ale  jen pokud 
jsou krátkodobé. Upíři se dožívají až tisíce let, někdy i déle.

urozený
Nejvyšší  šlechtická  hodnost  mezi  upíří  aristokracií,  hned  po 
První rodině nebo Vyvolených ve službách Stvořitelky. Titulu se 
nabývá narozením, nikoli propůjčením.

Vyhlazovací společnost
Řád zabijáků vytvořený Omegou za účelem vyhlazení populace 
upírů.

Vyvolená
Upírka,  vychovávaná  podle  přísných  pravidel,  předurčená  do 
služeb Stvořitelky. Tyto ženy pocházejí z urozených rodin a jsou 
založeny spíše duchovně než světsky. S muži se nestýkají vůbec 
nebo jen zřídka,  ale  v zájmu zachování  aristokratické linie  se 
mohou provdat za válečníka, kterého vybírá Stvořitelka. Umějí 
předpovídat  budoucnost.  Kdysi  se  jejich  krví  krmili  nezadaní 
členové Bratrstva, ale samotní bratři tuto zásadu zrušili.
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wahlker
Poutník.  Jedinec,  který  zemřel  a vrátil  se  do  života  ze  Stínu. 
Wahlkerům se  dostává  velké  úcty  a jsou  ctěni  a váženi  pro 
námahu, kterou podstoupili.

whard
Kmotr nebo kmotra jedince.
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Prolog

Před pětadvaceti lety, třemi měsíci, čtyřmi dny,  
jedenácti hodinami, osmi minutami 

a třiačtyřiceti vteřinami…

as neplynul vstříc nekonečnu s nenávratnými ztrátami. 
Až do této konkrétní  vteřiny přítomnosti  byl  tvárný, 

nikoli pevný. Jako hlína.
Č

A Omega byl za to nezměrně vděčný. Kdyby nebyl čas 
poddajný,  nedržel  by  teď  v náruči  svého  novorozeného 
syna.

O děti nikdy nestál, ale v tu chvíli už to neplatilo.
„Matka  zemřela?“  zeptal  se,  když  po schodech  sešel 

velitel bezduchých. Zvláštní věc. Kdyby se Omega zabijáka 
zeptal,  který  je  podle  něho  rok,  odpověděl  by  1983. 
A svým způsobem by měl pravdu.

Velitel přisvědčil. „Nepřežila porod.“
„Jako  většina  upírek.  To  je  jedna  z jejich  nečetných 

předností.“  A v tomto případě  přišla  smrt  vhod.  Bylo  by 
nevděčné zabít matku poté, co mu tak dobře posloužila.

„Jak mám naložit s jejím tělem?“
Omega sledoval, jak jeho syn zvedl ručku a uchopil ho 

za palec. Stisk byl silný. „To je pozoruhodné.“
„Co?“
Je těžké vyjádřit  slovy,  co cítí.  Ale dost možná je to 

jádro celé věci. Nečekal, že bude něco cítit.
Zrození  jeho  syna  je  obrannou  reakcí  na  Proroctví 

Zhoubce, promyšlený tah ve válce proti upírům, strategie, 
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která má zajistit Omegovi přežití.  Jeho syn bude bojovat 
novými prostředky a vyvraždí příslušníky té primitivní rasy 
dřív,  než  se  Zhoubci  naskytne  možnost  vysát  poslední 
kousíček Omegovy podstaty.

Dosud běželo všechno jako na drátkách a podle plánu, 
počínaje únosem oné upírky, již Omega oplodnil, a konče 
příchodem jeho syna na svět.

Chlapec  k němu  vzhlédl  a zkřivil  pusinku.  Voněl 
nasládle, ale ne proto, že je bezduchý.

Najednou  se  ho  Omega  zdráhal  odložit.  Dítě  v jeho 
náruči je zázrak, živoucí, dýchající východisko z původně 
bezvýchodné situace. Na rozdíl od své sestry není Omega 
obdařen uměním stvoření, avšak reprodukce mu odepřena 
nebyla.  Nedokáže zplodit  celou novou rasu, ale může do 
genetického fondu vložit část sebe sama.

A přesně to udělal.
„Pane?“ oslovil ho velitel bezduchých.
Omega  se  nechtěl  dítěte  vzdát,  ale  v zájmu  úspěchu 

akce musí jeho syn žít s nepřáteli a vyrůstat bok po boku 
s nimi. Musí si osvojit jejich jazyk, kulturu i zvyklosti.

Jeho syn musí vědět, kde a jak jeho budoucí protivníci 
žijí, aby je později mohl povraždit.

Proti  své  vůli  se  přinutil  odevzdat  dítě  svému 
bezprostřednímu podřízenému. „Nech ho na shromaždišti, 
jež  ti  přísně  zakazuju vydrancovat.  Zaviň  ho  a odlož  ho 
tam. Po návratu tě odčerpám do svého nitra.“

A tehdy zemřeš, neboť je to má vůle, dodal v duchu.
Jeho plán nesmí mít žádné slabiny. Žádné chyby.
Zatímco  mu  velitel  patolízalsky  pochleboval – a 

kdykoli  jindy  by  o to  Omega  měl  zájem –,  nad 
kukuřičnými lány za Caldwellem ve státě New York vyšlo 
slunce. Zpočátku tlumený škvířivý zvuk z ložnice v patře 
přešel v oheň, nato štiplavý zápach oznámil, že tělo ženy 
bylo spáleno včetně záplavy krve na posteli.
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Dokonalost  sama.  Úklid  a čistota  jsou  důležité.  To 
venkovské stavení je úplně nové, zbudované speciálně pro 
narození jeho syna.

„A teď  jdi,“  poručil  Omega.  „Jdi  a konej  svou 
povinnost.“

Velitel vyšel s dítětem z místnosti. Omega sledoval, jak 
se za ním zavřely dveře a… zatoužil po svém potomkovi. 
Zoufale po něm prahl.

Pocit  úzkosti  však  měl  řešení.  Omega  splynul  se 
vzduchem  a vystřelil  svou  hmotnou  podobu  do 
„přítomnosti“,  do  téhož  obývacího  pokoje,  v němž  se 
nalézal zdánlivě před okamžikem.

Pohyb v čase se projevil rychlým zestárnutím okolního 
prostředí.  Tapety  vybledly  a v pruzích  se  odlupovaly  ze 
stěn.  Nábytek  začal  chátrat  a jevil  známky  zvetšelosti 
odpovídající dvacetiletému užívání a opotřebení. Původně 
bělostný strop zežloutl, jako by pod ním léta vydechovali 
dým  silní  kuřáci.  Podlahová  prkna  v rozích  chodby  se 
ohnula.

Ze zadní části domu zaznívaly hlasy dvou hádajících se 
lidí.

Omega překonal špinavou, zašlou kuchyni, která ještě 
před několika vteřinami zářila čistotou jako v den, kdy byla 
postavena.

Když  vešel  do  místnosti,  muž  a žena  zmlkli  a ztuhli 
v šoku.  Načež  pokračoval  v nezáživném  vyprazdňování 
domu od nežádoucích svědků a všetečných očí.

Jeho  syn  se  vrací.  A Omegova  touha  vidět  ho  je 
bezmála silnější než potřeba ho využít.

Když  ucítil  uprostřed  hrudi  zlo  a zaplavila  ho 
prázdnota,  vzpomněl  si  na  svou sestru.  Přivedla  na  svět 
novou  rasu,  stvořenou  spojením  své  vůle  a dostupného 
biologického materiálu. Byla na sebe nevýslovně pyšná.

Stejně tak jejich otec.
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Omega začal zabíjet upíry oběma na truc, a co nevidět 
zjistil,  že  svými  skutky  přikrmuje  Zlo.  Jejich  otec  mu 
v tom  pochopitelně  nemohl  zabránit,  protože  jak  vyšlo 
najevo, Omegových činů – přesněji jeho čiré existence – je 
třeba k vyvážení sestřiny dobroty a milosti.

Rovnováha musí být zachována. Je hlavním principem 
jeho  sestry,  ospravedlněním  Omegova  bytí  a mandátem 
jejich  otce,  jímž  ho  pověřil  zase  jeho  otec.  Základ 
a prapodstata světa.

A tak  Stvořitelka  trpí  a Omega  nachází  uspokojení. 
Trpí každou smrtí příslušníka jí stvořené rasy, a on si toho 
je dobře vědom. Bratr se odjakživa dokáže vžít do pocitů 
své sestry.

A nyní to platí dvojnásobně.
Omega pomyslel  na svého syna  a dostal  o něj  strach. 

Doufal,  že  těch  dvacet  let  prožil  relativně  v klidu  a bez 
potíží.  Koneckonců takový je každý řádný rodič. Má mít 
o svého  potomka  starost,  má  ho  vychovávat  a chránit. 
Nehledě na povahu dítěte, ať ctnostnou či hříšnou, chce pro 
to, co přivedl na svět, jen to nejlepší.

Ohromilo  ho,  že  má  se  svou  sestrou  přece  jen  něco 
společného…  Žasl  při  vědomí,  že  oba  chtějí,  aby  jimi 
zplozené děti přežily a vedlo se jim dobře.

Zadíval se na těla lidí, jež právě zahubil.
Jeho  a její  záležitosti  jsou  ovšem  vzájemně 

neslučitelné, není-liž pravda?
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Kapitola první

Čaroděj je zpátky.
Phury zavřel oči a opřel hlavu o čelní pelest postele. Co to 
plácá? Čaroděj nikdy neodešel.

Víš, že mě čas od času pěkně štveš, příteli? dobíral si ho 
poťouchlý hlas v jeho hlavě. Na mou duši. I po tom všem,  
co jsme spolu prožili…

Co spolu prožili… Svatosvatá pravda.
Čaroděj je příčinou jeho posedlosti po červeném kouři. 

Věčně mu něco vyčítá, věčně mu připomíná, co neudělal, 
co by měl udělat a co mohl udělat líp.

Měl, chtěl, mohl.
Pěkně  se  to  rýmuje.  Skutečnost  je  taková,  že  jeden 

z temných přízraků z Pána prstenů ho dovedl k červenému 
kouři  přibližně  stejným způsobem, jako by ho svázal  do 
kozelce a hodil dozadu do auta.

Ve  skutečnosti  bych  z tebe  udělal  přední  nárazník,  
příteli.

Správně.
Ve své fantazii si představoval čaroděje jako Prstenový 

přízrak  stojící  uprostřed  šedé  pustiny  plné  lebek  a kostí. 
Ten  mizera  k němu  promlouvá  korektním  britským 
přízvukem a dbá, aby Phury ani na chvíli nezapomněl na 
svá  selhání.  Drtivá  litanie  má  za  následek,  že  si  Phury 
raději  znovu  zapálí,  aby  nevzal  ze  skříně  čtyřicítku 
a nevystřelil si mozek.

Tys ho nezachránil. Tys ho nezachránil. To prokletí jsi  
na všechny seslal ty. Je to tvoje vina… tvoje vina…
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Phury sáhl pro další ručně ubalenou cigaretu a zažehl ji 
zlatým zapalovačem.

Je  tím,  koho  na  Starém  kontinentu  nazývají  exhile  
dhoble.

Druhorozené dvojče. Ďábelské dvojče.
Přišel na svět tři minuty po Zsadistovi a jeho narození 

vneslo do rodiny nerovnováhu. Dva urození synové, kteří 
přežili  porod,  znamenají  příliš  štěstí  najednou,  a jak 
jinak – rovnováha se porušila. Za několik měsíců bylo jeho 
dvojče  uneseno,  prodáno  do  otroctví  a celé  století  bylo 
všemi představitelnými způsoby zneužíváno.

Díky své  někdejší  úchylné  Paní  je  Zsadist  nadosmrti 
poznamenaný na obličeji, na zádech, na zápěstí i na krku. 
A mnohem hůř na duši…

Phury otevřel oči. Fyzická záchrana bratra nestačila. Až 
Bella jakýmsi zázrakem vzkřísila Zsadistovu duši a sama je 
teď v nebezpečí. Jestli o ni přijdou…

Pak bude vše, jak má být, a pro celou příští generaci  
zůstane  rovnováha  zachována, pravil  čaroděj.  Snad  se 
nedomníváš, že se tvé dvojče bude těšit z živě narozeného 
potomka? To ty budeš mít kupu dětí. On nebude mít žádné.  
Takové jsou zákony rovnováhy.

A mimochodem, vezmu si i jeho shellan,  pokud jsem se 
o tom již nezmínil.

Phury  sáhl  pro  dálkový  ovladač  a pustil  árii  „Che 
gelida manina“.

Nezabrala.  Čaroději se Puccini líbí.  Prstenový přízrak 
začal tančit po poli koster a drtit botami vše, co mu přišlo 
do  cesty,  těžké  paže  v elegantním  rozmáchlém  pohybu, 
černé potrhané roucho podobné hřívě hřebce pohazujícího 
ušlechtilou  hlavou.  Čaroděj  se  smál  a tančil  na  pozadí 
nekonečného pustého obzoru.

Všechno je v háji.
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Phury se natáhl a poslepu vzal z nočního stolku pytlík 
s kuřivem a cigaretové papírky. Sáhl najisto, aniž se musel 
dívat. Jako pes, který ví, kde má misku se žrádlem.

Zatímco  čaroděj  tančil  do  melodie  Bohémy,  Phury 
ubalil  dva  tučné  jointy,  aby  měl  nepřerušený  přísun. 
Pokuřoval  a posiloval  sebeobranu.  Když  vydechoval, 
vycházela mu z úst vůně čokolády a kávy.  Ale klidně by 
kouřil i tabák s pachem pálící se gumy, kdyby se mu tím 
podařilo čaroděje umlčet.

Ocitl  se  totiž  ve  stadiu,  kdy by mu  nevadilo  zapálit 
celou skládku, jen aby měl trochu klidu.

Nechce  se  mi  věřit,  že  ti  na  našem vztahu tak  málo  
záleží, popichoval ho čaroděj.

Phury se soustředil na kresbu ve skicáku na klíně, na 
níž uplynulou půlhodinu pracoval. Po letmém zhodnocení 
dosavadní  práce  namočil  špičku  pera  do  kalamáře 
z mincovního stříbra, postaveného na přikrývce a opřeného 
o jeho bok. Hustý inkoust s olejnatým leskem vypadal jako 
krev  nepřátel.  Na  papíru  však  neměl  zlověstně  černou 
barvu, ale sytě rudohnědou.

Na  portrét  milované  osoby  by  totiž  nikdy  nepoužil 
černou. Škoda.

Kromě toho má krvi podobný inkoust stejný odstín jako 
prosvětlená  místa  v Belliných  mahagonových  vlasech, 
a proto je k danému účelu dvojnásob vhodný.

Phury  pečlivě  vystínoval  křivku  jejího  dokonale 
modelovaného nosu, přičemž hrotem pera vytvářel jemnou 
síť  tenounkých,  navzájem  se  křižujících  tahů,  dokud 
neměly požadovanou hustotu.

Perokresba  se  v lecčems  podobá  životu.  K porušení 
celku stačí jediná chyba.

Zatraceně. Bellino oko neodpovídá skutečnosti.
Stočil  předloktí,  aby  právě  nanesený  inkoust 

nerozmazal  zápěstím,  a ve snaze spravit,  co se mu zdálo 
špatné,  vytvaroval  spodní víčko tak,  aby bylo  hranatější. 
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Čtvrtka prvotřídního papíru se zvolna plnila.  Ale oko se 
mu pořád nelíbilo.

Zkrátka nevypadá věrně. Po uplynulých osmi měsících, 
kdy Bellu opakovaně kreslí, to pozná na první pohled.

Čaroděj  znehybněl  v půli  otočky  a připomněl  mu,  že 
tohle  rutinní  čmárání  je  přinejmenším úchylnost.  Kreslit 
těhotnou shellan svého dvojčete… Kdo to kdy slyšel?

Jen  nejpodlejší  ničema  by  se  upnul  k ženě,  která  je  
partnerkou jeho dvojčete. A přesto jsi to udělal. Musíš mít  
sám ze sebe radost, příteli.

Kdovíproč má čaroděj odjakživa britský přízvuk.
Phury potáhl z cigarety a naklonil hlavu na stranu, aby 

zjistil, jestli dojem nevylepší pohled z jiného úhlu. Kdepak. 
Pořád to není ono. A ani vlasy nejsou takové, jaké by měly 
být.  Z nějakého  důvodu  nakreslil  Belliny  dlouhé  tmavé 
kadeře  vyčesané  do  drdolu,  z něhož  se  uvolnilo  několik 
pramínků,  jež  jí  splývají  po  tvářích.  Ona  má  ale  vlasy 
zásadně rozpuštěné.

Vždyť  na  tom nezáleží.  Je  přenádherná  tak  jako  tak 
a ostatní  části  obličeje  zpodobnil  stejně  jako  obvykle. 
Milující  pohled  vroubený  hustými  řasami  a obrácený 
vpravo prozrazuje kombinaci vřelosti a obětavosti.

Při jídle sedává Zsadist po jejím pravém boku, aby měl 
pravačku, jíž bojuje, volnou.

Phury nikdy nekreslí  Bellu s očima upřenýma na něj. 
A je to logické. Její pohled nepřitahuje ani ve skutečnosti. 
Bella miluje jeho dvojče a on na tom nic nezmění, i kdyby 
ji zbožňoval sebevíc.

Na jeho kresbách se objevuje pouze její hlava a ramena. 
Nikdy  její  zaoblené  břicho.  Těhotné  ženy  se  ze  zásady 
zpodobňují  nanejvýš  do  úrovně prsní  kosti.  Což  je  taky 
škoda.  Ten  fakt  mu  opět  připomněl,  z čeho  má  největší 
strach.

Úmrtí matky při porodu je velmi časté.
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Přejel  prsty  po  Bellině  tváři  a vyhnul  se  nosu,  kde 
dosud zasychal  inkoust. Je krásná i s očima, které nejsou 
úplně věrné,  s jiným účesem a méně plnými  rty,  než má 
doopravdy.

Obrázek je hotov. Čas začít s novým.
Zadíval se do rohu čtvrtky a na křivku ramene umístil 

vinutý stonek břečťanu.  Nejprve nakreslil  jeden list,  pak 
prodlužující se liánu… a další listy. Stáčejí se a houstnou, 
až zakrývají krk, tlačí se na bradu, vyrůstají ke rtům, halí 
tváře.

Hrot redispera neúnavně vykonával pouť od kalamáře 
k archu papíru a zase zpátky.  Portrét  zarůstal  břečťanem. 
Listy maskovaly původní tahy pera spolu s hříchem, jenž 
sídlí v Phuryho srdci.

Nejtěžší bylo schovat nos. Ten si pokaždé nechával na 
konec,  a když už se mu nemohl déle vyhýbat,  začalo ho 
pálit v plicích, jako by to byl on, kdo se už nebude moct 
volně nadechnout.

Když  břečťan  zahalil  celou  podobiznu,  Phury  papír 
zmačkal  a hodil  do  mosazného  odpadkového  koše  na 
opačné straně ložnice.

Který máme měsíc… Srpen? Jo, srpen. Takže… Zbývá 
jí  ještě  celý  rok,  pokud  nepotratí.  Jako  většina  žen  má 
doporučený klid na lůžku, protože předčasný porod by byl 
obrovský problém.

Phury zadusil oharek cigarety,  sáhl pro jeden ze dvou 
jointů,  které  si  před  chvílí  umotal,  a zjistil,  že  už  oba 
vykouřil.

Narovnal svou celou nohu, odložil malířskou podložku 
a znovu se chopil potřeb první pomoci: plastikového sáčku 
s červeným  kouřem,  balíčku  cigaretových  papírků 
a těžkého  zlatého  zapalovače.  Za  okamžik  měl  ubalené 
další  cigárko,  a než z něj  poprvé potáhl,  posoudil  zbylou 
zásobu tabáku.

Slabá. Velmi slabá. Což je na pováženou.
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Zvedání předokenních ocelových rolet uvítal s úlevou. 
Noc  v celé  své  bezslunečné  kráse  s sebou  přináší 
osvobození  ze  sídla  Bratrstva…  a příležitost  zajít  za 
Phuryho dealerem, Rehvengem.

Spustil  z matrace  nohu bez chodidla  a lýtka,  sáhl pro 
protézu,  připevnil  ji  pod  pravé  koleno  a stoupl  si.  Byl 
omámený  natolik,  že  mu  okolní  vzduch  připadal  jako 
hmota, jíž se musí brodit, a okno, k němuž mířil, se zdálo 
na míle daleko. Ale to je naprosto v pořádku. Vydal se přes 
místnost,  upokojený  známým  obluzením  a ukonejšený 
pocitem, jako by se vznášel.

Skvostnou,  přepečlivě  udržovanou  zahradu  ozařovalo 
světlo proudící z dvoukřídlých dveří.

Takhle  nějak  má  vypadat  výhled  ze  zadního  okna, 
pomyslel  si  Phury.  Bujné  pestrobarevné  květiny,  ovocné 
stromy  obtížené  hruškami  a jablky,  umetené  cestičky, 
tvarované zimostrázy.

Tohle je docela jiná zahrada, než u které vyrůstal.
Přímo  pod  oknem  jsou  v plném  květu  čajové  růže 

s tučnými, zlatavě žlutými hlavičkami hrdě vztyčenými na 
silných  otrněných  stoncích.  Růže  usměrnily  proud  jeho 
myšlenek k jiné ženě.

K Vyvolené Cormii. K jeho První družce.
Jedné ze čtyřiceti.
Bože, jak vlastně došlo k tomu, že se z něho stal Primal 

Vyvolených?
Vždyť to říkám, ozval se znovu čaroděj, budeš mít kupu 

dětí a každé bude mít tu čest vzhlížet k otci, který neumí nic  
jiného než nechat všechny ve svém okolí na holičkách. Ale  
zato to umí dokonale.

Ten  prevít  čarodějská  je  sice  zlomyslný  až  hrůza, 
připustil  Phury,  ale  tentokrát  s ním  musí  chtě  nechtě 
souhlasit. Zatím se s Cormií nespojil, jak vyžaduje rituál. 
Ani  nenavštívil  Directrix  na Druhé straně.  Natož aby se 
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setkal  s ostatními  devětatřiceti  ženami,  s nimiž  se  má 
vyspat a které má oplodnit.

Několikrát  dlouze  potáhl,  hlavu  ztěžklou  nicotou 
obklopenou planoucími balvany metanými čarodějem.

Ten  darebák  má  skvělou  mušku.  Vzhledem 
k dlouholeté praxi není divu.

Marná sláva, příteli, jsi snadný terč. A to mi stačí.
Ještě že si Cormie na zanedbání povinností nestěžuje. 

První družkou být nechtěla, byla k tomu přinucena: v den 
obřadu ji přivázali na obřadní lože s roztaženýma nohama. 
Jako obětinu. Byla k smrti vyděšená.

V okamžiku, kdy ji Phury uviděl, začal naplno fungovat 
jeho  přirozený  instinkt,  tedy  záchranářský  režim. 
Přestěhoval  Vyvolenou  do  sídla  Bratrstva  černé  dýky 
a ubytoval v pokoji vedle své ložnice.  Nehledě na tradici 
by  se  za  žádných  okolností  nezmocnil  ženy  násilím 
a spoléhal  na  to,  že  když  budou  mít  víc  času  i prostoru 
k vzájemnému poznávání, bude to snazší.

Jenomže… Cormia se uchylovala do ústraní,  zatímco 
on  se  ve  snaze  do  ničeho  se  nemotat  věnoval  své 
každodenní zábavě. Po pěti měsících k sobě neměli o nic 
blíž  než  předtím,  takže  společné  sexuální  hrátky 
nepřipadaly  v úvahu.  Cormia  mluvila  zřídkakdy 
a ukazovala se pouze při jídle. Pokud vůbec vyšla z pokoje, 
pak jen do knihovny pro knížky.

Díky  dlouhé  bílé  říze  vypadala  spíš  jako  stín  s vůní 
jasmínu než bytost z masa a kostí.

Nejhorší  je,  že  Phurymu  setrvalý  stav  naprosto 
vyhovuje.  Když  nahradil  Vishouse  v pozici  Primala,  byl 
přesvědčený, že si své sexuální povinnosti plně uvědomuje, 
avšak skutečnost byla mnohem víc skličující než původní 
představa. Čtyřicet ženských. Čtyřicet.

Do háje.
Musel  se  zbláznit,  když  souhlasil,  že  bratra  zastoupí. 

Bůh ví,  že  jeho jediný  pokus  o ztrátu  panictví  nedopadl 
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podle očekávání – a to ho měla zaučit zkušená prostitutka. 
Nakonec  to  možná  nebyl  nejšťastnější  nápad a zapříčinil 
jeho současné problémy.

Ale  kdo  jiný  ho  měl  zasvětit?  Už  dvě  stě  let  žije 
v celibátu a o sexu neví absolutně nic. Copak se může jen 
tak vrhnout na křehkou, kultivovanou Cormii, bušit do ní, 
dokud nevyvrcholí, a pak spěchat do Svatyně Vyvolených 
a chovat se jako profesionální polygamista?

Co, sakra, čekal?
Vložil  cigaretu  mezi  rty  a otevřel  okno.  Když  do 

místnosti vnikl silný parfém letní noci, znovu se zadíval na 
růže.  Onehdy přistihl  Cormii,  jak jednu vytáhla z kytice, 
kterou  Fritz  naaranžoval  do  salonku  v prvním  patře. 
Vyvolená stála vedle vázy, v elegantních štíhlých prstech 
držela  dlouhý  stonek,  hlavu  měla  skloněnou  k velkému 
poupěti  a nos  téměř  zabořený  do  bledě  levandulových 
lístků. Hebké pramínky plavých vlasů, které si stáčela do 
uzlu  na  temeni  hlavy,  jí  spadaly  po  stranách  obličeje 
a přirozeně se vlnily. Jako okvětní plátky růže.

Když zpozorovala, že se na ni Phury dívá, trhla sebou, 
vrátila  růži  do  vázy,  rychle  odešla  do  své  ložnice 
a neslyšně za sebou zavřela dveře.

Věděl, že ji nemůže věčně držet daleko od prostředí, na 
něž  je  zvyklá  a díky  němuž  je  taková,  jaká  je.  A musí 
završit sexuální rituál. Takový je slib, který složil, a takový 
je úkol, jenž je ona připravena splnit bez ohledu na to, že 
byla z počátku vyděšená.

Phury  vrhl  pohled  k prádelníku,  na  těžký  zlatý 
medailon  ve  tvaru  velkého  plnicího  pera.  Na  přívěsku, 
který je symbolem Primala, jsou vyryté verše ve Staré řeči. 
Je to nejen klíč ke všem budovám na Druhé straně, ale také 
vizitka muže, který má v péči Vyvolené.

Plodná síla rasy, jak se Primalovi říká.
Medailon se dnes opět ozval, jako už dvakrát předtím. 

Kdykoli Directrix chtěla Phuryho vidět, odznak plodnosti 
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se  rozechvěl  a on  se  měl  teoreticky  dematerializovat  na 
místo,  které  mělo  být  jeho  domovem,  totiž  do  Svatyně. 
Volání však ignoroval. Tak jako obě předešlá.

Nemá zájem slyšet, co dávno ví: uplynulo pět měsíců, 
aniž vykonal čestnou povinnost, k níž se zavázal.

Pomyslel  na  Cormii,  uvězněnou  v sousedním 
hostinském pokoji,  osamocenou  a izolovanou,  daleko  od 
svých sester.  Ani si  nemá s kým popovídat.  Pokoušel  se 
s ní  navázat  kontakt,  ale  ještě  víc  ji  vyděsil.  Což  je 
pochopitelné.

Nešlo mu na rozum, jak Cormia dokáže trávit hodiny 
o samotě a nezešílet. Potřebuje přátele. Každý je potřebuje.

Ale ne každý si je zaslouží, připomněl mu čaroděj.
Phury  se  otočil  a zamířil  do  sprchy.  Jak  míjel 

odpadkový  koš,  zastavil  se.  Čtvrtka  s perokresbou, 
zmačkaná do koule,  se rozbalila  a objevila se zmuchlaná 
záclona z břečťanových lístků, jimiž nechal portrét zarůst. 
Na zlomek vteřiny si představil, co je pod nimi, vybavil si 
vyčesané  vlasy  a pramínky  spadající  na  tváře.  Stejně 
zkadeřené jako okvětní lístky růže.

Potřásl hlavou a pokračoval v chůzi. Cormia je krásná, 
ale –

Chtít  ji  by  bylo  nevhodné, dokončil  větu  čaroděj. 
Neexistuje jediný důvod, proč se do toho pouštět. Mohl by  
sis pokazit svůj báječný rejstřík dobrých skutků.

Phury zesílil Pucciniho a zavřel se v koupelně.
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Kapitola druhá

Jen co se rolety na noc zvedly, dala se Cormia do práce.
Seděla se zkříženýma nohama na orientálním koberci 

ve  své  ložnici  a z křišťálové  mísy  s vodou  lovila  zrnka 
hrachu. Když jí je Fritz přinesl, byla tvrdá jako kámen, ale 
po dostatečně dlouhém namočení změkla a dala se použít.

Vzala  hrášek  a z bílé  krabičky  s červeným  nápisem 
SIMMONSOVA  PÁRÁTKA,  500  KS  vyndala  tenké 
dřívko.

Zrnko napíchla z jedné strany na párátko, pak vylovila 
druhé  zrnko,  sáhla  pro  další  párátko  a úkon zopakovala. 
Tak  získala  pravý  úhel.  Nejprve  vytvořila  čtverec  a pak 
trojrozměrnou  krychli.  Spokojeně  ji  připevnila  k jedné 
z mnoha  dalších,  čímž  uzavřela  roh  čtyřstěnné  základní 
struktury  s průměrem  zhruba  půldruhého  metru.  Teď 
požene stavbu do výšky a zbuduje vyšší úrovně mřížoví.

Párátka jsou jedno jako druhé,  totožné kousky dřeva; 
oblá  a zelená  zrnka  hrachu  skoro  stejná.  Improvizované 
stavební  kameny  jí  připomínají  místo,  odkud  pochází. 
V nadčasové  Svatyni  Vyvolených  na  stejnosti  záleží. 
Stejnost je nejdůležitější.

Na téhle straně je jen máloco navzájem podobné.
Párátek si poprvé všimla po jídle, když je bratr Rhage 

a bratr  Butch  před  odchodem  z jídelny  vyndali  z úzké 
stříbrné krabičky. Jednou večer si jich z nejasného důvodu 
nabrala plnou hrst a odnesla si je do pokoje.

Jedno si strčila  do úst,  ale nelíbila  se jí jeho suchost 
a dřevěná  příchuť.  A protože  ji  nenapadlo,  co  jiného  by 
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s nimi provedla, položila je na noční stolek a sestavovala 
z nich různé obrazce.

Když komorník Fritz přišel uklidit pokoj, všiml si, co 
udělala,  a později jí přinesl misku s hrachem namočeným 
ve vodě. Předvedl jí, k čemu předměty, jež má k dispozici, 
mohou sloužit. Jedno zrnko mezi dvě párátka. Pak napojil 
další, stejný úsek, a další a další, a než se Cormia nadála, 
měla před sebou něco, co lahodilo jejímu zraku.

Jak se její projekty neustále zvětšovaly a byly čím dál 
náročnější,  naučila  se  plánovat  dopředu  všechny  úhly 
i vyvýšené  úseky,  aby  se  vyvarovala  zbytečných  chyb. 
A přesunula se na podlahu, kde měla víc místa.

Naklonila  se  nad  nákres  vytvořený  před  zahájením 
práce, podle kterého postupovala. Příští úroveň bude větší 
a stejně tak i ta následující. Pak začne se stavbou věže.

Neškodila by nějaká barva, pomyslela si. Ale jak ji do 
stavby včlenit?

Jistě. Barva. Úleva pro oči.
Život  na  téhle  straně  má  jistá  úskalí,  ale  barvy  si 

Cormia  okamžitě  zamilovala.  Ve Svatyni  Vyvolených  je 
všechno  bílé,  od  trávy  po  stromy  a chrámy  po  jídlo 
a nápoje a liturgické svazky.

Provinile  zabloudila  pohledem  ke  svým  posvátným 
textům.  Stěží  by obhájila,  že  tou svou malou katedrálou 
z párátek a hrachu uctívá Stvořitelku.

Soustředění na svou osobu není cílem Vyvolených. Je 
to rouhání.

A nedávná návštěva Directrix jí to měla připomenout.
Nejdražší Stvořitelko, bála se na to jen pomyslet.
Zvedla  se,  počkala,  až  se  jí  přestane  točit  hlava, 

a přistoupila  k oknu.  Dole  kvetly  čajové  růže  a ona  si 
všímala  každého  z keřů,  hledala  nová  poupata,  opadané 
okvětní lístky i nově vyrašené listy.
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Čas plyne.  Poznala to podle změn na rostlinách,  a to 
především podle květů, které od rozpuku poupěte kvetou 
nanejvýš tři nebo čtyři dny.

Byla  to  jen  jedna  z mnoha  věcí,  na  které  si  musela 
zvykat. Na Druhé straně čas neexistuje. Vládne tam rytmus 
rituálů, hlavních jídel a koupelí, ale nikoli přechod ze dne 
do  noci,  ani  měření  po  hodinách,  natož  střídání  ročních 
období. Čas i bytí jsou neměnné stejně jako vzduch, jako 
světlo, jako krajina.

Na  této  straně  se  musela  naučit,  že  jsou  minuty 
a hodiny  a dny  a týdny  a měsíce  a roky.  K zaznamenání 
míjejícího času slouží hodiny a kalendáře a ona přišla na 
to,  jak  je  interpretovat,  tak  jako  pochopila  cykly  tohoto 
světa a jedince v něm.

Na  terasu  vstoupil  doggen.  V jedné  ruce  držel 
zahradnické  nůžky,  ve  druhé  velký  červený  kbelík, 
postupoval  podle  keřů  a pečlivě  zastřihával  přerostlé 
výhony.

Vzpomněla si na zvlněné bílé trávníky v okolí Svatyně. 
Na  nehybné  bílé  stromy.  Na  bílé  květiny,  které  jsou 
vždycky  v plném  květu.  Na  Druhé  straně  je  všechno 
zmrtvělé  na  svém  daném  místě,  proto  není  třeba  žádné 
tvarování. Kde není pohyb, tam není ani změna.

Ty,  co dýchají  tamější  stojatý vzduch,  jsou zmrtvělé, 
přestože se pohybují. Žijí, a přece nežijí.

Ačkoli  Vyvolené  stárnou,  vlastně  nestárnou.  A stejně 
umírají.

Ohlédla  se  k prádelníku  s prázdnými  zásuvkami.  Na 
naleštěné  desce  ležel  svitek,  jenž  jí  přinesla  Directrix. 
Vyvolená  Amalya,  která  pozici  Directrix  vykonává, 
potvrzení  o narození  osobně  sepsala  a svou  povinnost 
završila jeho doručením.

Kdyby  Cormia  byla  na  Druhé  straně,  konal  by  se 
i slavnostní obřad. Pochopitelně ne pro ni. Jedinec, o jehož 
narození  se  jedná,  nepožívá  žádnou  výsadu,  protože  na 
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Druhé  straně  nevystupuje  nikdo  individuálně.  Existuje 
pouze celek.

Myslet sama na sebe, uvažovat sama o sobě je rouhání.
Cormia  odjakživa  potají  hřešila.  Vždycky  měla 

zbloudilé myšlenky, rozptýlení i zájmy. Ale k ničemu jí to 
nebylo.

Zvedla ruku a přiložila ji na okenní tabulku. Sklo, skrze 
něž se dívá ven, je slabší než její malíček, průzračné jako 
vzduch a netvoří téměř žádnou překážku. Už dlouho touží 
po tom, aby mohla sejít dolů mezi květiny, ale čeká na… 
Vlastně ani sama neví, na co.

Když sem přišla, zahltily ji smyslové prožitky. Spoustu 
věcí viděla vůbec poprvé a neznala je. Například pochodně 
zapuštěné  do stěn,  které  se  rozžínají  stisknutím pouhého 
kousku  hmoty.  Přístroje,  které  myjí  nádobí,  uchovávají 
potraviny  v chladu  nebo  na  malé  obrazovce  vytvářejí 
pohyblivé obrázky. Jsou tady skříňky, které každou hodinu 
odbíjejí,  kovové  dopravní  prostředky,  které  vozí  lidi, 
a věci, s nimiž se jezdí po podlaze a ony vrčí a uklízejí.

Je tu mnohem víc barev než v klenotnici s drahokamy. 
A vůní jakbysmet. Některé jsou libé, jiné nepříjemné.

Všechno  je  úplně  jiné  včetně  obyvatel  domu.  Tam, 
odkud  pochází,  nejsou  žádní  muži  a její  sestry  jsou 
zaměnitelné:  všechny  Vyvolené  nosí  stejnou  bílou  řízu, 
vlasy upravené do stejného účesu a kolem krku mají stejný 
náhrdelník  s perličkou  ve  tvaru  slzy.  Všechny  hovoří 
a pohybují  se stejně tiše a nenápadně a celou dobu dělají 
totéž a stejně. Ale tady? Tady vládne chaos. Bratři i jejich 
shellan nosí různý oděv a každý mluví a směje se jiným, 
odlišným  a snadno  rozeznatelným  způsobem.  Každému 
chutnají  jiné  pokrmy a jiné  ne,  někteří  spí  dlouho  a jiní 
nespí  vůbec.  Někteří  jsou  zábavní,  jiní  veselí  a někteří 
jsou… krásní.

Jedna žena je vyloženě krásná.
Bella je krásná.
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Zejména v Primalových očích.
Když začaly odbíjet  hodiny,  Cormia si objala pažemi 

břicho. Jídlo je pokaždé utrpení, náznak toho, jaké to bude, 
až se ona a Primal vrátí do Svatyně.

On  hledí  do  tváří  jejích  sester  se  stejným  obdivem 
a potěšením.

Když už je řeč o změně… Zpočátku se Primala děsila. 
Teď, po pěti měsících, se o něj nechce dělit.

S hřívou  pestrobarevných  vlasů,  žlutýma  očima 
a hedvábným hlubokým hlasem je to pozoruhodný muž ve 
věku plné plodnosti. Ale to samo o sobě ji nepřesvědčilo. 
Primal  je  ztělesněním  všeho,  co  je  z jejího  pohledu 
považováno  za  ctnost:  vždycky  se  soustředí  na  ostatní, 
nikdy sám na sebe. Při jídle se postupně každého vyptává, 
ví,  koho trápí jaké bolístky,  kdo má jaké zažívací potíže 
nebo  malicherné  či  zásadní  starosti.  Nikdy  na  sebe 
neupozorňuje.  Nikdy  nezavede  rozhovor  sám  na  sebe. 
Všem je obrovskou oporou.

Je-li třeba vykonat nějakou obtížnou práci, dobrovolně 
ji  udělá.  Pokud je  nutné cokoli  vyřídit,  s radostí  se toho 
ujme.  Když  se  Fritz  prohýbá  pod  nákladem  talířů 
a podnosů, jako první vyskočí  ze židle,  aby mu pomohl. 
Podle  toho,  co  zaslechla  u stolu,  bojuje  za  svou  rasu, 
vyučuje  nováčky  a každému  do  jednoho  je  dobrým 
a věrným přítelem.

Je vzorovým příkladem nesobecké povahy Vyvolených, 
dokonalý  Primal.  Někdy v průběhu vteřin,  minut,  hodin, 
dní a měsíců svého pobytu Cormia sešla ze stezky svých 
povinností  a vkročila  do  neprostupných  houštin  volby. 
Prostě chce být s ním. Žádná povinnost, nucení ani potřeba 
neexistují.

Chce ho mít sama pro sebe.
Stala se kacířkou.
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Za  stěnou  v sousední  místnosti  náhle  ztichla  ta 
přenádherná  hudba,  již  si  Primal  často  pouští,  když  je 
u sebe v ložnici. To znamená, že odchází na První jídlo.

Když  se  ozvalo  zaklepání  na  dveře,  trhla  sebou 
a prudce se otočila. Jak jí splývavá róba obtočila kotníky, 
Cormia ucítila skrze dveře červený kouř.

Primal pro ni přišel?
Honem  zkontrolovala  uzel  vlasů  a zastrkala  do  něj 

neposlušné pramínky. Pootevřela dveře, a než se uklonila, 
kradmo mu pohlédla do tváře.

Nejdražší Stvořitelko… Je příliš sličný, než aby se na 
něj mohla dívat moc dlouho. Duhovky má zářivě žluté jako 
citrín, pokožku zlatavě hnědou, dlouhé vlasy s velkolepou 
směsicí barev, od nejsvětlejší plavé přes sytě mahagonovou 
po teple měděnou.

Cormia  honem  klesla  do  pukrlete,  ačkoli  věděla,  že 
Primalovi  jsou  formality  nepříjemné.  Nehledě  na  to, 
kolikrát už jí řekl, aby se chovala přirozeně, nedokázala si 
to odpustit.

„Poslyš, trochu jsem přemýšlel,“ řekl.
Když  zaváhal,  napadlo  ji,  že  ho  nejspíš  navštívila 

Directrix. Všichni ve Svatyni čekají na dokončení obřadu 
a všichni vědí, že k němu dosud nedošlo. Cormia začínala 
pociťovat  naléhavou  potřebu,  která  nijak  nesouvisí 
s faktem, že ji Primal přitahuje. Tlak tradice byl den ode 
dne tíživější.

Odkašlal  si.  „Jsme  tady  už  delší  dobu  a já  vím,  že 
změna pro tebe nebyla snadná. Napadlo mě, že musíš být 
osamělá a že bys možná uvítala společnost.“

Cormia se dotkla rukou hrdla. To zní dobře. Nejvyšší 
čas,  aby  byli  spolu.  Ze  začátku  nebyla  na  Primala 
připravená. Ale to se změnilo.

„Myslím,  že  ti  prospěje…  být  v něčí  společnosti,“ 
pokračoval svým podmanivým hlasem.
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Cormia  se  hluboce  uklonila.  „Děkuji,  Milosti. 
Souhlasím.“

„Výborně. Někdo mě už napadl.“
Cormia se pomalu napřímila. Někdo?

John Matthew spal zásadně nahý.
Přesněji spí nahý od své proměny.
Šetří tím ložní prádlo.
Se zasténáním si sáhl mezi nohy a uchopil do ruky své 

jako  kámen  tvrdé  pohlaví.  Jako  obvykle  ho  probudilo: 
tenhle spolehlivý budík se tyčí  pěkně přímo vzhůru jako 
Big Ben.

Samozřejmě  se  dá  i vypnout…  pokud  mu  věnuje 
náležitou péči. Pak si bude moct zhruba na dvacet minut 
odpočinout, než se ta zatracená věc zase postaví do pozoru. 
Než  vstane,  musí  tuhle  pravidelnou  rutinu  zopakovat 
zpravidla třikrát a pak ještě jednou, ve sprše.

Kdysi po tom nezřízeně toužil.
Soustředění na nepříjemné myšlenky nikdy nezabralo, 

ačkoli  měl  John podezření,  že  když  svému nenasytnému 
libidu vyhoví, bude to ještě horší. Odpíráním nic nevyřešil. 
Když se o to před několika měsíci pokusil, během půldne 
byl tak nadržený, že by mu k úlevě úplně postačila díra po 
suku.

Neexistuje  něco  jako  antiviagra?  Peniscilin? 
Zvadlomycin reversalis?

Převrátil se naznak, posunul jednu nohu do strany, stáhl 
ze  sebe  přikrývku  a začal  se  hladit.  To  je  jeho 
nejoblíbenější poloha, ale pokud chce vyvrcholit  opravdu 
silně,  musí  se  během  orgasmu  otočit  na  pravý  bok 
a schoulit do klubíčka.

Před proměnou vždycky toužil  po erekci,  protože byl 
přesvědčený,  že z něho udělá chlapa.  Skutečnost  je  však 
jiná.  Díky  mohutnému  tělu,  přirozeným  válečnickým 
schopnostem  a neukojitelnému  vzrušení  je  tak  jako  tak 
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chlap  každým  coulem…  Nebo  spíš  hypersamec.  Aspoň 
navenek.

Uvnitř se pořád cítí malý a nedůležitý, stejně jako dřív.
Prohnul se v zádech a boky začal vyrážet proti své ruce. 

Bože… to je nádhera. Pokaždé má stejně senzační pocit… 
pokud ovšem ukájení provádí jeho vlastní ruka. Když se ho 
poprvé a zatím naposledy dotkla žena, pohlaví mu splasklo 
dřív než jeho sebevědomí.

Jakás takás antiviagra přece jen je: druhá osoba.
Teď ale není čas hrabat se v minulosti.  Každou chvíli 

vybuchne. Pozná to podle náhlého znecitlivění. Těsně před 
nástupem orgasmu je  po několika  dotecích  penis  jakoby 
ochromený, a právě k tomu se teď schylovalo.

Jo… už bude… Napětí ve varlatech se znásobilo, boky 
se neovladatelně pohupovaly. John pootevřel rty, aby mohl 
volněji dýchat… a jako by to všechno nestačilo, do akce se 
zapojil taky mozek.

Ne… sakra… ne, ať to zase není ona, prosím –
Do háje. Pozdě. Ve víru bouřlivého vyvrcholení se jeho 

mysl  upnula  k jediné  věci,  která  mu  zajišťovala 
několikanásobný  orgasmus:  k ženě  v koženém  oděvu 
s pánským sestřihem vlasů a pevným tělem zápasnice.

Ke Xhex.
S bezdechým vyheknutím se otočil na bok a poddal se 

uvolnění.  Orgasmus  se  několikrát  opakoval,  zatímco  si 
John představoval, jak si to spolu rozdávají na jednom ze 
záchodků v klubu, kde ona pracuje jako vedoucí ochranky. 
A dokud  mu  erotické  výjevy  poběží  hlavou,  jeho  tělo 
nenajde  klid.  Vyvrcholení  dokáže  prodlužovat  bez 
nadsázky  deset  minut,  dokud  není  sám  celý  pokrytý 
semenem a lůžkoviny nejsou skrz naskrz promáčené.

Snažil  se  zkrotit  svou  fantazii,  nebo  jí  alespoň 
přitáhnout  uzdu,  ale  nebylo  to  nic  platné.  Nepřestával 
ejakulovat,  jeho ruka nepolevovala  v rytmickém pohybu. 
Se zběsile tlukoucím srdcem a dechem uvízlým v hrdle si 
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představil,  jak  je  s Xhex.  Štěstí,  že  John  nemá  funkční 
hlasivky,  protože  jinak  by  celé  sídlo  Bratrstva  přesně 
vědělo, co pořád dokola provádí.

Ztišil  se  až  potom,  co  neochotně  pustil  penis.  Když 
sebou  přestal  zmítat,  zůstal  bezvládně  ležet  a funěl  do 
polštáře, zatímco na něm zasychal pot a další tělní tekutiny.

Bezva  budíček.  Bezva  rozcvička.  Bezva  způsob,  jak 
zabít čas. Naneštěstí naprosto neproduktivní.

Kdovíproč  zatěkal  pohledem  po  místnosti  a zakotvil 
jím na nočním stolku. Kdyby otevřel zásuvku, což nikdy 
neudělal, našel by v ní dva předměty: krvavě rudou kazetu 
velikosti pěsti a zašlý kožený zápisník. V kazetě je masivní 
zlatý  pečetní  prsten  s erbem rodu,  k němuž  přísluší  jako 
syn  válečníka  Bratrstva  černé  dýky  Daria,  syna 
Marklonova. Ohmataný deník, který dostal rovněž darem, 
obsahuje osobní úvahy a poznámky, které si jeho otec celé 
dva roky pořizoval.

Prsten si nikdy nenavlékl a zápisky nikdy nečetl.
Neudělal  to  z mnoha  důvodů,  ale  hlavní  příčinou 

záměrného opomenutí je fakt, že za svého otce nepovažuje 
Daria.  Je  jím  jiný  bratr.  Ten,  který  je  už  osm  měsíců 
nezvěstný.

Kdyby  chtěl  John  nějaký  prsten  nosit,  měl  by  erb 
Tohrmenta, syna Hharmova. A nasadil by si ho na počest 
muže, jenž pro něj za tak krátkou dobu znamenal tolik.

Ale  k tomu  nedojde.  Tohrment  je  pravděpodobně 
mrtvý, nehledě na to, co si myslí Wrath, a kromě toho jeho 
pokrevním otcem nebyl.

Aby John nepodlehl  chmurným myšlenkám,  zvedl  se 
z postele a vrhl se do koupelny. Sprcha i následné oblékání 
mu přispělo k soustředění. Dnešní vyučování odpadá, a tak 
se nejspíš na pár hodin zavře do kanceláře a pak se sejde 
s Qhuinnem  a Blayem.  Doufal,  že  ho  čeká  spousta 
papírování.  Na  setkání  se  svými  nejlepšími  přáteli  se 
netěší.
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Mají  se  vydat  do  města…  do  nákupního  centra. 
Kristepane.

Byl to Qhuinnův nápad. Jako téměř vždycky. Podle něj 
potřebuje Johnův šatník zmodernizovat.

John  se  zadíval  na  levisky  a bílé  tričko.  Jediným 
výstřelkem  jsou  sportovní  boty,  černé  Air  Max  značky 
Nike. A ani ty nejsou příliš efektní.

Qhuinnovo tvrzení,  že  John je obětí  módy,  je možná 
částečně  opodstatněné,  ale  na  koho  by  jako  měl  udělat 
dojem?

Jméno,  které  mu  vytanulo  na  mysli,  z něj  vyrazilo 
polohlasné zasakrování. Xhex.

Vtom někdo zaklepal na dveře. „Johne? Jsi tam?“
John si zastrkal triko do kalhot, zvědavý, proč za ním 

Phury  přišel.  V učení  nezaostává  a při  tréninku  patří 
k nejlepším. Třeba se to týká práce v kanceláři…

Otevřel dveře. Ahoj, pozdravil znakovou řečí.
„Ahoj. Jak je?“ John přikývl, ale když bratr přešel do 

znakové  řeči,  svraštil  obočí.  Rád  bych  tě  požádal  
o laskavost.

Ven s tím.
Cormia  je…  V našem  světě  má  určité  problémy.  

Myslím, že by bylo dobré,  kdyby měla někoho, s kým by 
mohla trávit víc času… někoho, kdo je přemýšlivý a tichý.  
Upřímný  a otevřený.  Myslíš,  že  bys  pro  mě  mohl  něco  
udělat? Popovídat si s ní nebo ji vzít na procházku po okolí  
domu… a tak podobně. Udělal bych to sám, ale…

Je to složitý, dokončil John v duchu.
Je  to  složitý, naznačil  Phury.  John  si  vybavil 

mlčenlivou  plavovlasou  Vyvolenou.  Všiml  si,  že  Phury 
a Cormia  se  uplynulých  několik  měsíců  jeden  druhému 
vyhýbají  pohledem,  a rád  by  věděl – nepochybně  jako 
všichni ostatní –, jestli již zpečetili úmluvu.

John  o tom  pochyboval.  Pořád  jsou  neuvěřitelně 
rozpačití.
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Nevadilo by ti to? zagestikuloval Phury. Určitě se chce 
zeptat  na  řadu  věcí  nebo…  Nevím.  Prostě  si  o lecčems 
potřebuje promluvit.

Po pravdě se Vyvolená netváří,  že by toužila po něčí 
společnosti. Při jídle mívá sklopenou hlavu a mlčky požívá 
jídlo,  které  má zásadně bílou  barvu. Ale když  ho Phury 
požádal, copak to může odmítnout? Bratr mu při výcviku 
vždycky pomáhal a zodpovídal jeho dotazy i po hodinách. 
A je to osoba, pro kterou je příjemné konat dobré skutky, 
protože je ke všem laskavý a nezištný.

Jasně, odpověděl John. S radostí.
Díky. Phury ho s uspokojením plácl po rameni, jako by 

něčím ucpal zející díru. Řeknu jí, ať se s tebou po Prvním 
jídle sejde v knihovně.

John se zadíval  na své oblečení.  Nebyl  si  jistý,  jestli 
džínsy jsou to pravé, jenomže nic jiného v šatníku stejně 
nemá.

Ten nápad s obchodním střediskem nakonec  není  tak 
úplně špatný. Škoda, že na nákupy nevyrazili dřív.
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Kapitola třetí

e  Vyhlazovací  společnosti  je  zvykem,  že  jakmile 
adept  absolvuje  iniciaci,  je  oslovován  pouze 

počátečním písmenem svého příjmení.
V

Pan D by měl být známý jako pan R. R jako Roberts. 
Jde o to, že v době náboru nováčků býval Delancy. Takže 
se stal panem D a říká se mu tak už třicet let.

A ne že by mu to bylo lhostejné. Na jménu odjakživa 
záleží.

Před vjezdem do zatáčky na silnici číslo 22 zařadil pan 
D nižší rychlost, ale na trojku ji zdolal jen tak tak. Ford 
Focus měl  zhruba tolik  energie  jako stařec  nad hrobem. 
A uvnitř to páchlo po naftalínu a prašivině.

Venkovská autostráda za hranicemi města Caldwellu ve 
státě  New  York  se  táhne  bezmála  devadesát  kilometrů 
mezi kukuřičnými poli a pastvinami pro dobytek,  a jak jí 
pan D dýchavičně projížděl,  ne náhodou si vzpomněl  na 
vidle.  Tímhle  zemědělským  nářadím  totiž  zabil  prvního 
člověka.  V Texasu  jako  čtrnáctiletý  kluk.  Dotyčným byl 
jeho bratranec, Velkej Tommy.

Pan D byl na sebe právem hrdý, že mu ten mord prošel. 
Vtip je v tom, že byl mrňous a vypadal bezbranně. Dobrák 
Velkej Tommy byl  korba s rukama jako lopaty,  masitým 
zátylkem a zatraceně vznětlivou náturou. A tak když pan D 
přiběhl  domů  plačky  a s rozsekaným  obličejem,  všichni 
věřili tomu, že jeho bráchance chytl  rapl a dostal,  o co si 
koledoval. Cha! Pan D sledoval Tommyho do stáje, kde ho 
jaksepatří  nažhavil,  takže  si  vysloužil  rozseknutý  ret 
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a monokl  na  oku,  které  nutně  potřeboval  jako  důkaz 
sebeobrany.  Pak  popadl  vidle,  které  si  přinesl  a předem 
mazaně opřel o stěnu, a dal se do díla.

Chtěl jenom zjistit, jaké je zabít člověka. Kočky, vačice 
a mývalové,  které  chytal  do  pastí  a mučil,  nebyly  jako 
cvičný  materiál  k zahození,  ale  potřeboval  to  zkusit  na 
člověku.

Bylo to těžší, než si myslel. Ve filmech zajížděly vidle 
do lidí jako do dortu – ale to je pěkná pitomost. Hroty toho 
krámu uvízly Velkýmu Tommymu v hrudníku tak pevně, 
že  pan  D  musel  zapřít  nohu  do  bratrancova  boku,  aby 
získal oporu a dokázal vidle vůbec vypáčit. Podruhé bodl 
do žaludku, ale zasekly se znovu. Nejspíš do páteře. Takže 
si  opět  musel  vypomoct  stejným  grifem.  Než  Velkej 
Tommy přestal ryčet jako raněné prase, pan D vdechoval 
nasládlý  vzduch  prosycený  prachem  a vůní  sena  tak 
namáhavě, jako by uběhl maraton.

Dlužno přiznat, že ta zkušenost stála za to. Zvlášť se 
mu líbil měnící se výraz v bratrancově obličeji. Nejdřív se 
v něm objevil vztek, který pana D náležitě vyhecoval. Pak 
nevíra  smíšená  s pochybnostmi.  A nakonec  děs  a hrůza. 
Jak  Velkej  Tommy  vykašlával  krev  a lapal  po  dechu, 
vkrádal se mu do očí oprávněný strach, jaký by máma ráda 
viděla u své ratolesti  při  zmínce o Bohu. Pan D, rodinný 
záprtek  a skrček,  měl  v tu  chvíli  pocit,  že  jaksepatří 
povyrostl.

Tehdy poprvé okusil  sílu a zatoužil  po ní znovu. Ale 
vložili  se do toho policajti  a ve městě  se začínalo leccos 
šuškat, a proto se přiměl sekat dobrotu. Uplynulo pár let, 
než provedl něco podobného. Pracoval na jatkách, kde si 
osvojil mistrné zacházení s nožem, a když byl připravený, 
využil stejnou léčku jako u Velkýho Tommyho. S jedním 
vazounem vyprovokoval rvačku ve stáji. Nejdřív ho vytočil 
a pak  nalákal  do  temného  kouta.  Vyřídil  ho 
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šroubovákem – rozumí  se  samo  sebou,  že  ne 
stejnojmenným míchaným nápojem.

Tentokrát  to  bylo  trochu  složitější.  Jakmile  si  vzal 
vazouna do parády,  nemohl  přestat.  Taky se sotva mohl 
ohánět sebeobranou, když do těla sedmkrát bodl, odtáhl ho 
za auto a rozebral jako automobilový vrak.

Naporcovaného  chlapa  nacpal  do  odpadkových  pytlů 
a vzal ho na výlet směrem na sever. Na cestu se vybavil 
jeho Fordem Pinto, a když mrtvola začala zapáchat, objevil 
v rovinaté  mississippské  krajině  něco  jako  pahorek, 
postavil  auto  na  svah  zadní  částí  z kopce  a opřel  se  do 
předního nárazníku. Kufr s nevábným nákladem nabořil do 
kmene stromu. A pak to bouchlo jedna báseň.

Načež  se  pan  D  sebral,  odjel  stopem  do  Tennessee 
a tam se jen tak tak protloukal  za nocleh a jídlo.  Než se 
vydal do Severní Karolíny, kde ho málem dopadli při činu, 
zabil další dva chlapy.

Vždycky si bral na mušku udělaný, svalnatý kretény – a 
díky  tomu  se  z něho  stal  bezduchý.  Vyhlédl  si  jednoho 
z členů Vyhlazovací společnosti, a když toho maníka i přes 
jeho vzrůst skoro zamordoval,  na zabijáka to udělalo tak 
velký dojem, že se pana D zeptal, jestli nechce vstoupit do 
řádu a dát se na lov upírů.

Považoval  to  za  dobrý  obchod.  Jen  co  překonal 
počáteční úžas a vyjevenost.

Po zasvěcení  ho  odveleli  do  Connecticutu,  ale  přede 
dvěma lety, potom, co někdejší vůdce  bezduchých přitáhl 
Společnosti uzdu, se přestěhoval do Caldwellu.

Třicet let si Omega pana D nezavolal.
To se však před dvěma hodinami změnilo.
Volání  přišlo  v podobě  snu  ve  spánku,  a pan  D  se 

rozhodně  nemusel  rozpomínat  na  slušné  mravy,  aby 
rozkazu bez průtahů vyhověl.  Nicméně mu trochu vrtalo 
hlavou, jestli tu noc vůbec přežije.
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Od té doby, co se do hry vložil prorokovaný Zhoubce, 
začala se Vyhlazovací společnost otřásat v základech.

Podle toho, co se pan D doslechl,  je Zhoubce lidský 
policista  s upíří  krví,  kterého  Omega  malinko  poopravil. 
Bohužel  to nedopadlo  podle jeho předpokladů.  Bratrstvo 
černé  dýky  se  toho  zoufalce  ujalo  a pochopitelně  ho 
využilo ve svůj prospěch. Očividně to nejsou žádní idioti.

Protože když zabíjí Zhoubce, neznamená to, že je jen 
o jednoho bezduchého míň.

Ten neřád z vás totiž  vysaje  kousek Omegy,  který je 
v každém členu  Společnosti,  a vtáhne  ho do sebe.  Místo 
věčného ráje, který vám slíbí při vstupu do řádu, skončíte 
v těle  tohohle  mutanta.  A s každým  vdechnutým 
bezduchým se navždy ztrácí i poměrný díl z Omegy.

To  nejhorší,  co  vás  předtím  při  boji  s bratry  mohlo 
potkat,  byl  odchod  do  ráje.  A teď?  Většinou  zůstanete 
někde ležet napůl mrtví a čekáte, až se Zhoubce dostaví na 
scénu, nasaje vás do sebe a tím připraví o právoplatný život 
na věčnosti. A z vás zbude pouhopouhý prach.

Proto  je  v poslední  době  tak  dusno.  Omega  je 
protivnější než jindy, zabijáci jsou naježení, jak si věčně 
hlídají záda, a příliv nových členů uvízl na mrtvém bodě, 
protože  každý si  především střeží  svou vlastní  kůži  a na 
hledání čerstvých přírůstků nemá ani pomyšlení.

Kromě toho se dost  často střídalo  vedení.  Ale tak to 
ostatně bylo vždycky.

Pan  D  odbočil  na  okresku  číslo  149.  Po  pěti 
kilometrech  pokračoval  po  další  úzké  komunikaci,  jejíž 
dopravní  značení  někdo  zpracoval  podle  všeho 
baseballovou pálkou. Klikatící se silnice byla spíš prašná 
stezka  plná  výmolů,  a tak  byl  nucen zpomalit,  pokud ze 
sebe  nehodlal  vytřást  duši.  Samozřejmě  obrazně  řečeno. 
Auto  má  stejné  tlumiče  jako  zahradní  gril.  To  znamená 
žádné.
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Jedním  z negativ  Vyhlazovací  společnosti  jsou 
dýchavičné rachotiny,  jimiž se členové dopravují  z místa 
na místo.

Bass Pond Lane… hledá Bass Pond – Tamhle je. Pan D 
musel  strhnout  volant  a dupnout  na  brzdy,  aby  cestu 
neminul.

Protože chybělo pouliční osvětlení, zaplevelený přední 
dvorek, který byl jeho cílem, minul, musel zařadit zpátečku 
a vrátit se pár desítek metrů. Dům na tom byl podstatně hůř 
než jeho Ford Focus. Polorozpadlá barabizna s probořenou 
střechou,  obrostlá  zdejší  univerzální  okrasnou  liánou, 
konkrétně břečťanem.

Protože  u chatrče  nebyl  vjezd,  pan  D  zaparkoval  na 
cestě,  vystoupil  a upravil  si  kovbojský  klobouk.  Patrové 
stavení  mu  připomnělo  jeho  někdejší  texaský  domov 
včetně  dehtovaného  papíru  na  střeše,  vylomených  oken 
a záhonku ztraceného pod hustým porostem býlí. Jaký div, 
že  na  něj  nečeká  jeho  tlustá  máma,  domácí  puťka, 
a opotřebený tatík.

Ti  už  to  určitě  mají  dávno  za  sebou,  pomyslel  si 
a vykročil k domu. Oba byli silní kuřáci a on byl nejmladší 
ze sedmi dětí.

Síťové  dveře  už  skoro  žádnou  síť  neměly  a rám 
ohlodala rez. Když je otevřel,  zapištěly skoro stejně jako 
bodnutý čuník. Skoro jako Velkej Tommy tenkrát ve stáji. 
Po zaklepání na vnitřní dveře se odpovědi nedočkal, a tak 
si  sundal  klobouk,  vrazil  do  dveří  bokem  a ramenem 
a vyrazil polorozpadlý zámek.

Uvnitř  to  páchlo  cigaretovým kouřem,  plísní  a smrtí. 
První  dva  pachy  byly  vyčpělé.  Odér  smrti  byl  čerstvý: 
šťavnatá,  sytě  zemitá vůně,  která vyvolá chuť vyrazit  do 
světa a něco odkráglovat, aby jeden nevyšel ze cviku.

Ve  vzduchu  však  visel  ještě  další  pach.  Prodlévající 
sladký  parfém  panu  D  oznamoval,  že  tu  nedávno  byl 
Omega. Buď on, anebo některý zabiják.
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S kloboukem  v rukou  prošel  ztemnělými  předními 
místnostmi a vstoupil do kuchyně v zadní části domu. Tam 
ležela  těla.  Byla dvě a spočívala  na břiše. Ani u jednoho 
nebylo  možné  určit  pohlaví,  protože  měla  uťatou  hlavu 
a oběti byly dočista nahé, ale kaluže krve se v místech, kde 
měla být hlava, spojily, jako by se ti dva drželi za ruce.

Jak dojemné.
Pan D se zadíval  přes  kuchyň  na  černou šmouhu  na 

stěně mezi chladničkou a jídelním stolem se zprohýbanou 
umakartovou deskou. Očouzená zeď prozrazovala, že do ní 
narazil  zabiják,  a sice  dost  prudce,  a že  mu  k tomu 
dopomohl  Omega.  Pán zřejmě zlikvidoval  dalšího vůdce 
bezduchých.

Pan  D  překročil  mrtvoly  a pootevřel  chladničku. 
Bezduší nejedí, ale on byl zvědavý, co v ní manželský pár 
měl.  Hm…  Další  vzpomínky.  Načaté  balení  měkkého 
krájeného salámu a majonéza na dně skleničky.

A ne že by se ti dva v dohledné době chystali povečeřet 
sendviče.

Zabouchl chladničku, opřel se o –
Z ničeho  nic  teplota  v domě  klesla  o dvacet  stupňů, 

jako  by  někdo  naplno  zapnul  mrazicí  agregát  pod 
kluzištěm. Nato se zvedl vítr a rozčeřil nehybnou letní noc. 
Postupně sílil, až dům začal sténat a chvět se v základech.

Omega.
Pan  D  se  napřímil  právě  ve  chvíli,  kdy  se  rozlétly 

vstupní dveře. Chodbou se blížil kalný, tekutý a průsvitný 
opar,  který  se  převalil  nad  podlahovými  prkny  a před 
panem D splynul do tvaru mužské postavy.

„Pane,“  pozdravil  pan D a uklonil  se  až po pás.  Tep 
černé krve v žilách mu zrychlil strach i hluboká oddanost.

Omegův  hlas,  ozvláštněný  elektronickou  kadencí 
a statickou elektřinou, přicházel z velké dálky. „Jmenuji tě 
vůdcem bezduchých.“

44



Pan  D zatajil  dech.  To  je  nejvyšší  čest,  nejmocnější 
pozice  ve  Vyhlazovací  společnosti.  O takovém 
vyznamenání se mu ani nesnilo. A možná by se v té funkci 
mohl nějaký čas udržet. „Děku-“

Omega se znovu rozmlžil a obklopil pana D jako vrstva 
asfaltu. Jak mu bolest zasáhla každičkou kost v těle, pan D 
cítil,  jak  se  otáčí  a něco  ho  sráží  tváří  na  kuchyňskou 
desku.  Klobouk,  jenž  do  té  chvíle  svíral  v rukou,  odlétl 
stranou. Sotva se ho Omega zmocnil,  začaly se dít  věci, 
k nimž by pan D za nic na světě nesvolil.

Ovšem ve Společnosti nemá žádný souhlas sebemenší 
váhu. Máte na něj právo jenom jednou, a sice předtím, než 
do řádu vstoupíte. Všechno, co následuje, se vymyká vaší 
kontrole.

Po uplynutí zdánlivě několika hodin vystoupil Omega 
z těla pana D a oblékl se. Teď měl na sobě bílý plášť, který 
ho  halil  od  hlavy  po  paty.  Zhmotněné  Zlo  si  s ladnou 
elegancí  upravilo  klopy,  ostré  pařáty  jako  zázrakem 
zmizely.

Možná se mu při  tom nekonečném cupování  a trhání 
obrousily na pahýl.

Pan D se ochable svezl na otlučený pracovní pult. Rád 
by se oblékl, ale z jeho oděvu zbyly pouhé cáry.

„Události  dozrály,“  prohlásil  Omega.  „Inkubace  je 
završena. Je čas setřást kuklu.“

„Ano, pane.“ Co na to má, sakra, říct? „Jak vám mohu 
posloužit?“

„Tvým  úkolem  je  přivést  mi  tohoto  muže.“  Omega 
natáhl  ruku dlaní  vzhůru a ve vzduchu se objevil  portrét 
tváře.

Pan  D  si  pozorně  prohlížel  obličej  a cítil,  jak  v něm 
narůstá úzkost. Potřebuje další informace. Tahle průsvitná 
podobenka nestačí. „Kde ho najdu?“

„Narodil  se  zde  a žije  mezi  upíry  v Caldwellu.“ 
Omegův  hlas  zněl  jako  řeč  přízraků  ze  sci-fi  filmů, 
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zkreslený  několikanásobnou  ozvěnou.  „Před  několika 
měsíci  prošel  proměnou.  Oni  jsou  přesvědčeni,  že  je 
jedním z nich.“

Tím se výběr zužuje…
„Můžeš povolat na pomoc ostatní,“ pokračoval Omega. 

„Ale  musíte  ho  přivést  živého.  Jestli  ho  někdo  zabije, 
budeš za to odpovídat ty.“

Omega se naklonil stranou a přiložil dlaň k tapetě hned 
vedle sežehnuté skvrny. Na vybledlý žlutý květinový vzor 
se zřetelně otiskl obraz civilisty.

Omega nachýlil hlavu a zadíval se na výjev. Pak štíhlou 
rukou  něžně  pohladil  tvář  na  obrázku.  „Je  výjimečný. 
Najdi ho a přiveď ho sem. A pospěš si.“

Jinak… Ani nemusel dodávat, co by se stalo.
Když Zlo zmizelo, pan D se sklonil a zvedl z podlahy 

kovbojský klobouk. Naštěstí nedoznal žádnou újmu.
Promnul  si  oči  a zamyslel  se.  Vězí  v tom až  po  uši. 

Upíří  muž  někde  v Caldwellu.  Jako by měl  hledat  jehlu 
v kupce sena.

Vzal  z pultu  nůž  s úzkou  čepelí  a vyřízl  jím obrázek 
z tapety. Opatrně ho sloupl ze stěny a znovu prostudoval.

Upíři jsou tajnůstkářští  hned ze dvou důvodů: nepřejí 
si, aby se do jejich rasy pletli lidi, a vědí, že jim  bezduší  
jdou po krku. Nicméně se objevují na veřejnosti, zejména 
muži  krátce  po  proměně.  Tihle  mládenci  jsou  agresivní 
a neukáznění  a s oblibou  vytloukají  nejvykřičenější  části 
městského centra, kde mají k dispozici lidské prostitutky, 
habaděj  příležitostí  k rvačkám  a spoustu  povznášejícího 
sajrajtu, který můžou popíjet, šňupat nebo kouřit.

Soustředí se tedy na centrum. Sestaví zvláštní jednotku 
a prohledají místní bary. I kdyby na toho kluka nenatrefili 
okamžitě,  upíří  komunita  není  velká.  Civilisté  je  jistě 
dokážou navést k cíli, nehledě na to, že získávání informací 
je jednou ze specializací pana D.
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Čert  vem sérum pravdy.  Stačí  tesařské  kladivo  a kus 
řetězu  a přinutí  zpívat  i toho  nejzarytějšího  zubatýho 
lumpa.

Vyvlekl  své  zmučené,  vysílené  tělo  po  schodech  do 
prvního  patra  a ve  špinavé  koupelně  se  důkladně 
osprchoval.  Oblékl  si  propínací  košili  a pracovní 
kombinézu,  která  mu  samozřejmě  byla  o pár  čísel  větší. 
Ohrnul si manžety košile, z nohavic odstřihl zhruba deset 
centimetrů  a přičísl  si  bílé  vlasy.  Než  vyšel  z koupelny, 
použil Old Spice ze skříňky nad umyvadlem. To svinstvo 
bylo samý alkohol, jako by tam lahvička stála už dvacet 
let, ale pan D byl rád na úrovni.

Seběhl  ze  schodů,  prošel  kuchyní  a vzal  pruh  tapety 
s portrétem mladého upíra. Přimhouřil oči a snažil se vrýt 
do paměti rysy jeho tváře. Vzápětí, nehledě na rozbolavělé 
tělo, ucítil, jak v něm sílí starý dobrý instinkt honicího psa.

Začíná  lovecká sezona a on  už  ví,  na  koho se  obrátí 
o pomoc. Zná jistou partičku pěti  bezduchých, se kterými 
v průběhu  uplynulých  let  příležitostně  pracoval.  Jsou  to 
správní chlapi. I když výraz správní není v tomhle případě 
na  místě.  Ale  určitě  se  s nimi  dohodne,  a teď  když  je 
vůdcem Společnosti, může jim rozkazovat.

Než pan D vyšel z domu, nasadil si klobouk, otočil se 
k mrtvolám  a dotkl  se  široké  krempy.  „Na  viděnou 
vespolek.“

Qhuinn vešel do pracovny svého otce. Měl náladu pod psa 
a rozhodně  nedoufal,  že  odsud  odejde  ve  vrcholné 
blaženosti.

Jak jinak.  V okamžiku,  kdy se ocitl  v místnosti,  jeho 
otec  pustil  jednou  rukou  rozevřený  Wall  Street  Journal, 
přitiskl  si  klouby na rty a pak se jimi dotkl z obou stran 
hrdla.  Polohlasně  zahučel  větu  ve  Staré  řeči  a znovu 
uchopil noviny.

„Budeš mě chtít na galavečeru?“ zeptal se Qhuinn.
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„Copak ti to některý doggen neoznámil?“
„Ne.“
„Nařídil jsem jim, aby ti to řekli.“
„Takže  odpověď  zní  ‚ne‘,  jestli  to  správně  chápu.“ 

Původní otázku položil  Qhuinn z téhož důvodu, z jakého 
teď trval na odpovědi. Chtěl otce trochu popíchnout.

„Nechápu, proč ti to nevyřídili.“ Otec narovnal a hned 
zase  zkřížil  nohy,  puky  na  nohavicích  stejně  ostré  jako 
hrana  jeho skleničky na sherry.  „Vždyť  usiluju jen o to, 
aby došlo k přenosu informací. Nemyslím, že toho po nich 
chci –“

„Ty mi to prostě sám neřekneš, že ne?“
„– příliš.  Povinnosti  služebnictva  jsou  zcela  zřejmé. 

Jejich  úkolem  je  sloužit,  a já  se  opravdu  velice  nerad 
opakuju.“

Volnou špičkou nohy zakmital ve vzduchu. Polobotky 
s ozdobnými střapci pocházely jako vždy od Colea Haana: 
drahé, ale o nic nápadnější než šepot aristokrata.

Qhuinn sklopil oči na své boty New Rock. Profilované 
podrážky jsou  ve  špičce  vysoké  pět  centimetrů,  na  patě 
sedm.  Černá  kůže  mu  sahá  do  třetiny  lýtek,  vpředu  se 
zavazují  na  silné  tkaničky  a zapínají  na  tři  chromové 
přezky.

Před proměnou – která jeho tělesnou vadu nevyřešila –, 
když  ještě  dostával  kapesné,  si  na  tyhle  senzační  těžké, 
masivní boty šetřil řadu měsíců a koupil si je, jakmile byl 
schopen normální chůze. Obdaroval jimi sám sebe za to, že 
proměnu  přežil,  protože  věděl,  že  od  rodičů  se  ničeho 
nedočká.

Když  v nich  Qhuinn  poprvé  přišel  k Prvnímu  jídlu, 
tátovi málem vypadly oči z důlků.

„Přeješ  si  ještě  něco  jiného?“  otázal  se  otec  zpoza 
hradby novin.

„Kdepak. A buď bez obav, neukážu se tam.“

48



Na  jiných  slavnostních  příležitostech  Qhuinn  nikdy 
nechyběl a držel se stranou, ale stejně nikoho neobalamutil. 
Glymera o něm i o jeho drobném „problému“ moc dobře ví 
a tohle tupé stádo nikdy nezapomíná.

„Mimochodem,  tvůj  bratranec  Lash  si  našel  práci,“ 
zahučel otec. „Na Haversově klinice. Chce se stát lékařem. 
Po vyučování  mívá  pravidelné  služby.“  Otočil  list  novin 
a na zlomek vteřiny ukázal obličej… Qhuinn zaznamenal, 
že se starému pánovi mihl očima lítostivý výraz. Jako by 
ho  bodl  dýkou.  „Na  Lashe  může  být  jeho  otec  právem 
hrdý. Je to plnohodnotný nástupce hlavy rodiny.“

Qhuinn  se  zadíval  na  otcovu  levou  ruku.  Na 
ukazováčku  se  mu skvěl  zlatý  prsten  s rodinným erbem. 
Byl  tak velký, že zakrýval  bezmála celý základní  článek 
prstu.

Po proměně ho dostávají všichni mladí šlechtici a mají 
ho i oba Qhuinnovi nejlepší  přátelé.  Blay ho nosí pořád, 
pokud  nebojuje  nebo  nevyráží  na  tah  do  centra.  Prsten 
dostal i John Matthew, přestože si ho ještě nikdy nenavlékl. 
Ale  nejsou  jediní,  kdo  tuhle  okatou  dědičnou  chloubu 
vlastní.  Pyšní  se  jí  všichni  žáci  z výcvikového  střediska 
v sídle  Bratrstva.  Jak  jeden  po  druhém  procházeli 
proměnou,  vraceli  se  do  třídy  s pečetním  prstenem  na 
ukazováku:  rodinný  erb  vytlačený  do  deseti  uncí  zlata 
v hodnotě pěti tisíc dolarů.

Synovi ho předá otec poté, co se z něj stane pravý muž, 
hodnotný člen rodu.

Qhuinn je po proměně už pět měsíců. Na prsten přestal 
čekat před čtyřmi měsíci,  třemi týdny, šesti dny a dvěma 
hodinami. Přibližně.

I přes  napětí  mezi  ním  a tátou  ho  nenapadlo,  že  ho 
nedostane. Omyl.  Další způsob, jak mu dát najevo, že je 
jiný než ostatní.
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Noviny znovu zašustily,  tentokrát  netrpělivě,  jako by 
otec  odháněl  mouchu  z hamburgeru.  Až  na  to,  že  on 
hamburgery zásadně nejí, protože jsou příliš obyčejné.

„Musím promluvit s tím doggenem,“ prohlásil.
Qhuinn  za  sebou  zavřel  dveře,  a když  se  otočil 

a vykročil  chodbou,  málem  vrazil  do  služebné,  která 
vycházela  ze  sousední  knihovny.  Žena  ve  stejnokroji  si 
políbila  klouby  ruky  a dotkla  se  jimi  tepen  na  obou 
stranách krku.

Odběhla  s touž větou,  jakou před chvílí  utrousil  jeho 
otec.  Qhuinn přistoupil  ke  starobylému  zrcadlu  na  stěně 
pokryté  hedvábnou  tapetou.  I přes  prasklinky  ve  skle 
a zčernalé  skvrny  v místech,  kde  odrazové  plošky 
oprýskaly, byla jeho vada jasně vidět.

Jeho matka má šedé oči. Otec má šedé oči. Jeho bratr 
i sestra mají šedé oči.

Qhuinn má jedno oko modré a druhé zelené.
U jejich příbuzných se zelené i modré oči samozřejmě 

vyskytují,  jen  ne  u jedné  a téže  osoby,  a světe  div  se, 
odchylky  nejsou  jen  výsadou  bohů.  Ovšem  společenská 
smetánka  vady  nestrpí,  a nejenže  mají  Qhuinnovi  rodiče 
v glymeře své pevné místo, ale oba navíc pocházejí ze šesti 
zakládajících  rodů.  Svého  času  býval  otec  dokonce 
leahdyrem Rady urozených.

Všichni doufali, že proměna jeho nedostatek odstraní. 
Modré  nebo  zelené  oči  by  koneckonců  byly  přijatelné. 
Jenže… chyba  lávky.  Po proměně  měl  Qhuinn mohutné 
tělo, úctyhodné tesáky, jako skála tvrdou erekci… a jedno 
oko modré a druhé zelené.

To byla noc… Tehdy jeho otec poprvé v životě ztratil 
nervy. A poprvé Qhuinna udeřil. Od té doby se žádný člen 
rodiny ani služebnictva nepodíval Qhuinnovi do očí.

Když  Qhuinn  odcházel  z domu,  nerozloučil  se  ani 
s matkou, ani se starším bratrem a sestrou.
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Rodina ho zavrhla v okamžiku jeho narození, lišil se od 
ní,  handicapovaný  jakousi  genetickou  nesrovnalostí. 
Jediné, co ho podle hodnotového žebříčku glymery spasilo 
před žalostnou existencí, byl fakt, že rodina má dva zdravé, 
normální  potomky  a že  jeho  starší  bratr  byl  uznán 
způsobilým k rozmnožení rasy.

Qhuinn byl přesvědčený, že rodičům postačí dvě děti, 
že pokus o tři zdravé ratolesti je hazard s osudem.

Rozdané karty však změnit nemohl. Přesto si přál, aby 
všechno bylo jinak.

Nedokázal to jen tak hodit za hlavu.
I když smyslem galavečera je předvést se v nákladných 

večerních  róbách  a ve  fracích,  toužil  být  na  závěrečném 
letním plese  glymery se svou rodinou. Chtěl stát po boku 
svého  bratra,  chtěl,  aby  aspoň  jedinkrát  v životě  něco 
znamenal.  Chtěl  se  vymódit  jako všichni  ostatní,  mít  na 
ruce  zlatý  pečetní  prsten  a možná  si  i zatančit  s jednou 
z urozených  nesezdaných  žen.  Ve  vznešeném  davu 
aristokratů chtěl být vnímán jako řádný občan, jako jeden 
z nich, jako muž. Ne jako genetický omyl.

To  ale  nehrozí.  Z pohledu  příslušníků  glymery je 
podřadnější než zvíře, o nic vhodnější ke spáření než pes.

Chybí mi jen obojek, pomyslel si a dematerializoval se 
k Blayovi.
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Kapitola čtvrtá

a  východ  odtud,  v sídle  Bratrstva,  zatím  čekala 
Cormia  na Primala  a na osobu,  která  je  podle  jeho 

názoru vhodná na to,  aby s ní  trávila  čas.  Přecházela  od 
klubovky  k pohovce  a zase  zpátky  a přitom poslouchala, 
jak si bratři povídají ve vstupní hale o jakési nadcházející 
slavnosti glymery.

N

Hlas  bratra  Rhage  burácel  jako  hrom.  „Ta  smečka 
sebestřednejch,  předpojatejch  panáků  v nanicovatejch 
koženejch mokasínech –“

„Mokasíny si do huby neber,“ přerušil ho bratr Butch. 
„Já je nosím taky.“

„– ta příživnická, zabedněná cháska –“
„Jen si pořádně ulev,“ přisadil si další.
„– si může strčit ten svůj maškarní ples rovnou do –“ 

Jeho slova přehlušil králův hluboký smích. „Díkybohu, že 
nejsi diplomat, Hollywoode.“

„Ani nevíš, s jakou radostí  bych jim předal poselství. 
Anebo líp. Vyšlu na misi tu svoji potvoru, aby srovnala ten 
jejich nóbl sál se zemí. Za to, jak se chovali k Marisse, si ty 
prevíti nic jinýho nezaslouží.“

„Něco  ti  prozradím,  kamaráde,“  prohlásil  Butch.  „Já 
vždycky věděl, že máš mozek na svým místě. I přesto, co 
tvrdili ostatní.“

Když se Primal objevil na prahu knihovny se sklenkou 
portského  v ruce,  Cormia  se  zastavila.  Jako 
vždycky – pokud zrovna neučí ve výcvikovém centru – se 
dostavil  k Prvnímu  jídlu  v obleku:  dokonale  padnoucí 
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kalhoty,  dnes  večer  smetanově  bílé;  hedvábná  košile, 
i tentokrát  černá.  A černý  opasek  se  sponou  ve  tvaru 
protáhlého  písmene  H.  Střevíce  s hranatou  špičkou 
vycíděné do vysokého lesku s totožnou přezkou.

Cormia už věděla, že to H znamená Hermés. Onehdy 
při jídle slyšela, jak se o tom módním návrháři zmínil.

Vlasy mu volně spadaly na rozložitá  ramena,  některé 
kadeře  splývaly  vpředu po hrudi,  jiné  po  zádech.  Voněl 
tím,  čemu  bratři  říkají  voda  po  holení,  a taky  kouřem 
s kávovou příchutí, jenž prosycuje celou jeho ložnici.

Shodou okolností  Cormia  přesně ví,  jak jeho ložnice 
voní.  Strávila  v ní  jediný den,  kdy ležela  vedle něj.  Ten 
zážitek  byl  včetně  všech  dojmů,  vjemů  a pocitů 
nezapomenutelný.

Teď však nebyla vhodná chvíle myslet na to, co se mezi 
nimi na jeho velké posteli odehrálo poté, co usnul. Stěží 
vydrží  v jeho  společnosti,  přestože  je  od  sebe  dělí  celá 
místnost a v hale si povídají bratři. Ve chvíli, kdy přitiskl 
své nahé tělo k jejímu –

„Chutnala ti večeře?“ zajímal se a usrkl ze skleničky.
„Ano, velmi. A tobě, Milosti?“
Než mohl odpovědět, objevil se za ním John Matthew.
Primal se s úsměvem otočil k mladíkovi. „Ahoj, příteli. 

Jsem rád, žes přišel.“
John Matthew se na ni podíval a zvedl ruku na pozdrav.
Cormii  se výrazně ulevilo.  Johna nezná o nic líp  než 

ostatní, ale stejně jako ona při jídle vždy mlčí. Snad proto ji 
jeho vzrůst tolik nezastrašuje, jako kdyby se choval hlučně.

Uklonila se mu. „Milosti.“
Když se napřímila, ucítila na sobě Johnův pohled. Co 

asi vidí? Ženu nebo Vyvolenou?
Divná myšlenka…
„Užijte si to, vy dva.“ Primal k ní stočil jasné zlatavé 

oči. „V noci mám službu, takže budu pryč.“
Bojovat, pomyslela si. Zaplavil ji strach.
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Jak ráda by se k němu rozběhla a připomněla mu, aby 
byl opatrný. Ale na to nemá nárok, že ne? Za prvé není ani 
jeho První družkou. Za druhé, on je plodná síla rasy a sotva 
stojí o její zájem.

Primal  poplácal  Johna  Matthewa  po  rameni,  kývl 
směrem jí na pozdrav a odešel.

Cormia se naklonila ke straně, aby viděla, jak Primal 
stoupá po schodech.  Přestože mu chybí  část  nohy a nosí 
protézu,  pohybuje  se  plynule.  Je  tak  ztepilý,  hrdý 
a pohledný,  pomyslela  si,  rozmrzelá,  že  na  jeho  návrat 
bude muset čekat celou noc.

Když  se  ohlédla,  John  Matthew  stál  u stolu,  v ruce 
menší  blok  a pero.  Při  psaní  držel  notes  těsně  u hrudi, 
mohutné paže skrčené. Jak se skláněl nad textem, vypadal 
mnohem mladší,  než jak by se dalo usuzovat podle jeho 
vzrůstu.

Při  nečetných příležitostech  u stolu,  kdy měl  nějakou 
poznámku  k tématu,  viděla,  že  komunikuje  rukama, 
a napadlo ji, že je možná němý.

S nespokojeným  úšklebkem,  jako  by  byl  v rozpacích 
z toho,  co  napsal,  jí  podal  blok.  Čteš  ráda?  Zdejší  
knihovna je skvěle zásobená.

Zadívala se mu do očí. Jsou krásně modré, prolétlo jí 
myslí. „Máš nějaké potíže s hlasem, smím-li se zeptat?“

Nemám potíže. Složil jsem slib mlčení.
Aha.  Už  si  vzpomíná.  O jeho  závazku  se  zmínila 

Vyvolená Layla.
„Viděla jsem, že k řeči používáš ruce.“
To je znaková řeč, napsal.
„Je to velmi elegantní způsob dorozumívání.“
Splňuje svůj účel. Něco připsal a znovu jí ukázal blok. 

Slyšel jsem, že na Druhé straně je to úplně jiné. Je pravda,  
že je tam všechno bílé?

Zvedla sukni své řízy, jako by chtěla dát příklad toho, 
jak to vypadá tam, odkud pochází. „Ano. Jinou barvu než 
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bílou  nemáme.“  Svraštila  čelo.  „Nebo  spíš  jinou 
nepotřebujeme.“

Máte elektřinu?
„Svítíme svícemi a všechno děláme ručně.“
To zní dost staromódně.
Nevěděla, co tím chce říct. „To je špatné?“
Zavrtěl hlavou. Mně to připadá bombový.
Tenhle  výraz  zná  od  stolu,  ale  stejně  nechápe,  proč 

něco  tak  zákeřného  a nebezpečného  jako  bomba  může 
označovat pozitivní vztah k dané situaci.

„Nic  jiného  neznám.“  Zamířila  k vysokým  úzkým 
dveřím vyplněným tabulkami skla. „Přesněji až dosud jsem 
nic jiného neznala.“

Růže jsou na dosah, pomyslela si.
John zahvízdal. Ohlédla se k bloku, který jí ukazoval. 

Líbí se ti tady vůbec? napsal. A klidně řekni, jestli ne. Já tě  
za to odsuzovat nebudu.

Dotkla  se  řízy.  „Připadám  si  úplně  jiná  než  ostatní. 
Nerozumím,  o čem  si  povídáte,  ačkoli  ovládám  stejný 
jazyk jako vy.“

Následovalo  ticho.  Když  zase  pohlédla  na  Johna, 
soustředěně něco psal. Ruka s perem se co chvíli zastavila, 
jako  by  hledal  vhodný  výraz.  Něco  přeškrtl.  Pak 
pokračoval. Když skončil, podal jí blok.

Vím, jaké to je. Protože jsem němý, taky se často cítím  
nepatřičně. Po proměně je to trochu lepší, ale stejně jsem 
se  toho  nezbavil.  Tady  si  o tobě  nikdo  nic  špatného  
nemyslí. Jsme rádi, že jsi s námi.

Přečetla  si  to  dvakrát.  Nevěděla,  jak  má  na  poslední 
větu reagovat. Domnívá se, že ji snášejí proto, že ji přivedl 
Primal.

„Ale…  Milosti,  já  myslela,  že  jsi  složil  přísahu 
mlčení.“  Když  se začervenal,  dodala:  „Omlouvám se,  to 
není moje věc.“
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Zase něco napsal a pak jí to ukázal. Narodil jsem se bez  
funkčních  hlasivek.  Další  větu  přeškrtal,  ale  i tak  byla 
čitelná. Přesto se umím bít, jsem inteligentní a tak vůbec.

Jeho  výmluvu  dobře  chápe.  Vyvolené  stejně  jako 
glymera hodnotí  tělesnou  bezchybnost  jako  důkaz  řádné 
rodové způsobilosti a dominance genů rasy. Mnozí by jeho 
mlčení  považovali  za  vadu,  a dokonce  i Vyvolené  umějí 
být kruté k těm, jež vnímají jako podřadné.

Natáhla ruku a položila mu ji na předloktí. „Myslím, že 
není nutné říkat vše, aby druhý porozuměl. A je zřejmé, že 
jsi zdravý a silný.“

Líce mu znovu zrudly a sklopil hlavu, aby mu neviděla 
do očí.

Cormia se usmála. Zdálo se nenormální, že jí přinesou 
úlevu bezprostřední rozpaky druhého, ale kdovíproč cítila, 
že díky tomu k sobě mají o něco blíž.

„Jak dlouho jsi tady?“ zeptala se.
Obličej mu zkřivil náhlý nával citů. Sáhl pro blok. Asi  

osm měsíců. Vzali mě k sobě, protože jsem nikoho neměl.  
Mého otce zabili bezduší.

„To je mi moc líto. Pověz… Jsi tady proto, že se ti tu 
líbí?“

Nastala  dlouhá  odmlka.  Po  ní  začal  zdráhavě  psát. 
Když jí ukázal list papíru, stálo na něm: Nelíbí se mi tady  
o nic víc, než by se mi líbilo jinde.

„Takže jsi vysídlenec jako já,“ zašeptala. „Patříš sem, 
ale zároveň nepatříš.“

Přisvědčil a usmál se. Objevily se působivé špičáky.
Cormia  neodolala  a oplatila  mu  přívětivý  výraz,  jenž 

prozářil jeho pohlednou tvář.
Ve  Svatyni  jsou  všechny  její  sestry  stejné  jako  ona. 

Tady nemá s nikým nic  společného.  Až teď, jak se zdá, 
našla spojence.
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Napadá tě, na co by ses mě chtěla zeptat? napsal.  Na 
dům? Na služebnictvo? Phury říkal, že máš jistě spoustu  
otázek.

Otázky…  Hm,  pár  se  jich  najde.  Tak  například  jak 
dlouho  je  Primal  zamilovaný  do  Belly?  Cítila  k němu 
někdy něco i ona? Líhali spolu na jednom loži?

Zabloudila  pohledem  ke  knihám.  „Prozatím  žádnou 
otázku nemám.“ A kdovíproč dodala: „Právě jsem dočetla 
Nebezpečné známosti od Choderlose de Laclose.“

Podle  té  knihy  se  natočil  film.  Se  Sarah  Michelle  
Gellarovou,  Ryanem  Phillippem  a Reese 
Witherspoonovou.

„Film? A kdo jsou ti lidé?“
Tentokrát psal déle. Znáš přece televizi, ne? Ten plochý  

panel v biliárovém salonku. Filmy jsou na mnohem větší  
ploše  a lidem,  kteří  se  v nich  pohybují  a mluví,  se  říká  
herci. Předstírají, že jsou určití lidé. Ti tři jsou taky herci.  
Vlastně  v televizi  nebo ve  filmu jsou všichni  herci.  Tedy  
většina.

„Do biliárového salonku jsem jenom nakoukla. Nebyla 
jsem  tam.“  Najednou  se  zastyděla  za  to,  že  tak  málo 
vychází  ze  své  ložnice.  „Televize  je  ta  svítící  skříňka 
s obrázky?“

Správně. Jestli chceš, předvedu ti, jak funguje.
„Budu ráda.“
Vyšli  z knihovny  do  kouzelné  duhové  dvorany  sídla 

a Cormia jako vždy vzhlédla ke stropu, klenoucímu se tři 
podlaží nad mozaikovou podlahou. Výjevy nad její hlavou 
zpodobňovaly válečníky na mohutných koních jedoucí do 
boje.  Barvy  byly  překvapivě  syté  a postavy  majestátní 
a mocné; na jasně modrém pozadí pluly bílé obláčky.

Jednomu  z válečníků,  tomu  s plavými  vlasy,  pokaždé 
věnovala  dlouhý pohled.  I když  je  to  směšné,  musela  se 
ujistit, že je v pořádku. Malba je neživá. K bitvě se pouze 
schyluje, ve skutečnosti k ní nikdy nedojde.
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Na rozdíl od Bratrstva. Na rozdíl od Primala.
John Matthew ji vedl do temně zelené místnosti přímo 

naproti  jídelně,  kde  se  scházeli  k jídlu.  Bratři  tu  tráví 
spoustu  času.  Cormia  často  slýchá,  jak  odsud  vycházejí 
jejich  hlasy,  vždy  přerušené  tlumeným  ťuknutím,  jehož 
zdroj  není  schopna  určit.  John  jí  však  záhadu  objasnil. 
Když míjel plochý stůl pokrytý zeleným plstěným plátnem, 
vzal jednu z mnoha barevných koulí a poslal ji na opačnou 
stranu.  Když  narazila  do  jiné,  ozvalo  se  stejné  tiché 
cvaknutí.

John  se  zastavil  před  velkým  šedým  plátnem  a vzal 
štíhlý  černý  předmět.  Z ničeho  nic  vyskočil  na  plátno 
pestrobarevný  obraz  a odevšad  se  vyvalil  zvuk.  Když 
místnost zaplnilo burácení a před Cormií se rychlostí střely 
začaly míhat jakési předměty, uskočila.

John se dotkl její ruky, a jen co hluk postupně ztichl, 
napsal  do  bloku:  Promiň.  Zeslabil  jsem  zvuk.  To  jsou  
závody.  Auta  s lidmi  jezdí  po  dráze  a to  nejrychlejší  
vyhrává.

Cormia přistoupila k obrazu a váhavě se ho dotkla. Ale 
cítila jen plochou napjatou látku. Nakoukla za obrazovku. 
Nic než stěna.

„Ohromující.“
John  přikývl,  natáhl  ruku  s úzkou  krabičkou 

a několikrát  jí  pohnul  nahoru  a dolů,  jako  by  Cormii 
vybízel, aby si ji vzala. Poté, co jí ukázal, které z bezpočtu 
tlačítek má zmáčknout, ustoupil. Cormia ukázala krabičkou 
na pohyblivé obrázky… a ty se změnily. A znovu a znovu. 
Zdálo se, že jich je nekonečně mnoho.

„Nikde žádní upíři,“ hlesla, sotva se objevil další výjev 
s kulisami plného denního světla. „Je to jen pro lidi.“

My se na to taky díváme. I ve filmech jsou upíři,  ale  
většinou nestojí za nic. Jak upíři, tak ty filmy. Cormia se 
pomalu  posadila  na pohovku před  televizorem a John se 
uvelebil na židli vedle ní. Nekonečné střídání obrázků bylo 
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zábavné a John jí ke každému „kanálu“ podal vysvětlení. 
Netušila,  jak  dlouho  tam  seděli,  ale  nezdálo  se,  že  je 
netrpělivý.

Které kanály asi sleduje Primal? napadlo ji.
Nakonec jí John ukázal,  jak obrázky vypnout.  Zrudlá 

vzrušením otočila hlavu k proskleným dveřím.
„Je to venku bezpečné?“ zajímala se.
Naprosto. Kolem pozemku je vysoká zeď a všude jsou 

bezpečnostní  kamery.  Kromě  toho  nás  obklopuje  mhis.  
Žádný bezduchý se sem nikdy nedostal a ani se sem žádný 
nedostane – a veverky a srny jsou neškodné.

„Ráda bych šla ven.“
A já tě s radostí doprovodím.
John  vložil  blok  pod  paži  a zamířil  k jedné  dvojici 

vysokých  skleněných  dveří.  Když  odsunul  mosaznou 
západku,  otevřel  jedno křídlo  dokořán a rozmáchle  mávl 
paží.

Vlahý  vzduch,  který  vpadl  dovnitř,  voněl  jinak  než 
uvnitř  v domě.  Tenhle  byl  sytý.  Hutný.  Obtěžkaný  vůní 
květin a půdy a vlhkým teplem.

Cormia se zvedla z pohovky a přistoupila k Johnovi. Za 
terasou  se  zdánlivě  do  nekonečna  táhl  úpravný zahradní 
terén,  který  zatím pozorovala  jen  zdálky.  Pestré  květiny 
a kvetoucí stromy nabízely zcela odlišnou podívanou než 
jednobarevná  krajina  ve  Svatyni  a byly  stejně  dokonalé 
a stejně nádherné.

„Dneska jsem se narodila,“ řekla, aniž věděla proč.
John se usmál a zatleskal. Pak napsal:  Měl bych ti dát  

nějaký dárek.
„Dárek?“
Prostě něco pro radost. Jen pro tebe.
Cormia se nahnula ven a zaklonila hlavu. Nebe nad ní 

připomínalo  temně  modrý  satén  posetý  poblikávajícími 
světélky. Úžasné. Jednoduše úžasné.

„Tohle je dárek.“
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Vyšli  z domu společně. Kamenná dlažba ji studila do 
bosých chodidel, ale vzduch byl teplý jako voda ke koupeli 
a kontrast s chladem pod nohama byl příjemný.

„Ach…“ Hluboce se nadechla. „To je krása…“
Otáčela  se  kolem  dokola  a všechno  si  prohlížela: 

vznešené  tyčící  se  sídlo.  Nakadeřené  koruny  stromů. 
Zvlněný trávník. Trsy květin na záhonech.

Vánek, který se vznášel nad vší tou nádherou, byl lehký 
jako dech a přinášel  mnoholičné  vůně,  příliš  opojné,  než 
aby je dokázala k něčemu přiřadit.

Když opatrně vykročila k růžím, John ji následoval.
Sotva  byla  u nich,  natáhla  ruku  a pohladila  křehké 

okvětní plátky plně rozvité růže, velké jako její dlaň. Pak 
se sklonila a přivoněla k ní.

Vzpřímila  se  a rozesmála,  ačkoli  neměla  proč. 
A přece… Srdce jí z ničeho nic vzlétlo a dobývalo se ven 
z hrudníku. Netečnost, která ji uplynulý měsíc sužovala, se 
rozplynula v přívalu náhlé radosti.

Je den jejího narození  a ona je venku. Ohlédla se na 
Johna. Díval se na ni a usmíval se. On ví, pomyslela si. Ví, 
co cítí.

„Chci běžet.“
Mávl paží k trávníku.
Nepřipustila  si  myšlenky  na  nebezpečí  číhající 

v neznámu,  ani  na důstojnost,  již  Vyvoleným propůjčuje 
přísná  bílá  říza.  Odhodila  tíživé  břemeno  společenské 
vážnosti,  vykasala  si  dlouhé  roucho  a rozběhla  se,  jak 
nejrychleji  uměla.  Pod  nohama  cítila  pružnou  podušku 
z trávy  a na  tváři  svěží  proud  vzduchu,  který  jí  čechral 
vlasy.

Přestože  zůstala  spjata  se  zemí,  volnost  v srdci  ji 
vynesla k obloze.
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Kapitola pátá

centru,  ve  čtvrti  plné  klubů  a drogových  dealerů, 
pádil  Phury  Desátou  ulicí,  za  sebou  vlající  cípy 

nepromokavého  pláště,  pod  těžkými  botami  špinavý 
asfaltový chodník. Zhruba patnáct metrů před ním se hnal 
bezduchý a s ohledem na jejich vzájemnou pozici ho Phury 
pronásledoval. Ve skutečnosti se zabiják nesnažil utéct, ale 
dostat  se  do temných  zákoutí  v některé  postranní  uličce, 
kde by se spolu mohli v klidu a nerušeně servat. A Phury 
byl všemi deseti pro.

V

Základní  pravidlo  ve  válce  mezi  Bratrstvem 
a Vyhlazovací  společností  zakazuje  bitky v blízkosti  lidí. 
Žádná zúčastněná strana nestojí o komplikace.

Tím jsou pravidla vyčerpána.
K Phurymu  zalétl  nasládlý  pach  kojeneckého  zásypu, 

který se držel ve stopě  bezduchého. Byl mimořádně silný 
a zvedal mu žaludek. Přečkat puch se ale vyplatí, protože 
to  věstí  pořádnou  šarvátku.  Zabiják,  po  kterém šel,  měl 
vlasy  bílé  jako  sníh,  a to  znamená,  že  je  zkušený  a ve 
Společnosti  je  už  hodně  dlouho.  Z neznámých  důvodů 
začne  každý  bezduchý časem blednout  a ztrácí  pigment, 
tedy přirozenou barvu vlasů, duhovky a pleti, ale zřejmě to 
nějak  souvisí  s jeho  získanými  zkušenostmi  a počtem 
zabitých upírů.

Skvělý  výměnný  obchod.  Čím  víc  obětí  máš  na 
svědomí, tím víc se podobáš mrtvole.

Phury  se  vyhnul  kontejneru  na  odpadky  a přeskočil 
jakousi  beztvarou  hromadu – zadoufal,  že  jsou  to  hadry 
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a ne  bezdomovec  schoulený  do  klubíčka – a  odhadl,  že 
zhruba po padesáti metrech bude mít on i jeho bělovlasý 
soupeř požadované soukromí. Příčná ulička je na opačném 
konci slepá, střežená cihlovými budovami bez oken a –

Jsou v ní dva lidé.
Phury  i zabiják  zabrzdili  pár  metrů  před  bitkokazy, 

přičemž  si  jeden  od  druhého  neustále  držel  rozumný 
odstup. Dvojice mužů se otočila jejich směrem.

„Vypadněte odsud,“ houkl na ně ten nalevo.
Jasný případ dealus interruptus.
Chlapík vpravo na beton kupoval, a nejen proto, že se 

nepokoušel zabránit vyrušení. Neklidně pocukával rukama, 
měl uválené kalhoty, rozrušené oči vypoulené, nažloutlou 
pleť zkropenou akné.  Nejvíc  však prozradil  jeho pohled, 
jenž lačně upíral na kapsy bundy svého dodavatele, aniž si 
dělal  hlavu  z toho,  že  má  při  svých  nelegálních 
machinacích obecenstvo.

Jeho  zásobovatel  se  mu  chystal  předat  další  dávku 
a jeho očividně děsilo pomyšlení, že by musel odejít domů 
s prázdnou.

Při pohledu na jeho prázdné, zuřivě těkající oči Phury 
nasucho polkl. Bože, stejná neodbytná panika ho posedla 
bezprostředně předtím,  než se na noc zvedly předokenní 
rolety.

Překupník pomalu založil jednu ruku za záda. „Říkám, 
abyste vypadli.“

Do háje.  Jestli  ten idiot vytáhne bouchačku, vypukne 
peklo, protože… Fajn, zabiják si taky sahá do kapsy. Phury 
tlumeně  zaklel  a položil  dlaň  poblíž  rukojeti  revolveru 
v pouzdře na boku.

Drogový dealer se zarazil,  sotva mu svitlo, že všichni 
mají  patřičné  nádobíčko.  Po  letmém  zhodnocení  rizika 
natáhl před sebe prázdné ruce.

„Hádám, že bude lepší, když to zabalím.“
„Dobrej nápad,“ řekl bezduchý.
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Feťákovi se to zjevně ani za mák nezamlouvalo. „Ne, to 
ne… Potřebuju –“

„Pozdějc.“ Překupník si zapnul bundu, jako by stahoval 
roletu nad výkladem svého krámu.

Seběhlo se to tak rychle,  že se tomu nedalo zabránit. 
Feťák odněkud vytáhl kudlu a ošklivým řezem, který vedlo 
spíše štěstí než dovednost, prořízl obchodníkovi hrdlo. Jak 
se  z rány  vyvalila  krev,  ten  zoufalec  začal  svého 
chlebodárce  zběsile  šacovat,  vyprazdňoval  mu  kapsy 
bundy a cpal si do otrhaných džínsů celofánové sáčky. Po 
útoku  vystřelil  z místa  činu  jako  krysa.  Pelášil  mírně 
shrbený,  paže  rozhozené  do  stran,  opojený  nečekanou 
výhrou v loterii natolik, že si ani nedělal  vrásky ze dvou 
bezelstných zabijáků, kteří mu stáli v cestě.

Bezduchý ho nepochybně nechal běžet proto, že chtěl 
mít volné hřiště, aby mohla začít rvačka.

Phury ho nechal běžet proto, že měl dojem, jako by se 
díval do zrcadla.

Bujará radost ve feťákově obličeji mu málem vyrazila 
dech. Chlapík se očividně vezl ve slušně rozjetém rychlíku 
do  pekla  a ukořistěné  zboží  byla  jen  nepatrná  část 
materiálu,  který  si  na  cestě  do  záhuby  dopřává.  Přísun 
zadarmiko považoval za dar z nebes.

Phury ten orgastický příval moc dobře zná. Zaplaví ho 
pokaždé,  když  se  zavře  v ložnici  s naditým  sáčkem 
červeného kouře a čerstvou zásobou cigaretových papírků.

Strašně tomu maníkovi záviděl. Taky by rád –
Vtom  ho  ze  strany  do  hrdla  udeřil  ocelový  řetěz 

a omotal se mu kolem krku jako mocný a nezvykle pružný 
kovový  had.  Když  za  něj  bezduchý trhl,  články  se 
nesmlouvavě zaryly Phurymu do kůže a do masa a narušily 
hned několik funkcí: dech, krevní oběh a hlas.

Jeho střed gravitace se přesunul z boků do ramen, a jak 
se  Phury  kácel  dopředu,  duchapřítomně  předpažil,  aby 
nedopadl obličejem napřed. Sotva přistál na všech čtyřech, 
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nabídl se mu živý pohled na drogového překupníka, který 
zhruba tři metry odsud chrčel jako kávovar.

Dealer natáhl ruku a pomalu pohnul krví zalitými rty. 
Pomoz… Pomoz mi…

Těžká bota bezduchého zasáhla Phuryho do hlavy jako 
vykopnutý  fotbalový  míč.  Po  drtivém  nárazu  se  s ním 
roztočil svět, jako by měl místo těla dětskou káču. Skončil 
těsně  vedle  drogového  dealera,  jehož  nehybné  tělo  mu 
zabránilo, aby se odkutálel dál.

Phury zamrkal a ostře vtáhl vzduch do plic. Záře města 
zastínila svit hvězd nad jeho hlavou, ale ty, které mu vířily 
před očima, nijak nezasáhla.

Zaslechl  hlasitý  zalykavý  zvuk  a na  zlomek  vteřiny 
stočil  omráčený  zrak  stranou.  Překupník  měl  zjevně  na 
kahánku.  Zbytky  vzduchu  z něj  unikaly  druhými 
ústy – zející  ránou  vpředu  na  hrdle.  Chlapík  páchl  po 
laciném kokainu,  jako by byl  nejen obchodník,  ale  taky 
odběratel.

Tohle je můj svět, pomyslel si Phury. Svět celofánových 
sáčků a svazků  bankovek.  Hulení  a starost  o další  přísun 
mu zabere víc času než noční akce Bratrstva.

V mysli  mu  vyvstal  čaroděj,  rozkročený  jako  Atlas 
v krajině koster.  To si piš, že je to tvůj svět, ty nebožáku.  
A já jsem tvůj král.

Bezduchý přitáhl  řetěz,  odřízl  čaroděje  a rozzářil 
hvězdičky v Phuryho hlavě jako vánoční prskavky.

Jestli  se  okamžitě  nevzchopí  a nevrátí  se  do hry,  ten 
zatracenej obojek ho udusí.

Zvedl ruce a popadl články silnými prsty,  stabilizoval 
polohu  a zahákl  nohu  s protézou  kolem  ocelové  uzdy. 
Spodní část  použil  jako páku a zapřel ji  do úseku řetězu 
ubíhajícího  pod  podrážkou  boty,  čímž  uvolnil  sevření 
aspoň do té míry, aby mohl dýchat.

Zabiják se zaklonil jako na vodních lyžích. Protéza se 
pod  tlakem  uvolnila  a umělá  noha  změnila  úhel.  Phury 
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honem  vyhákl  nohu  z řetězu,  pustil  smyčku  na  hrdle 
a napjal krk a ramena. Zabiják odletěl stranou a narazil do 
cihlové zdi budovy chemické čistírny a svou váhou vytáhl 
Phuryho ze země.

Řetěz se na chviličku prověsil.
To stačilo, aby se Phury otočil kolem dokola, zbavil se 

obojku a tasil dýku.
Prudký náraz do zdi bezduchého omráčil. Phury využil 

jeho  momentální  dezorientace  a vyrazil  dýkou  kupředu. 
Ocelová čepel se vnořila hluboko do zabijákova měkkého 
prázdného břicha, ze kterého vytryskl  proud lesklé černé 
krve.

Bezduchý nechápavě sklopil pohled, jako by se během 
hry změnila pravidla, a nikdo ho na to neupozornil. Přitiskl 
si  ruce  k břichu,  aby  ucpal  výtrysk  nasládlé,  zlem 
prosycené tekutiny, ale krvácení nezarazil.

Phury  si  otřel  ústa  rukávem.  Rozhořelo  se  v něm 
chvějivé očekávání.

Bezduchému stačil jeden pohled do jeho tváře a zmatek 
v bledých rysech jeho obličeje vystřídal strach.

„Ty  jsi…,“  zašeptal,  když  se  pod  ním  podlomila 
kolena, „mučitel.“

Phuryho nedočkavost mírně opadla. „Cože?“
„Slyšel jsem… o tobě. Nejdřív mlátíš… pak zabiješ.“
Tak  on  má  u Vyhlazovací  společnosti  reputaci?  Tím 

líp. Je pravda, že už pár měsíců dělá z bezduchých černou 
fašírku.

„Jak víš, že jsem to já?“
„Podle toho… jak se… usmíváš.“
Když se zabiják sesunul na chodník, Phury si uvědomil 

hrůzný škleb, který mu zkřivil rty.
Těžko říct, co je děsivější: že se grimasa objevila anebo 

že si jí sám nevšiml.
Zabiják  najednou  střelil  očima  doleva.  „Díky… 

sakra…“
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Phury  znehybněl.  K levé  ledvině  se  mu  tisklo  ústí 
hlavně  a v nose  ho  podráždil  čerstvý  závan  kojeneckého 
zásypu.

Necelých pět bloků na východ od postranní  uličky seděl 
Rehvenge alias Reverend ve své soukromé kanceláři klubu 
ZeroSum a klel jako pohan. Nejvíc ze všeho se mu hnusí 
inkontinentní  trosky.  Nenávidí  je.  Lidský  muž,  který  se 
kymácel  před  jeho  stolem,  se  právě  pomočil  do  kalhot 
a v okolí poklopce zhanobených džínsů značky Z Brand se 
mu šířila tmavě modrá skvrna.

Jako by mu někdo vrazil do rozkroku houbu nasáklou 
vodou.

„Prokristapána.“ Rehv potřásl hlavou směrem ke svým 
dvěma Maurům, kteří sloužili tomu ubožákovi jako věšák. 
Trez a iAm se tvářili nadmíru znechuceně.

Díkybohu, že černé martensky slouží počuránkovi jako 
mísy na punč. Na koberec neukápne jediná slza.

„Co  sem  udělal?“  vykvikl  chlapík.  Pisklavý  tón 
napovídal,  že  moc  nechybí  a inkontinence  se rozšíří  i na 
další otvor ve spodní části jeho těla. „Nic jsem ne-“

Rehv  ho  přerušil.  „Chrissy  přišla  s opuchlým  rtem 
a samá modřina. Už podruhý.“

„Myslíte, že je to moje práce? Vždyť se ta holka kurví 
pro vás. Mohl to udělat kdo-“

Trez  vznesl  námitku  vůči  jeho  svědectví  tak,  že  mu 
sevřel hlavu obříma rukama a zmáčkl ji jako pomeranč.

Jak bolestné vyjeknutí přešlo v kňourání, Rehv jakoby 
mimochodem sáhl pro nůž z mincovního stříbra ve tvaru 
meče, jímž otvíral dopisy. Rehv vyzkoušel ostrost hrotu na 
svém ukazováku a rychle slízl kapku krve, která se na prstu 
objevila.

„Když jsi  u mě žádal  o práci,“  pokračoval,  „uvedl jsi 
adresu  na  Třiadvacáté  ulici  číslo  třináct  jedenáct.  Tam 
bydlí i Chrissy. Přijížděli jste sem a zase odsud odcházeli 
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společně.“  Když  maník  otevřel  jedno  oko,  Rehv  zvedl 
ruku. „Ano, vím, že to není zakázané. Ale ten prsten na tvé 
ruce – okamžik, proč se ji pokoušíš schovat za zády? Trezi, 
buď tak hodný a polož tu jeho pazouru tuhle na můj stůl, 
prosím.“

Když Rehv zaťukal špičkou nože do desky stolu, Trez 
přistrčil  svalnatého maníka  dopředu,  jako by nevážil  víc 
než  pytel  se  špinavým prádlem.  Bez  sebemenší  námahy 
zploštil jeho ruku před Rehva a podržel ji na místě.

Rehv  se  naklonil  a obkroužil  masivní  prsten  nožem. 
„Víš, Chrissy má na tváři takovej zvláštní šrám. Když jsem 
ho viděl poprvé, vrtalo mi hlavou, od čeho asi je. Ale jak 
tak  koukám,  bude  od  tohohle  prstenu,  co?  Udeřil  jsi  ji 
hřbetem ruky, viď? A tou cetkou jí rozsekl obličej.“

Chlap začal prskat a vzpouzet se, ale Rehv objel nožem 
modrý kámen vsazený v prstenu, pak ho uchopil nakrátko 
a ostrou  špičkou  pohladil  mužovy  prsty  pěkně  jeden  po 
druhém, od kořene až po nehtové lůžko.

Dva  největší  klouby  měl  pohmožděné,  kůži 
nafialovělou a opuchlou.

„Zdá se, žes ji nepraštil jen hřbetem ruky,“ poznamenal 
Rehv, aniž muži přestal přejíždět nožem po prstech.

„Říkala si o –“
Rehvovy pěsti dopadly na stůl tak tvrdě, až telefon na 

desce nadskočil, naklonil se a sluchátko vypadlo z kolébky.
„Neopovažuj se tu větu dokončit.“ Rehv se snažil, aby 

nevycenil zuby, které se mu tlačily na horní ret. „Nebo ti 
nacpu do krku tvý vlastní koule.“

Usvědčený  mizera  se  zase  rozfňukal.  Jeho  nářek 
provázelo  tlumené  pípání,  které  ve  sluchátku  nahradilo 
oznamovací tón. iAm, jako vždy ztělesnění klidu, po něm 
sáhl a vrátil ho na místo.

Maníkovi  ukápla na hřbet  rozplácnuté ruky slza potu 
z jeho  oroseného  čela.  Rehvovi  se  zatím  podařilo 
ovládnout vztek.
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„Takže… O čem jsme to mluvili,  než jsem tě málem 
vykastroval?  Jo,  o rukou.  Ruce…  Mluvili  jsme  o rukou. 
Nevím,  nevím,  co bychom si  počali,  kdybychom neměli 
dvě.  Třeba  by  se  nedalo  řídit  auto  s řadicí  pákou.  A ty 
takové máš, viď? Viděl jsem tu tvou vyfešákovanou acuru. 
Moc pěknej bourák.“

Rehv  položil  ruku  na  naleštěné  dřevo  hned  vedle 
mužovy  ruky,  a jak  vypočítával  význačné  rozdíly  mezi 
nimi, ukazoval na ně nožem na otevírání dopisů.

„Moje ruka je delší než tvoje… a širší. Má i delší prsty. 
Mám  výraznější  žíly.  Ty  máš  tetování…  Co  je  to  za 
obrázek  u kořene  palce?  Hm…  Čínský  symbol  síly.  Já 
mám tetování jinde. Dále… Ty máš světlejší kůži. Sakra, 
vy zedničtí  hoši  byste  se  měli  víc  opalovat.  Bez  bronzu 
vypadáš jako utopenec.“

Když Rehv vzhlédl, vzpomněl si na svou minulost, na 
svou  matku  a na  její  sbírku  modřin  a podlitin.  To  ho 
dohnalo  daleko,  předaleko  od  toho,  co  ona  považuje  za 
řádný život.

„Víš, jaký je mezi námi dvěma největší rozdíl?“ zeptal 
se. „Vidíš? Já nemám oteklé klouby od mlácení ženské.“

Rychlým pohybem pozdvihl  nůž  vysoko  do vzduchu 
a nechal ho dopadnout tak prudce, že špička neprojela jen 
masem. Pronikla až k týkové desce stolu.

Ruka, již probodl, byla jeho.
Člověk se rozječel, ale Rehv nic necítil.
„Ne  abys  omdlel,  ty  nanicovatej  srabe!“  Rehv  si 

odplivl, sotva se mužovy oči protočily v sloup. „Budeš se 
pozorně dívat, aby sis tenhle můj vzkaz zapsal za uši.“

Rehv uvolnil čepel tak, že nadzvedl ruku, až hřbetem 
narazila  na  záštitu  rukojeti,  a vytrhl  nůž  ze  dřeva.  Pak 
zvedl  ruku  do  úrovně  mužových  očí  a s ponurou 
precizností  pohyboval  a otáčel  břitem  tam  a zpět,  až  si 
vytvořil v kůži a kostech nevelký otvor připomínající okno. 
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Když  skončil,  vytáhl  nůž  a opatrně  ho  položil  vedle 
telefonu.

Zatímco mu krev stékala do rukávu a u lokte vytvářela 
loužičku, zadíval se na muže skrz vyříznutý průzor. „Budu 
tě  mít  pořád  na  očích.  Pořád.  Kamkoli  se  hneš.  Jestli 
Chrissy  přijde  s dalšíma  modřinama  od ‚pádu  ve  sprše‘, 
takhle tě provrtám od hlavy k patě. Je to jasný?“

Muž  sebou  trhl  a vyzvracel  se  na  nohavici  svých 
džínsů.

Rehv zaklel. Mohl čekat, že k něčemu takovému dojde. 
Zatracenej násilnickej sráč.

A to  ten  blbeček,  co  si  vyvrhl  částečně  strávené 
těstoviny na martensky plné moči, ani neví, čeho je Rehv 
schopen. Stejně jako všichni ostatní lidé v klubu netuší, že 
šéf ZeroSum není jenom upír, ale symphath. Ten vůl by si 
nadělal do kalhot, a to by teprve byl hnus. Už teď je jasné, 
že nemá pleny.

„Tvoje  auto  je  ode  dneška  moje,“  prohlásil  Rehv. 
Natáhl se k telefonu a zavolal provoznímu klubu. „Považuj 
to za splátku i s úrokama a jako pokutu za to, žes mě v baru 
okrádal o hotovost. Proto ti dávám padáka. Dál za to, žes 
šmelil s heroinem přes mou soukromou zásilkovou službu. 
A mimochodem,  až  budeš  příště  sklízet  úrodu  na  poli 
druhých,  neoznačuj  ty  svý  zatracený  sáčky  stejným 
znakem,  jakej  máš  na  bundě.  Díky  tomu  je  snadný 
uhodnout, kterej tchoř loví v mým revíru. A jak jsem řekl. 
Jestli  se  ta  moje  dáma  dostaví  na  šichtu  třeba  jen 
s ulomeným  nehtem,  přijdu  k tobě  na  návštěvu.  Teď 
vypadni  z mý kanceláře  a ať tě  v tomhle  klubu už nikdy 
nevidím.“

Když ho vyhazovači popadli za flígr a vedli ke dveřím, 
maník byl tak vyjevený, že se nezmohl na slovo.

Rehv  znovu  praštil  pěstí  do  stolu,  aby  si  získal 
pozornost.
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Mauři  se  zastavili  a mládenec  s nimi.  Člověk  byl 
jediný, kdo se ohlédl  přes rameno.  V očích se mu zračil 
čirý děs.

„Ještě  něco,“  ucedil  Rehv.  Stroze  se  usmál  a přitom 
dbal,  aby  neodhalil  špičky  tesáků.  „Jestli  dá  Chrissy 
výpověď,  dospěju  k závěru,  žes  ji  k tomu  přinutil  ty, 
a podám  si  tě  pro  ušlý  zisk.“  Naklonil  se  nad  stůl. 
„A pamatuj  si,  že  peníze  nepotřebuju.  Jsem  sadista 
a ubližovat lidem mi působí plezír. Příště si ukrojím podíl 
z tvýho masa místo z tvý prkenice nebo z toho, co parkuje 
u tebe na příjezdový cestě. Klíče. Trezi?“

Maur  vrazil  ruku  do  zadní  kapsy  mužových  džínsů 
a hodil Rehvovi kroužek se klíčky.

„S techničákem si nedělej starosti,“ dodal Rehv, když je 
chytil.  „Tam,  kde  ta  tvoje  kára  skončí,  nepotřebujeme 
papírování ani převod vlastnictví. Zatím nashle.“

Když  se za trojicí  zavřely dveře,  Rehv se zadíval  na 
útlý svazek klíčů.  Na visačce bylo  logo státní  univerzity 
SUNY New Paltz.

„Co je?“ řekl, aniž zvedl hlavu.
Xhexin  tlumený  hlas  vycházel  z tmavého  kouta 

místnosti,  odkud  vždycky  sledovala,  co  se  v kanceláři 
šustne.  „Jestli  to  udělá  ještě  jednou,  chci  si  ho  vzít  do 
parády sama.“

Rehv sevřel v dlani klíče a opřel se v židli. I kdyby jí to 
nedovolil,  věděl, že šéfová jeho ochranky by toho lumpa 
rozsekala  na  padrť.  Xhex  není  jako  ostatní  jeho 
zaměstnanci. Xhex není jako nikdo jiný.

Vlastně to není tak docela pravda. Je jako on. Poloviční 
symphathka.

Nebo v tomto případě poloviční sociopatka.
„Dávej mi pozor na tu holku,“ řekl. „Jestli ji ten hajzl 

zase označkuje tím svým prstenem, hodíme si čtvrťákem 
o to, kdo si ho podá.“

70



„Budu  dávat  pozor  na  všechny  tvoje  holky.“  Xhex 
zamířila  ke  dveřím  ladnými  pohyby  šelmy.  Má  postavu 
jako chlap, vysokou a samý sval, ale ne hranatou. Nehledě 
na  účes  ve  stylu  Annie  Lennox,  pevné  tělo,  černé  tílko 
a přiléhavé  kožené  kalhoty,  není  žádná  drsná  mužatka. 
Kdepak. Xhex je smrtící  jiným způsobem: rychlá,  rázná, 
elegantní.

A s gustem mlátí grázly do krve.
„Je první úterý v měsíci,“ dodala, když položila ruku na 

kliku.
Jako by to nevěděl. „Odcházím za půl hodiny.“
Dveře se  otevřely a zase zavřely,  hluk z klubu krátce 

pronikl dovnitř a vzápětí odumřel.
Rehv zvedl dlaň. Krvácení ustává a otvor se zacelí za 

dvacet minut. Do půlnoci nebude po ráně ani stopa.
Vybavil  si  okamžik,  kdy ruku propíchl.  Mít necitlivé 

tělo je zvláštní druh ochrnutí. I když se pohybuje, nevnímá 
váhu oděvu, neví, jestli mu boty nejsou těsné, ani zda terén 
pod nohama je nerovný nebo kluzký.

Spojení s vlastním tělem mu chybí, ale buď bude brát 
dopamin a vyrovná se s vedlejšími účinky, nebo se vydá na 
milost temné stránce své povahy. V tom souboji by možná 
nezvítězil.

Rehv uchopil hůl a pomalu se zvedl ze židle. Vzhledem 
k ochrnutí má potíže s rovnováhou a potýká se s gravitací, 
a než dokulhal k tajnému vstupu ve zdi, trvalo to déle, než 
by  mělo.  Když  stanul  přede  dveřmi,  položil  ruku  na 
vystouplý čtverec a panel o velikosti dveří se vysunul. Jako 
ve Star Treku, pomyslel si.

Ložnice s koupelnou v černé, která se za ním objevila, 
byla jednou ze tří Rehvových skrýší, ale zdejší sprcha mu 
z nějakého  důvodu  vyhovuje  nejvíc.  Možná  proto,  že 
k vytopení  celého  bytu  na  tropickou  teplotu  stačí  pustit 
vodu.

A když je jednomu věčně zima, je to k nezaplacení.
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Svlékl se, roztočil kohoutek sprchy, a zatímco čekal, až 
bude proud dostatečně horký, rychle se oholil. Jak přejížděl 
strojkem po tváři, muž, který se na něj díval ze zrcadla, byl 
stejný jako jindy.  Krátké číro.  Fialkové oči.  Tetování  na 
prsou a na břiše. Mezi stehny volně visící dlouhý penis.

Při  pomyšlení  na  to,  kam musí  ten  večer  jet,  se  mu 
změnilo  vidění  a barvy  postupně  nahradila  rudá  mlha. 
Nepřekvapilo  ho  to.  Násilí  osvobozuje  jeho  temnou 
povahu. Jako by položili jídlo před hladovějícího. A před 
chvílí v kanceláři okusil jen nepatrné sousto.

Za  normální  situace  by  byla  na  řadě  další  dávka 
dopaminu.  Tenhle  chemický  zachránce  v něm  tlumí 
nejhorší  nutkání  symphatha a oplátkou  za  ně  nabízí 
podchlazení, impotenci a necitlivost. Vedlejší účinky jsou 
zatraceně zlé, ale nedá se nic dělat. Lži vyžadují údržbu.

A činy jakbysmet.
Jeho vyděrač vyžaduje činy.
Zakryl si penis dlaní, jako by ho chtěl chránit před tím, 

co  bude  muset  dnes  v noci  udělat,  přistoupil  ke 
sprchovému  koutu  a vyzkoušel  teplotu  vody.  Přestože 
vzduch zhoustl párou a začínalo se obtížněji dýchat, proud 
nebyl tak horký, jak by si Rehv představoval. Ostatně jako 
nikdy.

Volnou rukou si promnul oči. Rudá clona přetrvávala. 
A to je dobře. Je lepší setkat se s vyděračem za rovných 
podmínek. Zlé k zlému. Symphath k symphathovi.

Rehv  se  postavil  pod  proud  vody,  která  z něj  ihned 
spláchla  prolitou  krev.  Už  když  se  mydlil,  připadal  si 
nečistý. Skrz naskrz prohnilý. Než začne svítat, ten pocit se 
ještě prohloubí.

Dobře ví, proč si jeho holky pouštějí po šichtě v šatně 
tak horkou vodu. Prostitutky horkou vodu zbožňují. Mýdlo 
a vodu. Někdy pomohou přečkat  noc jen tyhle  dvě věci. 
A možná ještě žínka.
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Kapitola šestá

ohn  sledoval  Cormii,  jak  pobíhá  a poskakuje  po 
trávníku.  Bílé  roucho za ní vlálo zároveň jako prapor 

i křídla.  Netušil,  jestli  Vyvolené  smějí  takhle  bezuzdně 
a naboso  skotačit,  a měl  dojem,  že  Cormia  porušila 
pravidla.

J

A on jí to upřímně přeje. Je na ni úžasný pohled. Ačkoli 
ji obestírá noc, neztrácí se ve tmě. Je jako světluška, jako 
zářící roztančený bod na pozadí hustého lesa na obzoru.

Tohle by měl vidět Phury, napadlo Johna.
Pípání  mobilu  mu  ohlásilo  příchod  textové  zprávy; 

John vyndal přístroj z kapsy. Píše mu Qhuinn: muze te fritz  
fofrem  hodit  k blayovi?  jsme  pripraveni. John  obratem 
odepsal: O.K.

Vrátil  BlackBerry  na  místo  a zamrzelo  ho,  že  se 
nemůže dematerializovat. Novopečený upír se o to poprvé 
smí  pokusit  až  několik  týdnů  po  proměně  a Blayovi 
i Qhuinnovi  jde  mizení  a zhmotňování  jedna  radost. 
Kdežto  on?  Je  to  stejné,  jako  když  začínal  s bojovým 
výcvikem  a byl  ze  všech  nejpomalejší,  nejslabší 
a nejničemnější.  Dotyčný  se  musí  usilovně  soustředit  na 
místo, kam se chce dostat, a vůlí se tam přenese. Tak praví 
teorie.  A John? Strávil  spoustu času se zavřenýma očima 
a obličejem  zkřiveným  koncentrací  ve  snaze  přimět 
molekuly  těla,  aby  se  přesunuly  na  opačnou  stranu 
místnosti, ale vždycky zůstal trčet na místě. Než se tenhle 
trik uspokojivě zvládne, někdy prý trvá nácvik i celý rok 
po proměně – ale co když jemu se to nikdy nepodaří?
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V tom případě si bude muset udělat zatracenej řidičák. 
Díky  tomu  věčnému  doprošování  si  připadá  zase  jako 
dvanáctiletej kluk. Fritz je sice skvělý řidič, ale John chce 
být  konečně  chlap  se  vším  všudy,  a ne  zásilka,  kterou 
doggenové dopravují sem a tam.

Cormia se naposledy zatočila a běžela zpátky k domu. 
Když se zastavila před Johnem, její bělostná říza jako by 
chtěla v tom nespoutaném vlání pokračovat, a chvíli trvalo, 
než se bohatě zřasené záhyby přestaly vlnit. Cormia rychle 
oddychovala,  tváře  měla  rudé  jako  pivoňka  a úsměv 
zářivější než úplněk.

S rozpuštěnými  plavými  vlasy,  zdravě  zrůžovělým 
obličejem  a očima  projasněnýma  spokojeností  vypadala 
jako kterákoli obyčejná lidská dívka. John by si ji klidně 
dokázal  představit  usazenou  na  kárované  dece  na  letní 
louce,  v jedné  ruce  porci  jablečného  koláče,  ve  druhé 
sklenici  citronády… a na sobě červeně a bíle  kostkované 
bikiny.

Fajn. Tak to nebylo fér.
„Na zahradě se mi líbí,“ řekla.
A ty se líbíš zahradě, napsal a ukázal jí to.
„Škoda, že jsem nešla ven dřív,“ zalitovala. Rozhlédla 

se  po  růžových  keřích  vroubících  terasu.  Když  jí  ruka 
zabloudila  k hrdlu,  Johna  napadalo,  že  se  možná  touží 
květin dotknout, ale brání jí v tom zdrženlivost.

Odkašlal si, aby mu věnovala pozornost.  Jestli chceš,  
jednu si utrhni, napsal.

„To… to bych moc ráda.“
Blížila  se  k růžím  s rukama  podél  boků,  pomalu 

a váhavě, jako by to byly plaché laně, které by se mohly 
vylekat.  Zamířila  rovnou  k bledě  levandulovým,  aniž 
věnovala jediný pohled rudým a jasně žlutým květům.

Než  stačil  John  dopsat:  Dej  pozor  na  trny, Cormia 
natáhla ruku, vyjekla a honem ucukla. Na konečku prstu se 
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jí  perlila  kapka  krve,  již  šero  a kontrast  se  světlou  pletí 
zbarvily do černa.

Než si John uvědomil, co dělá, sklonil se a přitiskl na 
ranku rty. Rychle krev vysál a prst olízl, ohromený jednak 
svým činem a jednak lahodnou chutí.

Podvědomí mu připomnělo, že se potřebuje nakrmit.
Do háje.
Napřímil  se  a zadíval  se  na  Cormii.  Stála  jako 

zkamenělá a třeštila oči.
Omlouvám se, napsal.  Nechtěl  jsem,  aby sis  ušpinila  

šaty.
Lež jako věž. Chtěl vědět, jak chutná její krev.
„Já…“
Jen ji utrhni, ale dávej pozor na trny.
Přikývla a zkusila  to  znovu.  Měl podezření,  že  dílem 

proto, že růži moc chce, a dílem proto, aby vyplnila nastalé 
rozpačité ticho.

Vybrala si dokonalý exemplář, s pootevřeným stříbřitě 
nachovým poupětem, které, soudě podle velikosti, rozkvete 
do velikosti grapefruitu.

„Děkuji,“  hlesla.  Už  se  chystal  odpovědět  Za  málo,  
když mu došlo, že dík neplatí jemu, ale mateřské rostlině.

Cormia  se  k němu  otočila.  „V domě  jsem  viděla 
květiny ve skleněných nádobách s vodou.“

Seženeme nějakou vázu, napsal John.  Tak se říká těm 
nádobám.

Vyvolená přikývla a vykročila k francouzským dveřím 
vedoucím  do  biliárového  salonku.  Než  vešla  dovnitř, 
ohlédla  se.  Pohledem  objímala  zahradu  jako  milence, 
kterého už nikdy neuvidí.

Někdy  to  můžeme  zopakovat, napsal  John  do  bloku. 
Chtěla bys?

Po  jejím  krátkém  přitakání  mu  s ohledem  na  to,  co 
právě provedl, spadl kámen ze srdce. „Moc ráda.“
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Nebo  se  můžeme  podívat  na  nějaký  film.  Nahoře,  
v promítacím sále.

„V promítacím sále?“
Zavřel dveře. To je místnost určená ke sledování filmů.
„Můžeme si nějaký film pustit teď hned?“
Odhodlání v jejím hlase ho přimělo přehodnotit  první 

dojem,  jaký  na  něj  udělala.  Upejpavá  rezervovanost  je 
součástí výchovy, ne Cormiiny osobnosti.

Musím odejít. Ale něco si pustíme zítra. Platí?
„Dobře. Hned po Prvním jídle.“
Vida.  Pokora  skutečně  nepatří  k jejím  přirozeným 

vlastnostem. Jak asi zvládla výchovu Vyvolených? Muselo 
to  pro  ni  být  zatraceně  těžké.  Mám  školu,  takže  až  po  
vyučování.

„Ano. A ráda bych se dověděla víc o všem, co je tady.“ 
Její  úsměv  prozářil  biliárový  salonek  jako  planoucí 
pochodeň,  a když  se  zatočila  na  jedné  noze,  John  si 
vzpomněl na baletku na víku hrací skříňky.

Vysvětlím ti a předvedu, cokoli budeš chtít.
Zastavila se. Uvolněné kadeře se jí měkce rozvlnily na 

zádech.  „Děkuji,  Johne  Matthewe.  Budeš  mi  dobrým 
učitelem.“

Vzhlédla k němu. V tu chvíli nevnímal její obličej ani 
tělo, ale barvy, jež jí zdobí: červeň ve tvářích a na rtech, 
levandulový  odstín  květu  v ruce,  jasnou  zeleň  duhovek, 
světlou žluť vlasů.

Kdovíproč  ji  v duchu porovnal  s Xhex.  Xhex je  letní 
bouře  s tóny  černé  a ocelově  šedé,  tajemná  síla,  jejíž 
smrtonosné  účinky  neoslabí  ani  přísné  sebeovládání. 
Cormia  je  jako  slunečný  den  v jasných  barvách  duhy, 
ztělesněná vroucnost.

S rukou na srdci se jí uklonil a odešel. Cestou do svého 
pokoje mudroval, jestli má raději bouři nebo sluneční záři.

Pak si uvědomil, že ani jedno se mu nenabízí, takže na 
tom vlastně nesejde.

76



Pan  D stál  v uličce  s hlavní  devítky  přitisknutou  k boku 
bratra,  ostražitý  jako  toulavá  kočka.  Bylo  by  mnohem 
efektivnější  přiložit  ústí  pistole  k upírovu  spánku,  ale 
k tomu by potřeboval  skládací  schůdky.  Na mou duši,  ti 
prevíti jsou jako golemové.

Ve srovnání s nimi byl starej dobrej bratránek Tommy 
jako  plechovka  Gambrinusu.  A stejně  snadno 
recyklovatelnej.

„Máš háro jako holka,“ prohlásil pan D.
„A ty páchneš jako Hellada. Já se aspoň můžu ostříhat.“
„Používám Old Spice.“
„Příště vyzkoušej něco silnějšího. Třeba prasečí kejdu.“
Pan D zatlačil na hlaveň. „Klekni si. Ruce dej za záda 

a hlavu dolů.“
Necouvl ani o píď, a než vyrukoval s ocelovými pouty, 

počkal,  až  bratr  poslechne.  Nehledě  na  ten  úchylný 
zženštilý  účes  si  takový  úlovek  rozhodně  nesmí  nechat 
pláchnout,  a nejen  proto,  že  polapení  bratra  je  pro 
Společnost  jako  druhé  Vánoce.  Pan  D  drží  v šachu 
chřestýše a moc dobře si to uvědomuje.

Nahmatal pouta u opasku a –
Misky vah se zhouply tak rychle,  že nestačil  říct  ani 

popel.
Bratr se otočil na jednom koleni a dlaní udeřil zespodu 

do hlavně pistole.  Pan D reflexivně stiskl spoušť a střela 
vzlétla k obloze, pánubohu do oken.

Než výstřel dozněl, pan D se ocitl na zádech, omráčený 
a vyjevený – a  zase  bez  kovbojského  klobouku,  který  se 
mu při pádu svezl z hlavy.

Bratr  si  ho  měřil  chladnýma  očima,  jimž  nedodaly 
jiskru ani jasně žluté duhovky. A není divu. Sotva se bude 
culit,  když  ho  pan  D  ještě  před  vteřinkou  držel  pistolí 
v šachu.

Bratr zvedl pěst nad hlavu.
Tak tohle bude bolet.
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Pan  D  zareagoval  okamžitě.  Vysmekl  rameno  ze 
sevření upírovy pracky, hodil sebou na bok, pokrčil kolena 
a snožmo kopl bratra do pravého lýtka.

Něco prasklo a… propána… tomu hromotlukovi ulítlo 
kus nohy! Jak mu kožené kalhoty od kolene dolů splaskly 
jako děravá meruna, ztratil rovnováhu a skácel se tváří na 
zem jako podťatý. Na úžas a plané úvahy však nebyl čas.

Pan  D  se  odkulil  stranou  a vrhl  se  na  ležícího. 
Zatraceně  dobře  věděl,  že  jestli  teď  nestanoví  jasná 
pravidla,  má  to  předem  spočítané.  Přehodil  přes  bratra 
nohu, nabral do hrsti jeho fajnový vlasy, prudce za ně trhl 
a volnou rukou hmatal po noži.

Ale z pouzdra už ho nevytáhl. Bratr pod ním se splašil, 
odlepil se od asfaltu a vztyčil  se. Pan D mu zahákl nohy 
kolem těla a obemkl paží krk silný jako jeho stehno –

Ve  zlomku  vteřiny  se  s ním  zeměkoule  prudce 
naklonila a… a do háje: bratr se vrhl zády na zem a přitom 
si podestlal panem D, který se ho pořád držel jako klíště.

Jako by se mu na hruď skácel žulový náhrobek.
Náraz  do  hlavy  ho  na  chvilku  omráčil.  Bratr 

samozřejmě využil příležitosti, uhnul stranou a vrazil loket 
panu D do žaludku. Pan D vyhekl a začal nasucho dávit, 
ale přesto stačil zahlédnout, jak se bratr vztyčil na kolena 
a tasil černou dýku.

Pan  D  věděl,  co  přijde.  S lítostí  ho  napadlo,  že  byl 
velitelem  bezduchých necelé  tři  hodiny  a že  se  v tak 
významné pozici nepředvedl v nejlepším světle.

Ale  místo  rány do srdce  cítil,  jak  mu  bratr  vytahuje 
košili  z kalhot.  Když do tmy zasvítilo  jeho bledé břicho, 
v hrůze vzhlédl.

To  je  přece  bratr,  který  svou  oběť  nejdřív  vykuchá 
a pak teprve pošle k pánu. To znamená, že zubatá si pro 
pana D hned tak nepřijde. Umírání bude dlouhé a krvavé. 
Jistě,  není  to  Zhoubce,  ale  tenhle  prevít  mu  štreku 
k nebeské bráně jaksepatří znepříjemní.
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Bezduší jsou  sice  mrtví,  ale  bolest  cítí  stejně  jako 
všichni lidi.

Phury by měl popadat dech a hledat spodní část pravé nohy 
a ne si se zakrslým zabijákem hrát na Sweeneyho Todda. 
Vzhledem  k tomu,  že  měl  před  pár  minutami  namále 
a díval se smrti takřka do očí, by bylo rozumné, kdyby si 
z toho  vzal  ponaučení  a vypařil  se  z uličky  dřív,  než  se 
dostaví nepřátelské posily.

Ale kdepak. Když odhalil  bezduchému břicho, cítil tak 
povzbuzující  žár  provázený  stejným  netrpělivým 
očekáváním,  s jakým vchází  do svého pokoje se  sáčkem 
plným  červeného  kouře  a s vědomím,  že  příštích  deset 
hodin nikam nemusí.

Je jako ten feťák, co odtud vzal roha, poháněný vidinou 
nadcházejícího rauše.

Napjatou  předtuchu  přerušil  čaroděj,  jako  by  přízrak 
přivábilo vzrušení. Touhle řezničinou se výrazně odlišíš od  
ostatních,  ovšem jinak jsi prachobyčejný ztroskotanec,  je  
to  tak?  Pocházíš  z vážené  a urozené  rodiny – kterou  jsi  
zklamal. Tak do toho, kamaráde.

Phury  se  zaměřil  na  odhalené,  nepřirozeně  bledé 
břicho,  na  dýku,  již  svíral  v ruce,  a natáhl  do  sebe 
podnětný,  posilující  děs  bezduchého.  Sotva  se  uklidnil, 
zkřivil  mu rty úsměv. Tentokrát to vyjde.  Zaslouží si to. 
Ví,  že  to,  co  bude  následovat,  co  má  v úmyslu  provést 
s tímhle  služebníkem  Zla,  ho  alespoň  na  chvíli  zbaví 
zmatku, způsobeného čarodějem.

Týrání nepřítele ho uzdravuje. I když jen dočasně.
Přiložil dýku ke kůži bezduchého a –
„Neopovažuj se!“
Phury  se  ohlédl.  V ústí  uličky  stálo  jeho  dvojče, 

mohutný  temný  stín  s nakratičko  ostříhanými  vlasy.  Do 
tváře mu vidět nebylo a ani to nebylo nutné. Vztek se z něj 
šířil v mocných pulzujících vlnách.
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Phury  zavřel  oči  a polkl  vzdorný  hněv.  Kristepane, 
připadá si oloupený. Správně: podvedený a ošizený.

V rychlé  retrospektivě  mu prolétlo  myslí,  kolikrát  po 
něm Zsadist  žádal,  ať  ho  zřídí  tak,  až  bude  mít  obličej 
rozbitý  do  krve.  A teď  mu  připadá  tohle  laškování 
s bezduchými špatné?  O co  mu  jde?  Zabiják  má 
nepochybně  na  svém  kontě  spoustu  životů  nevinných 
civilistů.  Oč je to horší  než chtít  po pokrevním bratrovi, 
aby vás rozsekal na kaši, ačkoli víte, že mu pak bude zle od 
žaludku a na pár dní to vyřadí jeho mozek z provozu?

„Zmiz  odsud,“  obořil  se  na  něj  Phury  a přidržel 
bezduchého, který se začal svíjet. „To je moje věc. Tobě do 
toho nic není.“

„To jsi na omylu, A slíbils mi, že s tím přestaneš.“
„Nepleť se do toho, Z, a odejdi.“
„Aby tě odrovnaly posily?“
Zabiják v Phuryho sevření sebou začal zmítat, a protože 

byl  šlachovitý  a mrňavý,  málem  se  mu  podařilo 
vyklouznout.  Tak  to  prr,  ty  prevíte,  pomyslel  si  Phury. 
O svou trofej  nepřijde.  Než si uvědomil,  co dělá,  zabořil 
dýku do bílého břicha a protáhl čepel vnitřnostmi.

Bezduchý ječel  hlasitěji,  než  Zsadist  klel,  ale  v tom 
okamžiku nevzbuzoval  v Phurym ani  jeden zvuk výčitky 
svědomí. Už má všeho a všech po krk, včetně sebe samého.

Výborně, předl čaroděj. Tak se mi líbíš.
Vzápětí  po  něm  Zsadist  skočil,  vykroutil  mu  dýku 

z ruky  a odhodil  ji  daleko  do  uličky.  Bezduchý omdlel 
bolestí.  Phury  vyskočil,  připravený  postavit  se  svému 
dvojčeti.

Naneštěstí zapomněl, že mu chybí kus pravé nohy.
Jak se bokem kácel  na cihlovou zeď, napadlo ho,  že 

musí vypadat zpitý namol, a to ho dohřálo ještě víc.
Zsadist zvedl protézu a hodil mu ji. „Nasaď si to.“
Phury  chytil  náhradu  jednou  rukou  a svezl  se  po 

chladné drsné vnější stěně budovy chemické čistírny.
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Zatraceně. Do hajzlu. Tohle se nemělo stát. A teď bude 
mít na krku navíc svého bratra, který mu to dá jaksepatří 
sežrat.

Proč  si  Zsadist  nevybral  jinou  uličku?  Anebo  klidně 
tuhle, ale někdy jindy?

Bože, potřeboval jsem to jako sůl, pomyslel si Phury. 
Kdyby čas od času nedal průchod vzteku, zešílel by, a kdo 
jiný  než  Z s těmi  svými  masochistickými  sklony  to  má 
pochopit? Mizera jeden.

Zsadist tasil dýku, odeslal prvního  bezduchého zpátky 
k Omegovi a pak zůstal stát nad sežehnutým místem.

„Páchne  to  tu  jako  v konírně,“  řekl  Zsadist  ve  Staré 
řeči.

„To  je  nová  značka  jejich  kolínský,“  zahučel  Phury 
a promnul si oči.

„Řekl bych, že byste měli přehodnotit situaci,“ ozval se 
přidušený hlas s texaským přízvukem.

Zsadist se otočil a Phury zvedl hlavu. Mrňavý zabiják 
se zmocnil své pistole. Měl na mušce Phuryho a upíral oči 
na Zsadista.

Ten v odpovědi namířil na nemrtvého svůj SIG.
„Jedeme v tom všichni,“ mínil mrňous, se zaúpěním se 

sklonil  a zvedl  ze  země  kovbojský  klobouk.  Narazil  si 
stetson  na  hlavu  a volnou  ruku  si  zase  přitiskl  k břichu. 
„Když  mě  odpráskneš,  zmáčknu  spoušť  a oddělám tuhle 
tvýho kámoše.  Když  ho zastřelím,  ty to  našiješ  do mě.“ 
Zhluboka se nadechl  a znovu zasténal.  „Hádám,  že jsme 
uvízli na mrtvým bodě, a nemáme všechen čas světa. Jeden 
výstřel už padl, a bůhví, kdo všechno ho slyšel.“

Texasan  má  pravdu.  Centrum  Caldwellu  po  půlnoci 
není Údolí smrti v pravé poledne. Všude jsou mraky lidí, 
a zdaleka ne všichni v rauši nebo opilí do němoty. Kromě 
toho jsou v terénu poldové. A řadoví upíři. A další bezduší. 
Ulička je sice odlehlá, ale je v ní jen relativní soukromí.

A je vymalováno, příteli, utrousil čaroděj.
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„Do háje,“ ucedil Phury.
„Ano,  pane,“  hlesl  bezduchý.  „Obávám se,  že přesně 

tam míříme.“
Jako naschvál se rozječela policejní siréna a blížila se.
Nikdo  se  nepohnul,  ani  když  se  za  rohem  objevil 

hlídkový vůz a vjel do uličky. Už je to tak. Když se Phury 
rval  s tím  Johnem  Waynem  a bouchačka  toho  prcka 
spustila,  někdo  zaslechl  výstřel,  přivolal  policajty 
a nasměroval je po zvuku.

Nehybný  výjev  mezi  vysokými  zdmi  okolních  domů 
ozařovaly jen reflektory vozu, který se prudce a s kvílením 
pneumatik zastavil.

Rozlétly se dvoje dveře. „Odhoďte zbraně!“
Ospalá řeč  bezduchého skoro splývala s tichým letním 

vzduchem.  „Vy  dva  se  o ně  dokážete  postarat,  nemám 
pravdu?“

„Radši bych se postaral o tebe,“ zavrčel Z.
„Odhoďte zbraně, nebo začneme střílet!“
Phury  se  bez  průtahů  úkolu  ujal.  Uvedl  policisty  do 

polovičního  transu a toho vpravo přinutil,  aby se sklonil 
k palubní desce a zhasl čelní světla.

„Jsem vám hluboce zavázán,“ řekl  bezduchý, který se 
odšourával  uličkou.  Držel  se  zády u zdi,  zrak upřený na 
Zsadista,  pistoli  na  Phuryho.  Když  míjel  policisty, 
nejbližšímu z nich sebral pistoli. Shodou okolností to byla 
žena a devítku mu vydala bez sebemenšího odporu.

Zabiják ji namířil na Zsadista. Teď, když měl obě ruce 
zaměstnané,  černá  krev  mu  vytékala  z útrob  volným, 
hustým proudem.  „Odpráskl  bych  vás  oba,  ale  to  byste 
nemohli  provádět  ty  svoje  kouzla  s mozkem  tuhletý 
sehraný  caldwellský  dvojice.  Vypadá  to,  že  protentokrát 
utřu hubu.“

„Proboha…“ Zsadist se zhoupl na patách, jako by se na 
prcka chtěl vrhnout.
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„Neber  boží  jméno  nadarmo,  prosím,“  pokáral  ho 
zabiják, když se dostal na roh, odkud přijelo policejní auto. 
„Přeju pěknej večír, pánové.“

A byl pryč. Pokud se dal do běhu, dusot jeho těžkých 
bot nebylo ani slyšet.

Phury  přiměl  policisty  nasednout  do  vozu  a ženu 
zatelefonovat  na  stanici  a ohlásit,  že  v uličce  nedošlo 
k žádné  rvačce  ani  rušení  veřejného  pořádku.  Jediný 
problém  je  ta  chybějící  pistole…  To  je  zapeklitá  věc. 
Zatracenej  prcek.  Ani  ta  nejhrubší  manipulace  s myslí 
neobjasní, proč se postrádá zbraň.

„Dej jí svoji,“ řekl Zsadistovi.
Phury  zamířil  k policejnímu  autu  a vyprázdnil 

zásobník.  Než  hodil  pistoli  ženě  do  klína,  ani  se  ji 
neobtěžoval  otřít.  Neměl  k tomu  důvod.  Upíři 
nezanechávají usvědčující otisky prstů.

„Ta holka  z toho  bude mít  pěkně zamotanou  palici,“ 
podotkl Zsadist.

Správně.  Pistole  není  její  a je  prázdná.  Phury  se 
nicméně snažil, seč mohl. Vnutil policistce vzpomínku, že 
si zbraň koupila, a když ji vyzkoušela, vyndala zásobník, 
protože  náboje  byly  kazové.  Nebylo  to  nejdokonalejší, 
zejména protože všechny pistole Bratrstva mají upilované 
výrobní číslo.

Vůlí přiměl policistu za volantem, aby zařadil zpátečku 
a vycouval  z uličky.  Načež  hlídku  odeslal  na  policejní 
stanici na kafe.

Když  konečně  osaměli,  Z otočil  hlavu  a zadíval  se 
Phurymu do očí. „Chceš se probudit mrtvej?“

Phury zkontroloval protézu. Poškozená není a běžnému 
provozu  bude  vyhovovat.  Koneckonců  se  jen  uvolnila 
z úponu pod kolenem. Pro boj už ale bezpečná není.

Vykasal  si  koženou  nohavici,  připevnil  náhradu 
a postavil se. „Vrátím se domů.“

„Slyšels mě?“
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„Jo. Slyšel.“ Setkal se s bratrovým pohledem. Od něj ta 
otázka sedí. Touha po smrti poháněla Zsadista do té doby, 
než poznal Bellu. Doslova za pět minut dvanáct.

Zsadist  svraštil  obočí  a zaškaredil  se.  „Padej  rovnou 
domů.“

„Jasně. Rovnou domů. To si piš.“
Když se otočil, Zsadist na něj vyštěkl: „Nezapomněl jsi 

na něco?“
Phurymu se vybavilo, kolikrát byl Zsadistovi v patách 

a snažil  se  zabránit  tomu,  aby jeho bratr  zabil  sám sebe 
nebo  někoho  jiného.  Vybavil  si  dny,  kdy  nemohl  spát 
a trápil se, jestli Z vůbec přežije, protože se odmítal krmit 
od žen svého druhu a umíněně trval na tom, že bude pít jen 
lidskou krev. Pomyslel na nezměrný žal, který ho zaplavil 
při každém pohledu do bratrovy zjizvené tváře.

Pak  si  vzpomněl  na  onu  noc,  kdy  se  postavil  před 
zrcadlo, ostříhal si vlasy a řízl se nožem přes čelo a tvář, 
aby vypadal jako Zsadist. Zaujal bratrovo místo a vydal se 
na  milost  sadistickým  choutkám  pomstychtivého 
bezduchého.

Vzpomněl si, jak si ustřelil nohu, aby je oba zachránil.
Ohlédl  se  přes  rameno.  „Ne.  Pamatuju  si  úplně 

všechno.“
Phury  se  bez  sebemenších  výčitek  dematerializoval 

a znovu se zhmotnil na Obchodní třídě.
Stanul  před  ZeroSum,  v srdci  i mozku  změť  hlasů. 

Táhlo  ho  to  přes  ulici,  a jako  by  byl  předurčený 
k sebedestruktivnímu poslání, neviditelný ukazováček jeho 
závislosti mu poklepal na rameno a přiměl ho přejít silnici.

Pozvání odmítnout nedokázal. A ani nechtěl.
Jak  se  blížil  k hlavnímu  vstupu  do  klubu,  jeho 

nohy – jedna pravá a druhá z titanu – poslechly čarodějovo 
vábení.  Pronesly  ho  předními  dveřmi,  kolem ochrankáře 
střežícího  oddělení  pro  VIP  a stolů  obsypaných  zlatou 
mládeží až do zadní chodby, k Rehvově kanceláři.
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Maurové mu kývli na pozdrav a jeden tiše promluvil do 
skrytého  mikrofonu  v náramkových  hodinkách.  Zatímco 
Phury čekal, zřetelně si uvědomoval, že uvízl v nekonečné 
smyčce, která se neúnavně točí kolem dokola a odvíjí se na 
ní stále stejná zdrcující stopáž. Po každém dalším přehrání 
zabředává  o něco  hlouběji  do  hnilobného  bahna,  odkud 
klíčí  a pnou  se  jedovaté  šlahouny,  jejichž  silné  výhony 
zarůstají jeho duši a stahují ho níž a níž. Míří za zdrojem, 
do zejícího chřtánu pekla, jež je jeho jediným a konečným 
cílem,  a každý  jeho  krok  kupředu  pečetí  smlouvu 
s ďáblem.

Maur  napravo,  Trez,  přikývl  a otevřel  mu  vstup  do 
tmavé  jeskyně,  kde  se  obchoduje  s nepatrnými  kousíčky 
Hádovy říše, uzavřenými v celofánových sáčcích. A Phury 
do ní vešel s nervózní netrpělivostí.

Rehvenge  vystoupil  z tajných  dveří  a upřel  na  něj 
bystré a nepatrně rozčarované ametystové oči.

„Obvyklá dávka už ti došla?“ zeptal se tiše.
Ten  pojídač  hříchů  mi  vidí  až  do  žaludku,  napadlo 

Phuryho.
„Symphath,  pamatuj  si  to.“  Rehv  pomalu  vykročil 

o holi  směrem  ke  stolu.  „Označení  pojídač  hříchů  je 
hanebné a ponižující.  A svou temnou stránku nepotřebuju 
k tomu, abych věděl, jak jsi na tom. Tak kolik toho chceš 
tentokrát?“

Rozepnul  si  dokonale  padnoucí  dvouřadé  sako 
a posadil se na černou koženou židli. Krátké číro měl vlhce 
lesklé, jako by se právě osprchoval, a příjemně voněl směsí 
pánského Cartiera a kořeněného šamponu.

Phurymu vytanul na mysli jiný drogový dealer, a sice 
ten,  který  právě  vydechl  naposled  v uličce,  ten,  který 
vykrvácel  a prosil  o pomoc,  jež  nepřišla.  A že  i když  je 
Rehv oblečený jako ze škatulky,  nezmění  to nic na tom, 
čím se mimo jiné živí.
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Phury sklopil  pohled a uvědomil  si,  že ani jeho oděv 
nezakryje, kým je.

Sakra… chybí mu jedna dýka.
Zapomněl ji v té uličce.
„Jako  obvykle,“  řekl  a vyndal  z kapsy  tisíc  dolarů. 

„Jako obvykle.“
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Kapitola sedmá

ormia  seděla  ve  své  ložnici  laděné  do  krvavě 
červených  tónů,  přesvědčená,  že  výlet  do  zahrady 

odstartoval sled událostí, jejichž vyvrcholení není schopna 
odhadnout. Ví jen to, že ruce osudu přeskupují kulisy za 
sametovou oponou jejího osobního jeviště,  a až se  závěs 
zase roztáhne, objeví se něco netušeného.

C

Nebyla si jistá, zda se jí příští jednání téhle hry bude 
zamlouvat.  Nicméně uvízla v pozici  divačky a nemá kam 
utéct.

Až na to, že to není tak úplně pravda.
Přistoupila ke dveřím, pootevřela je a zadívala se přes 

orientální běhoun k vrcholu hlavního schodiště.
Chodba se sochami je vpravo.
Pokaždé, když vyšla na druhé podlaží, krátce zahlédla 

elegantní  postavy  ve  výklencích  a neubránila  se  úžasu. 
Jejich  formální  vzezření,  strnulé  pózy  a bílá  roucha  jí 
připomínala  Svatyni.  Avšak jejich mužská  nahota pro ni 
byla zcela cizí.

Když  mohla  vyběhnout  ven,  může  si  jít  prohlédnout 
i sochy. Na tom není nic špatného.

Po  špičkách  a bosa  se  vydala  po  běhounu,  minula 
Primalovu ložnici i pokoj Rhage a Mary. Králova pracovna 
naproti schodům byla zavřená a vstupní hala prázdná.

Jako  by  se  chodba  se  sochami  táhla  donekonečna. 
Všechny  stály  u levé  stěny,  každou  ozařovalo  zapuštěné 
stropní  světlo  a střídalo  klenuté  okno.  Napravo,  proti 
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každému  druhému  oknu  byly  dveře,  pravděpodobně  do 
dalších pokojů a ložnic.

Zajímavé.  Kdyby  sídlo  navrhovala  ona,  měly  by 
všechny  ložnice  výhled  do  zahrady.  Takhle – pokud 
odhadla  půdorys  budovy  správně – byly  pokoje  v této 
chodbě  obrácené  k protějšímu  křídlu,  které  uzavíralo 
vzdálenou  stranu  předního  nádvoří.  Ani  to  není  špatné 
řešení,  ale  mnohem  lepší  je  orientovat  okna  ložnice  do 
zahrady a směrem k horám. Aspoň podle jejího názoru.

Cormia  se  zakabonila.  V poslední  době  se  zabývá 
divnými  myšlenkami.  Myšlenkami  na  věci  a lidi, 
a dokonce  ani  její  modlitby  nejsou  vždycky  řádné. 
Nahodilé  postřehy  ji  znepokojovaly,  ale  neumí  si  je 
zakázat.

Snažila se nepřemýšlet  o tom, odkud se berou a co je 
vyvolává, zašla za roh a zastavila se v ústí chodby.

První  socha  zpodobňovala  mladého,  pravděpodobně 
lidského  muže,  oděného  do  zlatého,  bohatě  řaseného 
roucha  splývajícího  z pravého  ramene  k levému  boku. 
Upíral  oči  před  sebe  a mírně  dolů  a měl  usebraný výraz 
v obličeji.  Ani  smutný,  ani  veselý.  Měl  rozložitou  hruď, 
nadloktí silná, avšak štíhlá, ploché břicho, zřetelná žebra.

Další  socha  byla  podobná,  jen  s jinak  uspořádanými 
končetinami.  A třetí  zaujímala  taky  jinou  pozici.  Stejně 
jako čtvrtá… jenže ta byla dočista nahá.

Instinkt Cormii nabádal,  aby ji minula bez prohlídky. 
Zvědavost ji však zadržela a přiměla vzhlédnout.

Mladík byl ve své nahotě úchvatný.
Rozhlédla se. Nikde živá duše.
Natáhla ruku a dotkla  se krku sochy.  Ohromilo  ji,  že 

mramor hřeje,  ale pak si  uvědomila,  že zdrojem tepla  je 
stropní osvětlení.

Vzpomněla si na Primala.
Strávili spolu den v jedné posteli – hned ten první den, 

kdy ji sem přivedl. Musela se ho sama zeptat, jestli za ním 
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může  přijít  do  pokoje  a ulehnout  vedle  něj,  a když  se 
uložili pod přikrývku, zakryla je trnitá deka rozpaků.

Pak  usnula…  a probudilo  ji  obrovské  mužské  tělo 
a tvrdé horké pohlaví, které se jí tlačilo do boku. Byla příliš 
ohromená,  a tak  se  jen  mlčky  podvolila,  když  jí  Primal 
svlékl řízu a nahradil ji svou tíhou a vlastní kůží.

Slova nejsou vždy nezbytná.
Pomalu  pohladila  sochu  po  teplé  hrudi  a zarazila  se 

u bradavky na  plochém prsním svalu.  O něco níž  tvořila 
žebra a žaludek zvlněný vzor. Všechno bylo tak hladké.

Primal má pleť stejně hladkou.
Když sklouzla k boku sochy, rozbušilo se jí srdce.
Chvějivý žár, který ji zaplavil, ale nevyvolal kámen, ale 

Primal,  jehož  se  v duchu  dotýkala.  Pod prsty  cítila  jeho 
tělo. A bylo to jeho pohlaví, ne klín sochy, co ji vyzývalo.

Ruka jí klesla níž a zarazila se na vrcholku stydké kosti.
Hlasité  třesknutí  hlavních  dveří,  které  zalétlo 

z dvorany, oznámilo něčí příchod.
Cormia uskočila od sochy tak rychle, že zakopla o lem 

roucha.
Sotva zaslechla,  jak ke schodišti  směřují  těžké kroky 

a stoupají  do  prvního  patra,  schovala  se  v okenním 
výklenku a vykoukla za rohem.

Na  vrcholu  schodů  se  objevil  bratr  Zsadist.  Byl 
vystrojený do boje, s dýkami na hrudi a pistolí na boku – a 
soudě  podle  semknuté  čelisti  jako  by  doposud  s něčím 
bojoval.

Když jí zmizel z dohledu, uslyšela klepání, nejspíš na 
dveře královy pracovny.

Cormia  potichu  přešla  chodbou  k rohu,  za  nímž  stál 
bratr.

Ozval  se  příkrý  povel,  pak  se  dveře  otevřely  a zase 
zavřely.

Králův  hlas  rezonoval  stěnou,  o kterou  se  opírala. 
„Špatnej večer, Zsadiste? Tváříš se, jako by ti ulítly včely.“
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Hlas  bratra  Zsadista  zněl  zachmuřeně.  „Už  se  tady 
ukázal Phury?“

„Dneska v noci? Pokud vím, tak ne.“
„Zatracenej mizera. Řekl, že míří domů.“
„Tvoje dvojče říká spoustu věcí. Co kdybys mě zasvětil 

do momentální krizové situace?“
Ve snaze  stát  se  neviditelnou  se  Cormia  přitiskla  ke 

stěně a modlila se, aby se na chodbě nikdo neobjevil. Co 
asi Primal provedl?

„Načapal jsem ho, jak vyrábí z bezduchých závitky.“
Král zaklel. „Já myslel, že ti slíbil, že s tím přestane.“
„To slíbil.“
Ozvalo  se  tlumené  zabručení,  jako  by  si  král 

podrážděně mnul oči nebo spánky. „Cos přesně viděl?“
Nastala dlouhá odmlka.
Král ztišil hlas. „Hergot, chlape, vyklop to. Jestli s tím 

mám něco udělat, musím vědět, co se děje.“
„Dobře.  Byl  se  dvěma  bezduchými.  Uvolnila  se  mu 

protéza  a kolem hrdla  měl  stopy po spálení,  jako by ho 
někdo  škrtil  řetězem.  S nožem  v ruce  se  skláněl  nad 
břichem toho bezduchého. Vůbec nevnímal okolí. Kdybych 
nic  neřekl,  ani  by si  mě nevšiml.  Vždyť  jsem mohl  být 
další  zabiják!  A kdybych  byl?  Touhle  dobou by ho buď 
mučili, anebo by bylo dávno po něm.“

„Co s ním mám, sakra, udělat?“
Do Zsadistova hlasu se vloudila tíseň. „Nechci, abys ho 

vyloučil.“
„O tom  ty  nerozhoduješ.  A takhle  se  na  mě  nedívej. 

Uvědom si, že jsem pořád tvůj šéf, kamaráde.“ Rozhostilo 
se ticho. „Kristepane! Mám dojem, že vás dva bysme měli 
odeslat  expres  k nějakýmu cvokaři.  Phury je nebezpečný 
sám sobě i ostatním. Řekls mu něco?“

„Překvapila nás policie –“
„Tak oni se do toho zapletli ještě poldové? Já se z toho 

po-“
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„Proto jsem neměl čas promluvit mu do duše.“
Hlasy se ztišily, až Zsadist řekl o něco hlasitěji: „Umíš 

si představit, jak to s ním zamává? Bratrstvo je celej jeho 
život.“

„To tys mě na to upozornil. Zamysli se, proboha. Týden 
dovolený to nespraví.“

Opět  následovalo  ticho.  „Hele,  musím  zkontrolovat 
Bellu. Ale než Phurymu rozšlapeš hračky, promluv s ním. 
Na tebe dá. A tohle mu vrať.“

Když  něco  těžkého  dopadlo  nejspíš  na  stůl,  Cormia 
vběhla  do  jednoho  z hostinských  pokojů.  Okamžik  nato 
uslyšela Zsadistovy těžké kroky směřující k jeho ložnici.

Je nebezpečný sám sobě i ostatním.
Neuměla si představit, že by Primal týral nepřítele nebo 

se vinou vlastní nedbalosti vystavoval nebezpečí. Ale proč 
by Zsadist lhal?

Určitě nelhal.
Náhle ji přemohlo vyčerpání. Posadila se na roh postele 

a bez zájmu se rozhlédla kolem. Ložnice byla zařízená ve 
stejném  levandulovém  odstínu,  jakým  se  pyšní  její 
oblíbené růže.

Taková krásná barva, pomyslela si a po zádech dopadla 
na podušky.

Vskutku krásná. Ale zjitřené nervy jí neuklidní.

Caldwellské  nákupní  středisko  v předměstské  aglomeraci 
tvoří dvě patra. Z plánku prvního podlaží se dalo vyčíst, že 
rohy tří křídel střeží JCPenney, Lord and Taylor a Macy’s 
a mezi  nimi  se  táhne  řada  dalších  obchodů  s oblečením 
a módními  doplňky  včetně  známých  značek  Hollister, 
H&M,  Express,  Banana  Republic  a Ann  Taylor. 
Nakupující tvořili ze tří čtvrtin teenageři, zbytek připadal 
na  nervózní  mamky  v domácnosti.  Na  podlaží 
s občerstvením  nesměl  chybět  McDonald’s,  KuikWok, 
California Smoothie, Auntie Ann’s či Cinnabon. Otevřené 
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pulty  uprostřed  volného  prostranství  nabízely  pletené 
zboží, mobilní telefony, bižuterii a kalendáře se zvířaty.

Ve vzduchu se vznášel pach zatuchliny a umělé hmoty.
Sakra…
John Matthew nedokázal uvěřit tomu, že je v nákupním 

centru. Inu, cesty osudu jsou nevyzpytatelné.
Od jeho poslední návštěvy získala budova nový kabát 

a odstíny  šedé  nahradilo  karibské  téma  v tónech  růžové 
a mořské zeleně. Moderní zařízení,  od dlaždiček na zemi 
přes  odpadkové  koše  až  po  fontánky  a umělé  rostliny 
v nádobách,  působilo  jako  pěst  na  oko.  Bujaře,  ale 
nevkusně. Jako by si padesátiletý pupkáč oblékl havajskou 
košili.

Všechno bylo jinak. Když tudy John kdysi procházel, 
byl  hubený  sirotek,  jeden  z početné  skupinky  dalších 
nechtěných  dětí.  Teď  má  v puse  tesáky,  boty 
sedmačtyřicítky a mohutné tělo. A každý se mu radši klidí 
z cesty.

Sirotkem je ale pořád.
A když už zabrousil do vzpomínek, zjistil, že ty terénní 

výlety do nákupního střediska si vybavuje docela zřetelně. 
Rok co  rok před vánočními  svátky brala  Nemocnice  sv. 
Františka  své svěřence  do  velkého  světa.  Bylo  to  hodně 
kruté, protože nikdo z nich neměl peníze na to, aby si mohl 
dopřát  některou z lákavých naaranžovaných hraček.  John 
měl  pokaždé  strach,  že  je  odsud  někdo  vyhodí,  protože 
žádné  dítě  neneslo  nákupní  tašku,  která  by  opravňovala 
k použití veřejných záchodů.

Podobné problémy dnes  večer  odpadají,  pomyslel  si, 
a poplácal si zadní kapsu kalhot. V peněžence má čtyři sta 
babek,  které  si  vydělal  papírováním  v kanceláři 
výcvikového centra.

A zatraceně  ho  těšilo,  že  má  co  utrácet  a díky  tomu 
splývá s valícím se davem.

„Zapomněls prkenici?“ zeptal se Blay.
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John zavrtěl hlavou. Mám ji.
Pár  metrů  před  nimi  kráčel  Qhuinn  a měl  podezřele 

naspěch.  Hnal  je  jako  nadmutá  koza  od  okamžiku,  kdy 
vešli  dovnitř,  a když  se  Blaylock  zastavil  před  výlohou 
s audiotechnikou, Qhuinn se netrpělivě podíval na hodinky.

„Jdeme,  Blayi,“  houkl.  „Do  zavíračky  zbývá  jen 
hodina.“

Blay se zamračil: „Co je to dneska s tebou? Jsi pekelně 
nervózní a mlčíš jako zařezanej.“

„Jak myslíš.“
Přidali tedy do kroku. Míjeli partičky teenagerů, kteří 

se drželi u sebe jako ryby v hejnu, rozdělení podle druhu 
a pohlaví:  holky se nemísily s kluky;  gothická subkultura 
nesplývala  se  studenty obchodní  akademie.  Hranice  jsou 
ostře  vymezené  a John  si  vzpomněl,  že  není  radno  je 
překračovat. Sám do žádné party nikdy nepatřil, a tak mohl 
ostatní nerušeně pozorovat.

Qhuinn  se  zastavil  před  obchodem Abercrombie  and 
Fitch.  „Ležérní  městskej  styl  ti  nesedne.  Jdeme sem,  do 
A&F. Tady si určitě něco vybereš.“

John pokrčil  rameny  a naznačil:  Stejně  si  myslím,  že  
žádný nový hadry nepotřebuju.

„Máš dvoje levisky, čtyři trička a jedny adidasky. A tu 
flísovou  mikinu.“  Flísová  mikina vyslovil  Qhuinn  se 
stejným odporem, jako by ucedil „přejetá veverka“.

Taky mám sportovní soupravu.
„S tou  se  určitě  dostaneš  na  obálku  For  Men. 

Proboha…“ Qhuinn vešel do obchodu. „Jdeme na to.“
John  a Blay  ho  následovali.  Uvnitř  halasila 

reprodukovaná hudba, kam dohlédli, všude tyčové věšáky, 
police s oděvy a na stěnách plakáty manekýnů: dokonalých 
mladých mužů v tmavých oblecích a bílých košilích.

Qhuinn  se  začal  probírat  pestrou  paletou  košilí  na 
ramínkách  s mnohoznačnou  nechutí,  jako  by  si  něco 
podobného mohl vzít na sebe nanejvýš jeho děda. Nebylo 
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divu. On očividně odpovídal „ležérnímu městskému stylu“: 
silný  řetěz  na boku modročerných  džínsů,  tričko  značky 
Affliction  s obrázkem  lebky  a křídel  na  zádech,  vysoké 
černé boty velké jako hlava, k tomu tmavé vlasy vyztužené 
gelem do ostnů a sedm kovových cvoků v ušním boltci, od 
lalůčku až skoro na vrchol chrupavky.

John měl podezření, že má piercing i jinde. Ale některé 
skutečnosti o kámoších prostě vědět nemusíte.

Blay,  který s nabídkou skvěle ladil,  se od nich odtrhl 
a zamířil  k pultu  se  stylově  omšelými  džínsy,  které  mu 
zřejmě  padly  do  oka.  John  se  držel  zpátky  a víc  než 
oblečení ho zaujalo, že po nich ostatní zákazníci pokukují. 
Pokud si je vědom, lidi upíry necítí, ale oni tři si kdovíproč 
získali spoustu pozornosti.

„Potřebujete poradit?“
Otočili  se.  Prodavačka,  která  je oslovila,  byla  vysoká 

jako Xhex, ale to bylo zhruba to jediné, co u obou dívek 
sneslo srovnání. Na rozdíl od žen v Johnových fantaziích 
byla tahle ztělesněním ženskosti a očividně trpěla jakousi 
nervovou poruchou, která úzce souvisí s vlasy, protože bez 
ustání pohazovala hustou kudrnatou hřívou a navíjela si na 
prsty tmavě hnědé pramínky.  Její profesionální projev to 
ani trochu nepošramotilo a manipulaci s kadeřemi zvládla, 
aniž přepadla do bedny se zlevněnými tričky.

John musel uznat, že to na něj svým způsobem udělalo 
dojem. I když ne v příznivém slova smyslu.

Xhex by nikdy –
Do háje. Proč, sakra, všechny holky porovnává s ní?
Qhuinn  se  na  dívku  usmál,  v očích  neklamné  tušení 

i jiných služeb,  jež  by dotyčná  mohla  nabídnout.  „Právě 
včas.  Jsme dočista  bezradní.  Tuhle můj  kámoš potřebuje 
oživit šatník. Můžete se ho ujmout?“

Panebože… Ne.
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Když  se  dívka  zadívala  na  Johna,  měl  díky  jejímu 
dychtivému pohledu pocit, jako by ho popadla v rozkroku 
a stiskla mu penis.

Ustoupil  za  věšák  se  zbrusu  novými,  leč  staromódně 
střiženými propínacími košilemi.

„Jsem vedoucí obchodu. Proto jste v nejlepších rukou. 
Všichni tři,“ dodala a koketně se usmála.

„Bezva.“ Qhuinnův pohled pomalu přejížděl po jejích 
dlouhých hladkých nohách. „Vezměte si ho do parády. Já 
se budu dívat.“

Blay  přistoupil  k Johnovi.  „Cokoli  vyberete,  ukážete 
nejdřív mně, a já mu to odnesu do kabinky.“

John málem omdlel úlevou a bleskově Blayovi naznačil 
dík  za  to,  že  ho  zase  zachránil.  Měli  by  ho  posvětit. 
Namouduši.

Úsměv  paní  vedoucí  se  bohužel  rozšířil.  „Dva  na 
jednoho nezní špatně. Koho by napadlo, že dneska večer se 
s klukama k nakousnutí roztrhne pytel?“

Tak jo. Bude to příšerný.
Zhruba hodinu nato se John cítil o poznání líp. Vyšlo 

najevo, že Stephanie má dobrý vkus i odhad, a jen co se 
začala  věnovat  oblečení,  odpustila  si  košilaté  poznámky. 
John  nakonec  zvolil  slušivé  odrbané  džínsy,  mraky 
předpotopních propínacích košilí a pár přiléhavých triček, 
která  mu – i  podle jeho skromného soudu – zdůrazňovala 
bicepsy i prsní svaly, jako by opravdu stály za pohled. Blay 
ho přiměl, aby si vyzkoušel nenápadné pánské náhrdelníky 
z kůže s drobnými korálky a černou mikinu s kapucí.

Když bylo po všem, John si přehodil oblečení přes ruku 
a zamířil k pokladně. Jen co složil nákup na pult, padl mu 
pohled  na  košík  s náramky.  Ve  změti  kůže  a mušliček 
zahlédl  levandulovou  a zalovil  v hromádce,  aby  cetku 
vytáhl.  Byl  to  splétaný  náramek  s korálky  v barvě 
Cormiiny růže. S úsměvem ho schoval pod jedno z triček.

Stephanie mu spočítala útratu.
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Ta legrace stála šest set dolarů. Šest set dolarů.
V Johnovi hrklo. Má u sebe jen čtyři –
„Já  to  zatáhnu,“  řekl  Blay  a blýskl  černou  platební 

kartou. „Zbytek mi dáš jindy.“
Stephanie vykulila oči na plastikový obdélníček a pak 

je  pozvedla  k Blayovi,  jako by na něm měnila  cenovku. 
„Černou amexku jsem v životě neviděla.“

„Takovej zázrak to zase není.“ Blay se začal probírat 
náramky.

John sevřel příteli paži a zaťukal na pult, aby si vynutil 
Stephaniinu  pozornost.  Vyndal  z peněženky  peníze 
a položil  je  na  pult,  ale  Blay  zavrtěl  hlavou 
a zagestikuloval.

Říkám, že mi to dáš jindy, jasný? Vím, že mi to vrátíš.  
A mezi náma, to si sem chceš dojít pro zbytek těch hadrů,  
na který teď nemáš, někdy jindy? Já teda ne.

John se zamračil.  Proti  téhle  logice nemá argumenty. 
Tak si  zatím vezmi  tohle, naznačil  a podal  Blayovi  čtyři 
stodolarové bankovky.

Až budeš mít, odpověděl Blay. A je mi jedno kdy.
Stephanie  prohnala  kartu  čtečkou,  naťukala  do 

klávesnice  částku  a přiblížila  konečky  prstů 
k vyčnívajícímu  proužku  papíru.  Když  za  několik  vteřin 
přístroj zavrčel, odtrhla účtenku a spolu s propisovačkou ji 
podala Blayovi k podpisu.

„Takže… zavíráme.“
„Vážně?“  Qhuinn  se  opřel  bokem  o pult.  „A co  to 

přesně znamená?“
„Že tady zůstanu jen já. Jsem totiž moc hodná šéfová. 

Pouštím ostatní domů dřív.“
„Ale to tady budete sama.“
„To budu. Přesně tak. Úplně sama.“
Do háje, pomyslel si John. Jestli je Blay zachránce, tak 

Qhuinn je potížista.
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„Víte,  mně  a mým  kamarádům  nepřipadá  správný 
nechávat vás tady samotnou.“

Ale  jo,  připadá,  pomyslel  si  John.  Tvoji  kamarádi  ji 
tady s radostí nechají.

Naneštěstí  Stephaniin  svůdný  úsměv  zpečetil  jejich 
osud.  Nehnou  se  odsud  dřív,  dokud  se  jí  Qhuinn 
nedostane… do kasy.

Ještě  že  jednal  rychle.  O deset  minut  později  byl 
obchod  prázdný  a bezpečnostní  drátěné  pletivo  vpředu 
stažené.  A Qhuinn  přitažený  za  řetěz  u džínsů  těsně  ke 
Stephanii.

„Půjdeme  do  kabinky,“  navrhla  vedoucí  proti 
Qhuinnovým rtům.

„Prima.“
„Mimochodem,  nemusíme  tam  jít  sami.“  Ohlédla  se 

přes rameno a upřela pohled na Johna. A neuhnula jím.
Nepřipadá v úvahu, pomyslel si John. Za nic na světě.
V Qhuinnových  očích  rošťácky  zajiskřilo.  Za 

dívčinými  zády  rozpohyboval  ruce  znakovou  řečí.  Pojď 
s náma, Johne. Je načase, abys to zkusil.

V tu chvíli Stephanie sevřela Qhuinnův plný spodní ret 
perleťovými zuby a jeho stehno mezi nohama. Výmluvný 
náznak toho, co s ním bude dělat… dřív než to on udělá jí.

John zavrtěl hlavou. Zůstanu tady.
Jen pojď. Nejdřív se na mě budeš dívat. Předvedu ti,  

jak na to.
Fakt,  že  s nabídkou  přišel  Qhuinn,  nebylo  žádné 

překvapení.  Pravidelně  souloží  ve  dvojicích.  Jen  k tomu 
nikdy nepřizval Johna.

Tak dělej, Johne, pojď dozadu s náma.
Vážně ne. Díky.
Qhuinnovy oči potemněly.  Nemůžeš být  věčně mimo,  

Johne.
John se odvrátil. Bylo by snazší mít na něj pifku, kdyby 

ho totéž nenapadalo skoro denně.
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Qhuinn  pokrčil  rameny.  „Tak  jo.  Za  chvilku  jsme 
zpátky.“

S lenivým  úsměvem  položil  dívce  ruce  na  zadeček 
a zvedl ji. Jak kráčel dozadu, vyhrnula se Stephanii sukně 
a objevily se růžové kalhotky a bělostné půlky.

Sotva  ti  dva  zmizeli  v kabince,  John  se  otočil 
k Blayovi,  aby mu naznačil,  jaký je Qhuinn darebák, ale 
ruce  mu  znehybněly  v půli  gesta.  Blay  se  s podivným 
výrazem upřeně díval do míst, kam se dvojice zašila.

John tlumeně zahvízdal, aby si vynutil jeho pozornost. 
Jestli chceš jít za nima, klidně běž. Já budu v pohodě.

Blay  podezřele  rychle  zavrtěl  hlavou.  „Kdepak. 
Zůstanu s tebou.“

Ale znovu zabloudil zrakem ke kabinkám a neodvrátil 
ho, ani když se odtud ozval sten. Podle výšky hlasu bylo 
těžké určit, kdo ho vydal. Blayův kukuč malinko ztvrdl.

John zase hvízdl. Jsi v pořádku?
„Uděláme si pohodlí.“ Blay obešel pult a posadil se na 

stoličku  před  zamčenou  pokladnou.  „Chvíli  se  tady 
zdržíme.“

Jasně, souhlasil  John v duchu. Jestli  Blaye  něco žere, 
rozhodně o tom nechce mluvit.

John  se  vyhoupl  na  pult  a zakomíhal  nohama.  Když 
z kabinek zazněl další sten, vzpomněl si na Xhex. V příští 
vteřině byl vzrušený.

Skvělý. To tak ještě scházelo.
Vytáhl  tričko  z kalhot,  aby  zakryl  nastalý  problém, 

když se Blay zeptal: „Pro koho je ten náramek?“
John honem odpověděl: Pro mě.
„To určitě.  Byl  by ti  malej.“  Nastala  odmlka.  „Jestli 

nechceš, nemusíš mi nic říkat.“
Vážně, o nic nejde.
„Fajn.“  Po  chvíli  Blay  řekl:  „Chceš  pak  zajít  do 

ZeroSum?“
John přikývl, aniž ke kamarádovi vzhlédl.
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Blay se tiše zasmál. „Myslel jsem si to. Vsadím se, že 
kdybych ti to navrhl zítra, souhlasil bys taky.“

Zítra nemůžu, naznačil bez rozmyslu.
„Proč ne?“
Do háje. Prostě nemůžu. Musím být doma.
Zezadu  k nim  zalétl  další  sten.  Následovaly  dušené 

rytmické nárazy.
Jen co zvuky ustaly, Blay se zhluboka nadechl, jako by 

ukončil vyčerpávající trénink. John přesně věděl, jak mu je. 
I on  chce  odsud  vypadnout  co  nejdřív.  V pološeru 
a liduprázdnu vypadají všechny ty hadry dost ponuře.

Navíc,  jestli  půjdou  do  ZeroSum  hned,  bude  mít 
možnost pozorovat Xhex celé hodiny, a to bude…

… ubohost.
Vteřiny míjely. Uběhlo deset minut. Patnáct. Dvacet.
„Proboha,“ zahučel Blay. „Co tam, sakra, dělají?“
John pokrčil rameny. Vzhledem k zálibám jejich přítele 

těžko soudit.
„Hej,  Qhuinne?“  křikl  Blay.  Když  nedostal  žádnou 

odpověď,  a to  ani  neartikulovanou,  sklouzl  ze  stoličky. 
„Jdu se mrknout, co se děje.“

Blay přistoupil  ke kabince a zaklepal.  Po chvíli  strčil 
hlavu do dveří, vykulil oči, otevřel pusu a zrudl od kořínků 
zrzavých vlasů až po dlaně.

Jasně.  Dovádění  ještě  zdaleka  neskončilo.  A ať  šlo 
o cokoli,  vyplatilo  se  to  vidět,  protože  Blay  se  jen  tak 
neodvrátil. Za okamžik pomalu přikývl, jako by Qhuinnovi 
na něco odpovídal.

Blay  se  vracel  k pokladně  se  sklopenou  hlavou 
a rukama hluboko v kapsách.

Bylo  jasné  jako  facka,  že  tady  nechce  zůstat  už  ani 
minutu. John to naprosto chápal.

Už dávno mohli být v ZeroSum.
Kde pracuje Xhex.
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Jen co si tu neodbytnou nutkavou myšlenku uvědomil, 
John  by  nejradši  udeřil  hlavou  do  pultu.  Kristepane… 
Trapnějšího zoufalce aby pohledal, Johne Matthewe.
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Kapitola osmá

edním z nepříjemných průvodních jevů studu je fakt, že 
skrze něj nejste menší, tišší ani méně viditelní. Jenom si 

tak připadáte.
J

Phury stál na nádvoří před sídlem a vzhlížel k tyčícímu 
se průčelí domova Bratrstva. Pochmurná šedivá budova se 
spoustou temných, zamračených oken je jako obr, který je 
až  po  krk  zahrabaný  pod  zemí  a ani  za  mák  se  mu  to 
nezamlouvá.

Jako by se sídlo zdráhalo přijmout Phuryho se stejnou 
neochotou, s jakou se on do něj chystal vstoupit.

Když se zvedl vítr, zahleděl se k severu. Krajinu halila 
srpnová  noc,  typická  pro  zdejší  oblast  státu  New York. 
Počasí mělo pořád letní ráz, stromy byly obalené svěžími 
listy,  vodotrysk  nad  kašnou  konejšivě  zurčel 
a z kamenných  nádob  po  stranách  hlavního  vstupu 
přetékala bujná zeleň. Vzduch byl však jiný. O něco sušší 
a chladnější.

Roční období jsou stejně nelítostná jako čas.
Ne, tak to není. Roční období čas jen odměřují – jako 

hodiny a kalendáře.
Stárnu, pomyslel si Phury.
Zatímco se mu mysl rozběhla všemi směry a slibovala 

depresi  mnohem horší,  než bude držková,  která  ho čeká 
v sídle, prošel vstupní halou a vstoupil do dvorany.

Z biliárového  salonku  vyrazil  královnin  smích 
provázený čtverým ťuknutím kulečníkových koulí  o sebe 
a dvěma  tlumenými  nárazy  o mantinel.  Následné  zaklení 
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i smích měly bostonský přízvuk.  To znamená,  že  Butch, 
který jinak porazí každého, s Beth zase prohrál.

Phury  nejasně  vnímal  útržky  hovoru  a ne  a ne  se 
rozpomenout,  kdy  si  naposledy  zahrál  biliár  nebo  se 
nenuceně  bavil  s bratry.  Ale  i kdyby  trávil  večery 
s ostatními, stejně by byl stísněný a nervózní. Nikdy neměl 
klid.  Pro něj je život jako zakletá mince: na rubu nabízí 
průšvih, na líci jeho příslib.

Potřebuješ  si  zahulit, ponoukal  ho  čaroděj.  A to  co 
nejdřív.  Pořád budeš kardinální idiot, ale aspoň to zvýší  
naději na to, že se totálně zrušíš a shoříš i s postelí.

Po  té  jízlivé  poznámce  Phury  zamířil  k hlavnímu 
schodišti,  rozhodnutý  kousnout  do  kyselého  jablka.  Při 
troše štěstí budou dveře do Wrathovy pracovny zavřené –

Nebyly a král seděl u stolu.
Wrath zvedl zrak od lupy,  s níž pročítal jakési úřední 

listiny.  I přes  sluneční  brýle  bylo  zřejmé,  že  má  vztek. 
„Čekám na tebe.“

Čaroděj si podkasal černé roucho a uvelebil se v křesle 
potaženém lidskou kůží. Království za popcorn a mentolky.  
Tohle bude velkolepá podívaná.

Phury  vešel  do  pracovny.  Modré  tapety,  béžové 
pohovky  a mramorovou  krbovou  římsu  sotva  vnímal. 
Podle  prodlévajícího  nasládlého  pachu,  jímž  bratři 
načichnou při  kontaktu  s bezduchými,  poznal,  že  tu  před 
chvilkou byl Zsadist.

„Hádám, že Z s tebou už mluvil,“ řekl, protože neviděl 
důvod, proč do toho neskočit rovnýma nohama.

Wrath odložil lupu, napřímil se a opřel ruce o stůl ve 
stylu Ludvíka XIV. „Zavři dveře.“

Phury poslechl. „Mám mluvit jako první?“
„Ne.  Už  jsi  toho  namluvil  dost.“  Král  zvedl  nohy 

v obrovitých  botách  a položil  je  na  naleštěnou  desku. 
Bagančata na ni dopadla jako dělové kole.
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Phury čekal na výčet chyb spíše ze zdvořilosti než ze 
zvědavosti. Moc dobře věděl, čím se provinil: v terénu se 
chová  lehkomyslně;  přijal  pozici  Primala,  ale  nezavršil 
obřad;  zbytečně  se  plete  do  života  Zsadistovi  a Belle; 
nevěnuje se Cormii; věčně hulí…

Usilovně  se  soustředil  na  krále  a čekal,  až  jeho 
provinění shrne jiný hlas než čarodějův.

Ale nedočkal se. Wrath mlčel.
Což  svědčí  o tom,  že  problémy  jsou  stejně  okaté 

a vážné, jako by ukazoval na vybuchující bombu a přitom 
říkal:  To je kravál, co? Řekl bych, že taky udělá pořádnej  
kráter do chodníku.

„Tak  mě  napadalo,“  spustil  Wrath,  „pověz  mi,  co 
s tebou mám udělat? Co s tebou mám, sakra, udělat?“

Když Phury neodpověděl,  Wrath pokračoval:  „Nemáš 
k tomu co říct? Ani tě nenapadá, jak s tebou naložit?“

„Myslím, že odpověď oba známe.“
„Tím si nejsem tak jistý. Co si myslíš  ty, že bych měl 

udělat?“
„Na čas mě vyřadit z boje.“
„Hm.“
A zase ticho.
„To je všechno?“ zeptal se Phury. Bože, jak rád by si 

dal šluka…
Špičky králových bot ťukly o sebe. „Nevím.“
„Mám tomu rozumět tak, že chceš, abych bojoval?“ To 

by byl lepší výsledek, než čekal. „Slíbím ti, že už –“
„Mlč, proboha.“ Wrath vyskočil na nohy a obešel stůl. 

„Slíbils svýmu dvojčeti, že jdeš rovnou sem, ale vsadím se 
o cokoli,  žes  byl  za  Rehvengem.  Slíbils  Zsadistovi,  že 
přestaneš mučit bezduchý, ale děláš to dál. Slíbils, že budeš 
Primalem,  a nejsi.  Ustavičně  meleš  o tom,  že  se  jdeš  na 
chvilku prospat, ale všichni víme, co v pokoji děláš. Vážně 
si  myslíš,  že jsem takovej idiot,  abych spoléhal na tvoje 
slovo?“
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„Tak řekni, co chceš, abych udělal.“
Nezaostřené  oči  za  panoramatickými  brýlemi  si  ho 

pátravě  měřily.  „Pochybuju,  že  dovolená  na  zotavenou 
a intenzivní terapie budou k něčemu, protože si myslím, že 
ani jedno nepodstoupíš.“

Phuryho útroby sevřel ledový spár strachu. „Chceš mě 
vyloučit?“

V dějinách Bratrstva se to stává. I když ne často. Ale 
stalo se. Kupříkladu Murdher… Do háje. To byl poslední 
upíří válečník, který dostal padáka.

„Tak  jednoduchý  to  není,“  řekl  Wrath.  „Jestli  tě 
vyrazím,  co  bude s Vyvolenými?  Primalem byl  vždycky 
někdo  z bratrů,  a nejen  kvůli  rodokmenu.  Kromě  toho 
Zsadist  by  to  nepřijal  příliš  klidně,  i když  je  na  tebe 
momentálně hodně dožranej.“

Skvělý. Jeho záchranná síť má spasit jeho dvojče před 
blázincem a prostituováním s Vyvolenými.

Král přešel k řadě oken. Korunami stromů prochvíval 
sílící vítr.

„Tak  já  ti  povím,  co  si  myslím.“  Wrath  si  nadzvedl 
brýle a promnul si oči, jako by ho bolely.

„Měl bys…“
„Mrzí mě to,“ vyhrkl Phury,  protože na svou omluvu 

nemohl nic jiného nabídnout. A zavrtěl hlavou.
„Mě taky.“  Wrath  nechal  brýle  sklouznout  na  místo. 

Vrátil  se  ke  stolu  a posadil  se,  ramena  i bradu  strnulé 
napětím. Otevřel zásuvku a vyndal z ní černou dýku.

Phury zbledl. Zapomněl ji v uličce.
Zsadist ji asi našel a vzal domů.
Král  otočil  zbraní  v ruce  a odkašlal  si.  „Dej  mi  i tu 

druhou.  Trvale  tě  stahuju  z terénu.  Jestli  zajdeš  nebo 
nezajdeš  ke  cvokaři,  je  tvoje  věc.  Je  mi  jedno,  jak  to 
dopadne s Vyvolenýma.  Nic mi  do toho není.  A nečekej 
ode mě rady, protože se stejně zařídíš podle svýho.
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I kdybych tě požádal o cokoli nebo ti to poručil, uděláš 
to, co budeš sám chtít.“

Phurymu  se  na  okamžik  zastavilo  srdce.  Tuhle 
konfrontaci si v duchu přehrával tolikrát, ale ani ve snu by 
ho nenapadlo, že Wrath dá od všeho ruce pryč.

„Jsem pořád bratr?“
Král  nespustil  zrak  z dýky.  To  byla  dostatečně 

výmluvná odpověď: Jen formálně.
Všechno není třeba říkat po lopatě.
„Promluvím se Zsadistem,“ řekl král. „Řekněme, že si 

vezmeš nucenou dovolenou. Do války zasahovat nebudeš. 
Ani se nezúčastníš pravidelných porad Bratrstva.“

Phury  měl  pocit,  jako  by  padal  z vysoké  věže 
a bezprostředně pod sebou zahlédl chodník.

Už  žádné  záchranné  sítě.  Žádné  sliby,  které  by 
porušoval. Král ho nechává na holičkách.

Devatenáct set třicet dva, pomyslel si. S Bratrstvem je 
teprve šestasedmdesát let.

Zvedl ruku k hrudi a uchopil rukojeť zbylé dýky, vytáhl 
zbraň  z pouzdra  a položil  ji  na  nesmyslně  bledě  modrou 
desku stolu.

Poklonil se svému králi a bez jediného slova odešel.
Bravo, zvolal čaroděj.  Jaká škoda, že tvoji rodiče jsou  

už  po  smrti,  příteli.  Byli  by  na  tebe  jaksepatří  
pyšní – moment, můžeme je přece přivolat!

Phurymu prolétly myslí dva letmé výjevy: otec na zemi 
mezi  prázdnými  pivními  láhvemi,  matka  na  posteli 
s obličejem obráceným ke stěně.

Vrátil  se  do  svého  pokoje,  vyndal  sáček  s tabákem, 
ubalil si cigaretu a zapálil ji.

Po všem, co se ten večer semlelo,  a po čarodějových 
ranách pod pás musí buď kouřit, nebo ječet. A tak kouřil.

Na  druhém  konci  města  zatím  Xhex  nenadšeně 
doprovázela  Rehvenge  zadními  dveřmi  z klubu 
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k neprůstřelnému bentleyi.  Rehv nevypadal o nic líp,  než 
se  sama  cítila,  a podobal  se  spíše  ponurému  stínu 
ploužícímu  se  uličkou  v dlouhém  norkovém  plášti. 
Otevřela  dveře  na  straně  řidiče  a počkala,  až  se  Rehv 
s pomocí  hole usadí na sedadle.  Přestože noc byla  teplá, 
zapnul  topení  a přitáhl  si  klopy  kožichu  až  ke  krku. 
Neklamná známka toho, že poslední dávka dopaminu z něj 
ještě  nevyprchala.  Ale  bude  to  co  nevidět.  Na  tuhle 
výpravu se vydává zásadně bez medikace. Jinak…

Zkrátka by to nebylo bezpečné. Tečka.
Xhex  už  pětadvacet  let  usiluje  o to,  aby  na  schůzky 

s vyděračem mohla jezdit s ním a krýt mu záda, ale když 
její žádost pokaždé odbyl, přestala se vnucovat. Mlčení ji 
stálo dobrou náladu.

„Přespíš u sebe doma?“ zeptala se.
„Jo.“
Zabouchla dveře a dívala se, jak odjíždí. Místo setkání 

jí  nikdy  neprozradil,  ale  přibližnou  lokalitu  znala.  GPS 
systém ve voze jí napověděl, že Rehv jezdí někam na sever 
státu.

Ze srdce se jí příčilo, co její šéf provozuje.
Kvůli  osudové  chybě,  kterou  udělala  před  čtvrt 

stoletím,  se  Rehv  musí  každé  první  úterý  v měsíci 
prostituovat,  aby  je  oba  chránil.  Princezna  z rodu 
symphathů,  které  slouží,  je  nebezpečná.  A prahne  po 
Rehvově těle.

Zpočátku Xhex čekala, že je ta mrcha práskne a nechá 
poslat do kolonie pro symphathy. Ale byla chytřejší. Kdyby 
je odvezli, nehledě na to, jak jsou silní a houževnatí, přežili 
by  nanejvýš  šest  měsíců.  Kříženci  nemají  proti 
plnokrevným  šanci  a princezna  je  svázaná  s vlastním 
strýcem.

Který je mocí posedlý majetnický despota, jemuž není 
rovno.
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Xhex  zasakrovala.  Nešlo  jí  na  rozum,  proč  jí  Rehv 
nepošle  ke  všem  čertům,  a jak,  proboha,  strpí  tohle 
zneužívání. Nicméně měla dojem, že právě díky těm nocím 
tolik  pečuje  o klubové  profesionálky.  Na  rozdíl  do 
průměrného  pasáka  přesně  ví,  co  prostitutka  cítí,  umí  si 
představit,  jaké je souložit  s někým, o koho nestojíte,  ale 
přesto to uděláte, protože dotyčný má, co potřebujete, ať už 
to jsou prachy nebo mlčení.

Xhex musí  vymyslet,  jak z toho bludného kruhu ven. 
Situace  je  o to  neudržitelnější,  že  Rehv  přestal  hledat 
únikovou cestu. Co bývalo krizovým stavem, je teď novou 
realitou. Před dvaceti lety se prodával proto, aby je chránil, 
a i  když  všechno  zavinila  Xhex,  teď  každé  první  úterý 
v měsíci mechanicky provádí nemyslitelné s někým, koho 
nenávidí…

„Do  prčic,“  řekla  do  ztemnělé  uličky.  „Kdy  se  to 
konečně změní?“

Odpověděl jí jen poryv větru, který hnal jejím směrem 
plastikové tašky a listy novin.

Po  návratu  do  klubu  přizpůsobila  zrak  laserovým 
paprskům  a uši  psychedelické  hudbě;  její  pokožka 
zaznamenala mírný pokles teploty.

V oddělení pro VIP byl klid. Na svém místě sedělo jen 
pár obvyklých štamgastů,  ale stejně pro jistotu vyhledala 
pohled obou vyhazovačů.  Když  sotva  patrným kývnutím 
oznámili,  že je všechno v pořádku, zadívala se na dívky, 
které  se  činily  v oddělených  boxech.  Chvíli  pozorovala 
číšnice,  jak  vyprazdňují  podnosy,  doplňují  objednávky, 
měří hladiny alkoholu v láhvích za barem pro VIP.

Přistoupila  k sametovému  provazu  a přehlédla  zástup 
v hlavní části klubu. Dav na tanečním parketu se vlnil jako 
rozbouřený oceán, dmul se, rozestupoval a zase se sléval. 
Po  obvodu  kroužily  a srážely  se  páry  a trojice,  lasery 
přejížděly po splývajících tělech a po obličejích utopených 
ve stínu.
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Dnešní večer byl poměrně tichý, ale v průběhu týdne se 
návštěvnost zvyšovala. O sobotách mívali zpravidla nabito. 
Pro  Xhex,  jako  pro  hlavní  ochrankářku,  byly  nejhorší 
pátky, kdy se po monotónních všedních dnech potřebovali 
pracující mladíci vydovádět, ládovali se drogami a pak se 
buď předávkovali, nebo servali.

Dlužno říct, že výtržníci a feťáci jsou v klubu denními 
hosty a krizová situace může nastat v podstatě kdykoli.

Ještě štěstí,  že ona je ve svém oboru třída.  Rehv řídí 
obchod s drogami,  alkoholem a prostitutkami,  má  vlastní 
sázkovou  kancelář  s kontakty  v Las  Vegas  a uzavírá 
smlouvy  na  speciální  projekty  vyžadující  zesílenou 
ochranu. Ona má za úkol dohlížet na nerušený chod jeho 
podnikání, aby běžel s co možná nejmenším vměšováním 
lidské policie a šéfů rozmanitých gangů.

Právě když se chystala zkontrolovat cvrkot v mezipatře, 
zpozorovala,  že hlavními dveřmi vešla tříčlenná partička, 
které pracovně říkala Hoši.

Ustoupila  do  příšeří  a sledovala,  jak  tři  mládenci 
obcházejí sametový provaz v úseku pro VIP a míří dozadu. 
Vždycky  seděli  u stolu  Bratrstva,  pokud  byl  volný,  a to 
znamenalo,  že  tak  činí  ze  strategických  důvodů,  protože 
box je v těsném sousedství únikového východu, anebo jim 
„někdo“ doporučil, aby se tam posadili a sekali dobrotu.

„Někdo“ čili král, Wrath.
Hoši nejsou žádný tuctový materiál, pomyslela si Xhex, 

když se trojice usadila, nicméně je má dávno prokouknuté.
Ten s barevně neladícíma očima je nejnevyzpytatelnější 

a bude  potřebovat  společnost.  A skutečně:  jen  co  si 
objednal Coronu, zvedl se a vydal se do hlavní části klubu 
na lov. Zrzek zůstal  sedět,  což Xhex nepřekvapilo.  Je to 
typický skautík, čestný, nesobecký, loajální. Zajímalo ji, co 
se pod tím uhlazeným vzhledem a chováním skrývá.

Ale  nejzajímavější  je  ten  němý.  Jmenuje  se  Tehrror, 
alias John Matthew, a král je jeho whardem. To znamená, 
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že tenhle mládenec je mimořádně cenné aktivum Bratrstva. 
Kdyby se mu cokoli stalo, ZeroSum končí.

Za posledních pár měsíců se hodně změnil. Znala ho už 
před  proměnou,  vyzáblého  a šlachovitého,  nesmírně 
zranitelného,  kdežto  teď  je  z něho  doslova  chlap  jako 
hora… a chlapi jako hora můžou dělat potíže, pokud se do 
něčeho namočí. Ale John se zatím drží stranou, sedí, popíjí 
pivo a dívá se. Má mladistvou tvář, ale staré, unavené oči, 
jako by měl leccos za sebou. Xhex z vlastní zkušenosti ví, 
že  když  jde  do  tuhého,  jsou  nepříjemné  vzpomínky 
a zážitky nejlepší roznětkou.

Neladící oči, alias Qhuinn, syn Lohstronga, se vrátil se 
dvěma  dívkami  připravenými  a ochotnými  k činu.  Obě 
blondýnky  se  zřejmě  oblékly  tak,  aby  barevně 
harmonizovaly s cosmopolitany, tedy s minimem růžové.

Zrzek  Blaylock  se  v tomhle  směru  zásadně 
neangažoval,  a ani  nemusel:  Qhuinn  zajistil  zábavu  pro 
oba.  Nepochybně  by  ji  obstaral  i Johnu  Matthewovi, 
jenomže ten neměl zájem. Aspoň Xhex ho nikdy s žádnou 
holkou neviděla.

Sotva  Johnovi  kámoši  zmizeli  s blondýnami  vzadu, 
Xhex  k němu  z nejasného  důvodu  přistoupila.  Když  ji 
uviděl,  ztuhl,  ostatně  jako  pokaždé – jako  by  ji  potají 
pozoroval.  Jste-li  šéfovou ochranky,  hosté jsou klidnější, 
když vědí, kde se zrovna pohybujete.

„Jak je?“ zeptala se.
Pokrčil  rameny  a otáčel  v prstech  láhev  od  Corony. 

Xhex by se vsadila, že ho mrzí, že na ní není etiketa, aby ji 
mohl otrhávat.

„Nebude ti vadit, když se na něco zeptám?“
Mírně rozšířil oči, ale pak zase jen pokrčil rameny.
„Proč  nikdy  nejdeš  dozadu  se  svými  kamarády?“ 

Samozřejmě jí do toho nic není, a především nechápe, proč 
ji to zajímá. Ale možná za to může to zatracené první úterý 
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v měsíci… Musí se něčím rozptýlit,  aby pořád nemyslela 
na Rehva.

„Holkám se líbíš,“ dotírala. „Viděla jsem, jak se na tebe 
dívají. A ty ses díval zase na ně, ale stejně jsi zůstal tady.“

John Matthew zčervenal  tak  beznadějně,  že  ruměnec 
neutajilo ani tlumené světlo.

„Nebo  nejsi  volný?“  pokračovala  ve  výslechu, 
pobídnutá zvědavostí. „Král už ti vybral partnerku?“

Zavrtěl hlavou.
Fajn. Měla by mu dát pokoj. Je němý, tak jak si vlastně 

představuje, že jí odpoví?
Vtom  hudbu  přehlušil  ryčný  mužský  hlas:  „Chci  se 

napít!“ Xhex trhla hlavou. Dva boxy odsud hrubě dotíral 
na  číšnici  podsaditý  chlapík  v kvádru,  zjevně  odhodlaný 
vybít agresivitu nastřádanou během pracovního týdne.

„Omluv mě,“ řekla Xhex Johnovi.
Když křikloun natáhl medvědí pracku a chňapl servírku 

za  sukni,  ta  chuděra  ztratila  rovnováhu a pustila  podnos 
s koktejly. „Povídám, abys mi dala napít!“

Xhex si stoupla za servírku a zachytila ji. „Kašli na něj. 
Je na odchodu.“

Chlap  hřmotně  vyskočil  ze  židle  a vztyčil  se  do  své 
plné, téměř dvoumetrové výšky. „Kdo? Já?“

Xhex  k němu  přistoupila  tak  blízko,  až  se  skoro 
dotýkala  ňadry  jeho  hrudi,  a zabodla  do  něj  pohled. 
Instinkty symphathky ji pobízely k akci, ale zaměřila se na 
kovové ostny, které měla upevněné kolem stehen. Bolest, 
již sama sobě způsobovala, jí dodávala sílu a potlačovala 
její přirozenou povahu.

„Seber se a vypadni,“ řekla tiše Xhex. „Nebo tě odsud 
odvleču za vlasy.“

Mužův dech páchl jako týden starý sendvič s tuňákem. 
„Nesnáším lesby. Všechny si myslí, že jsou drsnější než –“

Xhex ho popadla za zápěstí,  pootočila jím a zkroutila 
mu paži za zády. Pak mu zahákla nohu za kotníky a strčila 
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do něj. Chlap se poroučel k zemi, a sice obličejem napřed 
do koberce s krátkým vlasem. Náraz z něho vyrazil  dech 
spolu s vyheknutou nadávkou.

Rychle  se  sklonila,  jednou  rukou  nabrala  jeho 
napomádované  vlasy,  druhou  límec  saka  a vlekla  ho  po 
břiše  k postrannímu  východu.  Uvědomovala  si,  že 
odstartovala  několik souběžných akcí:  způsobila  skandál, 
dopustila  se  napadení  a ublížení  na  těle  a nadto  riskuje 
rvačku,  pokud  se  do  toho  zapojí  jeho  kámoši.  Jenomže 
jinak  to  nejde:  tu  a tam  se  i ochranka  musí  jaksepatří 
předvést. Dívají se na ni všichni ti ctění blbečkové v oddílu 
VIP, její  vyhazovači,  kteří  jsou od nátury nabroušení  až 
hrůza, i holky na place, co si už zažily svoje a s podobnými 
násilnickými borci mají vesměs negativní zkušenosti.

Zkrátka  aby  nevyšla  ze  cviku  a udržela  si  dekorum, 
musí si jednou za čas ušpinit ruce.

A vzhledem  k množství  vlasové  kosmetiky,  jakou 
tenhle idiot používá, si je po představení bude muset zvlášť 
pečlivě umýt.

Když  se  dostala  k postrannímu  východu  u boxu 
Bratrstva, zastavila se, aby otevřela dveře, ale John u nich 
byl  dřív.  Jako  řádně  vychovaný  džentlmen  je  otevřel 
dokořán a podržel dlouhou paží.

„Díky,“ řekla.
V uličce  obrátila  křiklouna  naznak  a prošacovala  ho. 

Jak  tam ležel  a pomrkával  jako  ryba  na  dně  rybářského 
člunu,  prolétlo  jí  hlavou,  že  na  osobní  prohlídku  nemá 
právo. Na území klubu má svou pravomoc policie, avšak 
ulička  je  majetkem  města  Caldwellu.  Ovšem  na 
kompetencích  ani  na  adrese  nezáleží.  Prohlídka  by  byla 
nezákonná, protože ona nemůže dokázat, proč se domnívá, 
že ten tlučhuba má u sebe drogy nebo zbraně.

Podle zákona nemůžete člověka prohledat jen proto, že 
je korunovanej vůl.
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V tomhle případě se však Xhex vyplatil instinkt. Kromě 
peněženky u něj našla i slušnou zásobu kokainu a k tomu 
tři tablety extáze. Zatřepala celofánovými sáčky muži před 
očima.

„Můžu  tě  nechat  zabásnout.“  Když  začal  blekotat, 
usmála se. „Jasně, není to tvoje. Nevíš, jak se ti to dostalo 
do  kapes.  Jsi  nevinnej  jako  děcko.  Podívej  se  nad  ty 
dveře.“

Když  nereagoval  dost  pohotově,  sevřela  mu  bradu 
a natočila mu obličej.

„Vidíš to mrňavý blikající světlo? To je bezpečnostní 
kamera. Takže tohle svinstvo…“ Ukázala sáčky na kameru 
a pak otevřela  peněženku.  „Tyhle  dva gramy koksu a tři 
dávky  extáze,  co  jsem  našla  v náprsní  kapse,  pane… 
Roberte  Finlayi… jsou digitálně  snímaný.  A hele… máš 
dvě hezký děti. Určitě se zítra nasnídají radši s tebou než 
s chůvou,  protože  tvoje  manželka  za  tebe  bude  skládat 
kauci v lochu.“

Vsunula  mu  peněženku  zpátky  do  kapsy  obleku,  ale 
drogy si  nechala.  „Navrhuju,  abychom to vyřešili  ve vší 
tichosti tak, že každý půjdeme po svých. Ty už v životě do 
mýho klubu nevkročíš, a já tě nepošlu do basy.  Co ty na 
to? Platí nebo ne?“

Zatímco zvažoval, jestli má přistoupit na její podmínky 
nebo zahájit ofenzivu, Xhex vyskočila na nohy a pár kroků 
ustoupila,  aby  měla  dost  místa,  kdyby  musela  znovu 
zasáhnout. Přesto doufala, že to nebude nutné. Kdo se chce 
rvát,  má  napjaté  svaly  a pozorné  oči.  Křikloun  byl  jako 
onuce, očividně mu došel dech i sebevědomí.

„Sypej domů,“ vyzvala ho.
A on poslechl.
Zatímco se schlíple vlekl pryč, Xhex schovala drogy do 

zadní kapsy.
„Jak se ti líbilo představení, Johne Matthewe?“ zeptala 

se, aniž se otočila.

112



Když  se  ohlédla  přes  rameno,  dech  jí  uvízl  v hrdle. 
Johnovy oči svítily ve tmě jako… Ten kluk se na ni díval 
s umanutým zájmem muže, který touží po sexu. Po drsném 
sexu.

Kristepane…  To  není  žádnej  kluk,  kdo  ji  hltá 
pohledem.

Než  si  uvědomila,  co  dělá,  nahlédla  mu  do  mozku. 
Myslí na to… jak leží na posteli na zválené přikrývce, ruku 
má mezi nohama na obrovském penisu, a zatímco se ukájí, 
v duchu si představuje… ji.

A dělá to často.
Xhex  se  prudce  otočila  a vykročila  k němu.  Když 

k němu  přistoupila,  ani  se  nepohnul.  Neudivilo  ji  to. 
V tomhle  okamžiku  pravdy  to  už  není  rozpačitý  cucák, 
který se vyděsí  a vezme do zaječích.  Je to  muž se vším 
všudy a odhodlaný ke všemu.

Což je… Zatraceně… Vůbec se jí to nezamlouvá. Ani 
trochu.

Vzhlédla k němu a chtěla  mu říct,  aby oblboval  těma 
svýma modrýma kukadlama lidské ženy v klubu a ji z toho 
vynechal.  Chtěla mu říct,  že ona není k mání a že má ty 
svoje fantazie  dát k ledu. Chtěla  ho zahnat jako všechny 
ostatní  s výjimkou  zoufalého,  napůl  mrtvého  Butche 
O’Neala, než se z něj stal bratr.

Ale místo toho tiše řekla: „Až na mě budeš příště zase 
myslet,  řekni v duchu moje jméno, až se uděláš. Bude to 
ještě lepší.“

Když se Xhex naklonila, aby otevřela dveře do klubu, 
zlehka mu zavadila ramenem o hruď. V uchu jí ještě chvíli 
znělo hlasité syknutí, jak ostře vtáhl vzduch do úst.

Vrátila  se  do  práce  a ujišťovala  sama  sebe,  že  je 
rozpálená  od  toho,  jak  toho  blbečka  táhla  ze  dveří  do 
uličky.

A že s Johnem Matthewem to nemá nic společného.
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Když  se  Xhex  vrátila  do  klubu,  John  zůstal  stát  jako 
zatracenej  idiot.  A není  divu.  Většina  krve  se  mu 
přestěhovala z mozku do penisu, který se neodbytně tlačil 
na poklopec jeho zbrusu nových stylově odrbaných džínsů 
značky A & F. Zbytek měl v obličeji.

Čili jeho mozek pracuje naprázdno.
Jak, proboha, poznala, co dělá, když na ni myslí?
Přikolébal  se  k němu  jeden  z Maurů  střežících  dveře 

Rehvengeovy kanceláře. „Jdeš ven, nebo dovnitř?“
John se odšoural zpátky ke stolu, dvěma doušky dopil 

Coronu a byl rád, když číšnice přinesla další, aniž si o ni 
musel říct.

Xhex se ztratila v hlavní části klubu a on po ní pátral 
zrakem  a snažil  se  proniknout  skrz  stěnu  vodopádu, 
oddělujícího sekci VIP od ostatních.

Naštěstí  nepotřeboval  oči,  aby věděl,  kde je. Tušil  ji. 
Mezi všemi těly v klubu věděl, které je její. Stála u baru.

Fakt,  že  bez  mrknutí  zvládne  chlapa  dvakrát  tak 
velkého,  jako je  sama,  je  absolutní  senzace.  Fakt,  že  se 
neurazila, že o ní John fantazíruje, je úleva.

Fakt,  že  chce,  aby  v duchu  vyslovil  její  jméno,  až 
bude… Nejradši by se udělal tady a teď.

Nejspíš je to odpověď na otázku, jestli má radši slunce 
nebo bouři. A ví přesně, co udělá, jen co bude doma.
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Kapitola devátá

aleko  za  rozlehlou  mozaikou  caldwellských 
vesnických usedlostí  a farem, daleko na severu,  dál 

než se táhnou města střežící břehy Hudsonu, přibližně tři 
hodiny jízdy od kanadských hranic vyrůstá ze země pohoří 
Adirondack.  Majestátní  hřebeny  vystlané  na  vrcholech 
a úbočích  borovicemi  a cedry  vytvarovaly  ledovce 
táhnoucí se od rozhraní Aljašky dřív, než se tomu území 
začalo říkat Aljaška a než přišli lidé nebo upíři a stanovili 
nějaké rozhraní.

D

Po ústupu  poslední  doby ledové do učebnic  historie, 
které  se  začnou psát  mnohem později,  vyhloubená  údolí 
zanechaná v krajině naplnila voda z tajícího ledovce. Než 
obrovská  jezera  dostala  název  Lake  George,  Lake 
Champlin,  Saranac Lake a Blue Mountain Lake,  narodilo 
se a zemřelo bezpočet lidských generací.

Lidé, ti obtížní, parazitičtí králíci se spoustami dětí, se 
usadili na březích Hudsonu, kde hledali vodu stejně jako 
mnohá  další  zvířata.  Plynula  staletí,  vyrůstala  města 
a vznikala civilizace se všemi neblahými dopady na životní 
prostředí.

Hory  však  vládnou  dodnes.  I ve  století  elektřiny, 
technologie,  automobilů  a turistiky  panuje  krajině  v této 
severní oblasti státu New York Adirondack.

Uprostřed  zdejších  hustých  lesů  se  najde  hodně 
opuštěných oblastí.

Když  se  dáte  po  silnici  č  I-87,  jinak  zvané  Severní 
cesta,  budou  mezery  mezi  odbočkami  stále  delší,  až 
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pojedete  pět,  deset,  patnáct  mil  bez  možnosti  kamkoli 
odbočit. A i když zapnete směrovku a sjedete výpadovkou 
vpravo, narazíte jen na pár krámků, čerpací stanici a dva tři 
domy.

V pohoří Adirondack se mohou ukrýt lidé.
V pohoří Adirondack se mohou ukrýt upíři.
Slábnoucí  nocí,  v čase,  kdy  se  slunce  chystá  na 

velkolepou  podívanou,  se  hustým  lesem  pod  Sedlovou 
horou  ubíral  osamělý  muž.  Vlekl  své  zchřadlé  tělo 
schýlené nad zemí, jako by celý život nosil na zádech pytel 
odpadků.  K pohybu  ho  nutil  pouze  hlad  a na  nohou  ho 
držela jen prvotní instinktivní touha po krvi, která ho nutila 
prodírat se houštinou.

Nahoře,  ve  spleti  nízkých  borovic  byla  jeho  kořist, 
nervózní a znepokojená.

Jelen věděl, že ho něco pronásleduje, ale neviděl, co po 
něm jde. Zvedl čenich, nasál vzduch a zastříhal ušima.

Tady,  daleko  na severu  a vysoko  v horách,  jsou  noci 
studené. Protože muž neměl na sobě víc než pouhé cáry, 
drkotal zuby a měl namodralá nehtová lůžka, ale i kdyby se 
mohl  obléknut  tepleji,  neudělal  by  to.  Jeho  existenci 
vymezovala jen posedlost po ukojení hladu.

Život  si  vzít  nemůže.  Kdysi  slyšel,  že  když  někdo 
spáchá sebevraždu, neskončí ve Stínu, a on se tam stůj co 
stůj  musí  dostat.  Tak  přežíval  dny  v utrpení  a čekal,  až 
zahyne hladem nebo podlehne nějakému vážnému zranění.

Ale  už  to  trvá  příliš  dlouho.  Před  mnoha  a mnoha 
měsíci se při útěku od svého někdejšího života dostal do 
místních lesů omylem, ne promyšleně. Chtěl dojít někam 
jinam, někam, kde je to nesrovnatelně nebezpečnější.

Jenomže si nevzpomněl, kde takové místo je.
Skutečnost,  že  jeho  nepřátelé  nejsou  tak  daleko  ani 

hluboko  v pohoří  Adirondack,  ho  zprvu  zachránila 
a následně  zklamala.  Na  to,  aby  se  dematerializoval 
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a pátral  po  zabijácích,  je  příliš  slabý a nemá  sílu  ani  na 
dlouhé pochody.

Je uvězněný v horách a čeká, až si ho najde smrt.
Přes  den  se  skrýval  před  sluncem  v jeskyni,  ve 

výklenku  v žulovém  masivu  skály.  Skoro  nespal.  Hlad 
a vzpomínky  ho  nemilosrdně  udržely  bdělého 
a ostražitého.

Kořist poodešla o dva kroky dál od něj.
S hlubokým nádechem se přiměl shromáždit sílu. Jestli 

to  neudělá  teď,  bude  v noci  vyřízený,  a nejen  proto,  že 
obloha na východě začíná blednout.

Rychle  zmizel  a zhmotnil  se  kolem  štíhlého  krku 
jelena. Objal ho v úrovni kohoutku a zakousl se do krční 
tepny, vycházející z vyděšeně tlukoucího srdce.

Nádherné  zvíře  však  nezabil.  Napil  se  jen  tolik,  aby 
přečkal další temný den, který přejde v další ještě temnější 
noc.

Když  dopil,  široce  rozpažil  a nechal  jelena  běžet. 
Poslouchal, jak se ztrácí v mlází, a záviděl mu svobodu.

Moc  síly  však  nenačerpal.  V poslední  době  získal 
krmením zhruba tolik energie, kolik jí vydal při lovu. To 
znamená, že brzy přijde konec.

Posadil se na vrstvu tlejícího borového jehličí a zadíval 
se vzhůru větvemi. Na chvíli si představil, že obloha není 
černá,  ale  bílá,  a že  hvězdy nad  hlavou nejsou vzdálená 
slunce, ale duše mrtvých.

Představil si, že vzhlíží do Stínu.
Dělával  to  často.  Mezi  jiskřící  záplavou  hvězd  našel 

dvě,  které považoval za své vlastní,  dvě, které mu vzali. 
Dvojice hvězd, jedna větší a nezvykle jasná, druhá menší 
a skromnější. Jsou blízko u sebe, jako by se ta menší chtěla 
schovat za svou –

Nedokázal  to  vyslovit.  Ani  v duchu.  Jako  nedokázal 
vyslovit jména, jež s těmi dvěma hvězdami spojoval.

Ale na tom nezáleží.
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Tyhle dvě jsou jeho.
A on se k nim co nevidět připojí.
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Kapitola desátá

odiny  na  nočním  stolku  běžely  naprázdno  a na 
digitálním  displeji  zamrzl  párátkový  čas:  jedenáct 

jedenáct dopoledne.
H

Phury zhodnotil zásoby. Vůčihledně se krátily, a i když 
byl notně zkouřený, srdce se mu rozbušilo úzkostí. Umínil 
si, že musí trochu přibrzdit. Do sáčku s červeným kouřem 
sahá  už  sedm  hodin,  a jestli  bude  tímhle  tempem 
pokračovat, kuřivo mu dojde kolem čtvrté odpoledne.

Slunce zapadá v půl osmé. Do ZeroSum se nedostane 
dřív než v osm.

To znamená  čtyřhodinovou  abstinenci.  Nebo přesněji 
čtyři hodiny s o něco čistší hlavou.

Jestli chceš, přečtu ti pohádku na dobrou noc, nabídl se 
čaroděj.  Je to  absolutní  špice.  Syn jde ve šlépějích  otce  
alkoholika. Natáhne bačkory v pusté uličce. Nikdo pro něj  
netruchlí. Klasika. Prakticky Shakespeare.

Ledaže už jsi ten příběh slyšel, příteli.
Phury zesílil  árii  „Donna non vidi  mai“  a vtáhl  kouř 

hluboko do plic.
Jak hrdinný tenor zdolával úskalí  Pucciniho partitury, 

Phury  si  vzpomněl  na  Zsadistův  zpěv.  Jeho  bratr  má 
přenádherný  hlas  a rozsah  jako  chrámové  varhany:  od 
závratných výšek po basy tak hluboké, že pronikají až do 
morku  kostí.  Stačí,  aby  si  melodii  jednou  poslechl, 
a dokáže ji přesně interpretovat. Pak přidá vlastní frázování 
či intonaci nebo přijde s něčím úplně novým. Žádný druh 
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hudby  mu  není  cizí,  ovládá  jak  operu,  tak  jazz  a blues 
i starý dobrý rock’ n’ roll. Je jako oživlé rádio.

Při slavnostních rituálech Bratrstva v posvátné jeskyni 
vždycky předzpívává.

Phury  si  nedokázal  představit,  že  ten  hlas  už  nikdy 
neuslyší.  A vlastně  ani  v domě.  Zsadist  nezpíval  už řadu 
měsíců,  pravděpodobně  z toho  důvodu,  že  pro  samou 
starost  o Bellu  nemá na Tonyho  Bennetta  náladu.  Těžko 
říct, jestli tradici improvizovaných koncertů vůbec obnoví.

O tom rozhodne Bellin osud.
Phury  znovu  potáhl  z cigarety.  Tolik  ji  touží  vidět. 

Chce  se  ubezpečit,  že  je  v pořádku.  Osobní  ujištění  je 
docela jiné než to věčné „Žádné zprávy – dobré zprávy“.

Ale  on  není  ve  formě,  a nejen  proto,  že  je  v rauši. 
Přiložil  si  ruku  na  krk  a prsty  prozkoumával  stopy  po 
řetězu, který mu bezduchý omotal kolem hrdla. Podlitiny se 
hojí  rychle,  ale  ne  dost  rychle,  a Bella  má  bystrý  zrak. 
Nemá smysl ji zbytečně rozrušit.

Mimo to s ní určitě bude Zsadist,  a vzhledem k tomu, 
co se mezi ním a Phurym odehrálo v té uličce a co zůstalo 
nevyřčeno, raději nebude svému dvojčeti chodit na oči.

Rachotivý  zvuk  od  prádelníku  ho  přiměl  zvednout 
hlavu.

Znovu  se  rozvibroval  Primalův  medailon.  Ten 
starodávný  zlatý  talisman  funguje  jako  pager.  Phury  se 
díval,  jak  přívěsek  krouží  po  dřevěné  desce  a tančí 
v sevřených kruzích,  jako by hledal  partnera  mezi  sadou 
stříbrných kartáčů a hřebenů, které tam Phury položil.

Na  Druhou  stranu  rozhodně  nepůjde.  Ani  nápad. 
Vyloučení z Bratrstva pro dnešek stačí. Dokouřil, zvedl se 
z postele  a vyšel  z pokoje.  Když  stanul  na  chodbě,  ze 
zvyku  vrhl  pohled  ke  Cormiině  ložnici.  Dveře  jsou 
pootevřené,  což  je  neobvyklé,  a nese  se  z nich  jakési 
třepetání.
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Zamířil k nim a zaklepal na štítek kliky.  „Cormie? Jsi 
v pořádku?“

„Já…  Ano…  ano,  jsem,“  odpověděla  přidušeným 
hlasem.

Když  víc  neřekla,  nakoukl  dovnitř.  „Máš  otevřené 
dveře.“ Skvělý postřeh. „Chceš je zavřít?“

„Nechtěla jsem je nechat otevřené.“
Jak  si  asi  rozuměla  s Johnem  Matthewem?  „Smím 

dovnitř?“ zeptal se Phury.
„Jistě.“
Strčil do dveří, až se rozlétly –
Páni… Cormia seděla se zkříženýma nohama na posteli 

a zaplétala  si  vlhké  vlasy.  Vedle  ní  ležel  ručník – ten 
vysvětloval  třepetání – a  její  roucho…  Její  roucho  bylo 
hluboce rozevřené a odhalovalo podstatnou část měkkých 
oblinek ňader.

Jakou barvu asi mají bradavky?
Phury  se  honem  podíval  jinam.  Pohled  mu  padl  na 

osamocenou levandulovou růži v broušené váze na nočním 
stolku.

Kdovíproč ucítil  svírání v hrudi. Svraštil čelo. „Bavili 
jste se dobře?“

„Ano. Bavili. John Matthew je moc milý.“
„Opravdu?“
Cormia  přikývla  a svázala  konec  copu  bílou  stuhou. 

V šerém světle lampy silný pletenec zářil, jako by byl ze 
zlata, a Phury s nechutí sledoval, jak ho Vyvolená stáčí do 
kruhů  na  šíji.  Rád  by se  na  uzel  vlasů  chvíli  díval,  ale 
musel  se  spokojit  s pramínky,  které  jí  v chomáčcích 
věnčily obličej.

Moc pěkný obrázek,  pomyslel  si  a zalitoval,  že nemá 
pero a skicák.

Zvláštní… Cormia vypadá nějak jinak. Ale možná je to 
tím, že má zarudlé tváře. „Co jste dělali?“

„Běžela jsem.“
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Phuryho zamračený výraz potemněl. „Protože tě něco 
vylekalo?“

„Ne. Protože jsem mohla.“
Představil si ji, jak běží po trávníku za sídlem a vlají za 

ní rozpuštěné vlasy. „A co dělal John?“
„Díval se.“
Díval se.
Než mohl Phury cokoli říct, pokračovala: „Máš pravdu, 

je moc hodný. Dneska večer mi pustí film.“
„Opravdu?“
„Naučil  mě  používat  televizi.  A podívej,  co  mi  dal.“ 

Natáhla  zápěstí.  Měla  na  něm náramek  z levandulových 
korálků a stříbrných článků. „Nic podobného jsem v životě 
neměla. Vždycky jsem měla jen perlu Vyvolených.“

Když se dotkla duhové perlové kapky na krku, Phury 
přimhouřil  oči.  Její  výraz  byl  nevinný,  stejně  čistý 
a líbezný jako růže ve váze.

Ve světle Johnovy pozornosti byl Phuryho nezájem o to 
nápadnější.

„Omlouvám se,“ hlesla. „Já si ten náramek sundám –“
„Ne. Sluší ti. Je moc pěkný.“
„Prý je to dárek,“ zašeptala. „Ráda bych ho nosila.“
„A taky budeš.“ Phury se zhluboka nadechl a rozhlédl 

se  po  pokoji.  Zpozoroval  složitou  stavbu  z párátek  a… 
z hrachu? „Co je to?“

„Hm…  tohle…“  Honem  vstala,  jako  by  stavebnici 
chtěla zakrýt tělem.

„Co je to?“
„To mě jen tak napadlo.“  Otočila  se k němu.  Pak se 

zase odvrátila. „Začala jsem s tím teprve nedávno.“
Phury  vykročil  přes  místnost  a klekl  si  na  koberec. 

Opatrně  se  dotkl  prstem několika  spojů.  „To  je  úžasné. 
Vypadá to jako kostra domu.“

„Líbí se ti to?“ Klekla si vedle něj. „Vymyslela jsem si 
to.“
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„Architekturu a umění mám strašně rád. A tohle… Ty 
linie jsou dokonalé.“

Nachýlila hlavu k rameni,  jako by stavbu posuzovala. 
Usmál se. Totéž dělá on se svými kresbami.

Bez rozmýšlení řekl: „Chtěla by sis prohlédnout sochy 
na chodbě? Jsou za vrcholem schodiště. Původně jsem tam 
měl namířeno.“

Pozvedla k němu oči. Poznání, které v nich sídlilo, ho 
zarazilo.

Ona možná nevypadá jinak, uvědomil si. Je to tím, že 
se dívá jinak na mě.

Sakra, třeba se jí John líbí. V pravém slova smyslu. To 
by tak ještě scházelo. Už takhle je to komplikované až až.

„Půjdu s tebou ráda,“ souhlasila. „Chci ty sochy vidět.“
„Dobře.  To  je…  dobře.  Tak  pojďme.“  Zvedl  se 

a z nejasného důvodu natáhl ke Cormii paži.
Po  chvíli  mu  vložila  ruku  do  dlaně.  Když  vzájemný 

stisk  zesílil,  uvědomil  si,  že  k fyzickému  kontaktu  mezi 
nimi  naposledy  došlo  toho  rozpačitého  rána  u něj 
v posteli… kdy se mu zdál erotický sen a on se probudil 
vzrušený a přitisknutý k ní.

„Tak pojďme,“ opakoval. A odvedl ji ke dveřím.

Když vyšli do chodby, Cormia nemohla uvěřit tomu, že se 
drží za ruku s Primalem. Potom, co tak dlouho toužila být 
s ním  o samotě,  jí  připadalo  neskutečné,  že  se  jí  přání 
konečně  splnilo  a že  mezi  nimi  došlo  k opravdovému 
tělesnému kontaktu.

Jak mířili do míst, která už navštívila, pustil jí ruku, ale 
držel se těsně po jejím boku. Sotva znatelné kulhání bylo 
jen nepatrnou vadou na jeho elegantních pohybech. Jako 
vždycky jí připadal nádhernější než jakékoli umělecké dílo, 
na němž kdy spočinula zrakem.

Měla o něj starost, a nejen proto, co onehdy zaslechla.
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V oděvu, který měl na sobě, ho při jídle nikdy neviděla. 
Kožené kalhoty a černou propínací košili si obléká do boje 
a obojí je plné skvrn.

To je krev, napadlo ji. Jeho a nepřátel rasy.
Ale to není zdaleka nejhorší.  Krk mu lemuje zarudlý 

pruh, jako by ho někdo něčím škrtil, a na hřbetech rukou 
i na jedné straně obličeje má pohmožděniny a modřiny.

Vybavila  si,  co  o něm řekl  král:  Je  nebezpečný  sám 
sobě i ostatním.

„Bratr Darius byl sběratelem umění,“ řekl Primal, když 
procházeli  kolem Wrathovy pracovny.  „Ty sochy patřily 
jemu. Stejně jako všechny obrazy. Teď jsou Beth a Johna.“

„John je synem Daria, syna Marklonova?“
„Ano.“
„O Dariovi  jsem  hodně  četla.“  I o Beth,  o královně, 

která je jeho dcerou. Ale o Johnu Matthewovi nebyla nikde 
jediná zmínka. Zvláštní… Jako syn válečníka by měl být 
uvedený  na  titulní  stránce  spolu  s ostatními  bratrovými 
potomky.

„Tys četla Dariův životopis?“
„Ano.“  Sháněla  informace  o Vishousovi,  bratrovi, 

jemuž byla původně zaslíbená. Ale kdyby věděla, kdo se 
nakonec stane Primalem, pročetla by svazky v červené kůži 
pojednávající o Phurym, synovi Ahgonyho.

Primal  se  zastavil  v ústí  chodby  se  sochami.  „Co 
uděláte,  když  některý  bratr  zemře?“  zeptal  se.  „Myslím 
s jeho biografií?“

„Jedna  z písařek  opatří  prázdné  stránky  černým 
symbolem  chrih a datum úmrtí  zanese  na  titulní  stránku 
prvního  svazku.  Samozřejmě  následují  určité  rituály. 
Prováděly  jsme  je  na  Dariovu  počest  a teď  čekáme, 
jestli…“ Odmlčela se. „Se vší úctou k Tohrmentovi, synu 
Hharmovu…“

Primal přikývl a pokračoval v chůzi, jako by nemluvili 
o ničem závažném.
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„Proč se ptáš?“ zajímala se.
Zarazil se. „Všechny sochy pocházejí z řeckořímského 

období.“
Cormia  si  přitáhla  klopy  županu  blíž  ke  krku. 

„Skutečně?“
Primal naštěstí minul první čtyři sochy včetně té nahé 

a zastavil  se  u další,  které  chybí  části  těla.  „Jsou  trochu 
poškozené, ale vzhledem k tomu, že jim jsou dva tisíce let, 
je  zázrak,  že  se  z nich  vůbec  něco  zachovalo.  Hm… 
Doufám, že tě jejich nahota neuráží.“

„Ne.“ Přesto byla ráda, že Primal neví, jak se dotýkala 
nahého mladíka. „Já myslím, že jsou krásné, ať zahalené 
nebo ne. A je mi jedno, jestli jsou poškozené.“

„Připomínají mi místo, kde jsem vyrůstal.“
Vyčkávala a zřetelně si uvědomovala, jak moc si přeje, 

aby tu myšlenku dokončil. „Jak to?“
„Taky  jsme  měli  sochy.“  Zakabonil  se.  „Ale  byly 

zarostlé  popínavými  rostlinami.  Jako  všechny  zahrady. 
Všude břečťan a psí víno…“

Primal znovu vykročil.
„Kde jsi vyrůstal?“ zeptala se Cormia.
„Ve Staré zemi.“
„Jsou tvoji rodiče –“
„Tyhle sochy koupil Darius ve čtyřicátých a padesátých 

letech.  Od  obrazů  přešel  k plastikám,  a protože  se  mu 
moderní umění nelíbilo, koupil tohle.“

Když  dospěli  na  konec  chodby,  zastavili  se  přede 
dveřmi jedné ložnice a Primal na ně upřel pohled. „Jsem 
unavený.“

V tom pokoji  je Bella,  napadlo Cormii.  Prozrazuje to 
Primalův výraz. „Už jsi jedl?“ zeptala se v naději, že se jí 
podaří odvést jeho myšlenky jinam.

„Nevzpomínám  si.“  Sklopil  zrak  na  své  nohy  ve 
vysokých botách. „Bože můj… Nepřevlékl jsem se.“ Náhle 

125



měl bezvýrazný hlas, jako by ho to zjištění vyčerpalo. „Měl 
jsem se převléknout, než jsme sem šli.“

Vezmi ho za ruku, poručila si Cormia v duchu.  Vezmi 
ho za ruku stejně samozřejmě, jako on vzal předtím tebe.

„Měl  bych  se  převléknout,“  opakoval.  „Musím  se 
převléknout.“

Cormia se zhluboka nadechla, natáhla paži a sevřela mu 
ruku. Byla na dotek studená. Znepokojilo ji to.

„Půjdeme  k tobě  do  pokoje,“  řekla.  „Tam se  umyješ 
a převlékneš.“

Přikývl,  ale  nepohnul  se,  a než  jí  došlo,  co  dělá, 
odváděla ho pryč. Nebo aspoň jeho tělo. Tušila, že myslí je 
někde jinde.

Přivedla ho do jeho ložnice, do mramorové koupelny, 
a když ho zarazila, zůstal stát, kde ho nechala, přede dvěma 
umyvadly a širokým zrcadlem. Zatímco uvedla do chodu 
komoru s tryskající vodou, které se říká sprcha, on čekal. 
Nedá se říct, že trpělivě, spíš si vůbec neuvědomoval, co se 
děje.

Když měl proud vody uspokojivou teplotu,  otočila se 
k Primalovi.  „Milosti,  sprcha  je  připravená.  Můžeš  se 
umýt.“

Jeho žluté oči se dívaly přímo do zrcadla, ale pohledný 
obličej nedal ničím najevo, že svůj odraz vidí. Jako by se 
na něj  díval  někdo neznámý,  jemuž nedůvěřuje  nebo ho 
neuznává.

„Milosti?“ oslovila ho Cormia znovu. Jeho strnulost ji 
děsila, a kdyby nestál na nohou, přesvědčila by se, zda mu 
tluče srdce. „Milosti, sprcha.“

Můžeš to udělat ty, ujistila se v duchu.
„Smím tě svléknout, Milosti?“
Když sotva znatelně kývl, přistoupila k němu a váhavě 

zvedla  ruce  ke  knoflíkům.  Jak  jeden  po  druhém 
osvobozovala  z dírky,  černá  látka  se  rozestupovala 
a postupně  odhalovala  širokou  hruď.  Když  se  Cormia 
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dostala až k pupíku, vytáhla cípy košile z kožených kalhot 
a porozpínala  zbylé  knoflíky.  Primal  celou dobu nehnutě 
stál  a civěl  do  zrcadla.  Nezareagoval,  ani  když  košili 
rozevřela a stáhla mu ji z ramen.

V tlumeném osvětlení koupelny vypadal úchvatněji než 
kterákoli  socha  v chodbě.  Hruď měl  rozložitou  a ramena 
třikrát širší, než jsou ta její. Jizva ve tvaru hvězdy na levém 
prsním svalu se zdála jakoby vyrytá do jeho jinak hladké 
kůže  bez  jediného  chloupku.  Cormia  se  zatoužila  toho 
místa dotknout, opsat prstem výběžky vycházející ze středu 
obrazce.

Chtěla  na  hvězdu  přitisknout  rty.  Přitisknout  je 
Primalovi na srdce. Na odznak Bratrstva.

Položila  košili  na  kraj  hluboké  vany  a čekala,  až  se 
Primal začne svlékat sám. Ale nezačal.

„Mám… ti stáhnout kalhoty?“
Opět jen mlčky přikývl.
Chvějícími  se  prsty  uvolnila  přezku  na  opasku 

a rozepnula knoflík u kalhot. Jak tahala za pásek a potýkala 
se  s mosazným  knoflíkem,  nepostřehnutelně  se  kýval 
dopředu a dozadu. Skrytá energie v jeho těle ji ohromila.

Nejdražší Stvořitelko… Nádherně voní.
Měděný zip se rozvíral pomalu a s ohledem na pozici, 

v níž byla Cormia nucena manipulovat s jezdcem, musela 
držet obě části pásu kalhot u sebe. Když je pustila, kalhoty 
se vpředu rozlétly. Víceméně s úlevou shledala, že má klín 
zakrytý  černou  přiléhavou  látkou.  Při  pohledu  na 
vyboulené pohlaví nasucho polkla.

Chystala se ho zeptat, jestli má pokračovat, ale jakmile 
zvedla hlavu, došlo jí, že on je duší nepřítomen. Jestli ho 
nesvlékne celého, nejspíš se postaví pod sprchu částečně 
oblečený.

Když  mu stahovala  kalhoty  přes  stehna  ke  kolenům, 
padl  jí  pohled  na  jeho mužství  uložené  v jemné  bavlně. 
Vzpomněla  si,  jaké  to  bylo,  když  se  na  ni  ve  spánku 
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překulil. To, na co se teď dívala, bylo tehdy mnohem větší 
a rozhodně mnohem tvrdší.

Věděla,  že tu změnu způsobilo vzrušení. Při jedné ze 
svých strohých přednášek o svazovacím obřadu Directrix 
podrobně popisovala, co se stane, když je muž připravený 
ke spojení.

Podrobně popsala i bolest, jež ženě způsobí jeho ztvrdlé 
pohlaví.

Cormia vyhnala podobné myšlenky z hlavy a klekla si, 
aby  Primalovi  stáhla  kalhoty  přes  lýtka,  ale  vzápětí  si 
uvědomila,  že  měla  nejdřív  zout  boty.  Probojovala  se 
záhyby černé kůže zvrásněné kolem kotníků a podařilo se 
jí  sundat  jednu botu  tak,  že  se  Primalovi  opřela  o nohy 
a přiměla  ho  přenést  váhu.  Zaměřila  se  na  druhou… 
a objevila nohu, která není pravá.

Ani na okamžik nevypadla z rytmu. Jeho vada jí byla 
lhostejná,  ale  moc  ráda  by  věděla,  jak  k tomu  vážnému 
zranění přišel. Určitě v boji. Obětoval se pro rasu…

Kalhoty  mu  svlékla  stejně  jako  boty:  bezpočtem 
nemotorných  pohybů,  které  snad  ani  nepostřehl. 
Neochvějně a bez zakolísání stál na té či oné noze, kterou 
zrovna  nezbavovala  oděvu  nebo  obuvi.  Když  znovu 
vzhlédla, na Primalovi zbyly jen dvě ozdoby: bederní látka 
s nápisy  Calvin  Klein  po  celém obvodu  pásku a kovové 
hřeby a noha vyplňující prostor mezi jeho pravým kolenem 
a podlahou.

Napřímila  se a otevřela  dveře do komory se sprchou. 
„Milosti, padající koupel je připravena.“

Otočil k ní hlavu. „Děkuju.“
Rychlým pohybem si strhl látku z boků a vykročil k ní 

nahý.
Cormia  zatajila  dech.  Dlouhé,  obrovské  pohlaví  mu 

volně  viselo  mezi  nohama,  kulatá  špička  se  mírně 
pohupovala.

„Zůstaneš, než se osprchuju?“ zeptal se.
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„Co… Pokud si to přeješ.“
„Přeju.“
„Pak… zůstanu.“
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rimal  zmizel  za skleněnou stěnou. Cormia se dívala, 
jak  zacouval  pod  spršku  a jak  mu  nádherné  kadeře 

postupně vlhnou, plihnou a prodlužují se. Zasténal, prohnul 
se v zádech a zvedl ruce k hlavě, mohutné tělo zvlněné do 
elegantní  křivky,  vlasy  i hruď  smáčené  proudem  vody. 
Cormia si bezděčně skousla ret.

P

Sáhl  pro  jakousi  lahvičku,  jednou  dvakrát  z ní  něco 
vymáčkl  do dlaně  a přitom se ozval  srkavý zvuk.  Vrátil 
lahvičku  na  místo,  zabořil  prsty  do  vlasů  a začal  je 
masírovat.  Po  předloktí  mu  stékaly  chuchvalce  pěny 
a z loktů odkapávaly na dlaždičky u jeho nohou. Kořeněná 
vůně, která z koupele vzlétla, připomněla Cormii venkovní 
vzduch.

Znenadání se jí podlomila kolena a polilo ji horko, jako 
by  sama  stála  pod  teplou  vodu  a musela  se  posadit  na 
mramorový okraj vany.

Primal  vzal  mýdlo,  zpěnil  ho  v dlaních  a umyl  si 
ramena  a paže.  Podle  vůně  poznala,  že  tentýž  přípravek 
používá  i ona.  Příjemně  se  mísila  s parfémem  té  věci, 
kterou si umyl vlasy.

Cormia rozčarovaně sledovala, jak mu mydliny stékají 
po trupu, po bocích a silných hladkých stehnech, a záviděla 
jim.  Byla  zvědavá,  jestli  by jí  dovolil,  aby vstoupila  do 
sprchy s ním. Mohla se o tom jen dohadovat. Na rozdíl od 
některých svých sester neumí číst myšlenky.

Opravdu si dokáže představit, jak před ním stojí a ruce 
má na jeho pokožce zkrápěné teplou vodou…?
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Ano. Dokáže.
Primal si teď kroužil mýdlem po hrudi a po břiše. Pak 

uchopil  do dlaní  své pohlaví  a přejížděl  po něm rukama 
seshora  i zespodu.  I v tomto  případě  byly  jeho  pohyby 
neuspokojivě účelné a kvapné.

Pozorovat  ho  v těchto  intimních  okamžicích  působilo 
Cormii zvláštní trýzeň provázenou libou bolestí. Zatoužila, 
aby to nikdy neskončilo, ačkoli věděla, že se bude muset 
spokojit jen se vzpomínkami.

Když  vypnul  vodu  a vyšel  ven,  honem  mu  podala 
ručník, aby se jeho těžké, povislé mužství skrylo před jejím 
pohledem.

Jak se utíral, pod zlatavou kůží se mu napínaly a zase 
povolovaly svaly. Omotal si ručník kolem beder a sáhl po 
dalším, jímž si vysoušel vlasy tak, že energicky třel husté 
mokré vlny všemi směry. V mramorové místnosti se zdálo 
pleskání froté látky nezvykle hlasité.

Ale možná je to ozvěna jejího srdce.
Když skončil,  měl vlasy zcuchané, ale nejspíš si toho 

ani  nevšiml.  Zadíval  se  na  ni.  „Měl  bych  si  jít  lehnout. 
Musím  něčím  vyplnit  následující  čtyři  hodiny  a možná 
bych s tím mohl začít hned.“

Cormia  nevěděla,  o čem mluví,  ale  přikývla.  „Dobře, 
ale tvoje vlasy…“

Sáhl si na ně, jako by si teprve teď uvědomil, že nějaké 
má.

„Chceš, abych tě učesala?“ zeptala se.
Ve  tváři  se  mu  objevil  zvláštní  výraz.  „Budu  rád. 

Někdo… Jednou mi někdo řekl, že s nimi zacházím příliš 
hrubě.“

Bella, napadlo ji. To mu řekla Bella.
Netušila, jak to ví, ale byla si naprosto jistá –
Nesmysl. Hlas mu podbarvila bolestná touha. Proto to 

poznala.  Jeho  tón  je  verbální  obdobou  toho,  co  se  mu 
zrcadlí v očích, když sedí u jídelního stolu naproti Belle.
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A i  když  je  to  malicherné,  Cormia  mu  chtěla  učesat 
vlasy, aby Bellu nahradila sama sebou. Chtěla přetisknout 
vzpomínku na jinou ženu svou vlastní pečetí.

Ví, že majetnické sklony jsou nesprávné, ale své pocity 
změnit nedokáže.

Primal jí podal kartáč, a třebaže čekala, že se posadí na 
okraj  vany,  zamířil  k čalouněnému  lehátku  u postele 
a posadil se na něj. Položil dlaně na kolena, sklopil hlavu 
a čekal na ni. Přistoupila k němu a vzpomněla si, kolikrát 
už po koupeli česala vlasy svým sestrám. Ale v tu chvíli 
nevěděla,  jak  má  s tou  pomůckou  s tolika  zježenými 
štětinami, již drží v ruce, zacházet.

„Kdyby to tahalo, řekni,“ upozornila ho.
„Nebude to tahat.“  Sáhl pro jakousi černou krabičku. 

Když  stiskl  tlačítko,  pokoj  naplnila  hudba,  kterou  si 
o samotě vždycky pouštěl. Opera.

„To je moc krásné,“ poznamenala Cormia,  okouzlená 
melodickým tenorem. „Co je to za řeč?“

„Italština.  To  je  Puccini.  Milostná  píseň.  O muži, 
básníkovi, který potká ženu, jejíž pohled ho připraví o jeho 
jediný majetek… Stačí jeden pohled do jejích očí, a ta žena 
mu sebere  všechny sny,  fantazie  i vzdušné  zámky,  které 
nahradí  naděje.  Teď  jí  říká,  kým je… V závěru  sóla  se 
zeptá, kdo je ona.“

„Jak se ta píseň jmenuje?“
„‚Che gelida manina.‘“
„Hraješ si ji často, že?“
„Mám ji ze všech nejraději. Zsadist…“
„Co Zsadist?“
„Nic.“ Zavrtěl hlavou. „Nic…“
Jak  tenor  dosahoval  závratných  výšek,  Cormia  mu 

rozprostřela  kadeře  po  ramenou  a začala  u konečků, 
opatrnými, mírnými pohyby kartáče. Šelest štětin se mísil 
s tóny  opery  a Primalovi  nejspíš  lahodily  oba  zvuky, 
protože se dlouze a pomalu nadechl.
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Česala  ho  dál,  i když  všechny  spletené  a zcuchané 
úseky rozvolnila,  a uhlazovala  bujné  vlny  volnou  rukou. 
Jak  vlasy  schly,  vystupovaly  i jejich  barvy,  prameny 
houstly,  nabývaly  na  objemu  a po  každém  pročísnutí 
získávala hříva tvar, který Cormia tak dobře znala.

Mohla  by  ho  česat  věčně.  Škoda,  že… „Myslím,  že 
jsem skončila.“

„Ještě jsi mě neučesala vpředu.“
A byla to pravda. „Dobrá.“
Přemístila  se,  takže  se  ocitla  před  ním,  a nemohla  si 

nevšimnout, když široce rozevřel stehna, jako by chtěl, aby 
se postavila mezi ně.

Vstoupila  tedy  do  prostoru,  který  jí  vytvořil  svýma 
nohama.  Oči  měl  zavřené,  zlatavé  řasy  složené  na 
výrazných  lícních  kostech,  rty  pootevřené.  Pozvedl  k ní 
hlavu se stejným vyzváním, jež nabízela jeho ústa i kolena.

A ona ho přijala.
Projela mu kartáčem vlasy a sledovala, jak se na temeni 

vytvořila pěšinka. Při každém záběru kartáče napjal krční 
svaly, aby udržel hlavu na místě.

Zpod Cormiina horního rtu se vysunuly špičáky.
V tom  okamžiku  prudce  otevřel  oči.  Jasně  žluté 

duhovky se setkaly s jejím pohledem.
„Ty máš hlad,“ řekl nezvykle hrdelním hlasem.
Ruka  s kartáčem  jí  klesla  k boku.  Nezmohla  se  na 

slovo,  a tak jen přikývla.  Ve Svatyni  se  Vyvolené  krmit 
nemusí.  Ale  tady na  druhé  straně  si  její  tělo  žádá  krev. 
Proto je tak netečná a unavená.

„Proč jsi mi to neřekla dřív?“ Naklonil hlavu na stranu. 
„Ale  jestli  je  to  proto,  že  o mě  nestojíš,  pochopím  to. 
Najdeme ti někoho jiného.“

„Proč… proč bych o tebe neměla stát?“
Poklepal si na umělou nohu. „Nejsem zdravý.“
To je pravda, pomyslela si. Není zdravý, ale s tím, že 

mu chybí část nohy, to nesouvisí.
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„Nechtěla  jsem  se  vnucovat,“  odpověděla.  „To  je 
jediný důvod. Pro mě jsi vzhledný jak s nohou, tak bez ní.“

Rysy  ve  tváři  mu  zrůznil  úžas  a pak  mu  z úst  unikl 
zvláštní  pulzující  zvuk  připomínající… vrnění.  „To není 
vnucování. Jestli se chceš ode mě napít, rád se ti nabídnu.“

Stála  bez  hnutí,  hypnotizovaná  pohledem  jeho  očí 
a rysy v obličeji, jenž pozměnil výraz, jaký dosud u nikoho 
neviděla.

Toužím po něm, pomyslela si. Chci ho.
„Klekni si,“ poručil jí drsným tónem.
Když sklesla na kolena, kartáč jí vypadl z ruky. Primal 

se k ní beze slova naklonil a ovinul kolem ní silné paže, ale 
neobjal  ji.  Uvolnil  jí  vlasy,  nejprve  rozmotal  drdol,  pak 
rozpletl cop.

S hlubokým  hrdelním  stenem  jí  rozprostřel  vlasy  po 
ramenou  a ona  si  uvědomila,  že  se  celý  chvěje.  Bez 
varování jí položil ruku na šíji a stáhl si ji na hrdlo.

„Napij se ode mě,“ vyzval ji.
Cormia  sykla  jako  kobra,  a než  se  vzpamatovala, 

vnořila  mu  špičáky  do  krční  tepny.  Jak  se  zakousla, 
Primalovi vyrazilo z úst zaklení a trhl sebou.

Svatá Stvořitelko… Jeho krev jí jako plamen prolétla 
nejprve  ústy  a pak  jícnem v mocné  vlně,  která  se  do  ní 
vlévala  zvenku,  plnila  ji  až  po  okraj  a dodávala  jí  sílu, 
jakou nikdy nepoznala.

„Víc,“ vyštěkl. „Vezmi si, kolik potřebuješ…“
Provlékla  paže  pod  jeho,  zaryla  mu  nehty  do  zad 

a lokala plnými doušky. Zatočila se jí hlava – kdepak, to on 
ji strkal dozadu a tlačil  na podlahu. Bylo jí lhostejné, co 
s ní provádí a kde spolu skončí, protože jeho krev, kterou 
do sebe nasávala, byla všestravující. Vnímala jen pramen 
jeho života u svých rtů, v hrdle a v žaludku a v tu chvíli nic 
víc nepotřebovala.

Šaty… má vyhrnuté nad boky. Stehna… se jí rozvírají, 
on jí je rozvírá rukama…
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Ano.
Phuryho mozek se vznášel kdesi mimo dosah jeho těla, 

daleko z dohledu. Při krmení téhle ženy nad ním převzaly 
vládu instinkty, penis se blížil vyvrcholení a všemožně se 
soustředil na to, aby se předtím ocitl v ní.

Všechny vjemy, které jakkoli souvisely s ní, s ním, byly 
náhle jiné. A naléhavé.

Potřeboval  být  v ní  všemožnými  způsoby,  a nejen 
dočasně  prostřednictvím  sexu.  Chtěl  po  sobě  něco 
zanechat, výrazně ji označit, pustit do ní jak svou krev, tak 
své semeno a zopakovat  to  zase  nazítří  a popozítří  a pak 
znovu a znovu. Musí jí ulpět na kůži, pod kůží i hluboko 
v lůně a v nitru, aby každý muž na téhle planetě věděl, že 
jestli se k ní třeba jen přiblíží, bude se muset utkat s ním, 
a že potom bude plivat krev i zuby a bude mít zpřelámané 
nohy i ruce.

Je moje.
Phury jí strhl roucho z klína a – Ano, tady je to. Cítil, 

jak z ní sálá žár a –
„Panebože,“  zasténal.  Byla  vlhká,  vzrušená, 

připravená…
Kdyby se nějak dalo zařídit, aby zůstala přisátá k jeho 

tepně a on do ní zároveň mohl vstoupit, ani na okamžik by 
nezaváhal. Takhle jen zvedl ruku, vrazil si ji do úst a sál.

Jen co ucítil na jazyku svou vlastní krev, zamrazilo ho. 
Dychtivě  si  olízl  prsty,  posunul  boky  dopředu  a špičku 
penisu přitiskl k jejímu hebkému klínu.

Sotva  zatlačil  a ucítil,  jak  se  mu  střed  jejího  těla 
poddává… ten zatracený zlatý medailon Primala položený 
na prádelníku hned vedle nich spustil. Hlasitě jako požární 
poplašňák.

Kašli na to, kašli na to, kašli –
Cormia se odtrhla od jeho hrdla a doširoka otevřené oči 

rozostřené  touhou  po  krvi  a po  sexu  stočila  po  zdroji 
lomozícího zvuku. „Co to je?“
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„Nic.“
Medailon  zarachotil  hlasitěji,  jako  by  protestoval. 

Anebo oslavoval to, že všechno zkazil.
Možná drží basu s čarodějem.
Rádo se stalo, zatrylkoval čaroděj.
Phury  sklouzl  z Cormie  a zakryl  ji  jejím  rouchem. 

S jadrným  klením  se  vzpřímil  do  sedu,  opřel  se  zády 
o postel a složil hlavu do dlaní.

Oba  namáhavě  oddychovali,  zatímco  ten  zlatý  krám 
narážel do sady kartáčů a hřebenů.

Zvuk mu připomněl,  že on a Cormia žádné soukromí 
mít  nemohou.  Jsou  svázaní  pouty  tradice  a okolností 
a cokoli udělají, bude mít nesrovnatelně silnější dopad než 
obvyklé krmení a sex mezi partnery.

Cormia se zvedla, jako by uhodla, co mu běží hlavou. 
„Děkuji, že jsi mi daroval svou tepnu.“

Nedokázal jí odpovědět. Protože se zalykal zklamáním 
a nadávkami.

Když se za ní zavřely dveře, přesně věděl, proč přestal, 
a s vyrušením to nijak nesouviselo.

Kdyby chtěl, pokračoval by.
Jde  o to,  že  kdyby  se  s ní  vyspal,  musel  by  spát  se 

všemi ostatními.
Natáhl  ruku,  vzal  z nočního stolku  ubalenou  cigaretu 

a zapálil ji.
Kdyby  se  vyspal  s Cormií,  byl  by  v pasti,  musel  by 

stvořit  čtyřicet  Bell…  oplodnit  čtyřicet  Vyvolených 
a ponechat je jejich osudu na porodním lůžku.

Musel by se stát milencem všech čtyřiceti žen, otcem 
všech jejich dětí a vůdcem a hlavním vykonavatelem všech 
tradic… a zatím stěží  dokáže  přečkat  dny a noci  sám se 
sebou a svými starostmi.

Upřel  zrak  na  žhnoucí  špičku  cigarety.  Ohromeně  si 
uvědomil,  že  kdyby  šlo  jen  o ně  dva,  zmocnil  by  se  jí. 
Tolik po ní toužil.
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Svraštil  čelo.  Kristepane…  Vždyť  po  ní  touží  od 
samého začátku.

Ale je v tom něco navíc, že?
Vzpomněl  si,  jak  mu  česala  vlasy,  a s úžasem  si 

uvědomil, že v tu chvíli ho skutečně uklidnila – ale nejen 
citlivými  pohyby kartáče.  Uvolňovala ho její  přítomnost, 
její jasmínová vůně, vláčné elegantní pohyby,  její mírný, 
líbezný hlas.

Nikdo, ani Bella ho nedokáže uklidnit. Povolit sevření 
žeber. Umožnit mu, aby se volně nadechl.

Cormia to dokáže.
Cormii se to podařilo.
To  znamená,  že  po  ní  momentálně  prahne  ve  všech 

možných ohledech, jaké si umí představit.
Ta holka má ale štěstí, co? broukal čaroděj. Co kdybys  

jí sdělil, že z ní chceš udělat svou elitní drogu? Určitě ji  
nadchne, až se doví, že je tvým příštím návykovým jedem,  
který se má pokusit zbavit tě posedlosti a vyhnat z mozku 
běsy?

Bude radostí bez sebe, příteli, protože to je sen každé  
dívky – a nadto oba moc dobře víme, jaký jsi odborník přes  
normálně fungující vztahy. Vskutku mistr nad mistry.

Phury položil hlavu na matraci, dlouze, hluboce potáhl 
z cigarety a podržel kouř v plicích, dokud ho nezačaly pálit 
jako sežehnuté ohněm.
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u noc, kdy na Caldwell padla tma a ani v nejmenším 
nezmírnila  vlhké  dusno,  stál  pan  D  v nevětratelné 

koupelně v prvním patře venkovského stavení a odmotával 
obvazy, jimiž si hodiny předtím ovázal břicho. Gáza byla 
plná  černých  skvrn.  Hojící  se  kůže  pod  ní  už  vypadala 
mnohem líp.

T

Aspoň  jedna  věc  funguje,  jak  má.  Jedna  jediná.  Je 
vůdcem bezduchých necelých čtyřiadvacet hodin a připadá 
si,  jako  by  měl  v nádrži  auta  místo  benzinu  močůvku, 
někdo mu otrávil hlídacího psa a zapálil stodolu.

Měl zůstat pouhým pěšákem.
Ale jako by měl v tomhle směru na vybranou…
Hodil  potřísněný  obvaz  do  kbelíku,  který  ti  dva 

nebožtíci  nejspíš  používali  jako  odpadkový  koš 
a neobtěžovali se na tom cokoli měnit. S ohledem na to, že 
rána bolela jako čert, a podle hloubky, do níž se mu zařízla 
černá dýka,  byla vnitřní zranění poměrně vážná.  Bezduší 
mají naštěstí trávicí ústrojí jenom pro okrasu, a že on má 
teď místo střev prejt, je naprosto lhostejné. Hlavní je, že se 
mu podařilo zastavit krvácení.

Chybělo málo a z té uličky nevyšel živý. Kdyby se do 
toho nevložil druhý bratr, pan D nepochyboval o tom, že 
by ho ten řezník s psychedelickým hárem naporcoval jako 
vánočního kapra.

Z úvah ho vytrhlo klepání z přízemí. Deset hodin. Na 
minutu přesně.

Aspoň jsou dochvilní.
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Připevnil si pouzdro s pistolí, vzal stetson a seběhl po 
schodech.  Na  neudržované  příjezdové  cestě  stály  tři 
náklaďáky a jeden otlučený automobil a před domem dva 
oddíly  bezduchých.  Když  je  pan  D  pouštěl  dovnitř, 
zaregistroval,  že  ho  ti  neřádi  převyšují  nejmíň  o třicet 
centimetrů  a že  na  ně  jeho povýšení  neudělalo  pražádný 
dojem.

„Do obýváku,“ štěkl za nimi.
Jak kolem něj procházel jeden za druhým, pan D vytáhl 

z pouzdra magnum ráže 357 a namířil zbraň na posledního 
z nich, který vešel do domu.

Stiskl spoušť. Podruhé. A potřetí.
Výstřely  rachotily  jako  údery  hromu.  Žádné  tiché 

třesknutí  jako u devítky.  Střely se zaryly  bezduchému  do 
beder, roztříštily mu páteř a vyšly z těla na opačné straně, 
kde  vytvořily  působivou  díru.  Chlapík  ztěžka  žuchl  na 
prodřený koberec, z něhož se vznesl obláček prachu.

Pan D vsunul zbraň zpět do pouzdra. Kdypak se tady 
naposledy vysávalo? napadlo ho. Nejspíš když se ten barák 
postavil.

„Řekl  bych,  že  si  musím  svou  reputaci  něčím 
zasloužit,“ prohlásil a obešel svíjejícího se zabijáka.

Zatímco na hnědý koberec vytékala hustá černá krev, 
pan  D  položil  nohu  na  hlavu  bezduchého a vytáhl 
vyříznutou  část  tapety,  na  niž  Omega  vypálil  obraz 
hledaného.

„Chci  se  ujistit,  že  jste  mě  včera  večer  pozorně 
poslouchali,“ řekl a zvedl kus papíru vysoko do vzduchu. 
„Najděte  toho  muže.  Jinak  vás  jednoho  po  druhým 
oddělám a obstarám si novej tým.“

Zabijáci  si  ho  mlčky  měřili,  jako  by měli  kolektivní 
mozek, který se málem zavařil, než mu došlo, že teď platí 
jiná pravidla.

„Nezírejte  na  mě  a podívejte  se  na  tohohle  frajera.“ 
Zatřepal  obrázkem.  „Přiveďte  mi  ho.  Živýho.  Nebo  si 
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přisámbůh  najdu  nový  honiče  a předhodím  jim  k večeři 
vaše pajšly. Rozumíme si?“

Postupně přikývli. Ležící maník zasténal.
„Výborně.“ Pan D zacílil pistoli na hlavu  bezduchého 

a vystřelil mu z ní mozek. „A teď pohyb.“

Zhruba  dvacet  kilometrů  odtud,  v šatnách  podzemního 
výcvikového střediska, se John Matthew právě zamiloval. 
Což je to poslední, co by v podobném prostředí očekával.

„Botky  od  Eda  Hardyho,“  řekl  Qhuinn  a podal  mu 
tenisky. „Pro tebe.“

John  si  je  od  něj  vzal.  Fajn,  jsou  bezva.  Černý. 
S bílýma podrážkama. Na každý je lebka a Hardyho logo 
v barvách duhy.

„Páni,“ uklouzlo jednomu z nováčků v šatně. „Kdes je 
splašil?“

Qhuinn  povytáhl  obočí  a zadíval  se  na  zvědavce. 
„Třída, že jo?“

Jsou Qhuinnovy, pomyslel si John. Pravděpodobně po 
nich léta toužil a šetřil na ně.

„Zkus si je, Johne.“
Jsou úžasný, ale nemůžu.
Když  ve  dveřích  zmizel  poslední  jejich  spolužák, 

vytratilo  se  s ním  i Qhuinnovo  siláctví.  Vzal  tenisky, 
položil je k Johnovým nohám a vzhlédl.

„Promiň, že jsem včera v noci tak prudil. Myslím v tom 
obchodě s tou holkou… Choval jsem se jako idiot.“

To je v pohodě.
„Ne, není. Měl jsem mizernou náladu a vylíval jsem si 

ji na tobě, a to rozhodně není v pohodě.“
To  je  celý  Qhuinn.  Jeden  den  ze  sebe  dělá  borce 

a uklouzne  mu  něco,  co  jednoho  naštve,  a druhý  den  je 
jako  beránek  a vy  máte  dojem,  že  jste  jediná  bytost  na 
světě, na které mu záleží, a že je mu upřímně líto, že se vás 
dotkl.
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Jsi cvok. Ale ty tenisky si vážně nemůžu vzít – „Nechtěj 
mě urazit. A nebuď hulvát, kámo. To je dárek.“

Blay potřásl hlavou. „Vezmi si je, Johne. Tuhle hádku 
stejně prohraješ. Tak nás aspoň ušetři toho divadýlka.“

„Divadýlka?“ Qhuinn vyskočil  na nohy a zaujal  pózu 
římského řečníka. „Zdalipak rozeznáš svou vlastní řiť od 
svého boltce, ničemný mladíku?“

Blay se začervenal. „Nech toho –“
Qhuinn se vrhl na Blaye, popadl ho za ramena a pověsil 

se  na  něj  celou  svou  váhou.  „Drž  mě.  Tvá  urážka  mě 
zbavila dechu. Ústa mi zívají dokořán.“

Blay funěl a snažil se Qhuinna udržet nad zemí. „Zejí.“
„Zívají zní líp.“
Blay potlačoval úsměv ve snaze nedat najevo potěšení, 

ale oči mu zářily jako safíry a do tváří mu stoupala krev.
John  se  s němým  smíchem  posadil  na  lavičku,  třepl 

bílými ponožkami a natáhl si je pod nové džínsy.
Víš  to  jistě,  Qhuinne?  Protože  mám  dojem,  že  mi  

budou, a ty si to možná rozmyslíš.
Qhuinn se pustil Blaye a trhnutím si upravil oblečení. 

„A tys  urazil  mou  důstojnost.“  Otočil  se  k Johnovi 
a postavil se do šermířského postoje. „Touché.“

Blay se zasmál. „Snad en garde, ty magore.“
Qhuinn po něm střelil pohledem přes rameno. „Ça va, 

Brutus?“
„Et tu!“
„Nechtěl  jsi  říct  tutu?  Pěkně děkuju.  Něco  takovýho 

bych na sebe nevzal za nic na světě, ty úchyle.“ Zářivě se 
usmál,  nepochybně  hrdý  na  své  šaškování.  „Obuj  si  ty 
škorně,  Johne,  ať  to  vyřídíme  jednou  provždy.  Jinak 
budeme muset Blaye dát do železný plíce.“

„Spíš do plicního sanatoria.“
„Ani nápad. Tam by tě umořili k smrti.“
Tenisky seděly Johnovi dokonale a dokonce mu přidaly 

pár centimetrů navíc, ačkoli se v nich zatím nepostavil.
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Qhuinn přikývl  a zadíval  se  na něj,  jako by hodnotil 
umělecké  dílo.  „Zdá se,  že  ti  padnou jako ulitý.  Možná 
bysme ti měli trochu obrousit hrany. Navěsíme na tebe pár 
řetězů, uděláme piercing, do šatníku přidáme víc černý –“

„Víte, proč má Qhuinn tak rád černou?“
Všichni  tři  otočili  hlavu  a zadívali  se  do  sprch. 

Vycházel odtud Lash. Pohlaví měl zakryté bílým ručníkem 
a ze svalnatých ramenou mu kapala voda.

„Protože  je  barvoslepej.  Že  jo,  bratranče?“  Lash  se 
odklackoval ke své skříňce a trhnutím ji otevřel, až dvířka 
třískla  o sousední.  „Že  má  každý  oko  jiný,  ví  jen  díky 
tomu, že mu to každej říká.“

John  vstal  a všiml  si,  že  tenisky  mají  protiskluznou 
podrážku.  S ohledem  na  to,  jak  se  Qhuinn  škaredí  na 
Lashův nahatý zadek,  by to  mohlo  zhruba za půldruhou 
vteřinu přijít vhod.

„Jo. Qhuinn je něco extra.“ Lash si natáhl maskáčové 
kalhoty a tílko a pak si okázalým gestem navlékl na levý 
ukazovák  zlatý  pečetní  prsten.  „Někdo holt  mezi  ostatní 
nikdy nezapadne. Je smutný, že se o to ustavičně snaží.“

Blay sykl: „Jdeme, Qhuinne.“
Qhuinn procedil skrz zaťaté zuby: „Drž zobák, Lashi. 

Jednou provždycky.“
John vstoupil kamarádovi do zorného pole a naznačil: 

Půjdeme k Blayovi na jedno, co říkáš?
„Hele,  Johne,  tak  mě  napadlo… Když  tě  tenkrát  ten 

maník znásilnil na schodišti, ječel jsi rukama? Nebo jsi jen 
ztěžka oddychoval?“

John na místě strnul. A jeho přátelé jakbysmet.
Nikdo se nepohnul. Všichni zatajili dech.
V šatně  zavládlo  takové  ticho,  že  odkapávání  vody 

z jedné sprchové hlavice znělo jako kanonáda.
Lash  s úsměvem  zabouchl  skříňku  a zadíval  se  na 

Qhuinna a Blaye. „Četl jsem jeho zdravotní dokumentaci. 
Stojí to tam černý na bílým. Absolvoval na klinice terapii, 
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protože  měl  příznaky,“ – Lash  naznačil 
uvozovky – „‚posttraumatického  stresu‘.  Pověz,  Johne, 
když  tě  ten  chlap  vojížděl,  pokoušel  ses  křičet?  No tak, 
Johne?“

Tohle  se  mi  snad  jenom  zdá, pomyslel  si  John 
a zamrazilo ho v zádech.

Lash si se smíchem nazul vysoké boty.  „Kdybyste se 
viděli. Čučíte jak jelita. Jako retardovaný blbečkové.“

Qhuinnův hlas  podbarvil  tón,  jaký u něj  John neznal. 
Ani  stopa  po  chvástání  nebo  horkokrevném vzteku.  Jen 
chladnokrevná  nenávist.  „Modli  se,  aby  se  o tom  nikdo 
nedověděl. Nikdo.“

„Nebo co? Ale no tak, Qhuinne. Jsem prvorozenej syn. 
Můj táta je nejstarší brácha tvýho fotra. Myslíš, že se mě 
smíš třeba jen dotknout? Zlatý voči, hochu. Ani náhodou.“

„Už ani slovo, Lashi.“
„Jak je libo.  A teď mě omluvte.  Mizím odsud. Je mi 

z vás totiž nanic. Ze všech tří.“ Zamkl skříňku a zamířil ke 
dveřím. Pochopitelně se ještě zastavil a uhladil si blonďaté 
vlasy.  „Vsadím se, žes nekřičel, Johne. Hádám, žes chtěl 
ještě. Hádám, žes žadonil o –“

John se dematerializoval.
Poprvé v životě se přenesl vzduchem z jednoho místa 

na druhé. Zhmotnil se před Lashem a zastoupil mu cestu. 
Zadíval se na své kamarády a vycenil tesáky. Lash patří jen 
a jen jemu.

Sotva oba přikývli, strhla se rvačka.
Lash  čekal  na  první  ránu,  pěsti  v úrovni  hrudi,  váhu 

přenesenou do stehen. A tak místo aby ho praštil, John se 
přikrčil,  vyrazil  dopředu,  popadl  ho  kolem pasu  a srazil 
zády na skříňky.

Lashe to ani trochu nevyvedlo z konceptu a na oplátku 
vrazil  Johnovi  koleno  do  obličeje.  John  se  po  úderu 
napřímil a klopýtl dozadu, ale hned se vzpamatoval. Sevřel 
Lashovi  hrdlo,  zabodl  mu  palce  pod bradu,  pevně si  ho 
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přidržel  a praštil  ho  hlavou  rovnou  do  nosu.  Lashovi 
vytryskla z nosu krev, ale očividně to s ním ani nehnulo. 
I když  mu  červený  proud  stékal  do  úst,  zkřivil  rty 
v úsměvu, rozehnal se a pravačkou zasadil nízkou prudkou 
ránu, která vykopla Johnovi játra až do plic.

Jak do sebe navzájem bušili pěstmi, ustupovali a zase 
se  vrhali  jeden  na  druhého,  naráželi  do  skříněk,  lavic 
a odpadkových košů.  V jednu chvíli  se  dovnitř  dobývalo 
několik jejich spolužáků, ale Blay s Qhuinnem je vytlačili 
ven a zamkli dveře.

John  popadl  Lashe  za  vlasy,  trhl  mu  hlavou  dozadu 
a zakousl se mu do ramene. Když ucukl, cítil, jak povolilo 
kus kůže i s masem. Sotva se od sebe odtrhli, Lash spojil 
dlaně  a obouruč udeřil  Johna přímo do spánku. Rána ho 
odhodila směrem ke sprchám, ale než se stačil poroučet na 
zem, vzchopil se. Naneštěstí nereagoval dost rychle a další 
zásah inkasoval do brady.

Jako by dostal  baseballovou pálkou. Svitlo mu,  že se 
Lashovi  podařilo  navléknout  na  ruku  klasický  mosazný 
boxer – pravděpodobně chtěl získat výhodu proti Johnově 
výšce.  Další  úder  ho  zasáhl  do  obličeje  a v příštím 
okamžiku  se  mu  zajiskřilo  před  očima.  Než  se  mohl 
promžourat do plného vědomí, Lash jím smýkl čelem na 
vydlaždičkovanou stěnu a natlačil se na něj.

A položil mu ruce zepředu na kalhoty.
„Nechceš  si  to  zopakovat,  Johnny?“  zavrčel  mu  do 

ucha. „Nebo to máš rád jen od lidskejch samců?“
Mohutné tělo, které se na něj mačkalo zezadu, mělo na 

Johna umrtvující účinek.
Mělo ho to naopak nabudit.  Mělo ho to rozzuřit.  Ale 

místo toho byl  zase tím neduživým, slabým klukem jako 
kdysi,  bezmocný  a vyděšený,  vydaný  na  milost  někomu 
jinému, mnohem silnějšímu. Ocitl se ve stejné situaci jako 
v té  špinavé  schodištní  šachtě,  přitlačený  ke  stěně, 
uvězněný, přemožený.
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Do očí mu vstoupily slzy. Tohle ne… tohle už ne –
Z ničeho  nic  zazněl  bojový  pokřik  a vzápětí  byl 

osvobozený od tlaku.
Klesl na kolena a vyzvracel se na mokré dlaždičky.
Jakmile dávení ustalo, zhroutil se na bok, schoulil se do 

klubíčka a klepal se jako sulc –
Lash ležel na zemi hned vedle něj… a měl proříznuté 

hrdlo. Snažil se dýchat, udržet krev uvnitř, ale bez úspěchu.
John v hrůze vzhlédl.
Stál nad nimi Qhuinn a namáhavě oddychoval. V pravé 

ruce držel zakrvácený lovecký nůž.
„Kristepane…,“ vydechl Blay. „Qhuinne, cos to, kurva, 

udělal?“
To  je  zlý.  Zatraceně  zlý.  Pro  všechny tři.  Co začalo 

jako rvačka… skončilo dost možná vraždou.
John  otevřel  ústa,  aby  přivolal  pomoc.  Pochopitelně 

nevydal ani hlásku.
„Já pro někoho dojdu,“ oznámil Blay a vyrazil ze dveří.
John se posadil, strhl si košili a sklonil se nad Lashem. 

Odtáhl mu ruce z krku, přitiskl zmuchlanou košili na zející 
ránu a modlil  se,  aby přestala  krvácet.  Lashův pohled se 
setkal s jeho. Pak zvedl ruce, jako by mu chtěl přispět na 
pomoc.

Lež klidně, vyslovil John rty. Nehýbej se. Už sem někdo  
běží.

Lash zakašlal. Z úst se mu vyvalila krev, přetekla přes 
spodní ret a řinula se mu po bradě. Najednou byla všude.

To už tady přece jednou bylo, napadlo Johna. Porvali se 
spolu přesně tady, ve sprchách, a kanálek taky zrudl krví. 
A dopadlo to dobře.

Tentokrát ne, upozornil ho vnitřní hlas. Tentokrát ne…
Johna  zaplavila  panika.  Začal  se  modlit,  aby  Lash 

zůstal naživu. Pak se modlil, aby se vrátil čas. Kéž by to 
byl jen zlý sen.

Někdo stál nad ním a opakoval jeho jméno.
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„Johne?“ Zvedl hlavu. Doktorka Jane, osobní lékařka 
Bratrstva  a Vishousova  shellan.  Průsvitnou,  přízračnou 
tvář klidnou, hlas rozvážný a konejšivý. Když si klekla, její 
tělo nabylo pevného tvaru. „Johne, potřebuju, abys uhnul. 
Musím  ho  prohlédnout.  Chci,  abys  ho  pustil  a ustoupil. 
Vedl sis skvěle, ale teď se o něj postarám já.“

Přikývl.  Přesto  se  musela  dotknout  jeho  rukou,  aby 
přestal svírat košili.

Někdo ho vytáhl  na nohy.  Blay.  Jo,  Blay.  Poznal  ho 
podle vody po holení. Jump, značka Joop!

V šatně byla spousta dalších.  Ve sprchách stál  Rhage 
a vedle něj Vishous. Byl tam i Butch.

A Qhuinn… Kde je Qhuinn?
John  se  rozhlédl  a uviděl  ho  u protější  stěny. 

Zakrvácený nůž už v ruce neměl a po jeho boku se tyčil 
Zsadist.

Qhuinn byl  bledší než světlé dlaždičky a upřeně civěl 
na Lashe.

„Máš  domácí  vězení  v domě  svých  rodičů,“  řekl 
Z Qhuinnovi. „Jestli zemře, budeš mít na krku vraždu.“

Rhage  přistoupil  ke  Qhuinnovi,  jako  by  usoudil,  že 
Zsadistův  příkrý  tón  situaci  nezlepší.  „Pojď,  chlapče, 
vyndáme ze skříňky tvý věci.“

Rhage odvedl Qhuinna z šatny a Blay je následoval.
John  zůstal  stát  na  místě.  Prosím,  ať  Lash  žije.  

Prosím…
Vůbec se mu nelíbilo,  jak doktorka Jane vrtí  hlavou. 

Lékařskou  brašnu  měla  otevřenou,  a zatímco  se  snažila 
zašít Lashovi krk, ruce s nástroji se jí jen jen míhaly.

„Povídej.“
John sebou trhl a otočil hlavu. Zsadist.
„Pověz mi, jak se to stalo, Johne.“
John sklopil pohled na Lashe a v duchu si promítl sled 

událostí.  Panebože… Nemá chuť zabíhat do podrobností. 
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Ačkoli  Zsadist  jeho  minulost  zná,  nemohl  se  přimět 
k tomu, aby bratrovi prozradil příčinu Qhuinnova útoku.

Možná je  to  tím,  že  odmítá  uvěřit,  že  jeho minulost 
vyšla  na  světlo  tímhle  způsobem.  Možná  je  to  tím,  že 
dávná dřímající noční můra znovu procitla.

Možná  je  to  tím,  že  je  zbabělec,  který  se  nedokáže 
postavit  za své přátele.  Zsadistův pokřivený ret  se zúžil. 
„Poslyš,  Johne,  Qhuinn  je  v obrovským  průseru.  Podle 
zákona je sice nezletilý, ale pořád je to vražedný útok na 
prvorozeného syna. Jeho rodina po něm půjde, i když Lash 
přežije, a už proto potřebujeme vědět, co se tady odehrálo.“

Doktorka Jane si stoupla. „Rána je uzavřená, ale hrozí 
zástava srdce. Musíme ho okamžitě dopravit k Haversovi.“

Zsadist  přikývl  a přivolal  dva  doggeny,  kteří  tlačili 
lůžko  na  kolečkách.  „Fritz  už  čeká  v autě  a já  pojedu 
s ním.“

Když  Lashe  zvedli  z podlahy,  bratr  zabodl  do  Johna 
tvrdý  pohled.  „Jestli  chceš  svýmu  příteli  pomoct,  musíš 
nám říct, co se stalo.“

John se díval, jak skupinka odváží Lashe z šatny.
Když  se  zavřely  dveře,  rozklepala  se  mu  kolena. 

Zadíval se na kaluž krve uprostřed sprch.
V koutě  za  skříňkami  spatřil  hadici  určenou  ke 

každodennímu úklidu místnosti. John přiměl nohy, aby ho 
odnesly  ke  stěně,  kde  byla  hadice  upevněná  na  zdi. 
Rozmotal  ji,  zapnul  vodu,  odtáhl  ji  do  sprch  a otevřel 
trysku. Pohyboval hadicí tam a zpět, tam a zpět, postupoval 
centimetr za centimetrem a hnal krev směrem ke kanálku, 
který ji s chrčením pohlcoval.

Tam a zpět. Tam a zpět.
Dlaždice  měnily  barvu z červené  přes  růžovou až  po 

bílou.  Napáchanou  škodu  však  voda  neodplavila.  Ani 
v nejmenším.
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Kapitola třináctá

hury cítil  na pokožce drobné, jako dech lehké prsty, 
které  mu  putovaly  dolů  po  břiše  a směřovaly  ke 

slabinám a do rozkroku. Díkybohu.  Měl naběhlý a žhavý 
penis  dychtící  po uvolnění,  a jak se k němu ruce blížily, 
tím  mocněji  vyrážel  boky  a zase  se  stahoval  a napínal 
a opět uvolňoval hýžďové svaly v rytmu výpadů, jež toužil 
provádět proti ženskému klínu.

P

Jeho mužství  ronilo  slzy – cítil  vlhko  na  břiše.  Nebo 
možná už jednou vyvrcholil?

Ruce  mu  něžně  přejížděly  po  kůži  a jejich  jedinečně 
citlivé doteky vybičovaly jeho vzrušené mužství k horečné 
aktivitě, jako by mohlo vyjít vstříc hladícím prstům, kdyby 
se opravdu hodně snažilo.

Drobné ruce klesaly k jeho –
Phury  se  probudil  s tak  mocným  trhnutím,  že  shodil 

polštář z postele.
„Krucinál…“
Pod zmuchlanou přikrývkou mu penis zuřivě tepal, ale 

ne  onou  běžnou  pánskou  potřebou,  která  ho  vpodvečer 
obvykle  vytrhne  ze  spánku.  Kdepak…  Tohle  je  docela 
konkrétní.  Jeho  tělo  touží  po  něčem  velmi  specifickém 
a chce to od jisté ženy.

Od Cormie.
Je hned vedle, upozornil sám sebe.
A ty  jsi  prvotřídní  dáreček,  příteli, kontroval  čaroděj. 

Tak proč za ní  nejdeš? Vsadím se,  že po tom, jak jsi  ji  
včera v noci nechal  odejít,  tě  moc ráda uvidí  a padne ti  
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kolem krku. Od té doby jsi s ní nepromluvil jediné slovo.  
Ani jsi nevzal na vědomí její vděčnost.

Vinen ve  všech bodech obžaloby,  pomyslel  si  Phury 
a vrhl pohled k čalouněnému lehátku.

To bylo vůbec poprvé, kdy krmil ženu.
Když se dotkl ranek po kousnutí, shledal, že jsou pryč. 

Zahojily se.
Překonal jeden z mezníků života… a skličovalo ho to. 

Nelitoval, že to byla Cormia. Nic takového. Mrzelo ho, že 
jí neřekl, že je jeho první.

Odhrnul si vlasy z očí a podíval se na hodiny. Půlnoc. 
Půlnoc? Spal osm hodin, zjevně díky krmení. Přesto není 
svěží  ani  odpočatý.  Bolí  ho hlava  a žaludek má jako na 
vodě.

Jak  sáhl  pro  cigaretu,  kterou  si  ubalil  před  spaním, 
zarazil se. Ruka se mu třásla tak silně, až pochyboval, že se 
mu podaří cigaretu uchopit prsty.  Upřel oči na svou dlaň 
a snažil  se  ji  přimět,  aby  se  přestala  klepat,  ale  bez 
úspěchu.

Joint se mu podařilo vzít z nočního stolku až na potřetí. 
Nemotorné pokusy sledoval, jako by to byla ruka někoho 
jiného  a cizí  cigareta.  Vložil  si  stočené  lístky  a papírek 
mezi rty a chvíli  zápolil se zapalovačem. Nedařilo se mu 
nastavit  ho  do  správného  úhlu  ani  škrtnout  válečkem 
o kamínek.

Po druhém nádechu třes  ustal.  Bolest  hlavy zmizela. 
Žaludek se uklidnil.

Bohužel  se  v opačném  koutě  pokoje  roztřáslo  něco 
jiného a zmíněné indispozice se vrátily. Primalův přívěsek 
se znovu roztančil na prádelníku.

Nechal  medailon  medailonem,  pokuřoval  a myslel  na 
Cormii. Pochyboval, že by mu prozradila, že se potřebuje 
nakrmit.  To,  co  se  ve  dne  stalo  v téhle  místnosti,  bylo 
samovznícení  přiživené  její  touhou  po  krvi,  a proto  to 
nemohl  považovat  za  důkaz  toho,  že  po  něm  touží 
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i sexuálně. Jistě, sex včera neodmítla, ale nelze říct, že je to 
totéž, jako by toužila po jeho maličkosti.  Potřeba není to 
samé jako volba z nutnosti. Ona potřebovala jeho krev. On 
potřeboval její tělo.

A Vyvolené  potřebují  oba  dva,  aby  se  mohlo 
pokračovat v krasojízdě.

Phury  zadusil  kratičký  nedopalek  a zadíval  se  přes 
ložnici k prádelníku. Medailon konečně přestal vibrovat.

Za necelých deset minut se Phury osprchoval, oblékl se 
do  bílého  hedvábí  a dal  si  na  krk  kožený  řemínek 
s odznakem Primala. Těžký zlatý přívěsek mu spočinul na 
prsou  dosud  rozehřátý,  pravděpodobně  po  neúnavném 
třasáku.

Jako Primal nemusel cestovat na Druhou stranu oklikou 
přes Stvořitelčino nádvoří, ale mohl jít přímo. Zhmotnil se 
před amfiteátrem Svatyně, kde to všechno před pěti měsíci 
začalo, a nechtělo se mu věřit, že zastoupil Vishouse.

Jako by se díval na svou třesoucí se ruku: tohle prostě 
není on.

Jenomže je.
Před sebou měl bílé jeviště s těžkou bílou oponou, které 

zářilo  v podivném  nepohasínajícím  světle  Druhé  strany. 
Tady nejsou žádné stíny, protože po bledé obloze neputuje 
žádné slunce, a přesto tu je dostatek jasu, jako by všechno 
mělo  svůj  vlastní  zdroj  světla.  Vzduch  má  teplotu 
jednadvacet  stupňů,  není  tedy  ani  horko,  ani  chladno, 
a nevane žádný vítr, který by se otíral o pokožku nebo vlnil 
oděv. A všude jen měkká, konejšivá bílá.

Zdejší krajina je obdobou monotónní hudební kulisy.
Phury vykročil po nevzrostlé bílé trávě a dal se kolem 

zadní části řeckořímského divadla k rozmanitým chrámům 
a příbytkům. Kolem dokola staveb se táhl bílý les, lemující 
celý pozemek a bránící  výhledu do dálky.  Co se za těmi 
stromy rozprostírá?  zapřemítal.  Nejspíš  nic.  Svatyně  mu 
připomínala  architektonickou  maketu  nebo  dětskou 
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stavebnici,  a kdyby  došel  až  dozadu,  stanul  by  u hrany 
stolu a hluboko pod sebou by měl koberec ode zdi ke zdi 
v obývacím pokoji nějakého obra.

Uvědomil si, že vlastně neví, jak má upoutat pozornost 
Directrix,  ale  nezastavil  se  a pokračoval  v chůzi.  Stejně 
o setkání  příliš  nestojí.  Aby  ho  o něco  pozdržel,  zamířil 
k chrámu Primala  a medailonem si  otevřel  dvojité  dveře. 
Prošel  mramorovou  síní,  vstoupil  do  jediné  chrámové 
prostorné  ložnice  a zadíval  se  na  stupínek  s postelí 
pokrytou bílými saténovými poduškami.

Vzpomněl si, jak tam Cormia ležela přivázaná a nahá. 
Nad lůžkem bylo připevněné prostěradlo, které jí splývalo 
kolem  hrdla,  aby  jí  nebyl  vidět  obličej.  Když  ho  strhl, 
s hrůzou  shledal,  že  se  dívá  do  jejích  vystrašených, 
uslzených očí.

V ústech měla roubík.
Vzhlédl  ke  stropu,  odkud  visel  závěs,  jenž  jí  halil 

obličej. V mramoru spatřil zapuštěné dva malé zlaté háčky. 
Tenkrát by je nejradši vyrazil sbíječkou.

Jak vzhlížel vzhůru, vybavily se mu útržky rozhovoru, 
který  vedl  s Vishousem  předtím,  než  se  rozjela  celá  ta 
záležitost  s Primalem.  Tehdy  seděli  v jídelně  sídla 
a Vishous mu prozradil, že se mu o něm zdálo.

Phury po podrobnostech neprahl, ale stejně na ně došlo, 
a na to, co bratr řekl, se rozpomínal naprosto jasně, jako by 
si  jeho  slova  přehrál  ze  záznamu:  Viděl  jsem  tě  na  
křižovatce v bílé krajině. Byla bouřka… Ano, silná bouřka.  
Ale  když  jsi  stáhl  z oblohy  mrak  a obložil  jím  studnu,  
přestalo pršet.

Phury  zamžoural  na  dva  háčky  ve  stropu.  Strhl 
prostěradlo a položil ho na Cormii. A ona přestala plakat.

To ona je studna. Studna, která se má naplnit. Ona je 
budoucnost  rasy,  zdroj  dalších  bratrů  a dalších 
Vyvolených. Životodárný pramen.

Stejně tak všechny její sestry.
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„Milosti.“
Otočil  se.  Ve dveřích  chrámu  stála  Directrix,  dlouhé 

bílé  roucho až  na  zem,  tmavé  vlasy stočené  do  uzlu  na 
temeni.  Mírný  úsměv  a klid,  který  jí  vyzařoval  z očí,  jí 
dodával blažený výraz vědoucí osoby.

Pokojné přesvědčení jí Phury mohl jen závidět.
Amalya  se  mu  poklonila.  V předepsaném  oděvu 

Vyvolených vypadala křehce a elegantně. „Ráda tě vidím.“
Opětoval jí úklonu. „Já tebe také.“
„Děkuji ti za audienci.“ Napřímila se. Nastalo ticho.
On ho však neporušil.
Když konečně promluvila, zdálo se, že volí slova velmi 

opatrně.  „Napadlo  mě,  že  by  ses  možná  rád  seznámil 
s ostatními Vyvolenými.“

Jaké seznámení má asi na mysli?
Nic  oficiálního, ujistil  ho  čaroděj.  Sendvič  

k francouzským  polibkům,  lívanečky  při  devětašedesátce  
a hrst tvých koulí.

„Cormii  se  daří  dobře,“  řekl.  Návrh  na  setkání 
ignoroval.

„Viděla  jsem  ji  včera.“  Její  tón  byl  přívětivý,  ale 
neutrální, jako by s ním nesouhlasila.

„Opravdu?“
Hluboce  se poklonila.  „Odpusť,  Milosti.  Měla  výročí 

narozenin a zvyk vyžadoval, abych jí předala svitek. Když 
ses  mi  neozýval,  navštívila  jsem  ji.  Snažila  jsem  se  tě 
kontaktovat během dne.“

Kristepane, tak Cormia měla narozeniny, a nikomu nic 
neřekla?

Řekla to přece Johnovi. Dostala od něj náramek.
Phury potlačil zasakrování. Měl jí taky něco darovat.
Odkašlal si. „Omlouvám se, že jsem se neohlásil.“
Amalya se narovnala. „Je to tvé právo. Neomlouvej se, 

prosím.“
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V nastalém dlouhém tichu vyčetl v jejích mírných očích 
otázku. „Ne, ještě k tomu nedošlo.“

Svěsila ramena. „Odmítla tě?“
Vzpomněl si, co se odehrálo na podlaze u lehátka. To 

on přestal. „Ne. To já.“
„Ty nemůžeš v ničem pochybit.“
„To není pravda. Dej na mě.“
Directrix  poodešla  stranou,  ruce  sevřené  kolem 

medailonku  na  krku.  Vypadal  přesně  jako  ten  jeho,  ale 
visel na bílé saténové stuze. On měl svou vězeňskou kouli 
připevněnou na černém řetězu.

Amalya se zastavila u postele a zlehka pohladila prsty 
polštář.  Pak zopakovala  svůj  návrh:  „Napadlo  mě,  že se 
možná budeš chtít seznámit s ostatními.“

Tak to teda ne. Cormii za jinou První družku nevymění. 
„Vím,  kam  tím  míříš,  ale  nejde  o to,  že  bych  Cormii 
nechtěl.“

„Třeba by ses rád setkal s jinou.“
Byl  to  zřejmě  nejzdvořilejší  způsob,  jak  si  Directrix 

umí  dupnout  a udeřit  na  něj,  že  se  buď vyspí  s Cormií, 
nebo to zkusí s jinou z jejích sester.  Nepřekvapilo ho to. 
Patová situace trvá už pět měsíců.

Nakonec… Možná by to pár problémů vyřešilo. Až na 
to,  že  kdyby  souhlasil  s jinou  První  družkou,  jako  by 
Cormii  proklel.  Vyvolené  by si  o ní  myslely,  že selhala, 
a ona by měla týž dojem – přestože to tak vůbec není!

„Jak jsem řekl. Cormia mi vyhovuje.“
„Jistě… ale možná by ses lépe uvolnil s některou z nás, 

ostatních. Kupříkladu Layla. Má pohlednou tvář a sošnou 
postavu a je vyškolená jako ehros.“

„To Cormii neudělám. Zabilo by ji to.“
„Milosti… stejně se trápí. Viděla jsem jí to na očích.“ 

Directrix k němu přistoupila. „Ba co víc. My ostatní jsme 
vězeňkyněmi naší tradice. Z celého srdce jsme věřily, že se 
naše  poslání  obnoví  a poslouží  témuž  účelu  jako  kdysi. 
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Pokud  si  vybereš  jinou  První  družku  a završíš  obřad, 
zbavíš  nás  všechny  břemene  marnosti.  Všechny  včetně 
Cormie. Není šťastná, Milosti. O nic víc než ty.“

Znovu si ji představil na té posteli, nahou a svázanou… 
Příčilo se jí to od samého začátku.

Vzpomněl si, jak je zamlklá. Vzpomněl si, jak v sobě 
nenašla  odvahu říct,  že  se  potřebuje nakrmit.  Jak se ani 
slovem nezmínila o svých narozeninách. Nebo o tom, že by 
se chtěla podívat ven. Ani o těch budovách z párátek, které 
si staví v ložnici.

Jednou procházkou po chodbě jí nevynahradí všechno 
to, co jí nedopřál.

„Jsme  v bezvýchodné  situaci,“  prohlásila  Directrix. 
„A nejenom my. Ty také, Milosti.“

Co když  lpí  na Cormii  proto,  že kdyby se stala  jeho 
První družkou, nemusel by se užírat starostmi se sexem? 
Jistě, chce se o ni postarat a chránit ji, což jsou vznešené 
pohnutky,  ale  důsledky  toho  stavu  by  rovněž  svědčily 
v jeho prospěch.

Řada Vyvolených po něm touží a chce ho. Když pod 
přísahou přijímal svou pozici, viděl jim to na očích.

Dobrovolně na to přistoupil. Slíbil to. Nejvyšší čas, aby 
přestal porušovat dané slovo.

„Milosti, mohl bys jít se mnou, prosím? Chci ti ukázat 
jedno místo ve Svatyni.“

Vyšel  za Amalyí  z chrámu a společně  mlčky scházeli 
po svahu ke skupině čtyřpodlažních staveb s majestátním 
sloupovím.

„To  jsou  příbytky  Vyvolených,“  upozornila  ho,  „ale 
tam naše kroky nesměřují.“

To  je  dobře,  pomyslel  si  a vrhl  pohled  k bílým 
budovám.

Když je míjel, všiml si, že žádné z oken není zasklené, 
a uvědomil  si,  že  k tomu  neexistuje  žádný  důvod.  Není 
tady žádný hmyz a zvířata, zřejmě ani neprší. Samozřejmě 
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to znamená, že mezi ním a Vyvolenými,  které ho z oken 
pozorují, nestojí žádné překážky.

V každém okně každé místnosti je jedna žena.
Kristepane…
„Jsme  tady.“  Directrix  se  zastavila  před  přízemní 

budovou  a odemkla  dvoje  dvoukřídlé  dveře.  Když  je 
otevřela dokořán, Phurymu klesla čelist.

Všude stály kolébky. Nekonečné řady bílých kolébek.
Zatímco  se  snažil  nadechnout,  do  hlasu  Directrix  se 

vloudila toužebná lítost. „Bývalo tady tak veselo, tak živo. 
Oplývalo  to  zde  budoucností.  Kdyby  sis  vybral 
jinou – Není ti dobře, Milosti?“

Phury  ustoupil.  Nemůže  dýchat.  Nemůže  se… 
nadechnout.

„Milosti?“ Natáhla ruku.
Ucukl. „Jsem v pořádku.“
Dýchej, sakra. Dýchej!
Vždyť jsi s tím souhlasil. Vzmuž se.
Vzápětí  začal  čaroděj  vyjmenovávat  případ  za 

případem,  kdy někoho nechal  na  holičkách.  Nejprve mu 
připomněl  tu  nedávnou  patálii  se  Zsadistem  a Wrathem 
a zvěrstva  s bezduchými,  načež  zapátral  v minulosti 
a upozornil ho, jak hluboce zklamal své rodiče.

Phuryho nenapadlo nic,  co by kdy udělal  správně.  Je 
lapený osudem, vězněm sám sobě.

Aspoň Cormii může osvobodit. Osvobodit ji od něj.
Directrix zřetelně zpanikařila. „Milosti, možná bys měl 

na okamžik ulehnout –“
„Vyberu si jinou.“
„Jinou –“
„Vyberu si jinou První družku.“
Amalya  na  vteřinku  strnula,  ale  pak  se  hluboce 

uklonila. „Děkuji, Milosti… Děkuji… Jsi vskutku oporou 
naší rasy a příkladem pro všechny…“
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Nechal ji vymluvit, chrlit prázdné fráze. Zmocnila se ho 
závrať a měl pocit, jako by měl místo žaludku hroudu ledu.

Directrix  sevřela  medailon,  klidnou  tvář  zrůžovělou 
radostí. „Milosti, jaká by měla být tvá družka? O několika 
vhodných bych věděla.“

Přísně si ji změřil. „Musí to sama chtít. Nesmí k tomu 
být přinucena. Musí s tím sama souhlasit. Cormii to bylo 
proti mysli  a to vůči ní nebylo fér. Já jsem k tomu svolil 
dobrovolně, kdežto ona neměla na vybranou.“

Directrix  mu  položila  ruku  na  paži.  „Naprosto  tomu 
rozumím, ba co víc,  souhlasím. Cormia nebyla pro tento 
úkol  vhodná  a do  role  První  družky  ji  ve  skutečnosti 
posvětila  předešlá  Directrix.  Já  bych  se  tak  krutě 
nezachovala.“

„Doufám, že to Cormii nijak nepostihne. Nevypovíte ji 
odtud, že ne?“

„Bude zde vítána. Je to citlivá žena. Jen… se tomuto 
způsobu  života  nedokáže  přizpůsobit  tak  dobře  jako 
některé z nás.“

V nastalém  tichu  viděl  Cormii,  jak  ho  před  koupelí 
svléká, znovu viděl její nevinné, bezelstné oči, které na něj 
upírala,  když  se  potýkala  s přezkou  opasku  a jeho 
koženými kalhotami.

Chtěla  jen udělat  to,  co je správné.  Tenkrát,  když to 
všechno  začalo,  byla  k smrti  vyděšená,  ale  odhodlaná 
dodržet tradici a přijmout ho. Už proto je silnější než on. 
Neutíká  před  povinnostmi.  To  on  má  věčně  na  nohou 
tretry.

„Ostatním  řekneš,  že  jsem  jí  nebyl  hoden.“  Když 
Directrix pootevřela ústa, namířil  na ni ukazovák. „To je 
zatracenej  rozkaz.  Pověz  jim,  že  je  pro mě  příliš  dobrá. 
Chci  ji  povýšit  do  zvláštní  kategorie.  Chci,  aby  byla 
nedotknutelná,  rozumělas? Zachováš se k ní uctivě,  jinak 
tohle místo srovnám se zemí.“
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Directrix podle všeho vůbec netušila, která bije, a tak jí 
musel  malinko  popostrčit.  „Tohle  je  moje  říše.  Já  tady 
rozhoduju, mám pravdu? Jsem oporou celý zatracený rasy, 
tak udělej, co říkám. Kývni na znamení souhlasu.“

Když poslechla, zhluboka se nadechl. „Výborně. Jsem 
rád, že jsme se dohodli. Bude třeba provést další obřad?“

„Hm…  totiž…  když  jsi  přísahal  Cormii,  svázal  ses 
s námi  se  všemi.“  Zase  položila  ruku  na  medailon,  ale 
tentokrát měl Phury dojem, že gesto postrádá nadšení. Jako 
by spíš potřebovala nějakou jistotu. „Kdy… kdy můžeme 
očekávat, že se sem odstěhuješ?“

Vzpomněl  si  na  Bellino  těhotenství.  Porod  si  nesmí 
nechat ujít a s ohledem na napětí, které momentálně vládne 
mezi  ním a Zsadistem,  se  o něm vůbec  nemusí  dovědět. 
„Chvíli to potrvá. Možná i rok.“

„Vyšlu na odlehlou stranu první z nich, souhlasíš?“
„Jo.“  Odvrátil  se  od kolébek s pocitem,  že mu pořád 

chybí vzduch. „Myslím, že se tady trochu porozhlédnu.“
„Řeknu ostatním, ať ti dopřejí soukromí.“
„Děkuju. A omlouvám se, že jsem na to šel tak zhurta.“ 

Odmlčel se. „Ještě něco… Chci mluvit s Cormií. Povím jí 
to sám.“

„Jak si přeješ.“ Directrix zlomila v pase další  úklona. 
„Na rituální přípravy budu potřebovat několik dní –“

„Dej  mi  vědět,  až  za  mnou  budeš  chtít  jednu  z nich 
poslat.“

„Ano, Milosti.“
Po  jejím  odchodu  se  zahleděl  do  bílé  krajiny.  Po 

několika  vteřinách  se  ale  výhled  změnil  a objevily  se 
docela  jiné  kulisy.  Zmizely  přísně  seřazené  bezbarvé 
stromy  i tráva,  která  vypadala  jako  posypaná  sněhovým 
popraškem.  Místo  toho  spatřil  Phury  zarostlé  zahrady 
v okolí svého rodinného sídla ve Staré zemi.

Za rozlehlým kamenným domem, v němž vyrůstal,  se 
prostírala  dvouarová  zahrada  obehnaná  zdí.  Cestičky 
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vysypané drobnými kamínky ji dělily na čtvrtiny a měla se 
pyšnit  sbírkou  vzácných  rostlinných  druhů  a nabídnout 
zjitřené  mysli  klidný  kout  v lůně  přírody.  Zeď  vroubící 
pozemek zdobila v každém rohu socha zpodobňující jedno 
období života, od nemluvněte v otcově náruči přes statného 
jinocha v plné síle, muže chovajícího dítě až po sedícího 
starce, za nímž stojí jeho dospělý syn.

V prvních  rocích  po  založení  musela  být  zahrada 
vskutku nádherná a okázalá a Phury si docela dobře uměl 
představit,  jak se jeho čerstvě sezdaní rodiče kochali  její 
krásou.

On však už nic  z původního záměru architekta  nikdy 
nespatřil.  Nad  pečlivě  udržovanými  trávníky  převzaly 
vládu zmatek a nedbalost. Než Phury dospěl do věku, kdy 
si  začínal  uvědomovat  prostředí,  v němž  žije,  květinové 
záhony  zadusil  plevel,  pohodlné  kamenné  lavičky 
s výhledem  do  zeleně  pokryly  řasy  a cestičky  zarostly 
trávou.  Nejžalostnější  pohled  skýtaly  sochy.  Ovíjely  je 
liány břečťanu, který byl rok od roku hustší a skrýval stále 
víc toho, co chtěla ruka sochaře předvést.

Zahrada  se  stala  vizuálním  odrazem  zruinování  jeho 
rodiny.

A on to chtěl napravit. Všechno.
Po proměně, která ho téměř stála život, opustil trosky 

zbylé  z rodiny.  Svůj  odchod si  pamatuje  stejně  zřetelně, 
jako vidí  v duchu zpustlou  zahradu.  Té  říjnové noci  byl 
úplněk a on si v jeho jasné záři balil pár otcových starých, 
ale pořád elegantních oděvů.

Měl jen nejasný plán: navázat tam, kde vychladla stopa, 
již sledoval jeho otec. V den Zsadistova únosu bylo zřejmé, 
která ze služebných chlapce odnesla, a Ahgony se rozhodl 
její  hanebný  čin  pomstít.  Chůva však  byla  mazaná  a on 
nezjistil  nic  konkrétního.  Teprve  o dva  roky  později 
propátral  podle  kusých informací,  náznaků a klepů celou 
Starou  zemi  a nakonec  objevil  Zsadistovu  dětskou 
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přikrývku  mezi  osobními  předměty  pachatelky – která 
týden předtím zemřela.

Fakt, že měl úspěch na dosah, ale přišel pozdě, byl jen 
dalším dějstvím celé té tragédie.

Tehdy  se  Ahgony  doslechl,  že  se  dítěte  ujal  soused 
a prodal ho na trhu s otroky. Muž utekl i s penězi a Ahgony 
se okamžitě vypravil k nejbližšímu překupníkovi, ale tomu 
prý  prošlo  rukama  příliš  velké  množství  osiřelých  dětí, 
takže Zsadista nebylo možné najít.

Ahgony honbu vzdal a začal pít.
Před  zahájením  pátrání  Phuryho  napadlo,  že  nosit 

otcovy obleky a hedvábné košile  bude nejen vhodné, ale 
také  strategické:  pro  chudého  džentlmena  by  mělo  být 
snazší proniknout do domácností  šlechticů,  kteří si drželi 
otroky.  V otcově  oblečení  bude jen  další  zdvořilý  tulák, 
ochotný posloužit svým důvtipem a šarmem.

Oblékl si tedy pětadvacet let staré šatstvo, vzal odřený 
kožený  kufr  a šel  postupně  oběma  rodičům oznámit,  co 
chystá.

Věděl,  že  matka  leží  v posteli  v suterénu,  protože  se 
tam  zabydlela.  Kromě  toho  věděl,  že  se  na  něj  ani 
nepodívá. Nedělala to nikdy a on jí to nemohl zazlívat. Byl 
věrnou kopií bratra, který byl unesen, živoucí připomínkou 
jejich neštěstí.  Skutečnost,  že je osobitým a samostatným 
jedincem, že truchlil pro Zsadistovu ztrátu stejně jako ona, 
protože  od únosu svého dvojčete  postrádal  polovinu své 
bytosti,  a že  potřebuje  lásku  a péči,  si  pro  hluboký  žal 
neuvědomovala.

Matka se ho nikdy nedotkla. Ani jedinkrát, ani když ho 
jako malého chlapce měla koupat.

Phury zaklepal na dveře a jako vždy jí sdělil, kdo vejde, 
aby se na to mohla náležitě připravit. Když neodpověděla, 
vešel  a zůstal  stát  na  prahu,  vstup  vyplněný  svým 
mohutným  tělem  krátce  po  proměně.  Stručně  seznámil 
matku se svým záměrem,  a ačkoli  přesně nevěděl,  jakou 

159



reakci  od ní  očekává,  nedočkal  se vůbec žádné.  Neřekla 
jediné slovo. Ani  nezvedla  hlavu z rozedraného polštáře, 
na němž spočívala.

Zavřel dveře a vydal se přes chodbu do otcovy ložnice.
Ten byl zpitý do němoty a ležel na zemi mezi láhvemi 

laciného piva, kvůli nimž si sice nezachoval zdravý rozum, 
ale které ho dokázaly otupit do té míry,  že o ničem příliš 
nepřemýšlel. Phury se ho pokoušel vzbudit, ale pak mu jen 
napsal vzkaz a lístek mu položil na prsa. Potom vystoupal 
po schodech do přízemí a vyšel z domu.

Stanul  na  rozbité  a listím  zapadané  terase  kdysi 
velkolepého  rodinného  sídla  a zaposlouchal  se  do  noci. 
Věděl, že své rodiče pravděpodobně už neuvidí, a obával 
se, že jediný doggen, který jim zůstal, buď zemře, nebo se 
vážně zraní. A co si pak počnou?

S pohledem  upřeným  do  tmy,  která  halila  zarostlou 
zahradu, cítil, že tam někde daleko je i jeho dvojče, které 
touží být nalezeno.

Když  přes  tvář  měsíce  přešly  cáry  mléčně  bílého 
oblaku, zapátral v sobě po jakési vnitřní síle.

Vskutku,  oslovil  ho  vnitřní  hlas,  můžeš  hledat  tisíce  
nocí a možná i nalezneš svého bratra živého, nicméně je  
zcela jisté, že nedokážeš zachránit, co nelze spasit. Ty nejsi  
tohoto  úkolu  hoden a nehledě  na  povahu  cíle  rozhoduje  
o tvém  selhání  tvůj  osud,  protože  s sebou  neseš  prokletí 
exhile dhoble.

To bylo poprvé, kdy čaroděj promluvil.
Zatímco  Phury  vstřebával  vyřčená  slova  a snažil  se 

smířit  s pocitem,  že  nemá na nadcházející  pouť dostatek 
sil, slavnostně se zavázal k celibátu. Pozvedl zrak k oslnivě 
zářícímu  kotouči  zavěšenému  na  modročerné  obloze 
a v duchu přísahal  Stvořitelce,  že  se  vyvaruje  jakéhokoli 
rozptýlení.  Že  bude  bezúhonným  a cílevědomým 
spasitelem.  Hrdinou,  který  přivede  své  dvojče  zpět. 
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Léčitelem, který oživí žalostné trosky své rodiny a vrátí jí 
původní blaho a lesk.

Stane se zahradníkem.
Do přítomnosti ho vrátil čarodějův hlas.  Ale měl jsem 

pravdu, že? Tví rodiče zemřeli mladí a v bídě, tvé dvojče  
skončilo jako prostitut a ty jsi případ pro psychiatra.

Měl jsem pravdu, příteli.
Phury  se  zaměřil  na  bílý  prostor  na  Druhé  straně. 

Všechno  je  tady  dokonalé,  všechno  má  svůj  řád,  nic 
nevybočuje  z vytčených  kolejí.  Bílé  tulipány  s bílými 
lodyhami  vyrůstají  na  záhonech  v okolí  budov.  Stromy 
neporuší hranici lesa. Nikde žádný plevel.

Byl zvědavý, kdo seká trávník, nicméně měl dojem, že 
tráva, stejně jako všechno ostatní, si roste tak nějak sama.

To musí být pěkné.
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Kapitola čtrnáctá

ormia  se  znovu  podívala  na  hodiny  na  prádelníku. 
John  Matthew  pro  ni  měl  přijít  už  před  hodinou 

a pustit  jí  nějaký  film.  Doufejme,  že  se  nestalo  nic 
vážného.

C
Prošla se sem a tam po koberci a zjistila, že dnes je jí 

ložnice příliš těsná, ačkoli v ní není žádný nábytek navíc 
a ona je sama.

Milosrdná Stvořitelko… Je plná energie a síly.
Díky Primalově krvi.
A jakémusi drtícímu neuspokojenému naléhání.
Zastavila se u okna, přiložila si prsty na rty a vybavila 

si,  jak  Primal  chutnal  a jaký  byl  na  dotek.  Ten  mocný 
nápor,  báječná  extáze…  Ale  proč  přestal?  Ta  otázka  jí 
neustále vrtá hlavou. Proč nepokračoval? Jistě, volala  ho 
Directrix,  ale  Primal  si  může  dělat,  co  chce.  Je 
koncentrovanou  sílou  celé  rasy,  vládcem  Vyvolených, 
nemusí poslouchat nic a nikoho, má svou vlastní vůli.

Nabízí  se jediná odpověď, při  níž se ale Cormii  dělá 
zle.  Je  na  vině  to,  co  Primal  cítí  k Belle?  Má pocit,  že 
zrazuje tu, již miluje?

Těžko rozhodnout, co je horší: buď bude s Cormií a se 
všemi jejími sestrami, nebo zůstane sám, neboť jeho srdce 
patří jiné.

Vyhlédla do noci s pocitem, že jestli zůstane v pokoji, 
zblázní  se… a zrak  jí  padl  na  zvlněnou  hladinu  jezírka. 
Mírný pohyb vody jí připomněl hluboké koupelové nádoby 
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na Druhé straně a sliboval poklidný odpočinek od všeho, 
co jí tíží mysl.

Otevřela  dveře  a ocitla  se  na  chodbě  dřív,  než  si 
uvědomila,  že  vyšla  z ložnice.  Bosky  a tiše  jako  myška 
seběhla  po  hlavním  schodišti  do  vstupní  haly  a přelétla 
mozaikovou  podlahu.  Otevřela  dveře  z biliárového 
salonku, jimiž ji John pustil ven předešlý večer, a vyšla do 
noci.

Stanula na chladné dlažbě terasy,  zapátrala smysly ve 
tmě  a přejela  očima  po  nejasných  a spíše  tušených 
obrysech masivní zdi na okraji pozemku. Zdá se, že žádné 
nebezpečí nehrozí. Mezi květinami a stromy na zahradě se 
nehýbe nic kromě těžkého nočního vzduchu.

Cormia  se  ohlédla  k majestátnímu  sídlu.  Za  okny 
z olověných tabulek měkce zářilo světlo a ona uviděla, jak 
se  v místnostech  pohybují  doggenové.  Vždycky  bude 
někdo poblíž pro případ, že by se ocitla v nouzi.

Přivřela  dveře  skoro  na  doraz,  zvedla  si  sukni 
a rozběhla se přes terasu k vodě.

Jezírko  mělo  obdélníkový  tvar  a lemovaly  ho  stejné 
ploché černé kameny, jaké dláždí terasu. V okolí porůznu 
stály stolky se skleněnou deskou a dlouhé židle vyrobené 
z proplétaných  pruhů  látky.  Na  jedné  straně  stála  jakási 
černá pomůcka s bílou nádrží.  Barevnou kulisu obstaraly 
květiny zasazené v nádobách.

Cormia si klekla a změřila hloubku vody, jejíž hladina 
se v měsíčním světle zdála hutná jako olej. Pravděpodobně 
proto, že dno jezírka je vyložené týmiž černými kameny. 
Doma vypadají  lázně docela  jinak. Tady chybí  povlovná 
svažitost a Cormia měla podezření, že jezírko je poměrně 
hluboké.  Ale  uvězněná  v něm nebude.  Na  okrajích  jsou 
v pravidelných rozestupech oblá držadla, s jejichž pomocí 
se lze dostat z vody.
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Nejprve  smočila  špičku  nohy  a pak  celé  chodidlo. 
Hladina  se  mírně  zčeřila  a voda  přívětivě  a jakoby 
v povzbuzení zapleskala o břehy.

Nalevo  byly  schůdky,  mělké  stupně,  kudy se  zřejmě 
vstupuje do lázně. Zamířila k nim, svlékla si roucho a nahá 
se vnořila do vody.

Srdce  jí  prudce  tlouklo,  ale…  úžasný  pocit  z vlažné 
vody byl  přenádherný. Postupovala dál,  dokud nebyla až 
po  prsa  obklopená  vlídným,  rozechvívaným  objetím 
kapaliny.

Bylo to nedostižné.
Instinktivně se odrazila ode dna, a jen co to udělala, její 

tělo se s beztížným sklouznutím pohnulo kupředu. Vyslala 
paže před sebe, pak je stáhla dozadu a zjistila, že se v té 
tekutině  může  pohybovat,  pustit  se,  kamkoli  si 
zamane – doprava,  pak  doleva,  přímo  a ještě  dál,  až 
k protějšímu břehu, kde se nad vodou klene úzká lávka.

Jen  co  ukončila  průzkum,  položila  se  naznak  a zrak 
obrátila k nebi. Pomrkávající světélka jí připomněla pozici 
Vyvolené a její povinnost být jednou z mnoha, molekulou, 
která je součástí celku. Ona a její sestry jsou v rámci slavné 
tradice,  jíž  slouží,  navzájem  nerozeznatelné:  jako  tahle 
voda,  plynoucí  bez zábran i bez hranic;  jako hvězdy nad 
hlavou. Stále stejné, beze změny.

S očima  upřenýma  do  nebe  ji  napadla  další  kacířská 
myšlenka… ale tahle se netýkala projektu domů ani oděvů 
pro druhé, ba ani jídla, které jí chutná nebo nechutná.

Tahle mířila přímo do srdce a byla hříšná a zrádná.
Nechce být jednou z mnoha.
Ne ve vztahu k Primalovi. Ne pro něj.
Ani s ohledem na sebe.

Qhuinn seděl na posteli a zíral na mobil ve své ruce. Text 
určený Blayovi a Johnovi čekal jen na odeslání.
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Připadalo mu, že tady trčí už věčnost, ale ve skutečnosti 
uplynula nejvýš hodina.  Osprchoval se ve snaze smýt ze 
sebe Lashovu krev, pak si prostě sedl na zadek a čekal, co 
bude dál.

Kdovíproč myslel na jedinou příjemnou věc, kterou pro 
něj rodiče udělali. Bylo to asi před třemi lety. Věčně na ně 
naléhal, aby ho pustili k bratranci Saxovi do Connecticutu. 
Saxton už měl  proměnu za sebou a byl  kapánek divoký, 
a proto se pochopitelně stal Qhuinnovým vzorem. A rodiče 
Saxe  ani  jeho  staroušky,  kterým byly  zvyklosti  glymery 
ukradené, pochopitelně neschvalovali.

Qhuinn prosil, naléhal a žadonil, ale nebylo mu to nic 
platné.  Pak mu otec z ničeho nic oznámil,  že mu vyhoví 
a že může na víkend odjet.

Byl  radostí  bez sebe.  Doslova.  Věci  měl  zabalené tři 
dny předem, a když se po setmění usadil na zadním sedadle 
vozu a doggen ho odvážel do sousedního státu, cítil se jako 
král.

To bylo od rodičů hezké.
Zanedlouho se samozřejmě dověděl, proč to udělali.
Dobrodružství se Saxem nedopadlo podle Qhuinnových 

představ.  Skončilo  to  tak,  že  se  svým bratrancem propil 
celou  sobotu  a po  zabijáckých  želé  kostkách 
s jägermeisterem a vodkou se mu udělalo tak zle, že Saxovi 
rodiče trvali na tom, aby se odjel „léčit“ domů.

Zpáteční  cesta  se  změnila  v jízdu hanby,  které  dodal 
korunu fakt, že musel doggena za volantem neustále žádat, 
ať  zastaví,  aby  se  mohl  znovu  vyzvracet.  Nepatrně  ho 
utěšovalo,  že  mu  Saxovi  rodiče  slíbili,  že  se  o tom 
nezmíní – ovšem  s podmínkou,  že  se  sám  přizná  bez 
mučení  v okamžiku,  kdy  vstoupí  do  dveří.  Očividně 
nechtěli mít s jeho otcem ani matkou nic do činění.

Jen  co  zastavili  před  domem,  Qhuinn  usoudil,  že 
postačí,  když řekne,  že mu není dobře,  což byla pravda, 
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a že  požádal  o odvoz,  což  nebyla  pravda a nikdy pravda 
nebude.

Naneštěstí se situace vyvíjela jinak.
Všude zářila světla a ze stanu vztyčeného za domem se 

linula hlasitá hudba. V každém okně plály svíce; všechny 
místnosti byly plné hostů.

„Je dobře, že jste se vrátil právě včas,“ pochvaloval si 
sluha za volantem nadšeným, typicky  doggenským tónem. 
„Byla by škoda, kdybyste to promeškal.“

Qhuinn  vystoupil  s batohem  z auta  a ani  si  nevšiml, 
když sluha odjel.

No ovšem, pomyslel si: otec se po úctyhodných letech 
v čele  Rady  urozených vzdává  funkce  leahdyra.  A ten 
mejdan  se  koná  na  jeho  počest  a k příležitosti  předání 
pozice Lashovu otci.

Tak kvůli tomu bylo služebnictvo několik uplynulých 
týdnů v jednom kole! Qhuinn si myslel, že matku postihla 
další pravidelná úklidová horečka, ale kdepak. Všechna ta 
hysterie souvisela s očekáváním slavnostního večera.

Zamířil k prostranství za domem. Držel se ve stínech za 
živým  plotem,  batoh  vlekl  za  sebou  po  zemi.  Stan  byl 
nádherně  vyzdobený.  Z lustrů  visely  řetězy  barevných 
elektrických  poblikávajících  žárovek,  jejichž  světlo  se 
odráželo  od  křišťálu  na  stolech  s bohatou  květinovou 
dekorací a desítkami svíček. Každičká židle byla opentlená 
saténovými stuhami a uličkami mezi stoly ubíhaly vysoké 
koberce.  Výzdobě  interiéru  vévodila  tyrkysová  a žlutá, 
barvy rodiny z otcovy a matčiny strany.

Qhuinn  zrakem  přejížděl  po  tvářích  přítomných. 
Všechny  do  jednoho  znal.  Jeho  příbuzní  se  dostavili 
v plném počtu, nechyběl nikdo z předních rodin  glymery. 
Všichni měli  na sobě předepsané oblečení,  ženy dlouhou 
večerní  róbu, muži  frak.  Mezi  dospělými se míhaly jako 
světlušky menší děti, ty starší seděly u stolů a usmívaly se.
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Jak  stál  stranou  ve  tmě,  cítil  se  jako  zanedbatelná 
součást shonu a zmatku v domě, která se před příchodem 
hostů někam uklidí,  jako škaredý předmět,  který patří  až 
dozadu do kredence, aby ho nikdo nemohl vidět. Nebylo to 
poprvé,  kdy  by  si  nejraději  vypíchl  oči,  aby  se  zbavil 
takzvaného prokletí, jež mu zničilo život.

Náhle  kapela  přestala  hrát  a jeho  otec  přistoupil 
k mikrofonu v čele tanečního parketu. Když se hosté utišili, 
Qhuinnova matka, bratr i jeho sestra se postavili  za otce. 
Čtveřice  zářila  stylem,  který  neměl  s poblikávajícími 
žárovkami nic společného.

„Prosím o pozornost,“  spustil  jeho otec ve Staré řeči. 
„Úvodem bych rád pozdravil  zakládající  rodiny,  jež jsou 
zde  dnes  přítomny.“  Bouřlivý  potlesk.  „Ostatní  členy 
Rady.“  Bouřlivý  potlesk.  „A všechny ty,  kdo tvoří  jádro 
glymery,  i ty,  kdo  jsou  součástí  mého  rodu.“  Bouřlivý 
potlesk.  „Těch  deset  let  ve  funkci  leahdyra  bylo 
náročných, ale udělali jsme pořádný kus práce a já vím, že 
můj  nástupce  uchopí  otěže  pevnou  rukou.  Ve  světle 
nedávného nástupu krále na trůn je naprosto prvořadé, aby 
naše  zájmy  byly  jasně  vytyčeny  a předloženy 
s odpovídajícím  důrazem.  Prostřednictvím  neutuchající 
práce Rady budeme dbát o to, aby naše vize oslovily celou 
rasu…  bez  ohledu  na  nezasloužený  odpor  těch,  kdo 
nechápou problémy tak plně jako my…“

V tomto okamžiku vyjádřili  hosté halasný souhlas, po 
němž následoval přípitek Lashovu otci.  Pak si Qhuinnův 
táta  odkašlal,  obrátil  se  k trojici  za  sebou  a nepatrně 
zastřeným  hlasem  pokračoval:  „Bylo  mi  ctí  sloužit 
glymeře… a i když se mi po mém postavení bude stýskat, 
bylo  by  neodpustitelné,  kdybych  nepřiznal,  že  mě 
nevýslovně  potěší,  že  budu  moci  věnovat  víc  času  své 
rodině. Neboť oni jsou středem mého života a musím jim 
právem  poděkovat  za  světlo  a lásku,  již  dnes  a denně 
přinášejí mému srdci.“
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Qhuinnova matka mu poslala vzdušný polibek a honem 
zamrkala. Jeho bratr pyšně vypjal hruď, v očích zbožnění, 
s jakým  se  vzhlíží  k hrdinům.  Jeho  sestra  začala  tleskat 
a poskakovat, až se jí prstýnky vlasů radostně roztančily po 
zádech.

V tu chvíli bylo Qhuinnovo odmítnutí jako syna, bratra 
i člena  rodiny  zcela  definitivní  a nic,  co  by  jemu  nebo 
o něm  kdokoli  řekl,  už  nemohlo  jeho  žal  a ponížení 
prohloubit.

Qhuinna  vytrhlo  ze  vzpomínek  rázné  zaklepání  na 
dveře. Věděl, že je to otec. Odeslal textovou zprávu, vsunul 
mobil do kapsy u košile a řekl: „Dále.“

Na prahu však nestál otec.
Byl  to  doggen,  týž,  který  mu  sdělil,  že  na  letošní 

výroční ples glymery nepůjde.
Komorníkova  úklona  nebyla  projevem  zdvořilosti 

a Qhuinn  ji  tak  ani  nevnímal.  Doggenové se  klaní 
kdekomu.  Kdyby  vyrušili  mývala  při  plenění  popelnice, 
nejdřív  by  se  uctivě  zlomili  v pase  a teprve  pak  by  ho 
zahnali.

„Hádám,  že  odcházím,“  řekl  Qhuinn,  sotva  sluha 
spěšně  pohnul  rukama  v obvyklém  rituálu  provázejícím 
zažehnání ďábelského oka.

„Ve  vší  úctě,“  prohlásil  doggen s dosud  skloněnou 
hlavou, „váš otec žádá, abyste opustil dům i pozemek.“

„V pohodě.“  Qhuinn  se  zvedl  i se  sportovní  taškou, 
kam uložil všechna svá trička a čtvery džínsy, a přehodil si 
popruh přes rameno.

Jak  dlouho  potrvá,  než  mu  mobilní  operátor  vypoví 
služby? Čekal na to už několik uplynulých měsíců – od té 
doby, co znenadání přestal dostávat kapesné.

Usoudil,  že  T-Mobile  nejspíš  zaměstnává  stejné 
zoufalce, jakým je i on sám.
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„Váš otec mě požádal, abych vám předal tohle.“ Sluha 
stále  v předklonu  natáhl  ruku  a podal  mu  rozměrnou, 
naditou obálku.

Qhuinn  měl  neodolatelnou  chuť  říct,  aby  ji  tátovi 
odnesl zpátky a vzkázal mu, ať si ji strčí za klobouk, ale 
převzal  ji  a otevřel.  Po letmém pročtení  dokumentů  listy 
zase složil a vsunul do obálky. „Počkám venku na odvoz.“

Doggen se narovnal. „Na konci vjezdu, prosím.“
„Jo. Jasně.“ Jak je libo. „Potřebujete ode mě krev, že?“
„Budete-li tak laskav.“  Doggen vyrukoval s mosaznou 

číší, jejíž dno bylo zesílené černým sklem.
Qhuinn  vytáhl  kapesní  nůž,  protože  ten  lovecký  mu 

zabavili.  Přejel  si  ostřím  po  dlani,  zaťal  ruku  v pěst 
a vymačkal pár kapek krve do poháru.

Jen  co  vypadne  z domu,  číše  se  v rámci  očistného 
obřadu  zničí.  Rodiče  nehodlají  jen  hodit  přes  palubu 
kazové  zboží.  Mají  v úmyslu  jednou  provždy  vyhnat 
z domu ďábla.

Qhuinn vyšel ze své ložnice, a aniž se ohlédl, sešel do 
vstupní  haly.  Se  sestrou  se  nerozloučil,  ačkoli  slyšel,  že 
cvičí  na  flétnu,  ani  nevyrušil  bratra  z recitace  latinských 
veršů. Ani nezašel za matkou do salonku, odkud zazníval 
její  hlas  od  telefonu.  A kolem otcovy  zavřené  pracovny 
prošel bez zaváhání.

S jeho evakuací jsou všichni zajedno. Důkaz si odnáší 
v obálce.

Hlavní  dveře  zavřel  tiše.  Nemá  smysl  na  sebe 
upozorňovat  ani  tropit  scény.  Všichni  vědí,  že  odchází, 
proto  se  tak  usilovně  zaměstnávají  jinou  činností,  místo 
aby popíjeli v obýváku čaj.

Vsadil by se, že se sejdou, jakmile jim sluha oznámí, že 
opustil sídlo. Vsadil by se, že si poručí výběrový earl grey 
a borůvkové  lívanečky.  Vsadil  by  se,  že  si  úlevně 
vydechnou  a pak  začnou  lamentovat  nad  tím,  jak  bude 
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těžké držet hlavu zpříma potom, co vyděděný syn provedl 
tu strašnou věc Lashovi.

Qhuinn se vydal po dlouhé klikatící se příjezdové cestě. 
Železná brána u vjezdu už byla otevřená. Sotva jí prošel, 
s řinknutím  se  za  ním  zavřela,  jako  by  mu  jeho  drazí 
poslali kopanec do zadku.

Letní noc byla horká a vlhká a na severu se blýskalo.
Bouřky pokaždé přicházejí od severu, pomyslel si, a to 

jak v létě, tak v zimě. Když je zvlášť krutá zima, prudké 
vánice přinesou tak štědrou sněhovou nadílku, že to vypadá 
jako –

Sakryš. Je tak otřesený, že v duchu mudruje o počasí.
Složil  tašku  na  dláždění  u chodníku.  Napadlo  ho,  že 

napíše Blayovi, aby zjistil, jestli pro něj může přijet. Otec 
mu auto nekoupil  a dematerializace s těžkým zavazadlem 
by byla ošemetná. Čili se nikam rychle nedostane.

Zrovna když sáhl pro telefon, mobil zapípal. Zpráva od 
Blaye: Zůstaneš u nás. Přijedu pro tebe.

Chystal  se příteli  odepsat,  ale vzpomněl  si na obálku 
a zarazil  se.  Uložil  mobil  do  tašky,  přehodil  si  ji  přes 
rameno  a vykročil  po  krajnici  vozovky.  Protože  silnice 
mířila  na  východ,  Qhuinn  měl  jen  výjimečně  příležitost 
odbočit  vlevo,  a tak  se  jednoduše  nechal  vést  daným 
směrem.

Teď je z něho nefalšovaný sirotek. Jako by se splnilo 
jeho dávné neblahé tušení. Vždycky byl přesvědčený, že je 
adoptovaný,  protože  mezi  ostatní  členy rodiny nezapadl, 
a nejen pro barevně nesladěné duhovky. Zkrátka je z jiného 
těsta a odjakživa byl.

Dílem jím cloumal  spravedlivý  vztek,  že ho vyhodili 
z domova,  ale  na druhou stranu – co čekal?  Nikdy nebyl 
jedním  z nich,  a to,  že  sejmul  svého  přímého  bratrance 
loveckým  nožem,  je  neodpustitelné,  i kdyby  byl  zcela 
zproštěn obžaloby.

Navíc bude muset táta vysolit mraky peněz.
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V případě  napadení – nebo  vraždy,  pokud  Lash 
zemře – a  je-li  oběť  vysoce  urozená,  její  rodina  nebo 
nejbližší  příbuzní  inkasují  „odškodné“  odpovídající 
vážnosti poranění. A mladý muž krátce po proměně, který 
je zároveň nejstarším synem jedné ze zakládajících rodin 
glymery,  má  obrovskou cenu.  Dražší  je  jen  úmrtí  bratra 
nebo urozené těhotné ženy. Platit budou Qhuinnovi rodiče, 
protože dospělým se jedinec stává až rok po své proměně.

Naštěstí  je  Qhuinn  technicky  pořád  nezletilý,  a tudíž 
mu  soud  nemůže  přišít  nejvyšší  trest.  Trest  smrti… 
Nicméně ho na beton odsoudí, což znamená, že se může 
rozloučit  s normálním  životem,  přesněji  se  způsobem 
existence, kterou vede teď.

A která  stojí  za  starou belu.  Je  vyloučený  z glymery. 
Z rodiny. Z výcvikového programu.

Nenapadlo ho nic, co by mu mohlo ještě víc pošramotit 
pověst – snad  kromě  zfušované  sexuální  identity,  k níž 
mohlo dojít během proměny.

Jak to tak vypadá, do svítání se bude muset rozhodnout, 
kam  půjde  a kde  vyčká  na  další  zprávy  ohledně  svého 
nejbližšího osudu. Logicky se nabízí  Blay… Má to však 
jeden zcela zásadní háček: pokud někdo poskytne útočiště 
vyhnanci  z glymery,  totálně  zničí  sociální  postavení  své 
rodiny.  Tudy cesta  nevede.  A nemůže  se  ho  ujmout  ani 
John. Bydlí  u Bratrstva, takže místo jeho pobytu podléhá 
nejvyššímu  utajení,  a nesmí  si  vodit  návštěvy,  natož 
pochybné hosty na jednu noc.

Hosty,  kteří  podřízli  spolužáka.  A čekají  na vězeňský 
mundur.

Bože… John. To, co mu Lash řekl…
Qhuinn doufal, že to není pravda. A zároveň se obával, 

že je.
Vždycky měl pocit, že John si drží ženské od těla jen 

proto, že je ostýchavější než Blay. A že má očividně vážné 
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problémy… Teď si Qhuinn připadá jako kardinální kretén, 
že se do něj věčně navážel kvůli sexu.

Žádný div,  že  při  vysedávání  v ZeroSum John nikdy 
nechtěl jít s žádnou holkou dozadu.

Zatracenej Lash.
Nehledě  na  možné  tragické  následky  by  Qhuinn  na 

svém  jednání  stejně  nic  nezměnil.  Lash  byl  odjakživa 
prevít  a on  mu  to  toužil  nandat  už  dávno.  A za  to,  co 
provedl Johnovi, si nic jiného nezasloužil.

Qhuinn doufal, že Lash zranění nepřežije.
A nejen  proto,  že  bude  o jednoho  bezohlednýho 

darebáka míň.
Jde o to, že Lash si nic nenechá pro sebe, a dokud bude 

dýchat, John nebude mít klid ani bezpečí. A to je riskantní. 
V glymeře jsou  i takoví  jedinci,  kteří  by ho  proto  mohli 
považovat za slabého a méněcenného. Jestli se chce John 
někdy stát členem Bratrstva a získat u aristokracie respekt, 
jestli má mít naději na manželství a rodinu, nikdo se nesmí 
dovědět, že ho znásilnil muž.

A fakt,  že  mu  to  udělal  člověk,  celou  situaci 
mnohonásobně zhoršuje.  Glymera vnímá lidi  jako krysy, 
které  chodí po zadních.  A pokud vás jeden z nich takhle 
zostudí a poníží, je to neobhajitelné!

Kdepak,  umínil  si  Qhuinn  a pokračoval  v chůzi.  Na 
tom, co udělal, by nic neměnil.
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Kapitola patnáctá

o  úklidu  místa  činu  ve  sprchách  se  John  zavřel 
v kanceláři, posadil se za stůl a kdovíjak dlouho civěl 

na úřední papíry, které měl vyřídit. Rozbitý spodní ret mu 
zběsile  pulzoval  a ruce  svírající  opěradla  židle  měl 
odkrvené a ztuhlé, ale ve srovnání s třeštící hlavou to byly 
jen drobné bolístky.

P

Život je zatraceně divná věc.
Většinou  plyne  předvídatelným tempem  a události  se 

střídají  povolenou rychlostí,  jen málokdy mírně  překročí 
limit.  Tu a tam se však něco semele tak bleskově, že se 
tomu ani při nejlepší vůli nedá zabránit. Průšvih je raz dva 
a během vteřiny se všechno od základů změní.

Taková  byla  Wellsiina  smrt.  Tohrovo  zmizení 
jakbysmet.

I Qhuinnův útok na Lashe.
A ta  příšernost,  která  potkala  Johna  tenkrát  na 

schodišti… Jo, ta taky.
Někdy  zkrátka  osud  spáchá  dopravní  přestupek 

s nedozírnými následky.
V daném  okamžiku  Qhuinn  zjevně  měl Lashovi 

proříznout hrdlo, ale pak se čas rozletěl jako ztřeštěný a do 
děje nemohl nikdo a nic zasáhnout.

John  vzdal  papírování,  vstal  od  stolu  a zamířil 
k tajnému východu v šatně. Vstoupil do podzemní chodby 
vedoucí  do  hlavního  sídla,  naštvaný  sám na  sebe,  že  si 
přeje,  aby to  Lash nepřežil.  Příčilo  se mu pomyšlení,  že 

173



umí být tak krutý. Mimoto jestli Lash zemře, bude to pro 
Qhuinna moc zlé.

Nicméně nechce, aby se jeho tajemství stalo veřejnou 
věcí.

Při  vstupu do haly se mu rozezvučel  mobil.  Píše mu 
Qhuinn.  Odešel jsem z domu. Nevím, jak dlouho mi bude  
šlapat tel. Až bude Wrath chtít, sám za ním přijdu.

Do  háje.  John  mu  rychle  odepsal:  Blay  pro  tebe  
přijede.

Žádná odpověď.
Zkusil to tedy znovu:  Q? Počkej na Blaye. Bez něj se  

nehni z místa. Zůstaň, kde jsi.
Zastavil se pod schody a čekal na odpověď. Za minutu 

dostal  zprávu  od  Blaye:  Buď  bez  obav,  jsem  s Q 
v kontaktu. Až se mi ozve, dáme ti vědět. V nejhorším pro 
něj dojedu.

Taky dobře.
Jindy by se John sebral a setkal se s kamarády u Blaye, 

jenže zatím se jim nedokáže podívat do očí. Určitě se na 
něj dívají jinak. A to, co ho potkalo, jim ještě dlouho bude 
vrtat hlavou. Tak jako zpočátku jemu.

Bezprostředně po útoku ustavičně myslel  na to, co se 
mu stalo. Pak na to myslel většinu dne a celé noci. Potom 
přes den jen občas a každou druhou noc. Později uplynul 
i týden,  aniž  si  na  to  vzpomněl.  V noci  ho  zážitek 
pronásledoval mnohem déle, ale nakonec ustaly i zlé sny.

Momentálně  nestojí  o setkání  s přáteli.  Nechce  vědět, 
co  si  o něm  myslí.  Ani  co  si  představují.  Nebo  co  si 
domýšlejí.

Ne. Ještě se s nimi setkat nemůže.
Nadto  se  nedokáže  zbavit  dojmu,  že  celý  ten  malér 

s Lashem  je  jeho  vina.  Kdyby  s sebou  všude  nevláčel 
břemeno minulosti, Lash by se o tom před jeho kamarády 
nezmínil, k žádné rvačce by nedošlo a Qhuinn by se svým 
pokrevním příbuzným nezatočil po rambovsku.
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Ta  dávná  lapálie  zase  nadělala  paseku.  Je  jako 
posttraumatický šok, který bude Johna stíhat až do konce 
života.

Cestou ke schodišti míjel knihovnu. Z náhlého popudu 
vešel dovnitř a pátral mezi tituly, až se dostal k zákonům. 
Odhadem to bylo sedmdesát svazků právních předpisů ve 
Staré  řeči,  které  na  délku  zabíraly  celé  tři  metry.  Upíří 
zákony jsou očividně stejně obsažné a složité jako lidské.

Po  prolistování  několika  dílů  získal  John  povšechné 
povědomí  o trestním zákoníku i o tom,  co  by  jeho přítel 
mohl očekávat. Jestli Lash zemře, Wrath obviní Qhuinna 
z vraždy.  Nevypadá  to  nejlíp,  protože  Qhuinna  nikdo 
nenapadl,  a tak  nemůže  tvrdit,  že  zasáhl  v sebeobraně. 
V nejlepším  případě  spáchá  omluvitelnou  důstojnou 
sebevraždu,  ale  stejně  bude  muset  strávit  nějaký  čas  za 
mřížemi.  Nemluvě o závratné pokutě, již je třeba zaplatit 
Lashovým rodičům.  Naopak jestli  Lash  přežije,  bude  to 
kvalifikováno  jako  napadení  a ohrožování  nebezpečnou 
zbraní  a tak  jako  tak  by  to  skončilo  nepodmíněným 
trestem.

V obou případech vyvstává stejný problém. Podle toho, 
co  John  ví,  upíři  nemají  žádné  vězení,  protože  před 
Wrathovým nástupem na trůn se trestní systém rasy čtyři 
sta let  zanedbával.  Qhuinn bude nucen zůstat  někde pod 
dohledem, dokud se nápravné zařízení nepostaví.

Je  nemyslitelné,  aby  Blayova  rodina  ochotně  přijala 
v domě na neomezenou dobu zločince. Kam tedy Qhuinn 
půjde?

John  zaklel  a vrátil  knihy  vázané  v kůži  zpátky  na 
polici.  Když  se  otočil,  zachytil  v měsíčním  svitu 
ohromující  výjev, díky němuž rázem zapomněl, co právě 
četl.

Prosklenými dveřmi knihovny viděl, jak Cormia vylézá 
z bazénu. Po nahém těle jí stékaly krůpěje vody, kůži měla 
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tak hladkou, až se zdála vyleštěná, a dlouhé elegantní paže 
i nohy ladné jako víla.

Proboha…
Jak to, že se jí Phury straní?
Jen co se oblékla, obrátila se k domu… a strnula. John 

v rozpacích  zvedl  ruku  na  pozdrav.  Připadal  si  jako 
regulérní čumil. Cormia zaváhala, jako by si nebyla jistá, 
jestli ji nepřistihl při něčem zakázaném, a pak mu pozdrav 
opětovala.

John otevřel dveře a bez přemýšlení naznačil:  Moc se 
omlouvám, že jdu pozdě.

Skvělý. Vyvolené znakovou řeč neznají –
„Omlouváš se za to, že jsi mě viděl nebo za zpoždění? 

Hádám, že jsi mi sděloval  jednu nebo druhou možnost.“ 
Když si poklepal na hodinky, zrůžověla. „Aha, tu druhou.“

Přikývl a ona k němu zamířila. Její neslyšné bosé nohy 
zanechaly  na  dlaždicích  mokré  otisky.  „Čekala  jsem na 
tebe… Drahá Stvořitelko! Vždyť jsi zraněný.“

Zvedl ruku k pohmožděnému rtu a zalitoval, že Cormia 
vidí i potmě jako rys. Chtěl naznačit něco, co odvede její 
pozornost, ale komunikační překážka ho rozčilovala. Vtom 
dostal nápad.

Vyndal mobil a naťukal text.  Můžeme si pustit nějaký  
film, jestli na to máš náladu.

Dnešní  noc  byla  zatím šílená  a John  věděl,  že  až  se 
bratři  vrátí  z Haversovy  kliniky  s definitivními  zprávami 
o Lashově stavu, bude to ještě horší. Měl co dělat, aby pro 
samý neklid nevyletěl z kůže. Sedět ve ztemnělé místnosti 
s Cormií a bloudit myšlenkami jinde bylo pravděpodobně 
to jediné, co v tuhle chvíli zvládne.

Měřila si ho přimhouřenýma očima. „Jsi v pořádku?“
Jasně, napsal. Mrzí mě, že jsem se opozdil. Moc rád se  

podívám na nějaký film.
„Pak  ti  s potěšením  budu  dělat  společnost,“  řekla 

s úklonou. „Ale předtím bych se ráda umyla a převlékla.“
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Společně  prošli  knihovnou  a vystoupali  po  hlavním 
schodišti. John byl okouzlený. S ohledem na to, co všechno 
viděl, se Cormia nechovala příliš rozpačitě, a to se mu na 
ní ukrutně líbilo.

Když odešla do své ložnice,  počkal na ni na vrcholu 
schodů.  Předpokládal,  že  jí  to  chvíli  potrvá,  ale  vzápětí 
byla zpátky… a měla rozpuštěné vlasy.

Byl na ni přenádherný pohled. Zvlněné světlé kadeře jí 
spadaly až k bokům, a protože byly mokré, bledě pšeničný 
odstín měl mnohem tmavší tóny než jindy.

„Mám  vlhké  vlasy.“  Zrudla  a natáhla  dlaň  plnou 
zlatých sponek. „Až uschnou, upravím si je.“

Kvůli  mně  nemusíš,  pomyslel  si  John,  který  z ní 
nemohl spustit oči.

„Milosti?“
John  se  vzpamatoval  a vykročil  chodbou  se  sochami 

k dvojitým  výkyvným  dveřím  vedoucím  k pokojům 
služebnictva. Podržel je Cormii a dal se vlevo, kde zatlačil 
do panelu obloženého černou kůží. Když ho otevřel, přímo 
před nimi se objevily schody potažené kobercem a ozářené 
zapuštěnými tlumenými světly.

Cormia si zvedla bílé roucho a pustila se po nich dolů. 
John ji následoval a přitom se snažil nezírat na zakroucené 
konečky vlasů, které se jí pohupovaly v pase.

Promítací  sál  ve  třetím  patře  byl  zařízený  ve  stylu 
čtyřicátých let 20. století, stěny v černé a stříbrné zdobily 
art  dekové lotosové listy  a kónická  zlatostříbrná  stínítka. 
Stupňovité  řady  sedadel  nabízely  pohodlí  i eleganci: 
jednadvacet kožených křesel tvořilo tři části a uličky mezi 
nimi zdůrazňovalo nenápadné osvětlení. Na každé luxusní 
sedadlo  by  se  pohodlně  vešli  dva  diváci  a všechny 
dohromady měly víc držáků na nápoje, než kolik jich je na 
palubě Boeingu 747.

Zadní  stěnu  sálu  lemovaly  tisíce  dévédéček 
v originálních obalech a nechybělo ani občerstvení. Kromě 
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přístroje  na  přípravu  popcornu,  který  nebyl  v provozu, 
protože  předem neoznámili  Fritzovi,  že  sem přijdou,  byl 
k dispozici automat na coca-colu a pult se sladkostmi.

John se zastavil před nabídkou želatinových bonbonů, 
čokoládových tyčinek a dalších pochoutek. Přestože šilhal 
hlady  a bylo  mu  zle  od  žaludku  a nic  z nabídky  ho 
nelákalo,  možná  si  něco  vezme  Cormia.  Zatímco  se 
ohromeně  rozhlížela,  sáhl  pro  M&M’s,  protože  chutnají 
každému, a pro sáček želatinových rybiček pro případ, že 
Vyvolená  nemá  ráda  čokoládu.  Ze  zásobníku  vzal  dva 
kelímky na coca-colu, velkoryse je naplnil ledem a natočil 
do nich nepostradatelnou hnědou limonádu.

Tiše  zahvízdal,  aby  si  získal  její  pozornost,  a kývl 
k první  řadě.  Cormia  se  vydala  za  ním,  podle  všeho 
fascinovaná  zapuštěnými  světly  po  stranách  mělkých 
stupňů.  Jen  co  ji  usadil  do  křesla,  vyběhl  po  schodech 
k policím s videonosiči a snažil se vymyslet, co pustí.

Horory okamžitě vyloučil s ohledem jak na její křehké 
city, tak na skutečnou hrůzu, již nedávno zažil. To vyřadilo 
dobrou polovinu filmů,  protože  tituly  objednává u Fritze 
především Rhage.

Série  s Godzillou  ignoroval,  protože  mu  připomínaly 
Tohra.  Lechtivé  komedie  typu  Prci,  prci,  prcičky nebo 
Nesvatbovi zavrhl  jako  nedostatečně  vytříbené.  Maryina 
sbírka převážně zahraničních psychologických kousků je… 
pro něj příliš nestravitelná, a to i za normálních okolností. 
Hledá útěk, ne další podobu bezvýchodného utrpení. Akční 
zábava? Jaksi měl dojem, že by Cormie rafinovanost Bruce 
Willise,  Slye  Stallonea  nebo  božího  Arnolda  plně 
nedocenila.

Zbývají nenáročné filmy pro mládež.  Ale který? Buď 
klasiku  od  Johna  Hughese:  Šestnáct  svíček,  Kráska 
v růžovém, Volný den Ferrise Buellera a Snídaňový klub. 
Julie Robertsová v Mystic Pizze, Pretty Woman, Ocelových  
magnoliích a Svatbě  mého  nejlepšího  přítele…  Jennifer 
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Anistonová  ve  snůšce  neslaných  nemastných  záležitostí. 
Meg Ryanová z devadesátých let…

Konečně ho upoutalo jedno DVD.
Jak ho obracel v prstech, vzpomněl si na roztančenou 

Cormii na trávě. Trefa.
Otočil  se,  když  vtom mu zapípal  mobil.  Skupinovou 

zprávu posílal Zsadist, který je zřejmě pořád na Haversově 
klinice:  S Lashem to nevypadá dobře.  Zákrok pokračuje.  
Zůstanu se všemi ve spojení.

Ponuré sdělení všechny v domě určitě znepokojí. John 
si  zprávu  přečetl  ještě  jednou  a zvažoval,  jestli  ji  má 
přeposlat  Blayovi  a Qhuinnovi.  Nakonec  vrátil  mobil  do 
kapsy.  Ti  dva  mají  starostí  až  nad  hlavu  i bez  novinek 
o Lashově zdravotním stavu. S přáteli se spojí až v případě, 
že Lash zemře.

Zarazil se a rozhlédl se po sále. V dané situaci mu něco 
tak  obyčejného  jako  sledování  filmu  připadá  naprosto 
surrealistické a možná i nevhodné. Ale stejně nezbývá než 
čekat.  On i všichni  ostatní,  kterých se  to  týká,  nemůžou 
dělat vůbec nic.

Začal se modlit, aby to Lash přežil.
I kdyby měl strávit zbytek života obavami z toho, že se 

prozradí  jeho  tajemství,  pořád  to  bude  lepší,  než  kdyby 
Qhuinna  odsoudili  jako  vraha  a John  byl  za  jeho  smrt 
nepřímo odpovědný.

Bože, prosím, ať to Lash přežije…
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Kapitola šestnáctá

ehv  prožíval  zatraceně  pernou  noc  a šéfka  jeho 
ochranky  dělala  všechno  pro  to,  aby  mu  ji  ještě 

znepříjemnila.  Xhex  stála  před  jeho  stolem  s rukama 
založenýma na prsou a shlížela na něj, jako by byl odporný 
hmyz.

R

Rehv si promnul oči a zaškaredil se na ni. „Proč chceš, 
abych zůstal zavřený tady?“

„Protože nejsi v pořádku a chlapi z tebe mají strach.“
To potvrzuje, že je to banda pitomců, pomyslel si.
„Co se stalo v noci?“ zeptala se mírným tónem.
„Už jsem ti řekl, že jsem koupil ten podnik čtyři bloky 

odtud?“
„Jo. Zrovna včera. Co bylo s princeznou?“
„Ve městě chybí klub pro gothy. Myslím, že ho nazvu 

Železná  maska.“  Naklonil  se  k zářícímu  monitoru  svého 
laptopu.  „Zdejší  zisky jsou natolik  tučný,  abych si  mohl 
vzít úvěr na rekonstrukci místností. Nebo můžu jednoduše 
vypsat  šek,  i když tím bych na nás přivolal  kontrolu.  Se 
špinavýma  penězma  je  velká  potíž,  a jestli  se  mě  ještě 
jednou zeptáš,  co se stalo včera v noci,  vynesu  tě odsud 
v zubech.“

„Tady se někdo špatně vyspal.“
Rehv zkřivil  horní ret  a odhalil  špičáky.  „Neprovokuj 

mě, Xhex. Nemám na to náladu.“
„Tak  hele,  nemusíš  mi  nic  říkat,  jestli  nechceš,  ale 

nevylívej  si  zlost  na  personálu.  Nehodlám  uklízet 
mezilidskou špínu – Proč si zase mneš oči?“

180



Trhl  sebou  a podíval  se  na  hodinky.  V záplavě 
bezrozměrných  rudých  obrazů  si  uvědomil,  že  poslední 
injekci dopaminu měl teprve před třemi hodinami.

„Už potřebuješ další dávku?“ zeptala se Xhex.
Aniž přikývl, otevřel zásuvku a vyndal z ní skleněnou 

ampulku a injekční stříkačku. Svlékl si sako, vyhrnul rukáv 
košile,  zaškrtil  si  nadloktí  a pokusil  se  prorazit  špičkou 
tenké jehly červený uzávěr na nádobce s tekutinou.

Manévr se mu však nezdařil. Bez prostorového vidění 
mířil do prázdna a nedokázal se trefit hrotem do vrcholku 
ampulky ani po bezpočtu marných pokusů.

Symphathové vidí  jen  odstíny  červené  a pouze 
dvourozměrně. Pokud lék nezabere, protože Rehv je buď 
ve stresu nebo neodhadl správné množství drogy, projeví 
se to nejdřív poruchami zraku.

„Ukaž, udělám to.“
Přelila se přes něj vlna nevolnosti. Zjistil, že nedokáže 

odpovědět, a tak jen zavrtěl hlavou a dál zápolil  s jehlou. 
Jeho  organismus  se  už  začínal  vzpamatovávat 
z podchlazení  a v pažích  i nohách  se  s mravenčením 
probouzela citlivost.

„Vykašli  se  na  hrdost.“  Xhex  odhodlaně  obešla  stůl. 
„Dovol, abych –“

Chtěl si včas stáhnout rukáv. Ale neuspěl.
„Proboha,“ sykla.
Schoval před ní předloktí, ale už bylo pozdě. „Pomůžu 

ti,“ řekla Xhex a položila mu ruku na rameno. „Jen klid, 
šéfe… Postarám se o tebe.“

S překvapivě  jistými  a zároveň  jemnými  pohyby 
uchopila  stříkačku a ampulku a pak položila  na stůl  jeho 
zubožené  modročerné  předloktí.  V poslední  době  bral 
dopamin velmi často, a přestože se mu rány hojí poměrně 
rychle,  má  žíly  dočista  zničené,  nateklé  a plné  děr  jako 
příliš frekventovaná vozovka.

„Musím ti to píchnout do druhý ruky.“
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Nabídl  jí  tedy  pravačku.  Xhex  zacházela  s jehlou 
nadmíru  zručně  a vpravila  do  válce  tolik  tekutiny,  kolik 
považovala  za  jeho  normální  dávku.  Rehv  však  zavrtěl 
hlavou  a zvedl  dva  prsty  na  znamení,  že  má  množství 
zdvojnásobit.

„To je moc,“ mínila. Skočil po stříkačce, ale ona s ní 
uhnula z jeho dosahu.

Udeřil  pěstí  do  stolu  a střelil  po  ní  nesmlouvavým 
pohledem.

Xhex  s tlumeným  sakrováním natáhla  z ampule  další 
tekutinu  a on  sledoval,  jak  spěšně  hledá  v zásuvce 
dezinfekční tampon, trhá z něj obal a otírá mu ohbí lokte. 
Po  vpichu  jehly  do  žíly  strhla  škrtidlo  a vrátila  ho  do 
zásuvky.

Rehvenge se opřel v židli a zavřel oči. Viděl rudě i za 
víčky.

„Jak dlouho už to  trvá?“ zeptala  se  tiše.  „Myslím ty 
dvojnásobný  dávky.  A injekce  bez  dezinfekce.  Kolikrát 
denně to děláš?“

Zavrtěl hlavou.
Chvíli  nato  uslyšel,  jak  Xhex  otvírá  dveře  a nařizuje 

Trezovi, aby předjel s bentleyem k zadnímu vchodu. Rehv 
věděl, že nemá smysl se s ní dohadovat. Nadto už vyndala 
ze skříně jeden z jeho sobolích kožichů.

„Jedeme k Haversovi,“ oznámila mu. „A jestli se budeš 
vzpouzet,  přivolám  mládence  a ti  tě  odsud  jednoduše 
odnesou.“

Rehv  do  ní  zabodl  hněvivý  pohled.  „Ty…  tady 
nerozhoduješ.“

„To je pravda. Co si myslíš, že by tvoji chlapci udělali, 
kdybych jim řekla, jak máš zřízený ruce? Při troše štěstí 
bys  skončil  na  zadním sedadle  místo  v kufru.  A kdybys 
kolem sebe kopal, odvezli bysme tě na kapotě.“

„Trhni si.“
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„Měj rozum, Rehve. Tentokrát nemáš šanci vyhrát, tak 
proč  se vůbec  snažíš?  Čím dřív odjedeš,  tím dřív budeš 
zpátky.“  Několik  vteřin  si  jeden druhého vzdorně  měřil. 
„Tak jo. O dvojitých dávkách se nezmiňuj.  Ke stanovení 
diagnózy postačí Haversovi jeden pohled. Otrava krve.“

Až uvidí jeho ruce, určitě si dá dvě a dvě dohromady, 
pomyslel si Rehv.

Uchopil hůl a pomalu vstal ze židle. „Nechci kožich. Je 
mi horko.“

„Stejně ho vezmu s sebou. Až zabere dopamin a klesne 
ti teplota, mohl bys nastydnout.“

Xhex  mu  nabídla  paži,  aniž  se  na  něho  podívala, 
protože věděla, že jinak by mu hrdost nedovolila, aby se 
o ni  opřel.  A on  to  teď  potřebuje.  Je  slaboučký  jako 
moucha.

„Nesnáším, když máš pravdu,“ ucedil.
„To vysvětluje, proč jsi věčně tak nabroušenej.“
Společně,  co  noha nohu mine,  vyšli  z kanceláře  a do 

postranní uličky.
Za volantem čekajícího vozu seděl Trez. Maur se podle 

svého zvyku na nic neptal ani nic neřekl.
Rehv nedbal na to, že ho Xhex usadila na zadní sedadlo 

a vklouzla vedle něj, jako by měla strach, že se mu udělá 
špatně.

Bentley se dal do pohybu stejně hladce jako kouzelný 
létající koberec. Přirovnání bylo trefné, protože Rehv si tak 
nějak připadal. Povaha symphatha se v něm svářela s upíří 
krví, jeho temná strana se o něj přetahovala s tou částečně 
slušnou  a přesuny  morální  gravitace  mu  působily 
nevolnost.

Možná  se  Xhex  právem  obává,  že  se  pozvrací.  Na 
Obchodní třídě odbočili doleva, pak sjeli na Desátou ulici 
a klesali  k řece.  Vjeli  na  dálnici.  Opustili  ji  na  čtvrtém 
sjezdu a pokračovali bohatou čtvrtí, kde rozlehlé noblesní 
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domy na prostorných pozemcích stály stranou silnice jako 
vládci, před nimiž je třeba padnout na kolena.

Vinou  dvourozměrných  červených  obrazů  toho  Rehv 
momentálně  moc  neviděl,  ale  díky  schopnostem 
symphatha hodně  věděl.  Obyvatele  za  zdmi  domů 
rozeznával  podle  citových  náznaků,  jež  vyzařovali, 
a prostřednictvím energie, kterou jejich emoce uvolňovaly. 
Prostorově  sice  neviděl,  ale  lidi  vnímal  trojrozměrně: 
projevovali  se  jako  soustava  psychických  krystalových 
mřížek a jejich vzájemná radost, smutek, vina a chtíč, hněv 
i trápení  vytvářely  stavby,  které  byly  pro  Rehva  stejně 
hmatatelné jako jejich obydlí.

I když nepronikl zrakem skrz zdi a vzrostlé stromy, ani 
nedokázal prorazit kámen a omítku příbytků, jeho zlovolná 
přirozenost viděla muže a ženy uvnitř tak zřetelně, jako by 
je měl před sebou nahé, a jeho instinkty ožívaly. Soustředil 
se  na  nedostatky  obíhající  v citových  strukturách, 
objevoval slabá místa a toužil je oslabit ještě víc. Byl jako 
mazaná  kočka  na  stopě  pokorné  myši,  jako  krvelačná 
šelma, která si s ní chce pohrávat, dokud jí nepukne hlava 
pod tlakem hříšných myšlenek, ostudných lží a povrchních 
starostí.

Jeho  temná  stránka  nenáviděla  lidi  s chladnokrevnou 
lhostejností.  Podle zásad povahy  symphatha nemají  slabí 
nárok ovládnout planetu. Mají se přecpávat tak dlouho, až 
se konečně zalknou. A pak je třeba jejich mrtvoly rozdrtit 
v kalužích jejich vlastní krve, aby se otevřela cesta k další 
oběti.

„Nesnáším svoje vnitřní hlasy,“ prohlásil.
Xhex  se  na  něj  zadívala.  V tlumeném  svitu  palubní 

desky  mu  její  tvář  s ostrými  a bystrými  rysy  připadala 
krásná. Nejspíš proto,  že je jediná, kdo plně rozumí zlu, 
s nímž on bojuje. Příbuznost jí dodává na půvabu.

„Tuhle  součást  je  lepší  nesnášet,“  odpověděla. 
„Nenávist tě chrání.“
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„Nebaví mě ji potlačovat.“
„Já vím. Ale chtěl bys to řešit jinak?“
„Nevím. Někdy ano.“
O deset  minut  později  Trez  projel  bránou  na  hranici 

Haversova  pozemku.  Tou  dobou  začaly  Rehvovy  ruce 
a nohy  ztrácet  citlivost  a vnitřní  teplota  těla  klesla.  Než 
bentley objel sídlo a zastavil před vstupem na kliniku, byl 
Rehv vděčný za kožich a zachumlal se do něj. Při výstupu 
z auta  shledal,  že  červené  vidění  slábne,  nahrazuje  ho 
pestrobarevná  paleta  a předměty  jsou  zase  prostorově 
orientované. Čili takové, na jaké je zvyklý.

„Já zůstanu tady,“ oznámila Xhex ze zadního sedadla.
Do nemocnice nikdy nevstoupila. A vzhledem k tomu, 

co ji potkalo, to Rehv plně chápal.
Sevřel  hůl  v dlani  a opřel  se  o ni.  „Nezdržím  se 

dlouho.“
„Tak  dlouho,  jak  bude  třeba.  Já  a Trez  na  tebe 

počkáme.“

Po návratu z Druhé strany se Phury odhmotnil rovnou do 
ZeroSum.  Protože  Rehv  byl  pryč  a klubu  měl  na  povel 
Maur, koupil si svou obvyklou dávku u iAma. Vrátil se do 
sídla a vyběhl po schodech do prvního patra.

Než zaklepe na dveře Cormiiny ložnice a oznámí jí, že 
je  svobodná  a může  se  vrátit  do  Svatyně,  potřebuje  si 
zakouřit,  aby se zbavil  nervozity.  Umínil  si, že jí dá své 
slovo, že ji  jako Primal  nikdy nevyužije,  a ujistí  ji,  že ji 
ochrání před poznámkami i kritikou.

A dá  jí  najevo,  že  ho  mrzí,  že  se  jí  na  téhle  straně 
nevěnoval.

Usadil se na postel, vyndal cigaretové papírky a snažil 
si  připravit,  co jí  poví… a místo toho si  vybavil,  jak ho 
předešlou  noc  svlékala,  jak  mu  její  bílé  elegantní  ruce 
tahaly za pásek a pak sklouzly k zapínání kožených kalhot. 
Příští vteřinu se mu do špičky penisu vehnala žhavá vlna 
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vzrušení,  a i  když  se  ji  snažil  nevnímat,  předstírat  klid 
a pohodu bylo jako stát v kuchyni hořícího domu.

Nelze  ignorovat  žár  ani  poplašné  ječení  stropních 
senzorů.

Požár však netrval dlouho. Hasičské vozy i s posádkou 
v plné  výstroji  dorazily  v podobě  výjevu  se  záplavou 
prázdných  bílých  kolébek.  Vzpomínka  účinkovala  jako 
nabitá  pistole  přiložená  k spánku  a spolehlivě  udusila 
neodbytnou touhu.

Mysl  obsadil  čaroděj,  rozkročený  na  pozadí  šedé 
oblohy  uprostřed  bitevního  pole  s lebkami.  Když  jsi  byl  
malý, tvůj táta byl ve dne v noci opilý. Pamatuješ si, jak  
ses cítil? Pověz, příteli,  jaký budeš otec všem těm dětem  
zrozeným z tvé krve, když hulíš čtyřiadvacet hodin denně,  
sedm dní v týdnu?

Phury odložil  papírek a rozpomněl  se, kolikrát  zvedal 
otce ze zaplevelené trávy na zahradě a vlekl ho zpátky do 
domu krátce před východem slunce. Poprvé to udělal jako 
pětiletý  kluk  a byl  zděšený,  že  nedokáže  dostat  jeho 
mohutné  a těžké  tělo  včas  do  bezpečí.  Byla  to  hrůza. 
Zarostlá zahrada se zdála neprostupná jako prales a drobné 
ruce, jimiž svíral otcův opasek, mu co chvíli  vypověděly 
službu.  Po  tvářích  mu  stékaly  slzy  paniky,  zatímco 
ustavičně kontroloval blednoucí východní obzor.

Když konečně odtáhl otce dovnitř, Ahgony otevřel oči 
a rukou jako lopata udeřil Phuryho přes obličej.

Já  tam  chtěl  umřít,  ty  blbečku. Následoval  okamžik 
ticha.  Pak  se  otec  rozplakal,  popadl  ho  a přitiskl  k sobě 
a přísahal, že už se o to nikdy nepokusí.

Ale  pokusil  se  o to  znovu.  A ještě  jednou.  A zase. 
Vždycky to skončilo stejně.

Phury ho  neustále  zachraňoval,  protože  si  umínil,  že 
Zsadist se vrátí domů a bude mít tátu.

Čaroděj se usmál. Ale to se nestalo, že ne, příteli? Tvůj  
otec stejně zemřel a Zsadist ho vůbec neznal.
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Ještě, žes začal kouřit, takže tvůj bratr mohl rodinnou  
závislost na drogách sledovat na vlastní oči.

Phury  svraštil  čelo  a zadíval  se  otevřenými 
dvoukřídlými dveřmi koupelny na záchodovou mísu. Vzal 
sáček  s červeným  kouřem  a chystal  se  zvednout,  aby 
kuřivo spláchl.

Čaroděj se mu vysmál.  To neuděláš. Neexistuje šance,  
že  přestaneš.  Odpoledne  bez  toho  nevydržíš  ani  čtyři  
hodiny. Vážně si umíš představit, že si příštích sedm set let  
života nedáš jedinýho šluka? Měj rozum, kamaráde.

Phury dosedl zpátky na postel.
Hleďme, tak on má rozum. To je ale překvapení.
S těžkým  srdcem  olízl  okraj  papírku,  stočil  špičku 

a vložil si cigaretu mezi rty. Když sahal pro zapalovač, na 
opačném konci pokoje zazvonil telefon.

Intuitivně poznal, kdo mu volá, a když osvobodil mobil 
z kapsy kalhot,  jeho tušení  se potvrdilo:  Zsadist.  A volal 
mu už třikrát.

Když se ohlásil, zalitoval, že si dřív nezapálil. „Co je?“
„Kde jsi?“
„Před chvílí jsem se vrátil z Druhý strany.“
„Jasně.  Tak  se  koukej  sebrat  a přijít  na  kliniku. 

V šatnách došlo  ke rvačce.  Myslíme  si,  že  ji  začal  John 
Matthew,  ale  každopádně  ji  ukončil  Qhuinn,  který  řízl 
Lashe  do  krku.  Už  měl  jednou  zástavu  srdce.  Prý  ho 
stabilizovali,  ale nikdo neví, co bude dál. Snažil jsem se 
dovolat  jeho  rodičům,  ale  mají  zapnutou  hlasovou 
schránku,  pravděpodobně  kvůli  tomu  slavnostnímu 
mejdanu. Chci, abys byl tady, až dorazí.“

Wrath  nejspíš  neřekl  Zsadistovi,  že  je  vyloučený 
z Bratrstva.

„Hej?“ zavrčel Z. „Phury? Ty se mnou nemluvíš nebo 
co?“
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„Blbost.“  Phury  odklopil  víčko  zapalovače,  palcem 
škrtl a… vložil si cigaretu do úst a vtáhl kouř do plic. „Ale 
nemůžu tam přijít.“

„Jak  to,  sakra,  myslíš,  že  nemůžeš?  Moje  těhotná 
shellan musí  zůstat  ležet  v posteli,  a přesto  jsem  tady. 
Potřebuju  tě  tady  jednak  jako  trenéra  nováčků  a jednak 
jako člena Bratrstva –“

„Nemůžu.“
„Prokristapána!  Slyším,  že  zase  hulíš.  Zahoď  to 

zatracený svinstvo a udělej, co ti říkám.“
„Už nejsem bratr.“
Na lince se rozhostilo ticho. Pak zazněl sotva slyšitelný 

hlas jeho dvojčete: „Cože…“
Nebyla to otázka. Spíš jako by Zsadist znal odpověď, 

ale doufal v zázrak.
Phurymu se to říkalo hodně těžko. „Totiž… Wrath mě 

vyloučil  z Bratrstva.  Včera  večer.  Myslel  jsem,  že  ti  to 
řekl.“  Phury  dlouze  potáhl  a nechal  lenivý  a jako  sirup 
hustý kouř vycházet mezi rty. Uměl si představit, jak se teď 
jeho dvojče tváří.  Mobil  svírá v pěsti,  oči  má potemnělé 
vztekem a znetvořený horní ret ohrnutý.

Zavrčení,  které  mu  ostře  vniklo  do  ucha,  ho 
nepřekvapilo: „Vážně skvělý. Bezva.“

Telefon ohluchl.
Phury zavolal Zsadistovi zpátky, ale jeho hovor skončil 

v hlasové schránce. Ani to ho nepřekvapilo.
Krucinál.
Nechtěl  jen  urovnat  situaci  mezi  sebou  a Zsadistem. 

Chtěl se taky dovědět, co se stalo ve výcvikovém středisku. 
Je  John  v pořádku?  A co  Qhuinn?  Oba  jsou  snadno 
vznětliví, stejně jako každý mladík těsně po proměně, ale 
mají dobré srdce.

Lash musel provést něco hodně zlého.
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Phury  vykouřil  cigaretu  v rekordním  čase.  Ubalil  si 
další  a napadlo  ho,  že  ho  do  podrobností  určitě  zasvětí 
Rhage. Hollywood je vždycky ochotný –

Čaroděj zavrtěl hlavou.  Jistě si uvědomuješ, příteli, že  
by se Wrathovi nelíbilo, kdyby ses pletl do věcí Bratrstva.  
Jsi tu pouhým hostem, copak ti to ještě nedošlo, ty tupče?  
Už to není tvoje rodina.

Cormia se pohodlně uvelebila na sedadle, které bylo stejně 
příjemné jako voda v bazénu a objímalo ji ze všech stran 
jako dlaň citlivého obra.

Světla pohasla a John se vrátil do přední části sálu.
Napsal něco do mobilu a ukázal jí to: Připravena?
Když  přikývla,  zšeřelou  místnost  ozářil  velikánský 

obraz a odevšud se vylinul zvuk.
„Dobrotivá Stvořitelko!“
John se  natáhl  a položil  ruku na její.  Za  okamžik  se 

uklidnila  a přizpůsobila  zrak  plátnu  pokrytému  odstíny 
modré. Objevovali se lidé a zase se ztráceli,  tančící muži 
a ženy s těly přitisknutými těsně k sobě a kroužícími boky 
podle hudby.

V pravidelných intervalech se střídaly anglické nápisy 
v růžové barvě.

„Je to jako televize?“ zeptala se. „Funguje to stejně?“
John  přikývl  právě  v okamžiku,  kdy  zazářila  růžová 

slova Hříšný tanec.
Najednou se po silnici mezi zelenými svahy blížil stroj 

zvaný automobil. Uvnitř seděli lidé. Byla tam celá rodina: 
otec, matka a dvě dcery.

Sál zaplnil ženský hlas: „Bylo léto v třiašedesátém…“
Když  jí  John  vtiskl  něco  do  ruky,  Cormia  se  stěží 

přiměla  odtrhnut  oči  od  plátna,  aby  zjistila,  co  jí  dal. 
Ukázalo  se,  že  je  to  sáček.  Malý  tmavě  hnědý  sáček 
otevřený nahoře. John jí naznačil, že si z něho má něco vzít 
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a dát  si  to  do  úst,  a tak  do  něj  strčila  ruku.  Vyndala 
pestrobarevné oválky a zaváhala.

Rozhodně nebyly bílé. Dokonce i na téhle straně jedla 
podle tradice výhradně bílé potraviny.

Ale určitě se nic nestane, když ochutná něco jiného.
Cormia  se  rozhlédla,  ačkoli  věděla,  že  jsou  tady  jen 

sami dva,  a pak,  s pocitem, že porušuje zákon, si vložila 
pár –

Nejdražší Stvořitelko!
Chuťové  pohárky  jí  třeštily  blahem.  Bezděčně  si 

vzpomněla na krev. Co je to za jídlo? Podívala se na sáček. 
Bylo  na  něm pár  kreslených  postaviček,  které  vypadaly 
jako bonbony. A stálo tam M&M’s.

Musí sníst všechny. Okamžitě. Co na tom, že to, co je 
uvnitř, není bílé?

Když se při druhé porci neubránila a slastně zasténala, 
John se usmál a podal jí nápoj v červené nádobě s nápisem 
Coke.  Uvnitř  chrastil  led  a z víčka  trčela  trubička.  John 
pozvedl  svou  nádobu  a potáhl  z rourky.  Cormia  ho 
napodobila a zase se věnovala kouzelnému sáčku a velké 
obrazovce.

Lidé  teď  stáli  seřazení  na  břehu  jezera  a snažili  se 
opakovat po hezké plavovlasé ženě úkroky vlevo a vpravo. 
Mladá dívka, Baby, která v úvodu filmu mluvila, se marně 
pokoušela  dostat  své tělo do stejných pozic jako všichni 
ostatní.

Cormia  se otočila  k Johnovi  s otázkou na jazyku,  ale 
zjistila, že se zamračeně, jakoby zklamaně dívá na mobil.

Večer  se  něco  stalo.  Něco  zlého.  John  je  mnohem 
vážnější,  než  byl  kdykoli  předtím,  a kromě  toho  je 
nezvykle zdrženlivý. Ráda by mu všemožně pomohla, ale 
nechtěla vyzvídat ani naléhat.

Sama si nechává spoustu věcí pro sebe a velmi dobře 
chápe cenu soukromí.
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Odvrátila se, usadila se na sedadle a nechala se pohltit 
dějem filmu.  Johnny byl  pohledný,  i když  ne  tolik  jako 
Primal, a k hudbě se úžasně pohyboval. Nejvíc se jí líbilo, 
jak se  Baby neustále  zlepšovala  v tanci.  Jak se  usilovně 
snaží  a motá  to,  dře  a nakonec  se  jí  to  podaří,  zasáhlo 
Cormii u srdce.

„Moc se mi to líbí,“ řekla Johnovi. „Mám pocit, jako 
bych to prožívala sama.“

John  jí  ukázal  displej  mobilu.  Máme  tady  spoustu  
filmů. Přímo mraky.

„Chci je vidět.“ Napila se lahodného studeného nápoje. 
„Chci vidět všechny –“

Z ničeho nic  se Baby a Johnny ocitli  o samotě v jeho 
domku.

Cormia  fascinovaně  sledovala,  jak  k sobě  přistoupili 
a začali  tančit.  Tolik  se  od  sebe  lišili.  Johnny byl  vyšší 
a mohutnější než Baby a taky mnohem svalnatější, a přesto 
se  jí  dotýkal  uctivě  a jemně.  A jeho ruce  nebyly  jediné, 
které  hladily.  Ona  mu  laskání  oplácela,  přejížděla  mu 
rukama po pokožce a tvářila se, že se jí líbí, co při tom cítí.

Cormia  pootevřela  ústa  a napřímila  se,  aby byla  blíž 
obrazovce. V duchu viděla místo Johnnyho Primala a místo 
Baby sama sebe. Pohybovali se společně, otírali se o sebe 
boky, navzájem si svlékali oděv. Byly spolu sami po tmě 
na odlehlém místě, kde je nikdo nemohl vidět ani rušit.

Něco podobného se odehrálo v Primalově ložnici. Ale 
tady  nemohly  dvojici  zadržet  žádné  překážky,  žádné 
svazující  tradice,  ani  strach  ze  selhání.  A Cormiiných 
devětatřicet sester jako by neexistovalo.

Bylo  to  tak  prosté.  A opravdové,  ačkoli  se  to 
odehrávalo jen v její hlavě.

Tohle  chci  prožít  s Primalem, pomyslela  si  a očima 
hltala výjev. Přesně tohle.
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Kapitola sedmnáctá

ohn znovu zkontroloval mobil,  a sice ze dvou důvodů. 
Jednak  mu  erotická  scéna  působila  rozpaky  a jednak 

netrpělivě čekal na zprávy o Qhuinnovi a Lashovi.
J

Poslal  další  textovku  Blayovi.  Ten  mu  obratem 
odpověděl,  že se Qhuinn zatím neozval ani jemu a že je 
nejvyšší čas vyrazit mu naproti autem.

John si položil  telefon na stehno a doufal,  že Qhuinn 
neprovedl žádnou pitomost. Snad ho nenapadlo, aby se… 
Ne. To nepřipadá v úvahu.

Zato  ten  jeho  táta  je  schopný  všeho.  John  se  s ním 
nikdy nesetkal,  ale  leccos  slyšel  od  Blaye – a  sám viděl 
důkaz v podobě monoklu na Qhuinnovu oku noc po jeho 
proměně.

John si všiml,  že nervózně poklepává nohou, a aby ji 
znehybněl,  položil  si  ruku  na  koleno.  Odjakživa  byl 
pověrčivý a pořád musel myslet na ten babský předsudek, 
že všeho dobrého i zlého bývá do třetice. Jestli Lash zemře, 
budou následovat ještě dvě špatné zprávy.

Pomyslel  na  bratry někde v ulicích  s bezduchými.  Na 
Qhuinna,  který  je  sám  a bez  ochrany.  Na  Bellu  a její 
těhotenství.

Podíval se na mobil a nehlasně zaklel.
„Jestli  potřebuješ  odejít,“  řekla  Cormia,  „klidně  tady 

zůstanu sama.“
Chtěl zavrtět hlavou, ale zarazil ho dotek její ruky na 

předloktí.  „Zařiď,  co  je  třeba.  Je  zřejmé,  že  jsi  zažil 
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nějakou  nepříjemnost.  Požádala  bych  tě,  abys  mi  o tom 
pověděl, ale nemyslím, že to uděláš.“

A protože  měl  té  tragédie  plnou  hlavu,  napsal:  Kéž 
bych mohl vrátit čas a neobul si ty boty.

„Prosím?“
Sakra, teď jí to musí vysvětlit, jinak bude vypadat jako 

idiot. Dneska večer se stal velký malér. Než k němu došlo,  
můj  kamarád  mi  věnoval  tenisky,  co  mám  na  nohou.  
Kdybych  si  je  nenazul,  všichni  tři  bychom  odešli  dřív,  
než… Zarazil  se.  Myslel  na  to,  že  on  a jeho  přátelé  by 
odešli dřív, než by Lash vyšel ze sprch… by se mohlo stát  
to, co se stalo.

Cormia se na něj zadívala.  „Chceš vědět, o čem jsem 
přesvědčená?“

Když  přikývl,  pokračovala:  „Kdyby  to  nebyly  boty, 
prodléval bys tam, kde jsi byl, z jiného důvodu. Třeba by 
vás zdrželo oblékání někoho jiného. Nebo rozhovor. Nebo 
dveře, které by nešly otevřít. Máme sice na výběr spoustu 
možností, ale osud nezměníme. Co se má stát, se tak nebo 
onak stejně stane.“

Přesně  tímhle  způsobem  uvažoval  v kanceláři 
výcvikového střediska. Jenže…

Přesto je  to  moje vina.  Jednalo se o mě. Stalo se  to  
kvůli mně.

„Učinil jsi někomu nějaké příkoří?“ Když John zavrtěl 
hlavou, Cormia se zeptala: „Tak proč je to tvoje vina?“

Do podrobností zacházet nehodlal. Ani omylem. Prostě  
je. Můj přítel provedl něco strašného, aby zachránil moji  
čest.

„Ale  to  byla  jeho  volba  jakožto  ctnostného  muže.“ 
Stiskla mu předloktí.  „Nelituj  jeho dobré vůle. Raději se 
ptej sám sebe, jak mu teď můžeš pomoct.“

Připadám si úplně bezmocný.
„To  je  tvůj  dojem.  Skutečnost  je  jiná,“  řekla  tiše. 

„Přemýšlej o tom. Něco tě určitě napadne. Vím to.“
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Její důvěra v něj byla o to silnější, že ji prozrazoval její 
obličeji, nejen slova. A přesně to John potřeboval.

Jsi vážně bezva, napsal.
Cormia zářila radostí. „Děkuji, pane.“
Jen John, prosím.
Podal  jí  dálkový  ovladač  a ujistil  se,  že  s ním  umí 

zacházet. Chápala rychle a jeho to neudivilo. Je stejná jako 
on. Její mlčenlivost neznamená, že není chytrá.

Uklonil  se  jí,  ačkoli  mu  to  připadalo  nezvyklé,  ale 
zároveň zcela na místě, a rychle vyšel z promítacího sálu. 
Cestou  z druhého  podlaží  do  přízemí  napsal  Blayovi 
zprávu.  Qhuinn  se  jim  naposledy  ozval  přede  dvěma 
hodinami,  proto je načase vydat  se ho hledat.  Určitě  má 
s sebou nějaké zavazadlo, takže dematerializace nepřipadá 
v úvahu,  a daleko  se  dostat  nemohl,  protože  nemá  auto. 
Ledaže požádal některého doggena, aby ho někam odvezl.

John zatlačil do dvojitých dveří ústících do chodby se 
sochami a uznal, že Cormia má pravdu: když bude nečinně 
sedět  na zadku,  obtížnou situaci  způsobenou vyloučením 
z glymery a vyděděním Qhuinnovi neulehčí,  a nic na tom 
nezmění, jestli Lash zemře nebo ne.

Nehledě  na  rozpaky  z toho,  co  o něm  jeho  kámoši 
slyšeli,  jsou pro něj  ti  dva důležitější  než  slova vyřčená 
v šatnách se zlomyslností a krutostí.

Jakmile  dospěl  ke  schodišti,  mobil  ohlásil  příchod 
zprávy.  Byla  od  Zsadista:  Kompletní  zástava  srdce.  
Nevypadá to dobře.

Qhuinn šlapal po krajnici a při každém kroku ho udeřila do 
zadku  sportovní  taška  na  dlouhém  popruhu,  který  měl 
přehozený přes rameno. Tmavou oblohu nad jeho hlavou 
proťal  zubatý  blesk  a ozářil  statné  duby,  jejichž  kmeny 
vypadaly  v jeho  světle  jako  řada  chlapíků  s rozložitými 
rameny.  Následné  zahřmění  oznámilo,  že  bouřka  není 
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daleko,  a ve  vzduchu  byl  cítit  ozón.  To  znamená,  že 
Qhuinn pořádně zmokne.

A taky že jo. Nejdřív zapleskaly o asfalt těžké ojedinělé 
kapky,  ale  pak  se  zmenšily  a zhoustly,  jako  by z mraků 
nejprve vyskočily ty dospělé a teprve pak, jakmile to bylo 
bezpečné, ty mladší.

Déšť  dopadal  na  nylonovou  sportovní  tašku s tichým 
bubnováním a zkrápěl  Qhuinnovi  na  temeni  vlasy,  které 
začínaly  plihnout.  Ani  se  nepokoušel  chránit,  protože 
věděl,  že  déšť  stejně  zvítězí.  Deštník  neměl  a rozhodně 
nebude hledat úkryt pod košatým dubem.

Nemá důvod vypadat jako ze žurnálu.
Deset minut po začátku průtrže se za ním objevilo auto. 

Čelní světla se mu opřela do zad a vrhla jeho stín na silnici. 
Jak se auto blížilo a zpomalovalo, zář byla stále jasnější.

Přijel pro něj Blay.
Qhuinn se zastavil,  otočil  a zastínil  si oči předloktím. 

Déšť  vytvářel  v kuželech  světla  jemný  bílý  vzorek 
a potrhaný mlžný  opar,  který  před reflektory proplouval, 
mu připomněl filmové epizody Scooby-Doo.

„Blayi, můžeš to laskavě ztlumit? Nic nevidím.“
Světla zhasla, a aniž se rozsvítilo vnitřní osvětlení vozu, 

zotvíraly se čtvery dveře.
Qhuinn pomalu složil tašku na zem. Byli to muži jeho 

rasy,  ne  bezduší.  Což  ho  s ohledem  na  to,  že  není 
ozbrojený, příliš neuklidnilo.

Dveře se postupně zabouchly.  Když se znovu oslnivě 
zablesklo, Qhuinn uviděl, s kým má co do činění. Čtveřice 
v černém měla obličeje zahalené kápí.

Ovšem. Tradiční strážci cti.
Qhuinn se  nedal  na  útěk,  ani  když  jeden po druhém 

vyrukovali s černou holí. Zaujal bojovou pozici. Věděl, že 
to projede na celé čáře, ale tak snadno jim výhru nedaruje. 
Bude se bránit zuby nehty a uštědří jim pár dobře mířených 
ran.
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Strážci  cti  ho obklopili  klasickým způsobem.  Qhuinn 
pomalu kroužil  ve vymezeném prostoru a čekal  na první 
výpad. Všichni byli zhruba stejně velcí jako on a odhodlaní 
z něho vymlátit duši za to, co provedl Lashovi. A protože 
se  nejedná  o rythus,  ale  o odplatu,  má  povolenou 
sebeobranu.

Lash je tedy naživu –
Jedna  hůl  ho  zasáhla  zezadu  do  podkolení.  Jako  by 

dostal  dávku  z taseru.  Ze  všech  sil  se  snažil  udržet 
rovnováhu,  protože věděl,  že  kdyby se ocitl  na zemi,  je 
s ním ámen,  ale  vzápětí  ho někdo jiný prudce praštil  do 
stehna druhé  nohy a srazil  ho na asfalt.  Sotva  přistál  na 
všech čtyřech,  stráž  mu zasypala  záda  a ramena  ranami. 
Odrazil se a popadl jednoho z mužů za kotníky. Ten se ho 
snažil setřást, ale Qhuinn se ho držel jako klíště, čímž mu 
zásadně narušil střed gravitace. Když se protivník poroučel 
na asfalt, naštěstí s sebou strhl jednoho ze svých parťáků.

Qhuinnovi blesklo myslí, že se potřebuje zmocnit hole. 
To je jeho jediná šance.

Mocně se vzepjal a chňapl po zbrani maníka,  kterého 
strhl na zem, ale jiná hůl ho udeřila přes zápěstí. Bolest ho 
skoro omráčila. Ruka byla vyřazená z provozu a bezvládně 
mu visela na konci paže jako kus hadru. Ještě štěstí, že má 
obě ruce stejně šikovné. Popadl hůl levačkou a strážce před 
sebou praštil do kolene.

Načež nastala ta pravá zábava. Vstávat nemělo smysl, 
a tak útočil ze země a jako rozzuřený medojed se soupeřům 
bleskově vrhal po nohách a po rozkroku. Jako by se ocitl 
uprostřed  smečky  ňafajících  psů,  kteří  přibíhali  a zase 
couvali, podle toho, kterým směrem se rozpřahoval.

V jednu chvíli byl přesvědčený, že si je dokáže udržet 
od těla, když jeden z nich zvedl kámen a mrštil mu ho na 
hlavu. Uhnul právě včas, ale kámen se odrazil od silnice 
a trefil ho rovnou do spánku. Na zlomek vteřiny znehybněl, 
a to  úplně  stačilo.  Shlukli  se  kolem  něj  a zahájili 
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systematickou  nakládačku.  Zatímco  do  něj  tloukli  hlava 
nehlava,  schoulil  se  do  klubíčka,  aby  měl  kryté  břicho, 
a pažemi si držel hlavu, aby chránil mozek.

Byl si jistý, že ho nemají zabít.
Ale vtom ho jeden strážce kopl do beder, a sice přímo 

do ledvin.  Jak se Qhuinn prohnul,  protože  tomu nemohl 
zabránit, inkasoval čistý úder zespodu do brady… kam ho 
zasáhl i druhý kopanec.

Jak  je  známo,  čelist  nepohlcuje  otřesy,  naopak  je 
zesiluje, a když mu spodní zuby třískly do horních a lebka 
pohltila  hlavní náraz,  v omráčení  mu ochablo tělo a paže 
bezvládně sklouzly z hlavy.

Nemají ho zabít, protože pokud s ním provádějí tohle, 
Lash žije. Kdyby byl mrtvý, rodiče jeho bratrance by ho 
předvedli před krále a žádali pro něj trest smrti, přestože je 
fakticky nezletilý. Kdepak. Tenhle výprask je jen odplata 
za fyzickou újmu, kterou způsobil.  Aspoň podle pravidel 
by to tak být mělo.

Až na to,  že ho další  kopanec otočil  na záda a jeden 
z vazounů  mu  skočil  rovnýma  nohama  v těžkých 
bagančatech na prsa.

Dupnutí  vyrazilo  Qhuinnovi  dech.  Srdce  mu přestalo 
bít. Všechno se zastavilo.

Vtom uslyšel hlas svého bratra: „Tohle už nedělej. Je to 
proti pravidlům.“

Jeho brácha… Jeho brácha…?
Tak to není pomsta za Lashe.
Je  to  trest  od  jeho  vlastní  rodiny.  Odškodnění  za 

pošpinění jejího jména.
Qhuinn zalapal po vzduchu, ale bez úspěchu. Ti čtyři se 

zatím dohadovali; hlas jeho bratra byl nejsilnější.
„To stačí!“
„Je to podělanej mutantskej šmejd! Měl by chcípnout!“
Qhuinn  ztratil  zájem  o průběh  dramatu,  jen  co  mu 

svitlo, že se mu nerozběhlo srdce – a že ho nenastartovala 
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ani  panika.  Zajiskřilo  se  mu  před  očima  a končetiny 
ztrácely citlivost.

Tehdy uviděl jasné světlo.
A sakra. Přichází Stín…
„Proboha… Padáme odsud!“
Někdo se nad něj  naklonil.  „Však my si  tě  najdeme. 

A příště u toho nebude ten tvůj blbej brácha!“
Následoval  dupot,  otvírání  a zavírání  dveří  a pak 

zakvílení pneumatik, jak se auto prudce odpíchlo. Když se 
ze  tmy  vynořilo  jiné,  Qhuinn  si  uvědomil,  že  to  světlo 
neoznamovalo  počátek  posmrtného  života,  ale  že  někdo 
přijíždí po silnici.

Jak tam ležel  bez hnutí,  blesklo mu hlavou, že by se 
možná  mohl  sám bušit  pěstmi  do  hrudníku  a provést  si 
kardiopulmonární resuscitaci ve stylu Casina Royale.

Zavřel  oči.  Jo,  kéž  by  to  vyřešil  jako  007… 
Pochopitelně  je  bez  nároku.  Přinutí  plíce  jen  k mělkým 
nádechům a jeho srdce není nic víc než uvolněný svazek 
svalstva v hrudníku. Větší starost mu v tu chvíli působila 
skutečnost, že necítí vůbec žádnou bolest.

Další  vlna  bílého  světla  se  nad  něj  snesla  v podobě 
oparu nad silnicí, jako jemná hebká pára, která ho obestřela 
a ulevila  mu.  V záplavě  záře se  hrůza měnila  v blaženou 
spokojenost. Nakonec to přece jen není auto. Tohle je Stín.

Cítil,  jak  se  zvedá  z chodníku,  vznáší  se  a pluje,  až 
dospěl  k ústí  bílé  chodby.  Na  jejím  konci  byly  dveře, 
k nimž  byl  přinucený  jít  a otevřít  je.  Vykročil  k nim 
s narůstající  neodkladností  a v okamžiku,  kdy stanul před 
nimi,  sáhl  na kliku.  Když  obemkl  prsty hřejivou mosaz, 
nejasně ho napadlo, že jakmile projde dveřmi, všechno se 
završí.  Dokud je  neotevře  a nevstoupí  do toho,  co  je  na 
druhé straně, uvízne mezi dvěma světy.

Až vejde, uzavře se cesta zpátky.
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Už už se chystal vzít za kliku, když zpozoroval obrazy 
na dveřích. Jevily se nezřetelné, a tak se zarazil a snažil se 
přijít na to, co představují.

Panebože… pomyslel si, když zjistil, na co se dívá.
Kriste… pane…
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Kapitola osmnáctá

ormia nebyla ve své ložnici ani v koupelně. Phury se 
po ní šel poohlédnout do vstupní haly a přitom dospěl 

k rozhodnutí.  Jestli  potká  Rhage,  nezeptá  se  ho  na  nic 
z toho, co mu leží na srdci.  Do lapálie s nováčky ani do 
války  s bezduchými už  mu  nic  není  a měl  by  si  na  to 
zvyknout.

C

Odpovědi  na  otázky  týkající  se  Bratrstva  a průběhu 
výcvikového programu se ho teď netýkají.

Má se zajímat o Cormii. O ni a ostatní Vyvolené. A je 
nejvyšší čas, aby se vzchopil.

Když vstoupil do jídelny, na místě strnul. „Bello?“
Na jedné ze dvou židlí u příborníku seděla shellan jeho 

dvojčete.  Měla  skloněnou  hlavu,  rukama  se  držela  za 
břicho a krátce, přerývaně dýchala.

Zvedla k němu pohled a chabě se usmála. „Ahoj.“
Panebože. „Ahoj. Co tady děláš?“
„Nic.  Jsem  v pořádku.  A než  řekneš…  že  mám  být 

v posteli…  Zrovna  jsem  na  cestě…“  Stočila  zrak 
k hlavnímu  schodišti.  „Jen  mi  to  momentálně  připadá 
strašně daleko.“

Mimo  hlavní  jídla  ze  slušnosti  nikdy  nevyhledával 
Bellinu společnost, a to ani před Cormiiným příchodem.

Teď však není vhodná chvíle, aby se jí vyhýbal.
„Co kdybych tě tam odnesl?“
V nastalé odmlce se přichystal  na její námitky.  Třeba 

mu aspoň dovolí, aby ji podpíral –
„To je skvělý nápad.“
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Do háje. „Nečekal jsem, že budeš tak rozumná.“
Usmál se, jako by nebyl totálně zpanikařený, a vykročil 

k ní. Vsunul jí jednu paži do podkolení a druhou pod záda. 
Byla lehká jako pírko. Voněla po nočních růžích… a ještě 
něčím jiným. Něčím… co nebylo úplně v pořádku, jako by 
její hormony byly v nesprávném poměru.

Možná krvácí.
„Jak je ti?“ zeptal se kupodivu klidným tónem, zatímco 

ji nesl ke schodišti.
„Pořád stejně. Jsem unavená. Ale děťátko hodně kope, 

a to je dobře.“
„To je dobře,“ opakoval.  Vystoupal  na druhé podlaží 

a prošel  chodbou  se  sochami.  Když  mu  Bella  položila 
hlavu  na  rameno,  zachvěl  se  a měl  chuť  vzít  nohy  na 
ramena.

Ve chvíli, kdy stanul před její ložnicí, se dveře na konci 
chodby  otevřely.  Vyšla  z nich  Cormia.  Zapotácela  se 
a vytřeštila oči.

„Mohla bys mi otevřít?“ řekl.
Přiběhla  a uposlechla  ho,  aby  mohl  vejít.  Zamířil 

k posteli a položil Bellu na hradbu vytvořenou složenými 
přikrývkami a polštáři.

„Chceš  něco  k jídlu?“  zeptal  se  ve  snaze  zachovat 
věcný, rozvážný postoj ve stylu doktorky Jane.

V očích  jí  blýskly  darebácké  jiskřičky.  „Myslím,  že 
právě  to  je  trochu  problematické.  Přecpala  jsem  se. 
Spořádala  jsem  dva  kelímky  čokoládové  zmrzliny 
s mátou.“

„Dobrý nápad, pokud jíš po lžičkách.“ Lhostejně dodal: 
„Mám zavolat Zsadistovi?“

„Proč?  Jsem  jen  unavená.  A byla  jsem  na  nohou 
necelou  hodinu,  kterou  mám  povolenou.  Neobtěžuj  ho. 
Jsem v pořádku.“

Možná  ano,  ale  Phury  mu  stejně  zavolá.  Ne  však 
v Bellině přítomnosti.
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Ohlédl  se.  Cormia  stála  přede  dveřmi.  Nehybná,  na 
sobě dlouhé roucho a v půvabné tváři znepokojení. Otočil 
se k Belle. „Co bys řekla dámské společnosti?“

„Souhlasím.“  Usmála  se  na  Cormii.  „Stáhla  jsem  si 
všechny díly  Světa modelingu a zrovna se na ně chystám. 
Chceš se dívat se mnou?“

Cormia po něm střelila pohledem. Němá prosba v jeho 
očích  musela  být  naprosto  zoufalá,  protože  odpověděla: 
„Sice  nevím,  co  to  je,  ale…  Ano,  ráda  bych  se  dívala 
s tebou.“

Když  vešla,  uchopil  ji  za  paži  a zašeptal:  „Seženu 
Zsadista.  Kdyby se ti  zdálo,  že  jí  není  dobře,  stiskni  na 
mobilu hvězdičku a písmeno zet. To je jeho číslo.“

Cormia přikývla a tiše řekla: „Já na ni dám pozor.“
Zlehka jí sevřel paži a tlumeně dodal: „Děkuju.“
Rozloučil se, vyšel na chodbu a po pár metrech zavolal 

Zsadistovi.
Zvedni to. No tak… Dělej.
Hlasová schránka.
Zatracená práce.

„To neni von! To neni von!“
Pan D stál v dešti na konci slepé uličky vedle nočního 

baru McGrider’s a třásl se vzteky. Zabijáka vedle sebe by 
nejradši  popadl,  přivázal  k nárazníku  té  své  rachotiny 
a projel se s ním po Obchodní třídě v dopravní špičce.

„Co se ti, sakra, nezdá?“ odsekl  bezduchý a ukázal na 
řadového upíra u svých nohou. „Tenhle už je dneska třetí. 
A to je víc, než jsme ulovili za celej rok –“

Pan D vyndal vyskakovací nůž. „Ale ani jeden není ten, 
kterýho potřebujem. Tak zase vyskoč do sedla a vyraž do 
terénu, jinak budu mít zejtra k snídani tvůj pajšl.“

Zabiják  o krok  couvl.  Pan  D  se  sklonil  a rozřízl 
civilistovi bundu. Chlapík byl v bezvědomí a vypadal jako 
zmuchlaná  hromádka  oblečení,  co  zoufale  potřebuje 
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vyprat.  Oděv  měl  celý  zakrvácený  a obličej,  který 
připomínal  jeden  z obrázků  Rorschachova  testu,  samou 
zaschlou šmouhu.

Zatímco ho pan D šacoval, v duchu musel dát svému 
podřízenému za pravdu, ale nechal si to pro sebe. Nechtělo 
se mu věřit, že za jedinou noc dostali tři kousky, nicméně 
pokud jde o něj, je podělanej až za ušima – jako by pár dní 
nebaštil nic jinýho než sušený švestky.

Jde  o to,  že  pro  Omegu  nemá  dobré  zprávy,  a při 
závěrečném účtování bude první na řadě.

„Odvezte  ho  do  baráku  na  Lowellově  ulici,“  houkl, 
když  kousek  od  něj  zastavil  bledě  modrý  minivan 
s posilami.  „Až  přijde  k sobě,  dejte  mi  vědět.  Uvidíme, 
jestli nám něco zazpívá o tom, koho hledáme.“

„Jak si přejete, šéfe.“ Šéfe znělo spíš jako kreténe.
Pan  D  zvažoval,  že  mládence  stáhne  zaživa  z kůže 

svým perořízkem, ale protože tu noc už jednoho zabijáka 
sejmul, přinutil se zacvaknout čepel a vsunout nůž zpátky 
do bundy. Čistka ve vlastních řadách není na programu.

„Být tebou, chovám se slušně, chlapče,“ zahučel, když 
z minivanu vyskočili dva bezduší a chopili se civilisty.

„Proč? Tady nejsme v Texasu.“
„Svatá pravda.“ Pan D znehybněl zabijákovi mohutné 

svalstvo, popadl ho za varlata a zakroutil mu tím rodinným 
pokladem, jako by to byly karamelky. Chlap zaječel, čímž 
potvrdil,  že  i když  je  impotentní,  slabé  místo  na  těle  si 
vždycky vynutí jeho pozornost.

„Přesto  není  důvod  bejt  hrubej,“  zašeptal  pan  D 
a vzhlédl  do  maníkovy  zkřivené  tváře.  „Copak  tě  tvoje 
mamka nenaučila slušnejm mravům?“

Naprosto  nesrozumitelná  odpověď,  již  dostal,  mohlo 
být  cokoli  od  třiadvacátého  žalmu  přes  lechtivý  vtip  po 
položky na nákupním seznamu.

Sotva pan D uvolnil stisk, začalo ho po čertech svrbět 
celé tělo.
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Skvělý. Čím dál tím líp.
„Dejte  ho  pod  zámek,“  řekl,  „a  pak  se  sem  vraťte. 

Dneska jsme ještě neskončili.“
Než minivan vyjel  z uličky,  litoval,  že  nemá po ruce 

smirkový  papír.  Nesnesitelné  svědění  znamená,  že  ho 
Omega chce vidět, ale kam má, sakra, přijít? Je v centru 
města  a nejbližší  dům  ve  vlastnictví  Vyhlazovací 
společnosti  je  odsud  deset  minut  jízdy – a  vzhledem 
k tomu,  že  nemá pánovi  co  říct,  jakékoli  zdržení  se  mu 
může stát osudným.

Pan D doklusal na Obchodní třídu a prověřil pár bloků 
opuštěných budov. Nakonec usoudil,  že v žádné není tak 
bezpečno,  aby  ho  v ní  mohl  Omega  přijmout.  Lidští 
bezdomovci  vezmou  za  vděk  lecčíms  a v noci,  jako  je 
tahle,  se  nepochybně  budou  chtít  schovat  před  lijákem 
a bouřkou. Lidští  svědkové jsou to  poslední,  o co pan D 
stojí, i kdyby to měli být jen feťáci nebo kořalové, zvlášť 
pokud má dostat nakládačku.

O pár boků dál narazil na staveniště obehnané tři metry 
vysokým  plotem.  Postup  prací  sledoval  už  od  letošního 
jara. Nejprve se nad zemí vztyčila hrubá kostra, pak nosné 
trámy obalila skleněná kůže a nakonec se zavedl nervový 
systém  elektrických  kabelů  a kanalizačního  potrubí. 
Dělníci  v noci  nepracovali,  a to  znamená,  že  má  volné 
hřiště.

Rozběhl se a vymrštil, oběma rukama se zachytil okraje 
plotu  a přehoupl  se  přes  něj.  Na  zem dopadl  v podřepu 
a zůstal v něm.

Nikdo po něm nešel, ani se k němu nevyřítili psi, a tak 
vůlí  pozhasínal  několik  žárovek  krytých  ochrannou 
mřížkou  a proběhl  stíny  ke  dveřím,  které 
byly – trefa! – odemčené.

Uvnitř  to  páchlo  sádrou  a čerstvou  omítkou.  Pan  D 
zamířil  do  samého  nitra,  provázený  tlumenou  ozvěnou 
svých vlastních  kroků.  Podle  všeho tady budou klasické 
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kanceláře,  prostorná  otevřená  místnost,  již  co  nevidět 
zaplní soustava kotců. Chudáci. V životě by nemohl makat 
zavřený  v kanceláři.  Za  prvé  není  kdovíjaký  intelektuál 
a za  druhé,  kdyby  neviděl  oblohu,  za  pár  dní  by  se 
zcvoknul.

Potom,  co  se  ocitl  v srdci  stavby,  klekl  si,  sundal 
z hlavy  kovbojský  klobouk  a připravil  se  na  pořádnou 
držkovou.

Jakmile  se  pánovi  nabídl,  ohlásila  příchod  první 
bouřka. Centrem města se prohnalo hromobití a s rachotem 
se  odráželo  od  výškových  budov.  Dokonalé  načasování. 
Jak  se  Omega  blížil  reálným  světem  Caldwellu,  jeho 
příchod zněl jako další údery hromu. Vzápětí se vynořil ze 
vzduchu stejně snadno, jako by vyskočil z jezera. Když se 
plně  zhmotnil,  konstrukce  stavby  se  rozkymácela  jako 
gumová hračka, která nabývá svého původního tvaru.

Kolem Omegova přízračně černého těla se sneslo bílé 
roucho  a pan  D  už  už  otvíral  pusu,  aby  se  začal  hájit 
a dušovat, že dělali všechno, co bylo v jejich silách.

Ale Omega ho předešel. „Našel jsem, co mi patří. Skrze 
jeho smrt. Dáš mi čtyři muže, zaopatříš nezbytné, odebereš 
se do onoho venkovského stavení a přichystáš vše potřebné 
k přijetí nového člena.“

Fajn.  Rozhodně  nečekal,  že  z pánových  úst  vypadne 
něco takového.

Pan D se zvedl a vyndal mobil.  „Mám oddíl  na Třetí 
ulici. Řeknu mládencům, ať sem přijedou.“

„Ne. Já se pro ně zastavím sám a pocestuju s nimi. Až 
přijdu do venkovského stavení, budeš mou pravou rukou 
při  tom,  co  se  odehraje.  A potom  mi  poskytneš  jistou 
službu.“

„Ano, pane.“
Omega roztáhl paže, bílé roucho jako rozepjatá křídla. 

„Raduj se, neboť získáme desetinásobnou posilu. Můj syn 
se vrací.“
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Po  těch  slovech  se  Omega  vznesl  a zmizel.  Po  jeho 
odchodu  přistál  na  betonové  podlaze  srolovaný  svitek 
papíru.

„Syn?“ Opakoval pan D, jako by špatně slyšel. „Syn?“
Sklonil  se  pro  svitek.  Byl  na  něm  dlouhý  a ponurý 

seznam, ale nic neobvyklého.
Samé  laciné  a snadno  dostupné  věci.  A to  je  dobře, 

protože jeho prkenice zatraceně pohubla.
Schoval seznam do kapsy u bundy a usadil si na hlavu 

klobouk.
Syn?

Na  opačném  konci  města,  v jedné  z vyšetřoven 
v Haversově podzemní klinice, netrpělivě čekal Rehv a už 
nejméně  posté  se  díval  na  hodinky.  Připadal  si  jako 
závodní auťák s posádkou devadesátiletých staříků.

Co tady, krucinál, vlastně pohledává? Dopamin zabral, 
panika  ho opustila  a jak  teď sedí  na  vyvýšeném lehátku 
a komíhá ve vzduchu polobotkami značky Bally, připadá si 
jako  šašek.  Všechno  je  v normě  a pod  kontrolou  a i  to 
zatracený předloktí se časem samo zahojí. Fakt, že to trvá 
tak  dlouho,  je  nejspíš  známka  toho,  že  se  potřebuje 
nakrmit.  Stačí  rychlé  rande  s Xhex  a zase  bude  jako 
rybička.

Takže by se měl sebrat a po anglicku zmizet.
Až na to,  že  na  parkovišti  na  něj  čeká  Xhex a Trez. 

Jestli  odsud  nevyjde  přinejmenším  s ovázanou  rukou, 
začnou vyšilovat a dokopou ho sem zpátky.

Otevřely se dveře a vešla ošetřovatelka. Měla na sobě 
klasický  stejnokroj  a knoflíčky bílých  naškrobených šatů 
zapnuté  až  ke  krku.  Bílé  punčocháče  a bílé  zdravotní 
střevíce  s měkkou  podrážkou  prozradily  Haversovy 
staromódní pravidla a zvyky. Zavřela dveře, aniž vzhlédla 
od  zdravotní  dokumentace.  I když  nepochybně  pročítala 
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záznamy v kartě, Rehv moc dobře věděl, že toho využívá, 
aby se mu nemusela dívat do očí.

V jeho  přítomnosti  se  tak  chovají  všechny 
ošetřovatelky.

„Dobrý  večer,“  řekla  odměřeně  a listovala  stránkami. 
„Odeberu vám krev, když dovolíte.“

„Dobrý nápad.“ Aspoň se něco děje.
Zatímco  si  svlékal  rukáv  sobolího  pláště  a saka  pod 

ním,  sestra  si  umývala  ruce  a s lupnutím  natahovala 
rukavice.

Žádnou ošetřovatelku netěšilo, že se mu musí věnovat. 
Zkrátka ženská intuice. Přestože v jeho kartě není zmínka 
o tom, že je poloviční symphath, tušily v něm zlo. Jedinými 
výjimkami jsou jeho sestra Bella a bývalá láska Marissa, 
které v něm obě probudily jeho dobrou stránku. Záleží mu 
na nich a ony to cítí. A zbytek rasy? Anonymní jedinci jsou 
mu  naprosto  lhostejní  a slabší  pohlaví  to  odjakživa 
poznalo.

Ošetřovatelka  k němu  přistoupila  s nevelkým 
podnosem  s nádobkami  a pryžovým  škrtidlem.  Rehv  si 
vyhrnul  rukáv. Pracovala zručně a rychle,  beze slova mu 
odebrala krev a co nejrychleji zamířila ke dveřím.

„Jak  dlouho  tady  budu  čekat?“  zeptal  se,  než  mohla 
odejít.

„Přivezli naléhavý případ. Chvíli to potrvá.“
Dveře se s cvaknutím zavřely.
Do  háje.  Příčí  se  mu  nechat  podnik  celou  noc  bez 

dozoru. Není tam ani Xhex, ani Trez… A to je zlé. iAm 
sice je chlap na svém místě,  ale i vyhazovač jeho ražení 
potřebuje  posilu,  má-li  zvládnout  čtyři  stovky  nalitých 
a zfetovaných lidí.

Rehv otevřel kryt mobilu, zavolal Xhex a zhruba deset 
minut se s ní dohadoval. Velká zábava to nebyla, ale aspoň 
zabil čas. Samozřejmě byla proti tomu, aby vzal roha, ale 
díkybohu ji přemluvil, aby se s Trezem vrátili do klubu.
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Musel to oběma výslovně přikázat.
„Tak jo,“ odsekla Xhex.
„Tak jo,“ vyštěkl Rehv a ukončil hovor.
Strčil  telefon do kapsy.  Párkrát zaklel.  Pak ho znovu 

vyndal  a napsal:  Omlouvám  se,  že  jsem  takovej  osel.  
Odpustíš mi?

Sotva zprávu odeslal, přišel mu od ní vzkaz: Jsi děsnej  
osel. Odvezla jsem tě jen proto, že mi na tobě záleží.

Neubránil  se  smíchu,  zejména  když  mu  odepsala: 
Odpouštím ti, ale stejně jsi osel. Nashle.

Rehv vrátil přístroj do saka a rozhlédl se. Ve sklenici 
u umyvadla  sklenice  s dřevěnými  špachtlemi  ke  stlačení 
jazyka, na stěně zavěšený rukáv od tonometru, v koutě stůl 
s počítačem.  V téhle  vyšetřovně  už  byl.  I ve  všech 
ostatních.

Mezi  ním  a Haversem  panuje  vztah  lékař/pacient  už 
pěknou řádku let a je to zatraceně ožehavý poměr. Kdyby 
existoval  jakýkoli  důkaz,  že  se  po  městě  poflakuje 
symphath, byť poloviční, podle zákona ho musí udat, aby 
dotyčného  mohli  vyloučit  z obecné  populace  a zavřít 
v kolonii na severu státu. A to by byl malér. Proto se Rehv 
při  každé  návštěvě  musí  vnořit  doktorovi  do  mozku 
a otevřít v něm svou soukromou skříňku.

Je  to  podobný  trik,  jaký  běžně  používají  upíři 
k odstranění  krátkodobých  vzpomínek  u lidí,  jen  o něco 
důkladnější a osobnější. Potom co Rehv uvede doktora do 
transu,  sdělí  mu  informace  o sobě  a o svém  „stavu“ 
a Havers  mu  poskytne  odpovídající  „léčbu“ – a  bez 
nepříjemných  společenských  následků.  Po  skončení 
návštěvy Rehv spakuje „osobní věci“ v Haversově mozku 
a až  do  dalšího  setkání  je  bezpečně  zamkne  v jeho šedé 
kůře.

Že je to záludné? Inu, je. Ale má snad jinou možnost? 
Rehv  léčbu  potřebuje.  Není  jako  Xhex,  která  si  dokáže 
poradit sama, i když bůhví, jak to dělá –
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Rehv  se  napřímil.  Zamrazilo  ho  v zádech  a jeho 
instinkty se poplašeně zostřily.

Nahmatal  hůl,  sklouzl  z lůžka  a přistál  na  nohou,  jež 
necítil.  Ke  dveřím  byly  pouhé  tři  kroky.  Vzal  za  kliku 
a stlačil  ji.  Chodba  v obou  směrech  byla  prázdná. 
V sesterně  i čekárně  vlevo na  konci  vládl  běžný provoz. 
Vpravo byly  pokoje pacientů  a za nimi  dvojité  dveře do 
márnice.

Nic neobvyklého.
Všechno  se  zdá  v pořádku.  Ošetřující  personál  se 

pohybuje  cílevědomě.  V sousední  vyšetřovně  někdo 
zakašlal.  Tiché  hučení  klimatizačního  systému  je 
neustálým doprovodem cvrkotu na klinice.

Přimhouřil oči v pokušení zapojit instinkty symphatha, 
ale  to  by  bylo  příliš  nebezpečné.  Právě  se  stabilizoval. 
Pandořina skříňka musí zůstat zavřená.

Rehv  se  stáhl  zpátky  do  vyšetřovny,  vylovil  z kapsy 
mobil s úmyslem zavolat Xhex, aby se vrátila na kliniku, 
ale než to mohl udělat, dveře se otevřely…

… a objevila se mezi nimi hlava jeho švagra Zsadista. 
„Slyšel jsem, že jsi tady.“

„Ahoj.“  Rehv  odložil  telefon.  Nával  úzkosti  přešel 
v paranoidní  záchvat,  který  se  dostavil  po  každé  dvojité 
dávce dopaminu. Strasti a slasti vedlejších účinků.

Zatraceně. „Doufám, že tady nejsi kvůli Belle.“
„Ne.  Je  v pořádku.“  Zsadist  zavřel  dveře  a opřel  se 

o ně, čímž oba muže spolehlivě odřízl od okolí.
Podle černých očí Rehv poznal, že bratr má vztek.
Přemístil  hůl  a nechal  ji  spuštěnou mezi  nohama pro 

případ,  že  by  ji  potřeboval.  Od  té  doby,  co  se  Z dal 
dohromady s Bellou a s Rehvem si vyjasnil  situaci, spolu 
vycházejí dobře, ale to se mohlo kdykoli změnit. A protože 
ten jeho kukuč je temnější  než dno hrobky,  patrně se to 
i změnilo.
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„Hádám,  že  máš  něco  na  srdci,  chlape,“  oslovil  ho 
Rehv.

„Chci od tebe drobnou osobní laskavost.“
Laskavost nejspíš není nejvhodnější výraz. „Ven s tím.“
„Už  nechci,  abys  zásoboval  mého  bratra.  Jednoduše 

zatáhneš  kohoutek.“  Zsadist  se  předklonil.  „Jestli  to 
neuděláš,  zařídím,  abys  v tom svým smradlavým  brlohu 
neprodal ani koktejlový brčko.“

Rehv poklepal holí o vyšetřovací lehátko. Jestlipak by 
Z změnil tón, kdyby věděl, že zisky klubu brání tomu, aby 
se bratr jeho shellan ocitl v kolonii pro symphathy? Zsadist 
ví,  že  jeho  švagr  je  poloviční  kříženec.  Ale  neví 
o princezně a jejím vydírání.

„Jak se daří mé sestře?“ protahoval Rehv. „Dobře? Je 
v klidu? Ten je pro ni důležitej, nemám pravdu? Neměla by 
se zbytečně rozrušovat.“

Zsadistovy  oči  se  zúžily  v pouhé  štěrbiny,  zjizvený 
obličej jako tvář z hororových filmů. „Nezačínej s tím.“

„Když  se  mi  začneš  míchat  do  řemesla,  následky 
zasáhnou i ji. Dej na mě.“ Rehv zvedl hůl tak, že ji držel 
vztyčenou ke stropu. „Tvůj bratr je dospělej. Jestli ti vadí, 
co dělá, měl bys s ním promluvit.“

„Já  si  Phuryho  podám,  žádnej  strach.  Ale  chci  tvoje 
slovo. Už mu nic neprodáš.“

Rehv  se  zadíval  na  hlavu  hole,  s níž  balancoval  na 
dlani.  Kvůli  svým  obchodům  už  dávno  nemá  výčitky 
svědomí,  nepochybně  díky  nátuře  symphatha,  které 
přirozenost  velí  využívat  ve  svůj  prospěch  slabosti 
druhých.

Svou nezákonnou činnost ospravedlňoval tím, že volba 
jeho  zákazníků  nemá  s jeho  maličkostí  nic  společného. 
Pokud si zpackají život tím, co jim on prodává, je to jejich 
věc – která se ničím neliší  od společensky přijatelnějších 
způsobů, jimiž lidé ničí sami sebe, ať už si zadělávají na 
infarkt  tím,  čím se cpou v McDonald’s,  nebo na selhání 
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jater  konzumací  tvrdého  alkoholu  anebo  prohrávají 
v herních automatech celý svůj majetek.

Drogy  jsou  předmětem  spotřeby  a on  je  obchodník, 
a když se jeho krám zavře, zákazníci si svůj jed obstarají 
jinde. Může pro ně nanejvýš udělat  to,  že dohlédne,  aby 
nakoupené  zboží  nebylo  křtěné  nebezpečným  svinstvem 
a aby nemělo  proměnlivou kvalitu,  a díky tomu si  mohli 
připravovat dávky bez rizika.

„Chci tvoje slovo, upíre,“ zavrčel Zsadist.
Rehv  sklopil  zrak  k rukávu  zakrývajícímu  jeho  levé 

zápěstí a vzpomněl si na výraz ve tváři Xhex, když uviděla, 
co se sebou provedl. Zvláštní podobnost. Fakt, že jeho lék 
je na předpis, neznamená, že ho nemůže zneužít.

Pozvedl zrak, zavřel víčka a přestal dýchat. Vyslal svou 
mysl  do bratrova mozku.  Jasně… pod vrstvou vzteku se 
skrývá čirý strach.

A vzpomínky na… Phuryho.  Dávný výjev… asi před 
sedmdesáti lety… smrtelné lože. Phuryho.

Zsadist balil své dvojče do přikrývek a přenášel ho blíž 
k ohni. Byl znepokojený… Poprvé od okamžiku, kdy mu 
otroctví  vzalo  duši,  pohlížel  na  druhého  s obavami 
a soucitem. Otíral Phurymu zpocené čelo, pak se ozbrojil 
a odešel.

„Upíre…,“  zamumlal  Rehv.  „Byl  by  z tebe  prima 
zdravotní bratr.“

„Vypadni z mý zatracený minulosti.“
„Tys ho zachránil, viď?“ Rehv otevřel oči. „Phury měl 

horečku.  Šel  jsi  za  Wrathem,  protože  jsi  nikoho  jinýho 
neměl. Divoch v roli spasitele.“

„Jestli tě to zajímá, mám mizernou náladu a tvoje kecy 
mě vytáčejí k nepříčetnosti.“

„Tak jste oba skončili u Bratrstva. Pozoruhodný.“
„Chci tvoje slovo, pojídači hříchů. Ne historky,  který 

mě nudí.“
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Puzený  něčím,  co  nedokázal  pojmenovat,  si  Rehv 
položil  ruku  na  srdce  a ve  Staré  řeči  zřetelně  prohlásil: 
„Tímto ti dávám své slovo. Tvůj pokrevní bratr už nikdy 
neodejde z mého podniku s drogami.“

Zsadistovým  zjizveným  obličejem  přelétl  úžas.  Pak 
přikývl. „Říká se, že se  symphathovi nedá věřit. Takže se 
budu  spoléhat  na  část  tvý  osobnosti,  která  patří  Bellinu 
bratrovi, rozumíš?“

„To je prozíravý,“ zašeptal Rehv a nechal ruku klesnout 
k tělu. „Protože za tuhle část náhodou ručím. Ale něco mi 
prozraď.  Jak  chceš  zabránit  tomu,  aby  se  Phury 
nezásoboval jinde?“

„Upřímně řečeno nevím.“
„Tak hodně štěstí.“
„Budeme ho potřebovat.“ Zsadist se otočil ke dveřím.
„Hej, Z?“
Bratr  se  ohlédl  přes  rameno.  „Nezachytil  jsi  dneska 

večer něco… nedobrýho?“ zeptal se Rehv.
Zsadist  svraštil  obočí.  „Jo,  ale  to  není  žádná novina. 

Nic dobrýho jsem necítil už hodně dlouho.“
Když se dveře zavřely, Rehv si znovu položil ruku na 

srdce. Kdovíproč tlouklo jako zběsilé. Nakonec je lepší, že 
vyhledal  doktora.  Nezáleží  na  tom,  jak  dlouho  to  bude 
trvat –

Vzápětí  klinikou  proburácel  výbuch  jako  dunění 
hromu.
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Kapitola devatenáctá

hury  se  zhmotnil  v borovém  lesíku  za  garážemi 
Haversovy  kliniky  právě  ve  chvíli,  kdy  se  spustil 

bezpečnostní  systém  v objektu.  Pronikavé  elektronické 
ječení  rozštěkalo  psy  v okolí,  ale  nehrozilo,  že  přivolá 
policii. Poplašný signál měl příliš vysokou frekvenci, než 
aby ji zachytily lidské uši.

P

Do háje… Není ozbrojený.
Přesto se vrhl k hlavnímu vstupu na kliniku, odhodlaný 

bojovat třeba holýma rukama, bude-li to nutné.
Naskytl  se  mu  ten  nejhorší  výjev,  v jaký  snad  ani 

nedoufal.  Ocelové  panely  visely  na  jednom  pantu  jako 
rozražený ret  a vnější  dveře  výtahu ve  vstupní  hale  zely 
dokořán,  kabely  a elektrické  vedení  obnažené.  Kabina 
výtahu  hluboko  dole  měla  ve  střeše  díru  po  výbuchu 
a připomínala střelnou ránu v hrudi.

Z podzemí  kliniky  stoupala  šachtou  oblaka  dýmu 
smíšená s pachem kojeneckého zásypu. Sladkotrpký smrad 
spolu se zvuky boje, který probíhal kdesi dole, způsobily, 
že Phury ukázal špičáky a zaťal ruce v pěst.

Neztrácel  čas  mudrováním  o tom,  jak  se  bezduší 
dověděli,  kde se klinika nalézá,  ani se nehodlal zdržovat 
sestupem  po  žebříku  připevněném  na  betonové  stěně 
výtahové šachty. Skočil do ní a rovnýma nohama přistál na 
zachovalém úseku střechy kabiny, která odolala výbuchu. 
Spustil se vykousnutým otvorem… a ocitl se v pekle.

V čekárně  zápolila  trojice  šedovlasých  zabijáků  se 
Zsadistem a Rehvengem. V zápalu boje se kácely plastové 
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židle  a rostliny  v nádobách  i časopisy  létaly  na  všechny 
strany.  Soudě podle toho, jak si vedli,  byli  ti  vyšisovaní 
mizerové dobře vycvičení a protřelí veteráni, ale Z a Rehv 
jim nezůstávali nic dlužni.

Vzhledem  k závažnosti  situace  Phury  nehodlal 
mudrovat  o své  pozici  v Bratrstvu.  Sáhl  za  přijímací 
přepážku pro kovovou židli a jako pálkou se jí rozpřáhl po 
nejbližším smraďochovi. Sotva se poroučel k zemi, Phury 
mu zarazil do prsou tenkou nohu židle.

Když  doznělo třesknutí  a pohasl  záblesk,  ze sousední 
chodby od pokojů pacientů se ozval jekot a křik.

„Běž  tam!“  zařval  Zsadist  a energicky  kopl  jednoho 
z bezduchých do spánku. „My je vyřídíme!“

Phury se prohnal dvoukřídlými výkyvnými dveřmi.
V červených kalužích na bledě zeleném linoleu ležela 

těla. Spousta těl.
Ačkoli Phuryho drtilo, že nezbývá čas zjistit, jestli by 

někomu  ještě  mohl  pomoct,  zaměřil  se  na  ošetřující 
personál  a pacienty,  kteří  byli  nade  vši  pochybnost  živí. 
Řítili  se  k němu  pohánění  panikou,  bílé  pláště 
a nemocniční  košile  rozevláté  jako  vyprané  a pověšené 
prádlo ve větru.

Chytil  je za ramena a paže,  které k němu vztahovaly. 
„Vraťte  se  do  pokojů  a zamkněte  se!  Hlavně  se 
nezapomeňte zamknout!“

„Pokoje nemají zámky!“ zvolal někdo. „A oni odvádějí 
civilisty!“

„Sakra…“ Rozhlédl se a uviděl zavřené dveře. „A tahle 
místnost zámek má?“

Jedna  ošetřovatelka  přikývla  a odepnula  si  něco  od 
pasu. V třesoucí se ruce držela klíč. „Jen zvenku. Musíte… 
nás tam zamknout.“

Kývl ke dveřím označeným POUZE PRO PERSONÁL. 
„Jděte dovnitř.“
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Skupinka  se  váhavě  přišourala  blíž  a vtěsnala  se  do 
místnosti  tři  krát  tři  metry mezi  vysoké police plné léků 
a zdravotnického materiálu. Phury se chystal dveře zavřít 
s myšlenkou,  že  do  smrti  nezapomene,  jak  se  civilisté 
choulili  pod nízkým stropem se  dvěma zářivkami:  sedm 
vyděšených  tváří,  sedm párů  prosebných očí,  sedm párů 
rukou  hledajících  oporu  u nejbližšího  souseda,  semknuté 
klubko obestřené atmosférou děsu.

Ošetřovatelky  i laboratorní  techniky  dobře  zná. 
Pečovali o něj, kdykoli potřeboval upravit protézu. Patří ke 
stejnému druhu jako on. Stejně jako on si přejí, aby tahle 
šílená  válka  skončila.  A spolu  se  svými  pacienty  jsou 
nuceni mu uvěřit,  protože momentálně má větší moc než 
oni.

Takové  tedy  je  být  bohem,  napadlo  ho.  Po  tomhle 
povolání netouží.

„Nezapomenu  na  vás.“  Zavřel  a zamkl  dveře  a na 
vteřinku se zarazil.  Z čekárny se pořád nesly zvuky boje, 
ale jinde panovalo ticho.

Nikde žádný personál, ani další pacienti. Přežilo jenom 
těch sedm.

Phury  se  odvrátil  od  zamčených  dveří  a vydal  se 
opačným  směrem  po  stopách  pronikavého  nasládlého 
zápachu, dál od přijímací místnosti, kde se Zsadist a Rehv 
rvali  s bezduchými.  Proběhl  kolem Haversovy laboratoře, 
minul tajnou karanténu, kde před měsíci ležel Butch. Celou 
trasu značkovaly šmouhy od černých podrážek těžkých bot 
a rudá krev civilistů.

Kolik zabijáků se sem mohlo dostat?
Ať zněla odpověď jakkoli, Phury měl tušení, kam měli 

zabijáci  namířeno,  a sice  k evakuačním  tunelům 
a pravděpodobně i s unesenými upíry. Ale jak věděli, že se 
mají dát právě tudy?
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Phury  rozrazil  další  výkyvné  dveře  a nakoukl  do 
márnice. Řady chladicích jednotek i nerezové stoly zůstaly 
nedotčené. To dá rozum. Bezduché zajímali jen živí.

Na  konci  chodby  objevil  východ,  jímž  zabijáci 
s rukojmími  vyšli  z kliniky.  Z ocelového  panelu  v ústí 
podzemního  tunelu  nic  nezbylo.  Rozmetal  ho  mohutný 
výbuch, tak jako hlavní vchod i střechu výtahu.

Phury musel chtě nechtě přiznat, že to  bezduší zvládli 
bez chybičky. A vsadil by cokoli, že je to jen první útok. 
Další oddíly přijdou kliniku vyplenit, protože Vyhlazovací 
společnost je banda středověkých primitivů.

Otočil se a pádil zpátky k recepci pro případ, že Zsadist 
a Rehv  ty  dva  zabijáky  ještě  nezlikvidovali.  V běhu  si 
přiložil  mobil  k uchu,  ale  než  se  stačil  ohlásit  Vishous, 
Havers vystrčil hlavu ze své soukromé kanceláře.

Phury zavěsil, aby mohl promluvit s doktorem, a modlil 
se, aby Vishousův bezpečnostní systém oznámil spuštěný 
poplach.  Pravděpodobně  se  tak  stalo,  protože  ochranné 
zařízení i počítače v sídle Bratrstva jsou přímo napojené na 
kliniku.

„Kolik  máte  sanitek?“  zeptal  se,  když  doběhl 
k Haversovi.

Lékař  zamrkal  a natáhl  ruku. V klepajících se prstech 
držel pistoli. „Mám zbraň.“

„Tak  si  ji  strč  za  opasek  a nech  ji  tam.“  Amatérský 
pistolník  je  to  poslední,  co  potřebují.  „No  tak,  schovej 
bouchačku a dobře  mě poslouchej.  Musíme odsud dostat 
všechny, kdo přežili. Kolik je tu sanitek?“

Havers se snažil vsunout hlaveň beretty do kapsy tak 
neohrabaně, až měl Phury strach, že se střelí do stehna. „Č-
čtyři –“

„Dej mi to.“ Phury vzal pistoli,  zkontroloval pojistku 
a dal zbraň doktorovi za opasek. „Čtyři sanitky. Výborně. 
Budeme potřebovat řidiče –“
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V tu chvíli se přerušila dodávka elektřiny a v podzemí 
zavládla černočerná tma. Phurymu prolétlo myslí, že náhlý 
výpadek může znamenat příchod další čety bezduchých.

Jen  co  se  rozběhl  záložní  generátor  a rozsvítilo  se 
nouzové  osvětlení,  popadl  doktora  za  paži  a zatřásl  jím. 
„Dostaneme se k sanitkám přes hlavní dům?“

„Ano… dům… můj dům… tunely…“ Za Haversem se 
vynořily  tři  ošetřovatelky,  k smrti  vyděšené  a bledé  jako 
nouzová světla u stropu.

„Nejdražší Stvořitelko,“ vydechl Havers. „Služebnictvo 
v domě… Karolyn –“

„Dojdu pro ně,“ přerušil ho Phury. „Najdu je a odvedu 
odtud. Kde jsou klíče od sanitek?“

Doktor sáhl za dveře. „Tady.“
Díkybohu.  „Bezduší našli  jižní  tunel,  proto  musíme 

všechny dostat pryč z domu.“
„Do-dobře.“
„Jakmile  to  tady  dočasně  zajistíme,  zahájíme 

evakuaci,“ pokračoval Phury. „Vy čtyři se tady zamkněte 
a počkejte, až se vám některý z nás ozve. Budete řídit.“

„Jak nás našli?“
„Nemám  ponětí.“  Phury  odtlačil  Haverse  zpátky  do 

kanceláře, zavřel dveře a křikl na něj, aby se zamkl.
Než  se  vrátil  do  přijímací  kanceláře,  bylo  po  boji. 

Posledního  bezduchého odeslala  k Omegovi  Rehvova 
červená dýka.

Zsadist  si  otřel  čelo  rukou,  která  na  něm  zanechala 
černou šmouhu. Ohlédl se na Phuryho. „Jaká je situace?“

„Zabili  nejmíň  devět  pacientů  a členů  personálu. 
Nevím,  kolik  jich  unesli.  Není  to  tu  bezpečné.“  Protože 
bůhví, kolik  bezduchých je dosud v bludišti nemocničních 
chodeb a místností.  „Navrhuju zajistit  vchod i jižní  tunel 
a nouzový východ do domu. Při evakuaci musíme použít 
zadní  schodiště  do sídla,  odkud co nejrychleji  odjedeme 
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sanitkami  a soukromými  auty.  Zdravotní  personál  bude 
řídit. Směr záložní klinika v Cedarově ulici.“

Zsadist  několikrát  zamrkal,  jako  by  ho  Phuryho 
chladnokrevná logika překvapila. „Beru na vědomí.“

Okamžik  nato  se  dostavily  posily.  Rhage,  Butch 
a Vishous  přistáli  jeden  po  druhém  na  střeše  výtahu 
a vynořili se po zuby ozbrojení a jaksepatří navztekaní.

Phury  se  podíval  na  hodinky.  „Já  odsud  odvedu 
zdravotníky a pacienty. Vy najděte zbylé bezduché, pokud 
tu nějací jsou, a důstojně přivítejte další výsadek.“

„Phury,“ zavolal Zsadist, když se otočil k odchodu.
Když se Phury ohlédl, bratr mu hodil jeden z revolverů, 

které měl vždy u sebe.
„Opatruj se,“ řekl Z.
Phury  přikývl,  vzal  SIG  a rozběhl  se  chodbou.  Jak 

ukrajoval  vzdálenost  od místnosti  se  zásobami  léků a od 
Haversovy kanceláře  ke  schodišťové  šachtě,  měl  dojem, 
jako  by  tři  záchytné  body  byly  navzájem  vzdálené 
kilometry a ne pouhé metry.

Otevřel  dveře  ke  schodišti.  V hrobovém  tichu  rudě 
zářila  nouzová  světla.  Vyběhl  po  schodech,  naťukal  do 
klávesnice  vstupní  kód  do  domu  a nahlédl  do  dřevem 
obložené  vstupní  haly.  Citronové  aroma  pocházelo 
z naleštěné  podlahy.  Dech  růží  se  linul  z kytice  na 
mramorovém  podstavci.  Vůně  jehněčího  a rozmarýnu  se 
nesla z kuchyně.

Ani stopa po kojeneckém zásypu.
Karolyn, Haversova hospodyně, se vyklonila za rohem. 

„Pane?“
„Sežeň služebnictvo –“
„Všichni  jsme  tady.  Slyšeli  jsme  poplach.“  Kývla 

dozadu přes rameno. „Je nás dvanáct.“
„Je v domě bezpečno?“
„Žádné poplašné zařízení se nespustilo.“
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„Výborně.“ Hodil služebné klíče, které mu dal Havers. 
„Projděte tunelem do garáže a zamkněte se tam. Nastartujte 
všechny  sanitky  a auta,  která  tam  jsou,  ale  nevyjíždějte 
s nimi  ven.  U dveří  někoho nechte,  abych  se  s ostatními 
dostal dovnitř.  Zaklepu a ohlásím se jménem. Neotvírejte 
nikomu kromě mě nebo jiného bratra. Je to jasné?“

Hospodyně polkla strach a přikývla. „Je náš pán…“
„Havers je v pořádku. Za chvíli vám ho přivedu.“
Phury jí jemně sevřel ruku. „A teď běžte. Pospěšte si. 

Nemáme času nazbyt.“
V příští vteřině byl zpátky v podzemí. Slyšel své bratry, 

jak  se  pohybují  po  chodbách  kliniky,  rozeznal  je  podle 
zvuku bot, jejich osobité vůně a intonace hlasu. Zřejmě tu 
už žádní zabijáci nejsou.

Zamířil do soukromé kanceláře a nejprve osvobodil ty 
čtyři  uvnitř,  protože  měl  obavy,  že  se  Havers  sesype. 
Doktor  se  naštěstí  vzchopil  a udělal,  co  mu  Phury  řekl. 
Rychle  se odebral  i se sestrami  ke schodišti  a vyběhl  po 
schodech  do  svého  domu.  Phury  je  odvedl  k tunelům 
vedoucím do garáží a doprovodil těsnou únikovou chodbou 
ubíhající pod parkovištěm za sídlem.

„Který  z tunelů  vede  přímo  k sanitkám?“  zeptal  se, 
když dospěli k ústí čtyř tras.

„Druhý zleva, ale všechny garáže jsou propojené.“
„Ty  a ošetřovatelky  pojedete  v sanitkách  s pacienty. 

Jdeme k nim.“
Poslední úsek se snažili urazit co nejrychleji. Sotva se 

ocitli u ocelových dveří, Phury na ně zabušil a zavolal své 
jméno. V zámku cvaklo a on nahnal první várku dovnitř.

„Co nevidět přivedu ostatní,“ slíbil, zatímco se všichni 
navzájem objímali.

Dole na klinice narazil v chodbě na Zsadista. „Objevili 
jste další zabijáky?“

„Ne.  Vishous  a Rhage  hlídají  hlavní  vchod  a já 
s Rehvem se postaráme o jižní tunel.“
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„Hodilo by se krýt odjíždějící auta.“
„Spolehni  se.  Pošlu  Rhage.  Ty  vyjdeš  po  zadním 

schodišti?“
„Jo.“
Jeden  druhému  kývl  na  pozdrav  a Phury  se  vydal 

k zásobovací  místnosti.  Vyndal  z kapsy  klíč,  který  mu 
předtím svěřila ošetřovatelka, a zaklepal na dveře.

„To jsem já.“ Vsunul klíč do zámku a vzal za kliku.
Znovu se setkal s vystrašenými pohledy,  ale tentokrát 

v nich zachytil záblesk úlevy. Ta však trvala jen do chvíle, 
než zpozorovali pistoli v jeho ruce.

„Odvedu  vás  do  hlavního  domu,“  oznámil  jim.  „Je 
někdo nepohyblivý?“

Skupinka se rozestoupila. Na zemi ležel postarší muž. 
V paži měl kanylu a jedna ze sester mu držela nad hlavou 
sáček s infuzí.

Sakra práce. Phury se zadíval do chodby.  Bratři  měli 
napilno v jiných částech kliniky.

„Ty,“  ukázal  na  laboratorního  technika,  „ho poneseš. 
A ty,“ kývl na ošetřovatelku s infuzí, „půjdeš s nimi.“

Technik zdvihl starce ze země a blondýna zvedla sáček 
výš do vzduchu. Phury přidělil zbylým dvěma pacientům 
po jedné ošetřovatelce.

„Jděte  co nejrychleji.  Půjdete  po zadním schodišti  do 
domu  a budete  pokračovat  tunelem  ke  garážím.  Po 
východu  z domu  je  to  první  chodba  vpravo.  Půjdu  za 
vámi.“

I když dělali, co mohli, trvalo to roky.
Staletí.
Než konečně došli ke schodům osvětleným červenými 

žárovkami, Phury málem vyletěl z kůže. Ocelové dveře za 
nimi pečlivě zamkl, ale vzhledem k tomu, že bezduší jsou 
vyzbrojeni  výbušninami,  to  velká  úleva  nebyla.  Pacienti 
byli  teprve  dva  dny  po  operaci  a postupovali  pomalu. 
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Nejradši by ty dva nesl, ale nechtěl riskovat, že nebude mít 
pistoli v pohotovosti.

Žena  s ovázanou  hlavou  se  musela  na  odpočívadle 
zastavit.

Světlovlasá  sestra  vtiskla  technikovi  do  ruky  sáček 
s infuzí. „Jen dokud nedojdeme do tunelu.“ Pak beze slova 
vzala vysílenou pacientku do náručí. „Jdeme.“

Phury na ni vděčně kývl.
Skupina se trousila do sídla provázená šouravými kroky 

a pokašláváním.  Phury  za  nimi  zamkl  dveře  na  kliniku 
a odvedl je ke vstupu do tunelu. S úžasem shledal, že nikde 
není žádné poplašné zařízení.

Když  se  vpotáceli  dovnitř,  světlovlasá  sestra  s ženou 
v náruči  se  zastavila.  „Máte  ještě  nějakou  zbraň?  Umím 
střílet.“

Phury pozvedl obočí. „Nemám žádnou –“
Pohledem zachytil na stěně nad jedněmi dveřmi odlesk 

čepele dvou ozdobných šavlí. „Vezměte si tu pistoli. Umím 
se ohánět i jinými zbraněmi.“

Ošetřovatelka se k němu natočila bokem a on jí vsunul 
do  kapsy  bílého  pláště  revolver.  Obrátila  se  a vešla  do 
tunelu. Phury sundal obě šavle z mosazných držáků a pak 
odklusal za ostatními.

Když došli ke dveřím garáže se sanitkami, zabušil na ně 
pěstí,  křikl  své jméno a vrata  se otevřela.  Ale místo  aby 
jimi  skupinka  prošla,  každý  z upírů,  které  sem  přivedl, 
k němu pozvedl oči.

Sedm  tváří.  Sedm  párů  očí.  Sedm  vzájemně 
propletených párů rukou.

Teď  to  však  bylo  jiné.  Součástí  povolání 
Všemohoucího  je  sklízet  také  vděk.  Oddanost  a úleva, 
které  Phury vyčetl  z tváří  civilistů,  ho dojaly.  Hromadné 
vědomí, že jejich důvěra ve spasitele byla oprávněná a že 
odměnou za ni je život, mu dodalo vítanou vzpruhu.

„Ještě z toho nejsme venku,“ varoval je.
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Když  se  Phury  znovu podíval  na  hodinky,  zjistil,  že  od 
zahájení akce uplynulo třiatřicet minut.

Z garáží  se  evakuovalo  třiadvacet  civilistů  včetně 
zdravotního  personálu  a Haversova služebnictva.  Sanitky 
a další auta nevyjela hlavními vraty naproti zadnímu traktu 
sídla,  ale  sklopnými  dveřmi,  odkud  vozidla  zamířila 
rovnou do řídkého lesíku za budovou. Jedno po druhém se 
vydávala  na  cestu  se  zhasnutými  čelními  světly  a bez 
použití brzd, mizela ve tmě a ujížděla do bezpečí.

Operace byla mimořádně úspěšná, a přesto z ní Phury 
neměl dobrý pocit.

Bezduší se nevrátili.
To  jim  není  podobné.  Za  normálních  okolností 

nenechají  kořist  uniknout.  Jejich  prvořadým  úkolem  je 
zajmout  co  nejvíc  civilistů  a odvézt  je  k výslechu,  pak 
vyrabovat  místo  činu a ukořistit  všechno,  co má nějakou 
cenu.  Proč  nevyslali  další  oddíly,  aby  dokončily  práci? 
Zvlášť  s ohledem na  vybavení  Haversovy kliniky  a sídla 
i na skutečnost, že na místě jsou bratři, připravení se s nimi 
utkat.

Po  návratu  na  kliniku  Phury  procházel  chodbami 
a znovu se ujišťoval,  že  v žádném pokoji  nezůstal  nikdo 
naživu. Byla to žalostná prohlídka. Všude ležela nehybná 
těla. A celá nemocnice byla zničená, smrtelně raněná jako 
každé  z těl  na  chodbách  a v pokojích.  Na  zemi  ležela 
strhaná  prostěradla  a poházené  polštáře,  převržené 
monitory  a pokácené  infuzní  stojany.  Na  linoleu  se 
porůznu  povaloval  zdravotnický  materiál  a děsivou 
podívanou  provázely  výhrůžné  šmouhy  od  černých 
podrážek a lesklé červené krve.

Při  bleskové  evakuaci  se  pořádek  nedodržuje.  Stejně 
jako v boji.

Phury  vykročil  k přijímací  místnosti.  Kdysi  rušná 
čekárna  plná  shonu  tonula  v přízračném,  strašidelném 
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tichu,  rušeném  jen  hučením  klimatizace  a počítačů. 
Příležitostně zazvonil telefon, ale nikdo ho nezvedl.

Důležité  orgány  kliniky  přestaly  fungovat,  mozková 
činnost doznívala.

Do nemocnice ani do Haversova majestátního sídla se 
už  nikdy  nikdo  nevrátí.  Vstupy  do  tunelů  i všechny 
neporušené vnější a vnitřní bezpečnostní dveře se zamknou 
a poplašné systémy i předokenní rolety na domu se uvedou 
do  chodu.  Odpálené  vchody  a dveře  výtahu  se  opatří 
ocelovými  pláty.  Nakonec  bude  povolen  vstup 
ozbrojenému  doprovodu,  který  vynese  nábytek  a osobní 
věci  tunely,  jež  nebyly  útokem  narušeny – ale  to  ještě 
chvíli potrvá. Záleží i na tom, jestli se sem bezduší dostaví 
s nákupními vozíky.

Haversův  dům  je  naštěstí  bezpečný,  takže  se  tam 
později může vrátit on i jeho služebnictvo, a pacienti už se 
jistě  uložili  na  dočasné  klinice.  Zdravotní  záznamy 
a výsledky  laboratorních  rozborů  zůstaly  zachované 
a přístupné, protože se zálohují na serveru mimo prostory 
kliniky,  ale  ošetřovatelky  budou  muset  obratem  zásobit 
novou  nemocnici  léky  a dalším  nepostradatelným 
materiálem.

Časem  se  musí  vybudovat  nová  podobná  klinika  se 
stálou lékařskou službou, ale to si vyžádá měsíce a miliony 
dolarů.

Když  Phury  vycházel  z recepce,  zazvonil  telefon  za 
přijímací přepážkou. Zvonění ustalo,  sotva hovor skončil 
v hlasové  schránce,  jejíž  automatický  záznamník  byl 
opatřený novým úvodním pozdravem: „Volané číslo už je 
mimo  provoz.  Obraťte  se,  prosím,  na  následující 
informační linku.“

Na druhém čísle, které Vishous zřídil,  mohou volající 
zanechat  kontaktní  údaje a případnou zprávu.  Po ověření 
jejich  totožnosti  se  jim personál  na dočasné klinice  sám 
ozve.  Všechny  telefonáty  budou  přesměrovány  do 
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Vishousova  ústředí  v Doupěti,  aby  bratři  získali  čísla 
volajících,  a pokud  se  jim  bezduší pokusí  dostat  na 
kobylku, dokážou vysledovat jejich linky.

Phury  se  zastavil,  pozorně  se  zaposlouchal  do  ticha 
a sevřel  rukojeť  pistole.  Havers  měl  tolik 
duchapřítomnosti,  že  schoval  pod sedadlo  řidiče  v každé 
sanitce  zbraň,  a tak  se  k Phurymu  vrátila  Zsadistova 
devítka.

Všude  vládne  relativní  klid.  Všechno  je  více  méně 
v pořádku, lze-li to tak říct. Vishous a Rhage jsou na nové 
klinice  pro  případ,  že  by  karavanu  sledovali  nepřátelé. 
Zsadist  opravuje  rozpadlý  vstup  do  jižního  tunelu. 
Rehvenge už pravděpodobně odešel.

Ačkoli  je  klinika  poměrně  bezpečná,  Phury  byl 
připravený  střílet  a trefit  cíl.  V podobné  situaci  bývá 
vždycky nervózní –

A sakra… Tohle  je  nejspíš  jeho  poslední  akce,  je  to 
tak?  A nachomýtl  se  k ní  jen  díky  tomu,  že  přišel  pro 
Zsadista, ne proto, že ho povolali jako člena Bratrstva.

Snažil  se  nepodlehnout  sebelítosti  a odbočil  do  další 
chodby,  tentokrát  do té,  která  ho odvede na pohotovost. 
Když  míjel  zásobovací  místnost,  zaslechl  cinknutí  skla 
o sklo.

S pistolí těsně u obličeje se přikradl ke dveřím a vyrazil 
je  ramenem.  Okamžitě  zjistil,  co  se  děje:  Rehvenge stál 
před zamčenou skříní, v jejíchž dveřích zel otvor velikosti 
mužské  pěsti,  a ampule  z polic  ukládal  do  kapes  svého 
sobolího kožichu.

„Klídek,  upíre,“  ucedil,  aniž  se  otočil.  „To  je  jen 
dopamin. Nechci kšeftovat s oxycontinem ani s podobným 
svinstvem.“

Ruka s pistolí klesla Phurymu k tělu. „Proč bereš –“
„Protože ho potřebuju.“
Jen  co  zmizela  z police  poslední  ampulka,  Rehv  se 

odvrátil  od  skříně.  Fialkové  oči  měl  mazané  jako  liška. 
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Vždycky  se  tvářil,  jako  by  odhadoval  vzdálenost,  z níž 
zaútočí, a to i když se ocitl mezi bratry.

„Jak myslíš, že kliniku našli?“ zeptal se Rehv.
„Nevím.“  Phury  trhl  bradou  ke  dveřím.  „Jdeme. 

Mizíme odsud. Není to tu bezpečný.“
Rehvův  úsměv  odhalil  dosud  prodloužené  špičáky. 

„Věřím, že se o sebe umím postarat.“
„O tom  nepochybuju.  Ale  možná  bude  lepší,  když 

odejdeš.“
Rehv  přešel  místnost  a přitom  opatrně  překračoval 

rozházené  krabice  s obvazy  a chirurgickými  rukavicemi 
a rozbité teploměry. Ztěžka se opíral o hůl, ale jen hlupák 
by se domníval, že má potíže s chůzí.

Vlídným tónem tiše oslovil Phuryho. „Kde máš dýky, 
celibáte?“

„Do toho ti nic není, pojídači hříchů.“
„Máš pravdu.“ Rehv strčil špičkou hole do rozházených 

dřevěných  špachtlí,  jako  by  je  chtěl  dostrkat  zpátky  do 
krabičky. „Měl bys vědět, že se mnou mluvil tvůj pokrevní 
bratr.“

„Vážně?“
„Je čas jít.“
Oba se podívali do chodby. Za nimi stál Zsadist, čelo 

nad zlověstně černýma očima podmračené.
„Tím myslím ihned,“ dodal Z.
Rehvovi zazvonil mobil. „Kdo by to byl řekl?“ usmál 

se.  „Mám  tady  odvoz.  Těšilo  mě,  pánové.  Zatím  na 
viděnou.“

Obešel Phuryho, kývl Zsadistovi na pozdrav a přiložil 
si mobil k uchu.

Bratři  ho  chvíli  provázeli  pohledem.  Jeho  kroky 
postupně slábly, až utichly docela.

Phury zodpověděl otázku dřív, než ji Z stačil vyslovit. 
„Přišel  jsem,  protože  jsi  mi  nebral  telefon,“  vysvětlil 
a podal bratrovi jeho pistoli rukojetí napřed.
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Zsadist si ji vzal, zkontroloval komoru a vsunul zbraň 
do pouzdra. „Měl jsem na tebe příšernej vztek.“

„Nevolal  jsem kvůli  té  naší… záležitosti.  Našel  jsem 
v jídelně Bellu. Připadala mi zesláblá, a tak jsem ji odnesl 
do  ložnice.  Myslím,  že  by  ji  měla  vidět  Jane,  ale  to 
rozhodni sám.“

Ze  Zsadistova  obličeje  se  vytratila  barva.  „Neříkala 
Bella, že má nějaké potíže?“

„Když  se  uložila  do  postele,  byla  v pořádku.  Prý  se 
přejedla,  a proto  jí  není  dobře.  Ale…“  Třeba  se  s tím 
krvácením spletl?  „Stejně si  myslím,  že by ji  Jane měla 
prohlédnout –“

Zsadist se rozběhl jako o život. Dusot jeho těžkých bot 
provázela chodbami prázdné kliniky dunivá ozvěna.

Phury vykročil za ním. Pomyslel na svou roli Primala 
a představil  si,  jak  běží  zkontrolovat  Cormii  se  stejnou 
starostlivostí,  naléhavostí  a zoufalstvím.  Bože,  vidí  to 
docela zřetelně… Ji s jeho dítětem v lůně, sám sebe věčně 
znepokojeného – stejně jako je Zsadist.

Zastavil se a nakoukl do jednoho z pokojů pro pacienty.
Jak asi  bylo  jeho otci,  když  stál  vedle své manželky 

a novopečené  matky,  která  mu  porodila  zdravého  syna? 
Pravděpodobně  šílel  radostí…  než  přišel  na  svět  Phury 
a završil dvojnásobné „požehnání“.

Porod je hazard z mnoha důvodů.
Phury  kráčel  ke  zničenému  výtahu,  hlavu  plnou 

neveselých úvah. Jasně. Rodiče věděli nejspíš od začátku, 
že dvě zdravé děti jsou posly celoživotního neštěstí. Byli 
oddanými  vyznavači  Stvořitelčina  systému  rovnováhy. 
Svým způsobem  je  Zsadistův  únos  nepřekvapil,  protože 
obnovil v rodině stabilitu.

Možná proto přestal otec po Zsadistovi pátrat, když se 
dověděl,  že  chůva,  která  ho  odnesla,  zemřela  a ztracený 
syn  byl  prodán  do  otroctví.  Možná  byl  Aghony 
přesvědčený,  že  jeho  pátrání  by  přivodilo  Zsadistovi 
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definitivní zatracení, a že když se pokoušel získat někoho, 
o koho  přišel,  zavinil  chůvinu  smrt  a zapříčinil  nejen 
katastrofální okolnosti, ale neudržitelnou situaci.

Možná si vyčítal, že je strůjcem Zsadistova osudu.
A Phury to beze zbytku chápal.
Znovu se zastavil  a rozhlédl se po čekárně,  kde vládl 

stejný zmatek a nepořádek jako v baru po několika rundách 
na účet podniku.

Pomyslel  na  Bellu  a na  její  těhotenství  z hlediska 
všeobecné rovnováhy. Zdalipak si prokletí už vybralo své 
oběti a spokojí se s nimi?

Štěstí, že před svým odkazem uchránil aspoň Cormii.
Čaroděj souhlasil. Dobrá práce, příteli. Spasil jsi ji. To 

je první kloudná věc, kterou jsi kdy udělal.
Bez tebe jí bude mnohem, mnohem líp.
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Kapitola dvacátá

an D zastavil za venkovským stavením a vypnul motor 
ojetého  focusu.  Tašky  ze  supermarketu  ležely  na 

sedadle  spolujezdce,  a když  vystupoval  z auta,  vzal  je 
s sebou. V peněžence měl účtenku s částkou 147 dolarů 73 
centů.

P

Kreditní  kartu  nepřijali,  tak  vypsal  šek,  o kterém  si 
nebyl jistý, že půjde zúčtovat, ale s trochou drzosti člověku 
projde všechno. Jeho táta taky uměl prudící týpky mistrně 
odpálkovat,  a nejen  díky  tomu,  že  na  střední  hrával 
baseball.

Pan  D  kopnutím  zabouchl  dvířka  a napadlo  ho,  že 
bezduší si možná nevozí zadek v rachotinách proto, že na 
sebe  Společnost  nechce  upozorňovat,  ale  protože  nemá 
prachy  na  lepší  bouráky.  Bývaly  časy,  kdy  se  nemusel 
zabývat tím, jestli mu v kšeftu přijmou kreditní kartu nebo 
jestli  si  může  dovolit  nakoupit  nové  zbraně.  Tenkrát 
v osmdesátých letech, kdy zabijákům šéfoval pan R, si žili 
jako prasata v žitě.

To už dávno neplatí. A teď je to jeho problém. Nejspíš 
by měl zjistit, kde jsou účetní knihy, jenže neví, jak začít. 
Velitelé  bezduchých se  střídali  jako  na  běžícím  páse. 
O kterém z nich se dá říct, že měl organizační –

No jasně. Pan X.
Ten si byl  jistý v kramflecích.  Držel podřízené pěkně 

zkrátka  a měl  chatrč  v horách – pan  D  tam jednou  nebo 
dvakrát  taky  byl.  Pokud  existují  nějaké  záznamy 
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o penězích,  je  šance,  že jsou ať v té  či  oné formě právě 
tam.

Potíž  je,  že  jestli  neplatí  kreditka  jemu,  neplatí  ani 
ostatním, čili že se zabijáci musí ohánět sami, kradou nebo 
si nechávají to, co najdou při drancování domů civilistů.

Po  prohlídce  té  horské  chaty  bude  mít  možná  štěstí 
a zjistí,  že prasátko je plné a jen se v tom zmatku někam 
zatoulalo. Bohužel měl pocit, že nic takového nehrozí.

K zadním síťovým dveřím došel zrovna ve chvíli, kdy 
se znovu rozpršelo. Strčil do nich bokem, odemkl vnitřní 
dveře  a zamířil  do  kuchyně.  Muž  a žena,  jak  je  později 
identifikoval, se pořád všemožně snažili, aby vypadali jako 
šeredné  koberečky.  Nicméně  už  pěkně  zasmrádají, 
pomyslel  si  a s nechutí  zadržel  dech.  Bezduší však  mají 
jednu  velkou  výhodu:  svůj  vlastní  osvěžovač  vzduchu. 
Netrvalo dlouho a pan D ty dva vůbec necítil.

Složil tašky na kuchyňskou linku a uvědomil si, že se 
domem nese zvláštní pobrukování… jako ukolébavka.

„Pane?“ Buď ty zvuky vydává Omega, nebo je někde 
puštěné rádio.

Vešel do obývacího pokoje a zastavil se na prahu.
Omega  stál  u rozviklaného  stolu  a skláněl  se  nad 

nahým  tělem  blonďatého  upíra,  který  nehybně  ležel  na 
desce.  Mladík  měl  proříznuté  hrdlo  hned  pod  bradou 
a dlouhou ránu zašitou, ale ne nedbale, jak je zvykem na 
pitevně: byla to pečlivá, jemná práce.

Je  ten  kluk  živý  nebo  mrtvý?  Těžko  říct – počkat. 
Mohutná hruď se mu sotva patrně zvedá a klesá.

„Je  krásný,  že?“  Omegova  černá  průsvitná  ruka  se 
vznášela  nad mladíkovou tváří.  „A plavovlasý.  Jako jeho 
matka. Cha! A pak že nejsem schopen stvoření. Prý ne jako 
ona. Náš otec se mýlil. Jen se podívej na mého syna. Na 
krev mé krve.“
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Pan  D  měl  pocit,  že  by  měl  něco  říct.  Jako  by  mu 
ukázali mimino a on ho měl pochválit. „Ano, pane. Vypadá 
pěkně.“

„Máš to, oč jsem tě žádal?“
„Ano, pane.“
„Přines nože.“
Když se pan D vrátil  s taškami,  Omega položil  jednu 

ruku mladíkovi na nos a druhou na ústa. Upír vytřeštil oči, 
ale byl tak slabý, že jen plácal rukama do pánova bílého 
splývavého roucha.

„Nebraň  se,  můj  synu,“  vydechlo  Zlo  spokojeně. 
„Nastal čas tvého druhého zrodu.“

Mladíkovy  obranné  reflexy  se  stupňovaly,  až  bušil 
patami do stolu a dlaněmi drhl o otlučené dřevo. V marné 
panice  sebou  zmítal  a házel  jako  hadrový  panák 
a nekoordinovaně tloukl končetinami. A pak bylo po všem 
a upír zíral do stropu, ústa ochablá, oči nevidoucí.

Za  dramatického bubnování  deště  do oken si  Omega 
stáhl  bílou  kápi  z hlavy  a rozepnul  roucho.  Ladným 
pohybem  si  háv  svlékl  a rozmáchlým  gestem  hodil 
saténovou  látku  přes  místnost.  Hábit  přistál  v rohu 
rozevřený, jako by dopadl na figurínu.

Omega se napřímil, protáhl se do výšky, ztenčil se jako 
gumový  a vyrostl  až  k lacinému  lustru  zavěšenému  nad 
stolem. Uchopil řetěz těsně pod stropem, rychlým trhnutím 
ho vyrval z objímky a mrštil lustrem do kouta. Na rozdíl od 
roucha nepřistál elegantně, ale ukončil svůj už tak zbytečný 
život  jako  hromádka  rozbitých  žárovek  a zkroucených 
mosazných ramen.

Na jeho místě  trčely z flekatého  stropu jen  obnažené 
dráty a snášely se nad upírovým tělem jako liány.

„Nůž, prosím,“ řekl Omega.
„Kterej?“
„S krátkou čepelí.“
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Pan D chvíli hrabal v taškách, než našel správný nůž, 
a začal  se  potýkat  s plastovým  obalem,  který  byl  tak 
nepoddajný a pevný, že se mu ho nepodařilo roztrhnout.

„Dost,“ obořil se na něj Omega a natáhl ruku.
„Dojdu si pro nůžky –“
„Dej mi to.“
V okamžiku, kdy se obal dotkl Omegovy stínové dlaně, 

umělá hmota shořela, zkrabatila se, odkryla nůž a dopadla 
na podlahu v podobě zkroucené hnědé hadí kůže.

Omega  se  otočil  k upírovi,  vyzkoušel  ostří  čepele  na 
vlastním tmavém předloktí, a jen co se z řezné rány vyřinul 
černý olej, usmál se.

Bylo to jako kuchání dobytčete – a stejně rychle se to 
i seběhlo.  Zatímco  v okolí  domu  burácel  hrom,  jako  by 
hledal,  kudy  proniknout  dovnitř,  Omega  přejel  špičkou 
nože po mladíkově těle od zranění na krku po pupík. Pach 
krve  a masa,  který  prosytil  vzduch,  přebil  pánovu 
pronikavou kojeneckou vůni.

„Podej  mi  tu  uzavřenou  nádobu.“  Slovo  nádoba 
vyslovil jako nádobha.

Pan  D  vytáhl  z jedné  tašky  modrý  keramický  hrnek, 
který vybral v oddělení kuchyňských potřeb. Když se s ním 
vracel  ke  stolu,  byl  v pokušení  podotknout,  že  na 
odstranění srdce je moc brzo, protože nejdřív musí v těle 
proudit Omegova krev. Ale uvědomil si, že muž je mrtvý 
a že na tom stejně nezáleží.

Očividně to není jen tak ledajaké zasvěcení do řádu.
Omega špičkou prstu propálil upírovu hrudní kost. Pach 

hořící  organické  hmoty  čpavě  zašimral  pana  D  v nose. 
Působením pánovy vůle pak neviditelné ruce pozotvíraly 
jednotlivá  žebra  hrudního  koše  a objevilo  se  nehybné 
srdce.

Omegova  průsvitná  dlaň  se  vnořila  do  hrudníku, 
pronikla  osrdečníkem  a zespodu  obemkla  životodárný 
orgán. Jen co s mrzutým výrazem osvobodil sval ze spleti 
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tepen  a žil,  bledou  kůži  na  mladíkových  prsou  zkropil 
proud jasně červené krve.

Pan D sňal víčko z nádoby a otevřenou ji podržel pod 
Omegovou rukou. Ze srdce vyšlehly plameny a do hrnku 
se snesl jen černý popel.

„Přines vědra,“ poručil Omega.
Pan  D  nádobu  uzavřel  a postavil  ji  do  rohu 

a z nákupních tašek vyndal čtyři červené plastové kbelíky, 
jakým  jeho  matka  říkávala  „kyble“.  Rozestavil  je  pod 
mladíkovy  paže  a nohy.  Omega  obešel  stůl  a nařízl 
končetiny  na  zápěstí  a u kotníků,  aby z bezvládného  těla 
mohla  vytéct  krev.  Pan  D  s úžasem  sledoval,  jak  kůže 
rychle  ztrácí  barvu  a postupně  mění  odstín  od  bledé  po 
modravě šedou.

„Ozubený  nůž.“  Tentokrát  se  pan  D  s nedobytným 
obalem nezdržoval.  Omega  ho  znovu  propálil,  vzal  nůž 
a položil volnou ruku na stůl. Sevřel ji v pěst a zařízl si nůž 
do zápěstí. Operaci provázel zřetelný zvuk jako při řezání 
starého dřeva. Když pán skončil,  vrátil nůž panu D, vzal 
upilovanou ruku a vložil ji do prázdné hrudi.

„Měj  odvážnou  duši,  můj  synu,“  zašeptal  Omega, 
jakmile  mu na  pahýlu předloktí  dorostla  nová ruka.  „Za 
okamžik ucítíš, jak v tobě koluje má krev.“

Po  těch  slovech  se  druhým  nožem  řízl  do  nově 
zformovaného  zápěstí  a podržel  ránu  nad  černou  pěstí 
v mladíkově těle.

Tenhle  moment  si  pan  D  pamatoval  ze  své  vlastní 
iniciace. Ječel a řval nejen pro fyzické utrpení. Vystřelili si 
z něj. Napálili ho. To, co mu slíbili, nebylo to, co dostal, 
a on omdlel bolestí a hrůzou. Když se konečně probral, byl 
někým  docela  jiným:  oživlou  mrtvolou  a impotentním 
toulavým tělem ve službách zla.

Původně si myslel, že je to obyčejný gang. Myslel si, že 
ho čeká jen nějaký druh šikany a možná mu vypálí nějaké 
znamení příslušnosti ke smečce.
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Netušil, že už nikdy nemůže ze Společnosti vystoupit. 
Ani že už nebude člověk.

Připomnělo  mu  to  rčení,  které  říkávala  jeho  máma: 
Když dráždíš jedovatýho hada, nediv se, že tě kousne.

Najednou v domě vypadla elektřina.
Omega ustoupil od stolu a ozvalo se hučení. Tentokrát 

to  nepřipomínalo  rádio,  ale  shromažďování  energie, 
nadcházející sklizeň jakéhosi neviditelného potenciálu. Jak 
vibrace  sílily,  dům se rozechvíval,  ze  škvír  ve stropě se 
sypal  prach a kbelíky na podlaze začaly poskakovat jako 
šílené.  Jestlipak  mrtvoly  v kuchyni  taky  tancují  třasák, 
napadlo pana D.

Ucpal si uši dlaněmi a sklopil hlavu právě včas.
Do střechy stavení udeřil blesk, a zřejmě musel přímo 

zasáhnout  vedení.  Vzhledem ke kraválu,  jaký nadělal,  to 
nemohl být jenom odraz ani vedlejší úder.

Jasná  věc.  Žádný  úštěpek  v oku,  ale  pořádný  šutrák 
rovnou do hlavy.

Průvodním  jevem  ohlušujícího  rachotu  byla  bolest 
v uších – aspoň u pana D – a tříštící se síla úderu byla tak 
nezměrná,  až  měl  obavy,  jestli  se  jim  barák  nezřítí  na 
hlavu. Omega si z toho očividně nedělal vrásky. Vzhlížel 
vzhůru s horlivostí kazatele, uchvácený a v extázi, jako by 
byl  regulérní  věřící  a někdo  přinesl  chřestýše  a láhev 
strychninu, jak to prý dělávají někteří úchylní náboženští 
fanatikové.

Blesk  se  prohnal  celou  elektrickou  dálnicí  v domě, 
nebo přesněji vymlácenými okreskami a prašnými cestami, 
a vyrazil nad ležícím mladíkem ve formě silného tekutého 
paprsku jasně žluté energie. Navedly ho zpřetrhané dráty 
lustru a jeho cílem byl upírův otevřený hrudník s černým 
srdcem.

Tělo vzlétlo nad stůl, paže i nohy jako mávající křídla. 
V příští  vteřině  zakryl  mladíka  pán  a vytvořil  na  něm 
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jakoby druhou kůži, snad aby se čtvrtiny masa nerozpadly 
jako prasklá pneumatika.

Blýskání  sláblo,  ale  muž  stále  visel  ve  vzduchu 
zahalený přikrývkou Omegova těla jiskřícího ve tmě.

Čas se zastavil.
Pan D to poznal podle toho, že se zasekly předpotopní 

kukačkové  hodiny  na  stěně.  V daném  intervalu  přestal 
plynout  okamžik  za  okamžikem,  byla  jen  nekonečná 
přítomnost.  A zatím to,  co dosud nedýchalo,  našlo život, 
který ztratilo.

Přesněji kterého bylo zbaveno.
Mladík se zvolna snesl zpátky na stůl, Omega z něho 

sklouzl  a nabyl  svého  původního  tvaru.  Z upírových 
popelavých  rtů  se  draly  zajíkavé  zvuky  a při  každém 
nadechnutí  to  zahvízdalo,  jak  se  plíce  plnily  vzduchem. 
Srdce v otevřené hrudi se zachvělo, pak zatřepetalo, načež 
začalo pravidelně pracovat.

Pan D se soustředil na obličej.
Mrtvolnou  bledost  zvolna  vystřídalo  netypické 

uzardění,  jaké  mají  ve  tváři  děti,  které  si  dlouho  hrály 
venku ve větru. Ale tohle není známka zdraví. Kdepak. Je 
to oživení.

„Pojď  ke  mně,  můj  synu.“  Omega  přejel  dlaní  nad 
hrudí,  kosti  i svaly  se  spojily  a hluboký  dlouhý  řez  od 
zašitého hrdla po pupík se uzavřel a scelil.  „Žij  a dýchej 
pro mě.“

Upír vycenil zuby. Otevřel oči. A zařval.

Qhuinn se nevrátil zpět do svého těla. Ani náhodou. Když 
vycouval z bílých dveří před sebou, dal se do běhu, jako by 
mu hořelo za patami. Život se do něj vrátil v jediné mocné 
vlně  a duše  zároveň  vyplnila  kůži,  jako  by  ho  sám 
Všemohoucí  nakopl  do  zadku  konverskou  s okovanou 
špičkou.
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Ústa mu drtily něčí rty a někdo mu vháněl vzduch do 
plic.  Potom  mu  něco  pod  tlakem  dopadalo  na  hruď 
a s každým  úderem  a stlačením  někdo  nahlas  počítal. 
Následovala přestávka vyplněná dalším dýcháním.

Střídání  bylo  příjemné.  Dýchání.  Údery.  Dýchání. 
Dýchání. Údery –

Qhuinnovo tělo sebou najednou hodilo,  jako by mělo 
dost  těch  nemotorných  dýchacích  pokusů.  Při  nástupu 
škubavých křečí se od něho odtrhla cizí ústa a on se poprvé 
samostatně nadechl.

„Díkybohu,“ pronesl Blayův přiškrcený hlas.
Qhuinn  letmo  zachytil  kamarádovy  široce  otevřené 

uslzené oči, přetočil  se na bok a schoulil se do klubíčka. 
V mělkých nádeších vtahoval vzduch do krku a cítil, jak se 
srdce  chytlo  a sladilo  tempo  s dechem,  jak  se  smršťuje 
a uvolňuje. Na chviličku ho přemohl pocit štěstí z toho, že 
žije, ale vzápětí  ho ochromila bolest a přelila se přes něj 
a on si přál, aby před ní mohl uniknout do bezvědomí. Měl 
dojem,  jako by se  mu v oblasti  beder  někdo prokopával 
k páteři krumpáčem.

„Odneseme  ho  do  auta,“  vyhrkl  Blay.  „Musí  na 
kliniku.“

Qhuinn  pootevřel  jedno  oko  a zadíval  se  směrem ke 
svým nohám. Na zemi klečel John a urputně přikyvoval.

Až na to… Sakra, tam ho odvézt nesmí. Stráž cti s ním 
ještě neskončila… Do háje, jeho vlastní brácha…

„Ne… klinika,“ zasípal.
Trhni si, naznačil mu John.
„Na kliniku… ne…“ Možná nemá  pro  co  žít,  ale  to 

neznamená, že hned musí padnout zubatý kolem krku.
Blay se sklonil a přiblížil obličej těsně k jeho. „Porazilo 

tě nějaký zatracený auto –“
„Ne… auto.“
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Blay strnul. „Tak co se ti stalo?“ Qhuinn se mu upřeně 
zahleděl do očí a čekal, až příteli svitne. „Počkej… to byla 
stráž cti? Lashova rodina na tebe poslala stráž cti?“

„Ne… Lashova…“
„Tvoje?“
Qhuinn přikývl,  protože pohnout rozbitými  rty by ho 

stálo všechny síly.
„Ale oni tě nemají zabít…“
„Ne.“
Blay  se  podíval  na  Johna.  „K Haversovi  ho  vzít 

nemůžeme.“
Jane, zagestikuloval John. Potřebujeme doktorku Jane.
Když John vyndal mobil, Qhuinn se chystal ten nápad 

zamítnout,  ale vtom ucítil,  že se mu na paži něco klepe. 
Blayovi  se  třásla  ruka  tak  silně,  že  nemohl  ani  udržet 
mobil. Proboha, vždyť on se třese celý. Jako sulc.

Qhuinn  zavřel  oči  a nahmatal  chvějící  se  ruku. 
Poslouchal  tiché  cvakání,  jak  John  vyťukával  zprávu, 
a stiskl Blayovi dlaň, aby přítele uklidnil. A sám sebe taky.

Za minutu a půl ohlásilo pípnutí příchod textovky.
„Cože?“ John musel něco naznačit, protože Blay úlevně 

vydechl. „Pane… bože. Ale přijde, že jo? Dobře. Ke mně 
domů? Bezva. Honem. Odneseme ho.“

Dva páry rukou ho zvedly ze silnice. Qhuinn provázel 
manévr bolestivým hekáním… ale to bylo nejspíš dobře, 
protože to znamená, že návrat ze Stínu je pravděpodobně 
skutečný. Jen co se ocitl na zadním sedadle Blayova auta 
a jeho kámoši nastoupili k němu, ucítil mírné vibrace, jak 
bavorák zrychloval.

Když zase otevřel oči, setkal se s Johnovým pohledem. 
Seděl vpředu, ale celou dobu byl otočený dozadu, aby na 
Qhuinna viděl.

V očích měl obavy a ostražitost. Jako by nevěřil, že to 
Qhuinn přežije… a přitom myslel  na to, co se stalo před 
hodinami a miliony let v té šatně.
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Qhuinn  zvedl  pomlácené  ruce  a s chybami  naznačil: 
Pro mě jsi pořád stejný. Nic se nezměnilo.

John střelil očima doleva a upřel je oknem do noci.
Přes  obličej  mu  sjely  čelní  reflektory  auta  za  nimi 

a vymanily ho ze tmy. V jeho hrdých, pohledných rysech 
byly vepsané pochybnosti.

Qhuinn zavřel oči.
To byla ale příšerná noc…
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Kapitola dvacátá první

„Prokristapána. Ty šaty jsou děsné!“
Cormia  se  zasmála  a vzhlédla  k Bellině  a Zsadistově 
televizoru. Vyšlo najevo, že  Svět modelingu je fascinující 
podívaná. „Co jí to visí na zádech?“

Bella zavrtěla hlavou. „Špatný vkus prozrazují mraky 
saténu. Ale asi to původně měla být mašle.“

Obě  ženy  ležely  na  široké  posteli  svázaného  páru 
opřené zády o vysokou pelest a mezi nimi odpočíval černý 
kocour.  Dráp vychutnával  hlazení dvou pozorných rukou 
a šaty se mu nejspíš nelíbily o nic víc než Belle,  protože 
zelenýma očima sledoval obrazovku se zřejmou nechutí.

Cormia přemístila ruku z kocourových zad na jeho bok. 
„Ta barva je docela hezká.“

„Ale nevyváží fakt, že to vypadá jako smršťovací fólie 
na parník. Který má na zádi uvázané kotevní lano.“

„Nevím, co je parník, natož smršťovací fólie.“
Bella ukázala na plochou obrazovku na protější stěně. 

„Máš  to  přímo  před  sebou.  Stačí  si  pod  tou  hrůzou 
představit něco jako plovoucí auto a je to.“

Cormia  se  usmála.  Čas  strávený  s touhle  ženou  je 
jednak plný objevů a jednak zvláštním způsobem matoucí. 
Bella se jí líbí. Na mou duši. Je vtipná, srdečná, pozorná 
a krásná jak uvnitř, tak navenek.

Není  divu,  že  ji  Primal  zbožňuje.  A ačkoli  na  něj 
Cormia  chtěla  v Bellině  přítomnosti  uplatnit  právo,  svou 
pozici První družky nemusela ani trochu posilovat. Primal 
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se tématem jejich rozhovoru nestal a rovněž nepadla jediná 
narážka na něj.

Z ženy, již považovala za svou sokyni, se vyklubala její 
spojenkyně.

Cormia sklopila oči na to, co jí leželo na klíně. Ohebná 
knížka byla rozměrná a tenká, měla lesklé stránky a na nich 
spoustu  toho,  co  Bella  nazývá  reklamou.  Vpředu  stál 
velkým písmem  titul  Vogue.  „Takové  množství  různého 
šatstva,“ zašeptala okouzleně. „To je úchvatné.“

„Harper’s  Bazaar už  mám  skoro  dočtený,  tak  jestli 
chceš –“

Dveře se rozlétly s takovou silou, že Cormia vyskočila 
z postele a Vogue odplachtil do kouta jako vyplašený pták. 
Ve dveřích stál Zsadist a soudě podle pachu kojeneckého 
zásypu a plné výzbroje přišel rovnou z boje.

„Co se děje?“ dožadoval se odpovědi.
„No,“ spustila  Bella  rozšafně,  „právě jsi  Cormii  i mě 

pořádně  vyděsil,  návrháři  mají  přestávku  a já  mám zase 
hlad,  takže  asi  požádám  Fritze  o omeletu  se  slaninou, 
čedarem a opečeným sekaným masem. A o džus.“

Bratr  se  rozhlédl,  jako  by  čekal,  že  se  za  závěsy 
ukrývají bezduší. „Phury mi řekl, že se necítíš dobře.“

„Byla jsem unavená a on mi pomohl do schodů. Cormia 
sem  přišla  jako  ošetřovatelka,  ale  zůstala,  protože  mám 
dojem, že se skvěle baví, je to tak? Nebo se přinejmenším 
bavila.“

Cormia  přikývla,  aniž  spustila  z bratra  pohled.  Jeho 
zjizvená tvář a mohutná postava ji vždycky zneklidňovaly, 
ale ne snad proto, že by byl v jakémkoli směru škaredý, ale 
protože se tvářil zarputile.

Zsadist  se  k ní  otočil  a – světe,  div  se – oslovil  ji 
nečekaně vlídným hlasem. Zvedl ruku, aby ji upokojil.

„Jen klid. Omlouvám se, že jsem tě polekal.“ Jeho oči 
postupně zežloutly a rysy ve tváři zjihly. „Mám jen starost 
o svou shellan. Neublížím ti.“
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Cormii opustilo napětí a rázem pochopila, proč je Bella 
s ním. S úklonou řekla: „Jistě, Milosti. Chápu, že o ni máš 
strach.“

„Jsi v pořádku?“ zjišťovala Bella s očima upřenýma na 
oděv  poskvrněný  černou  krví.  „Jsou  všichni  z rodiny 
v pořádku?“

„Bratři jsou v pohodě.“ Přistoupil k posteli a chvějící se 
rukou se dotkl tváře své  shellan. „Chci, aby tě prohlédla 
doktorka Jane.“

„Jestli  ti  to  uleví,  zavolej  ji.  Nemyslím,  že  je  něco 
v nepořádku, ale ráda udělám cokoli, co tě uklidní.“

„Už zase to špinění?“ Bella neodpověděla. „Dojdu pro 
ni –“

„Není  to  nic  hrozného.  A rozhodně  není  silnější  než 
minule. Samozřejmě to Jane povím, ale obávám se, že se 
s tím  nedá  nic  moc  dělat.“  Bella  mu  vtiskla  polibek  na 
dlaň. „Ale nejdřív mi řekni, co se dělo v noci.“

Zsadist jen zavrtěl hlavou a Bella zavřela oči, jako by 
byla  na  špatné  zprávy  zvyklá.  Jako  by  je  dostávala  tak 
často, že vylíčení situace už není nutné. Slova nedokáží její 
nebo jeho žal nijak změnit. Ani ulevit v tom, co oba zřejmě 
cítí.

Zsadist sklonil hlavu a políbil svou partnerku. Když se 
jejich pohledy setkaly,  vzájemná hluboká láska vytvořila 
auru vřelosti, jež Cormii zřetelně ovanula i tam, kde stála.

Podobnou sounáležitost s Primalem nedala Bella nikdy 
najevo.

A platí to i opačně, ačkoli on se možná zdržel citových 
projevů z ohleduplnosti.

Zsadist prohodil k Belle pár tichých slov a pak odešel, 
jako by slídil po kořisti: obočí svraštěné a mohutná ramena 
vzpřímená jako nosné trámy domu.

Cormia si odkašlala. „Mám ti poslat Fritze? Nebo mu 
vyřídit tvé přání ohledně pokrmů?“
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„S jídlem  radši  počkám  pro  případ,  že  mě  přijde 
vyšetřit  doktorka  Jane.“  Její  ruka  zabloudila  k břichu 
a pomalu po něm kroužila. „Chceš pak přijít a dívat se se 
mnou na zbylé epizody?“

„Pokud si to přeješ –“
„Určitě. Jsi skvělá společnice.“
„Opravdu?“
Belliny oči přetékaly vlídností. „Na mou duši. S tebou 

jsem mnohem klidnější.“
„Pak  bych  měla  být  u tvého  porodu.  Tam,  odkud 

pocházím, má každá těhotná sestra při porodu svou vlastní 
společnici.“

„Děkuju… to je od tebe moc hezké.“ Bella se odvrátila, 
v očích  náhlé  znepokojení.  „Budu  vděčná  za  každou 
pomoc.“

„Jestli se smím zeptat,“ troufla si Cormia opatrně, „o co 
máš největší obavy?“

„O něj.  O Zsadista.“  Bella  k ní  pozvedla  pohled. 
„A samozřejmě mám strach o to malé.  Je to zvláštní.  Na 
sebe příliš nemyslím.“

„Jsi velmi statečná.“
„To jsi mě neviděla uprostřed dne, kdy se tady potmě 

hroutím. Často podlehnu panice, věř mi.“
„Stejně jsi statečná.“ Cormia si položila dlaň na ploché 

břicho. „Pochybuju, že dokážu být tak nebojácná.“
Bella  se  usmála.  „Myslím,  že  se  mýlíš.  Uplynulé 

měsíce jsem tě pozorovala a vím, že jsi mimořádně silná.“
Cormia si tím tak jistá nebyla. „Doufám, že prohlídka 

dopadne dobře. Přijdu později –“
„Opravdu ti připadá, že je snadné být tím, čím jsi ty? 

Vyvolené  žijí  pod  obrovským  tlakem.  Nechápu,  jak  to 
dokážeš, a mám vůči tobě nesmírný respekt.“

Cormia udiveně zamrkala. „Vážně?“
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Bella přikývla. „No jasně. A chceš něco vědět? Phury 
může  být  šťastný,  že  tě  má.  Jen  se  modlím,  aby mu to 
došlo raději dřív než později.“

Nejdražší  Stvořitelko!  Takový  obdiv  a projev  úcty 
nečekala od nikoho, natož od Belly,  a její šok musel být 
znát, protože se Zsadistova družka rozesmála.

„Koukám, že jsem tě přivedla do rozpaků, a omlouvám 
se  za  to.  Ale  tohle  už  chci  říct  vám  dvěma  už  strašně 
dávno.“  Bella  zalétla  očima  ke  koupelně  a nadechla  se. 
„Radši už běž, musím se přichystat na doktorku Jane a to 
její  šťourání.  Mám ji  moc  ráda,  ale  když  si  natáhne  ty 
chirurgický rukavice, naskočí mi husí kůže.“

Cormia se rozloučila a v hlubokém zamyšlení zamířila 
do své ložnice.

Když  obešla  roh vedle  Wrathovy pracovny,  zastavila 
se.  Jako  by  ho  přivolala,  Primal  se  objevil  na  vrcholu 
hlavního schodiště, viditelně vyčerpaný.

A visel na ní pohledem.
Nejspíš  dychtí  po  zprávách  o Belle,  napadlo  Cormii. 

„Už  je  jí  líp,  ale  myslím,  že  něco  tají.  Zsadist  šel  pro 
doktorku Jane.“

„To je dobře. Jsem rád. Děkuju, žes na ni dohlédla.“
„Rádo se stalo. Je moc milá.“
Primal  přikývl  a pak  ji  přelétl  očima  od vlasů,  které 

měla vyčesané na temeni hlavy, po bosé nohy. Jako by se 
s ní znovu seznamoval, jako by ji neviděl celé roky.

„Co ošklivého jsi spatřil poté, co jsi odešel?“ zašeptala.
„Proč se ptáš?“
„Díváš se na mě, jako by ses se mnou naposledy setkal 

před několika týdny. Co jsi viděl?“
„Máš mě dobře přečteného.“
„Stejně dobře, jako se ty vyhýbáš mým otázkám.“
Usmál se. „Tedy velmi dobře.“
„Nemusíš o tom mluvit –“
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„Viděl jsem další mrtvé.  Dalo se tomu předejít.  Je to 
obrovská ztráta. Tahle válka je moc zlá.“

„Ano. Moc zlá.“ Chtěla ho vzít za ruku. Ale místo toho 
řekla:  „Chtěl bys  se mnou jít  na zahradu? Ráda bych se 
prošla mezi růžemi, než vyjde slunce.“

Zaváhal. Pak zavrtěl hlavou. „Nemůžu. Promiň.“
„Jistě.“  Uklonila  se,  aby  se  vyhnula  jeho  pohledu. 

„Milosti…“
„Buď opatrná.“
„Budu.“  Zvedla  si  lem  roucha  a rychle  vykročila  ke 

schodišti, po němž před chvílí vyšel.
„Cormie.“
„Ano?“
Když  se ohlédla  přes rameno,  vpíjel  se  do ní  očima. 

Žhnuly jako tenkrát, když se spolu ocitli na podlaze v jeho 
ložnici. Srdce jí vylétlo až do krku.

Jenže  on  jen  zavrtěl  hlavou.  „Nic.  Jen  abys  na  sebe 
dávala pozor.“

Když Cormia sešla po schodech do přízemí, Phury se vydal 
chodbou  se  sochami  k prvnímu  oknu  obrácenému  do 
zahrady za sídlem.

Nepřipadalo v úvahu, aby se s ní šel podívat na růže. 
Krvácí mu srdce a je zaživa stažený z kůže, třebaže nemá 
na těle jediný škrábanec. Jakmile zavře oči, vidí mrtvá těla 
na  chodbě  kliniky  a vyděšené  tváře  v komoře  se 
zdravotnickými potřebami a vybaví si statečnost těch, kteří 
neměli co bojovat za svůj život.

Kdyby se nezastavil  u Belly a nepomohl jí do schodů 
a pak se  nevypravil  za  Zsadistem,  možná  by ty  civilisty 
nebylo možné zachránit. Rozhodně by ho nikdo nepřivolal 
na pomoc, protože už není bratrem.

Cormia  se  objevila  na  terase,  bílé  roucho  v ostrém 
kontrastu  s tmavě  šedými  dlaždicemi.  Zamířila  k růžím 
a ohnula  se  až  v pase,  aby  mohla  přivonět  ke  květům. 
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Skoro  slyšel,  jak  se  nadechla  a pak  spokojeně  vzdychla 
poté, co ucítila vůni poupat.

Obrazy válečných zvěrstev vystřídaly myšlenky na její 
půvabnou postavu.

A na  to,  co  muži  dělají  se  ženami  v saténových 
poduškách.

Být  v tuhle  chvíli  s Cormií  by  nebyl  nejlepší  nápad. 
Smrt  a utrpení,  jehož  se dnes  v noci  stal  svědkem,  chtěl 
vystřídat něčím jiným, něčím živým a vroucím, něčím, co 
souvisí s tělem, ne s myslí. Díval se, jak jeho První družka 
věnuje pozornost růžím, a v duchu ji viděl nahou a jak se 
pod ním svíjí, pokožku zvlhlou potem.

Až na to… že už jeho První družkou není.
Sakra…
Vzápětí  uslyšel čarodějův hlas.  Opravdu si myslíš, že  

bys  jí  byl  příkladnou  oporou?  Udělal  bys  ji  šťastnou?  
Poskytl  jí  bezpečí?  Dobrých  dvanáct  hodin  denně  jen  
kouříš.  Mohl by sis  před ní zapalovat  jednu cigaretu za  
druhou a chtít po ní, aby se dívala, jak padneš na polštář  
a usneš? Opravdu chceš, aby to viděla?

Chceš,  aby  tě  před  svítáním vlekla  do  domu jako ty  
kdysi svého otce?

A taky ji jednou ve vzteku udeříš?
„Ne!“ zvolal.
Vážně  ne?  To  tvůj  otec  tvrdil  taky.  Mám  pravdu,  

příteli? Dušoval se, že už tě nikdy neuhodí.
Potíž  je,  že  ve  světě  závislého  jsou  to  jenom  slova.  

Pouhá slova. Nic víc.
Phury si promnul oči a odvrátil se od okna.
Aby měl  nějaký  cíl,  jakýkoli  cíl,  vyrazil  k Wrathově 

pracovně. Ačkoli už není členem Bratrstva, král bude chtít 
vědět,  co se stalo v nemocnici.  Protože Zsadist  je s Jane 
a Bellou  a ostatní  bratři  pomáhají  na  nové klinice,  může 
mu podat neoficiální zprávu. Kromě toho chce, aby Wrath 
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především věděl, proč se tam Phury vydal, a ujistí ho, že 
své vyloučení nebere na lehkou váhu.

K tomu všemu ta nepříjemná záležitost s Lashem.
A teď je ten kluk nezvěstný.
Po součtu evakuovaných na novou kliniku a mrtvých ve 

staré nemocnici vyšlo najevo, že došlo k jedinému únosu 
a jeho obětí je Lash. Zdravotní personál potvrdil, že v době 
útoku byl naživu a že ho po zástavě resuscitovali. Taková 
tragédie.  Možná to byl  mizera,  ale nikdo mu nepřál,  aby 
padl do rukou bezduchým. Bude-li mít štěstí, zemře cestou 
na místo,  kam s ním mířili.  Vzhledem k jeho stavu je to 
hodně pravděpodobné.

Phury  zaklepal  na  Wrathovu  pracovnu.  „Pane?  Můj 
pane, jsi tam?“

Když nedostal odpověď, zkusil to ještě jednou.
Odpovědělo  mu  jen  ticho.  Otočil  se  a vykročil  ke 

svému pokoji s vědomím, že si zapálí a znovu zaujme své 
místo v čarodějově bezútěšném království.

Jako  bys  dokázal  žít  jinde, připomněl  mu  chmurný 
vnitřní hlas.

Na opačném konci města zatím pašovali Blay a John svého 
přítele  do  domu Blaylockových  rodičů  zadním vchodem 
pro služebnictvo. Qhuinn se ze všech sil snažil udržet se na 
nohou, ale do schodů ho Blay musel vynést.

Když Blay odešel z pokoje, aby otci a matce nalhal, kde 
byl a co dělal, hlídku převzal John, Qhuinn se zatím uložil 
na postel  svého kamaráda.  Necítil  však sebemenší úlevu, 
a nejen proto, že si připadal jako boxovací pytel.

Blayovi  rodiče  si  to  nezaslouží.  Vždycky  se  k němu 
chovali  hezky.  Řada jiných by své děti  nepustila  ani  do 
jeho  blízkosti,  kdežto  ti  Blayovi  měli  od  začátku  jasno. 
A teď  bezděčně  riskují  svou  pozici  v glymeře tím,  že 
skrývají vyděděnce a nežádoucí osobu na útěku.
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Při  tom  pouhém  pomyšlení  se  Qhuinn  posadil, 
připravený odejít,  ale  jeho břicho s ním mělo jiné plány. 
Útrobami  mu  projela  šokující  bolest,  jako  by  mu  játra 
vystřelila  šíp  směrem  k ledvinám.  Se  zaúpěním  klesl 
zpátky na přikrývku.

Lež klidně, naznačil mu John.
„Rozkaz…“
Zazvonil Johnův telefon a on ho vyndal z kapsy džínsů, 

které si koupil v A & F. Zatímco pročítal přijatou zprávu, 
Qhuinn  si  vzpomněl,  jak  se  všichni  společně  vydali  do 
nákupního  střediska  a jak  si  to  on  rozdal  v převlékacích 
kabinkách s tou vedoucí.

Od té doby se všechno změnilo. Teď je celý svět jiný.
A on se cítí o spoustu let starší, ne o pouhých pár dní.
John zamračeně vzhlédl.  Chtějí, abych se vrátil domů.  

Něco se děje.
„Tak běž… Jsem v pohodě.“
Jen co to půjde, vrátím se.
„Bez obav. Blay ti podá zprávy.“
Po Johnově odchodu se Qhuinn rozhlédl a vybavil  si, 

kolikrát  ležel  na  téhle  posteli  v tomhle  pokoji.  Blay  má 
parádní ložnici.  Stěny obložené třešňovým dřevem, takže 
místnost  vypadá  jako  pracovna,  moderní  a elegantní 
nábytek, žádné ty nepraktické starožitné krámy, co všichni 
příslušníci  smetánky uctívají  spolu s otupujícími pravidly 
společenského  chování.  Na  prostorné  posteli  pokryté 
černou prošívanou přikrývkou je tolik polštářů, že si jeden 
připadá jako ve vatičce, aniž to působí změkčile. Plazmová 
obrazovka s vysokou rozlišovací schopností má Xbox 360, 
před ní na podlaze leží konzole Wii a PlayStation 3, a stůl, 
kde  si  Blay  dělá  úkoly,  je  uklizený  a uspořádaný  stejně 
jako jeho sbírka karet s počítačovými hrami. Vlevo je malá 
chladnička,  černý  plastový  odpadkový  koš  a oranžová 
nádoba na láhve.
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Blay  nedávno  „zezelenal“  a stal  se  zaníceným 
příznivcem recyklace a znovupoužití. To je celý on. Měsíc 
co měsíc finančně přispívá ochráncům práv zvířat, baští jen 
maso  a drůbež  z ekologických  chovů  a kupuje 
biopotraviny.

Kdyby byla upíří OSN, jíž by se mohl stát členem, nebo 
upíří  Paraple,  kam  by  se  přihlásil  jako  dobrovolný 
aktivista, bez váhání by do toho šel.

Blay  je  nejvěrnějším  ztělesněním  anděla,  s jakým  se 
Qhuinn kdy setkal.

Do háje. Musí odsud zmizet dřív, než jeho otec nechá 
celou Blayovic rodinu vyloučit z glymery.

Jak se přemístil, aby ulevil zádům, uvědomil si, že mu 
nepůsobí nepohodlí jen vnitřní zranění. Obálka, kterou mu 
předal  otcův  doggen,  zůstala  zastrčená  za  pásem  jeho 
džínsů i během té nakládačky.

Ty  papíry  už  nechtěl  znovu  vidět,  ale  kdovíjak  mu 
skončily ve špinavých a zakrvácených rukou.

Nehledě  na  rozostřené  vidění  a urputné  bolesti  se 
soustředil na list pergamenu. Větvil se na něm pavouk jeho 
pětigeneračního  rodokmenu,  sloužícího  jako  rodný  list, 
a Qhuinn zakotvil pohledem na třech jménech na poslední 
řádce. Jeho stálo úplně vlevo, daleko od jmen jeho bratra 
a sestry.  Bylo  přeškrtnuté  silným  křížkem  a pod  jmény 
jeho  rodičů  i sourozenců  se  skvěly  podpisy  dotyčných 
provedené týmž hustým, výrazným inkoustem.

Jeho  vyloučení  z rodiny  vyžadovalo  spoustu 
papírování.  Stejným  způsobem  se  musely  upravit  rodné 
listy  bratra  a sestry  a změnu  prodělal  taky oddací  svitek 
rodičů.  Rada  urozených obdrží  čestné  prohlášení 
o vydědění, zřeknutí se rodičovství a žádost o vypovězení. 
Až  Qhuinnovo  jméno  zmizí  jak  ze  slavnostní  prezenční 
listiny příslušníků glymery, tak z aristokratického úředního 
genealogického  svazku,  předseda  Rady sesmolí  formální 
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dopis  s oznámením  o jeho  vyhoštění,  který  pak  rozešle 
všem váženým rodinám.

Všechny,  v jejichž  příbuzenstvu  je  nesezdaná  žena 
odpovídajícího věku, obdrží navíc zvláštní varování.

Taková  blbost.  Jako  by  se  svýma  různobarevnýma 
očima mohl někdy někde splašit nějakou urozenou fiflenu!

Qhuinn sroloval rodný list a vrátil ho do obálky. Když 
zasouval chlopeň, měl pocit, že se mu bortí hrudník. Být 
sám na celém širém světě je kruté i pro dospělého.

Ale  ohrozit  ty,  kteří  se  k němu  chovají  slušně,  je 
mnohem horší.

Ve  dveřích  se  objevil  Blay  s podnosem plným jídla. 
„Nevím, jestli máš hlad –“

„Musím pryč.“
Jeho  přítel  složil  podnos  na  stůl.  „To  není  dobrej 

nápad.“
„Pomoz mi vstát. Budu v po-“
„Nesmysl,“ prohlásil ženský hlas.
Ze  vzduchu  přímo  před  nimi  se  vynořila  soukromá 

lékařka  Bratrstva.  V ruce  držela  staromódní  baculatou 
doktorskou  brašnu  se  dvěma  uchy  a na  sobě  měla  bílý 
plášť,  zrovinka  jako  lékaři  na  Haversově  klinice.  Bylo 
těžké  uvěřit,  že  je  duch.  Jakmile  se  dostavila,  všechno 
včetně  oděvu,  brašny,  vlasů  i parfému  bylo  hmatatelné 
a opravdové, jako by byla normální člověk.

„Děkuju,  že  jste  přišla,“  řekl  vždy  pozorný  hostitel 
Blay.

„Ahoj, doktorko,“ zabrblal Qhuinn.
„Copak to tady máme?“ Jane přistoupila blíž a posadila 

se  na  roh  postele.  Nedotkla  se  ho,  jen  si  ho  důkladně 
prohlížela zkušeným okem lékařky.

„Do konkurzu  na  manekýna  mě  asi  nevezmou,  co?“ 
řekl rozpačitě.

„Kolik jich bylo?“ zjišťovala smrtelně vážným tónem.
„Asi osmnáct. Možná sto.“
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„Čtyři,“ upřesnil Blay. „Strážci cti chodí ve čtveřici.“
„Stráž cti?“ Zavrtěla hlavou, jako by nechápala tradici 

jejich rasy. „Za Lashe?“
„Ne.  Za  Qhuinnovu vlastní  rodinu,“  odpověděl  Blay. 

„A neměli ho zabít.“
Kolikrát tohle ještě uslyším? pomyslel si Qhuinn.
Jane otevřela brašnu. „Tak se podíváme, jak to vypadá 

pod oblečením.“
Věcně a bez mrknutí oka mu rozstřihla tričko, poslechla 

si srdeční činnost a změřila mu krevní tlak. Qhuinn si krátil 
chvíli  prohlídkou  stěn,  tmavé  televizní  obrazovky,  její 
brašny.

„Máte prima… tašku,“ vyhekl,  když mu proklepávala 
břicho a narazila na bolestivé místo.

„Odjakživa jsem po takové toužila. Je to součást mého 
fetiše jménem doktor Marcus Welby.“

„Kdo?“
„Tohle  bolí?“  Její  dotaz  uspokojivě  zodpovědělo 

Qhuinnovo vyjeknutí při dalším poklepu.
Doktorka  Jane  mu stáhla  kalhoty,  a jen  co  byl  nahý, 

honem  přes  sebe  přetáhl  přikrývku.  Ona  ji  zase  stáhla 
a odborně ho vyšetřila zepředu i zezadu a pak ho požádala, 
ať  ohne  paže  a nohy.  Poté,  co  důkladně  ohledala  pár 
modročerných podlitin, ho zase přikryla.

„Čím tě  ztloukli?  Ty podlitiny na stehnech jsou dost 
vážné.“

„Sochorama. Obrovskýma, silnýma –“
Blay  ho  přerušil.  „Holemi.  Musely  to  být  ty  černé 

obřadní hole.“
„To  by  zraněním  odpovídalo.“  Jane  se  na  chvíli 

odmlčela, jako by byla počítač a zpracovávala informace. 
„Povím ti,  jak jsi  na tom.  To,  jak se cítí  a jak vypadají 
nohy, je nepochybně nepříjemné, ale ty pohmožděniny se 
zahojí samy. Otevřené rány nemáš, a i když to vypadá, že 
tě  někdo  řízl  do  dlaně,  soudím,  že  k tomu  došlo  o něco 
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dřív, protože rána už se hojí. A zdá se, že nic zlomeného 
nemáš, což je zázrak.“

Jenom  srdce, pomyslel  si.  Zmlátil  mě  můj  vlastní  
brácha –

Zmlkni, babo, okřikl se v duchu.
„Takže jsem v pořádku, doktorko Jane?“
„Jak dlouho jsi byl bez sebe?“
Zamračil  se.  Z podvědomí  se  najednou  jako  černý 

havran vynořil výjev ze Stínu. Bože… byl snad mrtvej?
„No… nevím, jak dlouho. A žádné vidiny jsem neměl. 

Jen černá tma, víte… Byl jsem totálně vyřízenej.“ O tom 
tripu na druhou stranu se rozhodně zmiňovat nebude. „Ale 
teď už jsem dobrej –“

„V tom  s tebou  nemohu  souhlasit.  Tvůj  pulz  je  jako 
splašený a tlak příliš nízký. A to břicho se mi ani trochu 
nelíbí.“

„Jen mě trochu bolí.“
„Mám obavu, že je tam něco natrženého.“
Bezva. „Budu v pořádku.“
„Smím vědět, kde jsi získal doktorát?“ Doktorka Jane 

se  pousmála  a on  se  namáhavě  zasmál.  „Chtěla  bych  ti 
udělat  ultrazvuk,  ale  Haversova  klinika  dostala  dneska 
v noci plný zásah.“

„Cože?“
„Cože?“ zeptal se zároveň Blay.
„Lash je nezvěstný.“
Zatímco  vstřebávali  následky  té  špatné  zprávy,  Jane 

sáhla  do  brašny  s doktorskými  laskominami  a vyndala 
jednorázovou  injekční  stříkačku  a ampulku  s pryžovým 
uzávěrem. „Píchnu ti něco proti bolesti.  A žádný strach,“ 
dodala, „není to demerol.“

„Proč je demerol špatnej?“
„Pro upíry je.“ Protočila oči. „Dej na mě.“
„Věřím čemukoli, co řeknete.“
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Když  byla  hotová,  podotkla:  „Pár  hodin  by  to  mělo 
vydržet, ale do té doby tu budu zpátky.“

„Brzo bude svítat, že jo?“
„Jo.  Musíme  si  pospíšit.  Je  vybudovaná  dočasná 

klinika –“
„Tam nemůžu,“ zarazil  ji.  „Prostě nemůžu… To není 

dobrý tah.“
Blay přikývl. „Místo jeho pobytu musí zůstat utajené. 

Momentálně mu všude hrozí nebezpečí.“
Doktorka Jane přimhouřila oči. Po chvíli řekla: „Dobrá. 

Však  já  přijdu  na  to,  kam  tě  uklidit,  abys  měl  větší 
soukromí. Mezitím se nehneš z postele. A nebudeš jíst ani 
pít pro případ, že bych tě musela operovat.“

Když  si  sbalila  brašnu,  Qhuinn se  pokoušel  spočítat, 
kdo všechno by se k němu ani nepřiblížil,  natož aby mu 
ošetřoval zranění.

„Děkuju,“ hlesl.
„Rádo se stalo.“ Položila mu ruku na rameno a sevřela 

je. „Dám tě dohromady. Můžeš se vsadit o cokoli.“
V tu  chvíli,  jak  se  jí  díval  do  tmavě  zelených  očí, 

upřímně věřil, že dokáže dát dohromady celý svět, a vlna 
úlevy,  která  se  přes  něj  přelila,  připomínala  velkou 
měkoučkou  přikrývku.  A co  na  tom,  jestli  to  způsobil 
pocit,  že  je  jeho život  v povolaných rukou,  nebo ta  věc, 
kterou mu píchla do paže. Úlevu uvítá odkudkoli.

„Chce se mi spát.“
„Přesně to jsem měla v plánu.“
Přitočila  se  k Blayovi  a chvíli  mu  něco  šeptala… 

a přestože se snažil reakci skrýt, vykulil oči.
Takže jsem v rejži, napadlo Qhuinna.
Po  jejím  odchodu  se  ani  neobtěžoval  vyptávat,  co 

říkala, protože Blay by mu to za žádnou cenu neprozradil. 
Tvářil se naprosto nepřístupně.
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Díky  průšvihům,  které  se  na  ně  jen  jen  valily,  bylo 
naštěstí  o čem  mluvit.  „Cos  řekl  rodičům?“  zeptal  se 
Qhuinn.

„Tím si nelam hlavu.“
Nehledě na vyčerpání, které začínal pociťovat, zavrtěl 

hlavou. „Ven s tím.“
„Nemusíš –“
„Řekni  mi  to…  nebo  vstanu  a začnu  cvičit  sestavu 

pilates.“
„Jak  je  libo,  ale  vždycky  jsi  tvrdil,  že  je  to  pro 

měkkoty.“
„Tak džiu-džitsu. Mluv, než usnu, buď tak hodnej.“
Blay vyndal z malé chladničky láhev Corony. „Rodiče 

uhodli, že jsme to my. Zrovna se vrátili z nějaký slavnosti 
glymery. Lashovi rodiče to už nejspíš vědí.“

Do háje. „Tys jim o mně řekl?“
„Jo.  A chtějí,  abys  tady  zůstal.“  Blay  otevřel  láhev. 

„Nikomu nepovíme ani slovo. Určitě se budou dohadovat, 
kam ses  ztratil,  ale  je  nepravděpodobný,  že  by  glymera 
nechala  prohledat  domy.  A naše  služebnictvo  umí  držet 
jazyk za zuby.“

„Zůstanu u vás jenom dneska.“
„Hele,  moji  rodiče  tě  zbožňujou  a nevykopnou  tě  na 

ulici. Vědí, co byl Lash zač, a znají tvoje rodiče.“ Blay se 
zarazil, ale tón, jakým to řekl, byl dostatečně výmluvný.

Zaujatí, krutí, namyšlení…
„Nechci být nikomu na obtíž,“ mračil se Qhuinn. „Ani 

tobě. Nikomu.“
„Nejsi na obtíž.“ Blay sklopil oči na podlahu. „Nemám 

nikoho než své rodiče a sám sebe. Za kým myslíš, že bych 
šel, kdybych měl malér? Kromě mámy a táty jste ty a John 
jediný  spřízněný  duše,  co  na  světě  mám.  Vy  dva  jste 
součást mý rodiny.“

„Blayi, já půjdu do vězení.“
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„Žádný vězení  nemáme,  tak nejspíš budeš někde pod 
stálým dohledem.“

„A nemyslíš,  že budou všichni chtít  vědět,  kde jsem? 
Jestli mě odsoudí, budu muset uvést, kde mě najdou.“

Blay vyžahl půlku láhve, vyndal mobil a začal ťukat do 
kláves.  „Můžeš  laskavě  přestat  malovat  čerta  na  zeď? 
Budeme  mít  problémů  až  nad  hlavu  i bez  toho,  abys 
přivolával  další.  Však  už  něco  vymyslíme,  abys  mohl 
zůstat u nás.“

Blayův telefon zapípal.
„Vidíš? John je pro.“  Blay ukázal  Qhuinnovi displej, 

kde stálo: SKVELEJ NAPAD, a dopil pivo se spokojeným 
výrazem chlapa,  který  si  uklidil  nejen sklep,  ale  i garáž. 
„Uvidíš, že to dopadne dobře.“

Qhuinn  se  díval  na  přítele  zpod  ztěžklých  víček. 
„Jasně.“

Než  usnul,  prolétlo  mu  myslí,  že  všechno  nějak 
dopadne… jen ne tak, jak plánuje Blay.
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Kapitola dvacátá druhá

ash, syn Omegův, se znovu narodil s výkřikem, který 
se mu prodral z hrdla.L

Vrátil  se  na  svět  ve  zmateném  třeštění  a stejně  jako 
před pětadvaceti lety: nahý, lapající po dechu a v krvi, jen 
tentokrát neměl tělo dítěte, ale dospělého muže.

Kratičký  okamžik  jasného  povědomí  rychle  pominul 
a nastoupilo utrpení. Cévy se naplnily kyselinou, jako by se 
uvnitř rozleptával. Přitiskl si ruce na břicho, hodil sebou na 
bok a na  prošlapanou  dřevěnou  podlahu  vyzvracel  černé 
žaludeční šťávy. Dávení ho zaměstnalo natolik, že neměl 
čas zjišťovat, kde je nebo co se stalo, ani proč z něj vychází 
sajrajt podobný vyjetému motorovému oleji.

Ve  víru  kolotající  dezorientace,  vysilujících 
žaludečních křečí a zaslepené paniky, již nedokázal zkrotit, 
se  ho  ujal  jakýsi  zachránce.  Něčí  ruka  ho  hladila  po 
zádech,  neustále  přejížděla  nahoru  a dolů,  a hřejivá  dlaň 
vpadla  do  rytmu,  jenž  utišil  bušící  srdce,  ulevil  hlavě 
a zklidnil  žaludek.  Sotva to bylo možné,  přetočil  se zase 
naznak.

Do  ohniska  zamlženého  zorného  pole  mu  vstoupila 
černá průsvitná postava. Měla nadpozemsky sličný obličej 
mladíka  krátce  po  dvacítce,  ale  zlovolnost  v temném 
pohledu dodávala jeho vzezření přízračnou děsivost.

Omega. To musí být Omega.
Je to Zlo, jež popisuje jeho náboženství, báje a pověsti 

i výchova.
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Lash  se  znovu  rozječel,  ale  temná  ruka  se  natáhla 
a jemně se dotkla jeho paže. Uklidnil se.

Jsem v bezpečí, pomyslel si Lash. Doma.
Mozek mu zatemnila hysterie. Není doma. Je… Tuhle 

sešlou místnost určitě v životě neviděl.
Tak kde, sakra, je?
„Uklidni  se,“  zašeptal  Omega.  „Na  všechno  si 

vzpomeneš.“
A vzpomněl si. Viděl před sebou šatnu ve výcvikovém 

středisku…  a Johna,  toho  zatracenýho  buzíka,  co  začal 
vyšilovat, když vyšlo najevo jeho intimní tajemství. Pak se 
spolu rvali,  dokud… Jasně, Qhuinn… Qhuinn mu prořízl 
hrdlo.

Kristepane… Dokonce cítil, jak dopadl na podlahu ve 
sprchách, na tvrdé, mokré dlaždičky. Znovu si vybavil ten 
neosobní  šok,  vzpomněl  si,  jak  si  držel  rukama  krk 
a zajíkal se, jako by se dusil, sevřela se mu hruď… a jeho 
krev… topil se ve své vlastní krvi… ale pak mu ránu někdo 
sešil a poslali ho na kliniku, kde…

Do háje… Zemřel,  je  to  tak? Doktor  ho vzkřísil,  ale 
nato definitivně zemřel.

„A díky tomu jsem tě našel,“ řekl Omega. „Tvá smrt 
pro mě byla jako světlo majáku.“

Ale proč by ho Zlo chtělo?
„Protože  jsi  můj  syn,“  prohlásil  Omega  zbožným, 

zkresleným hlasem.
Syn? Syn?
Lash zvolna zavrtěl hlavou. „Ne… ne…“
„Podívej se mi do očí.“
Jakmile  se  jejich  pohledy  setkaly,  Lash  uviděl  další 

výjevy,  které  se  střídaly,  jako  by  se  otáčely  listy 
v obrázkové  knize.  Příběh,  jenž  se  mu  odehrával  před 
očima, ho děsil, ale zároveň způsobil, že dýchal volněji. Je 
synem Zla. Jeho matkou je upírka, kterou Omega před více 
než  dvěma  desítkami  let  násilím  držel  právě  v tomhle 
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venkovském  stavení.  Po  narození  byl  odložený  na 
shromaždišti upírů, kteří ho našli a odnesli na Haversovu 
kliniku… kde ho po tajné výměně, o níž neví ani on sám, 
později adoptovala jeho rodina.

A teď se už jako dospělý vrátil ke svému otci.
Domů.
Jak se Lash potýkal  s možnými  důsledky své pozice, 

žaludek se mu sevřel hladem a prodloužily se mu špičáky.
Omega se s úsměvem ohlédl přes rameno. V odlehlém 

koutě  zanedbané  místnosti  stál  bezduchý vysoký  zhruba 
jako čtrnáctiletý kluk, krysí očka upřená na Lashe, drobnou 
postavu napjatou jako tělo stočeného hada.

„A teď ona služba,  již mi  poskytneš,“  oslovil  Omega 
zabijáka.

Zlo  natáhlo  tmavou  ruku  a pokynulo  chlapíkovi,  ať 
přistoupí blíž.

Místo aby se  bezduchý normálně pohyboval,  sunul se 
jako  celek,  jako  by  měl  ochromené  končetiny,  a jeho 
nepřirozeně  vzpřímené  tělo  se  vznášelo  těsně  nad 
podlahou. Ve vykulených bledých očích mu sídlil panický 
děs,  ale  Lash  myslel  na  jiné  věci  než  na  strach  muže, 
kterého mu Omega předhodil.

Jen  co  zachytil  sladkou  vůni,  posadil  se  a vycenil 
tesáky.

„Nakrmíš mého syna,“ oznámil Omega zabijákovi.
Lash nečekal na souhlas. Naklonil se, popadl chlapíka 

za zátylek a přitáhl si ho k trnoucím špičákům. Zakousl se 
hluboko  a dlouze  sál  krev  sladkou  jako  melasa  a stejně 
hustou.

Chutí  se  nepodobala  ničemu,  na  co  byl  zvyklý,  ale 
nasytila ho a dodala mu sílu, a o to šlo především.

Zatímco se krmil, Omega se dal do smíchu. Zprvu tiše 
a pak  hlasitěji,  až  se  dům  nakonec  otřásal  šíleným 
vražedným chechotem.
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Phury oklepal  cigaretu  o okraj  popelníku a zadíval  se  na 
dílo,  jež  vytvořil  perem.  Obrázek  byl  šokující,  a nejen 
svým obsahem.

Zároveň to byla nejlepší práce, jakou kdy zhotovil na 
papíru.

Ženská postava na smetanově bílém pozadí  ležela  na 
zádech na posteli  se saténovým povlečením, pod rameny 
a krkem nahloučené  naducané  polštáře.  Jednu  paži  měla 
nad  hlavou  a prsty  zapletené  do  vlasů.  Rukou  druhé, 
spuštěné podél těla, si zakrývala klín. Ňadra měla pevná, 
drobné  bradavky  vztyčené  a doslova  žádající  o polibek, 
ústa vybízivě pootevřená, nohy od sebe, jednu pokrčenou 
v koleni. Chodidlo prohnuté a prsty pevně stočené, jako by 
netrpělivě očekávala něco vrcholně příjemného.

Dívala se přímo na pozorovatele; přímo na Phuryho.
Perokresba nevznikla narychlo,  naopak se jí důkladně 

věnoval. Byla promyšlená a stíny pečlivě vyšrafované, aby 
zdůrazňovaly  půvabné  křivky  a upozornily  na  tajemná 
místečka  ženského  těla.  Výsledkem  bylo  trojrozměrné 
zosobnění sexu, nadcházejícího orgasmu a všeho toho, co 
by si muž přál od smyslné partnerky.

Znovu potáhl z cigarety a snažil se přesvědčit sám sebe, 
že to není Cormia.

Kdepak, není to ona… Není to žádná konkrétní žena, 
jen  složenina  sexuálních  přívlastků,  jichž  se  z důvodu 
celibátu  zřekl.  Ideál  ženy,  s níž  si  přál  zažít  sex  úplně 
poprvé. Tuhle ženu by byl miloval a všechna ta léta by se 
od ní krmil. Je to jeho vysněná milenka, která střídavě dává 
a přijímá,  někdy  něžná  a odevzdaná,  jindy  nenasytná 
a hříšná.

Není skutečná.
A rozhodně to není Cormia.
Spolu  s kouřem  vypustil  z úst  nadávku,  uspořádal  si 

erekci v pyžamových kalhotách a zadusil oharek.
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Jsou  to  jenom  kecy.  Lže  sám  sobě.  Protože  to  je  
Cormia.

Zalétl  zrakem  k medailonu  Primala  na  prádelníku. 
Vzpomněl  si  na rozhovor s Directrix  a znovu zasakroval. 
Výborně. Teď, když Cormia není jeho První družkou, se 
rozhodl, že ji chce. Typické.

„Prokristapána…“
Naklonil  se  k nočnímu  stolku,  smotal  si  další  joint 

a zapálil  ho.  S cigaretou  mezi  rty  začal  kreslit  břečťan, 
a sice od jejích rozkošných prstů u nohou. Jak přidával list 
po  listu  a zakrýval  kresbu,  měl  pocit,  jako  by  jí  svýma 
vlastníma rukama putoval po hladkých nohou a přes bříško 
až k pevným, vysoko posazeným ňadrům.

Představa, že ji hladí, ho pohltila natolik, že rozechvění, 
které  obvykle  provázelo  obalování  kresby  popínavými 
šlahouny,  se  dostavilo  až  ve chvíli,  kdy dospěl  k ženinu 
obličeji.

Ruka s perem mu znehybněla.  Opravdu je to Cormia, 
a nejen z části jako onehdy kresba Belly. Rysy ve tváři jsou 
zcela  jednoznačně  Cormiiny,  od  sklonu  očí  přes  kyprý 
horní ret po dlouhé husté vlasy.

A dívá se na něj. Touží po něm.
Panebože…
Phury  rychle  zahalil  břečťanem  obličej  a zhodnotil 

zničené  dílo.  Liány ji  skrývaly  úplně  celou,  ba  dokonce 
přesahovaly obrysy těla. Pohřbívaly ji, aniž se ocitla pod 
zemí.

V letmé retrospektivě mu v mysli vyvstala zahrada jeho 
rodičů,  jak  ji  viděl  naposledy,  když  se  vrátil,  aby  je 
pochoval.

Tu noc dodnes vidí naprosto zřetelně. A cítí především 
zápach dohořívajícího ohně.

Hrob,  který  vykopal,  byl  stranou  sídla  blíž  ke  zdi 
a v hustém  porostu  břečťanu  vypadal  jako  zející  rána. 
Uložil do něj oba rodiče, ale na hranici hořelo pouze jedno 
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tělo. Musel spálit matčiny ostatky. Když ji našel, rozklad 
už pokročil  do takového stadia,  že nebylo  možné vynést 
mrtvolu  ze  sklepa.  A tak  spálil,  co  z ní  zbylo,  přímo na 
místě, tam, kde skonala, a přitom odříkával posvátné verše, 
dokud  se  nezačal  dusit  kouřem a nemusel  vyběhnout  na 
vzduch.

Zatímco v jejím kamenném pokoji zuřil oheň, vzal otce 
a odnesl ho k hrobu. Jen co plameny spolkly všechno, co 
mohly  strávit,  Phury  smetl  zbylý  popel  a vsypal  ho  do 
velké  bronzové urny.  Bylo  ho požehnaně,  protože  spolu 
s tělem spálil matraci i lůžkoviny.

Urnu  uložil  vedle  tátovy  hlavy  a pak  rodiče  zasypal 
zeminou, již vykopal z jámy.

Nakonec  spálil  celý  dům.  Nezbylo  z něj  skoro  nic. 
Sídlo bylo prokleté a on si byl jistý, že ani vysoká teplota 
nestačila k tomu, aby vymýtila infekci smůly.

Poslední  myšlenka  na  odchodu  patřila  břečťanu. 
Upřímně  doufal,  že  pod  ním  co  nevidět  zmizí  zčernalé 
trosky zdí i základy.

Ovšem,  že  jsi  spálil  celý  dům, pravil  čaroděj  v jeho 
hlavě.  A nemýlil  ses: prokletí  jsi  tím nezažehnal.  Vysoké  
plameny neočistily ani tvé rodiče, ani tebe, že ne, příteli?  
Jen z tebe udělaly žháře a neúspěšného zachránce.

Phury  uhasil  cigaretu,  zmačkal  kresbu,  připevnil  si 
protézu a zamířil ke dveřím.

Přede mnou ani před minulostí neutečeš, připomněl mu 
čaroděj.  Jsme jako břečťan na té zahradě. Neustále jsme  
s tebou, obrůstáme tě a zakrýváme prokletí, jež tě provází.

Hodil kresbu do odpadkového koše a na chodbě málem 
porazil Fritze.

Komorník  včas  uskočil,  v rukou  mísu…  s hrachem? 
S hrachem namočeným ve vodě?

Na Cormiiny stavby, napadlo ho, když obsah nádoby, 
již sluha chránil pažemi, vyšplíchl na zem.
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Vzdor  jen  tak  tak  odvrácené  nehodě  se  Fritz  usmál, 
vrásčitý,  tvárný  obličej  zkřivený  širokou  šťastnou 
grimasou. „Jestli hledáte Vyvolenou Cormii, je v kuchyni 
u Posledního jídla se Zsadistem.“

Se Zsadistem? Proč je, sakra, se Zsadistem? „Oni tam 
jsou spolu?“

„Domnívám se,  že  pán  s ní  chtěl  v soukromí  hovořit 
o Belle.  Proto  se  věnuji  pochůzkám  v jiných  částech 
domu.“  Fritz  se  zakabonil.  „Jste  v pořádku,  pane?  Mohu 
pro vás něco udělat?“

Co takhle transplantaci mozku? „Ne, děkuju.“
Doggen se  uklonil  a zmizel  v Cormiině  pokoji  ve 

chvíli, kdy se ze vstupní síně ozvaly hlasy. Phury přistoupil 
k balkonu a naklonil se přes zábradlí zdobené pozlacenými 
listy.

U paty schodiště stál Wrath a Jane, jejíž hlas byl stejně 
přísný jako výraz její tváře.

„– techniku ultrazvuku. Vím, že to není dobrý nápad, 
protože nemáš rád, když se ti tady objeví někdo, kdo sem 
nepatří, ale nemáme jinou možnost. Byla jsem na klinice. 
Nejenže ho nepřijmou,  ale chtějí  vědět,  kde momentálně 
je.“

Wrath zavrtěl hlavou. „Proboha, nemůžeme ho jen tak 
přivézt –“

„Ale můžeme. Fritz pro něj zajede mercedesem. A než 
se  proti  tomu  ohradíš,  ráda  bych  ti  připomněla,  že  od 
loňského  prosince  docházejí  do  výcvikového  střediska 
nováčci. On nepozná, kde je. A pokud jde o glymeru, nikdo 
se nemusí dovědět, že je tady. Je ve vážném stavu, Wrathe. 
A já nechci, aby to tížilo Johnovo svědomí.“

Král  chvíli  polohlasně  nadával  a těkal  pohledem  po 
dvoraně, jako by potřeboval oči něčím zaměstnat, zatímco 
mu  mozek  usilovně  pracuje.  „Dobře.  Domluv  s Fritzem 
odvoz.  Další  vyšetření  a případnou  operaci  mu  můžeš 
udělat  v rehabilitační  místnosti  ve výcvikovým středisku. 
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Ale potom odsud co nejdřív vypadne.  Na názor  glymery 
kašlu,  bojím se  precedentu.  Nechci,  aby se ze  sídla  stal 
hotel.“

„Rozumím.  A ještě  něco.  Musím  Haversovi  pomoct. 
Dát do kupy novou kliniku a současně se starat o pacienty 
je nad jeho síly. To znamená, že tady pár dní nebudu.“

„Vishous proti bezpečnostnímu riziku nic nenamítá?“
„Nic mu do toho není a tobě to říkám jen ze slušnosti.“ 

Jane se nevesele zasmála.  „Takhle se na mě nedívej. Už 
jsem mrtvá. Bezduší mě nemůžou zabít podruhý.“

„To vůbec není k smíchu.“
„Když  máš  v domě  doktora,  musíš  si  zvyknout  na 

šibeniční humor.“
Wrath  se  krátce  zasmál.  „Jsi  ostrá.  Není  divu,  že  tě 

Vishous zbožňuje.“  Vzápětí  král  zvážněl.  „Ale  aby bylo 
jasno, tady jsem šéfem já. Sídlo a všichni v něm podléhají 
mým rozkazům.“

Jane se usmála. „Strašně mi připomínáš Mannyho.“
„Koho?“
„Mého nadřízeného  v Nemocnici  u svatého  Františka. 

Vy dva byste si skvěle rozuměli. Nebo taky ne.“ Lékařka 
položila  průsvitnou  ruku  na  královo  hustě  tetované 
předloktí. Jakmile se ho dotkla, zhmotnila se od hlavy po 
paty.  „Wrathe,  nejsem  pitomá  a neudělám  žádnou 
nepředloženost.  Tobě i mně jde o totéž – aby všichni byli 
v bezpečí,  včetně  příslušníků  vašeho  druhu,  kteří  tady 
nebydlí.  Nikdy nebudu pracovat pro tebe ani pro někoho 
jiného,  protože  to  nemám  v povaze.  Ale  chci  s tebou 
spolupracovat. Je to jasné?“

Z Wrathova úsměvu čišel hluboký obdiv. Načež krátce 
přikývl  v gestu,  které  se  v královské  řeči  těla  možná 
vzdáleně blížilo úkloně. „To snad vydejchám.“

Když  Jane  vykročila  k podzemnímu  tunelu,  Wrath 
vzhlédl k Phurymu.

Nic však neřekl.
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„To jste mluvili o Lashovi?“ zeptal se Phury v naději, 
že se pohřešovaný mladík našel.

„Ne.“
Phury  čekal  upřesnění,  ale  když  se  král  otočil 

a dlouhými, rozvážnými kroky začal stoupat po schodech, 
bylo jasné, že se uspokojivější odpovědi nedočká.

Je to záležitost Bratrstva, pomyslel si Phury.
Bývala  by  byla  i tvoje, upozornil  ho  laskavě čaroděj. 

Kdybys neztratil rozum.
„Zrovna  jsem  tě  hledal,“  zalhal  Phury  a vyšel  králi 

vstříc.  Neoficiální  hlášení  o posledních  událostech  na 
klinice  už  podle  všeho  podávat  nemusí.  „Co  nevidět  se 
tady objeví dvě z Vyvolených. Přijdou za mnou.“

Wrathovo  obočí  kleslo  za  obroučky panoramatických 
brýlí. „Takže jsi dokončil obřad s Cormií… Neměl by ses 
s těmi ženskými scházet na Druhý straně?“

„Už se na tom pracuje.“ Další lež jako věž.
Král si založil paže na prsou. „Doneslo se mi, že dneska 

v noci na klinice jsi zaválel. Díky.“
Phury nasucho polkl.
Bratrům  král  zásadně  neděkuje  za  to,  co  udělali, 

protože  je  to  jejich  povinnost  a práce  nabytá  dědickým 
právem.  Mohou si  vysloužit  pochvalu  za  to,  že  si  vedli 
dobře, nebo účastné silácké vtipkování v případě, že jsou 
nepěkně zranění… ale nikdy projev díků.

Phury si odkašlal.  Nedokázal říct  rádo se stalo, a tak 
zamumlal:  „Hlavní  zásluhu  má  Zsadist…  a taky  Rehv, 
který se k tomu náhodou nachomýtl.“

„Jo.  Rehvengeovi  musím  taky  poděkovat.“  Wrath 
vykročil ke své pracovně. „Ten symphath je nám tu a tam 
užitečný.“

Phury  se  díval,  jak  se  dvojité  dveře  pomalu  zavírají 
a bledě modrá místnost za nimi mu mizí ze zorného pole.
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Když  se  otočil  k odchodu,  jeho  pohled  zachytil 
vznešené stropní fresky ve vstupní síni, zpodobňující hrdé 
a čestné válečníky.

On je teď milenec, ne válečník, je to tak?
Tak, tak, potvrdil čaroděj.  A vsadím se, že ti sex půjde  

stejně mizerně jako válčení. A teď běž za Cormií a pověz jí,  
že  ji  máš  tak  rád,  žes  ji  pro jistotu  dal  k ledu.  A pěkně  
zpříma jí řekni, že budeš spát s jejími sestrami. Se všemi.  
S každičkou z nich.

Jen utíkej. A všechno jí to vyklop.
Zatímco si čaroděj vedl svou, Phury seběhl do přízemí, 

vešel  do  biliárového  salonku,  z baru  vzal  láhev  vermutu 
Martini  &  Rossi  a půllitrovku  ginu  Beefeater.  Sáhl  pro 
sklenici oliv a sklenku na martini a…

Krabička párátek mu připomněla Cormii.
Vracel  se do své ložnice s pomyšlením,  že má strach 

být sám, ale že mu týž strach brání být s kýmkoli jiným.
Věděl  jen  to,  že  existuje  jediný  způsob,  jak  umlčet 

čaroděje, a byl odhodlaný dovést svůj plán do konce.
Dokud neupadne do bezvědomí.
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Kapitola dvacátá třetí

garsonce  za  svou  kanceláří  v ZeroSum  se  Rehv 
většinou moc rád nezdržoval. Ale po noci jako tahle 

neměl chuť jet za město do bezpečného domu, kde bydlí 
jeho  matka,  a v tuhle  chvíli  není  vhodný  ani  střešní  byt 
s prosklenými místnostmi ve čtvrti Commodore.

V

Xhex pro něj přijela na kliniku a na zpáteční cestě mu 
jaksepatří vytmavila, že ji nepřivolal k té rvačce. Doporučil 
jí,  ať  podobné  nápady  vyžene  z hlavy,  protože  jeden 
poloviční  symphath zapletený do záležitostí  bratrů je víc 
než dost.

Nehledě na to, že nemocnice ji znervózňují. Nejprve jí 
barvitě  vylíčil  útok  bezduchých a pak  ji  ujistil,  že  ho 
Havers prohlédl  a předepsal  mu nějaké léky.  Byla  to lež 
a ona to samozřejmě poznala, ale naštěstí mělo brzy svítat 
a nebyl  čas,  aby si  to  spolu  vyjasnili.  Mohla  sice  zůstat 
v garsonce  a pokračovat  v hádce,  ale  Xhex  se  za  všech 
okolností musí vrátit k sobě domů. Děj se co děj.

Rehvovi vrtalo hlavou, co nebo kdo na ni doma čeká.
Vešel do koupelny v sobolím kožichu, přestože podle 

údaje  na  regulačním  ventilu  měl  topení  puštěné  na 
maximum. Pustil  horkou vodu a čekání na parní lázeň si 
krátil  myšlenkami  na  to,  co  se  seběhlo  na  klinice.  Střet 
s bezduchými mu dodal sílu. Boj je pro něj totéž jako nový 
oblek z krejčovské dílny Toma Forda: dokonale mu sedne 
a předvádí se v něm s pýchou. Kromě toho ho potěšilo, že 
ovládl své vlastnosti symphatha a nezviklalo ho ani lákadlo 
v podobě prolité krve zabijáků.
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Zkrátka a dobře je jednička.
Když ho zahalila pára, přiměl se svléknout plášť, oblek 

od Versaceho a růžovou košili.  Oděv byl  totálně zničený 
a kabát na tom nebyl o moc líp. Hodil svršky na hromadu; 
později je dá vyčistit a spravit.

Do  sprchového  koutu  procházel  kolem  vysokého 
zrcadla  nad  několika  skleněnými  umyvadly.  Otočil  se 
k němu a přejel si rukama po pěticípých hvězdách na hrudi. 
Pak dlaně spustil níž a uchopil do nich penis.

Po  tom  všem,  co  má  dneska  za  sebou,  by  byl  sex 
příjemnou  uvolňující  tečkou.  Možná  by  stačila 
profesionální ruční práce.

Jak  potěžkával  své  pohlaví  v rukou,  nemohl  si 
nevšimnout,  že  po  bezpočtu  vpichů  vypadá  jeho  levé 
předloktí jako propasírované mlýnkem na maso.

Vedlejší účinky jsou zkrátka svinská věc.
Postavil  se  pod proud vody.  Že  je  horká,  poznal  jen 

díky  mléčně  bílému  vzduchu  prosycenému  párou 
a souhlasné  reakci  svého  vnitřního  termostatu.  Kůže  mu 
žádný vjem neposkytla. Nevěděl, s jakou silou mu sprška 
dopadá na ramena, ani že mýdlo, jímž si přejíždí po těle, je 
hladké  a kluzké,  ani  že  jeho  dlaň,  jíž  si  smývá  pěnu 
stékající do kanálku, je silná a široká.

Mydlil  se  a oplachoval  déle,  než  bylo  nezbytné. 
Nesnesl,  aby si  šel  lehnout  byť  sebeméně upocený nebo 
špinavý,  ale  především  potřeboval  nějaký  důvod,  proč 
sprchování protahovat. Je to jeden z mála okamžiků, kdy je 
mu opravdu teplo, a šok po opuštění vyhřáté koupelny je 
vždycky zatraceně nepříjemný.

Deset  minut  nato  ležel  mezi  prostěradly  ve  své 
prostorné posteli, silnou norkovou přikrývku přitaženou až 
k bradě jako děcko. Když ustoupil vnitřní chlad, který ho 
rozrazil  při utírání ručníkem, zavřel oči a vůlí pozhasínal 
světla.
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Jeho klub za zdmi  vyztuženými  ocelovými  panely je 
touhle dobou prázdný. Holky už jsou dávno doma, protože 
většina  z nich  má  děti.  Barmani  a sázkaři  si  někde 
vychutnávají  pozdní  večeři  nebo  odpočívají.  Podivínská 
partička jeho oficiálních dealerů sleduje reprízy dílů seriálu 
Star Trek: Příští generace. A dvacetičlenná úklidová četa 
vysmýčila  podlahy,  uklidila  stoly,  záchody  s umývárnou 
i kóje pro hosty, svlékla stejnokroje a míří na další šichtu.

Líbí se mu, že je tady sám. Nestává se to často.
Když  mu  zazvonil  telefon,  zaklel  a uvědomil  si,  že 

ačkoli je sám, kdokoli ho může kontaktovat po telefonu.
Vyprostil  ruku zpod přikrývky a přijal  hovor.  „Xhex, 

jestli  chceš  pokračovat  v tý  hádce,  nech  to  laskavě  na 
zítřek –“

„To není Xhex, symphathe.“ Zsadistův hlas nepřístupný 
jako nedobytný trezor. „Volám kvůli tvý sestře.“

Rehv se posadil, aniž vnímal, že se mu přikrývka svezla 
z těla. „Co se děje?“

Poté, co ukončil rozmluvu se Zsadistem, si zase lehl. 
Takhle nějak musí  být člověku, který je přesvědčený, že 
má infarkt, ale vyjde najevo, že to jsou jen zaražené větry: 
uchlácholený, ale pořád s bolestmi.

Bella  je  v pořádku.  Prozatím.  Zsadist  se  mu  ozval 
v souladu s jejich předešlou oboustrannou dohodou. Rehv 
slíbil, že se do toho nebude plést a vyzvídat, ale chce mít 
zprávy o jejím stavu.

Těhotenství u žen jeho druhu je zatraceně záludné.
Znovu  si  přitáhl  přikrývku  k bradě.  Měl  by  zavolat 

matce  a ujistit  ji,  že  na  téhle  frontě  se  nic  výjimečného 
neděje, ale udělá to později. Určitě už je v posteli a nemá 
smysl,  aby se  celý  den domýšlela,  co by se bývalo  stát 
mohlo.

Bože, Bella… jeho milovaná Bella. Už není jeho malá 
sestřička, ale shellan jednoho z bratrů.

Jejich vzájemný hluboký vztah byl odjakživa složitý.
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Částečně vinou jejich povah, ale  také proto,  že Bella 
netuší, kým je. Nemá ponětí ani o minulosti jejich matky, 
neví, co zabilo otce.

Přesněji kdo.
Rehv vraždil, aby svou sestru chránil, a kdyby to měl 

udělat  znovu,  ani  vteřinu  by  neváhal.  Pokud  si  dobře 
vzpomíná,  Bella  byla  jedinou  čistou  duší,  kterou  kdy 
v životě poznal. A chtěl, aby taková zůstala navždy. Život 
s ní však měl jiné plány.

Aby se vyhnul vzpomínkám na její únos  bezduchými, 
za  který  dodnes  přičítá  vinu  sobě,  vybavil  si  jednu 
z nejživějších scén. Bylo to rok potom, co se ujal vedení 
domácnosti a pohřbil otce. To bylo Belle sedm let.

Rehv vešel do kuchyně. Bella jedla z misky kukuřičné 
lupínky, seděla u stolu na vysoké židli, a protože nedosáhla 
nohama na zem, komíhala jimi ve vzduchu. Měla na nich 
růžové pantofle – ty,  které  neměla  ráda,  ale  musela  si  je 
vzít,  protože  její  oblíbené  tmavomodré  potřebovaly 
vyčistit – a  na  sobě  flanelovou  noční  košili  s proužky 
žlutých růžiček proložených modrou a růžovou linkou.

Byl  na  ni  kouzelný  pohled:  dlouhé  hnědé  vlasy 
splývající  po  zádech,  mrňavé  růžové  pantofle  a čelo 
zakaboněné v soustředění, s nímž honila lžící na dně misky 
posledních pár lupínků.

„Proč  se  na  mě  díváš,  kohoute?“  pípla  a zhoupla 
nohama dopředu a dozadu.

Usmál se. Už tenkrát nosil číro a ona byla jediná, kdo si 
troufl  dát  mu  posměšnou  přezdívku.  A on  ji  za  to 
zbožňoval ještě víc. „Jen tak,“ odpověděl.

Samozřejmě  to  byla  lež.  Jak  kroužila  lžící  v mléce 
plném  cukru,  myslel  na  to,  že  tenhle  mírumilovný, 
poklidný okamžik stojí za všechnu krev, již chladnokrevně 
a neúprosně prolil.
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Bella se s povzdechem zadívala na krabici s cereáliemi, 
stojící  naproti  stolu  na  kuchyňském  pultu.  Nohy  jí 
znehybněly, tichý svist pantoflí o trnož židle utichl.

„Na  co  koukáte,  madam  Bello?“  Když  hned 
neodpověděla, stočil zrak k postavičce tygra na krabici. Jak 
mu myslí prolétly výjevy s jeho otcem, klidně by se vsadil, 
že ona vidí to samé.

Pak hlesla: „Můžu si přidat, jestli chci. Možná…“
Z tichého  hlásku  zaznívala  nejistota,  jako  by  Bella 

nořila nohu do rybníka, kde mohou být pijavice.
„To víš, že jo, Bello. Můžeš sníst, kolik chceš.“
Ze  židle  ale  nevyskočila.  Zůstala  ostražitě  sedět  po 

způsobu  dětí  a zvířat,  jen  dýchala  rychleji  a smysly 
prozkoumávala okolí, jestli jí nehrozí nebezpečí.

Rehv se nepohnul. Ačkoli by jí krabici ochotně přinesl, 
věděl, že v těch růžových pantoflích musí sama přejít po 
nablýskané  podlaze  z třešňového  dřeva,  vzít  krabici 
s tygrem Tonym a postavit ji na stůl. Sama ji musí naklonit 
a do  teplého  mléka  v misce  nasypat  další  porci  lupínků. 
Musí sáhnout pro lžíci a pustit se do jídla.

Musí si být vědoma toho, že v domě není nikdo, kdo by 
ji káral za přídavek jídla a potažmo za to, že má ještě hlad.

Na tohle  byl  jejich otec  machr.  Tak jako řada  mužů 
jeho generace byl ten mizera přesvědčený, že ženy glymery 
se musí „udržovat“. Neustále opakoval, že tuk na urozené 
ženě je jako prach usazený na drahocenné soše.

Na jejich matku byl ještě přísnější.
V nastalém  tichu  Bella  sklopila  oči  do  mléka 

a promíchala ho lžící.
Rehva napadlo, že to neudělá, a mít otce po ruce, bez 

dlouhých  průtahů  by ho  zabil  znovu.  Jeho  sestřička  má 
pořád strach.

Ale ona položila lžíci na talíř pod miskou, sklouzla ze 
židle  a v té  své  rozkošné  noční  košili  vykročila  přes 
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kuchyň. Nepodívala se na něj. Snad se ani nepodívala na 
pestrou karikaturu tygra, když vzala krabici.

Byla vyděšená. Byla odvážná. Malá a zarputilá.
V tu  chvíli  mu  výjev  zčervenal,  ale  ne  proto,  že  se 

hlásila  o slovo jeho povaha  symphatha.  Když  se v misce 
ocitla druhá porce kukuřičných lupínků, musel odejít. Řekl 
jí něco povzbudivého, ale nic konkrétního, rychle vyšel na 
chodbu a zamkl se na záchodě.

Kde o samotě proléval krvavé slzy.
Ta  chvíle  v kuchyni  s tygrem  Tonym  a druhými 

Bellinými  pantoflemi  mu  potvrdila,  že  jednal  správně: 
souhlas s vraždou, kterou spáchal, dostal ve vteřině, kdy si 
jeho  milovaná,  zbožňovaná  malá  sestřička  odnášela  ke 
stolu krabici s lupínky.

Rehv  se  odtrhl  od  minulosti  a pomyslel  na  Bellu 
v přítomnosti:  na  dospělou  ženu  s mocným  partnerem 
a s dítětem v lůně.

V boji se zloduchem, který ji teď ohrožuje, jí její bratr 
pomoct  nemůže.  Neexistuje  žádný  hrob,  kam  by  mohl 
hodit zbité a zkrvavené zbytky osudu. Před touhle stvůrou 
ji nezachrání.

Čas ukáže. Nic jiného se nedá dělat.
Až do toho únosu ho nenapadlo,  že by mohla zemřít 

dřív než on. Během těch strašlivých šesti týdnů, kdy ji ten 
zabiják  držel  pod  zemí,  Rehv  nedokázal  myslet  na  nic 
jiného než na sled úmrtí v jejich rodině. Čekal, že nejdřív 
odejde  matka.  Ve  skutečnosti  začala  scházet  až  docela 
nedávno, nicméně tenhle jev je u upírů v pokročilém věku 
obvyklý  a věstí  brzký konec života.  Byl  přesvědčený, že 
potom  přijde  na  řadu  on  a že  dřív  nebo  později  dojde 
k tomu,  že  buď  někdo  odhalí  jeho  povahu  symphatha, 
uspořádá  na  něj  hon  a nechá  ho  převézt  do  kolonie  na 
severu státu,  anebo mu jeho vyděračka  zorganizuje  smrt 
způsobem obvyklým pro symphathy.

Tedy znenadání a ďábelsky kreativně –
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Jako  naschvál  vydal  jeho  mobil  melodický  akord. 
Podruhé. Ještě jednou.

Věděl, kdo volá, aniž se podíval na displej. Tak totiž 
funguje vzájemné spojení mezi symphathy. My o ďáblu…, 
pomyslel si a přijal hovor své vyděračky.

Když  ho  ukončil,  měl  na  následující  večer 
naplánovanou schůzku s princeznou.

Tolik štěstí najednou.

Qhuinnovi  se  zdálo,  že  je  v Disneylandu  a podniká 
dlouhou jízdu se spoustou padáků a stoupání. Což je divné, 
protože  horskou  dráhu  viděl  jen  v televizi.  Koneckonců 
ten,  kdo  jaksi  nesnáší  denní  světlo,  si  o ní  stejně  může 
nechat jenom zdát.

Sotva ta praštěná jízda skončila a on otevřel oči, zjistil, 
že je na ošetřovně, která slouží zároveň jako rehabilitační 
místnost… a je ve výcvikovém středisku Bratrstva.

Díkybohu.
Pravděpodobně dostal při tréninkovém souboji ránu do 

hlavy  a ten  malér  s Lashem,  záležitost  se  svou  rodinou 
a stráží cti, které velí jeho vlastní bratr, byla jen zlý sen. To 
je úleva –

Objevila se před ním tvář doktorky Jane. „Ahoj… vítej 
zpátky.“

Qhuinn zamrkal a zakašlal. „Kde… jsem byl?“
„Trochu ses prospal.  A já jsem ti  zatím pospravovala 

slezinu.“
Do háje. Tak to nebyly halucinace. Opravdu se to stalo. 

„Jsem… v pořádku?“
Doktorka mu položila ruku na rameno. Její dlaň hřála 

a byla těžká, přestože zbytek těla měla průsvitný. „Zvládl 
jsi to na výbornou.“

„Břicho mě  pořád bolí.“  Zvedl  hlavu a zadíval  se  na 
nahou hruď a široký obvaz kolem pasu.

270



„Spíš  by  bylo  divné,  kdyby  nebolelo.  Ale  určitě  rád 
uslyšíš, že se k Blayovi můžeš vrátit už za hodinu. Operace 
měla  učebnicový  průběh a už  se začínáš  zotavovat.  Mně 
denní světlo nevadí, a kdybys mě potřeboval, za chviličku 
budu u tebe. Blay ví, na co má dávat pozor, a dala jsem mu 
pro tebe nějaké léky.“

Qhuinn  zavřel  oči,  přemožený  úchylnou  směsicí 
smutku a radosti.

Zatímco  se  pokoušel  vzchopit,  doktorka  Jane  řekla: 
„Blayi, jestli chceš, můžeš sem –“

Qhuinn  zavrtěl  hlavou  a odvrátil  ji.  „Potřebuju  být 
chvíli sám.“

„Určitě?“
„Ano.“
Jakmile  se  dveře  tiše  zavřely,  položil  si  na  obličej 

třesoucí se ruku. Sám… jasně, je sám. A nejen proto, že 
v místnosti s ním nikdo není.

V okamžiku, kdy si myslel, že těch předešlých dvanáct 
hodin byl jenom sen…

Bože, co si počne? Jaký bude zbytek jeho života?
Před  očima  mu  vyvstala  vidina,  již  spatřil,  když 

přicházel  do Stínu.  Možná těmi  zatracenými  dveřmi  měl 
přece jen projít nehledě na to, co viděl. Rozhodně by se tím 
leccos usnadnilo.

Chvíli – nebo  spíš  půldruhou  hodinu – se 
vzpamatovával.  Pak  zavolal  pokud  možno  silným 
a nerozkolísaným  hlasem:  „Jsem  připravenej!  Můžeme 
jet.“
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Kapitola dvacátá čtvrtá

ům  může  být  prázdný,  i když  je  v něm  plno  lidí. 
Hřejivé pomyšlení.D

Zhruba  hodinu  před  rozedněním  obešel  Phury  další 
z mnoha rohů v sídle a musel se zachytit zdi, aby neztratil 
rovnováhu. Nebyl sám v pravém slova smyslu. Byl s ním 
Dráp, Bethin černý kocour a nedílná součást domácnosti. 
Pružně našlapoval po jeho boku a dohlížel na něj. Už ho 
nesledoval jen z povzdálí, protože někdy v průběhu svého 
bezcílného bloudění se propadl na druhé místo a nechal se 
kocourem vést.

Jakákoli  vedoucí  pozice  byla  nad  jeho  síly.  Měl  tak 
vysoké  procento  alkoholu  v krvi,  že  si  stěží  dokázal 
vyčistit  zuby.  K tomu  je  třeba  přidat  otupující  účinek 
bezmála stohu kuřiva.

Kolik toho vyhulil? Kolik toho vypil?
Teď  je…  Nemá  ponětí,  kolik  je  hodin.  Ale  každou 

chvíli bude jistě svítat.
Vždyť je to jedno. Pokoušet se odhadnout, co všechno 

do  sebe  při  tom  flámu  dostal,  by  byla  ztráta  času. 
S ohledem  na  to,  jak  má  zatemněný  mozek,  stejně  by 
nedokázal  napočítat  víc  než  do  deseti  a mimo  to  si 
nedokáže ani vzpomenout, jakou měl hodinovou spotřebu 
alkoholu  a jointů.  S jistotou  věděl  jen  to,  že  z ložnice 
odešel,  jakmile  mu došel gin.  Původně si chtěl  dojít  pro 
další  láhev, ale pak se dal do party s Drápem a společně 
bloumali po chodbách.

Celkem  vzato  by  touhle  dobou  měl  ležet  na  posteli 
v bezvědomí.  Má  v sobě  tolik  jedu,  že  to  na  výpadek 
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smyslů  bohatě  stačí – a  přesně o to  koneckonců usiloval. 
Potíž je, že navzdory samoléčbě je nervózní jak pes a má 
plnou  hlavu  Cormiiny  situace,  odpovědnosti  vůči 
Vyvoleným, útoku na kliniku a Bellina těhotenství.

Ještě že čaroděj je relativně tichý.
Phury namátkou otevřel dveře ve snaze zjistit, kam ho 

kocour vede. Ovšem. Kdyby šel dál, dostane se na území 
doggenů,  do rozlehlého křídla  obývaného služebnictvem. 
A to by byla chyba. Kdyby ho někdo načapal, že se tam 
potuluje,  Fritz by utrpěl panický šok v domnění,  že jeho 
podřízení nevykonali své povinnosti dostatečně svědomitě.

Odbočil vpravo a signál z mozku mu naléhavě sděloval, 
že je nejvyšší čas na další dávku červeného kouře. Už se 
chtěl  otočit  a vrátit  zpátky,  když  k němu  zadním 
schodištěm  dolehly  zvuky  ze  třetího  podlaží.  Někdo  je 
v promítacím  sále…  a to  znamená,  že  by  se  měl  co 
nejrychleji  ztratit,  protože  kdyby  narazil  na  některého 
z bratrů, bylo by to oboustranně rozpačité.

Obrátil  se  směrem,  odkud přišel,  když  vtom zachytil 
vůni jasmínu.

A strnul. Cormia…
V kinosále je Cormia.
Dopadl  zády  na  stěnu,  promnul  si  dlaněmi  obličej 

a vzpomněl si na erotickou kresbu, kterou zahodil do koše. 
A na erekci, kterou měl při kreslení.

Dráp zamňoukal  a zamířil  rovnou ke dveřím do sálu. 
Když  se ohlédl,  jako by jeho zelené  oči  říkaly:  No tak,  
kámo, jdi nahoru.

„Nemůžu.“ Spíš neměl bych.
Dráp to ignoroval. Způsobně se posadil, ocásek ovinul 

kolem tlapek a jeho špičkou pocukával nahoru a dolů, jako 
by čekal, až ho Phury poslechne.

Phury vyzývavě zabodl zrak do kocourových očí,  ale 
ten, kdo zamrkal jako první, byl on.
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Vzdal  souboj  a prohrábl  si  rukou  vlasy.  Upravil  si 
černou košili  a povytáhl  smetanově  bílé  kalhoty.  Sice  je 
dočista namol, ale aspoň vypadá jako pravý džentlmen.

Drápa výjev zjevně uspokojil, pomalu vstal a vzdaloval 
se ode dveří. Když míjel Phuryho, otřel se mu o nohu, jako 
by jeho rozhodnutí chválil.

Sotva  kocour  zmizel  v chodbě,  Phury  otevřel  dveře 
a položil  střevíc  od Gucciho na  první  schod.  Pak pohyb 
zopakoval.  A znovu.  Pro  větší  stabilitu  se  přidržoval 
mosazného  zábradlí  a při  zdolávání  stupňů se  snažil  své 
jednání něčím ospravedlnit.  Žádná omluva ho nenapadla. 
Když někdo nedokáže ani vymáčknout zubní pastu z tuby, 
rozhodně by neměl přijít  do styku s Vyvolenou, která už 
oficiálně  není  jeho,  ale  po které touží  tolik,  že má svou 
mužnou výbavu v pohotovosti, kdykoli si na ni vzpomene.

Zejména s ohledem na to, co jí musí oznámit.
Vystoupal na vrchol schodiště, obešel roh a zadíval se 

přes pozvolna klesající řady sedadel. Cormia seděla úplně 
vpředu,  bílé  roucho  zřasené  kolem  nohou.  Obrazy  na 
plátně se rychle střídaly, jak přetáčela úsek filmu.

Nadechl  se.  Voní  přenádherně…  a z kdovíjakého 
důvodu je dnes v noci vůně jasmínu obzvlášť silná.

Přetáčení ustalo a Phury vzhlédl k obrovské obrazovce. 
Bože… můj…

Vždyť  je  to…  milostná  scéna.  Patrick  Swayze 
a Jennifer Grey se spolu muchlují na posteli. Hříšný tanec.

Cormia se předklonila v křesle a na obličej jí dopadlo 
světlo  z plátna.  Očima  hltala  výjev  před  sebou,  rty 
pootevřené a jednu ruku položenou na hrdle. Dlouhé světlé 
vlasy jí splývaly přes rameno a dotýkaly se kolene.

Phuryho  tělo  se  napjalo  a jeho  ztvrdlý  penis  vyrazil 
proti precizním záhybům na předním díle kalhot od Prady. 
Jeho hormony nedokázal ztišit ani opar červeného kouře.

Ale  nevzrušily  ho  obrázky  na  plátně.  Touhu  v něm 
podnítila Cormia.
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Znovu ji viděl, jak se od něj krmí, znovu cítil její tělo 
pod svým. A ďáblík sobecké ješitnosti mu našeptával, že je 
přece  Primal,  takže  pravidla  stanoví  on.  Ačkoli  se 
s Directrix dohodl, že si zvolí jinou První družku, mohl by 
být  s Cormií,  kdyby  chtěl  a pokud  by  k tomu  ona 
svolila – až na to,  že z hlediska rituální  tradice  by jejich 
spojení nemělo stejnou váhu.

I když si vybere jinou Vyvolenou, aby završil Primalův 
iniciační obřad, pořád může sestoupit po mělkých stupních 
v sále, kleknout si před Cormii a vyhrnout jí šaty k bokům. 
Může  jí  přejíždět  dlaněmi  po  hladkých  stehnech, 
roztáhnout  jí  nohy  a zabořit  mezi  ně  hlavu.  A jen  co  ji 
důkladně vzruší ústy a jazykem, může –

Phury zaklonil hlavu. Podobné myšlenky mu rozhodně 
nepomůžou. Nadto v životě nic takového neprováděl, proto 
v podstatě ani neví, co přesně má dělat.

Nicméně  jistou  představu  má.  Když  si  poradí 
s kopečkem zmrzliny, lízání a sání by se použít dalo. Třeba 
i něžné okusování.

Krucinál.
Protože jediným důstojným řešením byl odchod, otočil 

se zase ke dveřím. Jestli zůstane, neudrží se a vrhne se na 
ni.

„Milosti?“
Cormiin hlas zmrazil  jeho kroky i srdce.  A povzbudil 

jeho penis.
Ze zdvořilosti své pohlaví upozornil, že i kdyby řekla 

cokoli,  neznamená to pozvání mezi své nohy a do svého 
klína ani souhlas s realizací jeho praštěných fantazií.

Krucinál.
Kinosál mu připadal zhruba stejně velký jako krabice 

od bot. „Milosti… potřebuješ něco?“
Opovaž se otočit.
Phury se ohlédl přes rameno.  Jeho planoucí žluté oči 

tlumeně ozářily opěradla sedadel. V ohnisku jeho pohledu 
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byla  Cormia,  ve  vlasech  odraz  paprsků  a pableskování, 
vytvořené jeho naléhavou touhou po jejím těle.

„Milosti…,“ zašeptala.
„Na co se díváš?“  zeptal  se  tichým hlasem,  přestože 

podle výjevu na plátně to bylo zřejmé.
„To… Ten film mi  vybral  John.“  Chvíli  se  potýkala 

s ovladačem, než obraz znehybněl.
„Nemyslím film, Cormie, ale tu scénu.“
„Aha…“
„Tu scénu, kterou sis vybrala… sleduješ pořád dokola. 

Je to tak?“
Její odpověď byla sotva slyšitelná. „Ano… sleduju.“
Bože,  jak je krásná,  když se k němu otáčí  v křesle… 

Velké  oči,  plné  rty,  všude  kadeře  světlých  vlasů,  vůně 
jasmínu vyplňující prostor mezi nimi.

Je vzrušená, napadlo ho. Proto je její obvyklá vůně tak 
intenzivní.

„Proč  tuhle  scénu?“  dotíral  na  ni.  „Proč  sis  vybrala 
právě tuhle scénu?“

Čekal  na  odpověď s tělem napjatým a erekcí  tepající 
v rytmu srdce. To, co mu pulzuje v těle, vůbec nesouvisí 
s rituály,  povinností  ani  odpovědností.  Je  to  vidina 
přímočarého,  drsného  sexu,  po  kterém  budou  oba 
vyčerpaní,  zpocení  a pravděpodobně  i malinko  potlučení. 
A aby  se  znemožnil  ještě  víc,  bylo  mu  jedno,  že  je 
vzrušená díky tomu, na co se dívá. Co na tom, že on s tím 
nemá  nic  společného?  Chce,  aby  svou  touhu  vybila  na 
něm… Aby ho vysílila  natolik,  že  se  nedokáže  pohnout 
a jeho vždy připravená výbava totálně zvadne.

„Proč sis vybrala tu scénu, Cormie?“
Elegantní ruka jí znovu zabloudila k hrdlu. „Protože… 

si přitom vzpomenu na tebe.“
Phury  chraplavě  vydechl.  Nepředpokládal,  že  řekne 

něco takového. Povinnost je jedna věc, ale ona se netváří 
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jako žena, která chce stůj co stůj dodržet tradici. Chce sex. 
Možná ho dokonce potřebuje. Stejně jako on.

A chce ho s ním.
Phury  se  k ní  pomalu  otočil.  Z ničeho  nic  byly  jeho 

pohyby  naprosto  koordinované  a otupělost  po  červeném 
kouři a alkoholu byla rázem ta tam.

Zmocní se jí. Tady a teď.
Vykročil po nízkých stupních s odhodláním vzít si to, 

co mu patří.

Cormia  vstala  z křesla,  oslněná  pronikavým  svitem 
Primalových očí. Blížil se k ní jako obrovský stín a mělké 
schody bral po dvou. Zastavil se necelý půlmetr před ní. 
Opojně voněl příjemným kouřovým parfémem a kořením.

„Díváš se na to, protože si přitom vzpomeneš na mě,“ 
opakoval hlubokým, zastřeným hlasem.

„Ano…“
Zvedl ruku a dotkl se jejího obličeje. „A na co myslíš?“
Sebrala odvahu a vyhrkla slova, která nedávala smysl. 

„Myslím na… určité pocity, které ve mně vzbuzuješ.“
Jeho smyslný smích znásobil její rozechvění. „Pocity… 

A kde  přesně  mě  cítíš?“  Špičky  jeho  prstů  jí  sklouzly 
z tváře a přes krk ke klíční kosti. „Tady?“

Ztěžka  polkla,  ale  než  mohla  odpovědět,  stačil  jeho 
dotek  doputovat  přes  rameno  dolů  po  paži.  „Nebo  snad 
tady?“ Stiskl jí zápěstí a potom mu ruka sjela k jejímu pasu 
a stočila  se  dozadu,  na  bedra  a jemně  zatlačila.  „Možná 
přesně tady…“

Najednou ji oběma rukama popadl za boky, sklonil se jí 
k uchu a zašeptal: „Ale třeba o něco níž.“

Její  srdce  přetékalo  neznámým  vjemem,  který  ji 
rozehříval, stejně jako záře v jeho očích.

„Ano,“ přisvědčila. „Ale taky tady. Především… tady.“ 
Položila si jeho ruku na hruď, přímo na srdce.
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Strnul.  Změnu,  která  se  v něm odehrála,  cítila  i ona. 
Proud horké krve zchladl, plameny pohasly.

No  ovšem,  pomyslela  si.  Tím,  že  mu  vyjevila  své 
pocity, odhalila pravdu.

Přestože ji zná už dávno.
Primal  ustoupil  a prohrábl  si  nádherné  husté  vlasy. 

„Cormie…“
Posbírala důstojnost a narovnala ramena. „Pověz mi, co 

hodláš  dělat  s Vyvolenými?  Nebo  jsem to  konkrétně  já, 
s níž se nechceš spojit?“

Obešel ji a začal přecházet před obrazovkou. Na těle se 
mu  promítal  nehybný  obraz  Johnnyho  a Baby,  jak  leží 
těsně u sebe, a Cormia litovala, že neumí film vypnout. Její 
nohu  přehozenou  přes  Johnnyho  bok,  jeho  ruku,  jíž  ji 
pevně drží za stehno, zatímco ji tiskne k sobě – to všechno 
zrovna v tu chvíli vidět nemusí.

„Nechci být s nikým,“ odpověděl Primal.
„Lžeš.“ Když se k ní užasle obrátil, zjistila, že následky 

vlastní upřímnosti už jí jsou lhostejné. „Takže jsi celou tu 
dobu věděl, že nechceš líhat s žádnou z nás, viď? Věděl jsi 
to,  a přesto  jsi  pokračoval  v obřadu  ve  Stvořitelčině 
přítomnosti,  ačkoli jsi byl  zamilovaný do Belly a nesnesl 
jsi  pomyšlení,  že bys  měl  být s jinou ženou. Vzkřísil  jsi 
naděje čtyřiceti ctnostných žen na základě lži –“

„Včera jsem se setkal s Directrix.“
Pod Cormií se podlomily nohy, ale její hlas si zachoval 

původní sílu. „Vskutku? A na čem jste se dohodli?“
„Chci tě propustit… z pozice První družky.“
Cormia sevřela svou řízu tak křečovitě, až na několika 

místech povolily švy. „Chceš, nebo jsi to už udělal?“
„Udělal.“
Nasucho polkla a sklesla zpátky do křesla.
„Cormie,  nejde o tebe.“ Přistoupil  k ní a klekl si.  „Jsi 

krásná –“
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„Ne.  Jde  o mě,“  odporovala.  „Není  to  tím,  že  se 
nemůžeš spojit s žádnou jinou ženou. Nechceš mě.“

„Chci, abys byla zproštěná povinností –“
„Nelži,“ přerušila ho ostře, rozhodnutá hodit přetvářku 

za  hlavu.  „Už  ze  začátku  jsem  prohlásila,  že  tě  v sobě 
přijmu. A neudělala ani neřekla jsem nic, co by tě od toho 
mohlo odradit. Pokud mě teď odmítáš, je to jedině proto, 
že mě nechceš –“

Primal  chňapl  po  její  ruce  a vsunul  si  ji  dlaní  do 
rozkroku.  Při  kontaktu  s jeho  tělem vyjekla  a on  pohnul 
boky dopředu a nabídl její dlani něco dlouhého a horkého. 
„Pořád si myslíš, že tě nechci?“

Cormia rozevřela rty. „Milosti…“
Jejich oči se setkaly. Když otevřel ústa, jako by nemohl 

dýchat,  našla  odvahu  a jemně  mu  ovinula  prsty  ztvrdlé 
pohlaví.

Mohutné tělo se mu zachvělo a on pustil  její  zápěstí. 
„Nejedná se o spojení,“  řekl  chraplavě.  „Byla  jsi  k tomu 
přinucená.“

To je pravda. Zpočátku ano. Ale teď… K tomu, co cítí, 
ji nikdo nenutil.

Zadívala  se  mu  do  očí  a zaplavila  ji  zvláštní  úleva. 
Pokud není jeho První družka, nic z toho, co se odehrává, 
k tomu  nepatří.  Okamžiky  jako  tenhle,  jenom  oni 
dva – jsou  to  jen  dvě  soukromá  těla,  ne  nádoby 
nedozírného významu. Jen on a ona. Jen muž a žena.

Ale co ty ostatní? Co všechny její sestry? Bude i s nimi: 
vidí  mu  to  na  očích.  V jejich  žlutém  pohledu  sídlí 
odhodlání.

Ale  sotva  Primal  dlouze  a jakoby  slastně  vydechl, 
vystrnadila  to  všechno z mysli.  Nikdy sice nebude patřit 
jen jí, ale aspoň teď ho má sama pro sebe.

„Teď už  mě  nic  nenutí,“  zašeptala  a přitiskla  se  mu 
k hrudi.  Zvedla  bradu  a nabídla  mu  to,  po  čem  toužil. 
„Chci tohle.“
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Chvíli se na ni díval a za okamžik pronesl slova, jimž 
neporozuměla: „Nejsem pro tebe dost dobrý.“

„To není pravda. Jsi oporou a plodnou sílou naší rasy. 
Jsi čestný a mocný muž.“

Zavrtěl hlavou. „Věříš něčemu, co není pravda. Nejsem 
takový, jak si myslíš.“

„Ano, jsi.“
„Ne, jsem –“
Umlčela ho svými ústy. Pak je zase oddálila. „Na tom, 

co si o tobě myslím, nic nezměníš.“
Zvedl ruku a palcem jí pohladil spodní ret. „Kdybys mě 

skutečně znala, myslela by sis něco úplně jiného.“
„Srdce budeš mít pořád stejné. A právě to miluju.“
Při  posledním  slovu  vykulil  oči,  ale  ona  ho  znovu 

políbila,  aby  ho  přiměla  myslet  na  něco  jiného.  Nebo 
nemyslet vůbec. A zabralo to. Zasténal a převzal iniciativu, 
jemně přisál rty na její ústa a přejížděl po nich tak dlouho, 
až ji připravil o dech, ale jí to bylo jedno. Když se jazykem 
dotkl jejího a ona ho instinktivně vtáhla do úst, cítila, jak 
sebou trhl a přitiskl se k ní.

Líbání  nebralo  konce.  Existovalo  bezpočet  způsobů, 
jakým  ho  prováděli,  a vyvolávalo  netušené  množství 
různých pocitů, které se však neomezovaly jen na její ústa. 
Co dělali, cítilo celé její tělo, jež k tomu naopak poháněl 
žár a nedočkavost, a Cormia věděla, že Primal prožívá to 
samé.

Chtěla, aby do toho zapojil ještě něco víc. Pohnula paží 
nahoru a zase dolů a přitom otírala dlaň o jeho pohlaví.

Prudce  se  od  ní  odtrhl.  „S tím  bys  možná  měla  být 
opatrnější.“

„S tímhle?“  Když  ho pohladila  přes  kalhoty,  zaklonil 
hlavu a sykl – a  tak  to  udělala  ještě  jednou.  Pokračovala 
tak dlouho, až se dlouhými špičáky hryzal do spodního rtu 
a šlachy na hrdle měl napjaté.

„Proč mám být opatrná, Milosti?“
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Napřímil hlavu a přiblížil ústa k jejímu uchu. „Protože 
mě přivedeš k vyvrcholení.“

Cormia ucítila mezi stehny podivné vlhké teplo. „To je 
to, co jsi udělal, když jsme spolu byli v posteli? Ten první 
den?“

„Ano…“
Najednou z jakýchsi neznámých pohnutek shledala, že 

chce, aby to udělal znovu. Musí to udělat znovu.
Naklonila  hlavu  tak,  aby  měla  rty  přímo  proti  jeho 

uchu. „Udělej to ještě jednou. Kvůli mně.“
Z úst  se  mu  vydral  hluboký  hrdelní  sten  podobný 

zavrčení  a na moment  zavibroval  mezi  jejich těly.  To je 
zvláštní,  napadlo  ji.  Kdyby  ten  zvuk  slyšela  od  někoho 
jiného, vyděsil  by ji. Ale od něj a za daných okolností ji 
každopádně vzrušoval: jeho spoutanou plodnou sílu drží ve 
své dlani. Doslova. A ovládá ji.

Poprvé za svůj život něco ovládá.
Natlačil boky proti její dlani a řekl: „Myslím, že bysme 

neměli –“
Pevně ho sevřela a on zasténal rozkoší. „Neodpírej mi 

to,“ poručila. „Neopovažuj se mi to odepřít.“
Vyhověla pudu, který se vzal kdoví odkud, a kousla ho 

do ušního lalůčku. Reakce byla okamžitá. Zaklel, vyskočil 
a v návalu chtíče ji přimáčkl ke křeslu.

Nebránila  se,  neuhnula  ani  neucukla.  Ruku  držela 
pevně na jeho pohlaví, které nepřestávala hladit, zejména 
když proti její dlani začal vyrážet boky. Zdálo se, že se mu 
laskání líbí, a tak v něm pokračovala, i když ji uchopil za 
bradu a natočil jí obličej proti svému.

„Otevři oči,“ vyrazil ze sebe. „Chci se ti dívat do očí, 
až –“

Sotva  se  jejich  pohledy  setkaly,  unikl  mu  z úst 
nespoutaný  výkřik  a celé  tělo  mu  ztuhlo.  Trhl  boky 
jednou…  dvakrát…  třikrát,  a každý  pohyb  zdůraznil 
stenem.
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Zatímco  jeho  tělo  dávalo  najevo  rozkoš,  jeho 
uchvácená  tvář  a napjaté  paže  byly  to  nejkrásnější,  co 
Cormia doposud viděla. Když se konečně uklidnil, nasucho 
polkl, aniž se od ní odtáhl. Skrz tenkou vlněnou látku jeho 
kalhot ucítila na dlani vlhko.

„Líbí se mi, když tohle děláš,“ řekla.
Krátce  se  zasmál.  „A mně  se  zase  líbí,  co  děláš  ty 

mně.“
Když  jí  odhrnul  vlasy  z tváře,  chystala  se  ho  zeptat, 

jestli by to nechtěl zkusit znovu. „Cormie?“
„Ano…“
„Dovolíš mi, abych se tě chvilku dotýkal?“ sklopil oči 

na její tělo. „Nic ti neslibuju. Nejsem… Nemůžu ti slíbit 
totéž,  co  jsi  poskytla  ty  mně.  Ale  moc  rád  bych  se  tě 
dotknul.“

Zoufalství jí vyrazilo dech z plic a nahradilo ho ohněm. 
„Ano…“

Primal zavřel oči, jako by se na něco připravoval. Pak 
se sklonil a přitiskl jí rty na hrdlo. „Opravdu mi připadáš 
krásná  a nikdy  jsem  o tom  ani  na  chvíli  nepochyboval. 
Překrásná…“

Jakmile se jeho ruce přemístily dopředu na její roucho, 
hroty jejích ňader jí ztvrdly natolik, že se pod ním zavrtěla.

„Můžu přestat,“ řekl zdráhavě. „Kdykoli –“
„Ne.“  Chytla  ho  za  ramena  a přidržela  na  místě. 

Nevěděla, co bude následovat, ale toužila po tom, ať je to 
cokoli.

Posunul rty vzhůru po jejím krku a políbil ji na bradu. 
Ve chvíli,  kdy přitiskl svá ústa na její,  ucítila  na rouchu 
lehounké  pohlazení,  které…  stoupalo  k jednomu  jejímu 
ňadru.

Jak  prohnula  záda,  její  bradavka  se  vnutila  do  jeho 
dlaně. Oba zasténali.

„Panebože…“ Primal se mírně narovnal a opatrně a se 
zbožnou úctou odhrnul  cíp její  řízy z ňadra.  „Cormie…“ 
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Jeho  hluboký,  souhlasný  tón  byl  jako  pohlazení,  skoro 
hmatatelný a dotýkal se jí po celém těle.

„Smím tě sem políbit?“ zasténal a obkroužil jí prstem 
bradavku. „Prosím.“

„Ano…“
Sklonil hlavu a jeho ruku vystřídala ústa. Něžná, horká, 

vlhká a dráždící.
Cormia  zaklonila  hlavu,  zabořila  mu  ruce  do  vlasů 

a z jakéhosi  důvodu,  který  jí  připadal  zcela  přirozený, 
roztáhla nohy. Chtěla ho mít na svém pohlaví, jakýmkoli 
způsobem, který –

„Pane?“
Fritzovo  uctivé  vyrušení  z opačné  strany promítacího 

sálu je oba stáhlo zpátky na zem. Primal se honem napřímil 
a upravil  jí  řízu,  i když  opěradlo  křesla  bránilo 
komorníkovi, aby cokoli viděl.

„Co je, sakra?“ vyštěkl Primal.
„Odpusťte,  ale  dostavila  se  Vyvolená  Amalya 

s Vyvolenou Selenou a přejí si s vámi mluvit.“
Cormii  zalila  ledová  vlna,  která  jí  vyplavila  z krve 

všechen  žár  a dychtivost.  Její  sestra.  Chce  s ním mluvit. 
Okamžitě.

Primal se zvedl, utrousil strašlivé slovo, jež se Cormii 
vrylo  do paměti,  a propustil  sluhu rychlým gestem ruky. 
„Přijdu za pět minut.“

„Ano, pane.“
Po Fritzově odchodu zavrtěl hlavou. „Promiň –“
„Udělej,  co  udělat  musíš.“  Když  zaváhal,  dodala: 

„Odejdi. Ráda bych byla sama.“
„Promluvíme si později.“
Raději ne, pomyslela si. Řečmi se nic nevyřeší.
„Odejdi, prosím,“ opakovala, aby nemusela poslouchat 

nic z toho, co se jí snad chystal říct.
Když  znovu  osaměla,  pozvedla  oči  k nehybnému 

obrazu  na  plátně  a dívala  se  na  něj,  dokud  nezčernal 
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a nevystřídal  ho  krátký  anglický  nápis  Sony,  který  se 
porůznu objevoval na rozlehlé ploše.

Byla  celá  rozbolavělá,  jak uvnitř,  tak zvenku.  Kromě 
tlaku v prsou se jí v těle ozývaly hladové křeče, jako by si 
odpírala jídlo nebo se dlouho nenakrmila.

Jenže ona nepotřebuje jídlo.
To, po čem touží, právě vyšlo ze dveří.
Do náruče její sestry.
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Kapitola dvacátá pátá

ysoko  na  severu  v pohoří  Adirondack  na  úbočí 
Sedlové  hory se  krátce  před  svítáním vlekl  řídkým 

lesem  muž,  který  předešlý  večer  uštval  jelena.  Teď 
sledoval  dalšího.  Potácel  se,  co  noha  nohu  mine, 
s vědomím,  že  role  lovce  je  pouhý  výsměch.  Síla 
načerpaná ze zvířecí krve mu už nestačí. Dnes v noci, když 
opustil jeskyni,  byl tak slabý, že nevěděl,  jestli  se vůbec 
dokáže dematerializovat.

V

To znamená, že se nejspíš nedostane dostatečně blízko 
ke kořisti. Čili se nebude moct nakrmit. Takže… konečně 
nadešel jeho čas.

Zvláštní věc. Tak jako to někdy dělává každý, přemítal, 
jak  konkrétně  zemře.  Za  jakých  okolností?  A bude  to 
bolet?  Jak  dlouho  to  potrvá?  Vzhledem  ke  svému 
„povolání“ předpokládal, že ho smrt zastihne v boji.

Místo  toho  se  s ní  setká  tady,  v tomhle  tichém  lese, 
a zjeví  se mu v podobě spalujícího  žáru prvních paprsků 
slunce.

To nečekal.
Jelen  před  ním zvedl  těžké  paroží  a napružil  tělo  ke 

skoku.  Muž  shromáždil  poslední  zbytky  síly  a snažil  se 
vůlí překonat vzdálenost, jež ho dělila od zdroje potravy… 
ale  nic  se  nestalo.  Jeho  hmotný  tvar  se  zatřepetal 
v prostoru, zablikal a pak zase pohasl, jako by někdo otočil 
vypínačem,  ale  on  pozici  nezměnil.  Jelen  vyrazil  do 
podrostu  a co  nevidět  pohltila  tma  i jeho  rychle  se 
vzdalující světlou skvrnu na hýždích.
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Muž se svezl naznak na zem a pozvedl zrak k obloze. 
Hluboce ho zamrzela řada věcí a většinou se týkala smrti. 
Ne však každé smrti. Zdaleka ne každé.

Třebaže zoufale toužil po setkání, které, jak doufá, ho 
čeká  ve  Stínu,  ačkoli  prahl  po  objetí  těch,  jež  nedávno 
ztratil, věděl, že po sobě na zemi zanechá část sebe sama.

Na tom se nedá nic změnit.
Utěšoval se jenom tím, že jeho syn je v dobrých rukou. 

V těch nejlepších. Jeho bratři se o něj postarají, jak to ve 
slušných rodinách bývá zvykem.

Přesto se s ním měl rozloučit.
Měl udělat spoustu dalších věcí.
Teď už to nenapraví.
S myšlenkami  na  legendu  o sebevraždě  se  několikrát 

pokusil  vstát,  a když  se  mu  to  nepodařilo,  dokonce  se 
snažil  odplazit  k jeskyni.  Samozřejmě se nedostal  nikam. 
Konečně se odevzdaně zhroutil na podušku z jehličí a listí 
a srdce naplněné chmurami mu rozechvěl závan veselí.

Muž  ležel  tváří  dolů,  zatímco  mu  z chladivé,  vlhké 
lesní  prsti  stoupaly  do  chřípí  vůně,  které  byly  čisté, 
přestože pocházely z půdy.

Do zad mu vpadly první  sluneční  paprsky provázené 
poryvem žáru. Přiblížil se konec a on ho uvítal s otevřenou 
náručí a očima zavřenýma úlevou.

Poslední, co před smrtí vnímal, bylo odpoutání hmotné 
schránky od země. Pak už jeho potlučené tělo táhlo vzhůru 
oslňující  světlo  a on  se  vznášel  výš  a výš,  vstříc 
vytouženému  shledání,  o něž  usiloval  strašlivých  osm 
měsíců.
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Kapitola dvacátá šestá

dyž  o šestnáct  hodin  později  padla  tma,  Lash  stál 
u paty  zvlněného  trávníku  zvedajícího  se 

k rozlehlému  tudorovskému  sídlu…  a otáčel  prstenem, 
který mu dal Omega.

K
Tady jsem vyrůstal, pomyslel si. Tady mě vychovávali, 

krmili  a ukládali  do  postele.  Když  byl  starší,  dlouho 
ponocoval  u filmů  a nad  knihami  s pornografickou 
tematikou, surfoval po internetu a hltal bufetové jídlo.

Ve  své  ložnici  na  třetím  podlaží  přečkal  proměnu 
a poprvé se vyspal s holkou.

„Potřebujete s tím píchnout?“
Otočil se a zadíval se na bezduchého za volantem Fordu 

Focusu. Byl to týž mrňavý zabiják, od kterého se nakrmil. 
Měl světlé  vlasy jako Bo v Mistrech hazardu,  zkroucené 
pod  širokou  krempou  kovbojského  klobouku.  Jeho 
vybledlé  oči  barvy lnu  napovídaly,  že  před  vstupem do 
Společnosti  byl  nefalšovaným  běláskem  z amerického 
Středozápadu.

Krmení  přežil  díky  Omegově  zvrhlosti  a Lash  musel 
připustit,  že  je  rád.  Při  orientaci  v neznámé  pozici 
potřeboval pomoct, a panem D se necítil ohrožený.

„Haló?“ zavolal bezduchý. „Jste v pořádku?“
„Zůstaň v autě.“ Dělalo mu dobře, že to může říct, aniž 

bude následovat dohadování. „Nebudu tam dlouho.“
„Ano, pane.“
Lash  vzhlédl  k majestátnímu  sídlu.  Okna 

s kosočtvercovými  tabulkami  žlutě  svítila  do  tmy  a dům 
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byl  ze  země  ozářený  reflektory  jako  královna  krásy 
pózující  na  pódiu.  Uvnitř  se  pohybovali  lidé.  Každého 
poznal  podle  jeho  stínové  postavy  a místností,  kde  se 
nalézal.

Vlevo v obývacím pokoji byli ti dva, co ho vychovávali 
jako vlastního syna. Muž s mohutnými rameny, jeho otec, 
rázoval sem a tam a ruka se mu co chvíli zvedla k obličeji 
a zase  klesla,  jako  by  něco  pil.  Jeho  matka  seděla  na 
pohovce,  kulatou  hlavu  zdůrazněnou  složitě  upraveným 
drdolem a štíhlým krkem. Neustále se dotýkala účesu, jako 
by se chtěla  ubezpečit,  že  je každý vlas  na svém místě, 
ačkoli  jsou  nepochybně  ztužené  silnou  vrstvou  laku  na 
vlasy a nepoddajné jako houština.

V kuchyni  v pravém křídle  pobíhalo několik  doggenů 
mezi  plotnou,  kredencemi,  chladničkou  a pracovním 
pultem.

Lash skoro cítil vůni večeře a seběhly se mu sliny.
Teď už rodiče jistě vědí, co se stalo v šatnách a později 

na klinice.  Určitě  jim to už někdo oznámil.  Včera večer 
byli na plese  glymery, ale dneska přes den nevytáhli paty 
z domu a vypadají nervózní.

Pozvedl pohled k třetímu podlaží a sedmi oknům jeho 
pokojů.

„Jdete  dovnitř?“  zeptal  se  zabiják.  Lash  si  rázem 
připadal jako zbabělec.

„Drž hubu, nebo ti vyříznu jazyk.“
Lash  vyndal  z pochvy  na  opasku  lovecký  nůž 

a vykročil  po  udržované  trávě.  Půda  pod  jeho  zbrusu 
novýma vysokýma botama byla měkká.

Musel si od mrňouse nechat koupit nějaké oblečení, ale 
to,  co  měl  na  sobě,  se  mu  vůbec  nelíbilo.  Všechno  je 
z Targetu. Čili póvl.

Když  stanul  před  hlavním  vchodem,  zvedl  ruku  ke 
klávesnici bezpečnostního zámku. Než však vyťukal kód, 
zarazil se.
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Před rokem mu zemřel pes. Stářím.
Byl to čistokrevný rotvajler a Lash ho dostal od rodičů 

k jedenáctým narozeninám.  Měli  sice  výhrady vůči  rase, 
ale  Lash  byl  neoblomný,  a tak  sehnali  přibližně  ročního 
psa.  Hned  první  noc  se  mu  Lash  pokoušel  propíchnout 
ucho spínacím špendlíkem. Král ho rafl  tak silně,  že mu 
prokousl předloktí.

Od té  doby se stali  nerozlučnými přáteli.  A když  ten 
chlupatej mizera vydechl naposled, Lash plakal jako malej 
kluk.

Zadal vstupní kód a položil levou ruku na kliku. Odlesk 
světla nade dveřmi se blýskl na čepeli taseného nože.

Mrzelo ho, že Král už nežije. Moc rád by měl něco ze 
svého  starého  života,  co  by  mohl  vzít  s sebou  do  toho 
nového.

Vešel do domu a zamířil do obývacího pokoje.

Když  John  Matthew  přistoupil  ke  dveřím  Wrathovy 
pracovny,  byl  zhruba  stejně  klidný  jako  golfista 
v hromobití,  a při  pohledu  na  krále  se  jeho  úzkost  ještě 
znásobila. Wrath seděl za zdobným stolem, bubnoval prsty 
do desky a zasmušilým pohledem probodával telefon, jako 
by právě dostal špatnou zprávu. Další špatnou zprávu…

John vsunul pod paži desky,  které držel v ruce,  a tiše 
zaklepal na mosazný štítek kliky. Wrath ani nezvedl hlavu. 
„Co se děje, chlapče?“

John  počkal,  až  se  na  něj  podívá,  a potom  pečlivě 
naznačil: Qhuinna se zřekla jeho rodina.

„Jo. A slyšel jsem, že ho na její příkaz zmlátili strážci 
cti.“ Wrath se zaklonil v židli; křehká dřevěná kostra pod 
jeho  váhou  zapraskala.  „Ten  jeho  otec…  typickej  člen 
glymery.“

Jeho tón naznačoval, že je to přibližně stejná lichotka 
jako kretén.

U Blaye nemůže zůstat pořád a nemá kam jít.
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Král  zavrtěl  hlavou.  „Dobrá,  dobrá.  Vím,  kam  tím 
míříš, ale nenamáhej se. I kdyby tahle domácnost byla jako 
každá  jiná,  což  není,  Qhuinn  zabil  spolužáka,  a mně  je 
jedno, co podle tebe Lash udělal, že si to zasloužil. Vím, že 
jsi  mluvil  s Rhagem a řekl  mu,  co  se  stalo.  Tvůj  kámoš 
bude  nejen  vyloučený  z výcviku,  ale  taky  obžalovaný.“ 
Wrath se opřel o stůl a podíval se za Johna.

John se ohlédl. Ve dveřích stál Vishous.
Bratr  přikývl.  „Už  se  oblíká.  Zsadist  taky.  Určitě 

nechceš, abych to zařídil já?“
„Ti  dva  byli  Lashovi  učitelé  a Zsadist  byl  svědkem 

toho,  co  se  pak odehrávalo  v nemocnici.  Lashovi  rodiče 
chtějí  mluvit  s nimi,  s nikým jiným,  a já  slíbil,  že  je  za 
nima vyšlu hned.“

„Fajn. Čekám na další zprávy.“
Vishous  odešel  a Wrath  opřel  lokty  o stůl.  „Podívej, 

Johne, já vím, že Qhuinn je tvůj přítel, a mrzí mě jisté věci, 
co ho v životě potkaly. Moc rád bych byl v takové pozici, 
abych mu mohl pomoct, ale bohužel nejsem.“

John se nedal  a doufal,  že  nedojde  na nejhorší.  A co 
Dům bezpečí?

„Ženy, které tam bydlí, muži z pochopitelných důvodů 
znepokojují. Zejména ty, co byly oběťmi násilí.“

Ale  je  to  můj  přítel.  Nemůžu  sedět  se  založenýma 
rukama,  když  vím,  že  nemá  kam  jít,  nemá  práci  ani  
peníze –

„Nic z toho už ho pálit nebude, Johne.“ Slovo vězení 
zůstalo viset  ve vzduchu. „Sám jsi to říkal.  Původně šlo 
o rvačku mezi dvěma horkokrevnými mládenci. On se do 
ní  vložil  a použil  smrtící  zbraň.  Měl  vás  od  sebe  jen 
odtrhnout.  Ne  vytáhnout  kudlu  a podříznout  svýmu 
bratranci  hrdlo.  Vytáhl  na  tebe  Lash  nějakou  zbraň? 
Nevytáhl.  Můžeš  s čistým svědomím říct,  že  tě  ten  kluk 
chtěl  zabít?  Nemůžeš.  Bylo  to  nepřiměřené  použití  síly 
a Lashovi  rodiče  chtějí  Qhuinna  obvinit  z ozbrojeného 
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útoku,  úmyslného  zabití  a podle  dávných  zákonů  ještě 
z kauzální vraždy.“

Z kauzální vraždy?
„Ošetřující personál odpřísáhl, že v době útoku Lashe 

resuscitovali.  Jeho  rodiče  předpokládají,  že  únos 
bezduchými a zajetí nepřežije, a opírají se o kauzalitu, tedy 
o vztah  příčinnosti  a následku.  Nebýt  Qhuinnova  činu, 
Lash  by  se  neocitl  na  klinice,  a tudíž  by  nemohl  být 
unesen. Z toho důvodu je to proximální vražda.“

Ale  Lash  tam  pracoval.  Proto  by  byl  na  klinice  
v každém případě.

„Jenomže by neležel na posteli jako pacient, nemyslíš?“ 
Wrathovy silné prsty nepřestávaly bubnovat do stolu. „Je 
to malér těžkýho kalibru, Johne. Lash byl jediným synem 
svých  rodičů,  kteří  patří  k zakládajícím  rodinám. 
S Qhuinnem to zkrátka nevypadá dobře. Momentálně je ta 
stráž cti jeho nejmenší problém.“

V tichu,  jež následovalo,  se Johnovi  stáhlo hrdlo.  Od 
začátku věděl, že se dostanou do téhle bezvýchodné situace 
a že  to,  co  řekl  Rhageovi,  při  Qhuinnově  obhajobě 
neobstojí.  Samozřejmě  by  udělal  cokoli,  aby  k tomu 
nedošlo, ale naštěstí je na to připravený.

Vrátil se k dvojitým dveřím, zavřel je a pak přistoupil 
ke  stolu.  Třesoucí  se  rukou  vytáhl  zpod  paže  zdravotní 
dokumentaci a položil svůj trumf na arch pijáku na desce 
stolu.

„Co je to?“
S prudce tlukoucím srdcem přisunul desky blíž ke králi.
To  je  o mně.  Stačí,  když  si  přečtete,  co  je  na  první  

stránce.
Wrath  svraštil  obočí  a sáhl  pro  lupu,  kterou  musel 

používat při čtení. Otevřel desky a sklonil se nad podrobný 
zápis  z rozhovoru  s psychoterapeutem,  který  John 
absolvoval na Haversově klinice. Bylo zřejmé, kdy se král 
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dostal k hlavnímu úseku, protože se mu rozložitá ramena 
pod černým trikem napjala.

Panebože… John měl pocit, že se pozvrací.
Po  chvíli  král  zavřel  desky  a odložil  lupu  na  piják. 

Úzkostlivě dbal, aby oba předměty byly pečlivě srovnané 
a slonovinová rukojeť skla ležela v jedné řadě se spodním 
okrajem zdravotních záznamů.

Když Wrath konečně vzhlédl, John neuhnul pohledem, 
ačkoli měl dojem, jako by byl  od hlavy po paty obalený 
špínou.  Proto  to  Qhuinn  udělal.  Protože  Lash  pracoval  
u Haverse, měl přístup k mým záznamům a chtěl to všem 
roztroubit.  Všem.  Takže  nešlo  o obyčejnou  rvačku  mezi  
dvěma horkokrevnými mládenci, jak jste to označil.

Wrath zvedl brýle a promnul si oči. „Kristepane… Už 
chápu, proč sis to tak dlouho nechával pro sebe.“ Zavrtěl 
hlavou. „Johne, mrzí mě, co se stalo a –“

John  dupl,  aby  přinutil  krále  zvednout  hlavu.  Chtěl  
jsem,  abyste  o tom  věděl  jen  v souvislosti  s Qhuinnovou 
situací. Nechci o tom mluvit.

A protože to chtěl  mít  co nejdřív za sebou, rychlými, 
nesouvislými  pohyby  rukou  začal  gestikulovat:  Když 
Qhuinn  vytáhl  nůž,  Lash  mě  držel  u zdi  ve  sprchách 
a svlékal mi kalhoty. Můj přítel udělal to, co udělal, nejen  
proto,  aby  Lashe  umlčel – chápete?  Já  jsem  dočista  
zdřevěněl… Byl jsem bezmocnej… bezmocnej…

„Jen klid, chlapče, klid… už mi nemusíš nic říkat.“
John  si  objal  tělo  pažemi  a přitiskl  chvějící  se  ruce 

k bokům.  Křečovitě  zavřel  víčka,  protože  by  nesnesl 
pohled na Wrathův obličej.

„Johne,“ řekl Wrath po několika vteřinách. „Chlapče, 
podívej se na mě.“

John  stěží  dokázal  otevřít  oči.  Wrath  je  ztělesněním 
mužné síly a vůdcem celého jejich druhu. Přiznat se mu, že 
zažil  tak zahanbující  násilnou věc,  bylo  skoro stejně zlé 
jako ji protrpět.
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Wrath  poklepal  na  desky.  „Tohle  všechno  mění.“ 
Naklonil  se  k telefonu  a zvedl  sluchátko.  „Fritzi?  Ahoj, 
příteli. Poslyš, chci, abys zajel k Blaylockovi pro Qhuinna 
a přivezl  ho  ke  mně.  Vyřiď  mu,  že  tak  činíš  na  můj 
rozkaz.“

Jen co král ukončil hovor, Johna začaly pálit oči, jako 
by se plnily slzami. V panice popadl desky, otočil se a vrhl 
se ke dveřím.

„Johne! Ještě, prosím, neodcházej!“
Ale John se nezastavil. Nemohl. Zavrtěl hlavou, vyběhl 

z pracovny a pádil do svého pokoje. Zabouchl a zamkl za 
sebou  dveře,  vešel  do  koupelny,  klekl  si  k záchodu 
a vyzvracel se.

Qhuinn stál nad spícím Blayem a cítil se jako ničema. Jeho 
kamarád spal jako vždycky, jak měl ve zvyku už od svých 
dětských  let:  s hlavou  zamotanou  do  přikrývky  a povlak 
vytažený pod nos. Jeho tělo se už nekrčilo na plošině lůžka 
jako krtčí  hromádka,  již připomínalo před proměnou,  ale 
zvedalo se nad ní jako hora.  Jen jeho poloha byla pořád 
stejná.

Tolik  toho  spolu  prožili – všechna  poprvé,  počínaje 
pitím  a řízením auta  přes  kouření  a proměnu  až  po  sex. 
Neexistovalo  nic,  co  by  jeden  o druhém  nevěděl,  žádná 
skrytá myšlenka, již by tak či onak nevyjádřili.

Vlastně to není tak docela pravda. Qhuinn ví jisté věci, 
ke kterým by se Blay nepřiznal.

To, že se s ním nerozloučil, bylo téměř stejné, jako by 
ho okradl,  ale  nedá  se  nic  dělat.  Tam,  kam odchází,  ho 
Blay následovat nemůže.

Na  západě  je  upíří  kolonie.  Dočetl  se  o ní  v jednom 
věstníku na webových stránkách. Je to frakce jedinců, kteří 
se odtrhli od středního proudu upíří kultury přibližně před 
dvěma  sty  lety  a vytvořili  ostrůvek  daleko  od  sídla 
populace v Caldwellu.
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Nejsou  to  žádní  týpkové  z glymery.  Přesněji  jde 
povětšinou o vyhnance.

Odhadoval,  že  se  tam dostane  v průběhu  jedné  noci, 
když se vždy na několik stovek mil dematerializuje. Než 
dorazí na místo,  bude k smrti  vyčerpaný, ale aspoň mezi 
svými. Mezi psanci. Mezi neotesanci. Dezertér.

Dříve nebo později ho zákony rasy dostihnou, ale on 
nemá co ztratit,  pokud ho jeho honicí psi,  ať už to bude 
kdokoli, vyčenichají. Je zdiskreditovaný v mnoha ohledech 
a obvinění, které proti němu bude vzneseno, mu už nemůže 
uškodit.  Proč  neokusit  svobodu  předtím,  než  ho  chytí 
a pošlou do vězení?

Jediné, co mu dělá starosti, je Blay. Bude se jen těžko 
smiřovat s tím, že ho nechal na holičkách, ale naštěstí mu 
zbyde John. A John je skvělej chlapík.

Qhuinn se odvrátil od přítele, přehodil si přes rameno 
sportovní tašku a tiše vyšel ze dveří. Uzdravil se naprosto 
zázračně. Bleskové zotavení je jediné dědictví, o které ho 
jeho  rodina  nemůže  připravit.  Po  operaci  mu  zbyla  jen 
jizva na boku a pohmožděniny už skoro zmizely, dokonce 
i na nohou. Cítí se silný, a i když se brzy bude potřebovat 
nakrmit, je připravený vydat se na cestu.

Dům Blayových rodičů je skvostná historická budova 
s moderními  prvky,  což  znamená,  že  jsou naštěstí  všude 
koberce ode zdi  ke zdi.  Qhuinn se odkradl přízemím do 
suterénu, kde je odnepaměti vstup do podzemního tunelu.

Sestoupil  do  sklepa,  který  byl  jako  klícka  a jako 
vždycky  z neznámého  důvodu  voněl  po  chardonnay. 
Možná tak voní pravidelně obnovovaný vápenný nátěr na 
starých kamenných zdech.

Skrytý  vchod  do  únikové  podzemní  chodby  je  až 
v protějším  rohu  napravo,  schovaný  za  posuvnými 
policemi  s knihami.  Jednoduše se vyklopí  ven výtisk  Sir  
Gawain a Zelený rytíř, uvolní se západka, otevře se panel 
a objeví se –
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„Ty jsi ale vůl, vole.“
Qhuinn  doslova  nadskočil.  V tunelu,  uvelebený  na 

letním lehátku, jako by chytal bronz, ležel Blay. Na klíně 
měl knihu, na nohou deku a na stolku vedle lampičku na 
baterie.

Jakoby na přípitek pozvedl sklenici pomerančové šťávy 
a lokl si. „Ahoj.“

„Co to, sakra, znamená? To tady na mě jako čekáš nebo 
co?“

„Jo.“
„Co je místo tebe v posteli?“
„Polštáře a moje deka na hlavu. Tady je docela dobře. 

Ticho a klid i slušný čtivo.“ Ukázal přebal Sezony v očistci. 
„Dominicka  Dunna  mám  rád.  Prima  spisovatel.  Bezva 
brejle.“

Qhuinn  se  zadíval  přes  kamaráda  do  tlumeně 
osvětleného  tunelu,  mizejícího  ve  zdánlivě  nekonečné 
temné dálce. Skoro jako moje budoucnost, pomyslel si.

„Blayi, víš, že musím odejít.“
Blay zvedl mobil. „Nemůžeš. Právě mi přišla textovka 

od Johna. Wrath s tebou chce mluvit a Fritz už je na cestě, 
aby tě naložil.“

„Do háje… Já nemůžu –“
„Je  to  králův  rozkaz.  Jestli  zdrhneš,  budeš  nejen 

uprchlík  před  drápy  glymery,  ale  ocitneš  se  na  králově 
seznamu věcí, který má vyřídit.  To znamená, že po tobě 
půjdou bratři.“

Půjdou po mně tak jako tak. „Koukni, ta věc s Lashem 
se  stejně  dostane  před  královskej  tribunál.  V zásadě  to 
vyjadřuje ta Johnova zpráva.  Někam mě uklidí.  A budou 
mě  držet  pod  zámkem.  Takže  si  ještě  na  chvíli  udělám 
volno.“

Čili tak dlouho, dokud se mi podaří skrývat.
„Chceš se vzepřít králi?“
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„Jo. Chci. Nemám co ztratit, a možná potrvá celý roky, 
než mě najdou.“

Blay si stáhl přikrývku z nohou a zvedl se. Měl na sobě 
džínsy a flísovou bundu, ale kdovíjak se mu dařilo vypadat 
jako ve smokingu. To je celý Blay: elegán i v hadrech.

„Jestli vezmeš roha, půjdu s tebou,“ řekl.
„Nechci, abys šel se mnou.“
„Do toho mi nemáš co mluvit.“
Když si Qhuinn představil kraj psanců, do něhož mířil, 

jako  by  mu  na  prsa  dopadl  balvan.  Jeho  přítel  je  tak 
oddaný,  upřímný,  čestný  a čistý.  Pořád  má  v sobě 
prapůvodní  optimistickou  nevinnost,  i když  je  dospělý 
muž.

Qhuinn se nadechl  a vypravil  ze sebe:  „Nechci,  abys 
věděl,  kam jdu  a kde  skončím.  A já  už  tě  nechci  nikdy 
vidět.“

„To nemyslíš vážně.“
„Vím…“  Qhuinn  si  odkašlal  a přiměl  se  pokračovat. 

„Vím, jak po mně pokukuješ. Přistihl jsem tě, jak ses na 
mě díval… třeba když jsem byl s tou buchtou v kabinkách 
v nákupním centru. Nedíval ses na ni, ale na mě, a dělals to 
proto, že po mně jedeš. Je to tak?“ Blay vrávoravě ustoupil, 
a jako by se utkali v pěstním souboji, Qhuinn mu zasadil 
ještě tvrdší ránu. „Jedeš po mně už hezky dlouho a myslíš 
si, že jsem si toho nevšiml. Všiml. Tak za mnou nechoď. 
Od téhle chvíle je mezi náma konec.“

Qhuinn se obrátil a vykročil. Svého nejlepšího přítele, 
muže, na němž mu záleží ze všech nejvíc, dokonce víc než 
na Johnovi, nechal stát opuštěného ve studeném tunelu.

Byl to jediný způsob, jak mu mohl zachránit život. Blay 
je přesně ten typ ušlechtilého cvoka, který by za těmi, jež 
má  rád,  bez  váhání  skočil  i z Brooklynského  mostu. 
A protože  se mu nedá nic  vymluvit,  musí  s ním přerušit 
styky.
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Qhuinn přidal do kroku a stále rychleji se vzdaloval od 
světla.  Když  se  chodba  stočila  vpravo,  Blay  a světlo  ze 
sklepa zmizeli, a on v té temné ocelové kleci hluboko pod 
zemí osaměl.

Celou  dobu  zcela  zřetelně  viděl  Blayův  obličej.  Při 
každém jeho kroku měl  před sebou zdrcenou tvář  svého 
přítele jako maják, jenž mu zářil na cestu.

Věděl, že s ním zůstane navždy.
Když dosáhl konce tunelu, zadal do panelu u dveří kód 

a ocitl se v zahradní kůlně necelé dva kilometry od domu, 
uvědomil  si,  že přece jen má co ztratit… a že ke svému 
veřejnému  zostuzení  může  přidat  jednu  osobní  zradu. 
Vyrval  Blayovi  srdce  a zadupal  ho  do  země,  a lítost 
a bolest,  již cítil,  byla  tak nesmírná,  až měl  obavu,  že ji 
neunese.

Z kůlny vstoupil rovnou mezi šeříkové keře… a vzápětí 
si  to  rozmyslel.  Upadl  v nemilost  kvůli  své  rodině 
a nešťastným okolnostem, ale nemusí si to ztěžovat.

Vyndal mobil, který měl na indikátoru nabíjení už jen 
jednu čárku, a napsal Johnovi, kde je. Nevěděl, jestli nemá 
zablokované služby –

John mu obratem odpověděl.
Fritz pro něj přijede za deset minut.
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Kapitola dvacátá sedmá

ormia seděla na podlaze své ložnice před výtvorem, 
na  němž  začala  pracovat  předešlou  noc,  v ruce 

krabičku  párátek,  vedle  sebe  misku  s hrachem.  Ale 
s konstrukcí  nepokročila  ani  o píď.  Už  kdovíjak  dlouho 
nedělala nic jiného, než palcem odklápěla a zase zaklápěla 
víčko  krabičky…  zaklápěla  a odklápěla…  zaklápěla 
a odklápěla.

C

Byla  ochromená  a neschopná  jiného  pohybu  než 
otvírání a zavírání dřevěné destičky, jemuž se věnovala už 
přinejmenším  hodinu,  a nehet  na  palci  už  měla  celý 
otřepený.

Když už není První družkou, nemá důvod zůstávat na 
téhle straně. Nevykonává žádnou oficiální roli, a protože to 
všichni  zcela  zjevně vědí,  měla  by se vrátit  do Svatyně, 
meditovat,  modlit  se  a spolu  se  svými  sestrami  sloužit 
Stvořitelce.

Do tohoto domu ani do zdejšího světa nepatří a nikdy 
sem nepatřila.

Odpoutala zrak od krabičky a zalétla jím k vybudované 
stavbě.  Hodnotila  její  jednotlivé  části  a myslela  na 
Vyvolené a na okruh jejich činnosti, počínaje dodržováním 
duchovního  kalendáře,  uctívání  Stvořitelky  a zapisování 
Jejích slov a Jejího životopisu… a konče porodem bratrů 
a příštích Vyvolených.

Při představě, jak žije ve Svatyni, měla pocit, jako by 
kráčela nesprávným směrem, místo aby se vracela domů. 
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Kupodivu  to,  co  by  ji  mělo  skličovat  nejvíc – a  sice  že 
selhala v roli První družky –, ji netrápilo.

Cormia hodila krabičku párátek na zem. Když dopadla, 
víčko  se  odklopilo,  vypadla  hrstka  světlých  dřívek  a ve 
spleti se rozptýlila po koberci.

Nesoulad. Dezorganizace. Zmatek.
Posbírala  rozsypaná  párátka  a uklidila  nepořádek 

a rozhodla,  že  totéž  musí  provést  se  svým  vlastním 
životem.  Promluví  s Primalem,  zabalí  si  svá  tři  roucha 
a odejde.

Když  uložila  do  krabičky  poslední  párátko,  někdo 
zaklepal na dveře.

„Vstupte,“ řekla, aniž se obtěžovala vstát.
Fritz strčil hlavu mezi dveře. „Dobrý večer, Vyvolená. 

Přináším  vzkaz  od  paní  Belly.  Ptá  se,  zda  byste  s ní 
nechtěla sníst První jídlo v její ložnici?“

Cormia si odkašlala. „Nevím, jestli –“
„Když  dovolíte,“  hlesl  komorník.  „Před  chvílí  od  ní 

znovu odešla lékařka Jane. Soudím, že výsledek vyšetření 
vyvolal pochybnosti. Možná by přítomnost Vyvolené naši 
budoucí mahmen uklidnila?“

Cormia vzhlédla. „Další vyšetření? Myslíš ještě po tom 
včerejším?“

„Ano.“
„Vyřiď jí, že hned přijdu.“
Fritz  uctivě  sklopil  hlavu.  „Děkuji,  madam.  Nejprve 

však musím někam dojet, ale pak se vrátím a připravím pro 
vás jídlo. Nezdržím se dlouho.“

Cormia se rychle osprchovala, osušila, upravila si vlasy 
a oblékla  čerstvě  vyžehlenou  řízu.  Když  vyšla  z pokoje, 
zaslechla  z haly  těžké  kroky,  a naklonila  se  z balkonu. 
Dole  spatřila  Primala,  rázujícího  přes  mozaikový  obraz 
jabloně  na  podlaze.  Měl  na  sobě  černé  kožené  kalhoty 
a černou košili a jeho vlasy, ta přenádherná hebká záplava 
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barev,  se  skvěla  v umělém  osvětlení  a výrazně 
kontrastovala s jeho tmavým oděvem.

Jako by ji vytušil, zastavil se a vzhlédl k ní. V očích mu 
vzplála jasně žlutá záře, která ji uhranula.

A dívala se, jak postupně pohasíná.  Odvrátila  se jako 
první, protože ji už nebavilo být tou, která zůstává. Sotva 
se  otočila,  za  rohem chodby  se  sbírkou soch se  vynořil 
Zsadist a stočil k ní černé oči. Cormia se ani nemusela ptát, 
jak  se  daří  Belle.  Jakákoli  slova  byla  zbytečná.  Jeho 
zasmušilý výraz byl dostatečně výmluvný.

„Zrovna jdu za ní,“  oznámila  bratrovi.  „Požádala  mě 
o to.“

„Já vím. A jsem za to rád. Děkuju.“
V krátkém  tichu  si  prohlížela  dýky  zkřížené  na 

válečníkově hrudi. Napadlo ji, že má u sebe i další zbraně, 
přestože nejsou vidět.

Primal  žádné  neměl.  Dýky  ani  vybouleniny  pod 
oděvem.

Byla zvědavá, kam mají namířeno. Na Druhou stranu 
jistě ne,  protože má na sobě oděv do tohoto světa.  Kam 
tedy? A proč?

„Čeká na mě dole?“ zeptal se Zsadist.
„Primal?“  Když  bratr  přisvědčil,  dodala:  „No… ano, 

čeká.“
Zvláštní  být  tou,  která  ví,  kde  se  Primal  nalézá… 

a které se na to někdo zeptá.
Vzpomněla si, že není ozbrojený.
„Dohlédni na něj,“ řekla bez omluvy. „Prosím.“
Zsadistova  tvář  se  napjala  a bratr  nachýlil  hlavu 

k rameni. „Spolehni se.“
Cormia  se  uklonila  a vykročila  k chodbě  se  sochami. 

Zsadistův hluboký hlas ji zastavil. „Dítě se málo hýbe. Po 
tom, co se stalo včera.“
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Cormia  se  ohlédla  a zalitovala,  že  nemůže  být 
prospěšnější.  „Očistím  její  ložnici.  Tak  to  děláváme  na 
Druhé straně, když… Očistím tu místnost.“

„Neříkej jí, že to víš.“
„Neřeknu.“ Cormia by mu nejraději konejšivě sevřela 

paži. „Já se o ni postarám. Ty jdi za ním a vykonejte to, co 
musíte.“

Bratr sklopil hlavu a seběhl ze schodů.

Phury si promasíroval hruď a protáhl se, aby uvolnil ztuhlé 
svaly. Ohromilo ho, jak těžce nese, že se k němu Cormia 
otočila zády.

Po pravdě mu to působilo hotová muka.
Vzpomněl  si  na  Vyvolenou,  s níž  se  setkal  dnes 

dopoledne.  Rozdíl  mezi  ní  a Cormií  byl  patrný  na první 
pohled. Selena po pozici První družky přímo dychtí, a když 
si ho prohlížela, oči se jí leskly, jako by měla před sebou 
chovného býka. Musel se hodně přemáhat, aby s ní vůbec 
vydržel v jedné místnosti.

Není  to špatná ženská a je víc  než krásná,  ale to  její 
horlivé  nadšení… jako  by mu  chtěla  skočit  kolem krku 
a znásilnit  ho.  Zvlášť  když  ho  ujistila,  že  je  připravená 
a ochotná posloužit jemu a své tradici… a že „po tom touží 
každičká část jejího těla“.

To je zřejmě jeho penis.
A dneska večer ho čeká ještě další lahůdka.
Na  vrcholu  schodiště  se  objevil  Zsadist  s tenkou 

bundou v ruce. Seběhl dolů a štěkl po Phurym: „Jdeme.“
Při pohledu na svraštěné čelo svého dvojčete Phurymu 

došlo, že Bella není úplně v pořádku.
„Je Bella –“
„S tebou se o tom bavit nebudu.“ Zsadist vykročil přes 

dvoranu, aniž Phurymu věnoval jediný pohled. „Teď máme 
na starost něco jinýho.“
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Phury se zamračil a následoval ho. Jejich kroky zněly 
jako  pochod  jedné  osoby,  ne  dvou.  Nehledě  na  svou 
protézu  měl  on  a Z odjakživa  stejně  dlouhý  krok,  stejně 
našlapovali, stejně pohybovali pažemi.

Jako dvojčata.
Ale biologií podobnost končí. V životě šel každý svou 

vlastní cestou.
A ani jedna nestojí za řeč.
Phuryho  logika  udělala  kotrmelec  a on  z ničeho  nic 

všechno viděl z jiného pohledu.
Celou dobu se trápil  kvůli  Zsadistovu osudu… celou 

dobu žil v chladném, všudypřítomném stínu jejich rodinné 
tragédie. Vždyť trpěl, sakra… trpěl a trpí pořád. A i když 
respektuje posvátnost Zsadistova svazku s Bellou, něco mu 
našeptává, že jeho dvojče ho odepsalo, jako by byl úplně 
cizí. A k tomu zaujatý.

Když  vyšli  na  nádvoří  vystlané  oblázky,  zastavil  se. 
„Zsadiste.“

Z pokračoval k escalade.
„Zsadiste.“
Jeho bratr se zarazil, založil paže v bok, ale neotočil se. 

„Jestli  jde  o tebe  a to  svinstvo  s bezduchýma,  nesnaž  se 
omlouvat podruhý.“

Phury se k němu blížil.  Rozepnul si límeček u košile. 
„Nejde.“

„Nechci  slyšet  ani  o červeným  kouři.  Ani  o tvým 
vyhazovu z Bratrstva.“

„Otoč se, Z.“
„Proč?“
Nastalo  dlouhé  ticho.  Pak  Phury  vztekle  zavrčel: 

„Nikdy jsi mi nepoděkoval.“
Zsadist prudce otočil hlavu. „Cože?“
„Nikdy jsi mi nepoděkoval.“
„Za co?“
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„Za to,  že jsem tě  zachránil.  Prokristapána,  zachránil 
jsem tě  před  tou  tvojí  Paní  a tím,  co  s tebou  prováděla. 
A tys  mi  za  to  ani  nepoděkoval.“  Přistoupil  ke  svému 
dvojčeti  a hlas  mu neustále  sílil.  „Hledal  jsem tě  celých 
zatracených sto let, pak jsem tě odtud odvedl a zachránil ti 
tvůj zatracenej život –“

Zsadist se k němu naklonil  a namířil  na něj ukazovák 
jako pistoli. „Chceš mít zásluhu na mý záchraně? Tak to se 
načekáš. Já tě o tu laskavost nežádal. Vedl tě k tomu ten 
tvůj samaritánskej komplex.“

„Kdybych tě odtamtud nedostal, neměl bys Bellu.“
„A kdybys  to  neudělal,  nebyla  by  teď  v nebezpečí! 

Toužíš  po  vděku?  V tom případě  se  poplácej  po  zádech 
sám, protože já to momentálně neudělám.“

Slova  se  rozlétla  do  noci,  jako  by  hledala  další  uši, 
které by si je poslechly.

Phury zamrkal a pak mu z úst vypadlo něco, co chtěl 
říct už strašně dávno. „Pohřbil jsem naše rodiče. To já jsem 
se postaral o jejich těla, páchnoucí kouřem hořícího –“

„Já jsem je neznal. Pro mě byli cizí stejně jako ty, když 
jsi pro mě přišel –“

„Milovali tě!“
„Tolik, že mě přestali hledat! K čertu s nima! Myslíš, 

že nevím, že táta přestal? Vrátil jsem se a sledoval stopy 
zpátky od toho domu, co jsi podpálil. Vím, kam se dostal, 
než  to  nadobro  vzdal.  Myslíš,  že  mi  na  něm  záleží? 
Vykašlal se na mě!“

„Byl jsi pro ně skutečnější než já! Byl tě plný dům! Pro 
ně jsi byl vším, co měli!“

„To jsou kecy, Phury,“ odsekl Zsadist. „Nesnaž se mě 
přesvědčit,  jakej jsi byl  chudinka.  Máš vůbec ponětí,  jak 
vypadal můj život?“

„Kvůli tobě jsem přišel o nohu!“
„Přišel jsi pro mě dobrovolně! A jestli se ti nelíbí, jak to 

dopadlo, mně si nestěžuj!“
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Phury prudce vydechl,  neschopný slova.  Po chvíli  ze 
sebe  vyrazil:  „Ty  nevděčnej  prevíte!  Ty  nevděčnej 
lumpe… Chceš mi říct, že bys radši zůstal s Paní?“ Když 
se  nedočkal  odpovědi,  zavrtěl  hlavou.  „A já  blázen  si 
myslel, že všechny ty oběti, které jsem přinesl, za to stojí. 
Celibát. Panická úzkost. Fyzický zmrzačení.“ Znovu v něm 
vzkypěl vztek. „Nemluvě o šílenejch stavech, co jsem měl 
pokaždý, když jsi  mě požádal,  abych tě zmlátil  do krve. 
A ty mi teď řekneš, že bys radši zůstal otrokem krve?“

„Tak o to ti jde? Chceš, abych ti dal rozhřešení za ten 
tvůj sebedestruktivní záchranářskej záchvat tím, že ti budu 
vděčnej?“ Zsadist se drsně zasmál. „Jak chceš. Myslíš, že 
mě kdovíjak těší, že se musím dívat, jak hulíš a chlastáš? 
Myslíš,  že  se  mi  zamlouvalo  to,  co  jsem onehdy v noci 
viděl  v tý  uličce?“  Zsadist  zaklel.  „Tuhle  hru  s tebou 
odmítám  hrát.  Vzpamatuj  se,  Phury.  Vždyť  se  pomalu 
zabíjíš.  Přestaň  hledat  omluvy  a rádoby  osvobozující  lži 
a pořádně se nad sebou zamysli.“

Kdesi v hloubi duše si Phury uvědomil, že ta roztržka 
mezi nimi je dávno promlčená. A že to, co řekl Z, má něco 
do sebe.

I to,  co  řekl  on  sám.  Zavrtěl  hlavou.  „Myslím,  že  je 
chyba říkat si o trochu uznání. Pro tuhle rodinu jako bych 
nikdy neexistoval.“

Ticho.
Pak  Z vybuchl:  „Proboha  živýho,  slez  z toho  kříže 

a přestaň  si  hrát  na  mučedníka.  To  laskavě  přenechej 
jiným.“

Zlehčující tón v Phurym zase vykřesal jiskřičky hněvu. 
Jeho paže se rozpřáhla jakoby z vlastní vůle a pěst zasáhla 
Zsadista do brady tak silně, až to zapraskalo.

Úder odhodil Z na kapotu Rhageova GTO, kde přistál 
jako roztažená plachta.

Když  se  napřímil,  Phury  zaujal  bojovou  pozici 
a vytřepal  klouby  rukou.  V příští  vteřině  se  ocitnou 
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v zuřivém fyzickém souboji, místo slov mezi nimi budou 
poletovat pěsti, dokud jeden nebo druhý nepůjde k zemi.

A co se tím vyřeší?
Phury pomalu spustil paže k tělu.
V tu chvíli projel bránou na nádvoří Fritzův mercedes.
V jeho reflektorech si Zsadist upravil sako, nevzrušeně 

zamířil  k escalade  a položil  ruku  na  kliku  dveří  řidiče. 
„Nebýt toho, co jsem slíbil  Cormii,  vymlátil  bych z tebe 
duši.“

„Cože?“
„Nastup, krucinál.“
„Cos jí řekl?“
Když se Z usadil za volant, jeho černé oči projely tmou 

jako dva nože. „Tvoje slečna má o tebe starost, tak jsem jí 
slíbil,  že na tebe dohlídnu. A na rozdíl od někoho držím 
slovo.“

To bolelo.
„Vlez dovnitř.“ Zsadist zabouchl dveře SUV.
Phury zasakroval a obešel auto ke dveřím spolujezdce. 

Zatím  mercedes  zastavil  a zezadu  vystoupil  Qhuinn. 
Mladík pozvedl vykulené oči k průčelí sídla.

Očividně  je tu  kvůli  královskému soudu,  pomyslel  si 
Phury a vklouzl na sedadlo vedle svého zlověstně mlčícího 
bratra.

„Určitě víš, kde je dům Lashových rodičů?“ zeptal se 
Phury.

„To si piš.“
A drž klapačku zůstalo nevyslovené.
Jak se escalade blížilo k bráně, Phurymu bouřil v hlavě 

čarodějův  hlas,  tentokrát  smrtelně  vážný.  Musel  bys  být  
hrdina,  aby  sis  zasloužil  vděk,  a ty  rozhodně  nejsi  rytíř  
v nablýskaném brnění. Jen jím toužíš být.

Phury se podíval oknem ven. Hněvivá slova, jež si on 
a Zsadist řekli navzájem, se vracela ozvěnou jako výstřely 
v úzké uličce.

305



Udělej  všem  laskavost  a odejdi, nabádal  ho  čaroděj. 
Jednoduše odejdi, příteli.

Chceš  být  hrdina?  Udělej  to,  aby  s tebou  už  nikdo 
z nich nemusel mít nic společného.
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Kapitola dvacátá osmá

huinn si  byl  stoprocentně  jistý,  že  Wrath  ho  dneska 
slupne  k večeři,  ale  i přesto  se  při  pohledu  na 

výcvikové středisko Bratrstva  neubránil  úžasu.  Rozlohou 
mu  připomínalo  menší  město,  postavené  z kamenných 
kvádrů  o rozměrech  mužského  trupu  a s okny,  která  se 
zdála vyztužená titanem. Chrliče po obvodu střechy a četné 
výklenky  a věžičky  byly  přesně  takové,  jak  instinktivně 
očekával.

Q

„Pane?“  oslovil  ho  sluha  a ukázal  k vratům,  která 
mohla klidně střežit katedrálu. „Půjdeme dovnitř? Musím 
se vrátit do kuchyně k plotně.“

„K plotně?“
Doggen zvolnil řeč, jako by mluvil s idiotem. „Vařím 

pro Bratrstvo a starám se o dům. O jejich domov.“
Propánajána… Tak to není výcvikové středisko. Je to 

sídlo Bratrstva.
To jsou věci.  Mrkej  na to  zabezpečení. Nade dveřmi 

i pod střechou byly instalované kamery a ochranná zeď po 
obvodu nádvoří vypadala jako z filmu o Alcatrazu. Qhuinn 
napůl  čekal,  že  se  odněkud  vyřítí  smečka  dobrmanů 
s vyceněnými tesáky.

Ale  pravděpodobně  ještě  ohlodávají  kosti  posledního 
hosta, ze kterého si připravili trhané vepřové.

„Pane?“ opakoval sluha. „Půjdeme?“
Qhuinn nasucho polkl. „Jo… jasně.“ Vykročil k domu 

a v duchu sbíral kuráž k rozhovoru s králem. „Věci si zatím 
nechám v autě,“ upozornil komorníka.

„Jak si přejete, pane.“
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Díkybohu, že se Blay nemusí dívat na to, co ho čeká –
Pravé křídlo mamutích dveří se otevřelo a jeden z jeho 

dvou nejbližších přátel zvedl ruku na pozdrav.
Skvělý.  Blay  o tu  podívanou  přijde,  zato  John  bude 

zřejmě sedět hned v první řadě.
Měl  na  sobě  modré  džínsy  a propínací  košili,  kterou 

nedávno  společně  obstarali  v nákupním  středisku.  Jeho 
bosé nohy na černých kamenných stupních se zdály bledé 
a ve tváři měl relativně klidný výraz. Mohl mít aspoň tolik 
slušnosti,  aby  se  tvářil  vyděšeně  nebo  přinejmenším 
ustaraně, pomyslel si Qhuinn malinko dopáleně.

Ahoj, pozdravil ho John.
„Ahoj.“
John ustoupil, aby mohli vejít. Jak je?
„Škoda, že nekouřím.“ Protože by nevyhnutelné mohl 

oddálit aspoň o jednu cigaretu.
Haha. Vždyť se ti kouření hnusí.
„Až  budu  stát  před  popravčí  četou,  možná  změním 

názor.“
Sklapni, prosím tě.
Qhuinn  prošel  vstupní  halou,  v níž  si  díky 

šachovnicově  uspořádaným  bílým  a černým  dlaždicím 
a skvostnému  lustru – (Je  vážně  celý  ze  zlata?  Nejspíš  
jo) – připadal jako trhan.

Panenko skákavá, blesklo mu hlavou a na místě strnul.
Síň před ním patřila  spíš do paláce nějakého ruského 

cara:  zářivé  barvy,  všecičko  pokryté  lístkovým  zlatem, 
mozaiková podlaha a malby na stropě…  do háje, klenutý 
prostor a ty romantické mramorové sloupy by obstály jako 
kulisy toho či onoho románu od Danielly Steelové. A ne že 
by od ní něco četl.

Tak jo.  Něco přece jen,  ale  to mu bylo  dvanáct,  byl 
nemocnej a vybíral si jen erotický úseky –

„Sem nahoru,“ ozval se hluboký hlas.
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Qhuinn  vzhlédl.  Na  vrcholu  zdobného  schodiště, 
s rozkročenýma nohama, jako by mu patřil svět, v černých 
kožených kalhotách a černém triku stál samotný král.

„Hoď sebou,“ popoháněl ho Wrath. „Dáme se do toho.“
Qhuinn na okamžik  zavřel  oči  a následoval  Johna do 

prvního patra.
Když vystoupali  nahoru, Wrath řekl:  „Půjde se mnou 

jen Qhuinn. Ty zůstaň tady, Johne.“
John začal gestikulovat: Chci být jeho svědek –
Wrath se otočil. „Ne. Nic takového.“
Sakra,  pomyslel  si  Qhuinn.  To  mu  ani  nepovolí 

svědectví na obhajobu?
Počkám na tebe, naznačil mu John.
„Dík, kámo.“
Qhuinn se zadíval dveřmi, jimiž král prošel. Místnost 

za  nimi  je… přesně  podle  gusta  jeho  mámy:  laděná  do 
bledě modré, křehký, fajnový nábytek a na stěně osvětlení 
s křišťálovými  cingrlátky,  která  připomínají  velké 
náušnice.

V tomhle prostředí si Wratha jaksi neumí představit.
Král se posadil za perletí vykládaný stůl. Qhuinn vešel 

dovnitř,  zavřel  dveře  a spojil  ruce  před  tělem.  Celá 
záležitost mu přišla neskutečná. Nemohl přijít na to, jak se 
stalo, že jeho život dospěl k tomuhle okamžiku.

Wrath šel bez okolků rovnou k věci. „Měl jsi v úmyslu 
Lashe zabít?“ zeptal se.

Tolik k zahajovacímu proslovu. „No…“
„Měl nebo neměl?“
Qhuinn  si  v duchu  rychle  zopakoval  případné 

odpovědi:  Ne!  Ovšemže ne.  Ztratil  jsem nad tím  nožem  
kontrolu a ve skutečnosti jsem se ho snažil zarazit…  Ne.  
Chtěl jsem Lashe oholit… Ne. Neuvědomil jsem si, že když  
někomu podříznu krk, může umřít…

Odkašlal si. A znovu. „Ano, měl.“

309



Král si založil paže na hrudi. „Kdyby se Lash nepokusil 
svléknout Johnovi kalhoty, udělal bys to stejně?“

Qhuinnovy plíce na chvíli přestaly pracovat. Nemělo by 
ho překvapit,  že král přesně ví, co se tam dole stalo, ale 
slyšet  to  z jeho  úst  bylo  šokující.  Mluvit  o tom  nebylo 
snadné  vzhledem  k tomu,  co  Lash  řekl  a udělal. 
Koneckonců jde především o Johna.

„Takže?“ popíchl ho král. „Kdyby se Lash nedotkl jeho 
kalhot, podřízl bys ho?“

Qhuinn si utřídil myšlenky. „John řekl mně a Blayovi, 
ať se do toho nemícháme, a já byl připravený poslechnout, 
pokud to bude férový zápas. Jenže…“ Zavrtěl hlavou. „To, 
co  na  něj  vytáhl  Lash,  férový  nebylo.  Jako  by  použil 
skrytou zbraň.“

„Nemusel  jsi  ho  přece  zabít.  Mohl  jsi  ho  od  Johna 
odtrhnout. Párkrát ho praštit. Srazit ho na zem.“

„To je pravda.“
Wrath  narovnal  jednu  paži,  jako  by  ji  chtěl  uvolnit, 

a přitom mu  zapraskalo  v rameni.  „A teď  ke  mně  budeš 
absolutně  upřímný.  Jestli  zalžeš,  poznám  to,  protože  to 
ucítím.“  Wrathovy  oči  za  panoramatickými  brýlemi 
doslova  sálaly.  „Je  mi  známo,  že  jsi  svého  bratrance 
nenáviděl. Víš jistě, že jsi smrtící zbraň nepoužil ve svůj 
vlastní prospěch?“

Qhuinn  si  prohrábl  rukou  vlasy  a vzpomínal  na 
všechno,  co  se  v šatně  stalo.  Jeho  paměť  byla  děravá 
v místech, kde ji vypálily emoce, které ho dohnaly k tomu, 
aby tasil nůž a vrhl se na Lashe, ale zapamatoval si toho 
dost.

„Po pravdě jsem… Zatraceně… Nemohl jsem dopustit, 
aby  Johnovi  někdo  ublížil  a takhle  ho  zahanbil.  Úplně 
zdřevěněl.  Když  mu Lash  sáhl  na  kalhoty,  prostě  ztuhl. 
Stáli  ve  sprchách,  John tváří  ke  stěně,  a najednou  úplně 
znehybněl.  Nevím,  jestli  by  Lash  pokračoval…  víte 
v čem… protože jsem mu do hlavy neviděl, ale on byl ten 
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typ,  co  by  se  nerozpakoval…“  Qhuinn namáhavě  polkl. 
„Viděl jsem, jak se to stalo a že se John nemůže bránit a… 
jako by mi vynechal mozek. Najednou jsem držel v ruce 
nůž a v příští vteřině jsem byl  u Lashe a… seběhlo se to 
hrozně rychle. Chcete slyšet pravdu? Jistě, nenáviděl jsem 
Lashe, ale je jedno, kdo tu lumpárnu Johnovi provedl. Šel 
bych po každým. A než se mě zeptáte… Vím, jaká bude 
příští otázka.“

„A jaká bude tvá odpověď?“
„Ano. Udělal bych to znova.“
„Tak udělal, jo?“
„Ano.“ Qhuinn se rozhlédl po bledě modrých stěnách 

a napadlo  ho,  že  v tak  elegantní  místnosti  se  snad  ani 
nesluší mluvit o takových ohavnostech. „Hádám, že to ze 
mě dělá  chladnokrevného vraha,  že jo? Tak co se mnou 
provedete? A mimochodem, moje rodina mě vydědila, ale 
to už možná víte.“

„Jo. Slyšel jsem.“
Rozhostilo  se  ticho.  Qhuinn  ho  trávil  tím,  že  si 

prohlížel  své  nové  boty  a poslouchal,  jak  mu  srdce 
poskakuje až v hrdle.

„John chce, abys zůstal tady.“
Qhuinn se na krále nevěřícně zadíval. „Cože?“
„Slyšels dobře.“
„Sakra. S tím přece nemůžete souhlasit. Tady v žádným 

případě zůstat nemůžu.“
Wrathova černá obočí se výhrůžně spojila. „Prosím?“
„Pardon…,“ vykoktal Qhuinn a zmlkl. Uvědomil si, že 

bratr je král a jako takový si může dělat, co se mu zamane, 
třeba  přejmenovat  slunce  a měsíc,  přesunout  Vánoce  na 
červenec, vyhlásit zákaz nošení modrých ponožek… nebo 
ubytovat ve svém domě zabijáka, jakým je Qhuinn.

Král  má  v upířím  světě  naprosto  volnou  ruku 
a neomezenou moc.
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A vůbec,  proč  by  Qhuinn  měl  odmítat  něco,  co  mu 
pomůže? Byl by sám proti sobě.

Wrath  vstal  a Qhuinn  měl  co  dělat,  aby  necouvl, 
třebaže je od sebe dělilo zhruba osm metrů aubussonského 
koberce.

Král je vzorovým příkladem „chlapa jako hora“.
„Přibližně  před  hodinou  jsem  mluvil  s Lashovým 

otcem,“ pokračoval Wrath. „Tvoji rodiče mu naznačili, že 
odškodnění zaplatit nehodlají. Protože tě vydědili, tvrdí, že 
peníze dlužíš ty. Jde o pět milionů.“

„Pět milionů?“
„Lashe včera v noci unesli bezduší. Nikdo nečeká, že se 

ze zajetí  vrátí.  Máš na krku kauzální  vraždu,  protože  se 
nepředpokládá, že by zabijáky zajímala mrtvola.“

„A sakra…“  Bože,  Lash…  To  je  pořádná  sumička. 
„Podívejte,  jediný,  co  mám,  je  tohle  oblečení  a pár 
rezervních kousků v tašce. Jestli o ty hadry Lashovi rodiče 
stojí, s radostí jim je přenechám –“

„Lashův  otec  si  je  tvé  finanční  situace  vědom. 
S ohledem  na  ni  chce,  aby  ses  stal  neplaceným  sluhou 
v jeho domě.“

Qhuinn zbledl jako stěna. Otrok… až do konce života? 
Otrok Lashových rodičů?

„Tedy až potom, co si odpykáš trest ve vězení,“ dodal 
Wrath. „Jedno takové zařízení přece jen máme k dispozici, 
na severu u kanadských hranic.“

Qhuinn stál  jako přimrazený,  neschopen slova.  Život 
může skončit tolika různými způsoby, pomyslel si. A smrt 
není zdaleka jediný.

„Co na to říkáš?“ zeptal se Wrath tiše.
Vězení…  bůhví  kde  a bůhví,  jak  dlouho.  Otroctví… 

v domě, kde ho budou všichni nenávidět, dokud nenatáhne 
brka.
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Vzpomněl  si  na  tunel,  jímž  v agonii  procházel,  na 
otevřené dveře. Na rozhodnutí,  k němuž dospěl na prahu 
konce.

„Mám každé oko jiné,“ zašeptal a pozvedl oči ke králi. 
„Ale mám i čest.  Udělám cokoli,  abych to napravil… za 
předpokladu,“  řekl  náhle  silným  hlasem,  „že  mě  nikdo 
nebude nutit,  abych se omluvil.  To jediné neudělám. Co 
Lash provedl, byla hanebnost. Záměrná krutost, která měla 
Johnovi zničit život. Proto toho nelituju.“

Wrath  obešel  stůl  a vykročil  přes  místnost.  Když 
Qhuinna míjel,  úsečně  řekl:  „Správná odpověď,  chlapče. 
Počkej venku se svým kamarádem. Za chvilku jsem u vás.“

„Promiňte… Cože?“
Král otevřel dveře a netrpělivě kývl. „Padej.“
Qhuinn se vypotácel z pracovny.
Tak  co? zjišťoval  John  a vyskočil  ze  židle  u stěny 

chodby. Co se stalo?
Qhuinn  se  zadíval  na  přítele.  Za  nic  na  světě  mu 

neřekne,  že půjde do vězení  a pak ho propustí  do vazby 
k Lashovým rodičům, kteří  ho budou mučit  až do konce 
jeho života. „No, nebylo to tak hrozný.“

Lžeš.
„Nelžu.“
Jsi zelenej jako brčál.
„Čemu se divíš? Jsem teprve den po operaci.“
Neval to na mě. Co se stalo?
„Abych řekl pravdu, nemám ponětí –“
„Dovolíte?“ Přistoupila k nim královna Beth. Ve tváři 

měla  vážný  výraz  a v rukou  dlouhou  plochou  koženou 
kazetu. „Mládenci? Potřebuju jít dovnitř.“

Když  od  sebe  odstoupili,  Beth  vešla  do  pracovny 
a zabouchla za sebou dveře.

John a Qhuinn čekali. A čekali… a čekali.
Bůhví,  co  se  tam  děje.  Nejspíš  královi  a královně 

nějakou chvíli trvá, než napíšou lístky s příkazy jako ve hře 
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Monopoly:  Jdi  do  vězení.  Zaplať  pět  milionů.  
Zbankrotoval jsi.

John  vyndal  mobil,  snad  aby  nějak  zaměstnal  ruce, 
a zamračeně  se  zadíval  na  displej.  Něco naťukal  a vrátil 
telefon do kapsy.

To je divný, že se ještě neozval Blay.
Ani ne, pomyslel si Qhuinn a cítil se jako největší lump 

na světě.
Král rozrazil dveře dokořán. „Naklusejte sem.“
Oba trochu váhavě poslechli. Wrath dveře zase zavřel, 

vrátil  se  ke  stolu,  posadil  se  na  vyumělkovanou  židli, 
vyhoupl nohy v bagančatech na desku a položil je na stoh 
papírů. Když si Beth stoupla vedle něj, vzal ji za ruku.

„Mládenci,  říká  vám  něco  pojem  ahstrux  nohtrum?“ 
Když  zavrtěli  hlavou  jak  dva  idioti,  Wrath  se  ironicky 
a výhružně zašklebil. „Je to starodávná pozice. Něco jako 
osobní strážce,  jen má při  ochraně svého pána dovoleno 
použít  i smrtící  prostředky.  Jinými  slovy  je  to  zabiják 
s požehnáním.“

Qhuinn  nasucho  polkl,  zvědavý,  co  to,  sakra,  má 
společného s ním a Johnem.

Wrath  pokračoval.  „Ahstrux  nohtrum může  být 
jmenován  pouze  královským  výnosem  a podmínky  jsou 
zhruba stejné jako v americké tajné službě. Chráněná osoba 
musí být vážená a významná a strážce musí být k tomuto 
úkolu způsobilý.“ Král políbil královně ruku. „Významnou 
osobou  je  ten,  jehož  život  je  dle  úvahy  krále,  tedy  mé 
maličkosti,  důležitý.  Tuhle  moje  shellan  je  pro  mě 
nejcennější věc na světě a neexistuje nic, co bych neudělal 
proto, abych ji ušetřil případného žalu. Nadto je královnou 
celé naší rasy.  Tudíž její jediný bratr spadá do kategorie 
významné osoby.

Pokud  jde  o kvalifikovaného  strážce…  Shodou 
okolností vím, Qhuinne, že kromě Johna jsi ze všech žáků 
nejlepší bojovník. V osobním souboji jsi mrštný a důvtipný 
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a máš  skvělou  mušku,“ – králův  hlas  získal  ironický 
tón – „a  všichni  víme,  jak  se  umíš  ohánět  nožem,  je  to 
tak?“

Qhuinna se zmocnil zvláštní rozechvělý pocit, jako by 
se  konečně  zvedla  mlha  a odhalila  nečekanou  cestu 
z divočiny.  Hmátl  po  Johnově  ruce,  aby  neztratil 
rovnováhu,  i když  v ten  moment  vypadal  jako 
zavrženíhodný měkkýš.

Ale král ještě neskončil.  „Ještě jedna věc. Od jedince 
v pozici  ahstruxe nohtrum se očekává, že pro toho, koho 
chrání, obětuje i svůj vlastní život. Když nebude vyhnutí, 
přijme  smrtící  úder.  Kromě  toho  je  to  závazek  na  celý 
život,  pokud nerozhodnu jinak.  Této  povinnosti  tě  můžu 
zprostit pouze a výhradně já. Rozumíme si?“

Qhuinnova pusa promluvila, jako by měla vlastní vůli. 
„Samozřejmě. Pochopitelně.“

Wrath se usmál, sáhl pro kazetu, kterou přinesla Beth, 
a vyndal  z ní  silný  svazek  papírů  opatřený  zlatou  pečetí 
a černými saténovými stuhami. „Možná si to budete chtít 
prohlédnout.“

Ledabyle  hodil  úředně  vyhlížející  dokument  na  kraj 
stolu.

Qhuinn a John se nad něj společně naklonili. Ve Staré 
řeči na něm stálo, že…

„A sakra… ty vole,“ vydechl Qhuinn a honem vzhlédl 
k Beth. „Promiňte, nechtěl jsem. Jen mi to uklouzlo.“

Usmála se a políbila svého  hellrena na temeno hlavy. 
„Nic se nestalo. Už jsem slyšela horší věci.“

„Všimněte si data,“ vyzval je Wrath.
Listina byla antedatovaná… a prakticky platila už dva 

měsíce.  Podle výnosu krále je Qhuinn, syn Lohstrongův, 
asthrux  nohtrum Johna  Matthewa,  syna  Dariova,  syna 
Marklonova, už od konce června.

„Mám v papírech příšernej zmatek,“ vysvětloval Wrath. 
„Jednoduše jsem vám dvěma zapomněl říct,  že se leccos 
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změnilo. Moje chyba. To ovšem znamená, že odškodnění 
je tvoje starost, Johne, protože střežená osoba musí splatit 
všechny dluhy vzniklé v důsledku své ochrany.“

John okamžitě naznačil: Zapla-
„Ne, počkej,“ přerušil ho Qhuinn. „Vždyť tolik peněz 

nemáš.“
„Tvůj kámoš má v tuhle chvíli čtyřicet milionů, takže to 

pro něj bude hračka.“
Qhuinn se otočil k Johnovi. „Cože? Tak proč, proboha, 

makáš v kanceláři za hubičku?“
John ho ignoroval. Komu mám vypsat šek? zeptal se.
„Lashovým  rodičům.  Beth,  která  spravuje  finance 

Bratrstva, ti řekne číslo účtu, ze kterého částku odešleme, 
viď, leelan?“ Wrath sevřel královně ruku a usmál se na ni. 
Když se zase zadíval na Qhuinna a Johna, milující pohled 
byl ten tam. „Qhuinn se okamžitě přestěhuje sem a ročně 
dostane  pětasedmdesát  tisíc  dolarů,  které  mu  budeš 
vyplácet  ty,  Johne.  Jsi  definitivně  vyloučený  z výcviku, 
Qhuinne,  ale  to  neznamená,  že  s tebou  já  nebo  bratři 
nebudeme… Zkrátka s tebou budeme trénovat, abys zůstal 
v kondici.  Koneckonců,  o své  lidi  se  dokážeme  postarat. 
A ty jsi teď jedním z nás.“

Qhuinn  se  zhluboka  nadechl.  A pak  ještě  jednou. 
A pak – „Musím… musím si sednout.“

Načež  se  jako  totální  bačkora  odpotácel  k nejbližší 
bledě modré pohovce. A protože na něj všichni civěli, jako 
by nevěděli, jestli mu mají podat papírový sáček, aby mohl 
lépe dýchat, nebo papírové kapesníky,  položil  si ruku na 
operované místo v naději, že vyvolá dojem, že ho oslabilo 
zranění, a ne emoce.

Až na to… že nedokázal nabrat do plic žádný vzduch. 
Netušil, co mu proudí do úst, ale ať je to cokoli, rozhodně 
to nezahnalo závrať, ani spalující teplo v oblasti hrudníku.

Kupodivu ten, kdo k němu přistoupil a dřepl si před něj, 
nebyl  John  ani  královna,  ale  Wrath.  V Qhuinnově 
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zamženém  zorném  poli  se  objevily  jeho  tmavé  brýle 
a nelítostný obličej,  které však ani  trochu neladily s jeho 
vlídným  hlasem,  jímž  mu  poradil:  „Skloň  hlavu  mezi 
kolena, chlapče.“ Položil mu ruku na rameno a jemně ho 
stlačil dolů. „Už můžeš.“

Qhuinn  poslechl.  Rozklepal  se  tak  silně,  že  nebýt 
Wrathovy velké dlaně, která ho přidržovala, poroučel by se 
na podlahu.

Ale brečet  nebude. Odmítl  uronit  jedinou slzu. Místo 
toho lapal po dechu a třásl se a za moment se celý koupal 
ve studeném potu.

Tiše,  takže  to  mohl  slyšet  jen  Wrath,  zašeptal:  „Já 
myslel… že jsem zůstal úplně sám.“

„Kdepak,“ odpověděl Wrath stejně tiše. „Jak jsem řekl, 
teď jsi jedním z nás, rozumíš?“

Qhuinn k němu vzhlédl. „Vždyť jsem úplná nula.“
„Na  to  se  vykašli.“  Král  pomalu  zavrtěl  hlavou. 

„Zachránil jsi Johnovi čest. Patříš do rodiny, synu.“
Qhuinn se zadíval na Beth a na Johna, kteří stáli bok po 

boku.  Skrz  neprolité  slzy  zpozoroval  podobnost  v jejich 
tmavých vlasech a hlubokých modrých očích.

Rodina…
Qhuinn se napřímil, vstal a vytáhl se do své plné výšky. 

Upravil  si  tričko,  uhladil  vlasy  a zcela  pevným 
a vyrovnaným krokem zamířil k Johnovi.

Narovnal  ramena  a natáhl  ruku k příteli.  „Položím za 
tebe život. S tím papírem i bez něj.“

Sotva to vyslovil,  uvědomil si, že jsou to první slova 
hodna  dospělého  muže – jímž  nakonec  je.  Jeho  první 
přísaha. A kromě Blaye nevěděl o žádné jiné osobě, které 
by ji složil.

A já za tebe, naznačil ústy John, když se jejich pohledy 
setkaly. Já… za tebe.
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„Jestli  chceš,  můžeš  se  mě  zeptat  na  Phuryho,  až  s tím 
budeš hotová.“

Cormia  se  napřímila  nad  bílou  svící,  kterou  právě 
zapálila, a ohlédla se přes rameno. Bella ležela na zádech 
ve  velké  posteli  na  protějším  konci  ložnice,  hubenou 
bledou ruku položenou na zaobleném břiše.

„Myslím  to  vážně,“  ujistila  ji  s úsměvem.  „Aspoň 
nebudu  mudrovat  o pitomostech.  Momentálně  by  mi  to 
jedině prospělo.“

Cormia  sfoukla  zápalku.  „Jak  jsi  poznala,  že  na  něj 
myslím?“

„Máš  typický  nerozhodný,  ale  zároveň  odhodlaný 
kukuč.  Podobný  výraz  má  žena,  která  přemýšlí  o svým 
chlapovi a zvažuje, jestli ho má kopnout do zadku, nebo se 
mu vrhnout  kolem krku a držet  ho tak  pevně,  až  se  ten 
mizera začne dusit.“

„Primal  není  můj.“  Cormia  vzala  zlatou  kadidelnici 
a třikrát jí obkroužila svíčku. Její monotónní prozpěvování 
bylo  tiché  a vzývalo  Stvořitelku,  aby  dohlížela  na  Bellu 
a její nenarozené dítě.

„On mě nemiluje,“ řekla Bella. „Ve skutečnosti ne.“
Cormia  postavila  kadidlo  na  stůl  ve východním rohu 

místnosti  a znovu se ujistila,  že všechny tři svíčky dobře 
hoří.

Každá  představuje  jeden  časový  úsek:  minulost, 
přítomnost a budoucnost.

„Posloucháš mě vůbec? Řekla jsem, že mě nemiluje.“
Cormia zavřela oči. „Jsem přesvědčená, že se mýlíš.“
„On si jen myslí, že mě miluje.“
„Se vší úctou –“
„Chceš ho?“
Cormia  zčervenala  a vzpomněla  si,  co  se  odehrálo 

v promítacím  sále.  Znovu  cítila  jeho  doteky…  moc,  již 
měla nad jeho pohlavím, které držela v dlani… jak se jeho 
ústa pohybovala na jejím ňadru.
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Bella se tiše zasmála. „Ten ruměnec budu považovat za 
souhlas.“

„Drahá Stvořitelko, nevím, co na to mám říct.“
„Sedni si ke mně.“ Bella poplácala matraci vedle sebe. 

„Něco ti  o něm povím.  A prozradím ti,  proč vím,  že mě 
nemiluje.“

Cormia věděla, že když Belle vyhoví a poslechne si, že 
Primal  nemůže  cítit  to,  o čem  je  přesvědčený,  že  cítí, 
propadne mu úplně.

A tak  se  pochopitelně  posadila  vedle  Belly  na 
přikrývku.

„Phury je správný chlap. Podobného aby pohledal. Umí 
hluboce milovat,  ale to neznamená,  že je zamilovaný do 
každého, na kom mu záleží.  Kdybyste  si vy dva dali víc 
načas –“

„Brzy se vrátím zpátky.“
Bella povytáhla obočí. „Na Druhou stranu? A proč?“
„Jsem tady už příliš dlouho.“ Bylo těžké říct,  že si jí 

Primal nevšímal. Zejména Belle. „Zkrátka… nepřiměřeně 
dlouho.“

Bella vypadala sklíčeně. „Phury odejde s tebou?“
„To nevím.“
„Určitě se bude muset vrátit sem, aby mohl bojovat.“
„To… jistě.“ Bella zřejmě ještě neví, že byl vyloučený 

z Bratrstva,  a teď  není  vhodná  chvíle  pro  nepříjemné 
zprávy.

Bella si pohladila břicho. „Prozradil ti někdo, proč se 
Phury stal Primalem? Totiž místo Vishouse.“

„Ne. Ani jsem netušila, že došlo k výměně.“
„Vishous  se  zamiloval  do  doktorky  Jane  přibližně 

v době, kdy už bylo všechno naplánované. Phury nechtěl, 
aby se rozešli,  a tak ho zastoupil.“ Bella zavrtěla hlavou. 
„Jde o to, že Phury odjakživa upřednostňoval ostatní před 
sebou. Už je zkrátka takový. Má to v povaze.“
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„Já vím. Proto ho tolik obdivuji. Tam, odkud jsem…“ 
Cormia  hledala  správná  slova.  „Pro  Vyvolené  je 
nesobeckost  nejušlechtilejší  vlastností.  Sloužíme  rase 
a Stvořitelce  a přitom  to  s radostí  upřednostňujeme  před 
svými  vlastními  zájmy.  Nejvyšším  projevem  ctnosti  je 
obětování  sebe sama ve prospěch většího dobra,  které  je 
důležitější než osobní blaho. Primal to tak dělá.  Myslím, 
že…“

„Co…?“
„Proto si ho tolik vážím. Proto a pro jeho… jeho…“
Bella  se  zasmála.  „Inteligenci?  Očividně  to  nemá co 

dělat s jeho žlutýma očima nebo nádhernými vlasy?“
Cormia usoudila, že když za ni její ruměnec odpověděl 

už jednou, může jí posloužit znovu.
„Nemusíš  odpovídat,“  řekla  Bella  s úsměvem.  „Je  to 

výjimečný muž. Ale zpátky k nesobeckosti. Má totiž jeden 
háček.  Když  se  zaměříš  na  ostatní,  sama  sebe  začneš 
zanedbávat a podceňovat. Proto o něj mám starost. A proto 
vím,  že  mě  ve  skutečnosti  nemiluje.  Myslí  si,  že  jsem 
zachránila  jeho  dvojče  způsobem,  jakého  on  nebyl 
schopen. Je mi vděčný. Hluboce a zbožně. Ale pravá láska 
to není.“

„Jak to všechno víš?“
Bella zaváhala. „Zeptej se ho na jeho vztahy se ženami. 

Pak pochopíš.“
„Byl často zamilovaný?“ Připravila se na nejhorší.
„Nebyl zamilovaný ani jednou. Na mou duši.“ Bella si 

kroužila dlaní po břiše. „Nic mi do toho není, ale stejně ti 
to  povím.  Kromě  mého  hellrena neexistuje  jiný  muž, 
kterého bych si vážila víc než Phuryho. A tebe mám moc 
ráda. Jestli tady zůstane, doufám, že ty taky. Líbí se mi, jak 
se na něj díváš. A jak se dívá on na tebe.“

„Poslal mě zpátky.“
Bella zvedla ruku. „Cože?“
„Už nejsem jeho První družkou.“
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„Zatraceně…“
„Měla bych se vrátit  do Svatyně.  Už proto,  abych to 

usnadnila té, kterou si vybere místo mě.“
Byla to správná odpověď, ale ona jí nevěřila. Pravé city 

prozradil její hlas. I ona v něm zaslechla nezvyklé napětí.
Říct  něco  nahlas  a přitom  si  nechat  pro  sebe,  co  si 

opravdu myslí,  je umění,  jež si tříbila celý svůj život na 
Druhé  straně.  Tam  se  lže  neuvěřitelně  snadno  a lež  je 
stejně  pohodlná  jako  bílé  roucho,  co  má  na  sobě,  jako 
předepsaný způsob, jakým si upravuje vlasy, i mechanické 
odříkávání slavnostních textů.

Tady je to obtížnější.
„Nic ve zlém,“ řekla Bella,  „ale právě se zapnul můj 

kecoměr.“
„Keco… měr?“
„Lžeš mi. Smím ti dát nevyžádanou radu?“
„Jistě.“
„Nedopusť, aby tě tvé povinnosti Vyvolené přemohly 

a zbavily samostatného myšlení. Jestli opravdu věříš tomu, 
co ses naučila, je to v pořádku. Ale pokud se celou dobu 
přeš se svým vnitřním hlasem, na Druhou stranu nepatříš. 
Být dobrou lhářkou není žádná ctnost.“

A je to venku, pomyslela si Cormia. Přesně to musela 
celou dobu dělat: lhát.

Bella  se  nadzvedla  na  rukou  a vytáhla  se  do  sedu. 
„Nevím,  co  všechno  jsi  o mně  slyšela,  ale  mám  bratra. 
Rehvenge.  Je  tvrdohlavý  jako  mezek  a vždycky  byl,  ale 
mám ho moc ráda a skvěle si rozumíme. Můj otec zemřel, 
když mi byly čtyři roky, a role hlavy rodiny se ujal Rehv. 
Příkladně se staral o mě i o matku, ale současně nás děsně 
sekýroval.  Nakonec  jsem  se  odstěhovala.  Musela  jsem. 
Jinak  bych  z něho  zešílela.  Měla  bys  slyšet  naše  hádky. 
Rehv  to  myslel  dobře,  ale  je  konzervativní  a vyznává 
tradice, a to znamená, že chtěl o všem rozhodovat sám.“

„Přesto mi připadá jako čestný muž.“
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„A taky  je.  Ale  po  pětadvaceti  letech  Rehvovy 
dominance jsem byla jen jeho sestra, ne sama sebou, jestli 
ti  to  dává  nějaký  smysl.“  Bella  vzala  Cormii  za  ruku. 
„Fakt, že jsem odešla, postavila se na vlastní nohy a začala 
zjišťovat,  co dokážu,  bylo  to  nejlepší,  co  jsem pro  sebe 
mohla  udělat.“  Do  očí  se  jí  vkradl  strach.  „Nebylo  to 
snadné  a…  vymstilo  se  mi  to.  Ale  i přesto,  čím  jsem 
prošla, ti vřele doporučuju zjistit, kdo vlastně jsi. Víš, jaká 
jsi ve své podstatě?“

„Jsem Vyvolená.“
„A co ještě?“
„Už nic.“
Bella  jí  sevřela  ruku.  „Vysvětlím  ti,  jak  to  myslím. 

A začnu  úplnými  malichernostmi.  Kterou  barvu  máš 
nejraději?  Jaké jídlo ti  chutná? Vstáváš brzo? Co ti  dělá 
radost? Co tě naopak skličuje?“

Cormia  se  zadívala  na  kadidelnici  a vzpomněla  si  na 
všechny  modlitby,  které  zná,  na  modlitby,  vhodné  pro 
všechny možné případy. A na chvalozpěvy. Na obřady. Je 
obsažnou spirituální  příručkou plnou nejen slov, ale také 
odpovídajících činností.

A to je všechno. Nebo není?
Zadívala  se  na  Bellu.  „Víš…  Mám  moc  ráda 

levandulové  růže.  A baví  mě  vymýšlet  v duchu  různé 
stavby.“

Bella se usmála a hřbetem ruky zakryla zívnutí. „To je 
dobrý začátek, drahá přítelkyně. Chceš se dodívat na Svět  
modelingu? S puštěnou televizí si aspoň nebudeš připadat 
tak  hloupě,  když  v mé  přítomnosti  budeš  myslet  na  své 
záležitosti. A za dvacet minut nám Fritz přinese večeři.“

Cormia  se  opřela  o hradbu  z polštářů  vedle  své… 
přítelkyně.  Ne  vedle  sestry,  ale…  přítelkyně.  „Děkuju, 
Bello. Děkuju.“

„Rádo  se  stalo.  A to  kadidlo  moc  příjemně  voní. 
Uklidňuje mě.“
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Bella namířila dálkový ovladač na plochou obrazovku 
a stiskla  pár  tlačítek.  Objevil  se  moderátor  pořadu  Tim 
Gunn  v krejčovské  dílně,  stříbřité  vlasy  uhlazené  jako 
nažehlená  látka.  Jedna  z návrhářek  kroutila  hlavou 
a nesouhlasně si prohlížela své částečně ušité červené šaty.

„Děkuju,“  opakovala  Cormia,  aniž  spustila  oči 
z televizoru.

Bella  jí  mlčky  stiskla  ruku  a obě  se  soustředily  na 
obrazovku.
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Kapitola dvacátá devátá

ash vyklopýtal z domu svých rodičů s oběma rukama 
potřísněnýma  krví.  Podlamovala  se  pod  ním kolena 

a měl  rozkolísaný  krok.  Když  zakopl  o vlastní  nohy, 
sklopil oči. Bože, krev má na oblečení i na botách.

L
Pan D vyskočil z auta. „Jste raněnej?“
Lash  nenalézal  vhodná  slova.  Byl  celý  rozklepaný 

a sotva se udržel na nohou. „Trvalo to… dýl, než jsem si 
myslel.“

„Pojďte pane, nastupte do auta.“
Lash bezduchého odstrčil, předklonil se a začal nasucho 

dávit. Z úst vyteklo něco černého a hustého a steklo mu to 
po bradě. Otřel to a zadíval se na ruku.

Nebyla to krev. Aspoň ne ta… pravá. „Zabil jsem je,“ 
řekl chraplavě.

Bezduchý si klekl před něj. „To se rozumí samo sebou. 
Váš táta  by na vás byl  pyšnej.  Ti zmetkové pro vás nic 
neznamenaj. Zato my jo.“

Lash  se  snažil  zastavit  výjevy,  které  se  mu  odvíjely 
v mysli. „Nejvíc křičela moje matka. Když viděla, že jsem 
zabil otce.“

„To  nebyl  váš  otec.  Ani  vaše  matka.  Byli  to  pouhý 
zvířata.  Všichni do jednoho tam uvnitř.  Jako byste skolil 
srnce…  nebo  spíš  krysu.  Chápete?  Škodnou.“  Zabiják 
zavrtěl  hlavou.  „Oni  nebyli  vaši  rodiče.  Jen  jste  si  to 
myslel.“

Lash  se  zadíval  na  své  ruce.  V jedné  držel  nůž.  Ve 
druhé krátký řetěz. „Tolik krve.“
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„Jo. Z těchhle šmejdů je pokaždý krve jak z vola.“
Nastalo vleklé ticho. A trvalo věčnost.
„Hele,  pane,  máte  tady  někde  bazén?“  Když  Lash 

přikývl,  chlapík  se  ujistil:  „Tam  vzadu?“  Lash  znovu 
přikývl. „Fajn. Odvedu vás tam a umyjete se. Vzadu v autě 
pro vás mám čistý oblečení. Převlíknete se.“

Než  se  Lash  nadál,  stál  pod  sprchou  v kabinkách 
u bazénu, smýval ze sebe zbytky svých rodičů a díval se, 
jak usměrněný proud vody zbarvený krví stéká do kanálku 
u jeho  nohou.  Opláchl  nůž  i obojek,  a když  zatáhl 
kohoutky a osušil se, ze všeho nejdřív si dal kolem krku 
řetěz z nerez oceli.

Visely na něm dvě kovové známky. Jedna s Královým 
registračním  číslem,  druhá  s údaji  o posledním  očkování 
proti vzteklině.

Rychle si oblékl čistý oděv, který mu přinesl z auta pan 
D.  Ze  zmuchlaných  kalhot,  které  měl  na  sobě  předtím, 
vyndal náprsní tašku svého otce a vsunul ji do zadní kapsy. 
Boty si bohužel bude muset nechat, ale skvrny od krve už 
naštěstí  zasychají  a hnědnou,  takže  se  s tím  jakž  takž 
dokáže vypořádat.

Když vyšel z kabiny, mrňavý zabiják seděl na skleněné 
desce jednoho stolku se zahradními křesly.

Když  ho  bezduchý  uviděl,  seskočil  dolů.  „Chcete, 
abych přivolal posily?“

Lash  vzhlédl  k tudorovskému  sídlu.  Cestou  sem měl 
v úmyslu dům vyrabovat a odnést všechno, co má nějakou 
cenu.  Použít  některý  z oddílů,  jež  Omega  nazval  jeho 
armádou,  aby místnosti  vybílily  tak  důkladně,  že  v nich 
zůstanou jen tapety a podlahová prkna.

Něco takového dělávali  kdysi  barbaři.  Stvrdilo  by to 
jeho  nové  postavení.  Nestačí  jen  pobít  nepřátele,  ale  je 
třeba jim vzít koně a zapálit chatrče a se zadostiučiněním 
poslouchat nářek a křik jejich žen…
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Potíž je, že ví, co je uvnitř. Právě se dívá na mauzoleum 
s mrtvolami  svých  rodičů  a služebnictva.  Představa,  že 
dům zneuctí tím, že do něj pošle plenící tlupu bezduchých, 
mu jaksi nepřipadá správná.

„Chci odjet.“
„Ale vrátíme se sem, že jo?“
„Prostě mě odsud odvez.“
„Jak si přejete.“
„Taková odpověď se mi líbí.“
Lash se pohyboval pomalu a nejistě jako vetchý stařec. 

Když se vracel zpátky k průčelí sídla, upíral pohled přímo 
před  sebe,  aby  nebyl  v pokušení  nahlížet  do  oken,  jež 
míjel.

Když zabil doggena v kuchyni, v troubě se právě peklo 
kuře. Spotřebič měl vestavěný program, který vždy ohlásil, 
že je pokrm hotový. Jen co zlikvidoval posledního člena 
služebnictva,  zastavil  se  u trouby  a zapnul  vnitřní 
osvětlení, čímž vyřadil z provozu čidla.

Otevřel úzkou zásuvku vlevo od sporáku a vyndal z ní 
dvě  červenobíle  pruhované  ochranné  rukavice  s logem 
společnosti  Williams-Sonoma.  Vypnul  troubu,  vytáhl 
pekáč  a položil  ho  na  plynové  hořáky.  Kuře  s nádivkou 
bylo upečené do zlatova. Na dně pekáče plavaly ve voňavé 
vypečené šťávě drůbky.

Stáhl  plamen  pod  rendlíkem,  v němž  se  vařily 
brambory.

„Odvez mě odsud,“ opakoval a nasedl do auta. Nohám 
musel pomoct dovnitř vlastníma rukama.

Chvíli nato naskočil předpotopní motor fordu a auto se 
vydalo příjezdovou cestou k bráně. V tísnivém tichu Lash 
vyndal z kapsy nových kalhot otcovu náprsní tašku, otevřel 
ji  a probíral  se  platebními  kartami:  ATM,  Visa,  černá 
amexka…

„Kam  chcete  jet?“  zeptal  se  pan  D,  když  se  blížili 
k silnici číslo dvacet dva.
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„Nevím.“
Pan  D  po  něm  vrhl  postranní  pohled.  „Zamordoval 

jsem svýho bráchance. Když mi bylo šestnáct. Byl to hajzl, 
a když jsem do něj  zapíchl  vidle,  líbilo  se mi to  a věděl 
jsem, že dělám správně. Ale potom mi z toho bylo šoufl. 
Proto není nic zlýho na tom, že máte pocit, že jste udělal 
chybu.“

Pomyšlení,  že  někdo  tuší,  co  cítí  a čím  prochází, 
změnilo ten ošklivý sen v děsivý přízrak. „Mám pocit… že 
jsem umřel s nima.“

„To přejde.“
„Ne… Už nikdy  se  nebudu  cítit  jako – Vem to  čert. 

Hlavně mlč a hleď si řízení, jasný?“
Vjeli  na  dvaadvacítku  a Lash  vyndal  z náprsní  tašky 

poslední doklad: otcův řidičský průkaz. Když mu pohled 
padl na fotografii, zvedl se mu žaludek. „Zastav!“

V momentě,  kdy  focus  sjel  na  krajnici,  prosvištělo 
kolem  obrovské  SUV.  Lash  otevřel  dveře  a vydávil  na 
asfalt další dávku toho černýho sajrajtu.

Je v háji. Totálně v háji.
Co to, proboha, provedl? Kdo vlastně je?
„Vím,  kam  vás  vezmu,“  řekl  na  D.  „Když  zavřete 

dveře, odvezu vás někam, kde vám bude líp.“
Jak chceš,  pomyslel  si  Lash.  V tu chvíli  by přijal  tip 

i od kačera Donalda. „Kamkoli… Hlavně pryč odsud.“
Focus  se  otočil  do  protisměru  a vyrazil  směrem  do 

centra  města.  Po  několika  kilometrech  se  Lash  otočil 
k mrňousovi. „Kam jedeme?“

„Někam, kde chytíte druhej dech. Nechte to na mně.“
Lash se podíval oknem. Připadal si jako největší srab. 

Odkašlal  si  a řekl:  „Pověz  chlapům,  ať  se  tam  vrátí. 
A odnesou všechno, co není přibitý.“

„Ano, pane.“
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Sotva Zsadist zastavil escalade před tudorovským sídlem, 
kde bydlí Lashovi rodiče, Phury se zamračil a rozepnul si 
bezpečnostní pás. Co to, sakra, znamená?

Hlavní dveře byly dokořán, lustr v přední vstupní hale 
vrhal zlatavé světlo do krytého vstupu a na dva tvarované 
keře střežící z obou stran vchod.

Tady něco zatraceně nehraje. Vyzývavě otevřené dveře 
nepřekvapí  u domů  v koloniálním  stylu,  s verandou 
s houpací  lavicí  a trpaslíky  na  trávníku.  Jsou  běžným 
jevem  u venkovských  stavení  s dětskými  koly  opřenými 
o garáž  a s kresbami  křídou  na  chodníku.  A ničím 
neobvyklým  u přívěsů  s vymlácenými  okny 
a pochroumanými  plastovými  křesílky  na  zapleveleném 
trávníku.

Ale  tudorovské  rezidenci  v úzkostlivě  udržované 
zahradě  majestátní  přední  dveře  otevřené  do  noci  prostě 
nesluší. Jako by špatný střih šatů odhaloval debutantce část 
podprsenky.

Phury  vystoupil  z SUV  a zaklel.  Vzduch  byl  ztěžklý 
pachem čerstvé krve a bezduchých.

Zsadist  zavřel  dveře  escalade,  v ruce  připravenou 
pistoli. „Do háje…“

Vykročili  k domu  s neotřesitelnou  jistotou,  že 
Lashovým  rodičům  už  nemusí  vysvětlovat,  co  se  stalo 
s jejich synem. Je vysoce pravděpodobné, že on a Z najdou 
jen jejich mrtvoly.

„Zavolej  Butchovi,“  řekl  Zsadist.  „To  je  práce  pro 
poldu.“

Phury  už  držel  telefon  v ruce  a stiskl  tlačítko  rychlé 
volby.  „Už  se  stalo.“  Když  se  Butch  ohlásil,  řekl: 
„Potřebujeme posilu. Došlo k infiltraci.“

Než  vešli  do  domu,  zastavili  se  u vstupu  a prohlédli 
dveře.  Zámek  vypáčený  nebyl  a bezpečnostní  systém 
mlčel.
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To nedávalo smysl. Kdyby ke dveřím přišel  bezduchý 
a stiskl zvonek, doggen by ho dovnitř nepustil. Za žádných 
okolností.  Zabijáci tedy museli vniknout do domu jinudy 
a předními dveřmi jen odešli.

Podle  všeho  měli  plné  ruce  práce.  Na  skvostném 
orientálním koberci v mramorové vstupní hale byla krvavá 
cestička – a nešlo jen o ojedinělé krůpěje. Jako by někdo 
přejel po peršanu válečkem na barvu.

Červená stezka spojovala pracovnu a jídelnu.
Zsadist  se  vydal  doleva  k pracovně.  Phury  odbočil 

vpravo, vešel do jídelny –
„Těla jsou tady,“ zavolal ponurým tónem.
Poznal, kdy Z spatřil to, na co se on díval, protože bratr 

zavrčel: „Prokristapána…“
Lashovi  zavraždění  rodiče  seděli  zpříma  na  židlích 

u vzdálenější  strany  stolu  s rameny  připoutanými 
k opěradlu,  aby  se  nesvezli  na  zem.  Z bodných  ran  na 
prsou a krku ještě vytékala krev a na naleštěných parketách 
u nohou židlí tvořila loužičky.

Po obvodu místnosti hořely svíce. V číších se červenalo 
víno. Na stole mezi dvěma mrtvolami ležel servírovací talíř 
s pečeným  kuřetem  nedávno  vytaženým  z trouby.  Vůně 
masa přebíjela pach zasychající krve.

Na  židlích  po  obou  stranách  příborníku  seděli  dva 
zkrvavení doggenové: mrtví sloužící mrtvým.

Phury zavrtěl hlavou. „Oč se vsadíš, že žádný jiný těla 
v domě  nejsou?  Jinak  by  byly  naaranžovaný  tady 
s ostatníma.“

Elegantní ohoz Lashových rodičů byl pečlivě upravený, 
tři šňůry perel na krku jeho matky srovnané a položené jak 
se  sluší  a patří,  sako  jeho  otce  pozapínané,  kravata 
připevněná  zlatou  sponou  k zapínání  košile.  Vlasy  byly 
rozcuchané  a otevřené  rány  stále  mokvaly,  avšak 
zakrvácený  oděv  a doplňky  souhlasily  se  společenskými 
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pravidly.  Ti dva byli  jako morbidní  celuloidové panenky 
z počátku 20. století.

Zsadist  udeřil  pěstí  do  stěny.  „Úchylové  zatracený… 
Ty vyšisovaný zrůdy jsou absolutní kreténi.“

„Moje řeč.“
„Prohlídneme ostatní místnosti.“
V knihovně ani v hudebním salonku nic nenašli. Spíž se 

zásobami  zůstala  nedotčená.  V kuchyni  objevili  známky 
zápasu,  odpovídající  dvěma  vraždám,  ale  to  bylo 
všechno – nikde žádné stopy, které by napověděly, kudy se 
bezduší dostali do domu.

Na  druhém  podlaží  bylo  všechno  na  svém  místě, 
kouzelné  ložnice  jako  vystřižené  z časopisu  Náš  domov: 
závěsy  s modrotiskem,  starožitný  nábytek,  luxusní 
prošívané  přikrývky.  Na  třetím  podlaží  se  nacházelo 
apartmá  hodno  krále,  a soudě  podle  učebnic  o palných 
zbraních  a bojovém  umění,  počítače  s příslušenstvím 
a špičkové  audiotechniky  ho  obýval  Lash.  Bylo  jako 
klícka.

Celý  dům,  kromě  místností,  kde  se  vraždilo,  byl 
neporušený. Nikdo nic neukradl.

Vrátili  se  do  přízemí.  Zsadist  rychle  prohlédl  těla 
a Phury  zkontroloval  počítačovou  centrálu  poplašného 
systému, umístěnou v garáži.

Potom se připojil  k svému dvojčeti.  „Pronikl jsem do 
bezpečnostního  softwaru.  Žádný  obvod  se  nespustil  ani 
nebyl odříznutý pomocí hesla nebo vypnutím proudu.“

„On u sebe  nemá  náprsní  tašku,“  hlásil  Zsadist,  „ale 
náramkové hodinky mu zůstaly.  Ona má  na  ukazováčku 
prsten s diamantem a v uších zlatý cetky s drahokamy.“

Phury  si  založil  ruce  v bok  a zavrtěl  hlavou.  „Dva 
útoky, tady a na klinice, ale ani v jednom případě nedošlo 
k rabování.“

„Ale víme, jak tenhle dům našli.  Unesli přece Lashe, 
ne? Mučili ho a on zazpíval. Jiná možnost není. Při únosu 
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z kliniky  u sebe  žádný  osobní  průkaz  neměl,  tak  jim  to 
musel vyklopit sám.“

Phury se rozhlédl po obrazech na stěnách. „Něco mi na 
tom smrdí. Normálně by to tady vybílili.“

„Protože  štípli  náprsní  tašku,  největší  majetek  je 
nepochybně na účtech. Jestli k nim získají přístup, bude to 
čistší práce než drancování.“

„Ale proč tady nechali všechno tohle?“ máchl rukou po 
jídelně.

„Kde jste, chlapi?“ Ve vstupní hale zahlaholil Rhageův 
hlas.

„Tady,“ zavolal Zsadist.
„Musíme  varovat  ostatní  urozené  rodiny,“  upozornil 

Phury. „Jestli Lash prozradil svou vlastní adresu, kdoví, co 
jiného z něj ještě dostali. Jeho výslech může mít nedozírné 
následky.“

Butch a Rhage vešli do jídelny a polda potřásl hlavou. 
„Připomíná mi to případy z oddělení vražd.“

Rhage vzdychl. „To je děs…“
„Víme, jak se dostali dovnitř?“ zeptal se Butch a obešel 

stůl.
„Ne, ale můžeme se tady porozhlédnout ještě jednou,“ 

navrhl Phury. „Nechce se mi věřit, že prostě vpochodovali 
hlavníma dveřma.“

Když  se  ocitli  v Lashově  ložnici,  všichni  nevěřícně 
vrtěli hlavou.

Phury se rozhlédl po místnosti,  mozek jako míchačku 
na beton. „Musíme to co nejdřív dát na vědomí ostatním 
rodinám.“

„Heleme se,“ ucedil Zsadist a kývl směrem k oknu.
U paty příjezdové cesty se objevilo auto. Za ním druhé. 

A další.
„Vrahové se vrací na místo činu,“ řekl bratr.
„Lumpové,“ utrousil Rhage se zlomyslným úsměvem. 

„Načasovali to dobře – potřebuju vypotit večeři.“
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„Bylo  by nezdvořilý,  kdybysme  je  neuvítali  hned ve 
dveřích,“ prohodil Butch.

Phury si instinktivně chtěl rozepnout plášť, ale vtom si 
vzpomněl, že v něm nemá ani dýky, ani pistole, které by 
mohl použít.

Na  okamžik  se  rozhostilo  rozpačité  mlčení  a všichni 
dbali  na  to,  aby se nedívali  jeho směrem.  Phury honem 
řekl:  „Vrátím  se  domů  a spojím  se  se  všemi  rodinami 
glymery. Taky vylíčím Wrathovi, co se stalo.“

Ostatní přisvědčili a seběhli po schodech.
Když  oddusali  do  přízemí,  aby  bezduchým 

znepříjemnili  entrée,  Phury  se  naposledy  rozhlédl  po 
pokoji.  Tolik  chtěl  stát  po  boku  ostatních  a pobíjet  ty 
darebáky, kteří si troufnou na bezbranné civilisty.

Tehdy ho oslovil čaroděj. Jenomže oni už nechtějí, abys  
bojoval  spolu  s nimi,  protože  ti  nevěří.  Vojáci  nestojí  
o posilu, v níž ztratili důvěru.

Smiř se s tím, kamaráde, v tomhle světě jsi vyřízenej.  
Otázka zní,  jak  dlouho  bude trvat,  než  si  to  rozliješ  na  
Druhé straně u Vyvolených.

Phury se chystal dematerializovat, ale v poslední chvíli 
se zarazil.

Na  prádelníku  u protější  stěny,  na  mosazné  rukojeti 
zásuvky, zpozoroval jakousi skvrnu.

Šel tedy blíž,  aby si ji prohlédl. Byla tmavě hnědá… 
Zaschlá krev.

Když  vytáhl  zásuvku,  krvavé  otisky  prstů  byly  i na 
předmětech  uvnitř.  Na náramkových hodinkách Jacob & 
Co.,  které  Lash nosil  před proměnou,  a šmouhy od krve 
byly  i na  diamantovém  řetízku  a masivní  náušnici.  Ze 
zásuvky někdo něco očividně vyndal, ale proč by bezduchý 
nechal bez povšimnutí tak cenné věci? Phuryho nenapadlo, 
co by mohlo mít větší hodnotu než všechny ty diamanty 
a vešlo se to do kapsy.
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Vrhl  pohled  na  laptop  značky  Sony  VAIO  a iPod… 
a na spoustu dalších zásuvek v místnosti, a to jak v psacím 
stole,  tak  v komodě  a v nočních  stolcích.  Všechny  byly 
pečlivě dovřené.

„Musíš odejít.“
Phury se otočil. Ve dveřích stál Z s pistolí v ruce.
„Vypadni odsud, Phury. Nejsi ozbrojenej.“
„Ale mohl bych být.“ Vyslal  pohled ke stolu, kde na 

učebnicích a sešitech ležely dva dlouhé nože. „V mžiku.“
„Běž.“ Z odhalil špičáky. „Tady nebudeš nic platnej.“
Z přízemí  se  ozvaly  první  zvuky  boje  provázené 

hekáním a úsečným sakrováním.
Phury se díval, jak jeho pokrevní bratr odchází bránit 

rasu.  Pak  se  dematerializoval  z Lashovy  ložnice  do 
kanceláře výcvikového střediska v sídle Bratrstva.
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Kapitola třicátá

usíš si odpočinout,“ nabádala Cormia Bellu, která 
si zase zívla.„M

Fritz  právě  odnesl  špinavé  nádobí  po  Prvním  jídle. 
Bella  měla  hovězí  plátek  s bramborovou  kaší  a mátovou 
zmrzlinu  s čokoládovými  vločkami.  Cormia  měla 
brambory… a trochu zmrzliny.

A to se jí M & M’s zdály nedostižné!
Bella se zavrtala hlouběji do polštářů. „Myslím, že máš 

pravdu. Jsem unavená. Na ten maraton se můžeme dodívat 
později v noci.“

„Tak  dobře.“  Cormia  sklouzla  z postele.  „Potřebuješ 
něco?“

„Ne.“  Bella  zavřela  oči.  „Než  odejdeš,  prozraď  mi, 
z čeho jsou ty svíčky? Neuvěřitelně mě uklidňují.“

I proti  bílému  povlaku  polštáře  vypadala  Bella 
nezdravě bledá. „Z posvátných přísad, které jsou k sehnání 
jen  na  Druhé  straně.  Mají  léčivé  účinky.  Vyrábíme  je 
především z bylinek a květů smíchaných s pojivem z vody 
z fontány ve Stvořitelčiných zahradách.“

„Já věděla, že nejsou obyčejné.“
„Nebudu daleko,“ hlesla Cormia.
„To je dobře.“
Když  Cormia  vyšla  z místnosti,  dbala,  aby  potichu 

zavřela dveře.
„Madam?“
Ohlédla  se.  „Fritzi?  Já  myslela,  že  jsi  odešel  do 

kuchyně s nádobím.“
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„Úkol splněn.“ Zvedl kytici,  již držel v ruce. „Musím 
ještě odnést tohle.“

„To jsou překrásné květiny.“
„Patří  do  obývacího  pokoje  v prvním  patře.“  Vytáhl 

levandulovou růži a podal ji Vyvolené. „Pro vás, paní.“
„Já… děkuji.“ Cormia přiblížila křehké poupě k nosu. 

„Je nádherná.“
Vtom se jí něco otřelo o nohu. Vylekaně sebou trhla.
Vzápětí  se  sklonila  a pohladila  kocoura  po  černé 

hedvábné srsti na pružném hřbetě. „Ahoj, Drápe.“
Kocour zavrněl  a opřel se jí  o nohu, přičemž ji  svým 

překvapivě silným tělem vyvedl z rovnováhy.
„Líbí se ti růže?“ zeptala se ho a dala mu přivonět ke 

květu.
Dráp potřásl hlavou a strčil jí hlavou do volné ruky, aby 

si vynutil pozornost.
„Mám ho moc ráda,“ svěřila se Fritzovi.
„A on má rád vás,“ odpověděl komorník a pak zaváhal. 

„Paní, kdybych směl…“
„Copak?“
„Pán  Phury  je  v kanceláři  ve  výcvikovém  středisku 

a troufám si  tvrdit,  že  by ho  potěšila  společnost.  Možná 
byste –“

Kocour hlasitě zamňoukal a s rozšafným pocukáváním 
špičky ocásku měkce  vykročil  k hlavnímu schodišti.  Mít 
nohy a ruce, jako by ukazoval dolů do dvorany.

Sluha  se  zasmál.  „Myslím,  že  jeho  lordstvo  Dráp 
souhlasí.“

Kocour  znovu  mňoukl.  Cormia  pevně  sevřela  stonek 
růže  a napřímila  se.  Možná  je  to  dobrý  nápad.  Musí 
Primalovi  oznámit,  že  odchází.  „S radostí  Jeho  Milost 
navštívím, ale myslíš, že je vhodná chvíle –“

„Naprosto! Doprovodím vás.“
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Sluha odklusal k obývacímu pokoji a chvilku nato byl 
zpátky.  Vracel  se mrštným krokem a s rozjasněnou tváří, 
jako by vykonával práci, která mu působí radost.

„Pojďte, paní. Sejdeme dolů.“
Dráp zase mňoukl, odťapal po schodech, dal se vlevo 

a pak směrem ke dveřím obloženým černým dřevem, které 
byly zastrčené v koutě. Fritz naťukal do číselné klávesnice 
patřičný  kód  a otevřel  se  deset  centimetrů  silný  ocelový 
panel. Cormia sešla pár schodů… a ocitla se v tunelu, který 
se  větvil  do  dvou  chodeb,  táhnoucích  se  vpravo  i vlevo 
zdánlivě do nekonečna.

Rozhlédla se a přitáhla klopy roucha blíž k sobě. Vzdor 
rozlehlým  prostorám  pocítila  klaustrofobii  a okamžitě  si 
uvědomila, že jsou uvězněni v podzemí.

„Mimochodem,  kód  ke  dveřím  je  jedna  devět  jedna 
čtyři,“ upozornil ji komorník, když panel zavřel a ujistil se, 
že  zámek  pevně  zapadl.  „V tom  roce  bylo  sídlo 
vybudované.  Platí  pro  jakékoli  dveře,  na  něž  cestou 
narazíme.  Tunel  je  z betonu a oceli,  na  obou koncích  je 
spolehlivě  uzavřený  a všechno  monitoruje  bezpečnostní 
systém. Tady jsou kamery,“ – ukázal ke stropu – „a další 
citlivá čidla. Budete tu v bezpečí, stejně jako v domě nebo 
na pozemku.“

„Děkuji.“ Usmála se. „Byla jsem trochu nervózní.“
„To naprosto chápu, madam.“ Dráp se o ni otřel, jako 

by ji vzal za ruku a konejšivě ji stiskl.
„Půjdeme tudy.“ Komorník se odšoural, vrásčitý obličej 

rozzářený jako měsíček. „Pán Phury vás moc rád uvidí.“
Cormia  sevřela  růži  a vydala  se  za  Fritzem.  Cestou 

vymýšlela řádný projev na rozloučenou a přitom jí usedalo 
srdce.

Zpočátku  proti  svému  osudu  bojovala.  Bránila  se 
i Primalovi. Ale teď, když má, co chtěla, mrzí ji ztráta, jež 
jí přinesla relativní svoboda.
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John otevřel  dveře  v těsném sousedství  svého pokoje  na 
chodbě se sochami a rozsvítil.

Qhuinn opatrně vešel za ním, jako by doufal, že nemá 
na podrážkách bláto. „Bezva bejvák.“

Bydlím hned vedle, naznačil.
V příští vteřině oběma současně ohlásil mobilní telefon 

příchod textové zprávy.  Psal jim Phury.  Celý následující  
týden  vyučování  odpadá.  Další  informace  najdete  na  
zabezpečených webových stránkách.

John  zavrtěl  hlavou.  Vyučování  odpadá.  Vyplenili 
kliniku.  Unesli  Lashe…  a pravděpodobně  ho  mučili. 
Dopad událostí v šatnách výcvikového střediska pokračuje.

Špatné zprávy chodí v početnější partě než jen v trojici.
„Takže  trénink  nebude,“  zabručel  Qhuinn  a zbytečně 

starostlivě  ukládal  svou  sportovní  tašku  na  zem.  „Pro 
nikoho.“

Musíme  se  sejít  s Blayem, naznačil  John.  Nechápu,  
proč se ještě neozval. Možná bysme za ním měli zajít.

Qhuinn přistoupil  k jednomu oknu zvedajícímu se od 
podlahy  ke  stropu  a zatáhl  těžké  závěsy.  „Myslím,  že 
v dohledný době mě nebude chtít  vidět.  A vím,  že se za 
mými zády ptáš  proč. Dej na mě. Bude potřebovat trochu 
víc prostoru.“

John  zavrtěl  hlavou  a napsal  Blayovi:  Razíme  do 
ZeroSum? Není škola. Mám zprávy o mně a Q.

„Odpoví ti, že nemůže. Pokud mu posíláš textovku.“
Qhuinn  se  ohlédl  přes  rameno  ve  chvíli,  kdy  mobil 

zapípal.  Blay  odepsal:  Dneska  nemůžu,  slíbil  jsem něco 
tátovi. Ozvu se pozdějc.

John vrátil telefon do kapsy. Co se stalo?
„Nic. Vlastně leccos… Nevím –“
Zabušení  na  dveře  měla  očividně  na  svědomí  pěst 

velikosti mužské hlavy.
„Jo?“ zavolal Qhuinn.
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Vešel Wrath a tvářil se ještě pochmurněji než předtím, 
jako by na Bratrstvo dolehly další neblahé zprávy. V ruce 
držel černý kovový kufřík a změť kožených pruhů.

Obojí  zvedl  do  vzduchu  a upřel  přísný  pohled  na 
Qhuinna.  „Doufám,  že  ti  nemusím  říkat,  abys  s tím 
neblbnul.“

„Ne, pane… Ale co to je?“
„Tví dva noví nejlepší kámoši.“ Král položil kufřík na 

postel, odklapl dva zámky a otevřel víko.
„Páni.“
Páni, řekl John posunky.
„Potěšení je na mý straně.“
Uvnitř  byly  dvě  vražedně  vyhlížející  pětačtyřicítky 

Heckler  &  Koch  uložené  na  šedém  vatování.  Wrath 
zkontroloval  postupně  všechny  komory  a jednu  pistoli 
podal rukojetí napřed Qhuinnovi.

„Vishous  ti  vyrobí  licenční  povolení  ve  Staré  řeči. 
Kdyby šlo do tuhýho,  ukážeš  průkaz a každej,  kdo proti 
tomu vznese námitky, bude mít co do činění se mnou. Fritz 
ti  objedná  tolik  munice,  že  by  ti  ji  záviděl  celej  pluk 
mariňáků.“ Hodil  Qhuinnovi kožené řemínky,  ze kterých 
se vyklubal hrudní popruh. „V Johnově přítomnosti musíš 
být  zásadně  ozbrojený.  I tady  v domě.  Jasný?  To  k tvé 
pozici patří.“

Když  Qhuinn potěžkal  pistoli  v dlani,  John čekal,  že 
utrousí  nějaký vtípek v tom smyslu,  jak je bezva mít  po 
ruce samopal, ale on místo toho řekl: „Žádám volný přístup 
na střelnici. A chci tam chodit třikrát týdně. Minimálně.“

Wrath  zkřivil  koutek  úst.  „Těší  mě,  že  to  bereš  tak 
vážně.“

John stál mezi nimi dvěma a připadal si jako jelimánek, 
fascinovaný změnou, jaká se udála s Qhuinnem. Ta tam je 
rozverná  drzost.  Najednou je  praktický  a drsnější  než  ty 
jeho drsný hadry.
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Qhuinn  ukázal  na  dveře.  „Ty  vedou  do  Johnovy 
ložnice?“

„Jo.“
„Brejvečír, panstvo.“
Do místnosti vešel Vishous a Qhuinn nebyl jediný, kdo 

valil  oči. Bratr třímal v ruce silný řetízek s přívěskem ve 
tvaru destičky a kleště a skříňku, do jaké se ukládá nářadí.

„Ráčej se posadit, chlapče,“ řekl V.
„No tak,“ pobídl ho Wrath. „Přivážeme tě na řetěz – na 

tom štítku je Johnův erb. Taky musíš mít tetování. Říkal 
jsem ti, že je to na celej život.“

Qhuinn se beze slova posadil a V si dřepl za něj, položil 
mu  těžký  řetízek  kolem  hrdla  a pomocí  kleští  scvakl 
otevřený  článek.  Medailon  mu  visel  kousek pod hrdelní 
jamkou.

„Sundá  se  jen  v případě,  že  zemřeš  nebo  inkasuješ 
vyhazov.“  V poklepal  Qhuinnovi  na  rameno. 
„Mimochodem,  pokud  dostaneš  padáka,  podle  dávného 
zákona  tě  čeká  gilotina,  kapišto?  Tak  sundáme  řetěz. 
A když prostě natáhneš brka, přeštípneme jeden z článků. 
Protože znesvěcení mrtvého je ohavnost. A teď tetování.“

Qhuinn si  začal  svlékat  košili.  „Odjakživa jsem chtěl 
nějaký –“

„To si  nech.“ Když Vishous otevřel  skříňku a vyndal 
z ní tetovací pistoli, Qhuinn si vyhrnul rukáv až k rameni. 
„Ne. Ani tam tě tetovat nebudu.“

Qhuinn  se  zakabonil.  Vishous  zapojil  pistoli  do 
elektrické  zásuvky a s lupnutím si  navlékl  černé  gumové 
rukavice.  Na posteli  otevřel  dvě  lahvičky,  jednu černou, 
druhou  červenou,  a další,  větší,  s jakousi  průzračnou 
tekutinou.

„Otoč se tváří ke mně.“ Bratr vyndal kus bílého plátna 
a sterilní  čtverečky  gázy  a Qhuinn  zatím  vyhoupl  nohy 
v New Rocks na postel  a opřel si ruce o kolena. „Zvedni 
hlavu.“
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Na obličej? Pomyslel si John, když V otřel Qhuinnovi 
horní úsek levé tváře.

Qhuinn  neuhnul,  ani  když  se  k němu  blížila  bzučící 
jehla.

John  se  snažil  zahlédnout,  co  Vishous  vytváří,  ale 
marně.  Použil  červený  inkoust.  Slyšel,  že  povolená  je 
černá –

Proboha, prolétlo Johnovi myslí, když se Vishous stáhl. 
Na Qhuinnově líci se skvěla jediná červená kapka s černou 
konturou.

„Symbolizuje,  že jsi  připravený prolít  za  Johna krev. 
Taky všem zcela jasně oznamuje tvou pozici.  Jestli  John 
zemře, slza se vyplní černým inkoustem na znamení, že jsi 
někomu čestně sloužil. A když se neosvědčíš, přeškrtne se 
černým  křížkem,  aby  tvé  zostuzení  měla  na  očích  celá 
rasa.“

Qhuinn se zvedl a zamířil k zrcadlu. „To si dám líbit.“
„Dobře  ti  tak,“  odtušil  Vishous,  přistoupil  k němu 

a nanesl mu na tetování průhlednou mast.
„Můžete mi udělat ještě jedno?“
V se otočil k Wrathovi, a ten pokrčil rameny. „Co bys 

rád?“
Qhuinn si  ukázal  na zátylek.  „Chci  tam mít  ve Staré 

řeči ‚osmnáctého srpna 2008’. Větším písmem.“
To je dnešní datum, pomyslel si John.
Vishous přikývl. „Tak jo. To zvládnu. Ale musí to být 

v černý. Červená je jen pro zvláštní příležitost.“
„Dobře. Fajn.“ Qhuinn se vrátil k posteli  a po chvilce 

vrtění  se  usadil  se  zkříženýma nohama na  kraj  matrace. 
Sklonil  hlavu  a odhalil  šíji.  „A ty  číslice  vypište  slovy, 
prosím.“

„To bude velkej nápis.“
„Jo.“
Vishous  se  zasmál.  „Líbíš  se  mi,  víš  to?  Zvedni  ten 

řetízek, ať se můžu dát do práce.“
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Šlo  to  poměrně  rychle.  Bzučení  jehly  kolísalo  jako 
motor  auta,  který  se  opakovaně  roztáčí  a zase  utichá. 
Vishous přidal  pod hotové  tetování  elegantní  uměleckou 
kudrlinku  a obkroužil  ho  kolem  dokola,  takže  vypadalo 
jako ozdobná plaketa.

Tentokrát  stál  John  za  Vishousem  a celou  dobu  se 
díval. Tři řádky textu byly senzační, a protože Qhuinn má 
dlouhý krk a nosí vlasy nakrátko, budou pořád vidět.

John taky zatoužil po tetování. Ale jaké by mělo být?
„Ani jednou jsi neucukl,“ řekl Vishous a otřel mu kůži 

kdysi bílým plátnem, jež teď zdobila nejedna šmouha.
„Děkuju,“  řekl  Qhuinn,  když  V pomazal  svůj  výtvor 

průsvitnou mastí, pod níž na zlatavé pokožce zářil čerstvý 
inkoust. „Mockrát děkuju.“

„Ještě jsi to ani neviděl. Co ty víš? Klidně jsem ti tam 
mohl napsat ‚osel‘.“

„Kdepak.  Ani  na  moment  jsem  nezapochyboval,“ 
odpověděl Qhuinn a zazubil se na bratra.

Vishous  se  pousmál,  v tetovaném  obličeji  znatelná 
pochvala.  „Jo.  Cukači  dostanou,  co  zasloužej.  Kdo drží, 
dostane novou kůži.“

Vishous  si  s Qhuinnem  plácl,  sbalil  si  nádobíčko 
a odešel.  Qhuinn  vešel  do  koupelny  a pomocí  zrcátka  si 
prohlížel umělecké dílo.

Je to nádhera, naznačil John zezadu. Fakt paráda.
„Přesně  tohle  jsem  chtěl,“  pochvaloval  si  Qhuinn 

a zálibně zkoumal tetování, jež mu pokrývalo celý zátylek.
Když  se  oba  vrátili  do  ložnice,  Wrath  sáhl  do  zadní 

kapsy,  vyndal  z ní  klíče  od  auta  a podal  je  Qhuinnovi. 
„Jsou  od  mercedesu.  Budeš  všude  jezdit  s Johnem.  Ten 
bourák  si  necháš,  dokud  ti  neseženeme  něco  jinýho.  Je 
obrněnej a rychlejší než cokoli, co v širokým okolí potkáš 
na silnici.“

„Můžu ho odvézt do ZeroSum?“
„John přece není vězeň.“
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John si dupl a zagestikuloval: A nejsem ani srab.
Wrath se krátce zasmál. „To jsem nikdy neřekl. Johne, 

dej mu hesla ke všem dveřím, k tunelu i bránám.“
„A co vyučování?“ zeptal se Qhuinn. „Až zase začne, 

zůstanu s Johnem, i když jsem vylitej?“
Wrath se zastavil u dveří. „To se vyřeší, až přijde čas. 

Budoucnost je nejistá. Ostatně jako vždycky.“
Po králově odchodu si John vzpomněl na Blaye.  Měl 

při tom být s nimi.
Chci jít do ZeroSum, naznačil.
„Proč?  Protože  si  myslíš,  že  Blaye  vylákáme  ven?“ 

Qhuinn  přistoupil  ke  kufříku,  nabil  i druhou  pistoli; 
zásobník vklouzl na místo s tichým svistem a cvaknutím.

Musíš mi říct, co se stalo.
Qhuinn si připnul popruh a vsunul zbraně do podpaží. 

Vypadal…  zkrátka  jako  ranař.  Jako  zabiják.  S krátkými 
tmavými  vlasy,  piercingem  v uchu  a tetováním  pod 
modrým okem. Kdyby ho John neznal, pokládal by ho za 
bratra.

Co se stalo mezi tebou a Blayem?
„Trhl  jsem  se  od  něj.  A udělal  jsem  to  dost 

nemilosrdně.“
Proboha… Proč?
„Čekalo mě obvinění  z vraždy a basa.  Samou starostí 

o mě  by  se  utrápil.  Zničil  by  si  život.  Lepší,  když  mě 
nenávidí, než kdyby zůstal nadosmrti sám.“

Nic  ve  zlým,  ale  vážně  si  myslíš,  že  jsi  pro  něj  tak  
důležitej?

Qhuinn  zabodl  do  Johna  neladící  oči.  „Ano,  jsem. 
A neptej se mě na to.“

John  poznal  překážku,  když  ji  uviděl:  a v tomhle 
případě  narazil  doslova  na  betonovou  zeď  s ostnatým 
drátem.

Přesto  chci  jet  do  ZeroSum  a dát  mu  šanci,  aby  se  
s námi setkal.
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Qhuinn  vyndal  z tašky  tenkou  bundu,  a když  si  ji 
oblékl, zdálo se, že se vzpamatoval. Otočil se, ve tváři svůj 
typický uličnický úsměv. „Tvé přání je mi rozkazem, můj 
princi.“

Neříkej mi tak.
Cestou k hlavním dveřím John poslal  Blayovi  zprávu 

a doufal, že se nakonec přece jen ukáže. Možná změkne, 
když ho bude dostatečně dlouho otravovat.

„Tak jak tě mám oslovovat?“ zeptal se Qhuinn a hnal se 
k autu,  aby  Johnovi  otevřel  dveře.  „Líbí  se  ti  víc  ‚můj 
lieghu‘?“

Buď tak hodnej a vykašli se na to, jo?
„A co  starej  dobrej  ‚pán  a velitel‘?“  Když  se  na  něj 

John přes rameno zaškaredil, Qhuinn pokrčil rameny. „Tak 
ti prostě budu říkat ‚ty vole‘. Tvoje chyba, dal jsem ti na 
vybranou.“
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Kapitola třicátá první

sou dvě věci, které má  glymera nade všechno nejradši: 
řádný mejdan a řádný pohřeb.J
Díky  vraždě  Lashových  rodičů  si  mohla  vychutnat 

obojí.
Phury  seděl  před  počítačem  v kanceláři  výcvikového 

střediska s bolehlavem někde za levým okem. Jako by mu 
čaroděj zabodával cepín do zrakového nervu.

Ve skutečnosti je to vrtačka, příteli, upřesnil čaroděj.
Jasně, pomyslel si Phury. Jak jinak.
To má být sarkasmus? zajímal se přízrak. Ovšem. Chtěl  

ses  stát  vyžilým  feťákem  a ostudou  svých  bratrů,  a teď,  
když se ti to podařilo, jsi drzý. Možná bys mohl dávat lekce  
ostatním. Phury, syn Ahgonyho: Deset kroků k úspěšnému,  
naprostému a nenapravitelnému krachu.

Mám ti je připomenout? Začnu hned zkraje: narození.
Phury opřel lokty po obou stranách laptopu a promnul 

si spánky ve snaze zůstat ukotvený v reálném světě místo 
na čarodějově poli s kostmi.

Zíral  na  svítící  obrazovku  před  sebou  a myslel  na 
všechen  ten  odpad,  který  skončil  v oficiální  e-mailové 
schránce  Bratrstva.  Glymera nic  nechápe.  Ve  zprávě 
rozeslané  všem  rodinám  popsal  oba  útoky  a naléhal  na 
šlechtice,  aby  odjeli  z Caldwellu  a usadili  se 
v zabezpečených domech za městem. Slova volil rozvážně, 
aby  nevyvolal  zbytečnou  paniku,  ale  zřejmě  ne  dost 
naléhavě.

Jako by vražda jejich  leahdyra a jeho  shellan v jejich 
vlastním domě nestačila.
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Po dnešní a včerejší noci má Vyhlazovací společnost na 
svědomí tolik mrtvých… a vzhledem k reakci  glymery co 
nevidět přibudou další.

Lash věděl, kde která šlechtická rodina bydlí, tudíž je 
šance,  že  nezanedbatelné  části  glymery hrozí  nebezpečí. 
Chudák  kluk  ani  nemusel  uvést  zdaleka  všechny  adresy 
pod  nátlakem.  Jestli  bezduší proniknou  jen  do  několika 
domů,  najdou  stopu  k mnoha  dalším.  Stačí,  aby  se  jim 
dostaly  do  rukou  adresáře,  pozvánky  na  večírky,  plán 
schůzek.  Lashova  výpověď  způsobí  zemětřesení 
s ohniskem v této oddělené zóně s nedozírnými následky.

Ta  aristokratická  banda  je  ovšem  nepoučitelná 
a tragédie s ní ani trochu nepohnula.

Soudě podle e-mailu, jenž právě obdržel od tajemníka 
Rady  urozených,  se žádná rodina nehodlá přestěhovat do 
bezpečí.  Místo toho prý jsou povinni uspořádat pohřební 
hostinu na počest „tohoto vysoce váženého čestného muže 
a ženy, jejichž odchod pro nás znamená šokující ztrátu“.

Nepochybně  proto,  aby  se  mohli  začít  přetahovat 
o pozici příštího leahdyra.

V závěru dopisu se ctěný džentlmen neopomněl zmínit 
o tom, že Rada  glymery uspořádá dobrovolnou sbírku na 
dlužnou částku plynoucí z důsledků Qhuinnova činu.

Pěkné  gesto.  Ne  že  by  ty  prachy  chtěli  pro  sebe, 
řekněme  na  počest  nově  zvoleného  leahdyra.  Božínku, 
kdepak. Jen chtějí mít „bezpečnostní opatření pro obdobné 
případy, garantující potrestání špatných skutků“.

To určitě.
Díkybohu,  že  se  jich  Qhuinn  zbavil,  i když  fakt,  že 

Wrath  ho  jmenoval  Johnovým  asthruxem  nohtrum,  je 
poněkud překvapivý. Odvážný tah, zejména s ohledem na 
zpětnou platnost královského výnosu. A jen kvůli tomu, co 
vypadalo  jako rvačka,  již  Qhuinn ukončil  nepřiměřeným 
způsobem? To, co se seběhlo ve sprchách, musí mít hlubší 
podtext, který se tají. Jinak to nedává smysl.
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Glymera se  doví,  že  král  Qhuinna  chrání,  a jeho 
rozhodnutí  by  se  mu  mohlo  ošklivě  vymstít.  Nicméně 
Phury je rád,  že to  takhle dopadlo.  John, Blay a Qhuinn 
byli nejlepší studenti a Lash… no, Lash byl nenapravitelný 
potížista.

Qhuinn  má  sice  neladící  oči,  ale  Lash  byl  očividně 
narušený. Odjakživa s ním bylo něco v nepořádku.

Pípnutí  počítače  oznámilo  příchod  dalšího  e-mailu. 
Tentokrát o sobě dával vědět asistent zesnulého předsedy. 
To  je  ale  překvapení:  řečený  chlapík  prosazuje 
„neochvějný postoj vůči tragickým ztrátám na životech, jež 
však  představují  pouze  mírnou  hrozbu  pro  naše 
zabezpečené  domovy.  V této  nejisté  době  je  třeba 
především držet při sobě a věnovat se řádným smutečním 
obřadům za naše drahé zesnulé…“

Pokračování  přehlídky  tuposti.  Každý,  kdo  má  jen 
trochu soudnosti, by si sbalil milované saky paky a prchal 
by z města, až by se mu prášilo za patami. Ale kdepak. Oni 
raději  vytáhnou  psí  dečky  a rukavice  a budou  se  chovat 
jako  smetánka  ve  starých  filmech,  oháknutá  v černém 
a pronášející  naučené  projevy  soustrasti.  Jako  by  slyšel 
všechny  ty  vyumělkované,  kýčovité  a nicneříkající  věty, 
kterými se budou navzájem častovat na pozadí zdvořilých 
půtek  o politickou  moc,  zatímco  služebnictvo  ve 
slavnostním  stejnokroji  bude  roznášet  žampionové 
taštičky.

Nezbývá než doufat, že dostanou rozum, protože i když 
Phurymu lezou ti panáci na nervy, nepřeje si, aby dopadli 
jako Lashovi  rodiče.  Wrath  by jim možná  mohl  odchod 
z Caldwellu nakázat, ale oni by se pravděpodobně zasekli 
ještě  víc.  Král  a aristokracie  se  spolu  nekamarádí.  Ani 
spolu netáhnou za jeden provaz.

Další  dopis  byl  totéž  v bledě  modrém.  Zůstáváme 
a uspořádáme mejdan.

Bože můj… Phury by hulil, až by brečel.
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A potřebuje…
Otevřely  se  dveře  a z tajných  dveří  na  konci  tunelu 

vyšla Cormia. Ve štíhlé ruce měla levandulovou růži a ve 
tváři půvabnou odměřenost.

„Cormie?“ řekl a okamžitě si připadl jako idiot. Jako by 
si  během včerejška změnila  jméno na Trixii  nebo Irenu. 
„Stalo se něco?“

„Nechtěla jsem tě rušit. Fritz navrhl…“ Otočila se, jako 
by  čekala,  že  komorník  stojí  za  ní.  „Hm…  přivedl  mě 
sem.“

Phury vstal od stolu, přesvědčený, že Fritz se mu tím 
snaží  omluvit  za  vyrušení  z uplynulé  noci.  Zkrátka  náš 
starý dobrý doggen. „To jsem rád.“

Rád možná není ten správný výraz. Naneštěstí touhu po 
kouření  nahradila  nutkavá  touha  zaměstnat  ústa  něčím 
jiným… při čem by rty vykonávaly velmi podobný úkon…

Počítač  znovu  pípnul  na  znamení,  že  do  e-mailové 
schránky dorazil další příspěvek. Oba se otočili k monitoru 
a Phury se zase posadil.

„Jestli máš práci, nebudu –“
„Nemám.“  Glymera je jako cihlová zeď, a protože ho 

tak  jako  tak  bolí  hlava,  není  proč  ji  otloukat  o její 
neústupnost. Bohužel nemůže dělat nic jiného než čekat na 
další průšvih a pak všechny znovu varovat…

Jenže to už neudělá on.  Trčí  u počítače jen proto,  že 
všichni ostatní se někde ohánějí nožem.

„Jak se ti  daří?“ zeptal  se,  aby zaplašil  plané úvahy. 
A protože mu na její odpovědi záleželo.

Cormia se rozhlédla po kanceláři. „Netušila jsem, že je 
dole něco takového.“

„Chceš si to tady prohlédnout?“
Zaváhala a pohnula rukou s levandulovou růží… která 

měla  stejnou  barvu  jako  náramek  od  Johna  Matthewa. 
„Myslím, že moje květina se potřebuje napít.“
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„Hned  to  napravím.“  Ve  výcvikovém  středisku 
samozřejmě  vázy  nejsou,  a tak  se  sklonil  k balení 
pramenité  vody  a vzal  jednu  půllitrovou  láhev.  Ukroutil 
uzávěr,  trochu upil a postavil  láhev na stůl. „To jí určitě 
bude stačit.“

Sledoval Cormiiny ruce, jak dávají růži do provizorní 
vázy. Jsou tak ladné a bledé a… místo květiny by se měly 
dotýkat jeho.

Všude. Po celém těle.
Jak Phury vstával a obešel stůl, vytáhl si košili z kalhot 

a dbal, aby mu cípy zakrývaly kalhoty. Neupravený oděv 
nesnáší,  ale je lepší pro jednou na dekorum zapomenout 
než riskovat, že si Cormia všimne, že je vzrušený.

A taky že je. Na nejvyšší míru. Nadto má pocit, že to 
v její přítomnosti už nebude jiné: všechno změnila včerejší 
noc, kdy přes svršky vyvrcholil do Cormiiny dlaně.

Otevřel  dveře  do  chodby.  „Pojď si  prohlédnout  naše 
výcvikové středisko.“

Vyšla  za  ním  z kanceláře  a on  ji  provedl  všemi 
místnostmi,  vylíčil  jí,  co  se  dělá  v tělocvičně,  co  je  ve 
skladišti  nářadí  a cvičných  zbraní  a k čemu  slouží 
fyzioterapeutický  sál  s ošetřovnou  a střelnice.  Projevila 
zájem,  ale  většinou  mlčela,  a on  měl  pocit,  že  mu chce 
něco říct.

Snadno uhodl co.
Vrací se na Druhou stranu.
Zastavil  se  před  šatnami.  „Tady  se  chlapci  sprchují 

a převlékají. Třídy jsou tamhle.“
Nechce,  aby  odešla.  Ale  jak  čekal,  že  se  zachová? 

Připravil ji o jedinou roli, kterou tady měla.
To pro tebe tady není žádná role, upozornil ho čaroděj.
„Ukážu ti, jak to vypadá ve třídě,“ řekl, aby získal čas.
Odvedl Cormii do učebny, kterou používal i on, a byl 

nepochopitelně  pyšný  na  to,  že  jí  může  předvést,  kde 
pracuje.
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Kde pracoval.
„Co je to?“ zeptala  se a ukázala  na tabuli  s kresbami 

postav.
„To… to je…“ Přistoupil k černé desce, zvedl ze země 

houbu a honem smazal rozbor bomby, co kdysi detonovala 
v centru Caldwellu.

Cormia si zkřížila paže na prsou, ne však v obranném 
gestu, ale spíš jako by se potřebovala vzchopit. „Myslíš, že 
nevím, co Bratrstvo dělá?“

„To neznamená, že ti to chci připomínat.“
„Vrátíš se k bratrům?“
Strnul. Musela jí to prozradit Bella. „Netušil jsem, že 

víš, že mě vyloučili.“
„Omlouvám se, nic mi do toho není –“
„To  je  v pořádku…  A ano,  obávám  se,  že  jsem 

s válčením  skončil.“  Ohlédl  se  a žasl,  jak  je  krásná: 
zadeček opřený o jednu z lavic, ruce propletené na prsou. 
„Smím tě nakreslit?“

Zrudla.  „Myslím…  jestli  si  to  přeješ.  Mám  něco 
udělat?“

„Zůstaň, kde jsi.“ Položil houbu na okraj tabule a vzal 
křídu. „Totiž… mohla by sis rozpustit vlasy?“

Když neodpověděla, otočil se k ní a s údivem zjistil, že 
si uvolňuje zlaté sponky. Z účesu spadala jedna blonďatá 
kadeř po druhé a vlnila se jí kolem obličeje, krku a ramen.

I pod  stropními  zářivkami,  které  dodávají  každému 
mrtvolnou bledost, Cormia svítila jako jarní sluníčko.

„Posaď  se  na  lavici,“  vyzval  ji  zastřeným  hlasem. 
„Prosím.“

Poslechla a přehodila nohu přes nohu… a, můj ty bože, 
dlouhá říza se jí  při  tom rozhalila  a objevilo se bělostné 
stehno. Když ho chtěla zakrýt, zarazil ji. „Nech to takhle.“

Ruce  jí  znehybněly  a pak  si  za  zády  opřela  dlaně 
o desku stolu. „Je to takhle v pořádku?“

„Nehýbej se.“
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Phury si dával načas. Z křídy se staly jeho ruce, putující 
po jejím těle.  Nejprve  se zastavily  u hrdla,  pak  sklouzly 
k oblince ňader a od křivky boků až k dlouhým hladkým 
nohám. Jak přenášel její  obraz na tabuli,  jako by se s ní 
miloval; křída tu a tam tiše zaskřípala.

Nebo je to jeho vlastní dech?
„Jde ti to moc dobře,“ poznamenala v jednu chvíli.
Měl  příliš  napilno  a hltal  ji  očima  tak  nenasytně,  že 

neměl  kdy jí  opovědět.  V duchu si  představoval,  co s ní 
udělá, až bude s kresbou hotov.

Po nekonečně dlouhé době, která ve skutečnosti trvala 
pouhý  okamžik,  ustoupil  a zhodnotil  své  dílo.  Bylo 
dokonalé.  Vystihl  Cormii  věrně,  ale  to  nebylo  všechno. 
Kompozice obsahovala smyslný podtón, jenž musela vidět 
i ona.  Nechtěl  ji  vyděsit,  ale  tento  rys  své  práce  měnit 
nehodlal.  Erotika  vyzařovala  z každé  linie  jejího  těla, 
z postoje i z obličeje. Ideál ženské sexuality.  Alespoň pro 
něj.

„Hotovo,“ oznámil.
„To… to jsem já?“
„Tak  tě  vidím.“  Nastalo  dlouhé  ticho.  Potom  jí 

ohromeně splynulo ze rtů: „Tobě připadám krásná.“
Zdůraznil pár kontur. „Ano, připadáš.“ Ticho znásobilo 

vzdálenost  mezi  nimi  a Phury  zrozpačitěl.  „Víš…“ řekl, 
„nemůžeme to tady nechat.“

„Ne! Prosím…“ Honem zvedla ruku. „Nech mě, ať se 
na sebe můžu ještě chvíli dívat. Prosím.“

Dobře. Jak je libo. Udělal by pro ni cokoli. Kdyby v tu 
chvíli  jeho srdci poručila,  ať přestane bít,  s radostí  by jí 
vyhovělo.  Stala  se  jeho  kontrolní  věží  a paní  jeho  těla, 
a cokoli by mu uložila, aby provedl, řekl nebo jí obstaral, 
učinil  by  to.  Bez  jediné  otázky  a ohledu  na  použité 
prostředky.
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V hloubi duše věděl, že všechny ty reakce jsou typické 
pro svázaného muže. Jeho žena ho zcela ovládá a on s tím 
nic nenadělá. Až na to, že on se s Cormií svázat nemůže.

„Je to překrásné,“ řekla, zelené oči upřené na tabuli.
Otočil se k ní. „To jsi ty, Cormie. Takhle vypadáš.“
Sotva  znatelně  vykulila  oči,  a jako  by  se  ocitla 

v rozpacích,  ruce  jí  sklouzly  k rozhalenému  rouchu 
a upravily ho.

„Ne.  Prosím,“  opakoval  šeptem  její  slova.  „Chci  se 
ještě chvíli dívat. Prosím.“

Prostor mezi jejich těly vyloženě pulzoval napětím.
„Promiň,“ řekl, roztrpčený sám na sebe. „Nechtěl jsem 

ti způsobit –“
Pustila  roucho  a cípy  splývavé  bílé  látky  se  ochotně 

rozevřely.
„Tvoje vůně je velice silná,“ řekla hlasem hlubším než 

jindy.
„Ano.“  Odložil  křídu  a nadechl  se  jasmínu.  „Tvoje 

taky.“
„Ty mě chceš políbit, viď?“
Přikývl. „Ano, chci.“
„Vytáhl sis košili z kalhot. Proč?“
„Protože jsem vzrušený. Od okamžiku, kdy jsi vešla do 

té kanceláře.“
Syčivě vtáhla vzduch do úst a pohledem sklouzla z jeho 

hrudi k bokům. Když pootevřela rty,  věděl přesně, na co 
myslí: na to, jak jí vyvrcholil v ruce.

„Je to zvláštní,“ řekla tiše. „Když jsem takhle s tebou, 
na ničem jiném nezáleží. Na ničem, jenom na…“

Vykročil k ní. „Já vím.“
Stanul před ní a ona vzhlédla. „Políbíš mě?“
„Jestli mi to dovolíš…“
„Neměli bychom,“ namítla a zvedla ruce k jeho hrudi. 

Ale neodstrčila ho. Držela se ho za košili, jak by to byla 
záchranná vesta. „Neměli bychom.“
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„To  je  pravda.“  Odhrnul  jí  pramen  vlasů  za  ucho. 
Zoufalá  touha  dostat  se  jakýmkoli  způsobem  do  ní  mu 
zcela  zatemnila  mysl.  Byl  naprosto  bezmocný,  ovládaný 
jakousi  silou  ve  středu  své  bytosti,  vedený 
nejzákladnějšími pudy muže. „Může to být čistě soukromé, 
Cormie. Jen mezi mnou a tebou.“

„Soukromé… To se mi  líbí.“  Zvedla  bradu a nabídla 
mu, oč žádal.

„Mně taky,“ zašeptal a klesl před ní na kolena.
To ji zřejmě zmátlo. „Já myslela, že mě chceš políbit.“
„Vždyť chci.“ Objal jí dlaněmi kotníky a přejel nahoru 

a dolů po lýtkách. „Nemůžu se dočkat.“
„Tak proč –“
Jemně jí narovnal nohy a ta její poslušná říza se svezla 

do stran a ukázala mu všechno: její boky, stehna a úzkou 
škvírku, po níž tolik dychtil.

Phury si olízl rty, posunul ruce po vnitřní straně jejích 
nohou  a přitom  jí  je  pomalu,  nesmlouvavě  roztahoval. 
S přerývaným vzdechem se zaklonila, aby mu udělala víc 
místa, čímž ho ujistila, že se vším, co jí dělá, souhlasí, a že 
chce přesně to co on.

„Lehni  si,“  řekl  jí,  „a  roztáhni  nohy.“  Okamžitě  ho 
poslechla a položila se zády na lavici.

Panebože. Je hladká jako samet, hebká jako prachové 
peří.

„Takhle?“
„Ano… přesně tak.“
Dlaní  jí  přejel  po  zadní  straně  jedné  nohy  a natáhl 

chodidlo tak, aby mu spočívalo na rameni. Líbání zahájil 
na lýtku a ústy sledoval stezku, již propátral nejprve svýma 
rukama. Stoupal stále výš a zarazil se v půlce stehna, aby 
se přesvědčil,  že Cormii  k ničemu nenutí.  Upírala na něj 
velké zelené oči,  měla zrychlený dech a prsty přitisknuté 
ke rtům.
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„Nemáš  s tím  problémy?“  zeptal  se  tlumeným 
chraplavým hlasem.  „Protože  jakmile  začnu,  bude  těžké 
přestat, a nechci tě vyděsit.“

„Co mi chceš udělat?“
„To samé, cos mi včera ty udělala rukou. Ale já použiju 

ústa.“
Zasténala  a protočila  panenky.  „Nejdražší 

Stvořitelko…“
„To znamená ano?“
„Ano.“
Zatáhl  za  vázačku  roucha.  „Musíš  mi  důvěřovat. 

Uvidíš, že se ti to bude líbit.“
Věděl,  že  je  to  pravda.  Něco  mu  s neochvějným 

přesvědčením říkalo, že ji uspokojí, ačkoli to ještě nikdy 
nedělal.

Uvolnil vázačku a rozevřel řízu.
Objevilo  se  před  ním  její  tělo,  od  pevných,  vysoko 

posazených  ňader  přes  ploché  bříško  až  po  rozkošný 
hladký  klín.  Jak  jí  ruka  zabloudila  níž  a spočinula  na 
oblince nad rozkrokem, vyvstala mu před očima Cormiina 
podobizna, již nakreslil předešlý den: ztělesnění ženskosti, 
smyslnosti,  plodné  síly…  s tím  rozdílem,  že  teď  je 
zatraceně skutečné.

„Kristepane.“ Okamžitě se mu prodloužily špičáky, což 
mu připomnělo, že se už dlouho nekrmil. Když mu hrdlem 
vystoupal  sten  žádosti  a prosby  zároveň,  nevěděl,  jestli 
v něm tu reakci vyvolal pohled na její lůno nebo touha po 
její krvi.

Jako by na tom záleželo…
„Cormie… potřebuju tě.“
Pohnula nohama a mírně je odtáhla od sebe.  Ten dar 

předčil  všechny předešlé,  které  pro něj  někdo zabalil  do 
ozdobného  papíru  a ovázal  stužkou:  když  roztáhla  nohy 
o něco  víc,  uviděl  růžové  záhyby  jejího  pohlaví  a ústí 
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jeskyňky  rozkoše,  k níž  mířila  jeho  ústa.  Štěrbina  se 
svůdně leskla.

Sklonil hlavu a dotkl se samého středu jejího těla.
Oba vykřikli. Zabořila mu prsty do vlasů a on ji pevně 

uchopil  za stehna a ještě trochu je rozevřel.  Pod rty cítil 
horkou  vlhkost,  již  svými  něžnými,  avšak  odhodlanými 
polibky  záhy  zvlhčil  a rozpálil  ještě  víc.  Když  Cormia 
začala sténat v rytmu jeho laskání, oba se poddali instinktu, 
který bezděčně řídil jejich pohyby: ona kroužila boky, on 
nalezl náležitou techniku.

Slastné  zvuky,  jež  vydávala,  v něm  roznítily  dosud 
nepoznaný chtíč.

A chutnala jako božská mana.
Zadíval se jí přes bříško na ňadra a věděl, že se musí 

dotknout drobných bradavek. Zvedl ruce, jemně je seštípl 
a pak zlehka hladil palci.

Když se prohnula v zádech, málem vyvrcholil.  To už 
bylo skutečně příliš.

„Hýbej  boky  rychleji,“  řekl.  „Prosím…  pohybuj  se 
proti mně.“

Jak začala pohupovat pánví, vysunul  jazyk, co nejvíc 
mohl,  a nechal  ji  na  něj  dorážet,  jak  jí  to  nejvíc 
vyhovovalo.  Dlouho  ale  nevydržel.  Potřeboval  se  dostat 
blíž.  Uvěznil  jí  boky  v dlaních  a přitiskl  ke  klínu  celý 
obličej od brady po nos, aby ji mohl vnímat doslova všemi 
smysly.

Poznal, že je čas zahájit závěrečnou fázi.
Posunul  hlavu nahoru a zakmital  jazykem na vrcholu 

jejího  pohlaví.  Že  trefil  správné  místo,  poznal  podle 
zajíkavých  vzdechů,  jimiž  doprovázela  jeho  neúnavné 
dráždění.  Jakmile  zrychlil  tempo,  začala  pumpovat  boky 
stále rychleji. Vzal ji za ruku, aby ji utvrdil v tom, že co 
dělá,  je  přesně  to,  co  má.  Popadla  nabízenou  oporu  tak 
silně, že nepochyboval o tom, že na hřbetu zanechá vrypy 
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po  nehtech.  A to  ho  nevýslovně  uspokojovalo.  Těmi 
půlměsíčky chce mít označená i záda… a hýždě.

Chce být všude na jejím těle. V ní.
Chce ji označit po svém.

Cormia věděla, že její tělo dělá přesně to, co včera v noci 
dělalo Primalovo tělo.  Sbírající  se smršť,  mocné nutkání 
a horoucí vlny, jež se přes ni přelévaly, jí naznačovaly, že 
prožívá to, co předešlý den zakusil on.

A že se blíží k vrcholu… čehosi.
Primal, který jí rozložitými rameny roztahoval stehna, 

se  zdál  mezi  jejíma  nohama  obrovitý.  Jeho  nádherné 
barevné vlasy měla  až  na břiše  a jeho ústa  snad na tom 
nejcitlivějším místečku, kde se jeho rty jako by spojovaly 
se  rty  jejího  pohlaví,  mezi  jehož  záhyby  hladce  klouzal 
jeho  jazyk.  Všechno  jí  to  připadalo  báječné  a současně 
strašidelné a osudové… a jediné,  díky čemu nebyla zcela 
ochromená, byla jeho ruka v její.

Ten  dotek  byl  v tolika  směrech  lepší  než  jakákoli 
chlácholivá slova – ale především proto, že kdyby jí chtěl 
něco  říct,  musel  by  přerušit  to,  co  dělá,  a to  by  bylo 
neodpustitelné.

Právě když myslela, že se rozlétne na kusy, pohltila ji 
vichřice  energie,  katapultovala  ji  vzhůru  a daleko 
a v mohutných záchvěvech unášela její tělo na úplně jiné 
místo  ve  vesmíru.  Když  všechno  to  fantastické  napětí 
polevilo, uvolnění bylo tak uspokojující, až jí vyhrkly slzy 
a ona něco vykřikla – nebo možná nevykřikla, jen ze sebe 
prudce vyrazila dech.

Sotva  bylo  po všem,  Primal  zvedl  hlavu a naposledy 
pomalu a dlouze přejel jazykem po jejím prudce tepajícím 
pohlaví.

„Jsi  v pořádku?“  zeptal  se,  v jasně  žlutých  očích 
podivný odlesk.
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Otevřela  ústa  k odpovědi,  ale  protože  z nich  nic 
srozumitelného nevyšlo, přikývla.

Primal si zvolna olízl rty a upřel pohled na její hrdlo… 
a přitom  se  mu  zaleskly  hroty  teď  dobře  viditelných 
špičáků.  Nachýlila  hlavu  ke  straně  a nabídla  mu  svou 
tepnu,  neboť  to  byla  ta  nejpřirozenější  věc,  jakou  v tu 
chvíli mohla udělat.

„Napij se ode mě,“ vyzvala ho.
Blýsklo se mu v očích, vyhoupl se nad ni, políbil ji na 

břicho  a chvíli  se  zdržel  u jedné  její  bradavky,  které 
věnoval  něžnou  péči  svého  jazyka.  Vzápětí  se  jí  ocitly 
u krku jeho špičáky. „Víš to jistě?“

„Ano… Bože můj, ano!“
Kousl  ji  drsně  a hluboko  a došlo  k tomu  strašně 

rychle… tedy právě tak, jak si to toužebně představovala. 
Je to bratr  a potřebuje se nakrmit  tím,  co drží při  životě 
všechny jedince jejich druhu, a ona není žádná křehotinka, 
již by to zahubilo. Dávala mu a on to přijímal a ona cítila, 
jak  v ní  začíná  doutnat  oheň,  přiživující  ono  stravující 
napětí.

Posunula  se  a roztáhla  nohy.  „Vezmi  si  mě…  pij 
a přitom… buď ve mně.“

Aniž  oddálil  ústa  od  jejího  hrdla,  divoce  zavrčel 
a rozepnul  si  pásek,  jehož  kovová  přezka  hlasitě  řinkla 
o stůl. Nevybíravě posunul Cormii k okraji stolu, uchopil jí 
nohy v podkolení a roztáhl je.

V klíně ucítila nádherně žhavý a tvrdý…
Ale vtom přestal.
Sání vystřídalo tiché olizování,  jímž zaceloval  otvory 

po vpichu svých zubů, jež přešlo v drobné polibky.  Nato 
znehybněl a jen namáhavě oddychoval. Přesto cítila v jeho 
krvi  touhu po sexu,  pořád jí  chřípí  dráždila  jeho opojná 
vůně, stále tušila, že prahne po její tepně… Ale on se ani 
nepohnul, ačkoli se mu dávala celá.
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Pustil její nohy a jemně je složil dolů, vzal ji do náruče 
a zbořil jí hlavu do ramene.

Něžně ho objímala, zatímco on rozložil nesmírnou váhu 
svého svalnatého těla mezi podlahu a stůl, aby ji pod sebou 
nerozdrtil.

„Jsi v pořádku?“ zeptala se tiše.
Zakýval  hlavou  dopředu  a dozadu  a přitiskl  se  k ní. 

„Musím ti něco říct.“
„Co tě trápí?“ Pohladila mu rameno. „Pověz mi to.“
Vyslovil něco, čemu nerozuměla. „Cože?“
„Já jsem… panic.“
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Kapitola třicátá druhá

neska v noci?!“ vyhrkla Xhex. „Ty chceš jet dneska 
v noci na sever?“„D

Rehv  přitakal  a znovu  se  sklonil  nad  plánem 
rekonstrukce  svého  nového  klubu.  Archy  papíru  měl 
rozložené na stole a výtvory architekta zakrývaly všechno 
jeho úřadování.

Ne.  Nic takového nechce.  Interiér  se mu ani  za mák 
nezamlouvá – je příliš  otevřený. On chce výrazně členitý 
prostor  plný  šerých  výklenků  a zákoutí,  kam  se  hosté 
mohou nerušeně uchýlit. Taneční parket je samozřejmostí, 
ale  ne  čtvercový.  Nechce  nic  tuctového.  Spíše  malinko 
strašidelného.  Neurčitě  výhrůžného  a zároveň  ukrutně 
elegantního.  Chce mít  v klubu atmosféru příběhu Edgara 
Allana  Poea  a Brama  Stokera  a Jacka  Rozparovače, 
provedenou  v poniklovaném  chromu  a záplavě  naleštěné 
černé. Viktoriánský styl prolnutý s moderním ghotickým.

To, co má před sebou, je na chlup stejné jako každý 
jiný klub v centru.

Odstrčil plány a podíval se na hodinky. „Musím jít.“
Xhex zkřížila  paže  na prsou a stoupla si  přede  dveře 

kanceláře.
„Ty nikam nepůjdeš,“ upozornil ji.
„Chci jet s tebou.“
„Situace se opakuje? Protože přesně tak to  probíhalo 

předposledně.  A stokrát  předtím.  Odpověď  je  a vždycky 
bude ne.“

„Proč,“  vyštěkla.  „Nikdy  jsem  nepochopila  proč. 
Trezovi to dovolíš.“
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„Trez  je  jinej.“  Rehv  vklouzl  do  sobolího  pláště 
a vysunul zásuvku ve stole. Páreček nedávno zakoupených 
zbrusu nových glocků padl jako ulitý do pouzder, která má 
pod oblekem italské značky Bottega Veneta.

„Vím, co s ní děláš.“
Rehv strnul. Po chvíli pokračoval v ukládání zbraní do 

pouzdra. „Ovšem, že to víš. Sejdu se s ní. Dám jí prachy. 
A zase odjedu.“

„To není všechno.“
Vycenil na ni tesáky. „Ale ano, je.“
„Ne, není. Nechceš, abych tě s ní při tom viděla?“
Rehv  zaťal  stoličky  a zaškaredil  se  na  ni.  „Není  co 

vidět. Tečka.“
Xhex  se  nevzdává  často,  ale  umí  vycítit,  kdy  není 

rozumné tlačit ho do kouta. Ačkoli jí z očí metaly blesky, 
jen podotkla: „Změny rozvrhu nevěstí nic dobrýho. Řekla 
ti proč?“

„Ne.“  Vykročil  ke  dveřím.  „Ale  tahle  schůzka  bude 
obchodní jako všechny ostatní.“

„Nikdy  to  není  obchod  jako  všechny  ostatní.  Na  to 
nezapomínej.“

Pomyslel na to, kolik let už ta špinavá záležitost trvá, 
a uvědomil si, že ani budoucnost nic nezmění. „Ujišťuju tě, 
že jsem na to ani na chvíli nezapomněl.“

„Prozraď  mi  něco.  Kdyby  se  ti  pokusila  ublížit, 
vystřelil bys na ni s úmyslem ji zabít?“

„Neptej se mě na to.“
Samotné téma rozhovoru stačilo  k tomu,  aby si  Rehv 

zatoužil  svléknout  kůži  a poslat  ji  do  čistírny.  Fakt,  že 
Xhex  mu  otlouká  o hlavu  něco,  o čem  nehodlá  moc 
přemýšlet, ho nevýslovně dopaloval.

Pravda je taková, že to, co každý měsíc provozuje, mu 
skýtá nesmírnou rozkoš. A že realita světa, kde se převážně 
pohybuje a kde mu umožňuje přežívat dopamin, světa, jenž 
je poměrně normální a zdravý, je absolutně k nesnesení.
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A ten kousíček svého srdce, kde přebývá ošklivost, je 
něco, oč se rozhodně s nikým dělit nebude.

Xhex  si  založila  ruce  v bok  a zvedla  bradu,  jinými 
slovy zaujala klasickou pózu, v níž se hádala. „Zavolej mi, 
až bude po všem.“

„Jako vždycky.“
Složil  plány klubu,  vzal  tašku a vyšel  z kanceláře  do 

postranní  uličky.  Trez  čekal  v bentleyi,  a sotva  Rehva 
uviděl, uvolnil mu místo za volantem.

V Rehvově  mysli  zazněl  Maurův  hluboký  melodický 
hlas:  Budu  tam  zhruba  za  půl  hodiny.  Prohlídnu  okolí  
a chatu.

„Platí.“
Předpokládám, že v sobě nemáš léky.
Rehv ho plácl po rameni. „Ano, protijed mám.“
Fajn. A jeď opatrně, trotle.
„Ani nápad. Vezmu si na mušku zatoulanou vysokou 

a náklaďáky s kládama.“
Trez  zavřel  dvířka  a o krok  couvl.  Maur  i jeho  bratr 

iAm  znají  kopu  triků,  které  umějí  zamotat  hlavu 
i symphathovi.  Koneckonců  jsou královskými  příslušníky 
Temných.  Rehv  mrkl  na  hodiny  v palubní  desce. 
S princeznou se má setkat v jednu po půlnoci. Když uváží, 
že v cíli bude přibližně za dvě hodiny a že je momentálně 
čtvrt na dvanáct, bude na to muset pořádně šlápnout.

Když  se  vůz  dal  do  pohybu,  vzpomněl  si  na  Xhex. 
Nechce vědět, jak zjistila, že s princeznou spí. Nezbývá mu 
než  doufat,  že  šéfová  ochranky  bude  respektovat  jeho 
přání, neobjeví se tam a nebude ho šmírovat z podrostu.

Každopádně se mu příčí,  že Xhex ví o tom, že se tak 
uboze zaprodává.

Phury nebyl schopen uvěřit, že se přiznal k panictví, ale na 
druhou stranu byl rád, že je to venku.
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Netušil  však,  co  si  Cormia  myslí.  Mlčela  totiž  jako 
hrob.

Stáhl se jen natolik,  aby si mohl vytáhnout a zapnout 
kalhoty,  pak jí upravil roucho a zakryl  jím její překrásné 
štíhlé tělo.

V dusném tichu přecházel sem a tam po třídě, ode dveří 
až k zadní stěně a zase zpátky.

Sledovala  každý  jeho  pohyb.  Co  se  jí,  sakra,  honí 
hlavou?

„Myslím,  že  by  to  nemělo  vadit,“  řekl  konečně. 
„Nevím, proč jsem se o tom zmínil.“

„Jak  je  to  možné?  Omlouvám  se.  Není  vhodné, 
abych –“

„Neomlouvej  se.  Já  ti  to  vysvětlím.“  Odmlčel  se, 
protože  nevěděl,  jestli  četla  o Zsadistově  minulosti. 
„V mládí jsem dobrovolně přijal slib celibátu. Myslel jsem, 
že mě to posílí. A dodržel jsem ho.“

Ne tak docela, příteli, vmísil se do toho čaroděj. Pověz  
jí  o té  poběhlici.  O té  prostitutce,  kterou  sis  koupil  
v ZeroSum a šel s ní na záchod a nedokázal to dovést do  
konce.

Jak  typické.  Musíš  být  výjimečný  i v tomhle.  Jediný 
poskvrněný panic na světě.

Phury  se  zastavil  před  kresbou  na  tabuli.  Všechno 
pokazil.

Sáhl pro křídu a od prstů u nohou začal portrét zakrývat 
břečťanovými listy.

„Co to děláš?“ zděsila se. „Vždyť to zničíš.“
Ach, děvčátko, vzdychl čaroděj. Kreslit umí skvěle, ale  

ničit ještě líp.
Zanedlouho  halila  její  úchvatnou  postavu  přikrývka 

z listoví  břečťanu.  Když  Phury  skončil,  poodstoupil  od 
tabule.  „Jednou  jsem  sex  vyzkoušel.  Ale  nedopadlo  to 
dobře.“

„Proč ne?“ zeptala se úsečným tónem.
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„Nevyhovovalo mi to. Nevolil jsem správně. Tak jsem 
přestal.“

Po chvilce ticha zašustilo její roucho, jak sklouzla ze 
stolu. „Jako teď se mnou.“

Otočil se. „Ne, to není –“
„Přestal jsi, je to tak? Nechtěl jsi pokračovat.“
„Cormie, nejde o to, že –“
„Pro koho se šetříš?“ Upřela na něj pronikavé moudré 

oči. „Nebo spíš pro co? Pro snění a fantazírování o Belle? 
Kvůli tomu jsi přestal? Jestli je to tak, pak Vyvolené lituju. 
Ale pokud žiješ v celibátu proto, aby ses izoloval a zůstal 
nedobytný, pak je mi líto tebe. Ta síla je totiž lež.“

Vždyť ona má pravdu, napadlo ho. Naprostou pravdu.
Cormia  si  stočila  vlasy,  a zatímco  si  Phuryho 

s královskou  důstojností  měřila,  upevňovala  prameny 
zlatými sponkami. „Vracím se do Svatyně. Měj se dobře.“

Když se otočila, přiskočil k ní. „Cormie, počkej –“
Chtěl ji  vzít  za paži,  ale ona před ním uhnula. „Proč 

bych  měla  čekat?  Změnilo  by  se  tím  něco?  Nic.  Buď 
s ostatními.  Jestli  můžeš.  A jestli  nemůžeš,  musíš  ze  své 
pozice  odstoupit  a přenechat  ji  někomu  jinému,  kdo  tě 
zodpovědně zastoupí.“

Vyšla na chodbu a zabouchla za sebou dveře.
Phury  zůstal  sám  v prázdné  třídě  jen  se  zlomyslnou 

ozvěnou čarodějova posměšného smíchu. Zavřel oči a cítil, 
jak se kolem něj hroutí celý svět, jak ho rdousí postupně 
jeho  minulost,  přítomnost  i budoucnost…  a mění  ho 
v jednu ze soch na zarostlé, mrtvé zahradě jeho rodičů.

Ta síla je lež…
Stál  obklopený  tísnivým  tichem,  v hlavě  její 

usvědčující, pravdivá a neustále se opakující slova.

362



Kapitola třicátá třetí

ždyť  je  to  jenom  klub,“  řekl  Omegův  syn 
podrážděným, bojovným hlasem.„V

Pan D vypnul dýchavičný motor fordky a zadíval se na 
svého spolujezdce. „Jo. A najdeš tam všechno, co chceš.“

Už drahnou chvíli  bezcílně křižovali  ulicemi,  protože 
Omegův  syn  nepřestával  zvracet.  Ale poslední  křečovitý 
záchvat měl zhruba před čtyřiceti minutami a pan D si byl 
zatraceně jistý, že byl poslední. Těžko soudit, jestli zvrací 
kvůli tomu, co musel udělat, nebo ještě v důsledku svého 
zasvěcení  do  Společnosti.  Tak  či  onak  se  o něj  pan  D 
musel postarat, ba dokonce mu v jednom momentě podržet 
hlavu, protože ten mládenec neměl sílu, aby se udržel na 
nohou.

Noční  klub U Řvouna je ten nejlepší  podnik,  kam se 
můžou zašít. Syn Zla sice nebude moct jíst ani pít, natož si 
užít s prostitutkou, ale jedno uvnitř jistojistě najdou: lidské 
opilce, kteří jim poslouží jako fackovací panáci.

Ačkoli  je  Omegův  potomek  vyřízený  a slabý  jako 
moucha, je nabitý energií a sílou, kterou je potřeba uvolnit. 
Klub  a tupé  hlavy  v něm  jsou  roznětka.  On  je  neřízená 
střela.

A rvačka by je oba přivedla na jiné myšlenky.
„To je  pitomost.“  Slova  možná  zněla  drsně,  ale  hlas 

patřil chlapíkovi, kterému liška vybrala kurník.
„Není.“ Pan D obešel auto, otevřel mu dveře a pomohl 

mu vystoupit. „Musíte mi věřit.“
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Přešli ulici ke klubu, a když se vyhazovač v čele fronty 
zaškaredil, pan D mu strčil padesát babek a maník je pustil 
dovnitř.

„Pobydeme tady jen chvilku,“ oznámil pan D a razil si 
cestu davem směrem k baru.

Klub  se  otřásal  tvrdým  dunivým  rapem,  ženské 
oblečené v kouscích černé kůže sháněly kšefty a chlapy na 
sebe navzájem nevraživě čučeli.

Sotva  Omegův  syn  zmerčil  partičku  vysokoškoláků, 
kteří si halasně povídali a popíjeli koktejly ze skleniček na 
martini, pan D věděl, že udeřil hřebík na hlavičku.

„Jasně. Jen si dáme voraz a trochu vydechneme,“ dodal 
pan D s uspokojením.

Přikolébal se k nim barman. „Co to bude?“
Pan D se usmál. „Pro nás nic –“
„Panáka tequily Patrón,“ objednal si šéfův synáček.
Když  barman  odešel,  pan  D  se  naklonil  ke  svému 

svěřenci. „Už nemůžete jíst. Ani chlastat, ani mít ženský.“
Mladík po něm střelil bledýma očima. „Cože? Děláš si 

ze mě legraci?“
„Kdepak, pane, tak to chodí –“
„Jasně. Kašlu na to.“ Jakmile se na pultu objevil žádaný 

drink, Lash řekl barmanovi: „Založte mi účet.“ Načež do 
sebe kopl tequilu, aniž spustil oči z pana D.

Pan  D  zavrtěl  hlavou  a začal  pátrat  po  pánských 
záchodech. Jo, jo, když on se kdysi dávno pokusil vpravit 
něco  do  žaludku,  zvracel  celou  hodinu – a  dneska  už  si 
téhle kratochvíle užili dost.

„Kde mám druhou?“ houkl Lash na barmana.
Pan  D  se  obrátil.  Omegův  syn  tam  spokojeně  stál 

a poklepával  prsty  o barpult.  Obrátil  do  sebe  druhého 
panáka. A třetího.

Když měl v sobě čtvrtého, Lash stočil k panu D světlé 
oči,  ve  kterých  doutnala  agresivita.  „Cos  to  mlel,  že 
nemůžu pít ani jíst?“
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Pan D nevěděl, jestli se dívá na bombu, co má každou 
chvíli  vybuchnout…  nebo  na  zázrak.  Žádný  bezduchý 
nemůže  jíst  ani  pít.  Je  živ  z Omegovy  černé  krve  a nic 
jiného  nedokáže  strávit.  K přežití  mu  stačí  pár  hodin 
odpočinku denně.

„Hádám,  že  vy  jste  jinej,“  usoudil  pan  D  s úctou 
v hlase.

„To si piš,“ zahučel Lash a objednal si hamburger.
Když se mladík napil  a najedl,  vrátila  se mu do tváří 

barva  a prázdný  výraz  vystřídal  sebevědomý.  Pan  D  se 
díval,  jak v Lashovi mizí hamburger a hranolky a panáky 
tequily,  a mudroval  o tom,  jestli  Omegův  potomek  taky 
časem  vybledne  jako  všichni  ostatní  zabijáci.  Jak  to 
vypadá, pro něj normální pravidla neplatí.

„Tak  ty  říkáš,  že  si  nemůžu  vrznout?“  udeřil  na  něj 
Lash a otřel si ústa do černého papírového ubrousku.

„Jsme impotentní. Víte co, nemůže se nám po-“
„Já vím, co to znamená, pane profesore.“
Mladík zahlédl na konci baru blonďatou šťabajznu. Na 

takové kuřátko by si pan D rozhodně netroufl, ani kdyby se 
jeho  přítelíček  postavit  mohl.  S tím  svým  tělem  jako 
vystřiženým  ze  stránek  Playboye a tvářičkou  jako 
středoškolská královna krásy by mu dala jasně najevo, ať 
se poohlídne po materiálu ze své ligy. Za prvé by si ho ani 
nevšimla.

Zato si všimla Omegova syna,  a způsob, jakým si ho 
prohlížela,  přiměl  pana  D,  aby  svého  novopečeného 
nadřízeného  přehodnotil.  Lash  je  pohlednej  lump,  to  se 
musí  nechat:  krátce  zastřižené  světlé  vlasy,  ostře  řezaný 
obličej,  šedé oči.  A má mohutné svalnaté  tělo,  po jakém 
ženské  šílí,  trup  jako obrácený  trojúhelník  zapuštěný do 
úzkých boků, zkrátka připravený na všechno a odhodlaný 
ke všemu.

365



Z ničeho nic mu svitlo, že být na střední škole, byl by 
jaksepatří hrdý na to, že je vidět v jeho společnosti. I když 
nejspíš s těmi, kdo by byli jen na jejím okraji.

Ale tady nejsou ve škole a Lash ho potřebuje. A dobře 
to ví.

Dívka od baru se na Omegova syna usmála,  vyndala 
z modrého drinku třešeň a obkroužila ji růžovým jazykem.

Nebylo těžké představit si, jak to samé provádí s párem 
nabušených kulek, a pan D musel odvrátit oči. Kdyby byl 
člověk,  na  beton  by  zrudl  jako  rak.  Před  holkama  byl 
odjakživa stydlín.

Lash sklouzl ze stoličky. „Tak žádný jídlo, žádnej sex, 
jo? To tak, kamaráde. Počkej tady na mě.“

Pan D osaměl u baru s prázdnou skleničkou a talířem se 
šmouhami  od  kečupu  a mastnými  fleky.  Udělal  dobře. 
Chtěl,  aby  Omegův  syn  myslel  na  něco  jiného  než  na 
mordování svých upířích rodičů… jen čekal, že se vyřádí 
při pořádné rvačce.

Místo toho si nacpal teřich a zapil to vydatnou dávkou 
tequily.  A ten krvavý zážitek  vyžene  z hlavy skotačením 
s ochotnou děvou.

Barman se ho znovu zeptal, jestli něco nechce. Pan D 
zavrtěl  hlavou. Škoda, že si nemůže dopřát aspoň pivko. 
Nejvíc se mu stýská po likéru Southern Comfort. Nepohrdl 
by ani hamburgerem. Jo, po hamburgerech se kdysi mohl 
vyloženě utlouct.

„Máš pro mě něco, sekáči?“
Pan  D  vzhlédl.  Na  baru  visel  maník  s idiotským 

úsměvem  a sebevědomím  na  rozdávání  a díval  se  na 
barmana.  Pod černou  bundou vyfešákovanou  obrovským 
orlem  na  zádech  měl  nejmíň  o tři  čísla  větší  džínsy 
a pracovní  obuv,  jakou  nosí  stavební  dělníci.  Krk  mu 
zdobilo  několik  diamantových  řetízků,  zápěstí  okázalé 
hodinky.
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Pana D šperky nebraly,  ale  chlapíkův  fajnový prsten 
mu zrychlil tep. Na rozdíl od ostatních cetek byl ze žlutého 
zlata  a osazený  bledě  modrým  kamínkem.  Typický 
absolventský.

Pan D zalitoval, že nemá maturitu.
Barman se přikolébal blíž. „Jo, něco by se našlo.“ Kývl 

ke skupince mladíků, které si před chvilkou prohlížel Lash. 
„Pověz jim, na koho se mají obrátit.“

„Prima.“  Vejtaha  vytáhl  něco  z kapsy  a potřásl  si 
s barmanem rukou.

Prachy, pomyslel si pan D.
Když  si  dealer  narovnával  koženou  bundu,  prsten 

modře zazářil. Přistoupil k mladíkům bokem, jako by jim 
chtěl předvést orla na zádech.

Uvítal ho hurónský pokřik a smích, načež nejedna ruka 
zalovila  v kapse,  dlaně  se  setkaly  a znovu  putovaly  do 
kapes.

Kapánek  nešikovný,  pomyslel  si  pan  D.  Viděla  to 
spousta lidí a bylo jasné, že se tu nevyměňují navštívenky. 
Tenhle chlapec se v branži dlouho neohřeje.

„Určitě nic nechcete?“ zjišťoval barman.
Pan D vrhl  pohled  k záchodům,  kam si  Lash  odvedl 

blondýnu. „Ne, díky. Jen čekám na kámoše.“
Barman  se zazubil.  „Hádám,  že  se  chvilku  zdrží.  Ta 

holka vypadala na slušnou jízdu.“

Cormia si zabalila věci. Naštěstí toho moc nemá.
Při  pohledu  na  hromádku  říz,  modlitebních  knížek 

a kadidelnice si se zaklením uvědomila, že dole v kanceláři 
zapomněla levandulovou růži. Stejně by si ji nemohla vzít 
s sebou  do  Svatyně.  Jediné  předměty,  které  jsou  z této 
strany povoleny, musí mít historický význam.

V širším slova smyslu.
Zadívala  se  na  svou  nejnovější – a  svou 

poslední – kompozici z párátek a zrnek hrachu.
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Jakým právem kritizuje  Primala  za  to,  že  hledá  sílu 
v izolaci, když ona dělá totéž. To je nanejvýš pokrytecké. 
Opustit tenhle svět, který jí otevřel oči, s úmyslem uchýlit 
se  do ústraní,  kde bude mnohem osamělejší  než v době, 
kdy byla jednou z Vyvolených.

Oči se jí zalily slzami –
Klepání na dveře bylo velmi tiché.
„Okamžik!“  zavolala  a snažila  se  uklidnit.  Když 

konečně  zamířila  ke  dveřím  a otevřela  je,  rozšířila  oči 
a přitáhla  si  roucho  blíž  k tělu,  aby  zakryla  stopy  po 
kousnutí na hrdle. „Má sestro?“

Na chodbě stála Vyvolená Layla,  půvabná jako vždy. 
„Zdravím tě, sestro.“

„Rovněž tě zdravím.“
Jedna druhé vysekla  hlubokou poklonu,  která  má při 

kontaktu mezi Vyvolenými nejblíže k objetí.
„Přeješ  si  vejít?“  zeptala  se  Cormia,  když  se  obě 

napřímily. „Přišla jsi posloužit svou krví bratru Rhageovi 
nebo Vishousovi?“

Formální  slova  jí  najednou  připadala  těžkopádná. 
Zvykla  si  na  hovorovější  vyjadřování,  které  jí  vyhovuje 
víc.

„Vskutku,  přišla  jsem za bratrem Rhagem.“  Layla  se 
odmlčela. „A při té příležitosti jsem si dovolila vyhledat tě 
a otázat se, jak se ti daří. Smím vejít?“

„Jistěže. Využij pohostinnosti mého příbytku.“
Layla vešla a spolu s ní vstoupilo do místnosti rozpačité 

ticho.
Takže do Svatyně  už zřejmě doputovaly nejčerstvější 

zprávy, pomyslela si Cormia. Všechny Vyvolené vědí, že 
byla propuštěna z pozice První družky.

„Co je  to?“  zeptala  se  Layla  a ukázala  na konstrukci 
v rohu pokoje.

„To je jen taková záliba.“
„Záliba?“
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„Když mám čas…“ Tím prakticky přiznala vinu. Pokud 
neměla nic jiného na práci, měla se modlit. „Takže…“

Layla  nevyjádřila  odsouzení  ani  výrazem  tváře,  ani 
slovy. Přesto její přítomnost stačila k tomu, aby se Cormia 
cítila provinile.

„Má  sestro,“  spustila  Cormia  s náhlou  netrpělivostí, 
„předpokládám,  že  nyní  bude  do  pozice  První  družky 
povýšena jiná Vyvolená.“

Layla  zamířila  k párátkům  a hrachu  a elegantním 
prstem opatrně přejela po jedné sekci. „Vzpomínáš si, jak 
jsi mě našla schovanou za Zrcadlovým jezírkem? Poté, co 
jsem  pomohla  Johnu  Matthewovi  úspěšně  projít 
proměnou?“

Cormia přisvědčila. Pamatuje si, že Layla tiše plakala. 
„Byla jsi velmi rozrušená.“

„A ty jsi  ke mně byla  velmi  laskavá.  Poslala  jsem tě 
pryč,  ale byla jsem ti tolik vděčná, a tak teď… teď jsem 
přišla,  abych  ti  oplatila  dobrotu,  již  jsi  mi  projevila. 
Břemeno,  jež  jako  Vyvolené  vláčíme,  je  těžké  a ti,  kdo 
nejsou  jednou  z nás,  to  málokdy  pochopí.  Protože  jsem 
prožila to, co ty zakoušíš teď, chci, abys věděla, že v tuto 
chvíli jsem tvou sestrou i ve svém srdci.“

Cormia se hluboce uklonila. „Jsem… dojata.“
Byla  nejen  to.  Především  byla  ohromena  tím,  že  si 

spolu povídají o tak intimních věcech. Podobná upřímnost 
je mezi Vyvolenými vzácná.

Layla se znovu otočila ke konstrukci. „Ty se nechceš 
vrátit do našeho ovčince, že ne?“

Po  zvážení  všech  možností  se  Cormia  rozhodla 
Vyvolené  svěřit  pravdu,  již  stěží  dokázala  přiznat  sama 
sobě. „Odhadla jsi mě správně.“

„Mnohé z nás nalezly jinou cestu a odešly strávit život 
na této straně. Není to žádná hanba.“
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„Tím  si  nejsem  moc  jistá,“  odpověděla  Cormia 
střízlivě. „Hanba je jako řízy,  které nosíme. Je s námi na 
každém kroku a halí nás od hlavy po paty.“

„Ale  pokud  roucho  svlékneš,  oprostíš  se  od  břemen 
a budeš si moct vybrat.“

„Snažíš se mi tím něco sdělit, Laylo?“
„Ne.  Ujišťuji  tě,  že  pokud  se  vrátíš  k ostatním,  tvé 

sestry  tě  přivítají  zpět  celým svým srdcem.  Directrix  se 
nechala jasně slyšet, že výměna První družky neznamená 
nic nepřístojného. Primal si tě hluboce váží. Říkala to.“

Cormia  začala  přecházet  po  místnosti.  „To  je  jen 
oficiální stanovisko. Ale mezi námi, jistě víš, co si ostatní 
sestry při rozjímání myslí.  Existují pro to dvě vysvětlení. 
Buď mě Primal  shledá  nevyhovující,  anebo ho odmítnu. 
Obě možnosti jsou nepřijatelné a neslýchané.“

Podle nastalého ticha usoudila, že její závěr je správný.
Zastavila se u okna a zadívala se na jezírko. Neví, jestli 

má sílu opustit své sestry. A kam by šla?
Při  vzpomínce  na  Svatyni  musela  připustit,  že  tam 

prožila  řadu  příjemných  dní.  Řadu  okamžiků,  kdy 
spatřovala  smysl  v tom,  co  dělá,  a kdy  ji  posilovalo 
vědomí,  že  je  součástí  vyššího  blaha.  A když  se  stane 
odloučenou  písařkou,  jak  zamýšlí,  může  se  vyhnout 
kontaktu s ostatními i na delší dobu.

Soukromí jí připadalo jako skvělá myšlenka.
„Je  pravda,  že  ti  na  Primalovi  nezáleží?“  zeptala  se 

Layla.
Ne. „Ano.“ Cormia potřásla hlavou. „Totiž… záleží mi 

na něm tak, jak by mělo. Zhruba stejně jako například tobě. 
Budu ráda za každou z našich sester, která se stane První 
družkou.“

Layla očividně nemá „kecoměr“ jako Bella, protože lež 
byla bezmála hmatatelná, ale Vyvolená nezpochybnila ani 
slabiku – jen se uklonila, že to bere na vědomí.
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„Smím se tě na něco otázat?“ promluvila Layla, jen co 
zvedla hlavu.

„Jistě, sestro.“
„Jednal s tebou hezky?“
„Primal? Ovšem. Byl velmi starostlivý.“
Layla přešla k posteli a vzala do ruky jednu modlitební 

knížku. „V jeho životopisu jsem četla, že je velký válečník 
a že zachránil své dvojče před strašlivým osudem.“

„Ano.  Je  velký  válečník.“  Cormia  sklopila  zrak  na 
růžovou zahradu. Teď už jistě všechny Vyvolené četly jeho 
svazek v oddělení knihovny věnované Bratrstvu. Mrzelo ji, 
že ona to neudělala taky, ještě předtím, než ji sem přivedl.

„Mluví o tom?“ dotírala Layla.
„O čem?“
„Jak  zachránil  svého  pokrevního  bratra  Zsadista 

z nezákonného  otroctví  krve?  Primal  přitom  totiž  přišel 
o nohu.“

Cormia k ní prudce otočila hlavu. „Opravdu? Tak se to 
stalo?“

„On o tom s tebou nikdy nemluvil?“
„Ne,  nemluvil.  Je velmi  rezervovaný.  Alespoň pokud 

jde o mě.“
Informace  ji  šokovala.  Vzpomněla  si,  co  mu  říkala 

o fantaziích,  jež  tak  rád  spřádá  o Belle.  Neukřivdila  mu 
tím?  O jeho životě  ví  žalostně  málo,  a o tom,  co  z něho 
udělalo muže, jakým je dnes, neví vůbec nic.

Ještě že zná jeho povahu.
A právě pro ni ho miluje.
Někdo zaklepal  na dveře.  Když se ozvala,  do pokoje 

nakoukl Fritz.
„Promiňte, ale pán už je připraven,“ řekl Layle.
Layla  si  mechanicky  upravila  účes  a uhladila  řízu. 

Když  Fritz  odešel,  napadlo  Cormii,  že  Vyvolená  s ní 
hovořila nadmíru ohleduplně –

To snad ne…
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„Ty… se s ním setkáš? Myslím s Primalem?“
Layla se uklonila. „Ano, mám se s ním setkat.“
„Ne s Rhagem.“
„Tomu mám poté posloužit.“
Cormia ztuhla a sevřely se jí útroby. Pochopitelně. Co 

čekala? „Měla bys jít.“
Layla zúžila oči a pak je vytřeštila. „Sestro?“
„Už běž. Ať Primal nečeká.“ Otočila se zpátky k oknu 

a měla chuť začít ječet.
„Cormie…,“  zašeptala  Layla.  „Cormie,  tobě  na  něm 

záleží, viď? Moc ti na něm záleží.“
„Nic takového jsem neřekla.“
„Ani  nemusíš.  Vyjadřuje  to  tvá  tvář  i tvůj  hlas. 

Sestřičko  moje,  proč  tedy…  proč  ses  zřekla  svého 
postavení?“

Když  si  Cormia  představila  Primala  s hlavou  mezi 
Laylinými  stehny a jak se Vyvolená pod doteky jeho rtů 
svíjí  rozkoší,  zvedl  se  jí  žaludek.  „Přeji  ti  hodně  štěstí. 
Doufám, že zvolí dobře a zvolí si tebe.“

„Proč ses zřekla svého postavení?“
„Byla  jsem  ho  zproštěna,“  odsekla.  „Já  o tom 

nerozhodla.  A už  jdi,  ať  Primal  nečeká.  Nedej  bože, 
abychom něco takového dopustily.“

Layla zbledla. „Bože?“
Cormia  zatřepala  rukou.  „To  je  jenom  výraz,  který 

používají  tady.  O mé  víře  to  pranic  nevypovídá.  A teď, 
prosím, odejdi.“

Layla  se  z drobného  duchovního  přestupku  očividně 
potřebovala  vzpamatovat.  Nato  jí  hlas  zjihl.  „Zůstaň 
klidná,  sestro.  Mě si  nevybere.  A věz,  že  kdybys  někdy 
potřebovala –“

„Nebudu.“  Cormia  se odvrátila  a upřeně  se zahleděla 
oknem do zahrady.

Jakmile se dveře konečně zavřely, zaklela. Pak rázným 
krokem  zamířila  přes  místnost  a rozkopala  svou  stavbu. 

372



Neušetřila  jedinou  úzkostlivě  sestrojenou  krychli. 
Rozšlapala všechny do posledního spoje, takže na koberci 
zůstaly pouhé trosky.

Když  už neměla  co zničit,  zkropila  nepořádek svými 
slzami a krví z chodidel pořezaných od zlomených párátek.
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Kapitola třicátá čtvrtá

zadní části klubu U Řvouna využíval Lash jeden ze 
soukromých záchodů přesně k tomu účelu,  k němuž 

byly tyto prostory určeny.
V

A ne  snad  že  by  si  vyprazdňoval  močový  měchýř. 
Vězel  až  po  kořen  penisu  v blondýnce  od  baru 
a obhospodařoval  ji  pěkně  zezadu,  zatímco  stála  opřená 
o umyvadlo.  Černou  koženou  sukni  měla  vykasanou 
k bokům, šňůrku černých tang odhrnutou stranou, výstřih 
do  véčka  roztažený  a upevněný  ňadry.  Na  boku  měla 
vytetovaného malého růžového motýlka a na řetízku kolem 
krku  srdíčko  a obě  ozdoby  se  pohybovaly  v rytmu 
Lashových důrazných výpadů.

Byla  to  zábava,  zvlášť  proto,  že  navzdory  jejímu 
vyzývavému oblečení měl Lash dojem, že tenhle druh sexu 
není  jejím  šálkem  kávy:  žádné  silikony,  rtěnka 
rozmazatelná a snažila se ho přimět, aby si vzal kondom.

Těsně před závěrem z ní vyklouzl, otočil ji a stlačil ji na 
kolena.  S hlasitým  výkřikem  a sténáním  jí  vyvrcholil 
v ústech.  Ten  zakrslej  mizera  měl  pravdu,  pomyslel  si. 
Přesně tohle potřeboval. Pocit nadřazenosti a moci, návrat 
k tomu, co je pro něj přirozené.

A sex je pořád skvělej.
Sotva skončil,  zapnul si kalhoty,  aniž dbal o to,  jestli 

ejakulát polkla nebo vyplivla.
„A co já?“ zeptala se, když si otřela pusu.
„Jak co ty?“
„Prosím?“
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Při pohledu do zrcadla povytáhl Lash obočí. Možná by 
si měl nechat dorůst vlasy. Po proměně byl úplně nakrátko, 
ale koňský ohon mu chyběl. Slušel mu.

A Králův obojek na něm taky vypadá dobře –
„Hej!“ dotírala holka.
Roztrpčeně se na ni podíval  do zrcadla.  „Snad vážně 

nečekáš, že mi bude záležet na tom, jestli sis taky užila?“
Na  chvíli  se  zatvářila  vyjeveně.  Takhle  nějak  musel 

vypadat on, když si z půjčovny přinesl DVD, a v obalu byl 
úplně jiný film. „Cože?“

„Čemu  jsi  nerozuměla?“  V šoku  několikrát  otevřela 
pusu naprázdno jak ryba. „Já… nechápu to…“

Jasně.  Zřejmě  si  doma  místo  porna  pouští  Pretty  
Woman.

Rozhlédl  se po umývárně.  „Dovolila  jsi  mi,  abych tě 
sem odvedl, vyhrnul ti sukni a vojel tě. A ty se divíš, že je 
mi jedno, co přitom cítíš? Co sis vlastně myslela, že se tady 
bude dít?“

Z jejího výrazu se vytratily poslední zbytky pózy Jsem-
slušná-holka-co-šlápla-vedle. „Nemusíš být hned sprostej.“

„Já nechápu, proč se šlapky jako ty vždycky tolik diví.“
„Šlapky?“  Tvář  jí  zkřivil  spravedlivý  hněv,  který 

změnil Barbii v Gorgonu – nicméně jí přidal na poutavosti. 
„Vždyť mě vůbec neznáš.“

„Ale znám.  Jsi  běhna,  která  připustí,  aby se jí  chlap, 
kterýho vidí poprvé, vystříkal na záchodě v baru do pusy. 
To si víc vážím prostitutek. Ty aspoň dostávají zaplaceno 
něčím jiným než semenem.“

„Ty jsi ale hajzl!“
„A já už tě mám po krk.“ Sáhl na kliku.
Popadla  ho  za  paži.  „Tak  moment,  blbečku.  Mohla 

bych ti to pěkně znepříjemnit. Víš vůbec, kdo je můj táta?“
„Někdo, kdo tě pořádně nevychoval.“
Volnou rukou ho udeřila přes tvář. „Běž se vycpat.“
Ta holka má přece jen něco do sebe, pomyslel si.
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Špičáky se mu prodloužily v ústech a on už se těšil, že 
se jí zakousne do krku jako do dortu s citronovou polevou. 
Až na to, že někdo zabouchal na dveře a připomněl mu, že 
je  na  veřejnosti,  ona  je  člověk  a úklid  by  byl  poněkud 
pracný.

„Bude tě to mrzet,“ osopila se na něj.
„Vážně?“ Naklonil se k ní a překvapilo ho, že před ním 

necouvla. „Na mě nemůžeš, holčičko.“
„To se ještě uvidí.“
„Ani nevíš, jak se jmenuju.“
Ledový  úsměv  jí  přidal  pár  let  navrch.  „Znám 

spoustu –“
Bušení na dveře se ozvalo znovu.
Než  mu  mohla  vyseknout  další  políček,  který  by  jí 

s gustem oplatil,  Lash vyšel z umývárny.  Na rozloučenou 
houkl přes rameno: „Co kdyby sis stáhla sukni?“

Chlapík,  který  neodbytně  klepal  na  dveře,  se  na  něj 
podíval a klidil se mu z cesty. „Promiň, kamaráde.“

„Nic se nestalo,“ řekl Lash a protočil oči. „Nejspíš jsi tý 
holce zachránil život.“

Muž se usmál.  „Pitomý kurvičky. Žít se s nima nedá, 
ani je nemůžeš vodprásknout.“ Dveře sousedního záchodu 
se otevřely. Maník se otočil k Lashovi zády a vystavil mu 
na odiv impozantního orla na své kožené bundě.

„Máš na zádech pěknýho ptáka,“ poznamenal Lash.
„Díky.“
Lash  se  vrátil  k baru  a kývl  na  pana  D.  „Jdeme. 

Prozatím mi to stačí.“
Vyndal  ze zadní  kapsy náprsní  tašku – a  strnul.  Není 

jeho.  Patřila  otci.  Rychle  z ní  vytáhl  padesátidolarovku 
a vrátil tašku tam, kde byla předtím.

Vyšli  z hlučného  nabitého  klubu,  a když  stanuli  na 
chodníku  na  Obchodní  třídě,  Lash  se  dlouze  a hluboce 
nadechl. Jako by byl pod proudem. Tohle je konečně ten 
pravej život!
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Cestou k autu poručil: „Dej mi svůj mobil a nadiktuj mi 
číslo čtyř elitních zabijáků.“

Pan D mu podal Nokii. A odříkal několik číslic. Když 
Lash  vytočil  první  z nich  a uvedl  adresu  v nóbl  čtvrti, 
zřetelně slyšel v hlase  bezduchého podezření, zvlášť když 
se ten prevít zeptal, kdo mu, sakra, volá z telefonu pana D.

Jeho muži očividně nevědí, s kým mají tu čest.
Lash  podal  telefon  panu  D  a houkl  na  něj,  aby  se 

identifikoval.  Pochybnosti  ho  samozřejmě  neměly 
překvapit, ale to se brzy změní. Pošle jednotky na pár míst, 
kde  ještě  tu  noc udeří,  aby si  získal  nějaké  uznání  a při 
ranním setkání Vyhlazovací společnosti měl v ruce trumfy.

Buď  mu  půjdou  na  ruku,  nebo  pomažou  ke  svému 
tvůrci. Tečka.

Potom, co proceduru s předáváním telefonu ještě třikrát 
zopakovali, Lash zavelel: „Odvez mě do Boone Lane, číslo 
dvacet jedna patnáct.“

„Mám přivolat posily?“
„Až do další  akce.  Tahle  první  je  čistě  moje  osobní 

záležitost.“
Milovanej bratránek Qhuinn pozná, jak chutná pomsta.

Po pěti měsících ve „funkci“ Primala si Phury na nepohodlí 
zvykl.  Ta  zatracená  patálie  je  stejná,  jako  by  si  dnes 
a denně oblékal nepadnoucí oblek, jakých má plnou skříň, 
a musí je nosit, protože nemá jinou možnost.

A hodnotící pohovor s Laylou pro pozici První družky 
bude zvlášť krušný.

Krutě krušný.
Čekal  na  ni  v knihovně  a v duchu  se  modlil,  aby  si 

nesvlékla roucho jako ostatní její sestry.
„Milosti?“
Ohlédl  se.  Vyvolená  stála  v otevřených  dvojitých 

dveřích, bílou řízu spadající v záhybech až na zem, štíhlou 
postavu vznešeně vzpřímenou.
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Hluboce se poklonila.  „Upřímně si přeji,  abys  dnešní 
večer prožil ve vší spokojenosti.“

„Děkuju. Doufám, že ty ho prožiješ podobně.“
Když se napřímila, jejich oči se setkaly. Měla je zelené. 

Jako Cormia.
Zatracená práce. Musí si dát jointa. „Nebude ti vadit, 

když si zapálím?“
„Ovšemže  ne.  Dovol,  abych  ti  podala  oheň.“  Než  jí 

stačil  říct,  ať  se  neobtěžuje,  vzala  křišťálový  zapalovač 
a přistoupila s ním k němu.

Vložil si ubalenou cigaretu mezi rty, a když Vyvolená 
odklopila kryt, zarazil ji a těžký zapalovač jí vzal z ruky. 
„Není třeba. Obsloužím se sám.“

„Jistě, Milosti.“
Skřípl  kamínek  a vyšlehl  žlutý  plamen.  Layla  o krok 

ustoupila  a rozhlédla  se  po  místnosti.  „To mi  připomíná 
domov,“ hlesla.

„Jak to?“
„Tam  máme  také  hodně  knih.“  Vykročila  k policím 

a dotkla se kožených hřbetů. „Já knihy zbožňuji. Kdybych 
nebyla  vyškolená  jako  ehros,  chtěla  bych  být  odloučená 
písařka.“

Všiml  si,  že  je  netypicky  klidná,  a kdovíproč  ho  to 
znepokojovalo.  Což  nedávalo  smysl.  S ostatními  se  cítil 
jako  humr  v nádrži  v restauraci  s nabídkou  mořských 
specialit. Teď jsou jako dva lidé, kteří si spolu povídají.

Vydechl kouř a oslovil ji: „Smím se tě na něco zeptat?“
„Samozřejmě.“
„Jsi tady dobrovolně?“
„Ano.“
Její nevzrušená odpověď zněla mechanicky. „Určitě?“
„Už  dávno  jsem chtěla  posloužit  Primalovi.  A nikdy 

jsem ze svého přání neslevila.“
Zdálo  se,  že  je  naprosto  upřímná…  Ale  něco  tu 

skřípalo.
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Vzápětí přišel na to, co to bylo. „Ty si nemyslíš, že si tě 
vyberu, že ne?“

„Ne.“
„Ale proč?“
Přemožená  emocemi  zareagovala  bez  přetvářky 

a naprosto  přirozeně.  Sklopila  hlavu  a propletla  si  prsty 
rukou.  „Povolali  mě,  abych  pečovala  o pána  Johna 
Matthewa během jeho proměny. Udělala jsem to, ale on… 
on mě odmítl.“

„Jak to?“
„Když  prošel  proměnou,  umyla  jsem  ho,  ale  on  mě 

odmítl. Byla jsem vyškolená pro sexuální služby, a on mě 
zapudil.“

To  jsou mi  věci.  „A proto  si  myslíš,  že  u mě  nemáš 
šanci?“

„Directrix trvala na tom, abych za tebou přišla, ale byl 
to jen projev úcty vůči tobě. Abys měl příležitost zhodnotit 
všechny Vyvolené.  Ale ani  ona,  ani  já  neočekáváme,  že 
budu povýšena do pozice První družky.“

„Prozradil ti John Matthew, proč… tě nechtěl?“ Většina 
mužů  bezprostředně  po  proměně  je  totiž  nadržená  jako 
chovný hřebec.

„Odešla  jsem,  jakmile  mě  o to  požádal.  To  je  vše.“ 
Pozvedla oči. „Pán John Matthew je vpravdě čestný muž. 
Nemá v povaze jmenovat nedostatky ostatních.“

„Jsem přesvědčený, že na tobě žádné ne-“
„Prosím, můžeme toto téma opustit, Milosti?“
Phury vydechl oblak kouře s kávovým aroma. „Fritz mi 

řekl, že jsi byla v pokoji u Cormie. Co jsi tam dělala?“
Nastalo  vleklé  ticho.  „To  se  týkalo  jen  nás  sester. 

Ovšem pokud mi poručíš, povím ti to.“
Proti vlastní vůli schvaloval zdrželivý tón jejího hlasu.
„Ne, zapomeň na to.“ Byl v pokušení zeptat se, jestli je 

Cormia v pořádku, přestože odpověď znal. Není. Je na tom 
zhruba stejně jako on sám.
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„Chceš,  abych  odešla?“  zeptala  se  Layla.  „Vím,  že 
Directrix pro tebe připravila  mé dvě sestry.  Nemohou se 
dočkat, až tě pozdraví.“

Stejně jako ty dvě, které se mu přišly ukázat předešlou 
noc.  Ochotné potěšit.  A bylo jim ctí,  že se s ním můžou 
setkat.

Phury znovu vložil  cigaretu do úst a dlouze a pomalu 
z ní potáhl. „Ty z toho nejsi příliš nadšená, že ne?“

„Že  za  tebou  přijdou  mé  sestry?  Samozřejmě,  že 
jsem –“

„Ne. Ze setkání se mnou.“
„Právě naopak. Toužím být s mužem. Pro soulož jsem 

byla  vyškolená  a chci  posloužit  i jinak,  nejen  jako  zdroj 
krve. Rhage a Vishous všechny mé služby nevyžadují a mě 
hluboce tíží, že jsem k nepotřebě…“ Zabloudila zrakem ke 
knihám. „Po pravdě si připadám, jako bych byla odložená 
na polici. Byla jsem obdařena slovy, abych mohla vyprávět 
svůj životní příběh, ale shodou okolností mě téměř nikdo 
nečte.“

Tak tomuhle Phury moc dobře rozumí. Má dojem, že 
čeká už věčnost na to, až se všechno vyřeší a skončí drama, 
aby se mohl konečně volně nadechnout a začít žít. Taková 
ironie.  Zdá  se,  že  Layla  cítí  totéž,  protože  její  život  je 
prázdný. Připadá si nepřečtená,  protože se už tak dlouho 
nic nestalo.

V obou případech je výsledek stejný.
Ani jeden nedělá nic víc, než že se snaží nějak přečkat 

den.
Jak dojemné, příteli, posmíval se čaroděj.
Phury  zamířil  k popelníku  a udusil  cigaretu.  „Vyřiď 

Directrix, že už mi nemusí nikoho posílat.“
Layla na něj upřela popletený pohled. „Prosím?“
„Vybral jsem si tebe.“
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Qhuinn  vjel  s mercedesem na  příjezdovou  cestu  u domu 
Blayových rodičů a zastavil. Pročekali v ZeroSum spoustu 
hodin  a John  co  chvíli  poslal  Blayovi  textovou  zprávu. 
Když nedostali žádnu odpověď, zvedli kotvy a rozjeli se za 
ním.

„Mám ti otevřít dveře?“ zajímal se Qhuinn jízlivě.
John se na něj zadíval. Když řeknu, že jo, uděláš to?
„Ne.“
V tom případě mi otevři dveře.
„Darebáku,“  ucedil  Qhuinn  a vystoupil.  „Pokazils  mi 

zábavu.“
John zabouchl dveře a zavrtěl hlavou.  Moc mě těší, že  

jsi tak manipulovatelnej.
„To není ten správnej výraz.“
Odkdy si bereš do postele Webstera? Ten gigantickej  

formát.
Qhuinn  vzhlédl  k domu.  Jako  by  slyšel  Blayovu 

odpověď: To je ten větší, Merriam-Webster. „Jak myslíš.“
Obešli  dům  a stanuli  přede  dveřmi  vedoucími  do 

kuchyně.  Dům  Blayových  rodičů  byl  obrovský  cihlový 
dům v koloniálním stylu, který zepředu vypadal majestátně 
a neosobně,  ale  zezadu  útulně  a pohostinně,  s kuchyní 
s vysokými  okny  a přístřeškem  s romantickou  svítilnou 
z tepaného železa, zavěšenou nad vstupem.

Qhuinn  poprvé  v životě  zaklepal  a počkal,  až  někdo 
přijde otevřít.

Musela to být hodně ošklivá rvačka, co? zagestikuloval 
John. Myslím s Blayem.

„Ani  ne.  Kupříkladu  Sid  Vicious  se  choval  mnohem 
hůř než já.“

Otevřela  jim  Blayova  máma.  Vypadá  pořád  stejně, 
pomyslel  si  Qhuinn.  Celá  Marion  Cunninghamová  ze 
seriálu  Happy  Days,  včetně  rudých  vlasů  a sukně. 
Ztělesňuje všechno, co je na slabším pohlaví  milé,  vřelé 
a baculaté,  a on si  až teď uvědomil,  že  ne jeho chladná, 
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strohá a vychrtlá  mahmen, ale Blayova matka je obecným 
měřítkem, podle něhož hodnotí ženy.

Jo…  Balit  v baru  holky  je  skvělý  a zábavný,  ale  za 
partnerku by chtěl mít ženskou podobnou Blayový mámě. 
A byl by jí věrný až do smrti.

Za předpokladu,  že kápne na nějakou,  která  ho bude 
chtít.

Blayova matka ustoupila, aby mohli vejít do kuchyně. 
„Víš, že nemusíš klepat –“ Zadívala se na platinový řetízek 
na Qhuinnově hrdle a na tetování na tváři.

Pak vrhla pohled na Johna a tiše řekla: „Takhle to tedy 
král zaonačil.“

Ano, paní, odpověděl John.
Otočila se ke Qhuinnovi, popadla ho do náruče a objala 

ho  tak  pevně,  až  mu  zapraskalo  v zádech.  Přesně  tohle 
potřeboval. Jak ji svíral v objetí, poprvé po několika dnech 
se zhluboka nadechl.

Pošeptala mu do ucha: „My bychom tě u nás nechali. 
Nemusel jsi odejít.“

„To jsem vám nemohl udělat.“
„Jsme silnější, než si myslíš.“ Pustila ho a kývla hlavou 

k zadnímu schodišti. „Blay je nahoře.“
Qhuinn  si  zamračeně  prohlížel  stoh  zavazadel  vedle 

kuchyňského stolu. „Vy se někam chystáte?“
„Musíme odjet z města. Většina rodin aristokratů tady 

zůstává, ale… po tom, co se stalo, to tady není bezpečné.“
„Moudré rozhodnutí.“ Qhuinn zavřel dveře do kuchyně. 

„Jedete na sever?“
„Manžel potřebuje dovolenou a chceme objet příbuzné 

na jihu státu –“
Na vrcholu schodů stanul Blay. Založil paže na prsou 

a kývl k Johnovi. „Co je?“
John mu pozdrav oplatil. Qhuinn odmítal uvěřit, že se 

jim přítel  nesvěřil  s tím,  že odjíždí z Caldwellu.  To chce 
jako vypadnout, aniž řekne, kam jede a kdy se vrátí?
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Tak jo. Nejspíš si to zasloužím, mudroval Qhuinn.
Paní Blayová mu stiskla paži a zašeptala: „Jsem ráda, 

že  jsi  nás  ještě  zastihl.“  Hlasitěji  dodala:  „Už  jsem 
vyklidila  chladničku  a ve  spíži  zůstaly  jen  trvanlivé 
potraviny. Ještě musím vyndat z trezoru šperky.“

Proboha, zatřepetal  rukama  John,  když  odešla.  Jak 
dlouho budete pryč?

Blay  pokrčil  rameny.  „Nevím.  Ale  nějakou  dobu 
určitě.“

V prodlévajícím tichu těkal John pohledem mezi dvěma 
přáteli.  Nakonec si  odfrkl a zaposunkoval:  Hele,  tohle  je  
na pytel. Co se mezi váma, sakra, stalo?

„Nic.“
„Nic.“  Blay  trhl  hlavou  směrem  ke  svému  pokoji. 

„Musím si zabalit věci –“
Qhuinn mu skočil do řeči. „Jasně. Měli bysme jít –“
Tak to teda ne. John odpochodoval ke schodům. Jdeme 

s tebou a vyříkáme si to. Hned.
Když John zamířil  do prvního patra,  Qhuinn ho díky 

své nové povinnosti musel následovat, a Blay šel za nimi 
nejspíš  proto,  že  mu  vnitřní  hlas  velel  být  příkladným 
hostitelem.

John zavřel  dveře ložnice a založil  si ruce v bok. Jak 
těkal pohledem od jednoho k druhému, vypadal jako otec 
tyčící se nad neposlušnými dítky a bincem na podlaze.

Blay přistoupil ke skříni, a když ji otevřel, ve vysokém 
zrcadle na zadní straně dveří  se objevil  Qhuinnův odraz. 
Jejich oči se na okamžik setkaly.

„Prima  šmuk,“  podotkl  Blay,  zrak  upřený  na  řetízek 
označující Qhuinnovo postavení.

„To není šmuk.“
„Ne,  není.  Jsem rád,  že  to  takhle  dopadlo.  Na  mou 

duši.“  Vyndal  prošívanou  bundu…  což  znamenalo,  že 
Blayova rodina odjíždí buď na jih na Antarktidu, nebo má 
v úmyslu být pryč hodně dlouho. Až do zimy.
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John si dupl. Haló! Blbečkové! Jen marníme čas.
„Omlouvám se,“ začal Qhuinn, „za to, co jsem ti řekl 

v tom tunelu.“
„Vyklopil jsi to Johnovi?“
„Ne.“
Blay hodil do cestovní tašky od Prady plášť a zadíval se 

na  Johna.  „On  si  myslí,  že  jsem  do  něj  zamilovanej. 
Vnímej, jak slyšíš. Zamilovanej.“

Johnovi klesla čelist.
Blay se krátce zasmál, jako by měl stažené hrdlo. „Jo. 

Jen si to představ. Já že jsem zabouchnutej do Qhuinna… 
do kluka, kterej si, když má náladu pod psa, honí triko a je 
protivnej až hrůza. Až na to, že… Chceš vědět, co je na 
tom nejzapeklitějšího?“

Když John přikývl, Qhuinn zdřevěněl.
Blay sklopil oči na tašku. „Že má pravdu.“
John se zatvářil, jako by mu někdo zasekl krumpáč do 

zad.
„Jo,“  pokračoval  Blay.  „Proto  mi  ženský  nikdy  moc 

neříkaly.  Žádná  s ním  totiž  nesnesla  srovnání. 
Mimochodem, ani žádnej chlap. Takže jsem nahranej, ale 
to je moje věc a ne jeho nebo tvoje.“

Kristepane, pomyslel si Qhuinn, tenhle týden je to samý 
překvapení. „Mrzí mě to, Blayi,“ řekl, protože nevěděl, co 
jiného má dělat.

„Jo.  To  si  umím  představit.  Do  jistý  míry  to  mění 
situaci,  co?“  Blay  vzal  bundu  a tašku  si  přehodil  přes 
rameno.  „Nelam si  tím hlavu.  Je  to  v pohodě.  Teď tady 
chvíli  nebudu, a vy dva si beze mě poradíte.  Klídek. Už 
musím jít. Za pár dní vám napíšu.“

Qhuinn  by  se  vsadil  o cokoli,  že  to  vám patřilo  jen 
Johnovi.

Do háje.
Blay se otočil. „Zatím.“
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Když  jim  jeho  nejlepší  přítel  na  světě  ukázal  záda 
a vykročil  ke  dveřím,  Qhuinn  naprázdno  otevřel  pusu 
a v duchu  se  modlil,  aby  mu  z ní  vypadlo  něco 
smysluplného. Když se tak nestalo, modlil se, aby ho něco 
napadlo. Cokoli –

Výkřik, který zazněl z přízemí, byl pronikavý.
Blayova máma.
Všichni tři vyrazili z ložnice, jako by v ní explodovala 

bomba, prořítili se chodbou a s hromovým dupotem seběhli 
po schodech.  V kuchyni  zjistili,  že  tušená hrůza  se stala 
skutečností.

Bezduší. A rovnou dva. V Blayově domě.
Jeden držel Blayovu matku ve škrticím hmatu.
Blay zařval, ale Qhuinn ho zadržel dřív, než se vymrštil 

dopředu.  „Má na  krku  nůž,“  sykl  Qhuinn.  „Na  místě  ji 
podřízne.“

Bezduchý s úsměvem  táhl  drahocennou  oběť  přes 
kuchyň a z domu k minivanu zaparkovanému u garáže.

V témž  okamžiku,  kdy  se  John  Matthew 
dematerializoval, vyšel z jídelny další bezduchý.

Qhuinn Blaye pustil a oba vyrazili do útoku. Nejprve se 
střetli  s prvním zabijákem a hned nato zaměstnali  třetího, 
který vešel zadním vchodem.

Během  zuřivého  boje  tělo  na  tělo,  kdy  kuchyňské 
zařízení dostalo pořádně zabrat, Qhuinn úpěnlivě doufal, že 
se  John  zhmotnil  v otevřeném  minivanu  a uvítal  toho 
lumpa nakládačkou ze zálohy.

Prosím,  ať  se  přitom  Blayově  mámě  nic  nestane.  
Prosím…

Když do místnosti vešel další  bezduchý, Qhuinn udeřil 
hlavou do obličeje  prevíta,  s nímž se vzájemně častovali 
ranami  a kopanci,  vytáhl  jednu  ze  svých  zbrusu  nových 
pětačtyřicítek a vrazil  ústí  její  hlavně svému soupeři  pod 
bradu.
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Střely  mu  roztříštily  hlavu  a utrhly  jí  temeno,  takže 
Qhuinn měl dost času, aby bodl zabijáka do hrudi nožem, 
který měl u pasu.

Pop, pop! Ssyk, ssyk! Přímo božská hudba pro uši.
Bezduchý zmizel  v záblesku  světla,  ale  Qhuinn  si 

nedopřál  pauzu,  aby mohl  oslavovat  zamordování  svého 
prvního  zabijáka.  Otočil  se,  aby  zjistil,  jak  je  na  tom 
Blay – a nestačil se divit vlastním očím. Do kuchyně vpadl 
Blayův táta  a spolu se synem se náležitě  činil.  Což bylo 
překvapení, protože se živil jako účetní.

Tím líp. On aspoň může helfnout Johnovi.
Vystřelil zadním vchodem, a zrovna když se pustil přes 

trávník, oslnivý záblesk světla z minivanu mu oznámil, že 
jeho pomoc už není nutná. John vyskočil z auta a zabouchl 
dveře.  Zabušil  na okno a vůz  začal  bleskurychle  couvat. 
Než minivan dojel k ústí příjezdové cesty,  Qhuinn krátce 
zachytil výraz ve tváři Blayovy mámy, svírající křečovitě 
volant.

„V pořádku?“ zjišťoval Qhuinn, kterému se ulevilo, že 
ty šmejdi Johna Matthewa nezabili hned první noc, kdy mu 
dělá čestného osobního strážce.

John zvedl ruce, ale v odpovědi mu zabránil řinkot skla.
Oba se otočili k domu. A jako by se před nimi odvíjela 

scéna z akčního filmu, z širokého okna obývacího pokoje 
vylétly dvě postavy. Jedna patřila Blayovi, který přistál na 
bezduchém, jehož prohodil oknem jako starou matraci. Než 
se zabiják stačil vzpamatovat z nárazu, Blay ho popadl za 
hlavu a zlomil mu vaz jako holoubátku.

„Táta je s jedním tím šmejdem dole ve sklepě!“ křikl, 
když mu Qhuinn hodil nůž.

John a Qhuinn vrazili zpátky do domu provázení třetím 
zábleskem. Blay je dohonil u schodů do suterénu a všichni 
tři se hnali po zvuku souboje.
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Pod schody se na místě zarazili. Blayův táta stál proti 
bezduchému, v jedné ruce šavli z dob občanské války, ve 
druhé dýku.

Za brýlemi ve stylu Woodyho Allena mu zářily oči jako 
stowattové  žárovky.  Na  zlomek  vteřiny  jimi  střelil  po 
příchozích. „Nepleťte se do toho. Tenhle je můj.“

Souboj skončil dřív, než by se řeklo Taťka Nindža.
Blayův otec provedl bleskový výpad nožem a rozpáral 

zabijákovi  břicho  jako  čuníkovi  při  zabíjačce  a pak  ho 
odeslal  k Omegovi.  Když  světlo  pohaslo,  muž  pozvedl 
pološílený pohled.

„Tvoje matka –“
„Odjela v jejich minivanu,“ odpověděl Qhuinn. „John ji 

osvobodil.“
Jak  Blay,  tak  jeho  táta  se  samou  úlevou  málem 

zhroutili. Tehdy si Qhuinn všiml, že Blay krvácí z rány na 
rameni, z druhé na břiše a z další na zádech a…

Jeho táta si otřel čelo předloktím. „Musíme ji –“
John  zvedl  mobil,  z jehož  reproduktoru  se  ozývalo 

vyzvánění.
Když se ohlásila Blayova matka, hlas jí kolísal, ale ne 

vinou špatného spojení.
„Johne? Johne, jsi –“
„Všichni jsme tady,“ oznámil jí Blayův táta. „Jeď dál, 

miláčku –“
John zavrtěl hlavou a zagestikuloval: Co když je v autě  

sledovací zařízení?
Blayův táta zaklel. „Miláčku? Zastav. Okamžitě zastav 

a vystup. Dematerializuj se do bezpečného domu, a až tam 
budeš, zavolej mi.“

„Víš jistě –“
„Ano. Udělej, co ti říkám, miláčku. Okamžitě.“
Uslyšeli  zpomalování  motoru.  Bouchnutí  dveří  auta. 

Pak ticho.
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Vzápětí  se  ohlásila:  „Už  jsem  tady.  V bezpečném 
domě.“

Všichni se zhluboka nadechli.
„Za okamžik jsme u tebe.“
Chvilku  ještě  mluvili,  ale  Qhuinn  špicoval  uši,  jestli 

neuslyší kroky na schodech. Co když přijdou další? Blay je 
zraněný a jeho otec vypadá, že toho má dost.

„Musíme odsud zmizet,“ prohlásil, aniž oslovil někoho 
konkrétního.

Vyšli do přízemí, naložili zavazadla do lexusu Blayova 
otce,  a než  mohl  Qhuinn napočítat  do pěti,  auto  pohltila 
noc.

Událo se to strašně rychle. Útok, boj, odjezd… ani se 
nestačili  rozloučit.  Blay  nastoupil  do  auta  s tátou 
a jednoduše  odjel.  Co  jiného  Qhuinn  čekal?  Teď  nebyl 
nejvhodnější  čas  na  dlouhý  rozhovor,  a nejen  proto,  že 
bezduší přišli na návštěvu před pouhými deseti minutami.

„Myslím, že bysme měli taky vypadnout,“ řekl.
John zavrtěl  hlavou.  Chci  tady zůstat.  Když  se  ti,  co  

jsme zabili, neozvou, přijdou další.
Qhuinn  se  rozhlédl  po  obývacím  pokoji:  díky 

Blayovým kaskadérským kouskům vypadal jako veranda. 
V domě zbyla spousta věcí, které by se zabijákům mohly 
hodit, a pomyšlení, že by jim měla padnout do spárů třeba 
jen krabička s papírovými kapesníky, ho jaksepatří štvalo.

John začal psát textovou zprávu. Vylíčím Wrathovi, co  
se  stalo,  a oznámím mu,  že  tady  zůstáváme.  Proto  jsme  
přece absolvovali výcvik. Je čas využít, co jsme se naučili.

Qhuinn byl pro všemi deseti, nicméně byl skálopevně 
přesvědčený, že Wrath jim to nedovolí.

Telefon  se  rozezvučel  chvilku  nato.  John  si  zprávu 
přečetl, pak se pomalu usmál a ukázal displej Qhuinnovi.

Wrath odepsal:  Souhlas.  Kdybyste  potřebovali  posilu,  
dejte vědět.

Ježkovy brejle… Zapojí se do války.
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Kapitola třicátá pátá

ehv zaparkoval bentleye u jihovýchodního vstupu do 
národního  parku  Black  Snake.  Na  malé  parkoviště 

vysypané drobnými kamínky se vešlo nanejvýš deset aut, 
a zatímco  ostatní  parkovací  plochy  se  po  návštěvních 
hodinách  uzavíraly  řetězem,  tohle  zůstává  otevřené, 
protože odtud vedou cesty k pronajímatelným chatám.

R

Rehv  vystoupil,  vzal  hůl,  ale  ne  proto,  aby  se  o ni 
opíral. Přibližně v půli cesty začal vidět doslova rudě, tělo 
mu ožilo, zahřálo se a vnímalo sebemenší podněty.

Než zamkl auto, uložil plášť do kufru, protože bentley 
bije  do  očí  sám  o sobě,  i bez  sobolího  kožichu  v ceně 
pětadvaceti  tisíc  dolarů.  Znovu  se  ujistil,  že  má  u sebe 
protijed a dostatečnou zásobu dopaminu.

Zavřel  kufr,  spustil  bezpečnostní  systém  a obrátil  se 
proti  husté  linii  nižších  stromů  tvořících  vnější  hranici 
parku. Kdovíproč mu břízy, duby a topoly vroubící území 
vytvořené  člověkem připomněly  dav diváků na vojenské 
přehlídce.  Stály natěsnané na okraji  parkoviště s větvemi 
vyčnívajícími z řady, avšak s kmenem pevně vrostlým do 
půdy.

Klidnou  noc  čeřil  svěží  suchý  větřík  oznamující 
neodvratný  příchod  podzimu.  Je  zvláštní,  že  tady,  na 
severu státu, bývá i srpen chladný, ale Rehv byl rozehřátý, 
a tak mu zima nevadila. Naopak ji vítal.

Dal se k hlavní stezce, prošel kolem prázdné pokladny 
a několika  návěstí  pro  pěší  turisty.  Po  čtyřech  stech 
metrech  odbočil  na  úzkou  pěšinu,  která  ho  odvedla 
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hlouběji  do  lesa.  Srub  byl  zhruba  o dva  kilometry  dál, 
a když  mu do cíle  zbývalo dvě stě metrů,  zvířily  se  mu 
u nohou spadané listy. Stín, jenž je unášel kupředu, ovanul 
Rehvovy kotníky horkým dechem.

„Díky, kamaráde,“ utrousil k Trezovi.
Setkáme se na místě.
„Dobře.“
Jen co se jeho osobní strážce prohnal kolem v podobě 

mlžného  oparu  nad  zemí,  Rehv  si  z nejasných  příčin 
upravil  kravatu.  Ačkoli  věděl,  že  mu  na  krku  dlouho 
nevydrží.

Mýtina, na níž chata stála, se topila v měsíčním světle, 
a tak bylo nemožné určit, který ze stínů mezi stromy patří 
Trezovi.  Díky  tomu  má  jeho  ochrankář  cenu  zlata.  Ani 
symphath ho nedokáže zpozorovat, pokud nechce být sám 
vidět.

Rehv přistoupil k hrubě opracovaným dveřím, zastavil 
se  a rozhlédl  se  po okolí.  Princezna  už je  tady.  Okázalý 
venkovský srub obestíralo husté neviditelné ovzduší hrůzy, 
stejné,  jaké cítí  děti  v temné  větrné  noci  při  pohledu na 
zchátralé  opuštěné  domy.  Byla  to  obdoba  upíří  mhis 
a zajišťovala, že je nevyruší lidé. A ani žádná jiná zvířata.

Nepřekvapilo ho, že dorazila tak brzy.  Nikdy nemohl 
předem odhadnout,  jestli  se opozdí  o dva dny nebo jako 
tentokrát  přijde  včas  či  mnohem  dřív,  a proto  musí  být 
vždy připravený nehledě na to, kdy se vyděračka ukáže.

Dveře  se  otevřely  se  známým  vrznutím,  jež  se  mu 
zařízlo  přímo  do  mozku.  Zakryl  své  emoce  obrázkem 
prosluněné pláže, kterou kdysi viděl v televizi.

Ze vzdáleného kouta v přítmí místnosti  k němu zalétl 
tichý  sytý  hlas  s přízvukem:  „Tohle  děláš  pokaždé. 
Zajímalo by mě, co skrýváš před svou láskou.“

Jen  ať  klidně  hádá.  Rehv  nesmí  připustit,  aby  mu 
pronikla  do  mysli.  Nehledě  na  to,  že  sebeochrana  je 
otázkou přežití, fakt, že jí zcela znemožňuje přístup k jeho 

390



myšlenkám, mu přináší  nevýslovné uspokojení,  kdežto ji 
naopak dohání k šílenství.

Když  zavřel  dveře,  rozhodl  se  hrát  dnes  večer 
zhrzeného  romantika.  Ona  očekává,  že  mu  vrtá  hlavou, 
proč  došlo  k porušení  harmonogramu  jejich  přísně 
pravidelných schůzek, a bude mu tu informaci odpírat, co 
nejdéle to půjde. Ale kouzlo působí i na symphathy, i když 
samozřejmě  zvráceným  způsobem  a na  základě  jiných 
podnětů.  Princezna  ví,  že  ji  nenávidí  a že  ho stojí  velké 
přemáhání, aby předstíral, že je do ní zamilovaný. Koupí si 
ji svým utrpením a podrážděním z nutnosti říkat sladké lži, 
nikoli lžemi samotnými.

„Moc  se  mi  po  tobě  stýskalo,“  zamručel  hlubokým, 
naléhavým hlasem.

Prsty  mu vzlétly  ke  kravatě,  kterou  si  před  chvilkou 
upravil, a pomalu si rozvázal uzel. Princeznina reakce byla 
okamžitá. Oči se jí zaleskly jako v záři planoucí hranice. 
Ani se nesnažila to skrýt. Věděla, že se mu to hnusí.

„Tak tobě se po mně stýskalo? Jistě, stýskalo.“ Kdyby 
měli  hadi  dar  řeči,  nejspíš  by  hovořili  jako  ona, 
s protahovanými  sykavkami  vyslovovanými  v poryvech 
dechu. „Jak moc?“

Rehv držel plážový výjev v popředí své mysli, jako štít 
chránící mozek. „Nedokázal jsem se na nic soustředit.“

Odložil  hůl,  svlékl  si  sako  a rozepnul  horní  knoflík 
košile…  pak  druhý…  a další,  až  musel  vytáhnout  cípy 
z kalhot, aby mohl pokračovat. Když trhl rameny a nechal 
hedvábnou látku spadnout na podlahu, princezna opravdu 
zasyčela. Penis mu začínal tvrdnout.

Nenáviděl ji a nenáviděl sex s ní,  ale líbilo se mu, že 
díky tomu má nad ní moc. Její slabost v něm vyvolávala 
sexuální vzrušení podobné tomu, jaké se dostavuje, když 
někdo někoho opravdu přitahuje. Jen tak dosahoval erekce, 
přestože  mu  naskakovala  husí  kůže,  jako  by  na  něm 
přistálo mračno vos.
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„Zůstaň oblečený,“ vyštěkla ostře.
„Ne.“  Pokaždé  se  svléká,  kdy  chce  on,  ne  kdy  mu 

poručí ona. Žádá si to jeho hrdost.
„Nesvlíkej se, děvko.“
Neodpověděl. Rozepnul si opasek, vytáhl ho z poutek 

u pasu kalhot a stejně jako košili hodil bez ladu a skladu na 
zem.

„Kalhoty si necháš.“ Hlas jí zakolísal, protože ztrácela 
sílu. A právě o to mu šlo.

Schválně se uchopil za rozkrok, pak rozepnul poklopec 
i kovové  poutko… a kalhoty  se  mu svezly  po  nohou  ke 
kotníkům. Vzpřímený penis mu trčel dopředu a v podstatě 
rekapituloval  Rehvův  postoj:  má  na  ni  příšerný  vztek, 
nenávidí sám sebe a příčí se mu, že venku je Trez a o všem 
ví.

Výsledkem je jako kámen tvrdá erekce.
Pro  symphathy jsou  negativní  reakce  lepší  než 

vyzývavé  erotické  prádlo,  a proto  celá  tahle  záležitost 
funguje. On jí ty zvrhlé podněty může poskytnout. A může 
ji potěšit i něčím jiným. Princezna totiž zbožňuje sexuální 
klání,  jímž  jejich  schůzky  vrcholí.  Milování  mezi 
symphathy je  jako  šachová  hra,  v jejímž  závěru  si  oba 
partneři  vymění tělesné tekutiny.  A ona potřebuje tělesné 
uspokojení a zběsilou jízdu, jež jí může dát jen jeho upíří 
dědictví.

„Dotýkej se sám sebe,“ vydechla. „Udělej mi to k vůli.“
Nevyhověl  jí.  Se zavrčením skopl  z nohou polobotky 

a vystoupil  z hromádky svých svršků.  Jak se k ní  zvolna 
přibližoval, byl si zatraceně dobře vědom toho, jaký pohled 
nabízí  jeho mohutné,  svalnaté  tělo.  Zastavil  se  uprostřed 
místnosti,  v kuželu  měsíčního  světla,  které  mu  efektně 
ozařovalo hladké plochy trupu.

Odmítal si to přiznat, ale proti své vůli si tyhle chvilky 
s ní náramně vychutnával. Jsou to jediné okamžiky v jeho 
životě, kdy může být tím, kým opravdu je, a kdy nemusí 
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lhát těm, na nichž mu záleží. Nepříjemné je, že  symphath 
v něm tenhle úchylný, zrůdný vztah podporuje a že ho sem 
měsíc  co  měsíc  žene  temná  část  jeho  povahy  spíš  než 
hrozba, která visí nad ním a Xhex.

Nebyl si jistý, jestli princezna o jeho slabosti ví. Dával 
si pozor, aby to nedal najevo, ale před symphathem si jeden 
nikdy nemůže být jistý. Tím je manévrování pochopitelně 
zajímavější, protože riziko je o to větší.

„Napadlo  mě,  že  dnešní  večer  zahájím  malou 
podívanou,“ oznámil jí. Otočil se zády k ní, vzal silný dřík 
penisu do velké ruky a začal po něm přejíždět.

„Nuda,“ vydechla.
„Lžeš.“  Stiskl  vrchol  penisu  tak  silně,  že  mu z hrdla 

unikl výkřik.
Princezna zareagovala na zvuk zasténáním. Jeho bolest 

ji  očividně  vtahovala  hlouběji  do  hry.  Sklopil  oči  a při 
pohledu na to, co provádí, pocítil kratičkou znepokojující 
odtažitost, jako by penis patřil někomu jinému a přejížděla 
po něm nahoru a dolů cizí ruka. Nicméně odstup byl zcela 
nezbytný a umožňoval, aby to jeho slušňácká upíří povaha 
vůbec zvládla. Jeho spořádaná část s ním však dnes není. 
Ujistil se o tom mezi dveřmi poté, co vstoupil dovnitř.

Tady je na území pojídačů hříchů.
„Co děláš?“ zaúpěla.
„Laskám se.  Naostro.  V měsíčním světle  vypadá  můj 

klacek nádherně. A už skoro budu.“
Ostře vtáhla vzduch do úst. „Otoč se. Dělej.“
„Ne.“
Přestože ji nebylo slyšet, věděl, že se k němu v tu chvíli 

blíží, a pocit vítězství, který ho zaplavil, smazal odloučení. 
Nic  ho  netěšilo  víc,  než  když  ji  zlomil.  Síla,  jež  mu 
proudila  tělem,  byla  jako  heroin.  Jistě,  potom  si  bude 
připadat znečištěný a prožívat kvůli tomu peklo, ale v tuhle 
chvíli si to jaksepatří užíval.
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Princezna k němu přistoupila a on hned poznal, že vidí, 
co dělá, protože znovu hlasitě zasténala. Ani rezervovanost 
symphatha nedokázala potlačit její odezvu.

„Jestli se na mě budeš dívat,“ – svíral špičku penisu tak 
dlouho, až zfialověla, a prudká bolest ho přinutila prohnout 
záda – „na oplátku chci vidět já tebe.“

Vstoupila do měsíčního světla a on na okamžik vypadl 
z rytmu.

Měla  na  sobě  zářivě  červené  šaty  a rubíny  na  jejím 
hrdle  se  leskly  na  bělostné  pokožce  jako  kapky  čerstvé 
krve. Modročerné vlasy měla stočené na temeni, oči i rty 
planuly stejnou rudou barvou jako drahokamy kolem krku. 
Z každého ušního lalůčku jí za jedový trn visel živý bílý 
štír.

Byla  krásná  oním  znepokojivým,  až  odpudivým 
způsobem, jako vztyčený plaz s hypnotickýma očima.

Paže měla zkřížené v úrovni pasu a zasunuté do rukávů 
spadajících až na zem. Teď však ruce vyndala, ale on se na 
ně  nepodíval.  Nedokázal  to.  Nevýslovně ho odpuzovaly, 
a kdyby je zahlédl, zvadl by jako lilium.

Aby udržel erekci, vsunul ruku pod varlata a zvedl je 
nahoru,  takže  mu  z obou  stran  zdobila  penis.  Když  je 
pustil, nadskočila, nabitá plodností.

Dychtila  vidět tolik,  že nevěděla,  kam se má podívat 
dřív.  Jak mu očima klouzala po hrudi,  spočinula jimi na 
dvou červených hvězdách na prsou. Upíři si myslí, že je to 
jen ozdoba, ale pro symphathy je tetování jednak důkazem 
jejich vznešeného rodu a jednak dvou spáchaných vražd: 
otcovraždu  značí  hvězdy,  matkovraždu  symbolizují 
kružnice. Červený inkoust znamená, že dotyčný je členem 
královské rodiny.

Princezna  svlékla  šaty,  pod  jejichž  bohatými  záhyby 
měla červenou saténovou síťovinu, která  se jí zařezávala 
do  kůže.  V souladu  s asexuálním  vzhledem  příslušníků 
svého  druhu  měla  skoro  plochou  hruď  a nezvykle  útlé 
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boky. Jediné, podle čeho se dalo poznat, že je žena, byla 
úzká škvíra mezi nohama. Muži jsou rovněž androgynní, 
dlouhé vlasy si upravují podobně jako ženy a nosí stejná 
roucha. Rehv nikdy žádného neviděl nahého – bohudíky –, 
ale předpokládal, že jejich penis má tutéž anomálii jako ten 
jeho.

Tahle  neobvyklá  anatomická  odchylka  je  dalším 
důvodem,  proč  s princeznou rád  spí.  Ví,  že  pro ni  je  to 
v závěru bolestivé.

„Teď  se  tě  dotknu,“  oznámila  a přistoupila  k němu. 
„Děvko.“

Rehv se obrnil proti nejhoršímu. Uchopila do ruky jeho 
penis, ale on jí dopřál jen zběžný kontakt. Rychle ustoupil 
a vytrhl se jí.

„Chceš  náš  vztah ukončit?“  dobíral  si  ji,  znechucený 
tím, co sám říká. „Proto sis dala dva dny načas? Nudíš se 
snad se mnou?“

Podle  očekávání  se  k němu  přitočila.  „Ale  no  tak, 
vždyť jsi moje hračka. Strašně jsi mi chyběl.“

„Tak to jo.“
Když ho uchopila tentokrát, zaryla mu nehty do dříku. 

Vyjeknutí  potlačil  tak,  že  křečovitě  vypjal  hruď,  až  mu 
málem praskla klíční kost.

„Tak  ty  bys  rád  věděl,  proč  jsem  se  opozdila?“ 
zašeptala  a nachýlila  se  blíž.  Ústy  mu  přejela  po  hrdle. 
Dotek jejích rtů pálil jako oheň. Rtěnka, kterou používá, je 
vyrobená  z mletého  pepře  s pečlivě  kalibrovanou 
koncentrací kapsaicinu. „Měl jsi o mě starost, viď? Prahnul 
jsi po mně.“

„Jo. Uhodlas.“ Potvrdil její slova s vědomím, že ji jeho 
lži vzrušují.

„Já to věděla.“ Princezna klesla na kolena a naklonila 
se k němu. V okamžiku, kdy se rty dotkla špičky penisu, 
palčivost rtěnky způsobila,  že se mu varlata zatáhla  jako 
ruce zaťaté v pěst. „Popros.“
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„O co? Abys mě vykouřila nebo mi prozradila, proč jsi 
změnila den naší schůzky?“

„Myslím, že budeš muset žadonit o obojí.“ Vzala jeho 
penis do ruky a přitiskla si ho k břichu. Pak vysunula jazyk 
a podráždila jím bodec u kořene. Ten se jí na něm líbil ze 
všeho nejvíc, protože když Rehv dospěl k orgasmu, zaklesl 
se do ní a držel oba spojené. On osobně ho nenáviděl, ale 
zatraceně se mu líbilo,  jak si  s ním princezna hraje,  a to 
i vzdor bolesti vyvolané pepřovou rtěnkou.

„Popros.“ Pustila penis a vzala ho hluboko do úst.
„Jo, tak…,“ zasténal. „Vysaj mě.“
A ona mu kupodivu vyhověla. Rozevřela hrdlo a pojala 

z něj, co nejvíc mohla. Byla to nádhera, i když palčivost se 
zdála téměř nesnesitelná. Aby jí tu ďábelsky parfémovanou 
rtěnku  oplatil,  popadl  princeznu  za  vlasy  a vyrazil  boky 
kupředu, až se začala zalykat.

V odpovědi mu zaryla nehty tak hluboko, že se objevila 
krev. Vykřikl a do očí mu vstoupily slzy. Když mu jedna 
skanula  na  tvář,  ona  se  usmála,  nepochybně  potěšená 
červenou barvou na jeho obličeji.

„Však  poprosíš,  až  ode  mě  budeš  žádat  vysvětlení,“ 
vyhrožovala.

Rehv byl v pokušení říct, ať na to raději zapomene, ale 
místo  toho  zopakoval  výpad  proti  jejím  ústům  a ona 
opětovala  drápnutí,  a tak se tím chvíli  bavili,  dokud oba 
namáhavě neoddychovali vzrušením.

To  už  měl  penis  v jednom  ohni,  pulzující  žárem 
a touhou vyvrcholit v jejím ohavném chřtánu.

„Zeptej se mě,  proč,“ naléhala.  „Zeptej se, proč jsem 
nepřišla.“

Zavrtěl hlavou. „Ne… Sama mi to povíš, až budeš chtít. 
Ale  zeptám se,  jestli  tady jen plýtváme časem nebo mě 
necháš vybuchnout?“

Zvedla se z podlahy a zamířila k oknu. Ačkoli nemohla 
s jistotou  vědět,  že  Rehv  má  s sebou  posilu,  zřejmě 
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vytušila, že je někdo pozoruje. A když to spolu budou dělat 
u okna, jeho strážce se na ně bude muset dívat.

„Uděláš se ve mně!“
Princezna prohnula záda a vysadila zadek. Síťovina, již 

měla na sobě, jí pokrývala celé nohy i klín, a aby se do ní 
dostal, bude jí muset část strhnout. Proto si ji oblékala. Její 
rtěnka je sice pekelná, ale ta síť na jejím těle je horší.

Rehvenge  se  postavil  za  ni,  zahákl  ukazováky 
a prostředníčky  do  hustého  pletiva  na  jejích  bedrech 
a trhnutím ho serval ze zadku a z rozkroku.

Její klín se leskl a byl zduřelý a nedočkavý.
Ohlédla se přes rameno a v úsměvu odhalila dokonalé 

bělostné  zuby.  „Jsem hladová.  Šetřila  jsem se  pro  tebe. 
Jako vždycky.“

Škubnutí  rameny se mu nepodařilo  utajit.  Hnusila  se 
mu  představa,  že  je  jejím  jediným  milencem.  Bylo  by 
nesrovnatelně lepší být jedním z mnoha, aby to, co se mezi 
nimi děje, tolik nebilo do očí. Nadto mu zvedala žaludek 
rovnocennost. Ona je taky jeho jedinou milenkou.

Vrazil do ní tak prudce, až nalétla hlavou na sklo. Pak ji 
chytil za boky a pomalu z ní vyklouzl. Nohy se jí zachvěly 
v několika následných vlnách. Příčilo se mu, že jí dává to, 
po čem ona touží.  Tak do ní zase pomalu vnikl,  ale  jen 
z poloviny, aby si ho nemohla vychutnat celého.

Z červených očí jí sršely blesky. „Víc. Víc!“
„Proč ses neukázala, ty moje půvabná mrcho?“
„Co kdybys zmlkl a dokončil to?“
Rehv  se  předklonil  a přejel  jí  špičáky  po  rameni. 

Protože síťovina byla pokrytá štířím jedem, okamžitě mu 
znecitlivěly rty. Po souloži bude mít to svinstvo na rukou 
i na  celém těle,  tudíž  se  co  nejdřív  musí  osprchovat  ve 
svém bezpečném domě. Nikdy to ale nestihne dost rychle. 
Jako  obvykle  mu  bude  příšerně  zle.  Ona  je  plnokrevný 
symphath a jed na ni nepůsobí. Pro ni je jako parfém, jako 
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ozdoba. Pro jeho upíří povahu, která je obzvlášť citlivá, je 
prudkým jedem.

Zvolna  se  odtáhl  a znovu  do  ní  zasunul  část  penisu. 
Sotva  zaryla  tříkloubé  prsty  do  starého  ohlazeného 
parapetu, věděl, že ji má tam, kde ji chce mít.

Bože,  ruce  s prsty  o třech  kloubech  a s nehty, 
vyrůstajícími  červeně  z lůžka,  vypadaly  jako  pařáty 
z hororových  filmů,  které  odsunou  víko  rakve,  než  z ní 
vyleze nemrtvý a jde pobíjet slušné lidi.

„Po… věz… mr… cho…“ Slova zdůrazňoval rytmem. 
„Nebo to neskončí ani pro jednoho.“

Jak  tohle  miluje  a nenávidí  zároveň:  oba  soupeří 
o pozici síly, oba nazlobení na ústupek, který musí učinit. 
Ji žere, že sem přijela, aby ho viděla v akci, jemu se hnusí, 
co provádí s jejím tělem, ona mu nechce prozradit, proč se 
o dvě noci opozdila, přesto ví, že mu to bude muset říct, 
jestli chce být hotová…

A tak pořád dokola.
„Tak pověz,“ zavrčel.
„Tvůj strýc nabývá moc.“
„Vážně?“ Odměnil ji rychlým, rázným výpadem, až se 

zajíkla. „Jak to?“
„Přede  dvěma  nocemi…“  Dech  jí  přerývaně  vyrážel 

z úst, jak kroutila trupem, aby ho mohla pojmout co možná 
nejhlouběji. „Korunovali ho.“

Rehv  vypadl  z rytmu.  Zatraceně. Změna  ve  vedení 
nevěstí  nic  dobrého.  Symphathové jsou  v té  své  kolonii 
odříznutí  od  okolního  světa,  ale  jakákoli  politická 
nestabilita ohrožuje cennou nadvládu nad nimi, která je už 
tak dost křehká.

„Potřebujeme tě,“ prohlásila, sáhla dozadu a zaryla mu 
nehty do hýždě. „K tomu, abys dělal to, co ti jde nejlíp.“

Tak to ani omylem.
Už povraždil dost příbuzných.
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Vrhla  pohled  přes  rameno  a štír  v jejím  uchu  na  něj 
upřel  soustředěný  pohled,  hubené  článkované  nohy 
pokroucené a natažené směrem k němu. „Odpověděla jsem 
ti, tak se do toho dej.“

Rehv izoloval  mozek,  soustředil  se na výjev na pláži 
a nechal tělo, ať si dělá, co umí. Zběsilým rytmem přivedl 
princeznu  k orgasmu.  Její  tělo  po  něm  chňapalo  v sérii 
pulzů, jež mu uvěznily penis jako ve svěráku.

To  vyprovokovalo  jeho  pohlaví  k tomu,  aby  se  jí 
zachytilo v pochvě a naplnilo ji.

Jakmile  to  bylo  možné,  Rehv  z ní  vyklouzl  a zahájil 
sestup do pekla. Už cítil první účinky jedu z té zatracené 
síťoviny.  Brnělo  ho  celé  tělo,  nervová  zakončení  v kůži 
křečovitě pocukávala bolestí. A časem to bude horší.

Princezna  se  napřímila  a vykročila  ke  svým  šatům. 
Z kapsy  vyndala  dlouhý  široký  pás  červeného  saténu, 
a aniž  z Rehva spustila  oči,  propletla  látku mezi  nohama 
a cípy svázala několika složitými uzly.

Zatímco se snažila, aby neukápla ani slza jeho semene, 
rubínové oči jí svítily uspokojením.

Rehv  to  nesnášel  a on  to  věděla,  a proto  si  nikdy 
nestěžovala,  když  z ní  rychle  vystoupil.  Byla  si  dobře 
vědoma  toho,  že  by  ji  nejraději  hodil  do  očistné  lázně 
a přiměl  ji,  aby  ze  sebe  smyla  vůni  a plody  sexu  tak 
důkladně, jako by k němu vůbec nedošlo.

„Kdepak je můj desátek?“ zajímala se.
Působením jedu už viděl dvojitě. Přistoupil  ke svému 

saku a vyndal z něj malý sametový váček. Hodil jí ho a ona 
ho chytla do dlaní.

Uvnitř  byly  rubíny  v hodnotě  dvou  set  padesáti  tisíc 
dolarů. Broušené a připravené k osazení.

„Musíš se vrátit domů.“
Na prodlouženou hru už neměl sílu. „Ta kolonie není 

mým domovem.“
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„Mýlíš  se.  Krutě  se  mýlíš.  Ale  jednou se tam stejně 
ukážeš.  Na  to  vezmi  jed.“  Po  těch  slovech  zmizela  ve 
vzduchu.

Když  ho  zaplavila  temná  vlna  vyčerpání,  Rehv  se 
zapotácel a musel se opřít dlaní o stěnu chaty.

Ale  jakmile  se  otevřely  dveře,  vzchopil  se  a zvedl 
z podlahy  kalhoty.  Trez  k němu  mlčky  přistoupil 
a podepřel ho.

Ačkoli mu bylo zle a bude mu hůř, oblékl se sám. Bylo 
to pro něj důležité. Vždycky se oblékl sám.

Jen co měl na sobě sako, kravatu kolem krku a v ruce 
hůl, jeho nejlepší přítel a ochránce ho zvedl a jako děcko 
odnesl do jeho auta.
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Kapitola třicátá šestá

tres  uvězněný  v jedinci  je  jako  vzduch  v balonku. 
Nadbytek  tlaku,  přespříliš  malérů,  přemíra  špatných 

zpráv… a exploze je na spadnutí.
S

Phury  trhnutím  vysunul  zásuvku  v nočním  stolku, 
přestože se do ní díval před chvílí. „Krucinál…“

Kam se, sakra, poděl všechen červenej kouř?
Z náprsní kapsy vyndal skoro prázdný sáček. Stěží na 

jednu tenkou cigaretku.  To znamená,  že by měl  zajet do 
ZeroSum, než Reverend zavře. A hodit sebou.

Oblékl  si  lehkou  bundu,  aby  měl  kam  dát  čerstvou 
dávku,  až se bude vracet  do domu,  a seběhl  po hlavním 
schodišti.  Při  vstupu  do  síně  mu  praskala  hlava  pod 
náporem  čarodějových  Deseti  důvodů  k tomu,  proč  je 
Phury, syn Ahgonyho, idiot.

Za desáté: Podařilo se mu dostat vyhazov z Bratrstva.  
Za deváté: Je feťák. Za osmé: Pere se se svým dvojčetem,  
jehož těhotná shellan  má zdravotní potíže.  Za sedmé: Je  
feťák. Za šesté: Kašle na ženu, s níž chce být, a vyžene ji.  
Za páté: Lže, aby zakryl návykové chování.

Nebo to spadá pod body sedm a devět?
Za čtvrté: Zklamal rodiče. Za třetí: Je feťák. Za druhé:  

Zamiluje se do výše zmíněné zapuzené ženy –
Do háje.
Do háje.
Do háje.
Opravdu se zamiloval do Cormie? Jak? Kdy?
Do  úvah  mu  vstoupil  čaroděj.  Nepřemýšlej  o tom, 

příteli. Dokonči ten seznam. No tak. Podíváme se na to…  
Myslím, že Je feťák dáme na první místo, co ty na to?
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„Kam jdeš?“ Wrathův hlas na něj udeřil shora jako zlé 
svědomí.  Phury strnul  s rukou na  klice  dveří  do  vstupní 
síně.

„Tak kam?“ chtěl vědět král.
Nikam, pomyslel si Phury, aniž se otočil. Jenom mi už 

z toho hrabe.
„Chci se projet,“ odpověděl a zvedl nad hlavu klíče od 

auta.
V tu chvíli se pro tu lež ani trochu netrápil. Jen chtěl, 

aby se mu nikdo nemotal do života. Až bude mít červený 
kouř,  až  se  uklidní  a nebude  mít  hlavu  jako  nášlapná 
bomba před výbuchem, zvládne i společenský styk.

Wrathovy boty zaduněly na schodišti, přičemž rytmus 
jeho  kroků  připomínal  nadcházející  nevyhnutelnou 
konfrontaci.  Phury  se  k němu  otočil  a cítil,  jak  v něm 
začíná probublávat vztek.

Ani Wrath neměl růžovou náladu. Obočí schovával za 
tmavými  panoramatickými  brýlemi,  špičáky  mu 
vykukovaly z úst a tělo měl napjaté jako tětiva luku.

Očividně dostal další špatné zprávy.
„Co  se  stalo  tentokrát?“  zeptal  se  Phury  ostře.  Byl 

zvědavý,  kdy  ta  současná  smršť  průšvihů  odtáhne  ničit 
život někomu jinému.

„Dneska v noci došlo k útoku na čtyři rodiny glymery. 
Nikdo nepřežil. Musím tu zlou novinu oznámit Qhuinnovi, 
ale  nemůžu se dovolat  ani  jemu,  ani  Johnu Matthewovi. 
Hlídkují u Blaylocka.“

„Chceš, abych se tam podíval?“
„Ne. Chci, abys mazal do Svatyně a věnoval se svým 

povinnostem,“  odsekl  Wrath.  „Potřebujeme  další  bratry, 
a ty jsi s pozicí Primala souhlasil, tak nezdržuj a pusť se do 
toho.“

Phury měl cukání vycenit na krále zuby, ale ovládl se. 
„Zvolil  jsem jinou První  družku.  Právě ji  připravují.  Do 
Svatyně se odeberu zítra vpodvečer.“
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Wrathovi vzlétlo obočí nahoru. Pak krátce kývl. „Fajn. 
Dobrá.  Jaké  číslo  má  Blaylock?  Pošlu  ho  zpátky domů. 
Všichni bratři mají napilno a já nechci, aby se to Qhuinn 
dověděl po telefonu.“

„Mohl bych –“
„Nemohl,“  přerušil  ho  král  zlostně.  „I kdybys  byl 

součástí Bratrstva, vzhledem k tomu, co se děje, si nemůžu 
dovolit přijít o Primala naší rasy. Takže si nech zajít chuť. 
A teď mi pověz číslo na Blaylocka.“

Phury  nadiktoval  Wrathovi  příslušné  číslice,  kývl  na 
pozdrav  a prošel  vstupní  halou.  Bylo  mu  lhostejné,  že 
Wrathovi  řekl,  že  se  chce  projet.  BMW  nechal 
zaparkované  na  nádvoří  a dematerializoval  se  do  centra 
města.

Wrath  stejně  poznal,  že  mu  lže.  A neměl  důvod 
zdržovat cestu do ZeroSum jízdou autem, jen aby potvrdil 
faleš, o níž oba vědí.

U vchodu  do  klubu  prošel  kolem  fronty  čekajících 
a vyhazovače přiměl, aby se mu klidil z cesty.

V úseku pro VIP spatřil  iAma.  Maur střežil  vstup do 
Rehvovy  kanceláře  a Phuryho  příchod  ho  zřejmě 
nepřekvapil.  Ovšem  překvapit  některého  člena  Rehvovy 
ochranky je skoro nemožné.

„Šéf u sebe není. Chceš nakoupit?“ zeptal se obr.
Phury přikývl a iAm ho nasměroval, kam má jít. Phury 

dvakrát  ukázal  otevřenou  dlaň  a Rally,  který  zboží 
odvažoval, zmizel vzadu.

iAm  opřel  bok  o Rehvův  stůl  a černýma  očima  bez 
výrazu  zíral  přes  kancelář.  Jeho  bratr  Trez  je 
horkokrevnější, a tak měl Phury odjakživa za to, že si musí 
dávat pozor spíš na iAma.

Přesto jako by si vybíral  ze dvou zbraní.  Byla to jen 
otázka kalibru.

„Mám pro tebe radu,“ řekl Maur.
„Oželím ji.“
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„Stejně  ji  dostaneš.  Nepřecházej  na  tvrdší  materiál, 
kamaráde.“

„Nevím, o čem mluvíš.“
„Kecáš.“
Rally  vyšel  z tajných  dveří  v rohu  místnosti,  a sotva 

Phuryho  pohled  padl  na  záplavu  lístků  v průhledném 
plastovém sáčku,  klesl  mu  krevní  tlak  a tep  se  uklidnil. 
Odevzdal  svých  tisíc  dolarů  a vypadl  z kanceláře,  jak 
nejrychleji  uměl.  Nemohl  se  dočkat,  až  se  zavře  u sebe 
v ložnici.

Jak  mířil  k zadnímu východu,  u baru  pro  VIP spatřil 
Xhex.  Oči  jí  padly  na  jeho  ruku  vsunutou  hluboko  do 
kapsy  bundy.  Zamračila  se,  ústy  naznačila  a do  háje  
a vykročila k němu.

Phurymu  prolétla  hlavou  absurdní  myšlenka,  že  mu 
chce  zboží  sebrat,  a to  rozhodně  nepřipadá  v úvahu. 
Zaplatil řádně a v hotovosti, a za to, co koupil, dal značnou 
částku. Není důvod, aby po něm šéfová ochranky šla.

Rychle vyběhl ze dveří a dematerializoval se. Netušil, 
o co jí šlo, a bylo mu to upřímně jedno. Má, co potřebuje, 
a vrací se domů.

Jak cestoval ve shluku molekul zpět do sídla, vzpomněl 
si na feťáka v uličce, který nožem rozpáral svého dealera, 
a zatímco krev tekla proudem, prošacoval ho.

Phury přesvědčoval sám sebe, že on takový není. Snažil 
se nevybavit si beznaděj posledních dvaceti minut, jež toho 
zoufalce přiměla vytáhnout perořízek.

Pravda je bohužel taková, že pokud něco nebo někdo 
stojí mezi závislákem a tím, po čem prahne, může skončit 
hodně špatně.

John  se  rozhlížel  po  dvorku  za  Blayovým  domem 
s pocitem,  že  tohle  už  dělal  bezpočtukrát.  Vyčkávání, 
pozorování  okolí,  prodlévání – to  všechno  jako  by  bylo 
jeho druhou přirozeností. Což je pitomost.
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Něco mu říkalo, že to není nic neobvyklého a že si to 
uvědomil až teď.

Qhuinn stojící v přítmí vedle něj byl netypicky klidný. 
Jindy sebou ustavičně  šil,  podupával  nohou a pohyboval 
rukama, chodil jako tygr v kleci, nezavřel pusu. Dnes, za 
hradbou keřů zimolezu, byl jako vyměněný.

Jo,  číhají  za  zimolezem.  Není  to  tak chlapecké,  jako 
kdyby stáli  mezi  vzrostlými  duby,  ale  tady jsou za prvé 
lépe  schovaní  a za  druhé  tak  jako  tak  nemají  kromě 
zadních dveří domu jiný úkryt.

John se podíval na hodinky. Už tady čučí dobře hodinu, 
možná dvě. Před svítáním stejně budou muset vypadnout, 
a to  je  k vzteku.  Je  tu  proto,  aby  bojoval.  Nemůže  se 
dočkat.

Jestli se mu co nejdřív nedostane do rukou nějakej ten 
smraďoch, dostaví se vážné abstinenční příznaky.

Bohužel to jediné, co jim dělalo společnost, byl mírný 
větřík pozdního léta a banda muzicírujících cvrčků.

Já  to  o Blayovi  netušil, zagestikuloval  z nejasného 
důvodu. Jak dlouho už víš… hm, co cítí?

Qhuinn  si  zabubnoval  prsty  o stehno.  „Nejspíš  od  tý 
doby, co to začalo, a to je hodně dlouho.“

Páni,  pomyslel  si  John.  Díky  tolika  odhaleným 
tajemstvím si připadá, jako by znovu procházel proměnou.

Po  všech  změnách,  jež  se  udály  s jejich  tělem 
a organismem, už nikdy nebudou stejní jako dřív.

„Blay tajil, co cítí,“ pokračoval Qhuinn tiše. „Ale ne ve 
vztahu k sexu. Mně nedělá problémy být s chlapem, zvlášť 
když  jsou u toho i holky.“  Qhuinn se zasmál.  „Tváříš  se 
děsně vyjeveně. Tys nevěděl, že jsem takovej?“

No… já… totiž…
Kristova noho, jestli  si někdy připadal jako panic,  ve 

srovnání s Qhuinnovými… zkrátka ať už je to cokoli… se 
cítí jako tuplovanej panic.

„Hele, jestli jsem tě přivedl do rozpaků –“
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Ne, tím to není. Vlastně mě to tolik nepřekvapuje. Vím,  
že jsi mizel na záchodech s všelijakýma…

„Jo. Prostě jsem tomu nechal volnej průběh, víš co. Je 
to zábava.“ Qhuinn si promnul čelo. „Ale nemám v úmyslu 
takhle blbnout pořád.“

Ne?
„Jednou chci mít svou vlastní  shellan. Ale zatím budu 

dělat cokoli a všechno. Takovej je zkrátka můj život.“
John se nad tím zamyslel. Já chci mít taky ženskou. Ale  

je to těžký, protože…
Qhuinn se na něj nepodíval, ale kývl na srozuměnou. 

Díkybohu.  Teď,  když  jeho přítel  přesně  ví,  že  John má 
v sexuální  oblasti  potíže,  je  do  jisté  míry  snazší  o tom 
mluvit.

„Vím, jak pokukuješ po Xhex.“
John zrudl jako rak. Hm…
„To  je  v pohodě.  Chci  říct…  ona  má  úžasnej  sex-

appeal. Snad proto, že vypadá tak strašidelně. Hádám, že 
kdyby šlo do tuhýho, dokázala by z chlapa vymlátit duši.“ 
Qhuinn pokrčil  rameny.  „Ale nemyslíš,  že bys  měl  začít 
s nějakou o něco víc… já nevím… mírnější?“

Toho, kdo tě přitahuje, si nevybíráš.
„Ámen.“
Vtom zaslechli, jak někdo přichází k přednímu vchodu 

do domu. Zpozorněli a tasili pistole, připraveni vrhnout se 
do útoku.

„To jsem já,“ zavolal Blay. „Nestřílejte.“
John vystoupil z keřů. Já myslel, žes odjel s rodiči.
Blay  se  otočil  na  Qhuinna.  „Bratři  se  tě  snažili 

kontaktovat.“
„Proč se na mě tak díváš?“ zeptal se Qhuinn a spustil 

pistoli k boku.
„Chtějí, aby ses vrátil do sídla.“
Proč? naznačil  John ústy,  ačkoli  Blay nespouštěl  oči 

z Qhuinna. Wrath říkal, že tady můžeme zůstat a hlí-
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„Co mi neseš?“ zeptal se Qhuinn úsečně. „Máš pro mě 
něco, ne?“

„Wrath chce –“
„Moje  rodina  dostala  přímej  zásah,  že  jo?“  Qhuinn 

semkl čelist. „Je to tak?“
„Wrath chce –“
„Kašli na Wratha. Mluv!“
Blay krátce střelil očima po Johnovi, pak je upřel zase 

na Qhuinna. „Tvoje matka, sestra i otec jsou mrtví. Bratr je 
nezvěstnej.“

Qhuinn  prudce  vydechl,  jako  by  dostal  pěstí  do 
žaludku. John i Blay k němu natáhli ruku, ale on je setřásl 
a poodstoupil.

Blay zavrtěl hlavou. „Je mi to moc líto.“
Qhuinn mlčel. Jako by zapomněl mluvit.
Blay mu chtěl  položit  ruku na paži,  ale když Qhuinn 

znovu o krok ucouvl,  začal  vysvětlovat:  „Když se Wrath 
nemohl dovolat vám dvěma, zatelefonoval mně a požádal 
mě,  abych  vás  oba  přivezl  zpátky  do  sídla.  Glymera 
vyhlásila stav sehkluze.“

Jdeme k autu, naznačil John Qhuinnovi.
„Nikam nejdu.“
„Qhuinne –“
Jeho hlas překypoval emocemi, jež jeho obličej odmítl 

prozradit. „Všechno je to v háji. Naprosto v háji –“
V domě se rozsvítilo  a Qhuinn se bleskově otočil.  Za 

oknem kuchyně uviděli všichni tři bezduchého, který vešel 
do místnosti.

Qhuinna  nestačili  zadržet.  Jako  střela  vrazil  dovnitř 
zadním  vchodem,  pistoli  připravenou  ke  střelbě. 
Nezpomalil, ani když se ocitl v kuchyni. Namířil H & K na 
zabijáka  a opakovaně  mačkal  spoušť,  až  střely  zatlačily 
toho vyšisovanýho zmetka ke stěně.
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Qhuinn  pokračoval  ve  střelbě  i potom,  co  bezduchý 
klesl k zemi a krev, která stříkala z četných ran, vytvářela 
na tapetě za ním akční malbu ve stylu Jacksona Pollocka.

Blay a John vpadli dovnitř a John zahákl příteli paži za 
krk.  Jak táhl  Qhuinna pryč,  chňapl  po ruce s pistolí  pro 
případ, že by se obrátil proti nim a začal střílet.

Do  kuchyně  se  vřítil  další  bezduchý.  Blay  skočil  po 
noži zasunutém ve špalíku dřeva. Když se postavil soupeři, 
zabiják  vyrukoval  s vyskakovacím  nožem  a oba  soupeři 
proti sobě začali kroužit. Blay byl netrpělivý, mohutné tělo 
měl  nahrbené  a bdělé  oči  mu  jiskřily  vzrušením  z boje. 
Pořád však krvácel z ran utržených před odjezdem s otcem 
a po prožitých událostech měl pobledlý a ztrhaný obličej.

Qhuinn zvedl hlaveň pistole, i když mu John vší silou 
svíral paži.

John zavrtěl hlavou, ale Qhuinn na něj zasyčel: „Pusť 
mě. Okamžitě.“

Jeho hlas zněl tak chladnokrevně, že John poslechl.
Dobře  mířenou  ranou  trefil  Qhuinn  bezduchého 

doprostřed čela. Zabiják se ihned poroučel k zemi.
„Co děláš, sakra?“ vybuchl Blay. „Ten byl můj.“
„Nehodlám se dívat na to, jak tě rozřeže na kousky. To 

ode mě nechtěj.“
Blay  namířil  na  Qhuinna  třesoucí  se  ukazováček. 

„Tohle už nikdy nedělej.“
„Dneska  v noci  jsem  ztratil  ty,  který  jsem  nemohl 

vystát. Ne někoho, na kom mi sakra záleží.“
„Nestojím o to, abys byl můj osobní –“
John mezi ně vstoupil. Jedeme domů, zavelel.
„Může jich tu být víc –“
„Pravděpodobně jich je –“
Když Blayovi zapípal mobil, všichni tři strnuli.
„To je Wrath.“ Blay párkrát ťukl do klávesnice. „Chce, 

abychom se vrátili. Johne, zkontroluj si mobil. Myslím, že 
ti nefunguje.“

408



John vyndal telefon z kapsy. Byl mrtvý, ale teď nebyl 
čas mudrovat proč. Možná to schytal při té rvačce?

Zamával rukama: Jdeme.
Qhuinn přistoupil ke stojanu na kuchyňské nože, vytáhl 

z něj  vykosťovací  nůž  a ráznou  ranou  do  hrudi  odeslal 
k Omegovi  bezduchého,  kterého  změnil  v řešeto,  i toho, 
jemuž hladce prostřelil lebku.

Rychle  zabezpečili  dům,  jak  nejlépe  to  šlo,  zapnuli 
poplašný systém a nasedli do Fritzova mercedesu; Qhuinn 
se usadil za volant a John s Blayem vzadu.

Zamířili  k silnici  číslo 22 a Qhuinn vysunul  přepážku 
mezi  sedadly.  „Jestli  se  vracíme  do sídla,  nesmíš  vědět, 
kudy se tam jede, Blayi.“

John věděl, že je to jen jeden z důvodů, proč to Qhuinn 
udělal. Chce být sám. Přesně po tom toužil i on pokaždé, 
když  měl  zmatek  v hlavě.  Proto si  bez řečí  sedl dozadu, 
aby měl Qhuinn soukromí.

V hustém  šeru  se  úkradkem  podíval  na  Blaye.  Jeho 
kamarád  seděl  zhroucený na  sedadle,  jako by nedokázal 
udržet hlavu zpříma, a měl nepřirozené vpadlé oči. Zestárl 
nejmíň o sto let.

Samozřejmě podle lidských měřítek.
John si vybavil, jak před několika dny společně zašli do 

prodejny  s pánskou  konfekcí,  jak  Blay  bral  košile  na 
ramínkách  z tyčového  stojanu  a jednu  po  druhé  si  je 
prohlížel. Když se na něj díval teď, jako by ten rusovlasý 
kluk  v obchodu  byl  mladší  a vzdálený  příbuzný  muže 
sedícího  v mercedesu,  někdo  stejně  vysoký  a se  stejnou 
barvou vlasů, kdo s ním nemá nic jiného společného.

John zaklepal  příteli  na rameno.  Musí tě  prohlídnout  
doktorka Jane.

Blay  sklopil  oči  na  bílé  tričko  a jakoby  užasle 
zpozoroval  krev.  „O tomhle  nejspíš mluvila  moje  máma. 
Nebolí to.“

To je dobře.
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Blay se odvrátil a díval se oknem ven, přestože nemohl 
nic vidět. „Táta říkal, že můžu zůstat ve městě a zapojit se 
do boje.“

John  tlumeně  zahvízdal,  aby  přiměl  kamaráda  otočit 
hlavu.  Netušil  jsem, že tvůj táta umí tak skvěle zacházet  
s šavlí.

„Než si vzal mámu, byl voják. Kvůli ní přestal.“ Blay si 
otřel tričko, ačkoli krev se už dávno vpila do látky. „Když 
se mi ozval Wrath a požádal mě,  ať vás najdu,  děsně se 
spolu  pohádali.  Máma  má  strach,  že  mě  přinesou domů 
nohama napřed, kdežto táta chce, abych čestně dostál svým 
povinnostem,  když  mě  rasa  potřebuje.  Takže  to  bychom 
měli.“

Co chceš ty?
Blay  vzhlédl  k dělicí  přepážce,  pak  přelétl  zrakem 

zadní sedadla. „Chci bojovat.“
John se zabořil do opěradla. To je dobře.
Po dlouhé odmlce Blay broukl: „Johne?“
John k němu zvolna otočil hlavu. Cítil stejné vyčerpání, 

jaké se zračilo Blayovi ve tváři.
Copak,  vyslovil  bezhlesně,  protože  neměl  sílu 

posunkovat.
„Pořád  chceš,  abychom  byli  přátelé,  i když  jsem 

homosexuál?“
John se zamračil. Napřímil se, zaťal ruku v pěst a rázně 

praštil kámoše do ramene.
„Au! Co blbneš –“
Proč  bych  se  s tebou  neměl  přátelit?  Možná  jedině  

proto, že jsi korunovanej vůl, když se tak idiotsky ptáš.
Blay  si  mnul  místo,  kam  ho  John  udeřil.  „Promiň. 

Nevěděl  jsem,  jestli  to  něco změní,  nebo – A nech toho! 
Mám tam další ránu.“

John se uvelebil na sedadle. Chtěl ještě dodat „Blbečku 
z Hovadova“, když si uvědomil, že se mu tehdy v šatnách 
honily hlavou stejné myšlenky.
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Zadíval se na přítele. Pro mě jsi pořád stejnej.
Blay se zhluboka nadechl.  „Rodičům jsem to  neřekl. 

Kromě tebe a Qhuinna to nikdo neví.“
Až to budeš chtít  oznámit jim nebo komukoli  jinýmu,  

budeme stát při tobě. Ať se děje, co se děje.
Otázka, již John neměl odvahu položit,  se mu zřejmě 

zrcadlila v očích, protože Blay zvedl ruku a dotkl se jeho 
ramene.

„Ne. Ani v nejmenším. Myslím, že neexistuje nic, kvůli 
čemu bych si tě neměl vážit.“

Oba  jako  na  povel  úlevně  vzdychli  a zavřeli  oči.  Po 
zbytek jízdy už ani jeden nepromluvil.

Lash  seděl  ve  focusu  na  sedadle  spolujezdce,  sžíraný 
nepříjemným pocitem, že nehledě na útoky podniknuté na 
sídla  aristokratů  Vyhlazovací  společnosti  jaksi  pořád 
nedochází, kdo je. Bezduší přijímají rozkazy od pana D, ne 
od něj.

Vždyť  oni  snad  ani  nevědí,  že  nějaký  Omegův  syn 
existuje!

Vrhl pohled na pana D, jehož ruce spočívaly na volantu 
ve vzorové pozici „za deset minut dvě“. Jen tak z hecu měl 
nezřízenou chuť toho skrčka podříznout, nicméně věděl, že 
mu  slouží  jako  prostředník  a že  se  ho  prozatím  nesmí 
dotknout – přinejmenším dokud svým oddílům nedokáže, 
s kým mají tu čest.

Oddíly. To zní báječně.
Jen o něco hůř než moje.
Možná  by  si  někde  mohl  schrastit  uniformu.  Třeba 

rovnou generálskou.
Na každý pád si to zaslouží, vzhledem k tomu, jak je 

jeho  vojenská  strategie  promyšlená.  Jednak  je  rozený 
génius – a  fakt,  že  to,  co  se  naučil  ve  výcvikovém 
středisku, využívá proti Bratrstvu, je naprostá bomba.
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Vyhlazovací společnost už několik staletí jen žalostně 
paběrkuje  a přešlapuje  na  místě.  Bez  promyšlených, 
odborně vedených akcí a koordinované vojenské síly jsou 
to  pouhé výstřely naslepo,  které  jen zřídkakdy zasáhnou 
cíl.

Zato on má takříkajíc pod čepicí a odpovídající znalosti 
na to, aby mohl ofenzivu rozjet ve velkém.

Pokud chtějí upíří společnost rozložit, je třeba podkopat 
její  kolektivní  vůli.  Prvním  krokem  bude  destabilizace. 
Hlavy  čtyř  z šesti  zakládajících  rodin  glymery  padly. 
Zbývají tedy pouhé dvě, a jen co je setnou, zaměří se na 
zbytek aristokracie. Po útoku a vyhlazení glymery se zbylí 
členové Rady urozených obrátí proti Wrathovi. Vytvoří se 
soupeřící frakce, které zahájí boj o moc. A Wrath jakožto 
vůdce bude nucený vypořádat  se s civilními  nepokoji,  se 
zpochybněním své autority a stávající válkou s bezduchými 
a bude  dělat  jednu  chybu  za  druhou.  A to  nerovnováhu 
vychýlí ještě víc.

Důsledky nebudou jen politické. Po vyrabování domů 
sklidí  Bratrstvo  díky  výpadkům v daňové základně  nižší 
desátky.  Méně  aristokratů  znamená  méně  pracovních 
příležitostí pro civilisty. To vyvolá finanční nouzi v nižších 
třídách a podrývání jejich důvěry v krále. Vznikne bludný 
kruh,  jenž  nevyhnutelně  povede  k Wrathově  svržení, 
zavraždění  nebo  degradaci  do  pozice  kastrovaného 
velitele – a k definitivnímu rozpadu společenské struktury 
upířího druhu. Až se celá ta nabubřelá říše změní v trosky, 
vloží se do toho on, Lash, a smete to, co zbylo.

Účinnější by byl snad jen upíří mor.
Zatím mu plán vychází a jeho první noc ve službě byla 

do značné míry úspěšná.  Má vztek,  že ten lump Qhuinn 
nebyl doma, když zaútočili na jeho dům, protože by svého 
bratrance  s gustem  zamordoval,  nicméně  zjistil  něco 
zajímavého.  Na  stole  svého  strýce  našel  dokumenty,  na 
jejichž základě se rodina Qhuinna zříká a vydědí ho. Čili že 

412



ten nanicovatej ubožáček s každým okem jiným se někde 
bezprizorně  poflakuje – i  když  u Blaye  očividně  ne, 
protože ten dům byl taky na seznamu.

Je k vzteku,  že Qhuinna nezastihl.  Ale aspoň odvedli 
jeho bratra. Mohla by s ním být zábava.

Společnost  utrpěla  jisté  ztráty,  zejména  při  útoku  na 
Blayův dům a na sídlo Lashových adoptivních rodičů, ale 
celkem vzato skóre jasně hovoří ve prospěch bezduchých.

Avšak  rozhodující  je  spád  událostí.  Příslušníci 
smetánky se uchýlí  do bezpečných domů,  a třebaže Lash 
o některých lokalitách ví, jsou většinou na severu státu a to 
znamená, že jeho muži by museli cestovat poměrně daleko. 
V zájmu urychleného zabíjení musí zaútočit na co největší 
počet míst tady ve městě.

Mapu… Potřebuje mapu.
Při té myšlence Lashovi hlasitě zakručelo v žaludku.
Potřebuje mapu a jídlo.
„Zajeď tady k tomu občerstvení,“ zavelel.
Pan  D  nestihl  odbočku  vlevo,  a tak  se  otočil  do 

protisměru a vracel se zpátky.
„Musím se najíst,“ prohlásil Lash. „A koupit mapu –“
Na druhé straně ulice se rozblikal majáček hlídkového 

vozu caldwellské policie. Lash zaklel.
Jestli  se  na  nich  ten  polda  bude  chtít  vozit  kvůli 

porušení  dopravních pravidel,  jsou v pěkný bryndě.  Kufr 
focusu  je  plný  střelných  a sečných  zbraní,  zakrváceného 
oblečení, náprsních tašek, náramkových hodinek a prstenů 
pobitých upírů.

Výborně.  Tohle  ještě  scházelo.  Strážník  jim  zjevně 
nechtěl  nahnat  jenom strach,  protože  si  to  sypal  rovnou 
k nim.

„Do  háje,“  ulevil  si  Lash,  a když  je  policejní  auto 
předjelo, zadíval se na pana D. „Doufám, že u sebe máš 
platnej řidičák.“

413



„No  jasně.“  Pan  D  zajel  k chodníku  a stáhl  okénko. 
Jeden  z caldwellských  strážců  zákona  k němu  přistoupil. 
„Zdravíčko,  strážníku.  Hnedle  mám  tady  pro  vás 
přichystanej řidičskej průkaz.“

„Chci  vidět  i techničák.“  Policajt  strčil  hlavu do auta 
a pak pokrčil nos, jako by se mu zajídalo, co cítí.

Správně, ty vobejdo. Kojeneckej zásyp.
Lash  uhnul,  zatímco  se  pan D s bohorovným klidem 

natáhl  k přihrádce  v palubní  desce.  Jakmile  vyndal  list 
bílého  papíru  o velikosti  kartotečního  štítku,  Lash 
technický doklad na dálku zběžně zkontroloval.  Vypadal 
velmi věrohodně. Byl opatřený korunkou státu New York, 
jménem Richard Delano a adresou Desátá ulice číslo 1583, 
byt 4F.

Pan D podal průkazy oknem. „Vím, že jsem se neměl 
otáčet, pane. Ale chtěli jsme něco zakousnout, a já přejel 
odbočku na parkoviště.“

Lash  zíral  na  pana  D,  ohromený  pozoruhodným 
rejstříkem  jeho  hereckého  umění.  Velitel  bezduchých 
vzhlížel  k poldovi  s výrazem  zkroušeného  zahanbení 
podbarveného  seriózní  omluvou  a prostoduchou 
přívětivostí.  Jeho  pane,  provázené  mírně  ostýchavým 
úsměvem,  znělo  jako  kajícníkovo  ámen  po  několika 
očistných  Zdrávasech.  Poslušná  ovečka,  která  upřímně 
lituje svého hříchu.

Strážník prohlédl dokumenty a podal je zpátky. Když si 
posvítil  baterkou  do  auta,  dodal:  „Víckrát  už  to 
nedělejte –“

Při pohledu na Lashe svraštil obočí.
Jeho ležérní postoj, jímž dával najevo, že dohlížet na 

pořádek  je  přece  jeho  povinností,  byl  rázem  ten  tam. 
Mikrofon  vysílačky  na  klopě  natočil  k ústům  a požádal 
o posily.  Pak  řekl:  „Pane,  musím  vás  požádat,  abyste 
vystoupil z vozu.“
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„Kdo,  já?“  Zatraceně,  nemá  u sebe  žádný  osobní 
průkaz. „Proč?“

„Vystupte z auta, prosím.“
„Dokud mi nepovíte proč.“
Světlo baterky padlo na řetěz,  který měl  Lash kolem 

krku.  „Přibližně  před  hodinou  jsme  dostali  stížnost  od 
jedné ženy z klubu U Řvouna na muže vysokého přibližně 
metr  pětadevadesát,  s krátkými  blond  vlasy  a psím 
obojkem na krku. Proto potřebuju, abyste vystoupil.“

„Na co si stěžovala?“
„Na znásilnění.“ Před nimi zastavil další policejní vůz 

a zacouval  těsně  k čelním  světlům  focusu.  „Vystupte, 
prosím, z auta, pane.“

Tak ta mrcha z baru s tím šla na policii? Vždyť si o to 
vyloženě řekla! „Ne.“

„Pokud  nevystoupíte  sám,  budu  vás  z něj  muset 
vytáhnout.“

„Vystupte,“ ucedil pan D polohlasně.
Ve stejný okamžik obešel policista auto a otevřel dveře 

na Lashově straně. „Vystupte, prosím.“
To se mu snad jen zdá! Co si o sobě ty zatracený lidský 

nuly myslí? On je přece Omegův syn, proboha. Neřídí se 
upířími  pravidly,  natož  těmi,  podle  kterých  skákají 
příslušníci rodu Homo sapiens.

„Pane?“ dotíral polda.
„Co kdybyste se šel bodnout i s tím svým taserem?“
Strážník se sklonil a uchopil ho za paži. „Jste zatčen za 

znásilnění.  Cokoli  řeknete,  může  být  použito  proti  vám. 
Pokud si nemůžete dovolit obhájce –“

„To snad nemyslíte vážně –“
„– bude  vám  přidělen  ex  offo.  Rozuměl  jste  svým 

právům –“
„Pusťte mě –“
„– která jsem vám odříkal?“
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Lashe museli vyvléct z auta dva strážníci. Zatím se na 
chodníku srotil dav čumilů. Sakra. Ačkoli by těm chlapům 
mohl  klidně  urvat  ruce  a nacpat  jim je  do chřtánu,  před 
tolika svědky na sebe nesmí upozornit.

„Pane,  rozuměl  jste  svým  právům?“  dorážel  na  něj 
polda, zatímco ho otočil čelem k autu, stlačil mu obličej na 
kapotu a nasadil náramky.

Lash se podíval skrz čelní sklo na pana D, který se už 
netvářil  jako  neviňátko.  Měl  přimhouřené  oči  a Lashovi 
nezbylo  než  doufat,  že  usilovně  přemýšlí,  jak  z té 
šlamastyky ven.

„Pane? Rozuměl jste, co jsem říkal?“
Lash si odplivl. „Jo. Dokonale.“
Polda nalevo se k němu naklonil. „Navrch ti přišijeme 

kladení odporu při zatýkání. A mimochodem, tý blondýně 
bylo teprv sedmnáct.“
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Kapitola třicátá sedmá

oraněné nohy unášely Cormii,  jak nejrychleji  uměly, 
po  posečeném  trávníku  za  sídlem  Bratrstva.  Běžela 

proto, aby se uvolnila a pokusila se nalézt jakousi úroveň 
srozumitelnosti, běžela, protože neexistovalo místo, kde by 
chtěla být, a protože už nemohla zůstat tam, kde je.

P

Dech jí prudce vyrážel z plic, řezalo ji v nohou a paže jí 
znecitlivěly,  ale  přesto  běžela  dál,  podél  vysoké  zdi 
směrem  k lesu,  kde  se  otočila,  a vracela  se  zpátky 
k zahradě.

Layla a Primal. Layla po Primalově boku. Layla nahá  
s Primalem.

Zrychlila tempo.
Určitě si vybere Laylu. Ve své pozici si není jistý, a tak 

zvolí tu, kterou často vídá a která slouží bratrům diskrétně 
a ochotně. Zvolí tu, již více méně zná.

Vybere si Laylu.
Cormii se znenadání podlomily nohy a ona se zhroutila 

na zem, vyčerpaná a bez dechu.
Sotva se vzpamatovala natolik, aby dokázala zvednout 

hlavu, svraštila obočí. Upadla na podivném, hrubém úseku 
trávníku,  na  nepravidelné  ploše  o průměru  zhruba  dvou 
metrů. Jako by tady něco hořelo a půda se ještě dostatečně 
nezregenerovala.

Příhodné místo hned z několika důvodů.
Překulila se naznak a upřela oči na noční oblohu. Pálily 

ji  plíce  i svaly  na  nohou,  ale  nejhorší  výheň  jí  zuřila 
v mozku. Na tuhle stranu nepatří. Při pomyšlení na návrat 
do Svatyně se jí zvedá žaludek.
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Je jako letní povětří prostírající se mezi zelení trávníku 
a modročerným nebem posetým hvězdami.  Není ani tady 
dole ani tam nahoře… a je neviditelná.

Zvedla se a pomalu zamířila k terase. Okna sídla zářila 
do  tmy,  a když  se  rozhlédla  kolem,  uvědomila  si,  že  jí 
barevná  paleta  nocí  tohoto  světa  bude  chybět:  odstíny 
červené,  růžové,  žluté  a nachové  čajových  růží  byly 
tlumené,  jako  by se  květy  ostýchaly.  Těžké  temně  rudé 
závěsy  na  oknech  knihovny  připomínaly  ohrazený  oheň 
a tmavě  zelený  biliárový  salonek  jako  by  byl  vyložený 
smaragdy.

Taková nádhera. Učiněná pastva pro oči.
Aby odchod aspoň trochu oddálila,  vykročila  Cormia 

k jezírku.
Černá voda k ní promlouvala. Zčeřená hladina šeptala 

rytmickými vzdechy a vábila ji na třpytky měsíčního svitu, 
pohupující se na pokojných vlnkách.

Svlékla si řízu a skočila  do hebké temnoty.  Rozrazila 
tkaninu  povrchu,  zamířila  do  hloubky  a ráznými  tempy 
plavala pod vodou k protějšímu břehu.

Když  se  vynořila  a zalykavě  se  nadechla,  byla 
rozhodnutá. Oznámí Fritzovi, že odchází, a požádá ho, aby 
to vyřídil Belle. Pak se vrátí do Svatyně a poprosí Directrix 
Amalyi  o audienci,  při  níž  ji  požádá,  aby se  mohla  stát 
odloučenou písařkou.

Ví,  že  v rámci  svých  povinností  bude  muset 
zaznamenávat  životopis  Primalových  potomků,  ale  lepší 
s nimi přijít do styku prostřednictvím písmen než se muset 
dívat  na  zástupy  dětí  s barevnými  vlasy  a kouzelnýma 
žlutýma očima.

A děti  přijdou.  Přestože  sama  napadla  jeho  mužnou 
sílu, Primal udělá, co udělat musí. Teď se svou rolí zápasí 
ještě usilovněji,  ale  smysl  pro povinnost nakonec zvítězí 
nad osobními zábranami.

Bella ho má dobře přečteného.
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„Dobrý večer.“
Cormia  sebou  trhla  a…  spatřila  před  sebou  pár 

obrovských bot s okovanou špičkou. Pomalu pozvedla oči 
k vytáhlé postavě muže oblečeného v kalhotách, kterým se 
tady říká džínsy.

„Kdopak  jsi?“  zeptal  se  přívětivým,  melodickým 
hlasem  a dřepl  si.  Měl  fascinující  oči – barevně  odlišné, 
hluboko vsazené a rámované řasami stejné barvy jako jeho 
uhlově černé vlasy.

Než mohla odpovědět, vynořil se za ním John Matthew 
a hlasitě  hvízdl,  aby  si  vynutil  jeho  pozornost.  Když  se 
mladík na kraji jezírka ohlédl, John zavrtěl hlavou a zuřivě 
zaposunkoval.

„Aha… Do háje. Tak promiňte.“ Tmavovlasý muž se 
vztyčil  do  své  plné  výšky  a zvedl  ruce,  jako  by  chtěl 
zabrzdit sám sebe. „Já nevěděl, kdo jste.“

Dveřmi z knihovny vyšel z domu další muž. Měl rudé 
vlasy, na tričku krev a ve tváři nevýslovné vyčerpání.

To jsou vojáci, kteří válčí po Johnově boku, pomyslela 
si Cormia. Mladí vojáci.

„Kdo jsi?“ zeptala se toho s překrásnýma očima.
„Qhuinn. Patřím k němu.“ Trhl palcem směrem k Johnu 

Matthewovi. „A ten zrzek je –“
„Blaylock,“  přerušil  ho  ten  druhý  ostře.  „Já  jsem 

Blaylock.“
„Šla jsem si jen zaplavat,“ řekla Cormia.
„To vidím.“ Qhuinnův úsměv už nebyl vyzývavý, ale 

přátelský.
Přesto ho přitahovala. Cítila to. Tehdy si uvědomila, že 

vzhledem  k pouti,  na  niž  se  vydává,  zůstane  navždy 
nedotčená  mužem.  Jako odloučená  písařka  nebude patřit 
mezi Vyvolené, které se budou intimně stýkat s Primalem.

Takže ten sílící příval pocitů, jenž v ní svým laskáním 
vyvolal, už znovu neprožije.

Nikdy.
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Jak  se  před  ní  rozprostřelo  nesmírné  rozpětí  let 
nadcházejícího života,  rozezvučela se v jejím nitru jakási 
struna  zoufalství,  jejíž  neutěšené  chvění  ji  odneslo  přes 
jezírko k žebříku. Vytáhla se za držadla z vody, a jakmile 
pocítila na těle chlad, věděla, že tři mladíci se na ni dívají.

To  vědomí  ji  skličovalo  a zároveň  jí  dodalo  odvahu. 
Tohle je naposledy, co nějaký muž spatří její tělo, a bylo 
těžké si představit,  že se hodlá navždy vzdát veškeré své 
ženskosti. Netouží být s nikým jiným než s Primalem, ale 
vzhledem k jeho povinnostem vůči všem jejím sestrám se 
ho raději vzdá docela. Jiné východisko není.

Za pár okamžiků si oblékne řízu a rozloučí se s něčím, 
co vlastně ani nezačalo.

Proto se za svou nahotu omlouvat nebude, ani nehodlá 
své tělo skrývat. S tím předsevzetím vyklouzla z vlídného 
objetí vody.

Phury se zhmotnil v zahradě za sídlem Bratrstva, protože 
se  nechtěl  s nikým  setkat.  Kdyby  s tím,  co  drží  v ruce, 
vešel hlavními dveřmi a riskoval, že –

V příští  vteřině  se mu zastavily  nohy,  zastavil  se  mu 
dech, zastavilo se mu srdce.

Cormia  vylézala  z bazénu,  nadpozemsky  krásné  tělo 
lesklé kapkami vody… zatímco zhruba tři metry od ní stáli 
tři mladíci krátce po proměně a civěli na ni s pootevřenými 
ústy.

Tak to teda ne!
Rázem  v něm  procitl  svázaný  muž.  Strhal  ze  sebe 

pavučinu lží, jimiž zastíral své pravé pocity, vylámal mříže 
věznící  jeho srdce a odhodil  všechno civilizované,  co ho 
svazovalo.

Věděl jen to, že jeho žena tam stojí nahá a okukují ji 
jiní muži.

Na ničem jiném mu nezáleželo.
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Než mu došlo, co dělá, z hrdla se mu vydralo mocné 
zavrčení,  které  prořízlo  vzduch  jako  třesk  hromu.  John 
Matthew a jeho kámoši stočili  pohled jeho směrem a pak 
všichni tři jako jeden muž uskočili, jako by bazén hořel.

Naopak  Cormia  se  ho  snad  ani  nenamáhala  vzít  na 
vědomí. Ani nespěchala, aby se aspoň zahalila.  Schválně 
s oblékáním otálela a záměrně pomalu a jakoby vzdorně si 
přetáhla roucho přes ramena.

Což ho nesmírně dožralo.  „Pojď dovnitř!“ vyštěkl  na 
ni. „Okamžitě!“

Upřela  na  něj  pohled,  který  prozrazoval  stejný 
bohorovný klid jako její hlas. „A co když nepůjdu?“

„Tak si tě hodím na rameno a odnesu tě odsud.“ Nato 
Phury oslovil mladíky: „Tohle je jen mezi námi. Vás se to 
netýká. Koukejte padat, nebo toho budete litovat.“

Trojice  zaváhala,  dokud  Cormia  neřekla:  „To  je 
v pořádku. Nemějte obavy.“

Když  se ti  tři  otočili  k odchodu,  měl  Phury pocit,  že 
daleko  nedojdou,  nicméně  Cormia  nepotřebuje  ochranu. 
Svázaní  muži  jsou  smrtelně  nebezpeční  každému  kromě 
jejich družky. On se sice neovládá, ale ona ho drží na uzdě.

A Phury měl podezření, že to Vyvolená ví.
Cormia  zvedla  paže  a nevzrušeně  si  vyždímala  silný 

pramen vlasů. „Proč chceš, abych šla dovnitř?“
„Půjdeš po svých, nebo tě mám odnést?“
„Ptala jsem se proč.“
„Protože půjdeš ke mně do ložnice.“ Slova mu vytlačil 

z úst přerývaný dech.
„K tobě do ložnice? Nechtěl jsi říct ke mně do ložnice? 

Protože před pěti měsíci jsi mě z té své vyhnal.“
Sídlem jeho  běsů  se  stal  jeho  penis,  který  se  snažil 

osvobodit,  aby mohl  být  v ní.  A vzrušení  nebylo  možné 
potlačit:  vlak  vyjíždí  ze  stanice.  On  už  má  koupenou 
jízdenku. Jízda začíná.

I pro Cormii.
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Phury k ní přistoupil. Její tělo sálalo takovým žárem, že 
to cítil i na své pokožce, a vůně jasmínu byla stejně hutná 
jako jeho krev.

Obnažil špičáky a zasyčel jako kocour: „Jdeme ke mně 
do ložnice.“

„Jenže já nemám důvod jít k tobě do ložnice.“
„Ale ano, máš.“
Klidně  si  přehodila  stočené  vlasy  přes  rameno. 

„Obávám se, že ne.“
Načež se k němu otočila zády a zamířila k domu.
Sledoval  ji  jako  šelma  svou  kořist,  do  knihovny,  po 

hlavním schodišti a k ní do ložnice.
Pootevřela dveře a vklouzla dovnitř.
Než  stačila  zabouchnout,  vsunul  ruku  mezi  dřevěný 

panel a zárubeň a vnutil  se dovnitř.  Zavřel dveře a zamkl 
je.

„Svlíkni se.“
„Proč?“
„Protože když to udělám já, strhám z tebe šaty.“
Zvedla bradu a přimhouřila oči, takže i když se musela 

setkat  s jeho  pohledem,  pořád  se  na  něj  dívala  úkosem. 
„Proč bych se měla svléknout?“

Přemožený majetnickým pocitem zavrčel:  „Protože tě 
chci označit.“

„Opravdu? Jistě si uvědomuješ, že k tomu nemáš žádný 
důvod.“

„Mám k tomu všechny důvody.“
„Předtím jsi o mě nestál.“
„To není pravda.“
„Srovnával jsi mě s jinou ženou, s níž ses pokoušel být, 

ale nemohl jsi.“
„A tys  mě  nenechala  domluvit.  Byla  to  prostitutka, 

kterou jsem si koupil, abych se zbavil panictví. Ne žena, 
kterou  jsem  chtěl.“  Vdechl  její  vůni  a se  zavrněním 
vypustil vzduch z úst. „Nebylas to ty.“
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„A přesto  jsi  zvolil  Laylu,  je  to  tak?“  Když 
neodpověděl,  vešla do koupelny a pustila  sprchu. „Zvolil 
jsi ji za První družku.“

„O ni nejde,“ namítl ode dveří.
„Jak to? Vyvolené jsou celek a já jsem jeho součástí.“ 

Cormia se k němu otočila a svlékla si roucho. „Je to tak?“
Phuryho  penis  narazil  zevnitř  na  zip  kalhot.  Pod 

zapuštěným stropním osvětlením Cormiino tělo podmanivě 
a měkce  žhnulo,  ňadra  měla  pevná  a zahrocená,  nohy 
mírně rozkročené.

Když si stoupla pod sprchu, díval se, jak se prohnula 
v zádech a myla si vlasy. S každým jejím pohybem ztrácel 
poslední zbytky civilizovanosti.  Něco z hloubi mozku ho 
nabádalo,  aby  se  sebral  a odešel,  protože  jinak  změní 
složitou  situaci  v bezvýchodnou.  Jeho  tělo  však  nalezlo 
potravu, již potřebovalo k přežití.

Ve  chvíli,  kdy  vyšla  ze  sprchy,  Phury  věděl,  že  se 
neudrží.
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Kapitola třicátá osmá

Ano. Dovolí mu to.
Když  si  Cormia  vymývala  z vlasů  pěnu,  věděla,  že 
v okamžiku, kdy vyjde ze sprchy, ocitne se pod Primalem.

A ona mu dovolí, aby si ji vzal. A přitom ho přijme.
Už bylo  dost  těch  téměř a málem a kdyby a mít nebo 

nemít. K čertu s pochybeným osudem, jenž oba postihl. Už 
ji nebaví dělat to, co jí bylo uloženo.

Touží po něm. A bude s ním.
Její sestry se můžou jít vycpat. On bude její.
I když jen na jednu noc, šeptal jí vnitřní hlas.
„Trhni si,“ řekla mramorové stěně.
Zatáhla kohoutek a otevřela dveře dokořán. Primal stál 

hned za nimi.
Byl  nahý.  Vzrušený.  A z pootevřených  rtů  mu 

vyčnívaly hroty špičáků.
Výkřik,  který  vydal,  připomínal  řev  tygra.  Zatímco 

dozníval v mramorovém prostoru koupelny, Cormia ucítila 
mezi nohama vlhko.

Přistoupil k ní, popadl ji kolem pasu a zvedl ze země. 
Cormia  se  nebránila.  Nebyl  něžný,  ale  ona  o něhu 
nestála – a aby mu to dala jasně najevo, jak si ji odnášel do 
ložnice, kousla ho do ramene.

Znovu zařval a hodil ji na postel tak rázně, že dvakrát 
nadskočila. Padla na břicho a snažila se před ním uniknout, 
aby to neměl tak snadné. Ani ji nenapadlo ho odmítnout, 
ale nejdřív ji bude muset chytit –
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Primal  jí  skočil  na  záda  a přitiskl  jí  ruce  k matraci. 
Pokoušela  se  pod  ním obrátit,  ale  on  jí  koleny  rozevřel 
stehna a boky podržel na místě. Jeho horký penis jí zapátral 
mezi nohama a ona instinktivně prohnula záda.

Umožnil jí jen tolik pohybu, aby mohla otočit ramena 
a podívat se na něj.

Políbil ji. Dlouze a hluboce. A ona nebyla jen pasivní 
loutkou.  S přikázanou  povolností  Vyvolených  skoncuje 
jednou provždy.

Náhle se posunul, odtáhl a…
Vnikl  do  ní  jediným  plynulým  pohybem.  Cormia 

zasténala. Na řeči ani přemýšlení o bolesti nebyl čas. Bylo 
to nádherné a naprosto přirozené. Všechno, všecičko. Jeho 
náruživé pohyby, jeho opojně kořeněná vůně, tíha jeho těla 
na jejím, jeho vlasy, které jí spadaly do obličeje, zajíkavý 
dech, jenž jim oběma vyrážel z otevřených úst.

Jak  pronikal  hlouběji,  roztáhla  nohy ještě  o něco  víc 
a boky vyrážela proti jeho výpadům.

Do  očí  jí  vstoupily  slzy,  ale  ona  na  ně  nedbala, 
pohlcená jeho neúnavnými pohyby. Cítila, jak v ní začíná 
doutnat plamínek, který se postupně rozhoříval v plameny, 
jako by měla zaživa uhořet – a to pomyšlení jí nepřipadalo 
ani trochu nepříjemné.

Oba vyvrcholili současně a ve víru vlastního orgasmu 
zachytila přes rameno jeho obraz. Měl zakloněnou hlavu, 
semknuté  čelisti  a mohutné  svaly  pod  hladkou,  do 
bronzova  opálenou  pokožkou  na  pažích  napjaté.  Ale 
vzápětí už nevnímala nic kromě křečovitých záchvěvů, jež 
jí  v mocných  poryvech  otřásaly  tělem,  které  se  svíralo 
kolem jeho pohlaví a vysávalo z něj vázací vůni.

A pak bylo po všem.
Cormia si v doznívajících vlnách rozkoše vzpomněla na 

letní bouřky, jež se čas od času přehnaly nad sídlem. Po 
jejich  skončení  se  klid,  nastalý  po  hřmotu  a lomozu 
hromobití, zdál hlubší než předtím. Tohle je stejné. Když 
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jejich těla znehybněla, dech se utišil a tep srdce zpomalil, 
bylo  obtížné  vybavit  si  živočišnou  naléhavost,  která  je 
přenesla do téměř hmatatelné chvíle ticha.

Sledovala, jak jeho neústupný výraz ve tváři, s nímž si 
umanul označit ji za svou, vystřídal nejprve zmatek a poté 
šok.

Co čekala? Že ten tanec těl ho přiměje,  aby se vzdal 
pozice Primala, porušil svou přísahu a prohlásil ji za svou 
jedinou shellan? Že bude přešťastný, že bezprostředně před 
jejím odchodem udělali  z vášnivého podnětu  to,  co měli 
udělat s úctou a uvážlivostí před pěti měsíci?

„Vystup ze mě, prosím,“ vyhrkla přiškrceným hlasem.

Phury  ani  trochu  nechápal,  co  to  provedl,  přestože  měl 
důkaz  přímo  před  očima:  Cormii  schoulenou  pod  ním, 
tváře zmáčené slzami a pohmožděná zápěstí.

Připravil  ji  o panenství  zezadu,  jako by byla  hárající 
fena. Přidržel ji a přinutil, aby se mu vzdala, protože on je 
silnější. Vrazil do ní bez ohledu na bolest, již jistě cítila.

„Vystup ze mě, prosím.“ Hlas se jí chvěl a její prosebný 
tón se mu zařezával do mozku.  Žádá ho o to,  protože je 
zcela v jeho moci.

Stáhl se, sklouzl z postele a zapotácel se jako opilec.
Cormia si lehla na bok a přitáhla kolena k tělu. Náhle 

vypadala nesmírně křehká a zranitelná.
„Promiň.“ Bože. Jak zoufale prázdné je to jediné slovo.
„Odejdi, prosím.“
Vzhledem k tomu,  jak se na ni vrhl, musí  její prosbě 

vyhovět.  I když  odejít  od  ní  bylo  to  jediné,  co  udělat 
nechce.

Phury vešel do koupelny, oblékl se a zamířil ke dveřím. 
„Musíme si později promluvit –“

„Žádné  později  nebude.  Požádám o pozici  odloučené 
písařky. Zaznamenám tvůj život, aniž budu jeho součástí.“

„Ne, Cormie.“
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Ohlédla se na něj. „To je moje místo.“
Položila  hlavu  na  polštář.  „Odejdi,“  opakovala. 

„Prosím.“
Nevěděl, jak se dostal na chodbu, ani jak prošel dveřmi 

do svého pokoje. Několik minut nato si jen uvědomil, že je 
v ložnici, sedí na kraji postele a kouří jointa. Třásly se mu 
ruce,  srdce  mu  divoce  tlouklo  a podupával  nohou 
o podlahu.

Phuryho  mysl  okupoval  čaroděj.  Stál  rozkročený 
v pustině,  na pozadí  šedého obzoru,  na sobě černý plášť 
vlající ve větru, na dlani lebku.

Lebku se žlutýma očima.
Já ti říkal, že jí ublížíš. Varoval jsem tě.
Phury se zadíval na ubalenou cigaretu a pokusil se vidět 

něco jiného než naprostý zmar. Nedokázal to. Zachoval se 
jako zvíře.

Upozornil jsem tě na to, co se stane. Nemýlil jsem se.  
Nikdy  se  nemýlím.  A mimochodem,  tvé  narození  nebylo  
prokletím. Nejde o to, že ses narodil po svém dvojčeti. Ty  
sám jsi prokletí. Kdyby se spolu s tebou narodilo dalších  
pět  dětí  nebo  už  žádné,  život  osob  v tvém  okolí  by  to  
neovlivnilo.

Phury sáhl pro dálkový ovladač,  ale v okamžiku,  kdy 
místnost  naplnily  lahodné,  ušlechtilé  tóny  jedné 
z Pucciniho árií, se mu oči zalily slzami. Nádherná hudba 
a sytý, čistý tenor Luciana Pavarottiho byl k nesnesení při 
vzpomínce na zvuky, jež vydával on při souloži s Cormií.

Podržel  si  ji.  Přitlačil  jí  paže  k posteli.  Vzal  si  ji 
zezadu –

Ty sám jsi prokletí.
Zatímco  mu  hlavu  naplnil  čarodějův  posměšný  hlas, 

cítil,  jak  znovu  obrůstá  břečťanem  minulosti  a dusí  ho 
všechno,  co  se  mu  nepodařilo  udělat,  skutky,  které  se 
minuly účinkem, péče, kterou se pokoušel poskytnout, ale 
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pokaždé zklamal… a teď přibyl  další  osudový neúspěch. 
S Cormií.

Uslyšel otcův poslední sípavý výdech. Praskot, s nímž 
se oheň zmocnil matčina těla. Zsadistův hněv, protože ho 
zachránil.

Nejhorší však byl Cormiin hlas: Vystup ze mě, prosím.
Phury si zakryl uši, ale ani to nepomohlo.
Ty sám jsi prokletí.
S úpěním přitiskl dlaně na spánky tak silně, až se mu 

chvěly paže.
Nerad slyšíš pravdu? dotíral čaroděj.  Nelíbí se ti můj  

hlas? Vždyť víš, jak se mě můžeš zbavit.
Čaroděj pustil lebku do změti kostí u svých nohou. Víš,  

jak to udělat.
Phury zoufale potahoval z cigarety, zděšený vším, co se 

mu honí hlavou.
Červený dým neumlčel ani sebenenávist, ani hlasy.
Čaroděj položil černou botu na lebku se žlutýma očima. 

Víš, co máš udělat.
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Kapitola třicátá devátá

a  severu  v pohoří  Adirondacks,  hluboko  v jeskyni 
v národním parku Black Snake, muž, který se zhroutil 

za  rozbřesku,  nechápal,  proč  na  něj  slunce  svítí,  ale 
nepohltí ho plameny. Ledaže je ve Stínu.

N
Ne. Ve Stínu být nemůže. Bolest v těle a jekot v hlavě 

vnímá skoro stejně jako na Zemi.
Ale  co  to  slunce?  Je  zaplavený  jeho  září,  a přesto 

dýchá.
Jestli je varování před sluncem pouhopouhou pověrou, 

pak je celá upíří populace banda pitomců.
Ale  počkat,  není  snad  v jeskyni?  Tak  jak  se  k němu 

dostaly ty paprsky?
„Sněz to,“ vybídlo ho slunce.
Tak jo. Řekněme, že skutečně zůstal naživu, i když je 

to  silně  nepravděpodobné  a očividně  má  halucinace. 
Protože  to,  co  se  mu  ocitlo  u obličeje,  vypadá  jako Big 
Mac od klauna, což je pěkná hloupost.

Pokud  ovšem  přece  jen  není  mrtvý  a ve  Stínu  jsou 
místo zlaté brány Zlaté oblouky.

„Koukni,“  prohlásilo  slunce,  „jestli  si  tvůj  mozek 
nevzpomíná, jak se jí, stačí, když otevřeš pusu. Já ti tam 
tuhle  flákotu  nacpu  a uvidíme,  jestli  si  aspoň  zuby 
vzpomenou, co mají dělat.“

Muž rozevřel rty,  protože mu vůně masa vyburcovala 
žaludek  a on  začal  slintat  jako  pes.  Když  se  hamburger 
ocitl  v jeho  ústech,  čelisti  mechanicky  zareagovaly 
a sevřely se.
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Sotva ukousl první sousto, blaženě zasténal. Souhlasné 
tetelení  chuťových  pohárků  na  okamžik  upozadilo  jeho 
utrpení a duševní třeštění. Při polykání znovu zaúpěl.

„Dej  si  ještě,“  ponoukalo  ho  slunce  a znovu  mu 
přitisklo hamburger ke rtům.

Spořádal  ho  celý.  Pak  si  vzal  trochu  smažených 
hranolků, které byly vlažné, ale zaplať bůh za ně. Nakonec 
mu někdo zvedl hlavu a on se napil mírně vodnaté coca-
coly.

„Nejbližší  McDonald  je  třicet  kilometrů  odsud,“ 
upozornilo ho slunce, jako by chtělo vyplnit mlčení. „Proto 
to není horký, jak má být.“

Muž chtěl víc.
„Už se to nese. Otevři chlebárnu.“
Další Big Mac. A hranolky. I cola.
„Udělal  jsem pro  tebe,  co  jsem mohl,  ale  potřebuješ 

krev,“  prohlásilo  slunce,  jako  by  byl  děcko.  „A musíš 
domů.“

Muž zavrtěl  hlavou a uvědomil  si,  že leží  na zádech, 
místo polštáře má pod hlavou plochý kámen, místo matrace 
holou zem. Ale není ve stejné jeskyni jako předtím. Tahle 
jinak voní. Jako svěží vzduch. Jako svěží jarní vzduch.

Anebo tak voní slunce?
„Jo, musíš se vrátit domů.“
„Ne…“
„V tom  případě  nás  čekají  potíže,  totiž  tebe  a mě,“ 

zamumlalo slunce. Uslyšel šustění, jako by někdo obrovitý 
klesl do dřepu. „Jsi laskavost, kterou musím oplatit.“

Muž  se  zakabonil,  nadechl  se  a zachraplal:  „Nikam 
nejdu. Laskavost nebude.“

„O tom  ty  nerozhoduješ,  kamaráde.  Ani  já.“  Slunce 
zřejmě  vrtělo  hlavou,  protože  polostíny,  jež  vrhalo  po 
jeskyni, se rozvlnily. „Bohužel tě musím doručit tam, kam 
patříš.“

„Nic pro tebe neznamenám.“
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„V dokonalém  světě  by  to  byla  pravda.  Naneštěstí 
nejsme v nebi. Ani omylem.“

Muž v duchu souhlasil, ale o návratu domů nechtěl ani 
slyšet.  Když  načerpal  energii  z jídla,  sebral  sílu  k tomu, 
aby se posadil, promnul si oči a –

Zazíral na slunce. „Do háje zelenýho…“
Slunce vážně přisvědčilo. „Jo. Tak nějak to taky vidím. 

Věc se má takhle. Buď to provedeme po dobrým, nebo po 
zlým.  Vyber  si.  Ale  rád  bych  zdůraznil,  že  když  budu 
muset najít tvůj domov bez tvý pomoci, musím vynaložit 
jistý úsilí, který mi dá pořádně zabrat.“

„Já se tam nevrátím. Nikdy.“
Slunce  si  prohráblo  dlouhé  vlasy  s černými 

a blonďatými  pramínky.  Na  prstech  mu  zářily  zlaté 
kroužky,  svítily  mu  z lalůčků,  pomrkávaly  z nosní 
přepážky a leskly  se  kolem silného krku.  V jasně  bílých 
očích  bez  zřítelnice  blýskl  vztek,  světle  modrý  lem 
duhovek se zbarvil do temna.

„Jak chceš. Takže po zlým. Dobrou noc a sladký sny.“
Než  všechno  zčernalo,  muž  slyšel,  jak  padlý  anděl 

Lassiter ucedil: „Prevíte nevděčná.“
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„Viděli jste Phuryho výraz?“ zeptal se Blay.
John k němu vyslal pohled přes pultový ostrůvek v kuchyni 
a souhlasně přikývl. On a jeho kámoši popíjeli uvolňující 
pivko. Závratnou rychlostí.

John v životě nezažil, aby se nějaký muž takhle tvářil.
„Takhle nějak si představuju svázanýho chlapa,“ mínil 

Qhuinn.  Přistoupil  k chladničce,  otevřel  ji  a vyndal  z ní 
další tři láhve piva značky Sam Adams.

Blay se pro jedno natáhl, ale zkřivil obličej a prohmatal 
si rameno.

John  odpáčil  uzávěr  a lokl  si.  Postavil  láhev  na  pult 
a naznačil: Mám starost o Cormii.

„On  jí  neublíží.“  Qhuinn  se  posadil  na  vysokou 
stoličku. „Za to dám krk. Nás by klidně přizabil, ale jí nic 
neudělá.“

John se naklonil a vykoukl do jídelny.  Slyšel jsem, jak  
se zavírají dveře. Dost hlasitě.

„V domě jsou nás mraky…“ Qhuinn se rozhlédl, jako 
by řešil obtížnou matematickou úlohu.

John se zvedl.  Půjdu ji zkontrolovat. Nechci je… víte  
co, rušit. Jen se přesvědčím, jestli je všechno v pořádku.

„Půjdu  s tebou,“  nabídl  se  Qhuinn  a chystal  se  zase 
vstát.

Ne.  Zůstaň  tady.  A ne  abys  začal  remcat.  Já  tady  
bydlím a nestojím o to, aby ses za mnou všude plížil.

„Dobře, dobře.“ Qhuinn se otočil k Blayovi. „My zatím 
půjdeme na ošetřovnu. Přijdeš za náma?“

„Proč bysme chodili na ošetřovnu?“ ohradil se Blay.
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„Protože pořád krvácíš. A kromě toho sám nevíš, jak se 
tam odsud dostaneš.“

Qhuinn si Blaye přísně změřil. Blay nezvedl oči z pivní 
láhve.

„Tak proč mi jednoduše neřekneš, kudy se tam jde?“ 
zahučel Blay.

„A jak si asi dosáhneš na záda?“
Blay se dlouze napil. „Tak jo. Ale nejdřív dopiju pivo. 

A potřebuju se najíst. Šilhám hlady.“
„Prima. Na co máš chuť?“
Mluvili spolu jako dva právníci, stručně a věcně.
Přijdu za vámi dolů, slíbil John a odešel. Mrzelo ho, že 

jeho dva  přátelé  spolu  nevycházejí.  Připadalo  mu to  tak 
nějak zvrácené.

Prošel  jídelnou  a vyběhl  po  hlavním  schodišti. 
V prvním  patře  ucítil  vůni  červeného  kouře  a uslyšel 
z Phuryho  ložnice  operní  árii – tu  zasněnou,  již  si  bratr 
obvykle pouští.

Zvláštní doprovod k uspěchanému označení jeho ženy. 
Možná po hádce každý odešel do svého pokoje.

John  došel  po  špičkách  ke  dveřím  Cormiiny  ložnice 
a nastražil uši. Nic neslyšel. Ale vzduch deroucí se zpode 
dveří na chodbu byl zhuštěný těžkou květinovou vůní.

Usoudil,  že  neuškodí,  když  se  podívá,  jestli  Cormia 
něco  nepotřebuje.  Zvedl  ruku  a tiše  zaklepal  na  dveře. 
Když mu odpovědělo ticho, zahvízdal.

„Johne?“ ozval se její hlas.
Otevřel dveře, protože předpokládal, že má –
A strnul na prahu.
Cormia ležela na zmuchlaném prostěradle a přikrývce. 

Byla  nahá,  zády ke  dveřím a… na vnitřní  straně  stehen 
měla krev.

Zvedla  hlavu  přes  rameno,  přetočila  se  a rychle  se 
zakryla.

„Nejdražší Stvořitelko!“
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Vytáhla si přikrývku až k bradě.
John  nehnutě  stál  a pokoušel  se  dát  si  dvě  a dvě 

dohromady.
Ublížil jí. Phury jí ublížil.
Cormia zavrtěla hlavou. „Zatraceně…“
John zamrkal.  A ještě jednou… ale pořád před sebou 

viděl sebe sama, mnohem mladšího, na špinavé, zatuchle 
páchnoucí chodbě potom, co to skončilo.

Taky měl na stehnech krev.
Musel  ji  vyplašit  výraz  v jeho  tváři,  protože  k němu 

natáhla ruku. „Johne… Johne, nic… Jsem v pořádku… Věř 
mi, jsem –“

John se otočil a rozvážným krokem vyšel ze dveří.
„Johne!“
Tenkrát  byl  malý  a bezbranný  a o pomstě  na  svém 

útočníkovi  si  mohl  nechat  jen  zdát.  Ale  teď,  jak  rázně 
ukrajuje z těch čtyř metrů, jež ho dělí od Phuryho pokoje, 
je  v pozici,  kdy  může  udělat  něco  pro  svou  minulost 
a Cormiinu  přítomnost.  Teď  je  urostlý  a silný.  Teď  se 
může zastat  někoho,  kdo byl  vydaný na milost  mnohem 
silnějšímu jedinci.

„Johne! Ne!“ Cormia vyběhla ze své ložnice.
John  nezaklepal.  Ani  nezabouchal.  V tuhle  chvíli 

nejsou jeho pěsti  určené dřevu.  Jsou určené k tomu,  aby 
vytloukly duši z těla.

Rozrazil dveře Phuryho pokoje. Bratr seděl na posteli, 
mezi  rty  zapálený  joint.  Když  se  jejich  oči  setkaly, 
v Phuryho výrazu sídlila provinilost, bolest a lítost.

To stačilo.
John po něm s bezhlesným bojovým řevem skočil přes 

celou  místnost  a Phury  neudělal  absolutně  nic,  aby jeho 
útoku  čelil.  Naopak  jako  by  se  mu  dobrovolně  nabídl 
a vůbec  se  nebránil.  Jen  padl  zády  na  polštáře  a nechal 
Johna, aby mu zasazoval rány pěstí do úst, do očí, do brady 
a tak pořád dokola…
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Někdo ječel. Nějaká žena.
Seběhly se lehké i dunivé kroky.
Všichni křičeli. Jeden přes druhého.
„Co se tady, sakra, děje!“ zahřímal Wrath.
Ale John ho nevnímal. Soustředil se na výprask a dál 

zpracovával  Phuryho  obličej.  Už to  není  jeho učitel  ani 
přítel, ale surovec a násilník.

Bílé podušky zkropila krev.
Oko za oko, zub za zub, prolétlo Johnovi myslí.
Konečně  ho  někdo  odtrhl – Rhage,  podle  všeho 

Rhage – a Cormia se vrhla k Phurymu. Ten ale zvedl ruku 
a překulil se na bok.

„Zatracená  práce!“  běsnil  Wrath.  „Copak  v tomhle 
zatraceným domě nemůže bejt chvilku klid?“

Vznešená  árie  v pozadí  působila  zcela  nepatřičně. 
Průzračné  majestátní  tóny  jaksi  neladily  s Phuryho 
rozbitým obličejem, Johnovým vztekem ani s Cormiinými 
slzami.

Wrath se otočil k Johnovi. „Co to do tebe vjelo?“
„Zasloužil jsem si to,“ ozval se Phury, který si stíral ze 

rtů krev. „Zasloužil jsem si něco horšího.“
Král se prudce ohlédl k posteli. „Cože?“
„Ne,  to  není  pravda,“  prohlásila  Cormia  a přitáhla  si 

klopy roucha až k hrdlu. „Dohodli jsme se na tom.“
Phury zavrtěl hlavou. „Ne, nedohodli. Tak to nebylo.“
Wrath  ztuhl  a pak  tichým,  přísným  hlasem  oslovil 

Vyvolenou. „Na čem jste se dohodli?“
Zatímco všichni  přítomní v místnosti  těkali  pohledem 

z jednoho  k druhému,  John  nespouštěl  oči  z Phuryho. 
Kdyby  Rhageovo  sevření  povolilo,  vrhl  by  se  na  bratra 
znovu. Nehledě na obecenstvo.

Phury  se  pomalu  posadil  a zkřivil  tvář,  která  mu  už 
začínala opuchat. „Nelži, Cormie.“

„Svoje  domněnky  si  nech  pro  sebe,“  okřikla  ho. 
„Primal neudělal nic špatného –“
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„Blbost, Cormie! Zmocnil jsem se tě násilím –“
„To není pravda –“
Vložil se do toho někdo další. A ještě jeden. Dokonce 

i John chrlil na Phuryho němé nadávky a přitom se snažil 
Rhageovi vykroutit.

Wrath  se  otočil  k psacímu  stolu,  vzal  z něj  těžký 
broušený  popelník  a mrštil  jím  proti  zdi.  Rozlétl  se  na 
tisíce kousků a zanechal ve stěně zářez velikosti hlavy.

„Jestli  někdo  ještě  řekne  jediný  slovo,  udělám  totéž 
s jeho lebkou, je to jasný?“

Všichni ztichli. Ani nemukali.
„Ty,“ – Wrath ukázal na Johna – „zmiz odsud, ať si to 

s nima můžu vyjasnit.“
John  zavrtěl  hlavou.  Osud  popelníku  s ním  nepohne. 

Chce zůstat. Musí zůstat. Někdo ji musí bránit –
Cormia k němu přistoupila, vzal ho za ruku a pevně mu 

ji stiskla.  „Jsi  ušlechtilý  muž a já vím,  že bys  rád bránil 
mou čest, ale pohlédni mi do očí a přečti si v nich, jak to 
bylo doopravdy.“

John  upřel  zrak  na  její  tvář.  Viděl  v ní  smutek,  ale 
trpký,  jaký  vás  zaplaví  v neveselé  situaci.  Spatřil  také 
odhodlání a neochvějnou sílu.

Po  strachu  a dusivém  zoufalství  ani  památka.  Chybí 
i pocit strašlivého zhanobení.

Cormia to vnímá jinak než tenkrát on.
„Jdi,“ vyzvala ho tiše. „Je to v pořádku. Opravdu.“
John  se  zadíval  na  Wratha,  a ten  přikývl.  „Nevím, 

k čemu  ses  natrefil,  ale  já  to  zjistím.  Nějak  si  s tím 
poradím,  chlapče.  Neukřivdím  jí.  A teď  všichni 
vypadněte.“

John sevřel Cormii ruku a odešel s Rhagem a ostatními. 
V okamžiku,  kdy  se  ocitli  na  chodbě,  dveře  se  zavřely 
a byly slyšet jen tlumené hlasy.

John však daleko nedošel. Nedokázal to. Dopotácel se 
jen  k Wrathově  pracovně,  kde  se  pod  ním  podlomila 
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kolena  a on  se  zhroutil  na  jednu  ze  starožitných  židlí, 
porůznu  rozmístěných  u stěn  chodby.  Jakmile  všechny 
ujistil,  že  je  v pořádku,  svěsil  hlavu  a pomalu  dýchal. 
Minulost znovu ožila, vzkříšená tím, co uviděl v Cormiině 
ložnici.

Zavřené oči nepomohly. Ani uklidňující samomluva.
Jak se snažil vzchopit, z ničeho nic si uvědomil, že je to 

už  řada  týdnů,  kdy  naposledy  vyrazil  se  Zsadistem  na 
toulky  po  lese.  S Belliným  pokročilým  a očividně 
rizikovým těhotenstvím jejich dříve každonoční mlčenlivé 
vycházky prořídly, až ustaly docela.

Zrovna teď by ji potřeboval.
Zvedl  hlavu  a zahleděl  se  do  chodby  lemované 

sochami. Jestlipak je Zsadist momentálně vůbec v domě? 
Pravděpodobně  ne,  protože  nepřiběhl  do  pokoje,  kde  se 
odehrávalo to drama. Vzhledem k tolika vraždám, k nimž 
tu noc došlo, je určitě někde v terénu.

John se vytáhl na nohy a zamířil do svého pokoje. Když 
za  sebou  zabouchl  dveře,  natáhl  se  na  posteli  a napsal 
Qhuinnovi  a Blayovi,  že  jde  spát.  Zprávu  dostanou  ve 
chvíli, kdy se vrátí z tunelu.

Upřel pohled do stropu a vzpomněl si na… číslici tři. 
Nepříjemnosti  chodí ve trojici a pokaždé se nemusí týkat 
smrti.

Během uplynulého roku ztratil třikrát nervy. Třikrát se 
přestal  ovládat  a někoho  napadl.  Dvakrát  Lashe.  Jednou 
Phuryho.

Jsi labilní, vyřkl nad ním ortel jeho vnitřní hlas.
Jenomže  k tomu  měl  pádné  důvody  a ve  všech 

případech byly oprávněné. Poprvé, když Lash zaútočil na 
Qhuinna.  Podruhé  schytal  Lash  víc,  než  si  zasloužil. 
A potřetí…  Usvědčující  okolnosti  byly  nepopiratelné. 
A vůbec, který chlap by něco nepodnikl, kdyby našel ženu 
v takovém stavu?

Jsi labilní.
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John zavřel  oči  a snažil  se  nevzpomínat  na  schodiště 
v tom  zavšiveném  činžáku,  kde  bydlel  sám.  Snažil  se 
zapomenout  na to,  jak zněl  dupot  těch bot  na schodech, 
když  se  rozběhly  za  ním.  Snažil  se  vytlačit  z myšlenek 
pach  zatuchlé  plísně,  čerstvé  moči  a kolínské  smíšené 
s potem, jež mu vnikla do nosu přitom, co…

Nedokázal se těch vzpomínek zbavit. Zvlášť neodbytně 
mu utkvěly v mysli pachy.

Plíseň pocházela ze zdi, na níž měl přitisknutý obličej. 
Moč byla jeho vlastní. Stékala mu po vnitřní straně stehen 
do  kalhot,  které  měl  stažené  přes  boky.  Upocenou 
kolínskou čpěl muž, jenž ho znásilnil.

Ten výjev byl stejně zřetelný jako Johnovo okolí v tu 
chvíli.  Cítil,  co se tenkrát  dělo s jeho tělem, stejně živě, 
jako  své  pocity  vnímá  teď.  Viděl  schodiště  stejně  jasně 
jako  místnost,  v níž  momentálně  je.  Všechno  je  čerstvé 
a syrové.  Jako  by  ten  strašlivý  zážitek  neměl  žádnou 
expirační lhůtu.

Nepotřeboval  doktorát  z psychologie,  aby  věděl,  že 
jeho  výbušnou  povahu  má  na  svědomí  všechno  to,  co 
v sobě dusí.

Poprvé v životě si potřebuje s někým popovídat.
A nejen s někým.
Chce zpátky toho, kdo k němu patří. Svého otce.

Po  Johnově  vpravdě  oscarovém  extempore  měl  Phury 
obličej jako spařený horkou vodou a vydrhnutý rejžákem. 
„Podívej, Wrathe… nezlob se na Johna.“

„Bylo to nedorozumění,“ poznamenala Cormia ke králi. 
„Nic víc.“

„Co se, sakra, mezi váma dvěma seběhlo?“
„Nic,“ odpověděla Cormia. „Vůbec nic.“
Král  jí  na  to  neskočil,  což  dokazovalo,  že  jejich 

neohrožený  vůdce  má  všech  pět  pohromadě,  ale  Phury 
neměl  sílu  na  to,  aby  prosazoval  pravdu.  Opakovaně  si 
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přikládal k rozraženým rtům rukáv košile, zatímco Wrath 
mluvil a Cormia Phuryho kdovíproč obhajovala.

Wrath  se  na  oba  zamračil  přes  panoramatické  brýle. 
„Tak  koukněte.  Mám  rozflákat  ještě  něco,  abych  z vás 
dvou vypáčil, jak to bylo? A ne že by o nic nešlo. John má 
horkou hlavu, ale není –“

Cormia  ho  přerušila.  „John  si  špatně  vyložil  to,  co 
viděl.“

„A co viděl?“
„Nic.  Já  tvrdím,  že  to  nic  nebylo,  a proto  to  tak 

zůstane.“
Wrath  si  ji  pozorně  změřil,  jako  by  pátral  po 

modřinách. Pak zpražil pohledem Phuryho. „Co mi k tomu 
povíš ty?“

Phury zavrtěl hlavou. „Ona se mýlí. John si to nevyložil 
špat-“

Cormiin tón byl ostrý jako břitva. „Primal si klade za 
vinu něco, co s ním nesouvisí.  Moje čest nebyla dotčena 
v žádném směru, a já se domnívám, že to mohu posoudit 
jen já sama a nikdo jiný.“

Po chvíli král naklonil hlavu k rameni. „Jak si přeješ.“
„Děkuji,  Výsosti.“  Hluboce se poklonila.  „A nyní  mě 

omluvte. Ponechám vás o samotě.“
„Má ti Fritz přinést něco k jídlu?“
„Ne.  Odcházím  z vašeho  světa.  Vracím  se  domů.“ 

Znovu  se  uklonila.  Světlé  vlasy,  které  jí  po  sprchování 
dosud neuschly,  přitom zavadily o podlahu. „Vám oběma 
přeji hodně štěstí a vyřiďte ode mě nejsrdečnější pozdrav 
všem členům této domácnosti. Výsosti.“ Opět se Wrathovi 
uklonila. „Milosti.“ Uklonila se Phurymu.

Phury vyskočil  z postele  a v panice se k ní vrhl… ale 
ona se rozplynula ve vzduchu dřív, než se k ní dostal.

„Omluvíš  mě?“  řekl  Wrathovi.  Nevyznělo  to  příliš 
zdvořile, ale jemu to bylo jedno.
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„Nemyslím,  že  bys  měl  zůstat  sám,“  mínil  Wrath 
výhrůžně.

Phury se ho snažil uklidnit  a přesvědčit,  a nakonec se 
mu to zřejmě povedlo, protože král odešel.

Phury zůstal bez hnutí stát uprostřed ložnice, oči upřené 
na  vykousnutou  zeď  po  nárazu  těžkého  popelníku. 
Všechno  se  v něm  kroutilo  a svíjelo,  ale  nepohnul  ani 
brvou. Dusivý břečťan se mu rozrůstal pod kůží místo na 
ní.

Mrkl na hodinky. Do svítání zbývá necelá hodina.
Zamířil  do  koupelny  a pustil  sprchu.  Musí  jednat 

rychle.

440



Kapitola čtyřicátá první

aldwellská  policejní  stanice  má  dvě  tváře:  vchod 
z Desáté ulice se schodištěm, na kterém se točí záběry 

do  večerního  televizního  zpravodajství,  a zadní  vstup 
s železnými mřížemi, kde vládne tvrdá realita. Po pravdě, 
průčelí  obrácené  do  Desáté  je  jen  o chlup  vzhlednější, 
protože budova ze 60. let dvacátého století je jako profil 
ošklivé stárnoucí ženy – která je šeredná ze všech úhlů.

C

Hlídkový  vůz  s Lashem  zastavil  přímo  u zadního 
vchodu.

Krucinál, jak se tady vlastně ocitl?
Policajt,  který ho zatkl,  přistoupil k dvířkům a otevřel 

je. „Vystupte z auta, prosím.“
Lash  se  na  něj  chvíli  díval,  pak  pohnul  nohama, 

narovnal  kolena a vztyčil  se nad ním ve své plné výšce. 
Představa, že chlapíkovi prokousne hrdlo a vytrhne tepnu, 
byla báječně neodolatelná.

„Tudy, pane.“
„S radostí.“
Nepochybně  poldu  jaksepatří  znervóznil,  protože 

zabloudil rukou k opasku s pistolí i přesto, že v tu chvíli je 
celý policejní okrsek měl jako na dlani.

Muž  odvedl  Lashe  dvoukřídlými  dveřmi  a dlouhou 
chodbou  vystlanou  linoleem,  které  vypadalo  jako  první 
vývojový  vzorek  podlahové  krytiny.  Zastavili  se  před 
plexisklem silným jako paže a policajt stiskl kulatý kovový 
štítek  připevněný  na  stěně.  Žena  v tmavě  modrém 
stejnokroji  za  přepážkou  byla  rázná  a zhruba  stejně 
přitažlivá jako její kolega v kalhotách.
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Nicméně papírování  jí  šlo do ruky.  Když ze zásuvek 
vytahala  patřičné  formuláře  k vyplnění,  hromádku 
podsunula  pod  okénkem  poldovi  a přikývla.  Dveře  po 
straně  se  s hlasitým  pípnutím  a kovovým  řinknutím 
otevřely,  jako by se odemkl  bytelný  zámek.  Objevila  se 
další  chodba  s prošoupaným  linoleem,  které  vedlo  do 
nevelké místnosti s lavicí, židlí a stolem.

Když  se  oba  posadili,  policista  vyndal  propisovačku 
a scvakl uzávěr.

„Vaše celé jméno?“
„Larry  Owen,“  odpověděl  Lash.  „Už  jsem  vám  to 

říkal.“
Maník  se  sklonil  nad  formuláře.  „Adresa  trvalého 

bydliště.“
„Momentálně  Desátá  ulice  číslo  patnáct  osmdesát  tři, 

byt  F.“  Usoudil,  že  může  používat  údaj  na  technickém 
průkazu od focusu. Pan D mu přinese padělaný řidičský 
průkaz, který používal, když bydlel u rodičů, ale přesně si 
nevzpomíná, co je na něm uvedeno.

„Máte nějaký osobní doklad, který by potvrdil, že tam 
skutečně bydlíte?“

„U sebe ne. Ale kamarád mi ho přinese.“
„Datum narození?“
„Kdy si budu moct zatelefonovat?“
„Za chvilku. Datum narození?“
„Třináctého  října  devatenáct  set  osmdesát  jedna.“ 

Zadoufal, že falešné datum uvedl správně.
Strážník  posunul  po  stole  razítkovací  polštářek,  vstal 

a odemkl  pouta na Lashově levé ruce.  „Musím vám vzít 
otisky prstů.“

Tak hodně štěstí, pomyslel si Lash.
Polda  uchopil  jeho  levou  ruku  a Lash  se  díval,  jak 

převaluje  a přitlačuje  bříško  prstu  na  bílý  papír  s deseti 
čtverečky ve dvou řadách.
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Policista si zamračeně prohlížel, co vidí, a zkusil další 
prst.

„Není tam nic.“
„Jako malej kluk jsem si popálil prsty.“
„No jasně.“  Muž to ještě  párkrát zopakoval  s dalšími 

bříšky,  ale  pak  to  vzdal  a sundal  Lashovi  náramky. 
„Postavte se před ten foťák.“

Lash vykročil  přes místnost  a zůstal  stát.  Šlehl blesk. 
„Chci si zatelefonovat.“

„Však se dočkáte.“
„Jaká je kauce?“
„To ještě nevím.“
„Kdy mě pustíte?“
„Jakmile  soudce  stanoví  výši  kauce  a vy  ji  zaplatíte. 

Vzhledem k tomu,  jak  je  brzo,  tak  pravděpodobně  ještě 
dneska odpoledne.“

Polda zase nasadil Lashovi pouta a přisunul mu telefon. 
Stiskl tlačítko mikrofonu a vytáčel číslice mobilu pana D, 
které mu Lash diktoval.

Když se bezduchý ohlásil, muž poodstoupil.
Lash nemarnil  čas.  „Přines mi náprsní tašku. Mám ji 

v bundě  vzadu  v autě.  Zatím  nestanovili  kauci,  ale 
okamžitě sežeň nějakou hotovost.“

„Kdy mám přijít?“
„Průkaz  přines  hned.  Pak  budeme  čekat,  až  soudce 

oznámí  výši  kauce.“  Vzhlédl  k policistovi.  „Můžu  mu 
zavolat znova, aby věděl, kdy pro mě má přijet?“

„Ne, ale může vytočit číslo naší centrály, požádat, aby 
ho spojili s vězením, a zeptat se, kdy vás propustíme.“

„Slyšels to?“
„Jo,“ přitakal pan D z mrňavého mikrofonu.
„Pokračujte v práci.“
„Spolehněte se.“
Deset minut nato se Lash ocitl v zadržovací cele.

443



Místnost  třikrát  tři  metry  se  stěnami  ze  škvárových 
cihel  měla  místo  dveří  silné  mříže  a v rohu  nerezový 
záchod a umyvadlo. Když se Lash posadil na lavici a opřel 
se zády o zeď, začalo si ho prohlížet pět chlápků zavřených 
s ním.  Dva  byli  jasní  feťáci,  uválení  a špinaví,  kteří  si 
podle všeho smažili mozek už časně zvečera. Zbylí tři byli 
jako  Lash,  i když  lidé:  ve  vzdáleném  koutě,  stranou 
ostatních,  seděl  vazoun  s mohutnými  bicepsy  a spoustou 
vězeňského tetování; před mřížemi pochodoval sem a tam 
jiný  rváč  v modrých  džínsech;  u stěny  blízko  brány 
nervózně přešlapoval skinhead.

Feťákům bylo fuk, že do cely přibyl nový přírůstek, ale 
ti ostatní si Lashe měřili jako jehně na řeznickém špalku.

Vzpomněl si, kolik bezduchých ztratila Společnost dnes 
v noci.

„Hej,  blbečku,“  oslovil  Lash  vazouna  s bicepsy.  „Ty 
kérky máš od svýho přítele? Nebo tě jenom vojíždí?“

Muž přimhouřil oči. „Cos to řekl?“
Rváč  v džínsech  potřásl  hlavou.  „Tobě  muselo 

přeskočit, mladej.“
Skinhead se pronikavě zasmál fistulí.
Kdo by to byl řekl, že nábor nováčků je tak snadnej? 

pomyslel si Lash.

Phury se neodhmotnil  do ZeroSum. Místo toho se vydal 
k Řvounovi.

Protože bylo brzy nad ránem a před vchodem už nestála 
fronta,  prošel  hlavními  dveřmi  a zamířil  dozadu  k baru. 
Místností duněl drsný rap, skalní flamendři svírali v rukou 
sklenice  s drinky,  povadle  se  hrbili  v tmavých  koutech 
navátí tak, že se už ani nezmohli na sexuální hrátky.

Když  se  k Phurymu  dokolébal  barman,  ucedil: 
„Poslední runda.“

„Jednou Bombay Sapphire s martini.“

444



Barman se vrátil s objednávkou, a než postavil sklenici 
na  pult,  prostřel  pod  ni  koktejlový  ubrousek.  „Dvanáct 
dolarů.“

Phury posunul  po černém barpultu  padesátidolarovku 
a nechal na ní ruku. „Něco sháním. A není to hotovost.“

Barman se zadíval na bankovku. „Co chcete?“
„Rád jezdím na koni.“
Chlapíkovy  oči  přelétly  místnost.  „Fakt?  Tady  ale 

nejste ve stáji, ale v klubu.“
„Zásadně nenosím modrou.“
Barman  znovu  upřel  pohled  na  Phuryho.  „Máte 

fajnovej vohoz. Můžete nosit kteroukoli barvu.“
„Modrou nesnáším.“
„Vy nejste odsud?“
„Dá se to tak říct.“
„Máte rozmlácenej obličej.“
„Jo? Nevšiml jsem si.“
Nastalo  ticho.  „Vidíte  toho  týpka  v černým?  Toho 

s orlem  na  bundě?  Možná  vám  poslouží.  Možná. Já  ho 
neznám.“

„Jasně, že ne.“
Phury  nechal  na  pultu  padesátku  i nedotčený  drink 

a s umanutým soustředěním prošel řidnoucím, rozptýleným 
davem.

Než  dospěl  k cíli,  dotyčný  se  zvedl  a vyšel  ven 
postranním vchodem.

Phury ho následoval do postranní uličky, a jakmile se 
ocitli venku, něco mu prolétlo myslí, ale on to ignoroval. 
Zajímala ho jediná věc. Byl jí tak posedlý, že neslyšel ani 
čarodějův hlas.

„Pardon,“ řekl.
Překupník se otočil na podpatku a prohlédl si Phuryho 

stejným způsobem jako barman. „Tebe tu vidím poprvé.“
„Jo. Ale moje kámoše znáte.“
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„Myslíš?“  Když  mu  Phury  ukázal  pár  stodolarovek, 
chlapík se usmál. „Tak to jo. Co potřebuješ?“

„Háčko.“
„Přišel jsi v pravej čas. Pomalu mi dochází.“ Než muž 

vsunul  ruku  do  kapsy,  na  ukazováku  se  mu  zaleskl 
nápadný  modrý  kámen  na  prstenu,  jaký  nosí  absolventi 
střední školy.

Na  zlomek  vteřiny  se  Phurymu  objevil  před  očima 
prodejce  drog a feťák  z uličky,  na  které  nedávno narazil 
s bezduchým.  To setkání  zahájilo  hluboký pád z příkrého 
svahu, jenž skončil tady,  pro změnu v téhle uličce… kde 
mu na dlani přistála malinká obálka plná heroinu.

Překupník  kývl  ke  dveřím  klubu.  „Jsem  tady  skoro 
každou noc.“

Vtom  je  ze  všech  stran  ozářila  prudká  světla 
z neoznačených policejních aut zaparkovaných v ústí a na 
konci uličky.

„Ruce vzhůru!“ křikl někdo.
Phury se bez záchvěvu soucitu i spoluviny zadíval do 

mužových zpanikařených očí. „Už musím jít. Na viděnou.“
Zbavil  překupníka  i čtyři  policisty  s pistolemi 

vzpomínek  na  svou  maličkost  a i  se  zbožím  se 
dematerializoval.
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Kapitola čtyřicátá druhá

huinn  vstoupil  do  podzemního  tunelu  vedoucího  ze 
sídla  Bratrstva  do  kanceláře  výcvikového  střediska. 

Blay pochodoval za ním a jediný zvuk, jenž je provázel, 
byly  jejich kroky.  Stejně proběhla  i společná  večeře:  jen 
cinkání příborů o talíř a příležitostné Můžeš mi podat sůl?

Q

Konverzační  vyprahlost  přerušila  krátká  přeháňka 
v podobě  jakéhosi  dramatu,  odehrávajícího  se  v prvním 
patře.  Když uslyšeli  křik, oba odložili  příbor a vběhli  do 
dvorany,  ale Rhage se vyklonil  z balkonu, zavrtěl hlavou 
a doporučil jim, aby se do toho nepletli.

To jim vyhovovalo. Sami mají dost vlastních problémů.
Konečně  došli  ke  dveřím,  které  ústí  do  skříně 

v kanceláři,  a Qhuinn vyťukal do klávesnice kód tak, aby 
ho Blay viděl.

„Zřejmě rok, kdy bylo tohle sídlo postavený.“ Vstoupili 
do  šatny  a vynořili  se  z ní  hned  vedle  psacího  stolu. 
Qhuinn se rozhlédl. „Vždycky mi vrtalo hlavou, jak se sem 
dostanou.“

Blay vydal zvuk, který mohl vyjadřovat cokoli, od „Já 
taky,“ po „Zbytečný kecy, blbečku“.

Na ošetřovnu trefili oba, a sotva se ocitli v tělocvičně, 
bylo těžké nepočítat metry, jež mezi ně kladl Blay, jen co 
k tomu měl příležitost.

„Už  můžeš  jít,“  prohodil  přede  dveřmi  označenými 
CVIČEBNÍ NÁŘADÍ/OŠETŘOVNA. „Tu ránu na zádech 
zvládnu sám.“

„Je mezi lopatkama.“
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Blay vzal  za kliku  a znovu vydal  onen hrdelní  zvuk. 
Tentokrát to bylo jednoznačně něco nehezkého.

„Měj rozum,“ nedal se odbýt Qhuinn.
Blay se díval přímo před sebe. Po chvíli otevřel dveře. 

„Nejdřív se umyj. Než se mě dotkneš, chci, aby sis umyl 
ruce.“

Po  vstupu  na  ošetřovnu  Blay  okamžitě  zamířil 
k pojízdnému  lůžku,  kde  Qhuinna  docela  nedávno 
operovala doktorka Jane.

„My dva bysme si to tady pomalu mohli pronajímat,“ 
poznamenal  Qhuinn  a putoval  očima  po  dlaždičkami 
obložené místnosti s nerezovými skříněmi a zdravotnickou 
výbavou.

Blay se vyhoupl na lůžko, svlékl si košili a zadíval se 
na dosud nezacelené řezné rány na hrudi. „Do háje…“

Qhuinn tiše  a dlouze  vydechl  a zůstal  civět  na  svého 
přítele.  Blay  měl  skloněnou  hlavu  a prohlížel  si  zranění 
a v tom  okamžiku  mu  to  neuvěřitelně  slušelo.  Široká 
ramena, mohutné prsní svaly, vypracované paže. To, co mu 
však především dodávalo  na  přitažlivosti,  byla  ukázněná 
odměřenost.

Qhuinn  byl  rád  věděl,  co  všechno  ta  zdrženlivost 
skrývá.

Vzal  podnos,  narovnal  na  něj  gázu,  leukoplast 
a dezinfekční prostředek ve spreji, položil ho na stolek na 
kolečkách a ten přistavil k lůžku.

Pak přistoupil k nerezovému umyvadlu a sešlápl pedál 
u země, jímž se pouští voda.

Když  si  začal  mýt  ruce,  tiše  řekl:  „Kdybych  mohl, 
neváhal bych.“

„Prosím?“
Qhuinn  si  z dávkovače  napumpoval  do  dlaní  mýdlo 

a důkladně si vydrhl předloktí. To bylo sice přehnané, ale 
když  Blay  chce,  aby  byl  umytý,  s radostí  mu  vyhoví. 
„Kdybych mohl milovat chlapa, byl bys to ty.“
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„Rozmyslel jsem si to. Ošetřím si to sám. A na záda se 
vykašlu –“

„Mluvím vážně.“  Qhuinn  uvolnil  pedál,  aby  zastavil 
vodu, a zatřepal rukama nad umyvadlem. „Myslíš, že jsem 
o tom  nepřemýšlel?  Totiž  že  bych  byl  s tebou.  A nejen 
kvůli sexu.“

„Opravdu?“ zašeptal Blay.
Qhuinn  se  utřel  do  modré  chirurgické  utěrky,  a než 

přistoupil k Blayovi, ze stohu čistých vzal další. „Jo. Tohle 
si pod tím podrž, jo?“

Blay  udělal,  co  mu  řekl,  a Qhuinn  stříkl  trochu 
dezinfekce  na  rozšklebenou  ránu  na  hrudní  kosti.  „Já 
nevěděl – hernajs!“

„Pálí  to,  co?“  Qhuinn  se  přemístil  za  něj.  „Teď  ti 
postříkám tuhle. A zatni zuby, je mnohem hlubší.“

Qhuinn  podržel  utěrku  pod  řezem  a pokropil  ji 
tinkturou,  která  páchla  jako  Savo.  Když  Blay  sykl,  trhl 
sebou. „Za chvíli to přejde.“

„Vsadím se, že tohle říkáš všem –“ Blay zmlkl.
„Kdepak.  Neříkám  to  nikomu.  Berou  mě  takovýho, 

jakej jsem. A když to nestráví, jejich problém.“
Sáhl  pro  balení  gázy,  roztrhl  obal  a přitiskl  sterilní 

tkaninu mezi Blayovy lopatky. „Fakt jsem myslel  na nás 
dva,  ale…  jsem  přesvědčenej,  že  napořád  skončím 
s nějakou  ženskou.  Neumím  to  vysvětlit,  prostě  to  tak 
cítím.“

Blayovi se rozšířil hrudník a vzápětí zase splaskl. „Možná 
proto, že nestojíš o další vadu.“

Qhuinn se zakabonil. „To ne.“
„Víš to jistě?“
„Hele,  kdyby  mi  záleželo  na  tom,  co  si  kdo  myslí, 

myslíš, že bych dělal to, co dělám?“ Obešel lůžko, ošetřil 
Blayovi  řez  na  hrudi  a věnoval  se  jeho  rameni.  „Nadto 
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moje  rodina  už  nežije.  Kvůli  komu  bych  se  měl 
přetvařovat?“

„Proč jsi byl tak krutej?“ zeptal se Blay. „Myslím v tom 
tunelu u nás doma.“

Qhuinn  vzal  tubu  s neomycinem  a vrátil  se  ke 
kamarádovým  zádům.  „Věděl  jsem,  že  se  nevrátím, 
a nechtěl jsem, aby sis kvůli mně zničil život. Napadlo mě, 
že  bude  lepší,  když  mě  budeš  nenávidět,  než  abych  ti 
chyběl.“

Blay se upřímně rozesmál. Byl to příjemný zvuk. „Ty 
jsi příšernej vůl.“

„Jo. Ale nemyslel jsem to zle.“ Qhuinn rozetřel mléčně 
bílou mast po rozříznuté kůži. „Chyběl bych ti.“

Když zase přešel dopředu, Blay zvedl hlavu i oči. Jejich 
pohledy se setkaly a Qhuinn položil příteli dlaň na tvář.

Pohladil ji palcem a zašeptal: „Chci, abys byl s někým, 
kdo  je  tě  hoden.  Kdo  se  k tobě  bude  chovat  tak,  jak  si 
zasloužíš. A bude jenom s tebou. A to já nejsem. I když se 
jednou usadím s ženskou… zkrátka přestože si umiňuju, že 
jí budu věrnej, v hloubi duše vím, že to nedokážu.“

Touha v modrých očích, jež k němu vzhlížely, zlomila 
Qhuinnovi srdce. Na férovku. A neměl nejmenší ponětí, co 
na něm Blay vidí, že je pro něj tak výjimečný.

„Co je to s tebou, že ti na mně tolik záleží?“ zašeptal.
Smutný úsměv dodal  Blayovi  nejmíň  sto let  a vdechl 

jeho obličeji  moudrost,  kterou  lze  nabýt  až  po  několika 
pořádných  životních  kopancích.  „Co  je  to  s tebou,  že 
nechápeš, proč by nemělo?“

„Budeme se  muset  shodnout  na  tom,  že  v tomhle  se 
neshodneme.“

„Slíbíš mi něco?“
„Cokoli.“
„Odejdi, jestli chceš, ale nedělej to kvůli mně. Nejsem 

malej kluk a tak snadno se nerozsypu, a to, co cítím, je jen 
a jen moje věc.“
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„Myslel jsem, že jsem se zachoval správně.“
„Nezachoval. Tak slíbíš mi to?“
Qhuinn prudce vydechl. „Tak jo. Slibuju. Když ty mi 

slíbíš, že se poohlédneš po tom pravým. Platí?“
„Pro mě jsi ten pravej ty.“
„Přísahej.  Nebo  to  zase  udělám  po  zlým  jako  prve. 

Chci, aby ses začal dívat kolem sebe a uvažovat o někom, 
s kým bys mohl normálně být.“

Blayova ruka přejela Qhuinnovi po předloktí a stiskla 
mu  zápěstí,  čímž  byla  vzájemná  smlouva  potvrzena. 
„Dobře…  platí.  Ale  bude  to  chlap.  Zkoušel  jsem  to  se 
ženskýma, a nesedlo mi to.“

„Hlavně když budeš spokojenej. To je nejdůležitější.“
Jak  napětí  mezi  nimi  polevilo,  Qhuinn  objal  přítele 

pažemi a přitiskl ho k sobě ve snaze ztlumit jeho smutek. 
Škoda, že neexistuje nějaký jiný způsob, jak by mohli být 
spolu.

„Myslím,  že  je  to  tak  lepší,“  zamumlal  mu  Blay  do 
ramene. „Kromě toho neumíš vařit.“

„Vidíš? Nejsem pohádkovej princ.“
Qhuinn  by  byl  přísahal,  že  Blay  zašeptal:  „Ale  jsi,“ 

jenže si tím nebyl jistý.
Odtáhli se od sebe, jeden druhému se zadíval do očí… 

a něco se stalo. V tichu výcvikového střediska, v hlubokém 
soukromí toho okamžiku se cosi změnilo.

„Jen jednou,“ řekl Blay tiše. „Udělej to jen jednou. Ať 
vím, jaký to je.“

Qhuinn začal vrtět hlavou. „Ne… Radši ne –“
„Jo.“
Po chvíli posunul ruce vzhůru po Blayově silném hrdle 

a vzal do dlaní jeho bradu. „Určitě?“
Když Blay přisvědčil, Qhuinn naklonil příteli hlavu na 

stranu a pomalu se k němu přiblížil. Chvilku předtím, než 
se jejich ústa setkala, Blay zavřel oči a celý se zachvěl a –
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To je nádhera. Blay má neuvěřitelně hebké a příjemné 
rty.

Jazyk  se  do  hry zřejmě  zapojit  neměl,  ale  nedalo  se 
tomu  zabránit.  Qhuinn  jím  vklouzl  do  Blayových  úst 
a pevně sevřel přítele v náručí. Když konečně zvedl hlavu, 
výraz  v Blayových  očích  říkal,  že  by  byl  svolný 
k čemukoli. Ke všemu.

Mohli by v tom pokračovat, vytratit se do Qhuinnova 
pokoje, svléknout se a…

Ale pak by to  už nikdy nebylo  stejné jako dřív,  a to 
vědomí  mu  v tom  zabránilo  i přesto,  že  najednou  chtěl 
totéž co Blay.  „Tolik pro mě znamenáš,“ vyrazil  ze sebe 
zastřeným hlasem. „Na sex, jaký provozuju já, je tě škoda.“

Blay se upřeně díval Qhuinnovi na rty. „V tuhle chvíli 
s tebou nesouhlasím.“

Qhuinn  ho  pustil  a odstoupil.  Uvědomil  si,  že  je  to 
vůbec  poprvé,  kdy  někoho  odmítl.  „Ne.  Vnímám  to 
správně. Je to přesně tak, jak jsem řekl.“

Blay  se  hluboce  nadechl,  za  zády  se  opřel  rukama 
o vozík,  jako  by  se  snažil  vzchopit.  Krátce  se  zasmál. 
„Necítím ruce ani nohy.“

„Namasíroval bych ti je, ale…“
Blayův pohled pod hustými řasami byl zatraceně sexy. 

„Byl bys v pokušení masírovat mi něco jinýho, že jo?“
Qhuinn se zazubil. „Mizero.“
„Dobrý,  dobrý.  Mimochodem.“  Blay  sáhl  pro 

dezinfekční  roztok,  nastříkal  si  ho  na  hruď,  zakryl  ránu 
gázou,  kterou  přelepil  leukoplastí.  „Ovážeš  mi  tu  na 
zádech?“

„Jasně.“
Jak mu Qhuinn přiložil na záda kousek gázy, představil 

si,  jak se někdo dotýká Blayovy pokožky… přejíždí  mu 
rukama  po  těle,  ulevuje  mu  od  napětí,  které  se  pánům 
hromadí mezi stehny…

„Ještě něco,“ zašeptal Qhuinn.
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„Co?“
Slova,  jež  mu vyšla  z úst,  se  nepodobala  ničemu,  co 

kdy  v životě  řekl.  „Jestli  ti  nějakej  chlapík  zlomí  srdce 
nebo  ti  provede  nějakou  sviňárnu,  roztrhnu  ho  vejpůl 
holýma rukama a nechám jeho tělo na pospas slunci.“

Blayův smích se odrážel od dlaždiček na stěnách. „Už 
tě vidím –“

„Myslím to smrtelně vážně.“
Blay po něm střelil modrýma očima.
„Najde-li  se někdo, kdo se odváží  ti  ublížit,“  zavrčel 

Qhuinn Starou řečí, „probodnu mu srdce dýkou a jeho tělo 
zanechám věčnému zmaru.“

Rehvenge se všemožně snažil zahřát. Byl ve svém útočišti 
v Adirondacku,  ležel  na  pohovce  zhruba  metr  od 
plápolajícího  ohně  v krbu,  zachumlaný  do  silného  froté 
koupacího pláště a přikrytý norkovým kožichem.

Tahle  místnost  je  jednou  z několika,  které  má 
z rozlehlého  domu  nejraději.  Dráždivá  viktoriánská 
výzdoba  v rubínové  a zlaté  doplněná  temně  modrou 
vyhovuje  jeho  rozpoložení.  Odjakživa  mu  připadalo,  že 
masivnímu kamennému krbu by slušel pes. Třeba retrívr. 
Možná  by  si  ho  měl  pořídit.  Bella  má  psy  ráda.  Jejich 
matka  ne,  a tak  v rodinném  domě  v Caldwellu  nikdy 
žádného neměli.

Rehv se při vzpomínce na matku zasmušil. Momentálně 
je  přibližně  dvě  stě  padesát  kilometrů  odsud.  Z Bellina 
únosu  se  ještě  nevzpamatovala  a nejspíš  se  už 
nevzpamatuje.  Ani  měsíce  poté  nechce  odjet  ze  země, 
ačkoli  vzhledem  k současnému  stavu,  jaký  v Caldwellu 
vládne, by to bylo rozumné.

Zemře v domě, kde teď zůstává, pomyslel si. Nejspíš už 
za  několik  let.  Je  stará,  biologické  hodiny  jí  odtikávají 
poslední etapu života a vlasy už má dočista bílé.

453



„Nesu další dřevo,“ oznámil Trez, který vešel s náručí 
polen.  Maur  si  dřepl  ke  krbu,  odtáhl  mřížku  a prohrábl 
oheň. Za okamžik vyšlehly vysoké plameny.

Což je v srpnu poněkud praštěné.
Ale  tohle  je  srpen  v Adirondacku.  On  je  nadto  pod 

dvojitou  dávkou  dopaminu  a kvůli  tomu  má  smyslové 
vnímání i tělesnou teplotu na úrovni brikety.

Trez  vrátil  mřížku na místo  a ohlédl  se  přes rameno. 
„Máš modrý rty. Mám ti udělat kafe?“

„Jsi osobní strážce, ne sluha.“
„Vidíš tady snad někoho se stříbrným podnosem?“
„Obsloužím se sám.“ Rehv se chtěl posadit, ale zvedl se 

mu žaludek. „Sakra…“
„Koukej si lehnout, než tě srazím zpátky.“
Když Maur odešel, Rehv se znovu uložil  na polštáře. 

Dozvuky toho, co provádí s princeznou, bytostně nenávidí. 
Nenávidí. Nejradši by na to všechno zapomněl,  aspoň na 
měsíc. Bohužel je to jako nekonečná smyčka, která se mu 
protáčí v hlavě. To, co dnes v noci udělal v té chatě, se mu 
pořád odvíjí před očima. Vidí sám sebe, jak se vzrušuje, 
aby ji svedl, a jak s ní potom souloží u okenního parapetu.

Obměny té úchylnosti tvoří jeho intimní život už… Jak 
dlouho vlastně?

Nejasně si představil, jaké by bylo mít někoho, na kom 
mu  záleží,  ale  hned  tu  myšlenku  zahnal.  Sex  pro  něj 
připadá  v úvahu  pouze  bez  léků,  takže  může  mít  za 
partnerku jen příslušnici svého druhu – a zatraceně dobře 
ví,  že  do  jedné  z těch  bezpohlavních  žen  se  zamilovat 
nedokáže. On a Xhex to spolu jednou zkusili, ale byla to 
katastrofa, a sice hned z několika důvodů.

Pod nosem se mu objevil hrnek s kávou. „Vypij to.“
Sáhl po oušku a ucedil: „Díky –“
„Koho to zajímá, proboha? A hele…“
Rehv  honem  vyměnil  ruce  a vsunul  zbědované 

předloktí pod přikrývku. „Jak jsem řekl, díky.“
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„Tak proto tě Xhex přinutila jet na kliniku, co?“ Trez se 
usadil  do  temně  rudé  klubovky.  „A nečekám,  že  mi  to 
potvrdíš. Beru to jako přímej důkaz.“

Jak  Trez  zkřížil  nohy,  vypadal  jako  dokonalý 
džentlmen,  vzor  ušlechtilosti  a elegance.  Ačkoli  měl  na 
sobě černé kapsáče,  vojenské boty a tílko – a  dokázal  by 
chlapovi  urvat  hlavu  a vykopnout  ji  do  vzduchu  jako 
fotbalový míč –, jeden by přísahal, že pro tentokrát sáhl do 
skříně hned vedle hermelínového pláště a koruny.

Což je shodou okolností pravda.
„Dobrý kafe,“ broukl Rehv.
„Hlavně  po  mně  nechtěj,  abych  pekl.  Už  zabírá  ten 

protijed?“
„Moc ne.“
„Takže máš žaludek jako na vodě.“
„Ty bys měl být symphath.“
„Úplně stačí, že se dvěma makám. Pěkně děkuju.“
Rehv  se  usmál  a znovu  si  dlouze  lokl.  Vzhledem 

k tomu,  jak se z kávy kouří,  si  pravděpodobně spálil  rty, 
ale necítí to.

Zato  Trezův  neochvějný  pohled  černých  očí  si 
uvědomuje  tak  jasně,  až  to  není  hezké.  To znamená,  že 
Maur má na srdci něco, co se Rehvovi nebude líbit. Ale na 
rozdíl  od  ostatních,  kteří  chtějí  říct  něco,  co  nechcete 
slyšet, se přitom dívá přímo na vás.

Rehv protočil oči. „Tak už to vyklop, proboha.“
„Po každým dalším setkání jsi na tom hůř.“
To je pravda. Když byl s princeznou ze začátku, mohl 

se  okamžitě  vrátit  do  klubu.  Po  několika  letech  si 
potřeboval  aspoň  chvilku  odpočinout.  Pak  se  musel  pár 
hodin  prospat.  Teď  je  vyřazený  z provozu  na  celý  den. 
Vypěstoval si totiž alergickou reakci na jed. Sérum, které 
mu  pak  Trez  píchne  do  žíly,  brání  vzniku  šoku,  ale 
zotavuje se stále pomaleji.

Jednoho krásného dne se možná nezotaví vůbec.
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Když  si  uvědomil,  jak  silné  dávky  léků  do  sebe 
ustavičně cpe, pomyslel si: Lepší žít s chemií než vůbec.

Trez  z něj  nespouštěl  oči.  Znovu  se  napil  a řekl: 
„A přestat nemůžu.“

„Můžeš odjet z Caldwellu. Když nebude vědět, kde tě 
najít, nemůže tě prásknout.“

„Kdybych odjel, šla by za mámou. Ta se odtud nehne 
kvůli Belle a dítěti.“

„Jednou tě to zabije.“
„Je na tom natolik závislá, že si dá pozor.“
„Tak  jí  musíš  říct,  aby  přestala  blbnout  s tím  štířím 

jedem, co si na sebe plácá. Chápu, že chceš vypadat jako 
chlapák,  ale  jestli  toho  nenechá,  bude  za  chvíli  souložit 
s mrtvolou.“

„Jak ji znám, nekrofilie by ji rajcovala.“
V okně za Trezem se na obzoru objevila jasná zář.
„A hrome.  Nevěděl  jsem,  že  je  tak  pozdě,“  podotkl 

Rehv  a vrhl  se  pro  dálkový  ovladač  spouštění 
předokenních ocelových rolet.

Ale nebylo to slunce. Přinejmenším ne to, co se kutálí 
po obloze.

Po  trávníku  se  línou  chůzí  blížila  k domu  postava 
zahalená ve slunečním světle.

Rehv věděl o jediné bytosti, která vytváří tenhle jev.
„To mi tak ještě chybělo,“ zahučel a posadil se. „Copak 

dnešní noc nikdy neskončí?“
Trez už stál na nohou. „Mám ho pustit dovnitř?“
„Klidně. Stejně by prošel sklem.“
Maur  odsunul  dveře  a ustoupil  stranou,  aby  Lassiter 

mohl vejít do místnosti. Jeho klouzavý krok byl fyzickou 
obdobou  lenivě  protahované  řeči,  plynulý,  neuspěchaný 
a domýšlivý.

„Dlouho jsme se neviděli,“ řekl anděl.
„Ne dost dlouho.“
„Pohostinnej jako vždy.“
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Rehv zamrkal. „Tak hele, zlatohlavej cherubíne, mohl 
bys vypnout tu disko kouli?“

Jasná zář  postupně slábla,  až Lassiter  vypadal  docela 
normálně. Tedy normálně na někoho, kdo má slabost pro 
piercing a touží se stát  vzorem zlatého oběživa té či  oné 
země.

Trez  zavřel  dveře  a stoupl  si  před  ně  s výmluvným 
výrazem,  jenž  sděloval:  Anděl-neanděl,  jestli  budeš  
otravovat, nakopu ti zadek do hranata.

„Co  tě  za  mnou  přivádí?“  zeptal  se  Rehv.  Hýčkal 
v dlaních hrnek ve snaze vytáhnout z něj co nejvíc tepla.

„Mám problémy.“
„Promiň, ale osobnost ti nevylepším.“
Lassiter se zasmál. Jeho smích se rozlétl domem jako 

zvonkohra. „Jsem spokojenej tak, jak jsem.“
„Ani tě nezbavím tvý lstivý povahy.“
„Potřebuju zjistit jednu adresu.“
„Vypadám snad jako telefonní seznam?“
„Mimochodem, vypadáš příšerně.“
„Ty umíš polichotit.“ Rehv dopil kávu. „Proč myslíš, že 

ti pomůžu?“
„Proto.“
„Jsi  netypicky  skoupej  na  slovo.  Nechceš  to  trochu 

rozvést?“
Lassiter  zvážněl  a z jeho  nadpozemsky  půvabného 

obličeje se vytratil samolibý úsměšek. „Jsem tu služebně.“
Rehv se zamračil. „Já myslel, že ti šéf dal vyhazov.“
„Mám  poslední  šanci  na  polepšení.“  Anděl  upřel 

pronikavý pohled na hrnek v Rehvových rukou. „Když mi 
pomůžeš, oplatím ti to.“

„Jak?“
Když  chtěl  Lassiter  udělat  krok  k pohovce,  Trez  ho 

zastavil. „Ani hnout.“
„Uzdravím ho.  Jestli  mě  necháš,  abych  se  ho  dotkl, 

uzdravím ho.“
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Trez  spustil  obočí  a otevřel  pusu,  jako by se  chystal 
andělovi říct, aby se radši odzdravil z tohohle zatracenýho 
domu.

„Počkej,“ zarazil ho Rehv.
Všechno ho bolí a cítí se pod psa, a jak to tak vypadá, 

do soumraku na tom nebude o nic líp. Může být rád, když 
se z toho vylíže do týdne.

„O jakou adresu jde?“
„Bratrstva.“
„Cha! I kdybych ji znal – a já ji neznám –, nemohl bych 

ji prozradit.“
„Mám něco, co ztratili.“
Rehv  se  málem  zase  rozesmál,  ale  symphath v něm 

zpozorněl. Ten anděl je hlupák, ale mluví naprosto vážně. 
A sakra… je to možný? Že by našel…

„Ano,  našel,“  potvrdil  Lassiter.  „Pomůžeš  mi,  abych 
jim  byl  nápomocný?  A na  oplátku,  protože  jsem rovnej 
chlap, tě zbavím tvých drobných potíží.“

„Jaký potíže máš na mysli?“
„Infekci  v předloktí.  A varování  zdarma:  Pokud  ještě 

dvakrát  přijdeš  do  kontaktu  se  štířím  jedem,  hrozí  ti 
anafylaktický šok.“ Lassiter zavrtěl hlavou. „Na nic se tě 
ptát nebudu. Ani na tohle,“ ukázal na Rehvovu ruku, „ani 
na to druhý.“

„Jsi v pořádku? Jindy je to s tebou k nevydržení.“
„Jestli se chceš podělit o –“
„Tak jo. Dělej, co umíš.“ Rehv natáhl paži. „Udělám, 

co bude v mých silách, ale nic neslibuju.“
Lassiter  vyslal  k Trezovi  úsměv.  „Tak co,  lamželezo, 

dáš si pauzu a pustíš mě? Protože tvůj šéf souhlasil –“
„On není můj šéf.“
„Nejsem jeho šéf.“
Lassiter  nachýlil  hlavu k rameni.  „Jste tedy kolegové. 

A teď bys mohl uhnout stranou.“
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Trez odhalil zuby a dvakrát jimi zacvakal. Tak Temní 
naznačují, že se někdo pohybuje po úzké stezce na okraji 
velmi vysokého útesu. Nicméně poodešel stranou.

Lassiter přistoupil blíž a znovu se rozzářil.
Rehv se setkal s jeho stříbrnýma očima bez zřítelnice. 

„Opovaž  se  provést  nějakou  pitomost.  Trez  si  tě  podá 
a pošle domů v krabici od bot. Víš, že se s nikým nemaže.“

„Vím. Ale těší se zbytečně. Spravedlivému neublížím, 
takže jsi v bezpečí.“

Rehv se zasmál. „Přesto může být v pohotovosti.“
Když  Lassiter  natáhl  ruku  a dotkl  se  ho,  jako  by 

Rehvovi pustil do paže elektrický proud. Jak do něj začala 
proudit báječná léčivá síla, zachvěl se a ulehl na podušky. 
Bože můj… Vyčerpání ustupuje. To znamená, že bolest, již 
necítí, slábne.

Lassiter  prohlásil  svým  hypnoticky  krásným  hlasem: 
„Z ničeho  neměj  obavy.  Spravedliví  nekonají  vždy 
spravedlnost,  ale jejich duše zůstává čistá.  Ty jsi  v jádru 
neposkvrněný. A teď laskavě zavři oči, osle, zaplanu totiž 
jako supernova.“

Rehv přimhouřil oči a odvrátil hlavu. Vzápětí mu tělem 
prolétl  poryv  energie.  Bylo  to  jako  orgasmus  s pomocí 
steroidů.  Mocný  proud  ho  vynesl  vzhůru  a rozmetal  na 
miliony kousků. Dolů se snesl ve spršce hvězd.

Po návratu do svého těla Rehv dlouze, úlevně vzdychl.
Lassiter ho pustil a otřel si dlaň o své bokové džínsy. 

„Teď ti povím, co od tebe budu potřebovat.“
„Nebude snadné k nim proniknout.“
„Pověz mi něco, co nevím.“
„Nejdřív musím vidět, co máš.“
„Není tam, kde by sám sebe rád viděl.“
„Jak jinak. Když je s tebou… Ale nehnu prstem, dokud 

se nepřesvědčím na vlastní oči.“
Lassiter  chvíli  mlčel.  Pak  naklonil  hlavu  na  stranu. 

„Dobře. Vrátím se po soumraku a odvedu tě k němu.“
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„Platí, ty andělskej mizero.“
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Kapitola čtyřicátá třetí

a vrcholu rozbřesku Phury uložil do sportovní tašky 
potřeby  na  trénink,  ručník,  iPod,  láhev  s vodou… 

a nádobíčko  feťáka  včetně  lžíce,  zapalovače,  injekční 
stříkačky, opasku a sáčku s červeným kouřem.

N
Vyšel ze své ložnice a minul sochy na chodbě. Kráčel 

uvolněně  a svižně,  jako  by  se  opravdu  chystal  do 
tělocvičny.  Protože  nechtěl  být  poblíž  Belly  a Zsadista, 
zvolil jeden z pokojů nedaleko hlavního schodiště. Vklouzl 
dovnitř,  a nato  málem  zase  odešel.  Stěny  měly  špinavě 
levandulový odstín jako růže, které měla ráda Cormia.

V odchodu  mu  však  zabránily  hlasy  služebnictva  na 
chodbě.

Zamířil  do koupelny,  zavřel  dveře a ztlumil  osvětlení 
na minimum. Jen co se spustily rolety na oknech, posadil 
se  na  mramorovou  podlahu,  zády  se  opřel  o vířivku 
a připravil si věci, které bude potřebovat.

To,  co  se  chystal  udělat,  mu  nepřipadalo  nijak 
dramatické.

Jako byste se ponořili do ledové vody. Jakmile pomine 
šok, zvyknete si na to.

Stimulovalo ho ticho v hlavě. Od chvíle, kdy vykročil 
po téhle cestě, čaroděj ani nemukl.

Na  stříbrnou  lžíci  vyklepal  ze  sáčku  trochu  bílého 
prášku a přidal  pár  kapek vody z láhve.  Palcem odklopil 
víčko zapalovače, vykřesal plamínek a umístil ho pod lžíci.

Z nejasného důvodu si všiml, že lžíce pochází z jedné 
Gorhamovy série ze závěru devatenáctého století.
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Když  směs  začala  probublávat,  položil  lžíci  na 
dlaždičky,  naplnil  injekční  stříkačku  a vzal  opasek  od 
Hermése. Natáhl levou paži, provlékl popruh lesklou zlatou 
přezkou,  utáhl  ho a konec  si  vsunul  do  podpaží,  aby ho 
přidržel.

V ohbí lokte mu naběhly žíly; prohmatal je, vybral tu 
nejsilnější a… svraštil čelo.

Tekutina na dně stříkačky byla hnědá.
Na zlomek vteřiny zpanikařil. Hnědá je špatně.
Potřásl hlavou, aby ji pročistil, pak napíchl žílu a zatáhl 

za  píst,  aby se ujistil,  že  se  trefil.  Když  zahlédl  záblesk 
červené,  palcem stiskl  píst,  vyprázdnil  stříkačku  a pustil 
opasek.

Účinek  byl  mnohem  rychlejší,  než  si  představoval. 
V jednu  chvíli  nechal  paži  klesnout,  aby  ji  uvolnil, 
a vzápětí  mu  bylo  strašlivě  zle  do  žaludku  a plazil  se 
k záchodu zvláštními, lenivě uspěchanými pohyby.

Bylo  to  docela  něco jiného než červený kouř.  Žádné 
pozvolné  působení  ani  ostýchavé  klepání,  než  mu droga 
vstoupila  do  mozku.  Nástup  se  podobal  spíš  útoku  celé 
čety s beranidlem, a když Phury začal zvracet, připomněl 
si, že má přesně to, co chtěl.

V pozadí  vědomí  nejasně  slyšel,  jak  se  čaroděj 
rozchechtal… cítil uspokojení notorika i ve chvíli, kdy mu 
heroin ovládl zbytek mysli i těla.

Když při  dalším zvracení  začal  ztrácet  vědomí,  došlo 
mu, že byl podveden. Místo aby zabil čaroděje, zůstal sám 
s krajinou lebek a hnátů a s jejím vládcem.

Slušná práce, příteli… přímo vynikající.
Kosti v té pustině jsou truchlivé pozůstatky po drogově 

závislých,  jimž  dal  čaroděj  příkaz  zemřít.  Úplně  vpředu 
uprostřed je Phuryho lebka, poslední případ. A zdaleka ne 
poslední.
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„Zajisté,“  přikývla  Vyvolená  Amalya,  „můžeš  se  stát 
odloučenou písařkou… pokud si to skutečně přeješ.“

Cormia  přisvědčila  a připomněla  si,  že  je  zpátky  ve 
Svatyni, kde se musí ustavičně klanět. Předklonila se a tiše 
řekla: „Děkuji.“

Napřímila se a rozhlédla se po soukromých komnatách 
Directrix.  Výzdoba  obou  místností  odpovídá  tradici 
Vyvolených, což znamená, že dekorace v podstatě chybí. 
Vládne  tu  jednoduchost,  střídmost  a samozřejmě  bílá 
barva.  Jediné,  čím  se  pokoje  liší  od  obydlí  ostatních 
Vyvolených, je sezení pro audience se sestrami.

Všechno je bílé, pomyslela si Cormia. Tak strašně bílé. 
Židle, na nichž obě sedí, mají rovné opěradlo a na sedáku 
není žádné čalounění ani polštářek.

„Myslím, že tvá žádost přišla včas,“ prohlásila Amalya. 
„Poslední  písařka,  Selena,  odstoupila  před  Primalovým 
povýšením.  Stvořitelku  potěšilo,  že  se  vzhledem  ke 
změněným okolnostem své  povinnosti  zřekla.  Ale  žádná 
z vás neměla zájem ji nahradit.“

„Dovoluji si navrhnout, že bych mohla sloužit zároveň 
jako hlavní zaznamenávající písařka.“

„To  by  od  tebe  bylo  velkorysé.  Aspoň  budou  mít 
ostatní  čas  na  Primala.“  Nastalá  pauza  se  nepříjemně 
protahovala. „Můžeme pokračovat?“

Cormia  přikývla  a poklekla  na  podlahu.  Directrix 
zapálila kadidlo a vykonala obřad odloučení.

Po  jeho  skončení  Cormia  vstala  a přešla  na  opačnou 
stranu k otvoru ve zdi, jenž by v normálním světě sloužil 
jako okno.

Za  bílým  prostranstvím  Svatyně  spatřila  Chrám 
odloučených  písařek.  Sousedil  se  vstupem  do 
Stvořitelčiných  soukromých  pokojů  a neměl  ani  jedno 
okno. Uvnitř,  ve vší  té bělostné prázdnotě,  bude Cormia 
úplně  sama.  Ona  a svitky  pergamenu  a litry  krvavě 
červeného inkoustu a rozvíjející se historie upířího druhu, 
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do  níž  se  zapojí  jen  jako  pozorovatelka,  nikoli  jako 
účastnice.

„Já to nedokážu,“ prohlásila.
„Prosím? Nerozuměla jsem, co jsi –“
Někdo zaklepal na dveře. „Vstupte,“ zavolala Amalya.
Vešla jedna ze sester a uklonila se. „Vyvolená Layla je 

připravena na koupel pro Jeho Výsost, Primala.“
„Výborně.“  Amalya  vzala  kadidelnici.  „Ubytujeme  ji 

v jeho chrámu a já ho pak zavolám.“
„Jak  si  přeješ.“  Než  Vyvolená  sklonila  hlavu 

a vycouvala z místnosti,  Cormia zachytila  v jejím obličeji 
dychtivé očekávání.

Nejspíš  doufá,  že  bude  další,  která  poputuje  do 
Primalova chrámu.

„Omluvíš  mě?“  vyhrkla  Cormia.  Srdce  jí  tlouklo 
nepravidelně  jako  nástroj,  který  nemůže  trefit  správný 
rytmus. „Uchýlím se k odpočinku do Chrámu písařek.“

„Jistě.“  Oči  Directrix  náhle  zostražitěly.  „Jsi 
přesvědčená o tom, co děláš, sestro?“

„Ano.  Dnešní  den  je  pro  všechny  výjimečný. 
Neopomenu ho řádně zaznamenat.“

„Nechám ti posílat jídlo.“
„Ano. Děkuji.“
„Cormie…  kdybys  potřebovala  důvěrnici,  jsem  ti 

k dispozici. Ve svém soukromém čase.“
Cormia se poklonila a spěšně odešla. Zamířila rovnou 

do majestátního  bílého kláštera,  který bude jejím novým 
domovem.

Když  za  sebou  zavřela  dveře,  obklopila  ji  hustá, 
černočerná  tma.  Vůlí  zažehla  svíce  v rozích  místnosti 
s vysokým  stropem  a v jejich  svitu  se  zahleděla  na  šest 
bílých  stolů  s bílými  brky  ve  stojanech,  na  kalamáře 
s krvavým inkoustem a broušené  misky s vidoucí  vodou. 
Koše  na  podlaze  byly  plné  pergamenových  svitků 
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převázaných  bílou  stužkou,  určených  k tomu,  aby  byly 
pokryty znaky Staré řeči, která uchová vývoj rasy.

U vzdálené  stěny  stály  tři  palandy,  každá  s jedním 
bílým  polštářem  na  přepečlivě  uhlazeném  a nataženém 
prostěradle.  V nohou  postelí  nebyla  složená  přikrývka, 
protože teplota v místnosti nevyžaduje jinou pokrývku než 
roucho na spaní. Na jedné straně, za závěsem, se nacházela 
soukromá koupelna.

Zdobné  stříbrné  dveře  vpravo  vedly  do  Stvořitelčiny 
osobní knihovny. Odloučené písařky jsou jediné, komu Její 
Svatost diktuje svůj soukromý deník, a když pro ně pošle, 
vstoupí k ní právě těmito dveřmi.

Do otvoru ve středu dveří se v průběhu editace vkládají 
pergameny,  vytvořené  jak  odloučenou,  tak 
zaznamenávající písařkou. Stvořitelka čte, schvaluje nebo 
upravuje celé dějiny, dokud je nepovažuje za uspokojující. 
Po  definitivním  přijetí  se  svitek  buď  přiřízne  na 
požadovanou velikost a sváže s ostatními listy do svazku, 
jenž  se  zařadí  do  knihovny,  nebo  se  sroluje  a uloží  do 
Stvořitelčina vlastního archivu.

Cormia  přistoupila  k jednomu stolku a posadila  se  na 
stoličku bez opěradla.

Ticho  a samota  ji  znepokojovaly  stejně  jako  hlučící 
dav.  Ani  netušila,  jak  dlouho  tam  sedí  a pokouší  se 
ovládnout své emoce.

Předpokládala,  že  to  dokáže – že  odloučení  je  jediné 
řešení,  které  může  fungovat.  A teď  když  jí  Directrix 
vyhověla, nejradši by odsud utekla.

Možná se jen potřebuje na něco soustředit.
Uchopila  brko  s bělostným peřím  a otevřela  nádobku 

s inkoustem  vpravo  na  stole.  Aby  se  rozcvičila,  začala 
vytvářet některé jednodušší znaky Staré řeči.

Dlouho to však nevydržela.
Písmena se měnila v geometrické obrazce. Obrazce se 

staly řadami krychlí. A krychle vyrostly v plány budov.
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Když John uslyšel klepání na dveře, zvedl hlavu z polštáře. 
Sklouzl  z postele,  zamířil  ke  dveřím  a otevřel  je.  Na 
chodbě stáli bok po boku Qhuinn a Blay a jeden druhého se 
těsně dotýkali ramenem tak jako vždycky.

Aspoň něco je v pořádku, pomyslel si John.
„Musíme  Blayovi  najít  pokoj,“  oznámil  Qhuinn. 

„Napadá tě, kam ho odklidíme?“
„Po setmění  si  budu muset  dojet  pro věci,“  přidal  se 

Blaylock. „To znamená, že se zase podívám domů.“
V pohodě, zaposunkoval John.
Qhuinn bydlel  hned vedle,  a tak  pokračoval  k dalším 

dveřím.  Otevřely se do bledě levandulového hostinského 
pokoje.

Jestli ti ta barva připadá moc holčičí, můžeme nechat  
znovu vymalovat, navrhl John.

Blay  se  zasmál.  „Dobrej  nápad.  Nevím,  jestli  tohle 
zvládnu.“

Zatímco  Blaylock  vyzkoušel  postel,  John  se  vydal 
k dvoukřídlým dveřím koupelny a odsunul je –

Phury  ležel  v bezvědomí  s hlavou  u záchodové  mísy, 
tělo  bezvládné,  obličej  voskově  bledý.  U nohou  opasek, 
lžíci a injekční stříkačku.

„Do  háje!“  Qhuinnovo  zaklení  se  odrazilo  od 
smetanově bílého mramoru.

John se k němu otočil.  Přiveď doktorku Jane! Nejspíš  
je s Vishousem v Doupěti.

Qhuinn  vyběhl  z pokoje.  John  se  vrhl  k Phurymu 
a obrátil ho na záda. Bratr měl modré rty, ale ne od ran, jež 
mu uštědřil John. Nedýchal. A zřejmě už delší dobu.

Proti  očekávání  byl  Qhuinn  zpátky  s doktorkou  Jane 
téměř vzápětí. „Zrovna jsem šla za Bellou – Panebože…“

Sklonila  se  a provedla  snad  nejbleskovější  kontrolu 
činnosti  základních  orgánů,  jaké kdy byl  John svědkem. 
Otevřela  lékařskou  brašnu  a vyndala  z ní  ampuli 
a stříkačku.
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„Žije?“
Všichni čtyři se otočili k otevřeným dveřím koupelny. 

Stál v nich Zsadist. Měl rozkročené nohy a zjizvený obličej 
bílý jako stěna.

„Je…“ Sklopil  oči  na  tělo  na  podlaze  vedle  vířivky. 
„Naživu?“

Doktorka Jane se podívala na Johna a sykla: „Odveď ho 
odsud. Tohle nemusí vidět.“

To, co spatřil v její tváři, zbavilo Johna dechu. Není si 
jistá, jestli se jí podaří Phuryho resuscitovat.

Ochromený šokem se vztyčil a vykročil k Zsadistovi.
„Nikam nejdu,“ odporoval Z.
„Ale  jo.“  Doktorka  Jane  zvedla  stříkačku,  kterou 

naplnila jakousi tekutinou, a stiskla píst. Když z hrotu jehly 
vytryskl  pramínek tenký jak vlas, obrátila se k Phurymu. 
„Qhuinne,  ty  tu  zůstaň  se  mnou.  Blaylocku,  jdi  s nimi 
a zavři dveře.“

Zsadist otevřel ústa, ale John zavrtěl hlavou.
S bohorovným klidem přistoupil k bratrovi, položil mu 

ruce na paže a vystrkal  ho z koupelny.  Zsadist  se mlčky 
nechal odvést i z ložnice.

Blay zavřel dveře, stoupl si před ně a zatarasil vstup.
Zsadist upíral nevidoucí oči na Johna.
A ten mu přímý pohled opětoval.
„Nemůže  zemřít,“  vypravil  ze  sebe  Z chraplavě. 

„Prostě nemůže…“
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Kapitola čtyřicátá čtvrtá

ak  to  myslíš  s tou  prací?“  zajímal  se  maník 
s vězeňským tetováním.„J

Lash opřel lokty o kolena a zadíval se svému novému 
kámošovi  do  očí.  Taktika,  která  udělala  ze  dvou 
chvastounských rváčů učiněná koťata, byla důkazem moci 
svodů. Nejdřív se porveš, abys potvrdil rovnostářství. Pak 
dáš najevo respekt. A nakonec začneš mluvit o penězích.

Druzí  dva,  mlátička  s vytetovaným  Diego  RIP podél 
klíční  kosti  a týpek  s holou  lebkou  a vojenskými 
bagančaty,  se  přitočili  blíž  a se  zájmem poslouchali.  To 
byla  součást  Lashovy  strategie:  navnadit  nejdrsnějšího 
ranaře a ti další se přidají.

Lash se usmál. „Potřebuju píchnout s ochranou.“
Kukuč  tetovaného  vypovídal  o řadě  nekřesťanských 

skutků  vykonaných  za  nekřesťansky  mizernou  odměnu. 
„Ty máš bar?“

„Ne.“  Lash  vrhl  pohled  na  RIP.  „Řekněme,  že  je  to 
teritoriální záležitost.“

Mlátička  přikývl,  jako by pravidla  téhle  deskové hry 
dobře znal.

Tetovaný ohnul paže. „Proč si myslíš, že do toho půjdu 
s tebou? Nic o tobě nevím.“

Lash opřel ramena o škvárové cihly. „Napadlo mě, že si 
chceš vydělat ňáký prachy. Pletl jsem se.“

Když  zavřel  oči,  jako  by  se  chystal  usnout,  uslyšel 
hlasy, jež ho přiměly oči zase otevřít. Strážník přiváděl do 
cely dalšího zadrženého.
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To  je  ale  překvápko. Chlapík  s orlem  na  bundě  od 
Řvouna.

Nováček  vešel  a tři  vazouni  k němu  stočili  výhrůžné 
pohledy.  Jeden z feťáků zvedl  hlavu a pokusil  se o mdlý 
úsměv, jako by věděl, že čerstvý přírůstek je kapacita ve 
svém oboru.

Zajímavé. Takže dealer.
Orlí muž si prohlédl přítomné, kývl na Lashe a posadil 

se  na  opačný  konec  lavice.  Vypadal  spíš  nakrknutě  než 
vystrašeně.

Tetovaný  se  naklonil  k Lashovi.  „Neřekl  jsem,  že 
nemám zájem.“

Lash  se  na  něj  zadíval.  „Kde  tě  najdu,  abychom  si 
popovídali?“

„Znáš Bussovy dvoukolky?“
„To je prodejna Harleyů na Tremontově ulici, ne?“
„Jo. Patří mně a mýmu bráchovi. Jsme motorkáři.“
„Tak to určitě znáš dost lidí, co by mi helfli.“
„Možná jo. Možná ne.“
„Jak se jmenuješ?“
Tetovaný  zúžil  oči.  Pak ukázal  na  obrázek low-rider 

Harleye, vytetovaný na bicepsu. „Říkej mi Low.“
RIP začal podupávat nohou, jako by v sobě něco držel, 

ale Lash se nehodlal bratříčkovat s gangy ani se skinheady. 
Aspoň ne zatím. Pomalý rozjezd je bezpečnější. Brzy zjistí, 
jestli se mu podaří zlanařit do Vyhlazovací společnosti pár 
motorkářů.  Když  to  vyjde,  rozhodí  sítě.  Možná  se  zase 
nechá zabásnout, aby měl věrohodné entrée.

„Owensi,“ zavolal polda od mříží.
„Nashle,“  utrousil  Lash  k Lowovi.  Kývl  na  Diega, 

skinheada  a prodejce  drog.  Rozhovor  závisláků  se 
špinavou podlahou rušit nechtěl.

V kanceláři, kde se zpracovává hlášení, počkal, až mu 
ouřada objasní stránku po stránce jeho spisu: „Tady stojí, 
z čeho  všeho  jste  byl  obviněn,“  „tohle  je  telefon  do 
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kanceláře  veřejného  obhájce,“  „tam  si  zavolejte,  pokud 
budete chtít přidělit advokáta,“ „řízení bude za šest týdnů,“ 
„pokud se k němu nedostavíte, předvedeme vás a vydáme 
na vás zatykač.“ Bla, bla, bla…

Lash se několikrát podepsal jako Larry Owens a pak ho 
vypustili  na  chodbu,  kudy  zhruba  před  osmi  hodinami 
kráčel  s náramky  na  zápěstí.  Na  konci  chodníku  slávy 
z linolea seděl pan D na ohavné plastové židli.  Vyskočil 
z ní se zřetelně úlevným výrazem.

„Nejdřív se někde najím,“ zavelel Lash, když společně 
zamířili k východu.

„Ano, pane.“
Lash vyšel z policejní stanice zahloubaný do toho, co 

všechno musí udělat, že si ani neuvědomil, kolik je hodin. 
Sotva ho slunce udeřilo přímo do tváře, s výkřikem uskočil 
a vrazil do pana D.

Zakryl si obličej a couval zpátky.
Pan D ho popadl za nadloktí. „Co se –“
„Slunce!“ Málem prošel dveřmi zpátky do vstupní haly, 

když  si  uvědomil,  že… se  nic  neděje.  Nešlehají  z něho 
plameny, ani ho nic nepálí.

Zastavil  se… otočil  se a poprvé v životě nastavil  tvář 
slunci. „Svítí tak jasně…“ Zastínil si oči předloktím.

„Neměl byste se dívat přímo do něj.“
„A hřeje…“
Padl  zády  na  kamennou  fasádu  budovy,  opojený 

báječným teplem.  Vydal  se  na  milost  paprskům,  jež mu 
pronikaly kůží a svaly až do dřeně kostí.

Předtím lidem nic nezáviděl. Ale kdyby tušil, jaké tohle 
je, pukl by závistí.

„Jste v pořádku?“ staral se pan D.
„Jo… jo,  jsem.“  Zavřel  oči  a zvolna dýchal.  „Rodiče 

mě ven nikdy nepustili. Jedincům před proměnou by slunce 
nemělo ublížit, ale táta s mámou to nechtěli riskovat.“

470



„Já si  život  bez slunce neumím představit,“  svěřil  se 
pan D.

Teď už to nedokázal ani Lash. Zvedl bradu a na chvilku 
zavřel oči… a v duchu přísahal, že svému skutečnému otci 
poděkuje, jen co ho zase uvidí.

Tohle je… jednoduše paráda.

Phury se probral  s nepříjemně palčivou pachutí  v ústech. 
Stejný pocit měl po celém těle, jako by měl kůži zevnitř 
vystříkanou listerinem.

Víčka měl  přilepená k očím.  Místo žaludku olověnou 
kouli. Plíce mu pracovaly zhruba se stejným nadšením jako 
dva  zhulení  fanoušci  po koncertě  Greatful  Dead.  Nejhůř 
vyšel  z hodnocení mozek,  který to zřejmě nadobro vzdal 
a nebyl resuscitovaný se zbytkem těla. Po pravdě, hrudník 
na  tom nebyl  o moc  líp.  Ale… srdce  podle  všeho tepe, 
protože… zkrátka musí. Jinak by Phury nic nevnímal.

Vzpomněl si na ponurou pustinu a na čaroděje tyčícího 
se proti nedohlednému šedému obzoru.

Vítej  zpátky,  chrabrý  jinochu, řekl  čaroděj.  Byla  to  
strašná psina. Kdy se do toho pustíme znova?

Do čeho? nechápal Phury.
Čaroděj se rozesmál. Máš krátkou paměť.
Phury zaúpěl a uslyšel, jak se někdo pohnul.
„Cormie?“
„Ne.“
Ten hlas,  hluboký mužský hlas.  Podobný,  jaký vyšel 

z úst jemu. Vlastně úplně stejný.
Je s ním Zsadist.
Když Phury otočil hlavu, mozek se mu převalil v lebce. 

Ta kostěná koule je pouhé akvárium s vodou a rostlinami 
a pirátskou truhlou se vzduchovými bublinami, ale bez ryb. 
Bez života.
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Zsadist  vypadal snad nejhůř, jak ho kdy Phury viděl: 
tmavé  stíny  pod  očima,  rty  sevřené  a jizva  ve  tváři 
výraznější než jindy.

„Zdálo se mi o tobě,“ řekl Phury. Bože, jeho hlas zní, 
jako by chroupal štěrk. „Zpíval jsi mi.“

Zsadist pomalu pohnul hlavou dopředu a dozadu. „To 
jsem nebyl já. Na zpívání už nemám náladu.“

„Kde je?“ zeptal se Phury.
„Cormia? Ve Svatyni.“
„Aha…“ Kde jinde? Vyhnal  ji tam potom, co se s ní 

vyspal. A pak… si píchl háčko. „Kristepane.“
To  vědomí  ho  nakoplo  do  té  míry,  že  se  dokázal 

rozhlédnout kolem.
Všude viděl  jen bledě levandulovou.  Vzpomněl  si  na 

Cormii,  jak  prošla  šatnou  v kanceláři  výcvikového 
střediska, v ruce růži stejné barvy. Ta růže je tam pořád, 
pomyslel si. Zapomněla ji tam.

„Nechceš se něčeho napít?“
Phury  se  zadíval  na  své  dvojče.  I na  dálku  vypadal 

totálně vyřízený a prázdný.
„Jsem unavenej,“ vydechl Phury.
Zsadist vstal a přinesl sklenici. „Zvedni hlavu.“
Phury poslechl, i když pohyb způsobil, že hladina vody 

v akváriu  jeho  lebky  se  naklonila  a hrozilo,  že  přeteče. 
Zsadist  mu  podržel  sklenici  u rtů  a on  se  napil.  Jednou, 
dvakrát a pak zalykavě lokal, puzený zoufalou žízní.

Když  ji  zahnal,  hlava  mu dopadla  zpátky na  polštář. 
„Děkuju.“

„Chceš ještě?“
„Ne.“
Zsadist  postavil  sklenici  na  noční  stolek  a zase  se 

posadil  na  židli  s levandulovým  potahem.  Zkřížil  paže 
a bradu opřel o hruď.

Phury zaznamenal,  že  jeho bratr  hubne.  Má propadlé 
tváře a vystouplé lícní kosti.
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„Na nic si nepamatuju,“ řekl Z tiše.
„Na co si nepamatuješ?“
„Na tebe. Na ně. Na to, kde jsem bydlel, než mě unesli 

a někdo mě koupil.“
Buď to způsobila voda, které se napil, nebo Zsadistova 

slova, ale každopádně to Phuryho vyburcovalo.  „Nemohl 
sis  pamatovat  naše  rodiče…  ani  náš  dům.  Byl  jsi  moc 
malej.“

„Vzpomínám si na chůvu. Zvlášť na jednu věc. Jak si 
dala na palec marmeládu a nechala mě ji cucat. Víc nevím. 
Pak…  Stál  jsem  na  pódiu  a všichni  se  na  mě  dívali,“ 
Zsadist  svraštil  čelo.  „Vyrůstal  jsem  jako  kuchyňskej 
poskok.  Myl  jsem  nádobí,  škrábal  brambory,  čistil 
zeleninu,  chodil  vojákům  pro  pivo.  Chovali  se  ke  mně 
hezky. Tohle období… ušlo.“ Promnul si oči. „Pověz mi, 
jaký to bylo pro tebe? Myslím dětství a dospívání.“

„Osamělý.“  Fajn.  To vyznělo  malinko  sobecky.  „Ne. 
Chci říct –“

„Já  byl  taky  osamělej.  Měl  jsem dojem,  že  mi  něco 
chybí, ale nevěděl jsem co. Byl jsem polovinou celku, ale 
zůstal jsem jenom já.“

„Já cítil  totéž.  Jenže já jsem věděl,  co mi chybí.“  Ty 
však nedořekl.

Zsadistův hlas byl  bez výrazu. „Nechci mluvit  o tom, 
co se stalo po mé proměně.“

„Nemusíš o tom mluvit.“
Zsadist  přikývl  a jako  by  se  uzavřel  do  sebe. 

V nastalém tichu si Phury pokoušel představit, na co bratr 
vzpomíná. Nejspíš na bolest a ponížení, na vztek.

„Pamatuješ, než jsme se dali k Bratrstvu?“ zašeptal Z. 
„Když jsem se na tři týdny vypařil? To jsme ještě byli ve 
Staré zemi a tys neměl ponětí, kam jsem odešel.“

„Jo.“
„Zabil jsem ji. Zabil jsem Paní.“
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Phury zamrkal, ohromený přiznáním k činu, o němž se 
všichni jen dohadovali. „Takže to neudělal její manžel.“

„Ne.  Jistě,  byl  násilník,  ale  on  to  neudělal.  Našla  si 
jiného  otroka  krve.  Vsadila  ho  do  stejný  klece,  kde…“ 
Zsadistovi  zakolísal  hlas,  ale  vzápětí  znovu  zesílil. 
„Nemohl jsem dopustit,  aby trápila někoho jinýho. Vrátil 
jsem se… a našel ho tam… byl nahej a ve stejným rohu, 
kde jsem kdysi…“

Phury  zatajil  dech.  Tohle  všechno  chtěl  vědět,  ale 
zároveň  se  toho  děsil.  Je  zvláštní,  že  se  ten  rozhovor 
odehrává právě teď.

„Co jsi kdysi?“
„Sedával. Sedával jsem v tom rohu, když jsem nebyl… 

Zkrátka jsem tam sedával, protože jsem aspoň viděl, kdo se 
ke mně blíží. Ten kluk byl zády ke stěně a taky měl kolena 
přitažená  až k bradě.  Přesně jako já.  Byl  strašně mladej. 
Nejspíš  krátce  po  proměně.  Měl  světle  hnědý  oči… 
a v nich hrůzu. Myslel si, že jsem přišel kvůli němu. Víš 
co… jako bych se na něj měl vrhnout. Když jsem vešel, 
nemohl jsem ze sebe vypravit ani slovo, a to ho vyděsilo 
ještě víc. Klepal se… tak silně, až mu jektaly zuby. Dodnes 
si pamatuju, jak vypadaly klouby na jeho rukou. Držel se 
za vyzáblý lýtka a klouby mu málem lezly zpod kůže.“

Phury zaťal zuby a vzpomínal, jak přišel pro Zsadista. 
Vybavil  si,  jak  ležel  nahý  a přivázaný  řetězy  k lůžku 
uprostřed té cely.  Zsadist se nebál.  Byl  zvyklý na leccos 
a přijímal to tak dlouho, než aby ho vyvedlo z míry cokoli 
dalšího, co ho mohlo potkat.

Zsadist si odkašlal. „Řekl jsem… řekl jsem mu, že ho 
odtud  dostanu.  Nejdřív  mi  nevěřil.  Teprve  až  jsem  si 
vyhrnul  rukávy košile  a ukázal  mu zápěstí.  Sotva  uviděl 
odznaky  otroka,  nemusel  jsem  mu  už  nic  vysvětlovat. 
Bezmezně  se  na  mě  spoléhal.“  Zhluboka  se  nadechl. 
„Načapala nás, když jsem ho prováděl spodním podlažím 
zámku. Chůze mu dělala problémy,  protože předešlý den 
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pravděpodobně…  Rozumíš?  Musel  jsem ho  nést.  Prostě 
tam na nás narazila, a než stačila přivolat stráže, postaral 
jsem se o ni. Ten kluk… Díval se, jak jsem jí zlomil vaz, 
a ona se sesunula na zem, kde zůstala nehybně ležet. Uřízl 
jsem jí hlavu, protože… Totiž ani jeden z nás nevěřil, že je 
po ní. Stál jsem uprostřed bludiště chodeb, kde nás mohl 
kdokoli přistihnout, a nemohl jsem se pohnout. Jen jsem se 
na  ni  díval.  On  se  mě  zeptal,  jestli  je  opravdu  mrtvá. 
Odpověděl jsem mu, že nevím. Nehýbala se, ale kdo ví?

Vzhlédl  ke mně.  Na jeho hlas do smrti  nezapomenu. 
‚Ona se vrátí. Vždycky se vrací.‘ Usoudil jsem, že on i já 
jsme  si  prožili  peklo  a že  už  nám  může  být  jedno,  co 
provedeme.  Tak jsem jí  uřízl  hlavu a on ji  nesl  za vlasy 
celou cestu, než jsme se dostali ven. Tak tohle jsem dělal 
celý ty tři týdny. Toho kluka jsem odvezl až na jih Itálie, 
co nejdál to šlo. Žila tam jistá rodina, kterou Vishous znal, 
když  v Benátkách  pracoval  pro  toho  kupce.  Potřebovali 
vypomoct v domácnosti a byli to slušný civilisti. Vzali ho 
k sobě jako placenýho sluhu. Asi před deseti lety jsem se 
doslechl, že se svou shellan čeká druhý dítě.“

„Zachránil jsi ho.“
„Tím, že jsem ho odvedl, jsem ho nezachránil.“ Zsadist 

k němu stočil pohled. „V tom je ten vtip, Phury. Nešlo ho 
zachránit.  Ani  mě  nejde  zachránit.  Vím,  že  na  to  pořád 
čekáš  a žiješ  pro  to.  Ale…  nikdy  k tomu  nedojde. 
Pochop…  Nemůžu  ti  poděkovat,  protože  i když  tolik 
miluju  Bellu  a líbí  se  mi  život,  který  momentálně  vedu, 
pořád  se  vracím  do  minulosti.  Nemůžu  si  pomoct. 
Prožívám to dnes a denně.“

„Ale –“
„Nech  mě  domluvit.  Ta  tvoje  závislost…  Mě  jsi 

nezklamal. Nemůžeš zklamat v něčem, co je nemožný.“
Phury cítil,  jak mu do očí vyhrkly horké slzy.  „Chtěl 

jsem to napravit.“
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„Já  vím.  Ale  nikdy  se  to  nenapravilo  a nikdy  se  to 
nenapraví,  a kvůli tomu se nemusíš zabíjet.  Jsem na tom 
tak, jak jsem. S tím nikdo nehne.“

Zsadistovu  výrazu  chyběl  jakýkoli  optimismus. 
Veškerá naděje na štěstí. Sebevražedné choutky ho už sice 
přešly,  ale  fakt,  že  ho  netěší,  že  zůstal  naživu,  je  stěží 
důvod k oslavě.

„Já myslel, že tě Bella zachránila.“
„Udělala  hodně.  Ale  teď,  vzhledem  k těhotenským 

potížím…“
Nemusel  větu dokončit.  Strašlivé  „co když“  nemohla 

vyjádřit  sebevýstižnější  slova.  Phury  si  uvědomil,  že 
Zsadist je očividně přesvědčený, že Bellu ztratí.  Rozhodl 
se, že jeho životní láska zemře.

Není divu, že neděkuje za svou záchranu.
Zsadist  však  pokračoval.  „Lebku  Paní  jsem 

přechovával celé ty roky ne z nějaký úchylný náklonnosti. 
Potřeboval jsem ji pro případ, že se mi bude zdát, že se pro 
mě vrátila. Když se probudím, nejdřív ze všeho se podívám 
na její lebku, abych se ujistil, že Paní je pořád mrtvá.“

„Tomu rozumím –“
„A chceš vědět, co jsem dělal uplynulý dva měsíce?“
„Ano…“
„Budil  jsem  se  s hrůzou,  jestli  jsi  pořád  naživu.“ 

Zsadist zavrtěl hlavou. „Abych se přesvědčil o Belle, stačí 
natáhnout  ruku  a dotknout  se  jí.  Ale  v tvým  případě  to 
udělat  nemůžu.  A moje  podvědomí  bohužel  dospělo 
k závěru, že ani ona, ani ty tady za rok už nebudete.“

„Promiň… Do háje.“ Phury si zakryl  rukama obličej. 
„Promiň…“

„Myslím, že bys měl odejít do Svatyně. Tam to pro tebe 
bude  bezpečnější.  Jestli  zůstaneš  tady,  možná  nepřežiješ 
ani ten rok. A teď už musím jít.“

„Neřekl bych, že je to nezbytně –“
„Budu konkrétnější. Měli jsme menší schůzi.“
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Phury spustil ruce. „Jakou schůzi?“
„Za  zavřenýma  dveřma.  Já,  Wrath  a Bratrstvo.  Tady 

smíš  zůstat  s jedinou  podmínkou,  a sice  že  skončíš 
s drogama a začneš se léčit. Po pravdě si nikdo nemyslí, že 
to uděláš.“

Phury se zamračil. „Nevěděl jsem, že pro upíry existuje 
ambulantní odvykací léčba.“

„To si piš, že ne. Ale pro lidi funguje i v noci. Našel 
jsem  to  na  webu.  Ale  na  tom  nezáleží,  viď?  Protože 
i kdybys slíbil, že tam začneš chodit, nikdo ti to neuvěří. Já 
se domnívám, že tomu nevěříš ani ty sám.“

To mohl Phury sotva vyvracet, vzhledem k tomu, co si 
přinesl domů a vyslal do krevního oběhu.

Při pomyšlení na to, že přestane, se mu zpotily dlaně. 
„Tys řekl Rehvovi, aby mi neprodával červenej kouř, viď?“ 
Proto  po  něm  šla  Xhex,  když  si  v ZeroSum  naposledy 
kupoval zboží.

„Jo, řekl. A vím, že háčko ti neprodal on. Na sáčku byl 
orel. Reverend používá červenou hvězdu.“

„Když  odejdu  do  Svatyně,  jak  budeš  vědět,  že  jsem 
přestal?“

„Nebudu to vědět.“ Zsadist vstal. „Ale nehodlám se na 
to dívat. Ani žádný z ostatních bratrů.“

„Říkáš to tak klidně,“ zašeptal Phury, jakoby sám pro 
sebe.

„Viděl  jsem  tě  mrtvýho  na  zemi  v koupelně  a osm 
hodin jsem na tebe dohlížel a dumal, kde se stala chyba, že 
se to takhle podělalo. Jsem vynervovanej a na pokraji sil, 
a kdybys neprovedl tuhle pitomost, všichni bysme od tebe 
dali ruce pryč.“

Zsadist se otočil a vykročil ke dveřím.
„Zsadiste.“ Z se zastavil,  ale neohlédl se. „Za tohle ti 

děkovat nebudu, takže jsme si kvit.“
„To beru.“
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Když  se  zavřely  dveře,  Phurymu  prolétla  hlavou 
myšlenka,  která byla  vzhledem ke všemu,  co právě bylo 
řečeno, prokazatelně nepatřičná:  Bez Zsadistova zpěvu je  
svět strašně prázdnej.
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Kapitola čtyřicátá pátá

a opačném konci pozemku Bratrstva, přibližně třináct 
metrů pod zemí, seděl John v kanceláři výcvikového 

střediska a zíral na monitor počítače před sebou. Měl pocit, 
že by měl něco dělat, aby si zasloužil mzdu, ale vzhledem 
k nucené  pauze  v tréninku  v podstatě  nebylo  do  čeho 
píchnout.

N

Úřadování se mu líbilo, tudíž se mu líbila i jeho práce. 
Zpravidla  zapisoval  hodnocení  nováčků,  aktualizoval 
hlášení  o zraněních,  k nimž  při  výcviku  došlo,  a vedl 
záznamy  o učivu  a změnách  v rozvrhu.  Bavilo  ho  měnit 
zmatek v řád a mít všechno tak, jak má být.

Podíval  se  na  hodinky.  Blay  a Qhuinn  posilovali 
v tělocvičně, kde budou ještě nejmíň hodinu.

Co má dělat…?
Impulzivně prohledal složky v počítači  a našel soubor 

označený  „Hlášení  o nehodách“.  Otevřel  ho  a vyhledal 
Phuryho zprávu o útoku na Lashův dům.

Kristepane… Těla  rodičů byla  přenesená  z obývacího 
pokoje,  kde  je  bezduší zavraždili,  a usazená  u stolu 
v jídelně.  V celém domě se nikdo ničeho nedotkl  kromě 
zásuvky v Lashově ložnici  a Phury v závěru poznamenal: 
Movitý majetek? Ale v jaké ceně, když šperky zůstaly?

John  pročetl  ostatní  zprávy  o napadených 
domácnostech. O Qhuinnově. O Blayově. Tří jeho dalších 
spolužáků a pěti  dalších  urozených rodin.  Celkový počet 
obětí:  devětadvacet  včetně  doggenů.  A rabování 
v nevyčíslitelné hodnotě.
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Podle všeho se jedná o nejúspěšnější sérii útoků, k nimž 
došlo po vyplenění Wrathova rodinného sídla ještě ve Staré 
zemi.

John se pokoušel představit si, co musel Lash vytrpět, 
aby  z něj  všechny  ty  adresy  dostali.  Byl  to  převít,  ale 
bezduché nenáviděl.

Jistě ho mučili. Určitě je mrtvý.
Z nejasného  důvodu  nahlédl  do  jeho  osobního  spisu. 

Phury nebo někdo jiný už do něj zanesl úmrtní list. Jméno: 
Lash, syn Ibixe, potomka Ibixese, syna Thornsraea. Datum  
narození:  3.  března  1983.  Den  úmrtí:  Přibližně  srpen  
2008.  Věk  v době  úmrtí:  25  let.  Příčina  smrti:  
Nepotvrzena;  patrně  následkem  mučení.  Lokalita  nálezu  
těla:  Neznámá;  předpoklad – zlikvidováno  Vyhlazovací  
společností. Ostatky předány: Nejsou k dispozici.

Zbývající  údaje byly velmi obsažné.  Lash se dopustil 
řady  kázeňských  přestupků,  a nejen  během  výcviku,  ale 
také v soukromí  glymery.  Johna udivilo,  že s ohledem na 
snahu  smetánky  utajit  jakékoli  nedostatky  svých 
příslušníků  jsou  doloženy  všechny  Lashovy  poklesky. 
Ovšem před zahájením výcviku Bratrstvo vyžadovalo od 
všech nováčků podrobný životopis.

V souboru byl naskenovaný i Lashův rodný list.
Jméno:  Lash,  syn  Ibixe,  potomka  Ibixese,  syna 

Thornsraea. Datum narození:  3. března 1983, 1:14 hod.  
Matka:  Rayelle,  čistokrevná  dcera  vojáka  Nellshona.  
Porod  živého  dítěte  potvrdil:  Havers,  syn  Haversův,  
MUDr. Kojenec propuštěn z kliniky: 3. března, 1983.

Zvláštní, že je Lash mrtvý.
Když zazvonil  telefon, John sebou prudce trhl.  Zvedl 

sluchátko a zahvízdal. Ozval se Vishousův hlas. „Za deset 
minut  je ve Wrathově pracovně důležité  jednání.  Přijďte 
i vy tři.“

Linka oněměla.
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Po  několikerém  procítěném  sakra vběhl  John  do 
posilovny  a oznámil  novinu  Qhuinnovi  a Blayovi.  Oba 
náležitě  zkoprněli  a pak  se  všichni  tři  rozběhli  do 
Wrathovy pracovny,  ačkoli  Johnovi přátelé  měli  na sobě 
cvičební oděv.

V králově bledě modré svatyni se už shromáždilo celé 
Bratrstvo  a svou  přítomností  potlačilo  všechno  decentní 
a křehké,  co  se  v salonku  nalézalo.  Rhage  se  opíral 
o krbovou  římsu  a rozbaloval  lízátko,  soudě  podle 
fialového  obalu  mělo  příchuť  hroznového  vína.  Vishous 
s Butchem trůnili na starožitné pohovce, jejíž tenké nohy 
dozajista  praskaly  pod  váhou  jejich  těl.  Wrath  seděl  za 
stolem.  Zsadist  postával  ve  vzdáleném  koutě,  paže 
založené na prsou, pohled upřený do středu místnosti.

John zavřel dveře a zůstal stát hned u nich. Stejně tak 
Qhuinn a Blay. Jako by v pracovně ani nebyli.

„Věci se mají takhle,“ začal Wrath a zvedl nohy na stůl 
plný papírů.  „Šéfové pěti  zakládajících  rodin jsou mrtví. 
Zbylí  příslušníci  glymery odjeli  do  bezpečných  domů 
rozptýlených  po  východním  pobřeží.  Konečný  počet 
mrtvých je poměrně vysoký. Ačkoli v naší historii už došlo 
k jednomu  či  dvěma  horším  masakrům,  tenhle  útok  má 
bezprecedentní význam.“

„Měli  odsud  vypadnout  rychlejc,“  zabručel  Vishous. 
„Ale ti pitomci si nedali říct.“

„To je pravda, ale čekal někdo z nás snad něco jiného? 
Teď  pravděpodobně  obdržíme  negativní  reakci  Rady 
urozených ve formě protestů vůči mé maličkosti.  Hádám, 
že  se  pokusí  vyvolat  občanskou  válku.  Dokud  dýchám, 
nemůže  být  králem nikdo  jiný,  ale  kralování  mi  můžou 
pěkně  znepříjemnit,  nemluvě  o důsledném házení  klacků 
pod nohy.“ Bratři začali trousit urážky na adresu glymery, 
ale Wrath zvedl ruku, aby je umlčel. „Nám nahrává fakt, že 
mají  organizační  problémy,  díky  nimž  získáme  náskok. 
V souladu se stanovami musí Rada sídlit tady v Caldwellu, 
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kde  bude  pořádat  svá  pravidelná  jednání.  To  pravidlo 
vzniklo před dvěma sty lety jako opatření proti případnému 
přesunu moci jinam. Protože všichni členové Rady opustili 
město  a podle  stanov  z roku  1790,  kdy  neexistovalo 
konferenční  volání,  nemůžou uskutečnit  schůzi,  při  které 
by  stanovy změnili  nebo  zvolili  nového  předsedu  Rady, 
aniž se uráčí byť jen na jeden večer přijet do Caldwellu. 
Kvůli všem těm ztrátám chvilku potrvá, než se rozhýbou, 
nicméně jde o týdny, ne o měsíce.“

Rhage  kousl  do  lízátka;  křupnutí  se  ostře  neslo 
místností.  „Máme  představu  o tom,  které  domy  nebyly 
zasaženy?“

Wrath ukázal ke kraji stolu. „Pro každého jsem obstaral 
kopii.“

Rhage přistoupil blíž, vzal stoh papírů a rozdal je. Po 
jednom obdrželi dokonce i Qhuinn, John a Blay.

John se zadíval na sloupce. V prvním bylo jméno, ve 
druhém adresa, ve třetím odhadovaný počet členů rodiny 
a služebnictva  v domácnosti.  Údaj  ve  čtvrtém  sděloval 
přibližnou  hodnotu  majetku,  stanovenou  na  základě 
daňového seznamu.  Šestý informoval  o tom, zda dotyčná 
rodina  opustila  Caldwell  a jestli  došlo  či  nedošlo 
k rabování jejího sídla.

„Chci, abyste si rozdělil seznam těch, co se nám zatím 
neozvali,“ pokračoval Wrath. „Pokud bude někdo v domě, 
vyžeňte ho, i kdybyste ho měli vytáhnout ven za uši. Johne, 
ty a Qhuinn půjdete se Zsadistem. Blay s Rhagem. Nějaké 
dotazy?“

John se kdovíproč zadíval na ohavné avokádově zelené 
křeslo za Wrathovým stolem. Patří Tohrovi.

Nebo spíš patřilo.
Přál  si,  aby  ho  Tohr  viděl  se  seznamem  v ruce, 

odhodlaného bránit upíří rod.
„Dobrá,“  přikývl  Wrath.  „Teď  zmizte  a dejte  se  do 

práce.“
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V Chrámu odloučených  písařek  na  Druhé straně  Cormia 
srolovala  svitek,  na  nějž  črtala  návrhy  obydlí  a budov, 
a položila ho na zem vedle stoličky. Nevěděla, co s ním má 
provést.  Možná  ho  spálí.  Ve  Svatyni  odpadkové  koše 
nejsou.

Když  pohnula  miskou  s vodou  ze  Stvořitelčiny 
posvátné kašny, vzpomněla si na tu, kterou jí přinesl Fritz 
s namočeným hrachem. Tahle zábava už jí začínala chybět. 
Chybí jí i starý komorník. Chybí jí…

Primal.
Uchopila  misku  do  dlaní  a začala  třít  křišťál.  Co 

nevidět  se  na  hladině  zrcadlící  světlo  svíček  vytvořily 
drobné  vlnky.  Teplo  Cormiiných  rukou  spolu  s mírnými 
pohyby vyvolalo víření a po chvíli se na zčeřeném povrchu 
objevil obraz toho, koho toužila vidět. Jakmile byl  výjev 
dostatečně  jasný,  Cormia  přestala  rozechvívat  vodu 
a počkala, až se hladina utiší, aby mohla sledovat a potom 
i popsat, co vidí.

Primal měl na sobě to samé oblečení jako onu noc, kdy 
se s ní setkal na vrcholu hlavního schodiště a prohlížel si ji, 
jako by ji neviděl celý týden. Nebyl však v sídle Bratrstva. 
Běžel chodbou kropenatou stříkanci krve a otisky černých 
podrážek.  Po  obou  stranách  ji  lemovala  bezvládná  těla 
upírů, kteří ještě před několika okamžiky žili.

Dívala  se,  jak  Primal  shromažďuje  skupinku 
vyděšených mužů a žen a vede je do místnosti se zásobami 
zdravotnického  materiálu.  Viděla  jeho  tvář,  když  je 
zamykal  uvnitř.  Zračila  se  v ní  směsice  smutku,  hrůzy 
a hněvu.

Spěchal,  aby  je  zachránil,  našel  cestu  do  bezpečí 
a postaral se o ně.

Když  se  scéna  rozostřila,  Cormia  zase  objala  misku 
dlaněmi. Teď, když viděla, co se seběhlo, mohla to kdykoli 
znovu  vyvolat.  A tak  ještě  jednou  sledovala,  co  Primal 
dělá. A pak do třetice.
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Bylo to jako filmy, na něž se dívala na opačné straně, 
až na to, že tohle je skutečnost. Minulost, která se opravdu 
odehrála, ne nějaká smyšlená přítomnost.

Nato  spatřila  další  scény  spojené  s Primalem, 
s Bratrstvem  a celým  jejich  druhem.  Následky  hrůzného 
vraždění,  mrtvá  těla  v přepychových  domech…  tolik 
mrtvých,  že  tomu  nebyla  schopná  porozumět.  Jeden  po 
druhém se objevovaly obličeje těch, které pobili  bezduší. 
Následně  mohla  vidět  bratry  v boji.  Je  jich  tak  zoufale 
málo,  že do války byli  předčasně povoláni John, Qhuinn 
a Blaylock.

Jestli to takhle půjde dál, bezduší zvítězí…
Zamračila se a sklonila se blíž nad misku.
Na hladině se jí zjevil světlovlasý bezduchý. Barva jeho 

vlasů nebyla neobvyklá, ale tenhle zabiják měl… špičáky.
Vtom  někdo  zaklepal  na  dveře.  Trhla  sebou  a obraz 

v misce se rozplynul.
Za dveřmi se ozval tlumený hlas. „Sestřičko?“
Byla to Selena, předešlá odloučená písařka.
„Zdravím tě,“ zavolala Cormia.
„Nesu  ti  jídlo,  sestro,“  oznámila  Vyvolená.  Vzápětí 

Cormia uslyšela šoupání podnosu, postrčeného otvorem ve 
dveřích. „Nech si chutnat.“

„Děkuji.“
„Máš nějaké přání?“
„Ne. Děkuji ti.“
„Vrátím se pro podnos.“ Vzrušení zvýšilo Selenin hlas 

přinejmenším o oktávu. „Po jeho příchodu.“
Cormia sklonila hlavu, ale vzápětí si uvědomila, že ji 

sestra nevidí. „Jak si přeješ.“
Vyvolená  odešla,  nepochybně  aby  se  připravila  pro 

Primala.
Cormia se nachýlila nad stůl a místo do misky upřela 

zrak na křišťál. Jak je křehká, pomyslela si, jaké má slabé 
stěny. Jen dno je zesílené a těžké. A okraj ostrý jako břit.

484



Nevěděla,  jak  dlouho  tam  seděla.  Ale  nakonec  se 
vymanila  z otupělého transu  a přinutila  se  uchopit  misku 
do dlaní.

Když se na povrchu zase objevil Primal, nepřekvapilo ji 
to –

Zato ji to k smrti vyděsilo.
Ležel  v bezvědomí  na  mramorové  podlaze  vedle 

záchodové  mísy.  Když  vyskočila  a chystala  se  udělat 
něco… cokoli, obraz se změnil. Primal odpočíval v bledě 
levandulové posteli.

Otočil  hlavu,  zadíval  se  z vody  přímo  na  ni  a řekl: 
„Cormie?“

Nejdražší Stvořitelko… Jeho hlas jí vehnal slzy do očí.
„Cormie?“
Vyskočila na nohy. Primal stál ve dveřích chrámu, celý 

v bílém, kolem krku medailon značící jeho postavení.
„Vskutku…“ Víc ze sebe nevypravila.  Nejradši by se 

k němu  rozběhla,  objala  ho  a přitiskla  k sobě.  Viděla  ho 
mrtvého. Viděla ho, jak…

„Proč  jsi  tady?“  zeptal  se  a rozhlédl  se  po  holé 
místnosti. „Úplně sama?“

„Jsem odloučená.“ Odkašlala si. „Upozornila jsem tě na 
to.“

„Takže tady nemám co dělat?“
„Jsi Primal. Můžeš být, kde chceš.“
Zatímco  obcházel  místnost,  Cormii  se  kupily  v hlavě 

otázky, jež neměla právo položit.
Obrátil se k ní. „Nikdo jiný sem nesmí?“
„Ne. Jen pokud se některá z mých sester stane rovněž 

odloučenou písařkou. S mým souhlasem sem smí vkročit 
Directrix.“

„Proč je odloučení nezbytné?“
„Kromě  zaznamenávání  všeobecné  historie  našeho 

druhu… vím o záležitostech, jež chce Stvořitelka uchovat 
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v tajnosti.“ Když Primal přimhouřil žluté oči, věděla, co si 
myslí. „Ano, viděla jsem, co jsi udělal. V té koupelně.“

Nadávka,  kterou  vyhrkl,  vynesla  ozvěna  k vysokému 
bílému stropu.

„Jsi v pořádku?“ zeptala se.
„Ano.  Jsem v pořádku.“  Zkřížil  paže  na  hrudi.  „A ty 

tady budeš v pořádku? O samotě?“
„Vymínila jsem si to.“
Díval se na ni. Dlouze a upřeně. Jeho výraz prozrazoval 

hluboký zármutek, bolest a lítost.
„Neublížil jsi mi,“ ujistila ho. „Když jsme byli  spolu, 

neublížils  mi.  Vím,  že  si  myslíš,  že  ano.  Ale  není  to 
pravda.“

„Kéž by bylo všechno jinak.“
Cormia  se  nevesele  zasmála  a žertem  poznamenala: 

„Jsi Primal. Změň to.“
„Milosti?“ V otevřených dveřích stanula Directrix,  ve 

tváři zmatek. „Co tu pohledáváš?“
„Přišel jsem za Cormií.“
„Aha.  Ale…“  Amalya  potřásla  hlavou,  jako  by  si 

vzpomněla, že Primal může přijít, kam se mu zlíbí, a vidět, 
kohokoli zachce. Jako by se výraz odloučení vztahoval na 
všechny kromě něj. „Ale ovšem, Milosti. Hm… Vyvolená 
Layla je pro tebe připravená a čeká v tvém chrámu.“

Cormia  sklopila  oči  na  misku  před  sebou.  Protože 
Vyvolené mají  tady na druhé straně velmi krátké období 
plodnosti, Layla je buď plodná, nebo v nejbližší době bude. 
A ona bude brzy nucena zaznamenat  na pergamen  první 
těhotenství.

„Je čas jít,“ dodala a vzhlédla k Primalovi.
Jeho oči se vpíjely do jejích. „Cormie –“
„Milosti?“ přerušila ho Directrix.
Aniž se ohlédl, příkře jí odpověděl: „Přijdu tam, až se 

mi samotnému bude chtít.“
„Ach, odpusť, Milosti. Neměla jsem v úmyslu –“
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„Nic se nestalo,“ řekl. „Vyřiď jí… že přijdu.“
Directrix se spěšně uklonila a zavřela dveře.
Primal  upřel  pohled  na  Cormii.  Pak  k ní  vykročil 

s vážným výrazem ve tváři.
Když  před  ní  padl  na  kolena,  vyplašila  se.  „Milosti, 

neměl bys –“
„Jsem  Phury.  Říkej  mi  tak.  Už  nikdy  mě  neoslovuj 

‚Milosti‘  nebo ‚Primale‘.  Od téhle chvíle budeš používat 
mé pravé jméno.“

„Ale –“
„Žádné ale.“
Cormia  zavrtěla  hlavou.  „Tak  dobře.  Ale  neměl  bys 

klečet. Nikdy.“
„Před tebou bych měl jenom klečet.“ Zlehka jí položil 

ruce  na  paže.  „Před  tebou…  bych  měl  mít  vždycky 
skloněnou hlavu.“ Pohledem přelétl její vlasy a tvář.

„Cormie, musím ti něco říct.“
Zadívala  se  mu  do  očí.  Nic  podobného  v životě 

nespatřila:  byly  hypnotické  a měly  barvu  citrínu 
prozářeného ohněm. „Ano?“

„Miluju tě.“
Sevřelo se jí srdce. „Cože?“
„Miluju  tě.“  Zavrtěl  hlavou,  dosedl  na  zem a zkřížil 

nohy pod sebou. „Kristepane… Všechno jsem pokazil. Ale 
miluju tě.  Chtěl  jsem, abys to věděla,  protože… Zkrátka 
protože na tom záleží a protože to znamená, že nemůžu být 
s ostatními  Vyvolenými.  Nemůžu  s nimi  ležet,  Cormie. 
Buď s tebou, nebo s žádnou.“

Srdce  jí  zpívalo.  Na zlomek  vteřiny se  jí  zatřepetalo 
v hrudi,  nadnášené  poryvy  radosti.  Přesně  po  tomhle 
toužila, po tomhle vyznání, po téhle skutečnosti –

Jásavá radost pohasla stejně rychle, jak vzplanula.
Vzpomněla  si  na  obrazy  padlých,  zmučených, 

nemilosrdně  zavražděných.  A na to,  že zbyli  pouze čtyři 
bratři, kteří mohou zasáhnout do boje. Jenom čtyři.
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Před několika staletími jich byly desítky.
Zadívala se na misku na stole, pak na psací brko, jež 

zatím použila jen ke kresbě plánů budov. Existuje reálná 
možnost,  že  v nepříliš  vzdálené  budoucnosti  nebude  mít 
o čem psát.

„Musíš jít  za ní,  za Laylou,“  prohlásila  bezvýrazným 
tónem. „Musíš se k nim vrátit.“

„Copak jsi neslyšela, co jsem ti řekl?“
„Slyšela.  Ale tohle je důležitější  než já a ty.“  Vstala, 

protože  kdyby  se  nehýbala,  zešílela  by.  „Už  nejsem 
Vyvolenou, alespoň ne srdcem. Ale viděla jsem, co se děje. 
Takhle náš druh nepřežije.“

Primal si promnul oči. „Ale já chci tebe.“
„Já vím.“
„Když budu s ostatními, smíříš se s tím? Já nejspíš ne.“
„Obávám se, že… ani já ne. Proto jsem zvolila tohle.“ 

Mávla paží po místnosti. „Tady budu mít klid.“
„Smím tě navštěvovat?“
„Jsi  Primal.  Můžeš  cokoli.“  Zastavila  se  u jedné  ze 

svíček. Upřela zrak do plamene a zeptala se ho: „Proč jsi to 
udělal?“

„Proč jsem se stal Primalem? No –“
„Ne. Myslím to v koupelně. Málem jsi zemřel.“ Když 

se  nedočkala  odpovědi,  otočila  se  k němu.  „Chci  vědět 
proč.“

Rozhostilo  se  ticho.  Pak  řekl:  „Jsem  závislý  na 
drogách.“

„Závislý?“
„Ano.  Jsem důkazem toho,  že  i když  někdo  pochází 

z urozeného rodu a má peníze i postavení, pořád může být 
drogově závislý. Feťák.“ Jeho žluté oči byly průzračné jako 
křišťál. „Pravda je taková, že chci být čestný muž a slíbit 
ti,  že  s tím přestanu,  ale  nejsem si  tím jistý.  Nasliboval 
jsem toho spoustu sám sobě i druhým. Můj slib už nemá 
váhu u nikoho. Ani u mě samotného.“
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Jeho slib…
Vzpomněla  si,  že  na  něj  čeká  Layla,  čekají  na  něj 

Vyvolené. Čeká na něj celá jejich rasa. Všichni čekají jen 
a jen na něj.

„Phury… Můj nejdražší a nejmilovanější Phury, dostůj 
tedy aspoň jednomu svému slibu. Jdi za Laylou a svaž se 
s ní.  Zajisti nám dějiny,  jež budeme moci psát a prožívat 
a v nichž  se  nám  bude  dařit.  Buď  mužnou  silou  celého 
našeho druhu, jak ses k tomu zavázal.“ Když otevřel ústa, 
gestem ruky ho zarazila. „Dobře víš, že tak je to správně. 
Víš, že mám pravdu.“

Po napjaté chvilce Phury vstal.  Byl  bledý a roucho si 
upravil  rozechvělýma  rukama.  „Chci,  abys  věděla,  že… 
když budu s jinou, ty budeš v mém srdci.“

Zavřela  oči.  Celý  život  se  učila  dělit  se  o všechno 
s ostatními, ale nechat Phuryho jít za jinou ženou bylo jako 
hodit na zem drahocenný předmět a rozdupat ho na prach.

„Odejdi  v míru,“  řekla  tiše.  „A vrať  se  v témž 
rozpoložení.  I když  nemůžu  být  s tebou,  tvou společnost 
nikdy neodmítnu.“

Phury stoupal po pahorku k Primalovu chrámu a měl nohy 
jako z olova. Nadto omotané řetězy a ostnatým drátem.

Chodidlo  a kotník  nohy  z masa  a kostí  měl  nejen 
svázané a těžké, ale pálily ho, jako by byly ponořené do 
kyseliny.  Nikdy by ho nenapadlo, že bude za ztrátu části 
druhé nohy vděčný. Už takhle je to k nevydržení.

Dvoukřídlé  dveře  do chrámu byly  zavřené,  a když  je 
otevřel, ucítil vůni bylin a květů. Vešel a stanul v hale. Za 
ní, v hlavní místnosti, vytušil Laylu. Věděl, že bude stejně 
jako  kdysi  Cormia  ležet  na  posteli  pod  bílým  plátnem 
zavěšeným  u stropu  a spadajícím  k jejímu  hrdlu,  aby  jí 
bylo vidět pouze tělo.

Díval  se  na  schody  z bílého  mramoru  vedoucí  ke 
zřasenému  závěsu,  který  bude  muset  odhrnout,  aby  se 
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dostal k Layle. Stupně byly tři. Tři stupínky nahoru a pak 
se ocitne v otevřené místnosti.

Phury se otočil a posadil se na nízké schody.
V hlavě měl zvláštní pocit, pravděpodobně proto, že si 

už dobrých dvanáct hodin nezapálil. Je to zvláštní vjem… 
ale  nezvykle  nezakalený.  Proboha,  opravdu  je  zcela  při 
smyslech.  Vedlejším  projevem  zjitřeného  vnímání  byl 
neznámý  vnitřní  hlas,  který  k němu  promlouval.  Nový 
a jiný, který už nepatřil čaroději.

Byl  to…  jeho  vlastní  hlas.  Už  ani  nevěděl,  kdy  ho 
slyšel naposledy, proto ho málem nepoznal.

To není správné.
Trhl  sebou  a promnul  si  lýtko  z masa  a kostí.  Pálení 

jako  by  stoupalo  z kotníku,  ale  po  masáži  svalů  trochu 
polevilo.

To není správné.
Nemohl než souhlasit. Celý život žil pro druhé. Pro své 

dvojče.  Pro  Bratrstvo.  Pro  svůj  druh.  A ta  anabáze 
s Primalem patří do stejné kategorie. Celý život se snažil 
být hrdinou, a teď obětuje nejen sám sebe, ale i Cormii.

Vzpomněl  si,  jak  je  sama  v té  neosobní  místnosti, 
s miskami  a psacími  brky a zásobami  pergamenu.  Pak si 
její horké tělo plné života a síly vybavil ve své náruči.

Kdepak, prohlásil jeho vnitřní hlas. Tohle neudělám.
„Já  to  neudělám,“  řekl  nahlas  a promasíroval  si  obě 

stehna.
„Milosti?“ ozval se Laylin hlas za závěsem.
Chtěl  jí  odpovědět,  když  vtom  se  mu  palčivý  pocit 

prohnal  celým tělem.  Zachvátil  ho,  stravoval  ho  zaživa, 
zakusoval  se do každičkého svalu,  do každé kosti.  Když 
mu žaludek sevřela prudká křeč, podepřel se třesoucími se 
pažemi, aby se neskácel naznak.

V hrdle  mu  zurčel  přidušený  zvuk  a musel  vynaložit 
všechny síly, aby se vůbec dokázal nadechnout.

„Milosti?“ Laylin hlas zněl ustaraně – a mnohem blíž.
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Odpovědět jí však nedokázal. Z ničeho nic ho zaplavil 
krutý chlad, který ho prostupoval jakoby zvenku do nitra, 
a spolu s ním se šířila ostrá bolest.

Co se to…
No  ovšem.  Abstinenční  příznaky,  pomyslel  si. 

Zpropadenej  absťák. Protože poprvé za dvě stě let  chybí 
jeho organismu červený kouř.

Věděl,  že  má  dvě  možnosti.  Buď  se  odhmotní  na 
opačnou stranu, najde jiného dealera než Rehvenge a bude 
pokračovat  v tom,  co  dělal  doposud.  Anebo  spolkne 
zatraceně hořkou pilulku.

A přestane.
V duchu  zahlédl  přízrak  čaroděje  stojícího  v popředí 

pustiny. Příteli, ty víš, že to nedokážeš. Víš to. Tak proč se  
vůbec snažíš?

Phurymu  se  zvedl  žaludek.  Najednou  měl  pocit,  že 
umře. Na férovku.

Stačí, když se vrátíš zpátky a obstaráš si, co potřebuješ.  
Uleví se ti, jen co zažehneš zapalovač. Přísahám. Hned ti  
bude líp.

Třes byl tak intenzivní, že se Phurymu rozjektaly zuby 
jako kostky ledu ve sklenici.

Můžeš tomu zabránit. Stačí si zapálit.
„Už jednou jsi mi lhal. Řekl jsi, že se tě zbavím, ale ty 

jsi pořád tady.“
Co změní mezi přáteli jedna drobná, nevinná lež?
Phury si vzpomněl na koupelnu v levandulové ložnici 

a na to, co tam udělal. „Všechno.“
Jak  se  čaroděj  rozlítil  a Phury  se  rozklepal  jako 

otloukaný  v máselnici,  natáhl  nohy,  lehl  si  na  chladný 
mramor v hale a připravil se na nadcházející zápas.

„Do háje,“ procedil mezi zuby, když se podvolil náporu 
další abstinenční vlny. „Tohle bude zatraceně nepříjemný.“
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Kapitola čtyřicátá šestá

ohn a Qhuinn kráčeli  pár metrů za Zsadistem směrem 
k přízemnímu  modernímu  domu,  který  byl  šestou 

adresou  na  seznamu  míst,  na  něž  bezduší dosud 
nezaútočili.  Trojice se zastavila  ve stínech stromů u paty 
trávníku.

J

Johnovi  bezděčně  naskočila  husí  kůže.  Rozlehlá 
elegantní budova se nápadně podobala té, kde nalezl svůj 
první skutečný domov a strávil v něm žalostně krátký čas 
s Tohrem a Wellsií.

Zsadist  se  ohlédl  přes  rameno:  „Chceš  počkat  tady, 
Johne?“

Když John přisvědčil, bratr dodal: „Myslel jsem si to. 
Taky  z toho  mám  nepříjemnej  pocit.  Qhuinne,  zůstaň 
s ním.“

Zsadist  zkontroloval  dveře  a okna  topící  se  ve  tmě. 
Když zmizel za domem, Qhuinn se otočil k Johnovi.

„Proč z toho máš divnej pocit?“
John  pokrčil  rameny.  Kdysi  jsem  v podobným  domě 

bydlel.
„Jako člověk ses asi neměl špatně.“
To bylo až pak.
„Aha. Myslíš… Jasně.“
Dům  musel  postavit  týž  architekt,  protože  průčelí 

a rozvržení místností bylo v podstatě stejné. Při pohledu do 
oken si John vzpomněl na svou ložnici. Měla tmavě modré 
stěny,  ale  soudobé linie  a posuvné skleněné dveře.  Šatní 
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skříň byla po jeho příchodu prázdná, ale postupně se plnila 
prvním novým oblečením, které kdy měl.

Zaútočily  na  něj  vzpomínky.  Vzpomínky  na  první 
večeři,  k níž  ho pozval  Tohr a Wellsie.  Byly to mexické 
pokrmy. Wellsie přinesla na stůl velké talíře s enchiladami 
a quesadillami.  Tenkrát  byl  John  těsně  před  proměnou 
a měl velmi choulostivý žaludek. Vybavilo se mu, že byl 
natolik  ochromený,  že  do  sebe  nemohl  vpravit  jediné 
sousto a jídlo jen postrkoval vidličkou po talíři.

Ale pak před něj Wellsie postavila misku rýžové kaše 
se zázvorovou omáčkou.

Když  si  zase  sedla,  přemohl  ho  příval  emocí 
a rozvzlykal se z vděčnosti za to, že o něj někdo konečně 
projevil opravdový zájem. Potom, co si celý život připadal 
jiný než  všichni  ostatní,  mu  osud zčistajasna  nastrčil  do 
cesty někoho, kdo věděl, co potřebuje, a byl ochoten mu to 
poskytnout.

Od toho přece rodiče jsou, je to tak? Znají vás lépe než 
vy sami sebe a postarají  se o vás, když vy to z nějakého 
důvodu nedokážete.

Zsadist  se  brzy vrátil.  „Dům je  prázdný a nedotčený. 
Kam se podíváme teď?“

Qhuinn nahlédl do seznamu. „Easterly Court číslo čtyři 
sta dvacet pět –“

Zsadistovi tiše zazvonil mobil. Při pohledu na číslo se 
zakabonil a přiložil si telefon k uchu. „Co se děje, Rehve?“

Johnův pohled znovu zabloudil k domu, ale vzápětí se 
stočil k Zsadistovi. „Cože?“ zvolal bratr. „Děláš si legraci? 
Kde  ho  našli?“  Následovala  dlouhá  odmlka.  „To  myslíš 
vážně?  Víš  to  jistě?  Úplně  na  beton?“  Když  Z hovor 
ukončil, upřel oči na mobil ve své ruce. „Musím se vrátit. 
Hned. Sakra práce…“

Co se stalo? zeptal se John.
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„Zvládnete další tři adresy sami?“ John přikývl a bratr 
k němu  vyslal  zvláštní  pohled.  „Měj  mobil  po  ruce, 
chlapče. Rozumíš?“

John znovu přikývl a Zsadist zmizel.
„Fajn. Ať je to cokoli, nejspíš nám do toho nic není.“ 

Qhuinn  složil  list  papíru  a vsunul  ho  do  zadní  kapsy 
džínsů. „Vyrazíme?“

John se obrátil k domu. Po chvíli naznačil: Mrzí mě, žes  
ztratil rodiče.

Qhuinn si dal s odpovědí načas. „Děkuju.“
Mně ti moji moc chybí.
„Já myslel, že jsi sirotek.“
Chvíli jsem nebyl.
Nastalo  ticho.  Pak  Qhuinn  řekl:  „Jdeme,  Johne. 

Vypadneme odsud. Musíme pokračovat.“
John se na moment zamyslel.  Nebude ti vadit, když se  

zastavíme ještě někde jinde? Není to daleko.
„Vůbec ne. Kde?“
Chci se mrknout do Lashova domu.
„Proč?“
Nevím. Možná chci vědět, kde to všechno začalo. A rád 

bych se podíval do jeho ložnice.
„A jak se dostaneme dovnitř?“
Jestli  rolety  pořád  ovládá  časový  spínač,  budou  

zvednuté a my se můžeme dematerializovat oknem.
„Hm… Tak jo. Když po tom mermomocí toužíš…“
Odhmotnili  se  na  trávník  z boku  tudorovského  sídla. 

Rolety  byly  nahoře,  a tak  se  vmžiku  ocitli  v obývacím 
pokoji.

Puch byl  tak  silný,  až  měl  John dojem,  jako by mu 
někdo  tím  strašlivým  smradem  vytřel  sliznici  v hrdle 
a v nose.

Zakryl si ústa a rozkašlal se.
„Do  háje,“  ucedil  Qhuinn  a provedl  totéž  ochranné 

opatření.

494



Sklopili oči na podlahu. Všude po koberci a na pohovce 
byly nahnědlé skvrny od zaschlé krve.

Sledovali stopy do vstupní haly.
„Proboha…“
John  zvedl  hlavu.  Elegantně  klenutým  vstupem  do 

jídelny  se  mu  nabídl  výjev  jako  z béčkového  hororu. 
Mrtvoly  Lashových  rodičů  seděly  na  židlích  u skvostně 
prostřeného  stolu.  Jejich  kůže  měla  barvu  světle  šedého 
neleštěného  mramoru,  vybrané  oblečení  připomínalo 
špinavé hadry potřísněné hnědými fleky.

Kolem poletovala hejna much.
„Ty zabijáci jsou vážně úchylové.“
John polkl  žaludeční  šťávy,  jež  mu stoupaly  hrdlem, 

a vykročil k jídelně.
„Do háje, copak to potřebuješ vidět zblízka?“
John  vešel  do  místnosti,  ignoroval  celek  a snažil  se 

soustředit  na detaily.  Na okraji  talíře  s pečeným kuřetem 
uviděl krvavé otisky.

Vrah naservíroval jídlo na stůl, pravděpodobně potom, 
co usadil těla na židli.

Jdeme do Lashova pokoje.
Jak stoupali po schodech, zmocnil se Johna strašidelný 

pocit:  jsou  v domě  sami,  a přesto  mají  společnost.  Díky 
mrtvým  dlelo  ve  vzduchu  cosi  podobného  zvuku.  Puch 
neodbytně provázel Johna a Qhuinna až na první podlaží.

„Lash  měl  ložnici  ve  druhým  patře,“  poznamenal 
Qhuinn, když stanuli na horním odpočívadle.

Vešli  do  Lashova  pokoje.  Vypadal  jako  každý  jiný. 
Postel. Psací stůl, stereopřehrávač, počítač, televizor.

Prádelník.
John  k němu  zamířil  a zjistil,  že  na  zásuvce  jsou 

nahnědlé  otisky  prstů.  Tyhle  byly  rozmazané,  proto  se 
nedalo určit, zda mají běžnou kresbu nebo ne. Vzal ze židle 
špinavou  košili,  pomocí  níž  šuplík  vysunul.  Viděl  to 
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v televizních  krimiseriálech.  Uvnitř  našel  další 
nerozlišitelné šmouhy.

Vtom mu poskočilo srdce. Naklonil se blíž. Na okraji 
kazety  od  náramkových  hodinek  se  skvěl  zcela  zřetelný 
otisk.

Zahvízdal,  aby upoutal Qhuinna.  Zanechávají bezduší 
otisky prstů?

„Když se dotknou hladkýho povrchu, tak jo.“
Myslím  regulérní  otisky  prstů.  Ne  bez  kresby,  ale  

takový ty s liniemi na bříškách.
„Jasně,“ přitakal Qhuinn. „Cos našel?“
John  ukázal  na  kazetu.  Na  víku  byl  dokonalý  otisk 

palce bez rozeznatelných brázd, jaký by zanechal upír.
Nemyslíš, že mohli –
„Ne.  V žádným  případě.  Upíra  ještě  nikdy 

nepřeměnili.“
John vyndal  mobil  a kazetu vyfotografoval.  Pak si  to 

rozmyslel, vzal ji a vsunul si ji do kapsy bundy.
„Skončili  jsme?“ zeptal se Qhuinn. „Udělej mi radost 

a řekni, že jo.“
Jen… John  zaváhal.  Potřebuju  se  tady  ještě  chvilku  

zdržet.
„Jak chceš.  Ale já se zatím porozhlídnu po ostatních 

ložnicích. Tady se jaksi nemůžu dýl zdržet.“
John  přikývl.  Po  Qhuinnově  odchodu  ho  zaplavily 

výčitky. Možná od něho bylo kruté, že ho nutil jít s ním.
Všechno je to zatraceně divný. Rozhlédl se kolem. Měl 

pocit, jako by byl Lash pořád naživu.

Na opačném konci  města  se  dýchavičně  šinul  po  silnici 
focus s Lashem za volantem. To auto je příšerná rachotina, 
pomyslel  si.  Ačkoli  se pohybují  v běžném předměstském 
provozu, všichni je předjíždějí.  Poslední tři  dny to až na 
výjimky jde od desíti k pěti.

„Potřebujeme lepší káru.“
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Pan  D  na  místě  spolujezdce  si  kontroloval  pistoli 
a štíhlými prsty se zalíbením přejížděl po její hlavni. „Jo… 
k tomu mám drobnou poznámku.“

„Jakou?“
„Budeme  muset  počkat,  až  přijdou  prachy  z prodeje 

těch vyrabovaných věcí.“
„A proč jako?“
„Našel jsem výpisy z účtů,  co měl  na starost  minulej 

velitel  bezduchých.  Ten  pan  X.  Našel  jsem  je  u něj 
v horský chatě. Není na nich skoro nic.“

„Upřesni ‚skoro nic‘.“
„V zásadě  jsou  všechny  prachy  pryč.  Nevím,  kam 

zmizely, a nevím, kdo to má na svědomí, ale zbylo nám jen 
pět tisíc babek.“

„Pět  tisíc?  Děláš  si  srandu?“  Lash  ubral  plyn.  Auto 
sebou cuklo.

Došly prachy? Co je to za nepořádek? On je něco jako 
Vládce  temnot,  ne?  A jeho  vojsko  má  cenu  pěti  tisíc 
dolarů?

„Do háje… Potřebuju zajet do domu, kde jsem bydlel. 
S touhle  kraksnou  už  nikam  nejedu.“  Najednou  mu  ta 
nepěkná záležitost  s jeho „rodiči“  byla  dočista  ukradená. 
Potřebují  nové  auto,  a sice  okamžitě,  a v garáži 
tudorovského sídla stojí zbrusu nový mercedes. Dojede si 
pro něj a ode dneška se bude vozit jako král. A bez výčitek 
svědomí.

K čertu s celou jeho upíří minulostí.
Lash odbočil vpravo a zamířil  do čtvrti,  kde vyrůstal. 

Z ničeho nic se mu udělalo zle od žaludku. Naštěstí nemusí 
jít dovnitř, takže těla neuvidí, pokud jsou pořád tam, kde je 
nechal –

Sakra. Nejdřív si musí dojít pro klíče.
To přežije. Už dávno není malej kluk.
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Deset  minut  nato  zastavil  Lash  u garáží  za  domem 
a vystoupil.  „Odvez to  do  tý  venkovský chatrče.  Přijedu 
tam za tebou.“

„Určitě na vás nemám čekat?“
Lash  se  zamračil  a sklopil  oči  na  svou  ruku.  Prsten, 

který  dostal  onehdy v noci  od  Omegy,  se  začal  zahřívat 
a zářit.

„Vypadá to, že vás chce vidět váš otec,“ podotkl pan D 
a vystoupil z auta.

„Já vím.“ Do háje. „Jak to funguje?“
„Musíte  se  dostat  někam,  kde  budete  mít  soukromí. 

Zklidníte se a znehybníte a on buď přijde za váma anebo si 
vás vezme k sobě.“

Lash  vzhlédl  k sídlu  a usoudil,  že  tady  bude  mít 
soukromí  habaděj.  „Sejdeme  se  na  farmě.  A pak  mě 
odvezeš do tý chaty, kde jsi našel výpisy z účtů.“

„Rozkaz, pane.“ Pan D se dotkl krempy kovbojského 
klobouku a posadil se za volant.

Zatímco se focus sípavě vzdaloval po příjezdové cestě, 
Lash vešel do domu přes kuchyň. Uvnitř to příšerně páchlo 
oním nechutně nasládlým odérem smrti a rozkladu, a to tak 
silně, že smrad byl skoro hmatatelný.

To  je  jeho  práce.  To  on  má  na  svědomí  ty,  co  teď 
v tomhle noblesním domě hnijí a páchnou.

Vyndal telefon s úmyslem přivolat pana D, ale pak se 
váhavě  zadíval  na  prsten.  Zlatý  kroužek  žhnul  tak 
intenzivně, až bylo s podiven, že nemá prst na uhel.

Jeho otec. Jeho zploditel.
Ti mrtví tady nebyli jeho rodiče.
Zachoval se správně.
Lash  prošel  dveřmi  spíže  do  jídelny.  V záři  prstenu 

civěl na ty, jež považoval za své rodiče. Pravda se skrývá 
ve  lži,  je  to  tak?  Celý  život  musel  potlačovat  svou 
skutečnou povahu, tajit  zlo,  které mu sídlilo v duši.  Sem 
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tam  něco  z jeho  temné  stránky  vyplulo  na  povrch,  ale 
podstatu, která ho poháněla, musel zastírat.

Teď je volný.
Když  se  znovu  zadíval  na  mrtvého  muže  a mrtvou 

ženu,  najednou  necítil  vůbec  nic.  Jako  by  si  prohlížel 
plakáty  zdobící  předsálí  kina  a jeho  mozek  zpracovával 
obrazy s odpovídajícím rozrušením. Tedy s žádným.

Dotkl se psího řetězu na krku a zastyděl se za city, jež 
ho  vedly  k tomu,  aby  si  ho  nechal.  Byl  v pokušení  ho 
strhnout  z hrdla,  ale  neudělal  to.  Zvíře,  které  mu obojek 
připomíná, bylo silné, kruté a neohrožené.

Řetěz si nenechává ze sentimentu, ale jako symbol.
Bože, ten smrad je k nesnesení.
Lash vešel  do  haly  a dospěl  k závěru,  že  mramorová 

podlaha je k setkání s otcem stejně vhodná jako kterékoli 
jiné kulisy. Posadil se, složil nohy pod sebe… a v tu chvíli 
si připadal jako idiot. Zavřel oči. Nemohl se dočkat, až to 
bude mít za sebou a bude držet v ruce klíčky od –

Ticho  v domě  vystřídalo  hučení,  které  nepřicházelo 
z žádného určitého směru.

Otevřel  oči.  Přijde  jeho  otec  sem?  Nebo  ho  přenese 
jinam?

Z ničeho  nic  se  kolem  něj  zvířil  sloup  vzduchu 
a zkreslil  mu vidění.  Nebo spíš zkreslil  to,  co má kolem 
sebe.  I když  se  ocitl  ve  středu  víru,  byl  klidný 
a sebevědomý. Otec svému synovi neublíží. Zlo vykonává 
zlé skutky, ale krevní pouto mezi ním a jeho zploditelem 
znamená, že on, Lash, je vlastně Omega.

A Omega přece sám sobě neublíží.
Zlomek vteřiny předtím,  než měl  odsud zmizet  a kdy 

příval  vzduchu  i hukot  už  už  pohltily  jeho  hmotnou 
schránku, zvedl hlavu.

Na schodech před ním stál John Matthew.
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Kapitola čtyřicátá sedmá

estřičko,“ ozvalo se tiše za dveřmi chrámu.  „Sestro  
moje.“„S

Cormia  vzhlédla  od  pergamenu,  na  který  zapisovala 
výjevy, při nichž Primal zachraňuje civilisty. „Laylo?“

„Primal je nemocen. Volá tě.“
Cormii  vypadl  brk  z prstů  a snesl  se  ke  dveřím. 

Otevřela  a zahleděla  se  do  sestřina  bledého,  vyděšeného 
obličeje. „Nemocen?“

„Leží, chvěje se zimou. Vskutku, je mu velmi zle. Od 
chvíle,  co  jsem ho  odtáhla  ze  vstupní  síně,  kde  pozbyl 
vědomí, si nepřeje, abych mu jakkoli pomohla.“

Cormia zvedla kápi své řízy. „Ostatní –“
„Naše  sestry  obědvají.  Všechny  do  jedné.  Nikdo  tě 

neuvidí.“
Cormia vyběhla z Chrámu odloučených, ale oslepilo ji 

ostré  světlo  Svatyně.  Držela  se  Layly  za  ruku,  dokud si 
nezvykla  na  jas,  a pak  se  obě  rozběhly  k Primalovu 
chrámu.

Cormia  vklouzla  dovnitř  zlatými  dveřmi  a odhrnula 
závěs.

Primal  ležel  na  posteli,  na  sobě  jen  bílé  hedvábné 
kalhoty od posvátného oděvu. Kůži měl nezdravě zarudlou 
a lesklou potem.  Tělem,  jež  se  najednou zdálo  nesmírně 
křehké, mu zachvívaly prudké křeče.

„Cormie?“ řekl a zvedl třesoucí se paži.
Přistoupila  k němu  a stáhla  si  kápi.  „Jsem tady.“  Při 

zvuku  jejího  hlasu  k ní  natáhl  ruku,  a když  se  dotkla 
konečků jeho prstů, uklidnil se.
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Celý jen jen hořel.
„Co se stalo?“ zeptala se a posadila se vedle něj.
„M-m-m-slím, že j-je t-to ab-absťák.“
„Absťák?“
„U-už… n-neberu… ž-ž-žádné… d-d-rogy…“
Stěží rozuměla tomu, co jí říká, ale kdovíjak pochopila, 

že  mu  za  žádnou  cenu  nesmí  nabídnout,  že  mu  obstará 
jednu tu ručně ubalenou cigaretu, které vždycky kouřil.

„Mohu pro tebe udělat něco, co ti uleví?“ Když si olízl 
rozpraskané rty, zeptala se: „Chceš se napít vody?“

„Já  ji  přinesu,“  nabídla  se  Layla  a vykročila  k lázni. 
„Děkuji, sestro.“ Cormia se ohlédla. „Přines i pár ručníků, 
prosím.“

„Jistě.“
Když Layla zmizela za bílým závěsem na opačné straně 

místnosti,  Phury zavřel  oči  a hlavou na polštáři  házel  ze 
strany na stranu. Teď však mluvil relativně srozumitelně. 
„Zahrada…  zahrada  je  zaplevelená…  bože,  tolik 
břečťanu… je všude… zarostly jím i sochy.“

Sotva  se  Layla  vrátila  se  džbánem  vody,  miskou 
a několika bílými lněnými ručníky, Cormia jí poděkovala 
a dodala: „Teď nás, prosím, nech o samotě, sestro.“

Měla dojem, že blouznění se ještě zhorší a že si Phury 
určitě nepřeje, aby ho někdo v tomhle stavu viděl.

Layla se uklonila.  „Co mám sdělit  Vyvoleným, až se 
objevím u jídla?“

„Pověz jim,  že  Primal  odpočívá  po  vaší  souloži  a že 
žádá chvilku soukromí. Já se o něj postarám.“

„Kdy se mám vrátit?“
„Kdy začíná období spánku?“
„Po modlitbách Thideh.“
„Dobrá. Přijď, až se všechny ostatní sestry uloží. Pokud 

se  to  nezlepší,  budu  muset  dojít  na  opačnou  stranu  pro 
doktorku Jane, a ty zatím počkáš u něj.“

„Pro koho dojdeš?“
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„Pro léčitelku.  A teď jdi.  Vychval  přednosti  jeho těla 
a svou  spokojenost.  Snaž  se  být  co  nejpřesvědčivější.“ 
Cormia  odhrnula  Phurymu  vlasy  z čela.  „Čím  budeš 
hovořit nadšeněji, tím lépe pro něj.“

„Jak si přeješ. Vrátím se.“
Cormia  počkala,  až  sestra  odejde,  a pokusila  se  dát 

Phurymu  napít.  Byl  však  mimo  sebe  a nedokázal  se 
soustředit na to, co mu přikládá ke rtům. Postavila sklenici 
na zem, namočila ručník a přitiskla mu ho na tvář.

Otevřel horečnaté oči a upíral je na ni, zatímco ona mu 
otírala čelo. „Zahrada… je samý plevel,“ vyrazil  ze sebe 
úpěnlivě. „Všude je plevel.“

„Tiše…“ Znovu  namočila  ručník  ve  vodě.  „To  bude 
v pořádku.“

Phury  zoufale  vydechl  a zasténal.  „Ne.  Zarůstá  je… 
všechny. Sochy… už nejsou… nejsou.“

Děs v jeho žlutých očích jí zmrazil krev v žilách.  Má 
halucinace, jako by zešílel, ale ať vidí cokoli, pro něj je to 
skutečné. Byl čím dál rozrušenější, svíjel se a zmítal sebou 
na bělostných lůžkovinách.

„Břečťan…  Panebože,  už  je  u mě…  Mám  ho…  po 
celém těle –“

„Jen klid…“ Možná to sama nezvládne. Možná… Ale 
pokud  je  jediným  problémem  jeho  mysl,  pak – „Phury, 
poslouchej mě. Jestli všechno zarůstá břečťanem, vytrháme 
ho.“

Trochu  se  utišil  a zaostřil  pohled.  „My…  ho 
vytrháme?“

Vzpomněla  si  na  zahradníky,  které  vídala  na  druhé 
straně. „Ano. Zbavíme se ho.“

„Ne… nedokážeme to. Je silnější… Je –“
Sklonila se a přiblížila obličej těsně k jeho tváři. „Kdo 

to  tvrdí?“  Její  naléhavý  hlas  si  vynutil  jeho  pozornost. 
„Pověz mi, kde začneme.“

Když zavrtěl hlavou, uchopila jeho bradu do dlaně.
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„Kde začneme?“
Zamrkal.  „Nej…  Nejhůř  jsou  na  tom  sochy…  čtyř 

životních období…“
„Dobrá.  Nejdřív očistíme je.“ Snažila  se představit  si 

čtyři  stadia života… dětství,  jinošství, střední věk a stáří. 
„Začneme  tím  malým  chlapcem.  A jaké  použijeme 
nářadí?“

Phury zavřel oči. „Nůžky. Použijeme nůžky.“
„A co s nimi uděláme?“
„Břečťan… pokrývá celé  sochy.  Není… Už jim není 

vidět obličej. Dusí je… Nejsou volné. Nevidí…“ Tiše se 
rozplakal.  „Bože můj. Už nic nevidím. Nikdy jsem kvůli 
plevelu neviděl zahradu.“

„Utiš  se.  Poslouchej  mě – to  napravíme.  Společně  to 
dáme do pořádku.“ Cormia ho vzala za ruku a přitiskla si ji 
na rty.  „Máme nůžky.  A ten břečťan společně ostříháme. 
A začneme u sochy chlapce.“ Povzbudilo ji, když se Phury 
hluboce  nadechl,  jako  by  se  chystal  zahájit  namáhavou 
práci.  „Já  odtrhnu  břečťan  z obličeje  dítěte  a ty  ho 
odstřihneš. Vidíš mě?“

„Ano…“
„Vidíš sám sebe?“
„Ano.“
„Výborně. Teď ustřihni ten břečťan, který držím v ruce. 

Udělej to.“
„Ano… Udělám… Hotovo.“
„To,  co  jsi  ustřihl,  odhoď  na  zem  k našim  nohám.“ 

Znovu mu odhrnula vlasy z tváře. „Střihni znovu. A ještě 
jednou.“

„Ano.“
„A tenhle ustřihni taky.“
„Ano.“
„Už vidíš té soše do obličeje?“
„Ano… ano. Vidím tvář toho chlapce…“ Po líci se mu 

skutálela slza. „Vidím ji… Vidím v ní… sám sebe.“
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John  se  zastavil  na  schodišti  v Lashově  domě 
s přesvědčením, že duchařské ovzduší tudorovského sídla 
mu zkratovalo mozek.

Protože  ten,  kdo  tam  dole  sedí  na  mramorových 
dlaždicích se zkříženýma nohama a obklopený rozvlněnou 
mlhou, prostě nemůže být Lash.

Zatímco  se  pokoušel  odlišit  skutečnost  od  toho,  co 
jednoduše skutečné být nemůže, zalétla k němu intenzivní 
nasládlá  vůně kojeneckého zásypu,  která  málem zbarvila 
vzduch do růžova.  Pach smrti  ale nezastřela,  jen posílila 
strašlivý  smrad  zahnívající  organické  hmoty.  Johnovi 
konečně svitlo,  proč mu odér  bezduchých  vždycky zvedl 
žaludek: připomínal rozklad a zmar.

V tu chvíli Lash zvedl hlavu. Vypadal stejně ohromený 
jako John, ale rty mu postupně zkřivil úsměv.

Hučícím vírem vzduchu pronikl jeho hlas, jenž jako by 
přicházel z mnohem větší vzdálenosti, než jaká je od sebe 
doopravdy dělila.

„Nazdárek, Johnny.“ Smích byl dobře známý a zároveň 
neobvyklý a nesl se přízračnou ozvěnou.

John vytáhl pistoli, uchopil ji obouruč a zacílil na to, co 
spatřil před sebou.

„Brzo se zase uvidíme,“ ujistil ho Lash, který se zatím 
změnil ve svůj vlastní dvourozměrný obraz.

Jeho  postava  se  zamihotala  a pak  zmizela,  pohlcená 
sloupem zkrabaceného vzduchu.

John  sklonil  zbraň  a vrátil  ji  do  pouzdra.  Tak  se  to 
normálně dělá, když není na co střílet.

„Johne?“  Na  schodech  za  Johnovými  zády  zadusaly 
Qhuinnovy boty. „Co tady, sakra, děláš?“

Nevím… zdálo se mi, že jsem viděl…
„Koho?“
Lashe.  Přímo  tamhle  dole.  Teda…  měl  jsem takovej  

dojem.
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„Zůstaň tady.“ Qhuinn tasil pistoli, seběhl po schodech 
a rychle prohledal první patro.

John pomalu sešel do vstupní haly. Určitě Lashe viděl. 
Nebo ne?

Qhuinn  se  k němu  připojil.  „Nikde  nic.  Vrátíme  se 
domů. Vypadáš přejetej. Jedl jsi dneska něco? A kdy ses 
naposled pořádně vyspal?“

Nevím…
„Tím se to vysvětluje. Jdeme.“
Byl bych přísahal…
„Povídám jdeme!“
Sotva  se  dematerializovali  zpátky  na  nádvoří  před 

sídlem,  John dospěl  k závěru,  že  jeho přítel  má  pravdu. 
Měl by se najíst a –

Dovnitř  ale nedošli.  Sotva se objevili,  z hlavních vrat 
sídla  se  jeden  po  druhém  vyhrnuli  bratři.  Všichni 
dohromady  měli  tolik  zbraní  jako  plně  vystrojená 
domobrana.

Zpoza  panoramatických  brýlí  upřel  Wrath  na  Johna 
a Qhuinna  přísný  pohled.  „Vy dva  nastupte  do  escalade 
s Rhagem a Blayem. Nepotřebujete náboje?“

Když oba zavrtěli  hlavou, král se spolu s Vishousem, 
Butchem a Zsadistem odhmotnil.

Poté,  co  nasedli  do  SUV a Blay  se  uvelebil  vpředu, 
John zagestikuloval: Co se děje?

Rhage  šlápl  na  plyn.  Motor  zaburácel  a vůz  vyrazil 
z nádvoří.  „Návštěva  od  dávnýho  nepřítele  převlečenýho 
za  kámoše.  Je  to  týpek,  jakýho  si  nepřejete  potkat 
podruhý.“

Čím dál tím lepší, pomyslel si John.

505



Kapitola čtyřicátá osmá

en  sen…  halucinace…  nebo  cokoli  to  je,  se  zdálo 
skutečné. Zcela a naprosto skutečné.T

Phury stál v zarostlé zahradě u svého rodného domu ve 
Staré zemi, nad hlavou jasný měsíc v úplňku. Natáhl ruku 
k obličeji sochy, zpodobňující druhé stadium života, a strhl 
šlahoun břečťanu z očí, nosu a úst muže, který pyšně držel 
v náruči svého syna.

Teď už  Phury  zacházel  s nůžkami  jako profesionální 
zahradník,  a když  odstřihl  dlouhou  liánu,  hodil  ji  na 
hromádku na plachtě u svých nohou.

„A je to,“ zašeptal. „Už je vidět…“
Socha měla  dlouhé vlasy a hluboko vsazené  oči  jako 

on. Jemu však chyběl  její  zářivě spokojený výraz.  I dítě, 
jež  muž  choval.  Nicméně  úplně osvobozený ještě  nebyl, 
a tak  ho  Phury  neúnavně  zbavoval  hustě  propletených 
popínavých stonků.

Když  skončil,  povrch  mramoru  sem  tam  pokrývaly 
zbytky  břečťanových  úponků,  ale  majestát  sochy  byl 
nesporný.

Muž v nejlepším věku s potomkem v náruči.
Phury se podíval přes rameno. „Co tomu říkáš?“
Cormiin  hlas  zněl  ze  všech  stran,  ačkoli  stála  hned 

vedle něj. „Je nádherný.“
Phury se na ni usmál. V její tváři se zrcadlila hluboká 

láska, již k ní cítil. „Zbývá poslední.“
Mávla rukou. „Podívej, už je očištěná.“
A skutečně:  i čtvrtá  socha  byla  zbavená  plevele 

i známek  zanedbání.  Muž  zestárl  a seděl  s rukama 
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opřenýma  o hůl.  Byl  stále  pohledný,  ale  teď  jen  díky 
moudrosti  vepsané  ve  tváři.  Za  ním stál  vysoký  a silný 
mladík, kterého kdysi hýčkal na pažích.

Koloběh se završil.
A břečťan zmizel.
Phury  se  zadíval  na  třetí  sochu.  Jako zázrakem byla 

taky čistá, stejně jako symboly chlapectví a jinošství.
Vlastně  teď  už  byla  zrekultivovaná  celá  zahrada, 

zahalená teplou, líbeznou nocí, provoněnou sytými vůněmi 
květů. Větve ovocných stromů vedle soch se ohýbaly pod 
tíhou  hrušek  a jablek,  cestičky  lemovaly  upravené  keře 
zimostrázu.  Na  záhonech  se  dařilo  květinám  v bujné 
neuspořádané změti,  která nesmí chybět  v žádné pořádné 
anglické zahradě.

Phury se otočil k domu. Okenice, které předtím visely 
na  jednom  pantu  nebo  byly  úplně  vyvrácené,  byly 
opravené,  a zazáplatovaná  byla  i střecha  z tašek.  Omítka 
hladká,  po  prasklinách  ani  památka,  tabulky  v oknech 
zasklené. Terasu někdo zametl a prohlubně, v nichž se po 
dešti  držela  voda,  vyplnil  cementem  a vyrovnal.  Mezi 
ratanovými křesly a stolky se v keramických vázách skvěly 
bílé a rudé petúnie a muškáty.

Phury  zpozoroval  za  oknem  v obývacím  pokoji 
pohyb – Je to možné? Ano, je.

Jeho matka. A otec.
Vzápětí stanuli u okna a byli  stejní jako sochy: znovu 

žili. Matka se žlutýma očima, světlými vlasy a dokonalým 
obličejem…  Otec  s tmavými  vlasy,  jasným  zrakem 
a laskavým úsměvem.

Připadali  mu  neskutečně  půvabní.  Byli  jako…  jeho 
osobní svatý grál.

„Jdi za nimi,“ pobídla ho Cormia.
Phury  zamířil  k terase.  Navzdory  spoustě  vykonané 

práce měl bílé roucho bez poskvrnky. Přistoupil k rodičům 
pomalu, v obavách, aby obraz neporušil.
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„Mahmen!“ zašeptal.
Jeho  matka  přiložila  prsty  z druhé  strany  okenní 

tabulky.
Phury natáhl  ruku a dotkl  se  skla  v témž  místě.  V tu 

chvíli ucítil teplo matčiny dlaně pronikající oknem.
Jeho otec se usmál a vyslovil něco rty.
„Co?“ zeptal se Phury.
Jsme na tebe hrdí… synu.
Phury zavřel oči. To bylo poprvé, kdy ho tak některý 

z rodičů oslovil.
Otcův  hlas  pokračoval:  Už můžeš  jít.  Teď  nám tady  

bude dobře. Všechno jsi napravil.
Phury se na ně zadíval. „Určitě?“
Oba  přisvědčili.  Pak  průzračně  čistým oknem zazněl 

matčin hlas.
Jdi a žij, synu. Žij svůj život, ne náš. My máme vše, co  

potřebujeme.
Phury  zatajil  dech  a upřeně  se  na  ně  díval  ve  snaze 

otisknout si do paměti jejich obraz. Potom si položil obě 
ruce na srdce a hluboce se uklonil.

Na rozloučenou.  Nebylo  to  sbohem.  Tím gestem jim 
chtěl popřát, aby se měli dobře. A měl dojem, že budou.

Phury prudce otevřel oči. Nad hlavou měl hustý příkrov 
mraků… ne. Je to vysoký strop z bílého mramoru.

Otočil  hlavu. Vedle něj seděla Cormia a držela ho za 
ruku, ve tváři stejnou vřelost, jakou on cítil ve svém srdci.

„Chceš se něčeho napít?“ zeptala se.
„Co… Cože?“
Naklonila se a vzala ze stolu sklenici vody. „Chceš se 

napít?“
„Ano. Prosím…“
„Tak zvedni hlavu.“
Na  zkoušku  si  lokl.  Jako  by  okusil  vodu  poprvé 

v životě. Chutnala báječně a měla naprosto stejnou teplotu 
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jako jeho ústa. Při polykání klouzala sama do krku, a než 
se nadál, byla sklenice prázdná.

„Chceš ještě?“
„Ano, prosím.“ Tím patrně vyčerpal celý svůj slovník.
Cormia  naplnila  sklenici  vodou  ze  džbánu.  Cinknutí 

skla o sklo zní jako andělské zvonění, pomyslel si.
„Tumáš,“ zašeptala. Tentokrát mu hlavu zvedla sama, 

a jak pil, díval se jí do kouzelných zelených očí.
Když  chtěla  sklenici  odložit,  jemně  ji  uchopil  za 

zápěstí.  A ve  Staré  řeči  pronesl:  „Takhle  bych  se  chtěl 
probouzet každý den, na výsluní tvého pohledu, obklopený 
tvou vůní.“

Čekal, že se mu vytrhne. Znepokojí se. Přestane na něj 
mluvit. Ale ona místo toho tiše řekla: „Vyčistili jsme tvou 
zahradu…“

„Ano…“
Vtom někdo zaklepal na dvoukřídlá vrata chrámu.
„Počkej, než odpovíš,“ nabádala ho a rozhlížela se po 

místnosti. Postavila sklenici na stolek u postele a vykročila 
po hladkém mramoru.  Poté,  co se schovala do bohatých 
záhybů sametového závěsu, si Phury odkašlal.

„Ano?“ zavolal.
Hlas  Directrix  zněl  uctivě  a vlídně.  „Smím  vejít, 

Milosti?“
Přikryl  se  prostěradlem,  ačkoli  měl  na  sobě  kalhoty, 

a ujistil se, že Cormia není vidět. „Ano.“
Directrix odhrnula závěs v hale a hluboce se poklonila. 

V rukou  držela  podnos  s krytem.  „Nesu  ti  dar  od 
Vyvolených.“

Když se napřímila, vyčetl jí z obličeje, že Layla lhala. 
A že lhala mistrně.

Obával se, že nemá sílu na to, aby se posadil, tak jí jen 
pokynul rukou.

Directrix přistoupila k posteli  a poklekla. Zvedla zlatý 
kryt a oznámila: „Od tvých družek.“
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Na podnose ležel vyšívaný saténový šátek na krk, byl 
posázený drahokamy. Hotové umělecké dílo.

„Pro  našeho  oplodnitele,“  dodala  Directrix  a sklonila 
hlavu.

„Děkuji.“ Do háje.
Vzal  šátek  a rozložil  si  ho  na  dlaních.  Citríny 

a diamanty vytvářely text ve Staré řeči: Síla naší rasy.
Zářící  drahokamy  pevně  vsazené  do  platiny  mu 

připomněly ženy ve Svatyni.
„Učinil jsi nás velmi šťastnými,“ pokračovala Amalya 

rozechvělým tónem. Zvedla se a zase se uklonila. „Přeješ si 
něco, co bychom ti mohly opatřit oplátkou za naši radost?“

„Ne, děkuji. Budu odpočívat.“
Znovu se uklonila a odešla tiše jako myška. Její mlčení 

naneštěstí prozrazovalo netrpělivé očekávání.
Phury  se  posadil,  ale  musel  se  podepřít  pažemi.  Ve 

svislé  poloze  měl  hlavu  jako  balon,  lehkou  a prázdnou, 
pohupující se mu na krku. „Cormie?“

Vystoupila ze záhybů závěsu. Pohled jí padl na šátek. 
Pak vzhlédla k němu. „Potřebuješ doktorku Jane?“

„Ne. Nejsem nemocný. To jsou abstinenční příznaky.“
„To už jsi říkal. Přesto mi není jasné, co to znamená.“
„Odvykací  období.“  Promasíroval  si  paže.  Věděl,  že 

ještě není po všem. Svědila ho kůže a pálily plíce, jako by 
potřebovaly vzduch, ačkoli ho měly.

Ve skutečnosti potřebují červený kouř.
„Je tady někde koupelna?“ zeptal se.
„Ano.“
„Počkáš chvíli? Nezdržím se dlouho. Jen se osprchuju.“
Na to,  abys  byl  čistý,  by  musela  čekat  až  do  konce  

svého života, ozval se čaroděj.
Phury zavřel oči. Najednou neměl sílu se pohnout.
„Co se stalo?“
Pověz jí, že tvůj dávnej přítel je zpátky.
Pověz jí, že tvůj dávnej přítel tě nikdy neopustí.
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Pak se vrať do reality a sežeň si to, co tě zbaví napětí  
v plicích a svědění kůže.

„Copak je?“ naléhala Cormia.
Phury se zhluboka nadechl. Momentálně nevěděl skoro 

nic,  sotva  si  vzpomněl  na  své  vlastní  jméno,  natož  na 
jméno prezidenta Spojených států. Jedno však věděl jistě: 
když poslechne čaroděje, zemře.

Přinutil se odpovědět ženě před sebou. „To nic není.“
Čaroději  se  to  ale  ani  trochu  nelíbilo.  Vítr,  který  se 

přehnal  přes  šedou pustinu plnou lebek,  mu  zvířil  černý 
háv.

Ty jí lžeš! Já jsem všechno! Všechno! Pronikavý hlas 
temného přízraku sílil. Já jsem –

„Nic,“  prohlásil  Phury  a pomalu  si  stoupl. 
„Neznamenáš nic.“

„Prosím?“
Zavrtěl  hlavou.  Cormia  k němu  přispěchala  a nabídla 

mu  paži,  aby  se  o ni  mohl  opřít.  Společně  zamířili  do 
koupelny.  Byla  zařízená  jako  každá  jiná,  jen  záchodová 
mísa neměla logo žádného výrobce. A zadní částí místnosti 
protékal  proud  vody,  jenž  podle  všeho  sloužil  jako 
průtoková vana.

„Budu hned vedle,“ ujistila ho Cormia a odešla.
Nejdřív ze  všeho si  Phury došel  na  záchod a pak po 

několika  mramorových  schůdcích  sestoupil  do  proudu. 
Voda měla právě takovou teplotu jako jeho tělo, stejně jako 
ta, jíž se předtím napil. Z misky v rohu vzal kousek jakési 
hmoty, patrně mýdla. Bylo měkké a mělo tvar půlměsíce. 
Uchopil  ho  do  dlaní  a vnořil  ruce  do  vody.  Vytvořené 
mydliny byly drobné a husté a voněly po jehličí. Umyl si 
mýdlem  vlasy,  obličej  a celé  tělo,  vdechoval  svěží  vůni 
hluboko  do  plic – a  přitom  doufal,  že  je  dokáže  zbavit 
nánosu usazeného v jejich tkáni  po automedikaci  trvající 
staletí.
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Když se umyl, nechal vodu proudit po svědící pokožce 
a obtékat rozbolavělé  svaly.  Zavřel  oči ve snaze izolovat 
čaroděje, jak nejlépe mohl, ale nebylo to snadné, protože 
přízrak běsnil jako smyslů zbavený. Být na opačné straně, 
pustil by si operní árie, ale teď to nešlo – a nejen proto, že 
audioprodukty značky Bose v téhle říši neexistují. Hudba 
mu připomíná jeho vlastního bratra… který už nezpívá.

Tekoucí voda byla příjemná a její tichounké melodické 
zurčení  odrážela  ozvěna  od  hladkých  kamenů,  jako  by 
zvuk přeskakoval z jednoho na druhý.

Phury  nechtěl  nechat  Cormii  dlouho  čekat.  Opřel  se 
chodidly o dno a vynořil  trup z proudu. Voda mu stékala 
po hrudi a po břiše jako neviditelné konejšivé ruce, a když 
zvedl paže, cítil, jak se mu v kapkách řine z prstů a loktů.

Stéká… lije se… odplývá…
Čarodějův hlas zesílil a snažil se ji přehlušit. Phury ho 

slyšel  v hlavě,  jak  zápasí  o každý  nádech  a pokouší  se 
proniknout podvědomím.

Ale bublání vody bylo silnější.
Phury se dlouze nadechl. Cítil jehličí a dech svobody, 

který neměl vůbec nic společného s tím, kde se nalézá jeho 
tělo. Souvisel jen a jen se stavem jeho mysli.

Vůbec poprvé byl čaroděj menší, než je on sám.

Cormia  bloumala  po  chrámu.  Tak Phury není  nemocný. 
Odvyká červenému kouři.

Není nemocný.
Zastavila se u paty postele.
Vzpomněla si, jak tam ležela přivázaná, slyšela, jak do 

ložnice  vešel  muž,  a zaplavil  ji  panický  strach.  Nic 
neviděla, nemohla se hýbat, nesměla ho odmítnout. Ležela, 
vydaná na milost tradici.

Každá  z Vyvolených,  která  prošla  proměnou,  byla 
Primalovi nabídnuta tímhle způsobem.
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Všechny  ostatní  měly  určitě  strach  jako  ona. 
A v budoucnosti ho ještě mnohé mít budou.

Bože…  Tohle  místo  je  pošpiněné,  pomyslela  si 
a rozhlédla se po bílých zdech. Pošpiněné lžemi,  a to jak 
vyřčenými,  tak  uloženými  v srdcích  žen,  přinucených 
dýchat nehybný vzduch.

Vyvolené znají dávné rčení, jakési starobylé ponaučení, 
o němž nikdo neví, kdy vzniklo a kdo ho uslyšel poprvé. 
Spravedlivá  jest  příčina  naší  víry,  proto  přijměme  svou  
povinnost  s úsměvem,  neboť  tomu,  kdo  věří,  nebude  
ublíženo, čistota je naší silou a naší ctností, je naší matkou  
a my jejími dcerami.

Z koupele se ozval křik.
Phury…
Cormia  se  rozběhla  a vtrhla  do  sousední  místnosti. 

Seděl  nahý  v proudu  vody,  měl  zakloněnou  hlavu,  ruce 
zaťaté v pěst, hruď vypjatou, záda prohnutá. Ale nekřičel. 
Smál se.

Otočil hlavu, a když ji uviděl, spustil paže, ale smát se 
nepřestal. „Promiň…“ Smích se mu stále dral z hrdla a on 
se  ho  snažil  potlačit,  ale  nedařilo  se  mu  to.  „Nejspíš  si 
myslíš, že jsem se zbláznil.“

„Ne…“ Myslela  si,  že je krásný. Po zlatavé kůži mu 
stékaly  pramínky  vody  a vlasy  spadaly  po  zádech 
v hustých kadeřích. „Co tě rozesmálo?“

„Podáš mi ručník?“
Vyhověla mu a dívala se, jak vystupuje z proudu.
„Slyšela jsi někdy o Čaroději ze země Oz?“ zeptal se.
„To je nějaký příběh?“
„Něco takového.“ Zastrčil cíp za okraj, aby se ručník 

neuvolnil. „Jednou ti ten film pustím. A právě tomu jsem 
se  smál.  Špatně  jsem  to  pochopil.  To  nebyl  všemocný 
Prstenový  přízrak,  co  mi  sídlil  v hlavě.  Byl  to  Čaroděj 
z Oz,  nemohoucí  stařec.  A já  byl  přesvědčený,  že  je 
strašlivý a silnější než já.“
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„Čaroděj?“
Poklepal si na spánek. „Hlas v mé hlavě. Zlý hlas. Ten, 

který jsem vyháněl červeným kouřem. Myslel jsem, že je 
to zlověstný Prstenový přízrak. Ale nebyl. Není.“

Phuryho veselí  se nedalo  nepodlehnout,  a když  se na 
něj Cormia usmála, srdce i duši jí zaplavilo teplo.

„Byl to rádoby silácký, ukřičený hlas, který v podstatě 
nic neznamenal.“  Přejížděl si dlaní po nadloktí  a mnul si 
kůži,  jako by měl  vyrážku,  ale  ona  neviděla  nic,  co  by 
hyzdilo  její  hladkou  dokonalost.  „Rádoby  silácký, 
ukřičený…“

Phury  na  ni  pohlédl  s náhle  pozměněným  výrazem. 
Okamžitě věděla proč. Jeho pohlaví zmohutnělo a v očích 
mu vzplanul žár.

„Promiň,“ řekl a sáhl pro další ručník, který si podržel 
před sebou.

„Ležel jsi s ní?“ vyhrkla Cormia.
„S Laylou? Ne. Nedošel jsem dál než do vstupní haly, 

když jsem si uvědomil,  že to nedokážu.“ Zavrtěl  hlavou. 
„Prostě  to  neudělám.  Nemůžu  být  s žádnou  jinou.  Jen 
s tebou.  Otázka  zní,  co  dál?  I když  to  asi  nebude  to 
nejlepší,  myslím,  že  znám  odpověď.  Obávám  se,  že 
tohle,“ – mávl  rukou  kolem  dokola,  jako  by  jí  obsáhl 
všechno, co ve Svatyni je a co ji ztělesňuje – „tohle už dál 
nejde. Tenhle systém i způsob života jednoduše nefunguje. 
Máš  pravdu.  Nejde  jenom  o nás,  ale  o všechny  ostatní. 
Neprospívá to nikomu.“

Jak  jí  jeho  slova  pomalu  docházela,  myslela  na  své 
postavení  v rámci  jejich  druhu,  pro  něž  se  narodila.  Na 
zvlněné bílé trávníky, bílé budovy a bílé řízy.

Phury zavrtěl hlavou. „Bývalo na dvě stě Vyvolených, 
je  to  pravda?  Tenkrát,  kdy  Bratrstvo  mělo  třicet  nebo 
čtyřicet členů.“ Cormia přikývla a on se zadíval do bystře 
plynoucí  vody.  „A kolik  je  nás  teď?  Nezabíjí  nás  jen 
Vyhlazovací společnost, ale pravidla, podle kterých žijeme. 
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Vyvolené tady nejsou chráněné, ale uvězněné. A špatně se 
s nimi zachází. I kdybych tě nepřitahoval, nebylo by ti to 
nic platné.  Stejně by ses se mnou musela vyspat,  a to je 
kruté.  Ty a tvé sestry jste tady zavřené a sloužíte tradici, 
v niž sotva některá z vás upřímně věří. Žít jako Vyvolená? 
Vždyť  nemáte  mezi  čím  volit.  Nemáte  vlastní  vůli. 
Například ty. Ty tady být nechceš. Vrátila ses, protože jsi 
neměla na vybranou, je to tak?“

Ta dvě slova, která jí vylétla z úst, ta dvě neslýchaná 
slova všechno změnila: „Ano. Je.“

Cormia  zvedla  roucho  a nechala  ho  zase  spadnout. 
Vzpomněla  si  na  svitek,  jenž  nechala  ležet  na  podlaze 
v Chrámu  odloučených  písařek  a na  který  črtala  návrhy 
budov, a nevěděla kam s ním.

Teď pro změnu zavrtěla hlavou ona. „Dokud jsem se 
neocitla tam u vás, na opačné straně, nevěděla jsem, kolik 
toho  o sobě  nevím.  Bohužel  mi  nezbývá  než  věřit,  že 
všechny  moje  sestry  jsou  na  tom  stejně.  Určitě  mají… 
Nemůžu  být  jediná,  která  je  obdařená  neprobuzeným 
nadáním  a má  tajné  zájmy.“  Přecházela  sem  a tam  po 
koupelně.  „Myslím,  že  každá  z nás  má  pocit,  že  je 
k ničemu – už  jen  kvůli  neustálému  tlaku,  který  má 
takovou  moc,  že  všechno  povyšuje  na  úroveň 
svrchovanosti a nezastupitelné, absolutní důležitosti.  Stačí 
jediná chybička,  ať už nesprávně napsané slovo,  falešný 
tón při modlitbě nebo nerovný steh v látce, a máme pocit, 
že jsme zklamaly celou naši rasu.“

Z ničeho  nic  nedokázala  proud  slov  zarazit.  „Máš 
naprostou  pravdu.  Tohle  nefunguje.  Jistě,  jsme tu  proto, 
abychom sloužily Stvořitelce,  ale  musí  to jít  i jinak,  bez 
toho,  abychom se  ponižovaly.“  Zadívala  se  na  Phuryho. 
„Pokud jsme její Vyvolené dcery, neznamená to, že pro nás 
chce to nejlepší? To přece chce každý rodič pro své děti. 
Jak  to,  že  tohle…“  Rozhlédla  se  po  monotónní  bílé, 
neosobní  koupelně.  „Že tohle je to  nejlepší?  Pro většinu 
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z nás je to spíš hibernace než život. Jsme jako film, který 
se nepohybuje. To nemůže být to nejlepší.“

Phury svraštil obočí. „A taky není. Ani náhodou.“
Smotal  dlouhý  ručník  do  koule  a mrštil  ji  na 

mramorové dlaždice. Pak popadl medailon Primala a strhl 
si ho z krku.

Cormii  napadlo,  že  na  svou  funkci  rezignuje.  To 
pomyšlení  ji  jednak  rozjařilo  a jednak,  ve  vztahu 
k budoucnosti jejich rodu, sklíčilo. Vzdá se svého –

Phury  zvedl  těžký  přívěsek,  který  se  pohupoval  na 
koženém řemínku. A Cormia zadržela dech. Výraz v jeho 
tváři  nevyjadřoval  odpovědnost,  ale  úmysl  a odhodlání. 
Jiskra v oku prozrazovala majetnictví a vůdcovství, nikoli 
ústupky nebo pokoru. Jak před ní stál,  zosobňoval celou 
Svatyni,  všechny budovy,  krajinu,  vzduch  i vodu.  Nebyl 
uhnětený  z tohoto  světa,  nýbrž  byl  tímto  světem  sám 
o sobě.

Poté, co Cormia sledovala v misce s vodou běh dějin, 
při pohledu na medailon si uvědomila, že poprvé v životě jí 
dějiny vznikají přímo před očima, v přímém přenosu.

A věděla, že od tohoto okamžiku už nic nebude stejné 
jako dřív.

S odznakem svého velebeného postavení, pohupujícím 
se  tam  a zpět  pod  jeho  pevně  sevřenou  pěstí,  Phury 
nesmlouvavým  a mocným  hlasem  zvolal:  „Já  jsem  síla 
rasy. Já jsem Primal. A proto budu vládnout!“
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Kapitola čtyřicátá devátá

a  předměstím  Caldwellu,  v mírné  letní  noci  a pod 
velkým měsícem, stáli v sevřeném hloučku bratři – a 

vrtalo  jim hlavou,  co tohle,  sakra,  znamená.  Když  vedle 
nich zastavil escalade, John nemohl uvěřit tomu, že je tady 
s nimi.  Rozepnul  si  bezpečnostní  pás,  vystoupil  a Rhage 
zamkl dveře vozu. Blay s Qhuinnem sladili krok s Johnem 
a všichni tři společně přistoupili k bratrům.

Z

Louku  před  nimi  střežily  z obou  stran  vzrostlé 
borovice,  z trávy  tu  a tam  vyčníval  zlatobýl  a vysoké 
lodyhy bohatě kvetoucí klejichy.

Vishous si zapálil ručně ubalenou cigaretu a co nevidět 
provoněla  vzduch vůně tureckého tabáku.  „Ten parchant 
má zpoždění.“

„Kroť se, V,“ napomenul ho Wrath polohlasně. „Jestli 
neumíš držet jazyk za zuby, zacpu ti pusu pěstí.“

„Vždyť jsem snad tolik neřekl, ne?“
„Butchi,  hlídej  si  ho.  Nebo  ho  vezmu  borovicí  přes 

kebuli.“
Zář se objevila na východě. Zpočátku nebyla větší než 

plamínek  zapalovače,  ale  postupně  dorostla  velikosti 
slunce.  Jak  se  blížila  lesem  a světlo  se  prodíralo  mezi 
kmeny a větvemi, John si vzpomněl na školní naučné filmy 
o atomové  bombě,  jejíž  simulovaný  výbuch  provázený 
obrovským výtryskem oslepujícího  jasu  srovnal  všechno 
živé se zemí.

„Řekněte  někdo,  že  ten  E.  T.  není  radioaktivní,“ 
zahučel Qhuinn.
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„Ani  nápad,“  ujistil  ho  Rhage.  „Ale  ráno  budeme 
všichni zdravě sežehnutý.“

Butch si  zastínil  oči.  „Taky jste mi  mohli  říct,  ať  se 
namažu nějakým sajrajtem na opalování.“

John  zaznamenal,  že  nikdo  nevytáhl  zbraň,  přestože 
jsou všichni do jednoho ve střehu.

Z ničeho  nic  vyšel  z lesa  muž…  Zářící  muž,  zdroj 
onoho světla. A nesl něco v náruči, snad hadr nebo koberec 
nebo –

„Mizero  mizernej,“  vydechl  Wrath,  když  se  postava 
zastavila dvacet metrů od něj.

Zářící muž se zasmál. „Hleďme, není to sám dobrý král 
Wrath se svou bujarou kohortou? Mládenci, vsadil bych se, 
že byste  mohli  z fleku šaškovat v Sezamový ulici  a bavit 
předškoláky.“

„Bezva,“ zabručel Rhage. „Smysl pro humor očividně 
neztratil.“

Vishous  vydechl  kouř.  „Možná  bych  ho  z něj  mohl 
vymlátit.“

„Pokud možno to zařiď tak,  aby ho ze sebe vymlátil 
sám –“

Wrath  se  na  ně  zaškaredil  a oba  bratři  ho  obdařili 
nevinným pohledem.

Král zavrtěl hlavou a oslovil planoucí postavu: „Dlouho 
jsme se neviděli. Bohudíky. Jak se daří?“

Než mohl muž odpovědět, Vishous zaklel. „Jestli budu 
muset  poslouchat  všechny  ty  pindy  jako  vystřižený 
z Matrixu ve stylu ‚Já jsem Neo‘, praskne mi lebka.“

„Nechtěl jsi říct Neon?“ přisadil si Butch. „Protože mi 
připomíná benzinku Shellku.“

Wrath otočil hlavu. „Sakra, zmlkněte už. Všichni.“
Svítící  postava  se  rozesmála.  „Tak  co,  chcete 

předčasnej  vánoční  dárek?  Nebo  mě  budete  urážet  tak 
dlouho, dokud mi nedojde trpělivost?“
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„Vánoce?  To  je  tvoje  parketa,  ne  naše,“  odpověděl 
Wrath.

„Takže  nechcete?  Protože  je  to  něco,  co  už  dlouho 
postrádáte.“ Po těch slovech zář pohasla stejně rychle, jako 
když se vypne lampa.

Na volném prostranství stál muž stejný jako kterýkoli 
jiný… přesněji skoro stejný jako kterýkoli jiný, pomineme-
li, že byl ověšený zlatými řetězy a kroužky. Něco držel na 
pažích…  vousatého  muže  s bílým  pruhem  v tmavých 
vlasech…

John se zachvěl.
„Nepoznáváte svého bratra?“ podivila se postava a pak 

sklopila oči na muže v náruči. „Zapomínají rychle.“
Jako  první  se  vzpamatoval  John  a rozběhl  se  trávou. 

Někdo  na  něj  volal,  ale  v tu  chvíli  by  ho  nikdo  a nic 
nezastavilo.  Pádil,  jak  nejrychleji  uměl,  v uších  burácení 
větru, v žilách rozbouřenou krev.

Vysoká  tráva  mu šlehala  do  nohavic  kalhot,  srpnová 
noc do tváří a pěsti, do nichž sevřel ruce, prorážely vzduch.

Otče, vykřikl bezhlase. Otče!
John se na místě zastavil a zakryl si ústa dlaní. Byl to 

Tohrment, ale pouze jeho scvrklá a vysušená obdoba, jako 
by  byl  několik  měsíců  vystavený  slunci.  Obličej  měl 
vyhublý,  oči  zapadlé  hluboko  do  lebky  a kůže  na  něm 
doslova  visela.  Vousy  byly  dlouhé  a tmavé,  rozcuchané 
černé vlasy jako vrabčí hnízdo, vpředu sněhově bílý pruh. 
Z oděvu,  který  byl  stejný  jako  tu  noc,  kdy  zmizel 
z výcvikového střediska, zbyly špinavé cáry.

Když Johnovi přistála na rameni ruka, trhl sebou.
„Pomalu, chlapče,“ nabádal ho Wrath. „Kristepane –“
„Jsem Lassiter,“ řekl muž, „pro případ, žes zapomněl.“
„Nezapomněl. Co za něj chceš?“ zeptal se král a natáhl 

paže, aby Tohra převzal.
„Těší mě, že předpokládáš nějaký nálezný.“
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John chtěl být ten, kdo odnese Tohrmenta do auta, ale 
nohy  se  mu  třásly  tolik,  že  by  možná  sám  potřeboval 
oporu.

„A je nějaký?“ Wrath vzal přítele do náruče a zavrtěl 
hlavou. „Do háje, vůbec nic neváží.“

„Živil se krví vysoké.“
„Jak dlouho o něm víš?“
„Našel jsem ho přede dvěma dny.“
„Kolik chceš?“ zeptal se Wrath, aniž odtrhl z bratra oči.
„Je to trochu složitější.“ Když král zaklel, muž jménem 

Lassiter se zasmál. „Nejde mi o peníze.“
„Tak o co?“
„Dva místo jednoho.“
„Jak tomu mám rozumět?“
„Půjdu s váma.“
„Tos uhodl.“
Z mužova  hlasu  se  vytratila  lehkost.  „To  je  součást 

dohody a věř mi, že bych o to dobrovolně nestál. Pravda je 
taková, že on je moje poslední naděje, proto půjdu s ním. 
Je  mi  líto.  A mimochodem,  pokud  odmítneš,  udělám 
s námi se všemi krátký proces.“

Luskl prsty a proti noční obloze vzlétl roj jisker.
Po chvíli  se  Wrath  otočil  k Johnovi.  „To je  Lassiter, 

padlý anděl. Při jedné z jeho posledních návštěv na zemi 
vypukl ve střední Evropě mor –“

„V tom jsem byl nevinně –“
„– který vyhladil dvě třetiny lidské populace.“
„Dovolím si připomenout, že lidi nemáš v lásce.“
„Jejich mrtvoly odporně páchnou.“
„Jako vás všech smrtelníků.“
John  se  díval  do  Tohrovy  tváře  tak  soustředěně,  že 

rozhovor  stěží  sledoval.  Otevři  oči…  otevři  oči…  Bože,  
prosím…

„Pojď, Johne.“ Wrath se obrátil a vykročil k Bratrstvu. 
Když dospěl ke skupince, tiše řekl: „Náš bratr se vrátil.“
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„Proboha… On žije,“ ozval se někdo.
„Bohudíky,“ zaúpěl jiný.
„Pověz jim to,“ vyzval ho Lassiter. „Pověz jim, že se 

vrátil se spolubydlícím.“
Bratři k němu vzhlédli jako jeden muž.
„Já se z toho podělám,“ prohlásil Vishous.
Lassiter zamumlal: „To si s dovolením odpustím.“
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Kapitola padesátá

hury procházel nedozírným bílým prostorem Svatyně 
směrem k soukromému vstupu do obydlí  Stvořitelky. 

Zaklepal a čekal s úmyslem požádat o slyšení.
P

Když  se  dveře  otevřely,  předpokládal,  že  mu  otevře 
Directrix,  ale  nikdo  za  nimi  nestál.  Stvořitelčino  bílé 
nádvoří  bylo  kromě  ptáků  ve  větvích  bíle  kvetoucího 
stromu prázdné.

Pěnkavy  a kanáři  rušili  jednotvárnost,  a to  bylo  jen 
dobře.  Jejich  barevné  peří  jasně  zářilo  na  pozadí  bílých 
větví a listí. Jejich zpěv Phurymu připomněl, kolikrát sem 
Vishous přišel s křehkým živočichem v dlaních.

Poté, co se jich Stvořitelka kvůli svému synovi vzdala, 
on jí je zase vrátil zpět.

Phury  přistoupil  ke  kašně  a poslouchal,  jak  voda 
dopadá na hladinu v mramorové nádrži. Že mu Stvořitelka 
stanula  za  zády,  poznal  podle  zježených  chloupků  na 
zátylku.

„Myslela jsem, že odstoupíš,“ řekla. „Spatřila jsem, jak 
se po cestě Primala ubírají kroky někoho jiného. Tys měl 
překlenout pouze přechodné stadium.“

Ohlédl se přes rameno. „Já jsem si to myslel také. Ale 
neodstoupím.“

To je zvláštní, pomyslel si. Pod černým rouchem, jež jí 
zakrývá tvář, ruce a nohy, se zář zdá slabší, než jak si ji 
pamatuje.

Stvořitelka  odplula  k ptactvu.  „A teď  mě  řádně 
pozdrav, Primale.“
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Poklekl, hluboce se jí poklonil a pronesl vhodná slova 
ve  Staré  řeči.  Zůstal  klečet  a čekal,  až  mu  dovolí  vstát 
a napřímit se.

„Jistě, o tohle ti jde,“ řekla tiše. „Už ses ze své pozice 
sám  uvolnil.  A teď  chceš  totéž  pro  Vyvolené.“  Phury 
otevřel  ústa,  ale  ona  ho  zarazila.  „Své  důvody  nemusíš 
objasňovat. Myslíš,  že nevím, co se ti  odehrává v hlavě? 
Vím i o tom tvém čaroději, jak ho nazýváš.“

Tak jo. To ho trochu vyvedlo z konceptu.
„Povstaň,  Phury,  synu  Ahgonyho.“  Když  poslechl, 

pokračovala:  „Všichni  jsme  výsledkem  naší  výchovy, 
Primale.  Úvahy,  plynoucí  z naší  volby,  vyrůstají  na 
pevných  základech  vybudovaných  našimi  rodiči  a před 
nimi jejich rodiči.  Jsme další úrovní téže budovy, dalším 
kamenem v dlažbě.“

Phury zavrtěl  hlavou.  „Můžeme si  zvolit  jinou trasu. 
Můžeme  se  vydat  jiným  směrem,  jenž  ukazuje  náš 
kompas.“

„Tím si nejsem tak jistá.“
„Zato já si  tím musím být naprosto jist… jinak bych 

nemohl plně využít života, který jsi mi dala.“
„Vskutku.“  Otočila  hlavu  ke  svému  soukromému 

domu. „Vskutku, Primale.“
Ve stále se prodlužujícím tichu se Phurymu zdálo, že je 

sklíčená,  a to  ho  udivilo.  Byl  připravený  na  souboj. 
Neuměl si představit, že by o Stvořitelce měl smýšlet jinak 
než jako o rozjetém nákladním vlaku.

„Pověz mi, Primale, jak to všechno chceš zastat?“
„Zatím  nevím.  Ale  ty,  které  se  tady  cítí  spokojené, 

mohou zůstat. A ty, které se odváží do našeho světa, tam se 
mnou najdou bezpečný domov.“

„Opouštíš tuto stranu nadobro?“
„Na  opačné  straně  je  něco,  co  potřebuju,  něco,  co 

musím mít. Ale budu se sem vracet. Než se všechno změní, 
potrvá to desetiletí, možná déle. Cormia mi s tím pomůže.“
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„A ty se svážeš pouze s ní, jak je u mužů zvykem?“
„Ano. Jestli si ostatní najdou partnery podle vlastního 

výběru,  přijmu  všechny  dívky  do  tradičního  řádu 
Vyvolených, a na Wratha budu naléhat, aby přijal všechny 
chlapce  za  členy  Bratrstva,  ať  se  narodí  tady  nebo  na 
opačné straně. Ale já budu mít jen Cormii.“

„A co  čistota  krve?  Síla,  jež  z ní  pochází?  Už ani  to 
nebude platit?  Oplodňování  bylo  záměrně  řízené,  aby se 
síla přenášela z generace na generaci. Co když si Vyvolená 
vybere druha bez rodové příslušnosti k Bratrstvu?“

Vzpomněl si na Qhuinna a Blaye. Silní mladíci, z nichž 
časem budou ještě silnější muži. Proč by nemohli být členy 
Bratrstva?

„Rozhodnutí  nechám  na  Wrathovi,  nicméně  mu 
doporučím,  aby  přijímal  bratry  bez  ohledu  na  jejich 
rodokmen.  Statečné  srdce  učiní  muže  silnějším 
a urostlejším,  než  je  ve  skutečnosti.  S každou  další 
generací  jsou  naše  šance  menší,  a nejen  kvůli  válce. 
Vyhlazovací  společnost  není  to  jediné,  co  nás  hubí. 
Oslabuje nás tradice.“

Stvořitelka zamířila ke kašně.
Rozhostilo se dlouhé, předlouhé ticho.
„Mám dojem, že jsem prohrála,“ splynulo jí tiše ze rtů. 

„Že jsem vás ztratila. Všechny.“
„Neztratila. Ani jediného z nás. Buď matkou naší rasy, 

ne  strážkyní,  a zvítězíš  ve  všech  ohledech.  Dej  nám 
svobodu a dívej se, jak prospíváme.“

Zurčení vodotrysku sílilo a mohutnělo, jako by čerpalo 
moc z jejích pocitů.

Phury se zadíval na padající vodu. Zachytávala světlo 
a poblikávala jako hvězdy, duha v každé kapce byla krásná 
až  k pláči.  Při  pohledu  na  blyštivé  drahokamy  v každé 
částečce  celku  dopadajícího  do  nádrže  pomyslel  na 
Vyvolené a jejich individuální nadání.

Myslel na bratry.
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Na jejich družky.
Na svou milovanou Cormii.
A odhalil  příčinu  Stvořitelčina  mlčení.  „Nepřijdeš 

o nás.  Nikdy  na  tebe  nezapomeneme,  ani  tě  nezradíme. 
Copak bychom mohli?  Stvořila  jsi  nás,  vychovala  a dala 
nám sílu. Ale teď… teď přišel náš čas. Propusť nás a my ti 
budeme  blíž  než  kdykoli  předtím.  Dovol  nám  vzít 
budoucnost  do  našich  vlastních  rukou  a vytvářet  ji,  jak 
nejlépe budeme umět. Důvěřuj těm, které jsi stvořila.“

Stvořitelka se strohým tónem zeptala: „Máš na to sílu, 
Primale? Dokážeš vést Vyvolené i potom, čím vším jsi sám 
prošel?  Měl  jsi  nelehký  život  a cesta,  po  níž  zvažuješ 
vykročit, není rovná ani upravená.“

Phury  se  napřímil,  narovnal  ramena  a vypjal  hruď 
a v duchu zhodnotil dny svého bytí, posoudil houževnatost, 
s níž je přečkal. Napadla ho jediná odpověď.

„Jsem tady,  přímo před tebou,“  prohlásil.  „Stojím na 
obou nohou. Sama posuď, jestli mám potřebnou sílu nebo 
ne.“

Stvořitelka se pousmála – poznal to, ačkoli jí neviděl do 
obličeje – a  dlouze  přikývla.  „Budiž,  Phury,  synu 
Ahgonyho. Nechť je po tvém.“

Otočila se a zmizela ve svém soukromém obydlí.
Phury vydechl, jako by zadržoval vzduch v plicích.
To je nadělení.
Právě odstřelil celý duchovní základ své rasy. A vlastně 

i biologický.
Kdyby tušil, jak dnešní noc skončí, spořádal by celou 

krabici snídaňových cereálií.
Vykročil  zpátky ke Svatyni.  Nejdřív zajde za Cormií. 

Pak spolu navštíví Directrix a –
Otevřel dveře… a strnul.
Tráva je zelená.
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Tráva je zelená,  obloha modrá… narcisy žluté  a růže 
jsou  hotovou  malířskou  paletou… budovy  jsou  červené, 
smetanově bílé a temně modré…

Ale  to  už  Vyvolené  vybíhaly  ze  svých  příbytků, 
zvedaly  si  pestrá  roucha  a v úžasu  a okouzlení  se 
rozhlížely.

Cormia  vyšla  z Primalova  chrámu,  půvabný  obličej 
prozářený ohromením. Když spatřila Phuryho, přitiskla si 
ruce na ústa a rychle zamrkala.

S výkřikem  si  vykasala  levandulově  modrou  řízu 
a rozběhla se k němu. Po tvářích jí tekly slzy.

Skočila  mu  do  náruče.  On  ji  chytil  a pevně  přitiskl 
k sobě.

„Miluju tě! Tolik tě miluju… Já tě miluju, miluju…,“ 
zalykala se.

V tom okamžiku, obklopený světem, jenž změnil, a se 
svou shellan v objetí pocítil něco, o čem se mu nezdálo ani 
ve snu.

Konečně se cítil jako hrdina, jímž chtěl odjakživa být.
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Kapitola padesátá první

a  opačné  straně,  v sídle  Bratrstva,  seděl  John 
Matthew v křesle naproti posteli, kde spal Tohr. Bratr 

se  nepohnul  od  chvíle,  kdy  ho  před  mnoha  hodinami 
přinesli do ložnice.

N
Což bude zřejmě pro zbytek dnešního dne setrvalý stav. 

Jako by všichni  v domě spali  po kolektivním,  ubíjejícím 
vyčerpání.

Všichni  kromě  Johna.  A anděla,  který  v sousedním 
hostinském pokoji přecházel sem a tam.

Oba bdící mysleli na Tohra.
Johna  by  nikdy  nenapadlo,  že  by  si  mohl  připadat 

silnější  než  jeho adoptivní  otec.  Nikdy nečekal,  že  bude 
fyzicky  mohutnější.  Natož  aby  si  představil,  že 
o Tohrmenta pečuje. Nebo že za něj odpovídá.

Ale to všechno se stalo skutečností, protože Tohr zhubl 
o třicet  kilo.  A měl  obličej  muže,  který  se  vypravil  do 
války a utrpěl smrtelné zranění.

Zvláštní věc, napadlo Johna. Nejdřív chtěl, aby se bratr 
ihned  probudil,  a teď  se  bál  vidět  jeho  oči  otevřené. 
Nevěděl, jestli snese odmítnutí. Vzhledem k tomu, co Tohr 
ztratil,  by  to  bylo  pochopitelné,  ale  přesto  by  to  Johna 
zabilo.

A nadto,  dokud  Tohr  spí,  John  se  nesesype 
a nerozbrečí.

V místnosti je s nimi duch. Překrásný přízrak rudovlasé 
ženy se zakulaceným břichem: je s nimi Wellsie. Je s nimi, 
přestože  je  mrtvá  ona  i její  nenarozené  dítě.  Tohrova 
shellan bude vždycky nablízku. Nelze se podívat na Tohra, 
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a nevidět  zároveň  ji.  Ti  dva  byli  nerozluční  v životě 
a nerozdělí je ani smrt. Tohr sice dýchá, ale není naživu.

„Jsi to ty?“
John střelil očima k posteli.
Tohr byl vzhůru a hleděl do šera mezi nimi.
John pomalu vstal, upravil si tričko a džínsy.  To jsem 

já, John. John Matthew.
Tohr nic neřekl, jen si ho dlouze prohlížel.
Prošel  jsem  proměnou, zagestikuloval  John  celkem 

zbytečně.
„Jsi obrovskej.“
Bože,  ten  hlas  je  úplně  stejný,  jak  si  ho  pamatuje. 

Hluboký  jako  spodní  tóny  chrámových  varhan  a stejně 
impozantní.  Jistý  rozdíl  v něm  však  je.  Slova  znějí 
bezobsažně.

Nebo ho zbarvuje prázdnota za tmavě modrýma očima.
Musel jsem si koupit nové oblečení. Kristepane, reaguje 

jako  idiot.  Máš…  hlad?  Jsou  tu  sendviče  s rostbífem.  
A sušenky s mátovou čokoládou. Míval jsi je –

„Nic nepotřebuju.“
Chceš přinést něco k pití? Mám v termosce kafe.
„Ne.“  Tohr  se  zadíval  ke  koupelně.  „Konečně 

civilizace. Dlouho jsem byl mimo. A pomoct nepotřebuju.“
Při  tom  pohledu  se  Johnovi  sevřelo  srdce.  Útržek 

budoucnosti,  který  doufal,  že  se  dostaví  až  za  stovky 
a stovky let: Tohrment jako stařec.

Bratr položil třesoucí se ruku na okraj tenké přikrývky 
a centimetr  po  centimetru  si  ji  odhrnul  z nahého  těla. 
Zarazil se. Pak spustil nohy z postele tak, aby se dotýkaly 
podlahy. Než se vytáhl do stoje, následovala další pauza. 
Jeho kdysi široká ramena měla co dělat,  ačkoli podpírala 
jen váhu kostry.

Nekráčel.  Šoural  se jako muži  v pokročilém věku,  se 
sklopenou hlavou, v předklonu a s rukama před sebou, jako 
by čekal, že každou chvíli upadne.
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Dveře  se  zavřely.  Záchod  se  s bubláním  spláchl. 
Spustila se sprcha.

John se  vrátil  ke  křeslu,  kde  seděl.  Bolestivě  se  mu 
stáhl žaludek. A nejen proto, že od předešlé noci nic nejedl. 
Trápil  se  starostmi.  Místo  vzduchu  nabíral  do  plic 
znepokojení. Tep jeho srdce poháněla úzkost.

To je  obrácená  strana vztahu rodič/dítě.  Kdy má syn 
strach o otce.

Za předpokladu, že mezi ním a Tohrem to pořád takhle 
funguje. A tím si John není jistý. Bratr se na něj díval jako 
na cizího.

Johnova  poklepávající  noha  odměřovala  vteřiny. 
Samou nervozitou si otíral dlaně o stehna. Všechno, co se 
dosud seběhlo, dokonce i to setkání s Lashem, mu připadá 
neskutečné  a nevýznamné.  Nejdůležitější  je  teď  a tady, 
s Tohrem.

Když  se  dveře  koupelny  skoro  po  hodině  otevřely, 
znehybněl.

Tohr měl na sobě župan, vlasy více méně učesané, ale 
vousy pořád rozcuchané.

S nejistým, nepravidelným šouráním zamířil  k posteli, 
se zaúpěním si lehl a uvelebil se na poduškách.

Potřebuješ něco –
„Tady  jsem  skončit  nechtěl,  Johne.  Nehodlám  tomu 

čelit. Tady… jsem skončit nechtěl.“
Fajn, naznačil John. Dobře.
Jak  se  ticho  prohlubovalo,  v Johnově  mysli  probíhal 

rozhovor s Tohrem tak, jak by si býval přál.  V sídle jsou 
i Qhuinn a Blay. Qhuinnovi rodiče jsou mrtví a Lash je… 
Nevím, co ti o něm mám říct… Líbí se mi jedna žena, ale…  
Zapojil jsem se do války a strašně se mi po tobě stýskalo  
a chci,  abys  na  mě byl  pyšný,  a mám strach a chybí  mi  
Wellsie a… jsi v pořádku?

A to  nejdůležitější…  Prosím,  slib  mi,  že  už  nikam  
neodejdeš. Nikdy. Já tě potřebuju.
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Místo  toho  vstal  a zagestikuloval:  Nechám  tě  
odpočívat. Kdyby něco –

„Nic nepotřebuju.“
Tak jo. Fajn. Fajn…
John  si  stáhl  lem  trička,  odvrátil  se  a vykročil  ke 

dveřím. Nedokázal se ani nadechnout.
Prosím, ať cestou do pokoje nikoho nepotkám, modlil 

se v duchu.
„Johne.“
Zastavil se. A otočil.
Když se setkal s pohledem Tohrových tmavě modrých 

očí, měl pocit, že se neudrží na nohou.
Tohr zavřel oči a otevřel náruč.
John  se  vrhl  k posteli  a uchvátil  svého  otce  v objetí. 

Zabořil hlavu do kdysi široké hrudi a poslouchal srdce, jež 
uvnitř  dosud tlouklo.  Jeho sevření  bylo  pevnější,  ale  ne 
snad proto, že Tohr do něj nedával tolik co on, ale protože 
mu chyběla síla.

Oba se  rozplakali  a štkali  tak  dlouho,  dokud jim pro 
truchlení zbýval dech.
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Kapitola padesátá druhá

poušť na zbrani není to jediné, co umí nadělat paseku, 
napadlo Phuryho při  pohledu na průčelí  ZeroSum ze 

skla a oceli.
S

Při  absťáku  dostává  organismus  praktickou  lekci 
chemie, jen co je pravda. Chuť a pokušení jsou stále silné. 
A čaroděj  je  sice  slabší  než  on,  ale  dosud  nezmizel.  Po 
pravdě, Phury byl přesvědčený, že si počká ještě zatraceně 
dlouho, než hlas umlkne navždy.

Přistoupil  k vyhazovači,  který  si  ho  změřil  zvláštním 
pohledem, ale pustil ho dovnitř. Davu lidí, jenž se před ním 
jako  obvykle  rozestoupil,  nevěnoval  pozornost.  Svalovci 
u sametového  provazu  před  úsekem pro  VIP  nepokynul. 
Ani neřekl nic iAmovi, který mu otevřel dveře do Rehvovy 
kanceláře.

„Čemu vděčím za vzácnou návštěvu?“ uvítal ho Rehv 
od svého stolu.

Phury se zadíval na svého dealera.
Rehv měl na sobě obyčejný černý oblek, který ale nebyl 

vůbec obyčejný. Byl úchvatný, i když Rehv seděl, a látka 
se  v tlumeném  světle  leskla:  neklamná  známka  toho,  že 
v tkanině  je  příměs  hedvábí.  Klopy  dokonale  přiléhaly 
k rozložité hrudi a rukávy odhalovaly právě tolik z manžet, 
kolik se slušelo.

Rehv se zamračil. „Vyzařují z tebe hluboké emoce. Tys 
něco provedl.“

Phury se neubránil smíchu. „Dá se to tak říct. Jsem na 
cestě k Wrathovi, protože mu musím leccos vysvětlit. Ale 
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nejdřív  jsem se  zastavil  tady,  protože  já  a moje  shellan 
nemáme kde bydlet.“

Rehvengeovo  obočí  vzlétlo  nad  ametystové  oči. 
„Shellan? To jsou mi věci. Ne Vyvolená?“

„Ne.“  Phury  si  odkašlal.  „Vím,  že  máš  nějaký 
nemovitosti.  Přesněji  mraky nemovitostí.  Chci  se  zeptat, 
jestli bys mi některou na pár měsíců nepronajal. Potřebuju 
hodně místností. Spoustu.“

„Sídlo Bratrstva je plný?“
„Ne.“
„Hm.“ Rehv nachýlil hlavu k rameni. „Wrath má taky 

něco k dispozici,  ne? I tvůj bratr  Vishous. Doslechl  jsem 
se, že má někde soukromý erotický salonek. Přiznávám, že 
mě udivuje, že jsi přišel za mnou.“

„Napadlo mě začít u tebe.“
„Hm.“  Rehv  vstal,  o holi  došel  ke  stěně  za  stolem 

a odsunul  pohyblivý  panel.  „Mimochodem,  prima  ohoz. 
Z Victoria’s Secret? Omluv mě na minutku.“

Když  zmizel  v ložnici,  Phury  sklopil  zrak  na  své 
oblečení. Není divu, že si ho všichni tak divně prohlíželi. 
Má na sobě saténovou róbu, v níž se pohyboval na Druhé 
straně.

Za pár minut vyšel Rehv z tajných dveří. V ruce držel 
polobotky  z černé  aligátoří  kůže  od  Gucciho,  s přezkou 
typickou pro tuto značku obuvi.

Pustil boty k Phuryho nohám. „Zkus si je. Dají se nosit 
i naboso. Je mi líto, ale k pronájmu nic nemám.“

Phury se zhluboka nadechl. „Dobře. Díky za –“
„Ale  můžeš  bydlet  v mém  sídle  v Adirondacku. 

Zadarmo. A jak dlouho chceš.“
Phury zamrkal. „Můžu ti pla-“
„Jestli chceš říct, že mi můžeš platit, běž se vycpat. Jak 

jsem  řekl,  k pronájmu  nic  nemám.  Dáš  si  tam  rande 
s Trezem a on  ti  prozradí  bezpečnostní  kódy.  Budeš  mě 
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vídat krátce před svítáním každé první úterý v měsíci, ale 
jinak budeš mít celý dům jen pro sebe.“

„Nevím, co na to mám říct.“
„Nemusíš říkat vůbec nic. Možná mi to jednou oplatíš.“
„Máš to u mě.“
„A máš i moje boty. Klidně si je nech.“
Phury polobotky narovnal a vklouzl do nich. Padly mu 

dokonale. „Vrátím ti je, jen co –“
„Ne. Považuj to za svatební dar.“
„Tak… moc děkuju.“
„Rádo se stalo. Vím, že se ti věci od Gucciho líbí –“
„Boty  zrovna  ne,  i když  jsou  parádní.  Chtěl  jsem  ti 

poděkovat  za  to,  žes  mě  vyškrtl  ze  seznamu  svých 
zákazníků. Vím, že s tebou Zsadist mluvil.“

Rehv se usmál. „Takže jsi s tím sekl.“
„Udělám všechno pro to, abych přestal.“
„Hm.“ Reverend přimhouřil fialkové oči. „Myslím, že 

to  dokážeš.  Vyčetl  jsem  ti  z očí  stejné  odhodlání,  jaké 
vídám u těch, kteří často chodili do mé kanceláře a jednoho 
dne se rozhodli, že už víckrát nepřijdou, ať už k tomu měli 
jakýkoli důvod. To mě těší.“

„Jo. Už mě tady neuvidíš.“
Rehvovi zazvonil telefon, a když se podíval na displej, 

svraštil  čelo.  „Vydrž chvilku.  Možná tě  to bude zajímat. 
Volá  mi  de  facto  předseda  Rady  urozených.“  Ohlásil  se 
napůl netrpělivým, napůl znuděným hlasem. „Mně se vede 
dobře.  A tobě?  Jo.  Strašně.  Jasně.  Ne,  já  jsem pořád  ve 
městě. Umím se o sebe postarat.“

Rehv se opřel v masivní židli, sáhl pro nůž na papír ve 
tvaru  dýky a začal  si  s ním pohrávat.  „Jo.  Hm… Dobře. 
Vím,  že momentálně  nemáme  leahdyra – Prosím?“ Rehv 
pustil nůž na psací podložku. „Co jsi to řekl? Vážně? A co 
Marissa? Jistě. Ovšem. To mě neudivuje…“

Phury byl  zvědavý,  o jakou senzační novinu se jedná 
tentokrát.
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Po  chvíli  si  Rehv  odkašlal.  Pak  se  mu  tváří  rozlil 
úsměv.  „Vzhledem  k tomu,  jak  se  k tomu  stavíš… 
S radostí. Děkuju.“ Ukončil hovor a pozvedl zrak. „Hádej, 
kdo je novým předsedou Rady?“

Phurymu klesla čelist. „To snad ne. Jak je možný, že –“
„Ukázalo  se,  že jsem nejstarší  příslušník svého rodu, 

a podle zákona se předsedou nesmí stát žena. Protože jsem 
jediný  muž,  který  z Rady  zbyl,  hádej,  kdo  přijde  na 
večeři?“ Uvelebil se na kožené židli. „Potřebují mě.“

„To mě podrž…“
„Jo.  Když  budeš  žít  dost  dlouho,  lecčeho  se  dočkáš. 

Vyřiď  svýmu  šéfovi,  že  mi  bude  potěšením  s ním 
spolupracovat.“

„To mu vyřídím ukrutně rád. A ještě jednou díky.  Za 
všechno.“ Zamířil ke dveřím. „Kdybys cokoli potřeboval, 
stačí zavolat.“

Rehvenge  kývl  na  pozdrav.  „Spolehni  se,  upíre. 
Pojídači  hříchů  si  zásadně  nechávají  splácet  laskavost 
laskavostí.“

Phury  se  usmál.  „Politicky  korektní  termín  zní 
symphath.“

Z kanceláře ho vyprovázel Rehvův burácivý smích.

Phury se zhmotnil před sídlem Bratrstva a upravil si oděv. 
Díky touze  udělat  dobrý  dojem získal  pocit,  že  už  tady 
nemá domov.

Což  nemělo  daleko  od  pravdy:  jeho  hlava  změnila 
adresu.

V rozpacích  vykročil  k domu,  vešel  do  vstupní  haly 
a ukázal obličej na bezpečnostní kameru jako cizí. Fritz mu 
přišel otevřít s užaslým výrazem, jako by ho viděl poprvé.

„Pane?“
„Můžeš říct Wrathovi, že bych s ním rád mluvil?“
„Zajisté.“  Komorník  se  uklonil  a překvapivě  rychle 

vystoupal po hlavním schodišti.
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Phury si krátil čekání obhlídkou síně a vzpomněl si na 
bratra Daria, který nechal sídlo vybudovat… před kolika 
lety?

Wrath  stanul  na  vrcholu  schodů.  Tvářil  se  ostražitě. 
„Ahoj.“

„Ahoj.“  Phury  zvedl  ruku.  „Smím  tě  na  chvilku 
vyrušit?“

„Jasně.“
Phury  zdolával  schody  pomalu.  Čím  byl  blíž  své 

ložnici, tím silněji ho svědila pokožka, protože myslel na 
celé  to  množství  jointů,  které  tam vykouřil.  Zatoužil  po 
jednom  tak  naléhavě,  až  začal  sípavě  oddychovat 
a rozbolela ho hlava.

Wrathův hlas zněl přísně: „Hele, jestli sis přišel pro ten 
svůj sajrajt –“

Phury  ho  gestem  ruky  přerušil  a chraptivě  ze  sebe 
vypravil: „Ne. Můžeme si promluvit v soukromí?“

„Jak si přeješ.“
Jen  co  se  zavřely  dveře  pracovny,  Phury se  vší  vůlí 

snažil potlačit nezřízenou chuť na červený kouř a spustil. 
Nebyl  si  však  zcela  jistý,  o čem  mluví.  O Primalovi. 
Cormii.  Stvořitelce.  Budoucnosti.  Vyvolených.  Bratrech. 
O změně.

O změně.
Změna.
Když mu konečně došel dech, uvědomil si,  že Wrath 

nevydal ani hlásku.
„Takže  takhle  to  se  mnou je,“  pokračoval.  „Už jsem 

mluvil  s Vyvolenými  a oznámil  jsem jim,  že  si  najdeme 
domov na téhle straně.“

„A kde to bude?“
„V Rehvově sídle v Adirondacku.“
„Vážně?“
„Jo.  Je  to  tam  bezpečné.  Dům  střeží  kamery 

a počítačový systém, dveře se otvírají pomocí kódů. A tak 
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budu moct  chránit  ty,  které  se  rozhodnou žít  tady.  Celá 
akce samozřejmě proběhne postupně. Pár Vyvolených už 
má zájem o první návštěvu. Chtějí se učit a objevovat náš 
svět.  Cormia  a já  jim  s přizpůsobením  všemožně 
pomůžeme.  Zdůrazňuju,  že  je  to  dobrovolné.  Záleží  jen 
a jen na nich.“

„A Stvořitelka s tím souhlasila?“
„Ano. Ani jsem ji nemusel  dlouho přesvědčovat.  Ale 

o všem, co souvisí s Bratrstvem, rozhodneš ty.“
Wrath zavrtěl hlavou a vstal od stolu.
Phury  přikývl.  Nevyčítal  mu,  že  o jeho  plánu 

pochybuje. Už toho napovídal dost. Teď nezbývá doufat, 
než že svá slova podpoří činy. „Jak jsem řekl. Je na tobě, 
jestli –“

Wrath  k němu  přistoupil  a natáhl  dlaň.  „Jsem  pro. 
A poskytnu ti všechno, co budeš pro Vyvolené potřebovat. 
Cokoli.“

Phury  sklopil  pohled  na  nabízenou  ruku.  Když  ji 
uchopil, řekl zastřeným hlasem: „To… To jsem rád.“

Wrath se usmál. „Dám ti všechno, o co si řekneš.“
„Zatím  mám –“  Phury  svraštil  čelo  a zadíval  se  na 

králův stůl. „Mohl bych na chvilku použít tvůj počítač?“
„Určitě. Až skončíš, podělím se s tebou o jednu dobrou 

zprávu. Dobrou do jistý míry.“
„Co se děje?“
Wrath kývl ke dveřím. „Tohr je zpátky.“
Phurymu se stáhlo hrdlo. „Je naživu?“
„Dá  se  to  tak  říct…  Hlavně,  že  je  doma.  A my  se 

vynasnažíme, aby tady zůstal.“
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Kapitola padesátá třetí

ohn Matthew seděl  u stolu Bratrstva  v úseku pro VIP 
a byl totálně namol.J
Jakmile  dopil  bůhvíkolikáté  pivo,  které  zvládl  za 

pouhých  pět  minut,  objednal  si  velkého  panáka 
jägermeistera s energetickým drinkem Red-Bull.

Qhuinnovi a Blayovi budiž přičteno k dobru, že neřekli 
ani popel.

Těžko říct, co odstartovalo tu pivní a panákovou smršť. 
Jediný  důvod,  který  Johna  napadl,  byly  zjitřené  nervy. 
Nechal Tohra spát v posteli, jako by to byla rakev, a i když 
je  báječné,  že  se  spolu  zase  shledali,  bratr  z toho  není 
zdaleka venku. Ani omylem.

John by nepřežil, kdyby ho měl znovu ztratit.
Navíc díky vidění, které měl v Lashově domě, začínal 

John  pochybovat  o svém  zdravém  rozumu,  kterého  si 
vždycky cenil.

Když  mu  servírka  přinesla  objednaný  drink,  Qhuinn 
řekl: „Radši by si dal další pivo.“

Já tě žeru, naznačil John příteli.
„Až  se  vrátíš  domů  a začneš  blít  jako  alík,  budeš 

nenávidět  všechny  a všechno.  Ale  zatím  jsme  tady 
a musíme to nějak přečkat.“

Beru na vědomí. John do sebe hodil panáka a ani trochu 
ho  přitom  nepálilo  hrdlo.  Sliznici  už  měl  jaksepatří 
sežehnutou.  Nakonec,  plamínek  zapalovače  se  v lesním 
požáru taky ztratí.

Qhuinn měl pravdu: Nejspíš bude zvracet. Vlastně –
John vyskočil na nohy.
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„Bacha. A je to tady,“ utrousil Qhuinn a vstal z lavice.
Půjdu sám.
Qhuinn poklepal na řetěz na svém krku. „Tentokrát ne.“
John  se  opřel  pěstmi  o stůl,  naklonil  se  přes  něj 

a vycenil zuby.
„Co  blbneš?“  sykl  na  něj  Qhuinn,  zatímco  Blay  se 

zběsile rozhlížel po okolních kójích. „Co to do tebe, sakra, 
vjelo?“

Půjdu sám.
Qhuinn si ho měřil, jako by se chtěl hádat, ale pak se 

zase posadil. „Tak jo. Jak chceš. Ale to zubení si odpusť.“
John se vzdaloval od stolu a nechápal, jak je možné, že 

si  nikdo z hostů nevšiml,  že se  podlaha naklání  dopředu 
a dozadu  jako  paluba  lodi.  Když  vešel  do  chodby  se 
soukromými záchody,  rozmyslel  si to a protáhl se kolem 
sametového provazu.

Vrhl  se  do  davu  tanečníků  jako  rozzuřený  býk, 
odhazoval lidi do stran, narážel do stěn, přepadával dozadu 
a kácel se zpátky na zeď, aby neztratil rovnováhu.

Vyšel  po  schodech  do  mezipatra  a rozrazil  dveře 
pánských záchodků.

U mušlí  stáli  dva  muži,  další  u umyvadla.  John  jim 
nevěnoval jediný pohled a zamířil na konec řady kabinek. 
Otevřel  tu  pro  tělesně  postižené,  ale  vzápětí  z ní 
s nepříjemným pocitem vycouval a vešel do předposlední. 
Sotva  zamkl  dveře,  rozbouřil  se  mu  žaludek,  jako  by 
spolykal půl kila jedlé sody.

Do  háje. Proč  nešel  do  soukromých  umýváren  za 
úsekem  pro  VIP?  Má  snad  zapotřebí,  aby  ti  tři  maníci 
poslouchali, jak dáví, chrchlá, prská a zalyká se?

Zatracená práce. Ale dobře mu tak.
Po té úvaze se otočil a zadíval se do záchodové mísy. 

Byla černá jako skoro všechno v ZeroSum, a John věděl, 
že je čistá. Rehv špínu nesnáší.

Tak jo. S výjimkou prostituce. Drog. A hazardu.
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Mísa je čistá v pravém slova smyslu, ne podle norem 
trestního zákoníku.

Opřel hlavu o kovové dveře a zavřel oči. Příčina jeho 
alkoholového extempore mu najednou byla jasná.

Co  vlastně  dělá  muže  mužem?  Boj?  Počet 
sklapovaček? Vykonaná pomsta?

Ovládnutí  emocí,  když  všichni  ostatní  třeští?  Láska 
vůči ženě, o níž ví, že ho může kdykoli opustit?

Nebo snad sex?
Fajn. Zavřít oči byla chyba. Tak jako plané mudrování. 

Otevřel víčka a soustředil se na černý strop se zapuštěným 
osvětlením ve tvaru hvězd.

Proud vody padající do umyvadla utichl.  Následovalo 
dvojí spláchnutí. Dveře do klubu se otevřely a zavřely, nato 
se znovu otevřely a zavřely.

Z kabiny o kus  dál  se  ozval  šňupavý  zvuk.  A znovu. 
Pak odfouknutí  a dlouhý úlevný výdech. Kroky.  Tekoucí 
voda.  Manický  smích.  Další  otevření  a zavření  dveří  na 
chodbu.

Sám.  Konečně  sám.  Ale  nepotrvá  dlouho,  než  zase 
někdo vejde.

John upřel pohled do černé mísy a poručil žaludku, ať 
se kouká činit, jestli ho chce ušetřit trapasu.

Očividně nechce. Nebo… jo. Ne? Do prčic…
Zíral  do  záchodu  a čekal,  až  si  to  jeho dávicí  reflex 

rozmyslí,  když vtom zapomněl na žaludek a uvědomil si, 
kde je.

Narodil se v kabince veřejných záchodů. Přišel na svět 
v místě,  kde  lidi  zvrací  po  nadměrném  pití  alkoholu… 
ponechaný  napospas  světu  matkou,  kterou  nepoznal, 
a otcem, který o něm nejspíš ani nevěděl.

Jestli Tohr zase odejde…
John  se  obrátil,  ale  nedokázal  přimět  prsty,  aby 

odsunuly zástrčku. V narůstající panice za ni začal škubat, 
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až  se konečně uvolnila.  Vpadl  do umývárny,  vrhl  se  ke 
dveřím, ale nedošel k nim.

Nad každým měděným umyvadlem viselo zrcadlo ve 
zlatém rámu.

Zhluboka  se  nadechl,  vybral  si  umyvadlo  nejblíž 
východu a stoupl si před něj. Poprvé uviděl svůj dospělý 
obličej. Obličej dospělého muže.

Oči  má  stejné…  Nachlup  stejné  jako  dřív.  Modré 
a stejně  tvarované.  Všechno ostatní  nepoznává:  ani  ostře 
řezanou bradu, ani silný krk, ani široké čelo. Jen oči jsou 
jeho. Aspoň doufá.

Kdo jsem? vyslovil rty.
Vycenil  přední  zuby,  naklonil  se  blíž  a zadíval  se  na 

své špičáky.
„Neříkej, že je vidíš poprvé.“
Otočil se na podpatku. Xhex stála u dveří, čímž je oba 

uzavřela v místnosti.
Měla  na  sobě  totéž  co  vždycky,  ale  on  jako  by  její 

přiléhavé tílko ani kožené kalhoty nikdy neviděl.
„Viděla jsem, jak ses sem odpotácel. Napadlo mě, že se 

přesvědčím, jestli jsi v pořádku.“ Její šedé oči z něj ani na 
vteřinu nespustily pohled. John by se vsadil,  že neuhnou 
před  ničím.  Xhex  má  pohled  jako  socha,  přímý 
a vyrovnaný.

Jako neuvěřitelně sexy socha.
Chci  se  s tebou  vyspat, vyslovil  bezhlese  a bylo  mu 

jedno, jestli ze sebe udělá hlupáka.
„Opravdu?“
Zřejmě  odečítá  ze  rtů.  Buď  to,  anebo  z rozkroku, 

protože  bůhví,  že  mu  jsou  džínsy  v těch  partiích 
momentálně zatraceně těsné.

Jo. Opravdu.
„V klubu je spousta jiných žen.“
Ale ty jsi jediná.
„Myslím, že by ti bylo líp s nima.“
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A já si myslím, že tobě by bylo líp se mnou.
Nedumal o tom, kde se v něm bere ta kuráž. Ale ať je 

to  vrozený  dar  nebo  opilecká  blbost,  nehodlal  se  tomu 
bránit.

Vím na beton, že bude.
Schválně vsunul palce pod pás kalhot a pomalinku si je 

povytáhl.  Sotva  se  mu  jeho  naběhlé  pohlaví  zřetelně 
rýsovalo  pod  látkou  džínsů,  Xhex  sklopila  pohled  a on 
věděl,  co  vidí:  mužnou  výbavu  má  naprosto  úměrnou 
velikosti  své  dvoumetrové  postavy.  A bez  plné  erekce. 
V pohotovosti je obrovitá.

Tak nakonec není docela jako socha, pomyslel si, když 
k němu nepozvedla oči a jen je trochu rozšířila.

Jak mu upírala pohled do klína a přeskočila mezi nimi 
jiskra, John cítil,  že jeho minulost je minulostí.  Doslova. 
Žije teď a tady, v tomhle okamžiku. Představil si, jak Xhex 
zamyká ty zpropadený dveře a dovolí mu, aby si ji  vzal. 
Jak se spolu ve stoje milují…

Pootevřela  ústa  a on  čekal  na  její  slova  stejně 
nedočkavě, jako jiní čekají na ranní poštu.

Z ničeho  nic  cukla  hlavou,  dotkla  se  své  náušnice 
a svraštila obočí. „Sakra. Už musím jít.“

John vytrhl  ze  zásobníku  na  stěně  papírovou  utěrku, 
z kapsy vyndal pero a tiskacím písmem něco napsal. Než 
mohla  Xhex  odejít,  přistoupil  k ní  a vtiskl  jí  popsanou 
utěrku do ruky.

Zadívala  se  na  ni.  „Mám  si  to  přečíst  hned  nebo 
později?“

Později, řekl.
Z umývárny  vycházel  mnohem  střízlivější 

a s triumfálně samolibým úsměvem.

Když se Lash znovu objevil  ve vstupní hale  sídla  svých 
rodičů, chvíli zůstal bez hnutí. Měl dojem, jako by mu před 
chvílí  někdo  slisoval  tělo  mezi  dva  voskované  papíry 

541



a přejel  přes  ně  rozpálenou  žehličkou.  Jako  uměle 
uchovaný list ze stromu a nikoli zcela bezbolestně.

Prohlédl si ruce. Ohnul je. Zakroužil hlavou.
Absolvoval  první  lekci  u svého otce.  Budou se  vídat 

pravidelně. A Lash je nadšený student.
Sevřel  ruce  v pěst  a zase  je  rozevřel  a odpočítal  na 

prstech  triky,  jimž  se  naučil.  Triky,  které…  Vlastně  to 
žádné triky nejsou. Kdepak. Je z něho stvůra. Netvor, který 
začíná chápat užitečnost šupin na svém těle,  plamenů ve 
chřtánu a ostnů na ocasu.

Je to podobné jako po proměně, kdy taky musel přijít 
na to, kým je a jak jeho tělo funguje.

Omega  mu  s tím naštěstí  pomůže.  Jako  každý  řádný 
rodič.

Jakmile to šlo, Lash otočil hlavu, podíval se na schody 
a vybavil si, kde stál John.

Vidět zase svého nepřítele byl báječný pocit. Zahřál ho 
přímo u srdce.

Měla by se začít vyrábět přání na téma odvety, která by 
ve vší zdvořilosti rozeslal těm, jimž se chystá pomstít.

Lash se opatrně napřímil, pomalu se otočil a rozhlédl se 
kolem.  V rohu  u dveří  zaznamenal  stojací  hodiny, 
olejomalby a svědomitě opečovávané rodinné starožitnosti.

Potom se zadíval směrem k jídelně.
Lopaty budou v garáži, napadlo ho.
Vedle věšáku se zahradnickými nůžkami a motyčkami 

stály opřené o zeď hned dvě. Vybral si lopatu s dřevěnou 
násadou  a širokou  červenou  smaltovanou  pracovní 
plochou.

Když vyšel  ven,  podivil  se,  že je pořád tma,  protože 
měl pocit, že u Omegy strávil spoustu hodin. Ledaže už je 
zítra. Nebo dokonce pozítří?

Lash obešel  dům a v zahradě  z boku našel  místo  pod 
dubem,  jehož  koruna  stínila  velká  okna  pracovny.  Jak 
kopal, tu a tam střelil očima ke skleněným tabulkám a do 

542



místnosti za nimi. Na pohovce byly stále skvrny od krve. 
Hloupý  postřeh.  Jako  by  se  měly  z hedvábného  potahu 
samy vypařit.

Vykopal  jen  jeden  hrob,  hluboký  půldruhého  metru, 
dva metry dlouhý a něco přes metr široký.

Hromada  vyházené  zeminy  byla  větší,  než  by  býval 
čekal,  a stejně  jako  půda  po  hustém  lijáku  voněla 
nasládlým pižmem. Ale možná je ta nasládlost cítit z něho.

Projasňující  se  obloha  na  východě  ho  vybídla 
k rychlosti.  Vyhodil  lopatu  z jámy a vyskočil  na  povrch. 
Musí  být  hotov  dřív,  než  vyjde  slunce.  Nejprve  uložil 
svého otce, pak svou matku. Umístil je tak, aby si leželi 
v náručí a jeho ruce objímaly její tělo.

Zadíval se na ně.
Překvapilo ho, že cítil povinnost provést to předtím, než 

sem  povolá  partu  zabijáků,  aby  dům  vyplenili – ale 
nakonec  proč ne? Ti  dva mu byli  rodiči  první část  jeho 
života,  a ačkoli sám sebe ujišťoval, že jsou mu lhostejní, 
není  to  pravda.  Nepřipustí,  aby  bezduší zneuctili  jejich 
rozkládající se ostatky. S domem ať naloží, jak se jim zlíbí. 
Ne však s těly.

Při  východu  slunce,  jehož  paprsky  se  draly  hustě 
olistěnými  větvemi  dubu,  vydal  pár  rozkazů  přes  mobil 
a zaházel hrob vykopanou zeminou.

Vypadá to jako skutečnej hrob, pomyslel si, když byl 
hotov. Ještě náhrobek a pár věnců.

Sotva vrátil lopatu do garáže, uslyšel, jak před hlavním 
vstupem zastavilo první auto. Vystoupili z něj dva bezduší 
právě v okamžiku, kdy se na příjezdové cestě objevil druhý 
sedan a za ním Ford F-150 a minivan.

Zabijáci  vešli  do  domu  Lashových  rodičů  provázení 
sladkou vůní, připomínající nedělní bábovku od babičky.

Jako  poslední  přijel  stěhovací  vůz  s panem  D  za 
volantem.
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Vůdce  bezduchých se  ujal  velení,  a zatímco  jeho 
podřízení  drancovali  dům,  Lash  vyšel  do  druhého  patra 
a osprchoval  se  ve  své  bývalé  koupelně.  Aniž  se  osušil, 
přistoupil  k šatní  skříni.  Oblečení,  které  nosil  v poslední 
době,  už  se  mu  kdovíproč  zajídalo.  Vyndal  přepychový 
oblek od Prady.

Období,  kdy  se  spokojil  s nenápaditým  vojenským 
stylem, skončilo. Už není vojáčkem ve výcviku, který má 
doplnit řidnoucí řady poskoků Bratrstva.

S pocitem,  že  teď  konečně  vypadá  k světu,  zamířil 
k prádelníku, otevřel zásuvku, do níž ukládal šperky, a –

Kde  jsou,  sakra,  jeho  hodinky  Jacob  & Co.  osazené 
diamanty?

Co se tady…
Lash  se  rozhlédl  a vtáhl  do  nosu  vzduch  ve  svém 

pokoji. Pak, přesně tak, jak ho to naučil jeho otec, si změnil 
vidění do modra, aby se otisky každého, kdo se dotkl jeho 
věcí, zobrazily jako růžové.

Na  prádelníku  se  skvěly  čerstvé,  typické  otisky  bez 
kresby, zřetelnější než ty, které tam zanechal při své dávné 
návštěvě on sám. Ještě jednou se nadechl. Byl tady John… 
John s Qhuinnem… a jeden z těch lumpů mu štípl hodinky.

Lash vzal ze stolu lovecký nůž a s mocným výkřikem 
ho vrhl přes místnost, kde se zabodl do jednoho z polštářů 
s černým povlakem.

Ve dveřích stanul pan D. „Pane? Co se stalo –“
Lash se bleskově otočil  a namířil  na něj  ukazováček, 

ale  ne  pro  větší  důraz  svých  slov,  ale  aby  použil  další 
z darů od svého pravého otce.

Ale  pak  se  zhluboka  nadechl.  Spustil  paži  k tělu. 
Narovnal si oděv.

„Připrav mi…“ Musel si odkašlat, aby vyhnal zuřivost 
z hrdla.  „Připrav  mi  snídani.  A přines  mi  ji  do  zasklené 
verandy, ne do jídelny.“
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Pan D odešel a zhruba za deset minut,  když  už Lash 
neviděl ze vzteku dvojitě a sešel do přízemí, čekala na něj 
pěkně  opečená  slanina,  vejce,  toust  s džemem 
a pomerančová šťáva.

Pan D zřejmě vymačkal  šťávu osobně, což vzhledem 
k tomu,  jak  skvěle  chutnala,  byla  kompenzace  za  to,  že 
Lash ho nahoře ve své ložnici neposlal na onen svět.

Ostatní  zabijáci  se  shromáždili  u vstupu  do  verandy 
a čučeli na něj, jak jí, jako by tahal z rukávu přinejmenším 
slona.

Poté,  co dlouhým douškem vyprázdnil  šálek kávy,  se 
jeden z nich zeptal: „Co jsi, k čertu, zač?“

Lash si otřel ústa ubrouskem a svlékl si sako. Stoupl si 
a rozepnul si pastelově růžovou košili.

„Jsem váš zatracenej král.“
Po těch slovech rozevřel košili a silou vůle rozřízl kůži 

na hrudní kosti  a odtáhl  žebra.  Vycenil  špičáky a odhalil 
své černé pulzující srdce.

Bezduší uskočili  jako  jeden  muž.  Jeden  blbeček  se 
dokonce pokřižoval.

Lash  si  nevzrušeně  uzavřel  hruď,  pozapínal  knoflíky 
u košile a zase si sedl. „Dám si ještě kafe, pane D.“

Kovboj  připitoměle  zamrkal.  Připomínal  zbloudilou 
ovci, která netrefí ke svému stádu. „Ano… ano, pane.“

Lash  zvedl  šálek  a očima  přelétl  po  bledých  tvářích 
před sebou. „Vítejte v budoucnosti, pánové. A teď se dejte 
do práce. Chci, abyste vyklidili první patro domu dřív, než 
v půl jedenáctý přijde listonoš.“
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Kapitola padesátá čtvrtá

ulturní středisko ve východním Caldwellu se nalézá 
na Baxterově třídě mezi  tenisovou školou a pizzerií 

s mexickými  specialitami.  Sídlí  ve velkém domě z doby, 
kdy se  na  okolních  pozemcích  ještě  pěstovala  kukuřice, 
vpředu  má  upravený  trávník  a vlajkový  stožár  a vzadu 
dětské hřiště s několika houpačkami.

K

Když se Phury materializoval za střediskem, nemyslel 
na nic jiného než na to, jak odtud zase vypadnout. Podíval 
se na hodinky. Ještě deset minut.

Deset minut se bude muset přemlouvat, aby tu zůstal.
Bože, kouřil by, až by brečel. Srdce mu dělalo v hrudi 

kotrmelce, dlaně se mu silně potily a svědění pokožky ho 
dohánělo k šílenství.

Ve  snaze  oprostit  se  od  svého  těla  se  zadíval  na 
parkoviště.  Stálo na něm dvacet aut,  každý pes jiná ves. 
Malé  náklaďáky  rozmanitých  značek,  toyoty,  saab  se 
stahovací  střechou,  růžový  volkswagen,  tři  minivany 
a Mini Cooper.

Vrazil  ruce do kapes a přešel  po trávníku k chodníku 
ubíhajícímu kolem budovy. Když dospěl k asfaltové ploše 
tvořící vjezd a parkoviště, vykročil k dvoukřídlým dveřím 
pod krytým vstupem s hliníkovou stříškou.

Uvnitř  to vonělo po kokosech, nejspíš díky vosku na 
linoleum.

Zrovna  když  začal  vážně  zvažovat,  že  vezme  do 
zaječích, ze dveří s nápisem MUŽI vyšel člověk, a jak je 
zavřel, ztlumil se zvuk splachování.
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„Vy  jste  kamarád  Billyho  W?“  zeptal  se  chlapík, 
zatímco si otíral ruce papírovou utěrkou. Měl vlídné hnědé 
oči jako retrívr, tvídové sako, které se na léto zdálo příliš 
teplé, a pletenou kravatu.

„Já nevím.“
„Jestli  jdete  na  setkání,  je  to  dole  v suterénu.“  Jeho 

úsměv byl tak přirozený a upřímný, že mu ho Phury málem 
oplatil,  než  si  připomněl  jistou  odlišnost  chrupu  obou 
druhů.  „Jestli  chcete,  můžete  tam jít  se mnou.  Ale jestli 
radši ještě chvíli počkáte, nic se neděje.“

Phury se zadíval muži na ruce. Pořád si je ještě utíral.
„Jsem nervózní,“ svěřil se. „Potí se mi ruce.“
Phury se pousmál. „Víte co? Nejspíš půjdu s vámi.“
„To je dobře. Já jsem Jonathon.“
Phury byl rád, že si nepodali ruku. On papírovou utěrku 

nemá a ruce v kapsách má určitě zpocenější než Jonathon.
Suterén  kulturního  střediska  měl  betonové  zdi  se 

smetanově  bílou  omítkou,  podlahu  vystlanou  hnědým 
zátěžovým kobercem s krátkým vlasem a na nízkém stropu 
spoustu  zářivek.  Většina  z třiceti  židlí  uspořádaných 
v soustředných kruzích už byla obsazená, a když Jonathon 
zamířil  ke  středu,  Phury mu pokynul  na  znamení,  že  se 
uvidí později, a posadil se co možná nejblíž ke dveřím.

„Je devět  hodin,“  prohlásila  žena  s krátkými  černými 
vlasy. Vstala a začala předčítat z listu papíru. „Všechno, co 
zde bude řečeno,  zůstane jen mezi  námi.  Když si  někdo 
vezme slovo, ostatní se zdrží poznámek a ani mu nebudou 
skákat do řeči…“

Zbytek Phury neslyšel, protože si se zájmem prohlížel 
ostatní návštěvníky. Nikdo jiný kromě něj na sobě neměl 
oblek značky Aquascutum, ačkoli jsou všichni lidé. Jejich 
věk  se  pohyboval  zhruba  od  dvaceti  do  padesáti  let, 
pravděpodobně  proto,  že  denní  doba  vyhovovala  jak 
pracujícím, tak studentům.
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Při  pohledu  do  jejich  tváří  se  Phury  pokoušel 
odhadnout,  co  koho  z nich  potkalo,  že  skončil  na  černé 
plastové židli v téhle suterénní místnosti s vůní kokosu.

On sem nepatří.  S ostatními ho nic nespojuje, a nejen 
proto, že oni nemají přerostlé špičáky a neublíží jim denní 
světlo.

Přesto zůstal, protože neměl kam jít, a byl zvědavý, zda 
to pro některého z nich platí taky.

„Tohle  jsou  řečnická  setkání,“  pokračovala  žena,  „a 
dneska večer bude mluvit Jonathon.“

Jonathon  vstal.  V rukou  držel  cáry  papírové  utěrky 
a pořád si jimi přejížděl po dlaních.

„Ahoj,  já  se  jmenuju  Jonathon.“  Několik  lidí  mu 
pozdrav oplatilo. „A jsem drogově závislý. Asi… asi deset 
let  jsem  bral  kokain  a za  tu  dobu  jsem  všechno  ztratil. 
Dvakrát jsem skončil ve vězení, finančně jsem byl na dně. 
Přišel  jsem o dům.  Manželka… se se mnou rozvedla  a i 
s dcerou  se  odstěhovala  do  jiného  státu.  Hned  nato  mě 
vyhodili ze školy, kde jsem učil fyziku, protože jsem byl 
věčně v rauši.

Přestal jsem zhruba… loni v srpnu, ale pořád myslím 
na to, že bych si znova dal. Momentálně bydlím v zařízení 
pro bezdomovce. Absolvoval jsem odvykací léčbu a našel 
jsem si práci. Teprve před dvěma týdny. Učím odsouzené 
ve  výkonu  trestu.  Ve  vězení,  kde  jsem  kdysi  byl  i já.“ 
Jonathon si odkašlal. „Takže… zkrátka před rokem… před 
rokem jednou v noci jsem zašel do jedné z těch postranních 
uliček v centru.  Nakupoval jsem od dealera a chytili  nás. 
Ne policajti,  ale  chlapík,  na  jehož  území  jsme  se  ocitli. 
Střelil mě do boku a do stehna a…“

Jonathon  si  znovu  odkašlal.  „Ležel  jsem  na  zemi 
a krvácel  a cítil,  jak  mi  někdo  hýbe  pažemi.  Střelec  mi 
sebral kabát i náprsní tašku s penězma, hodinky a pak mě 
praštil  pistolí  do hlavy.  Stačilo  málo  a dneska bych tady 
s vámi nebyl.“ Mezi posluchači to zašumělo. „Začal jsem 
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chodit  na  podobná  setkání,  jako  je  tohle,  protože  jsem 
neměl kam jít. Tady jsem proto, že jsem se rozhodl, že tam, 
kde jsem teď, chci dokázat víc než se zase zrušit. Někdy je 
rozhodování zatraceně těžký, a proto neuvažuju dál než do 
příštího úterý do devíti večer, kdy sem zase přijdu. Takže 
takhle to se mnou bylo a momentálně je.“

Jonathon se posadil.
Phury  čekal,  že  ho  přítomní  zavalí  otázkami 

a poznámkami,  ale  místo  toho  se  postavil  další  člověk. 
„Ahoj, já jsem Ellis…“

A to bylo všechno.  Jeden za druhým vypovídal  o své 
závislosti.

Když  bylo  na  nástěnných  hodinách  za  sedm  minut 
deset,  tmavovlasá  žena  se  zvedla.  „Následuje  modlitba 
čistoty.“

Phury se postavil spolu s ostatními a šokovalo ho, že ho 
někdo vzal za ruku.

Dlaně se mu však už nepotily.
Nevěděl, jestli může sám sobě odpovědně slíbit, že se 

drog ani nedotkne. Čaroděj ho provázel řadu let a znal ho 
skoro jako vlastního bratra.  Phury věděl  jen to,  že příští 
úterý v devět večer tady bude znovu.

Vyšel  ven  s ostatními,  a když  mu  do  obličeje  dýchl 
noční vzduch, dostal nezřízenou chuť na jointa.

Zatímco  se  všichni  rozcházeli  a mířili  k autům 
a nasedali do nich, zažínali motor a čelní reflektory, Phury 
se  posadil  na  jednu  z houpaček,  položil  ruce  na  stehna 
a nohy na prodřený pruh země.

V první chvíli měl dojem, že ho někdo pozoruje. Ale 
kdoví? Možná je stihomam průvodním jevem abstinence.

Asi  za  deset  minut  se  uchýlil  do  tmavých  stínů  za 
budovou a dematerializoval se k Rehvovu sídlu na severu 
státu.

Zhmotnil se za rozlehlým domem zbudovaným v duchu 
místního  členitého  a vzdušného  stylu  a první,  čeho  si 
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všiml,  byla  postava  stojící  za  posuvnými  prosklenými 
dveřmi v přízemí.

Cormia na něj čeká.
Vyklouzla ven, tiše zasunula dveře a objala si ramena 

pažemi.  Silný  pletený  svetr,  který  měla  na  sobě,  byl 
Phuryho, a legíny si půjčila od Belly. Rozpuštěné vlasy jí 
spadaly  až  k bokům  a ve  světle  linoucím  se  z domu 
kosočtverečnými okenními tabulkami zářily jako ze zlata.

„Ahoj,“ pozdravila.
„Ahoj.“
Vykročil k ní přes trávník a po kamenné terase. „Je ti 

zima?“
„Trochu.“
„To je dobře. Aspoň tě můžu zahřát.“ Rozevřel náruč 

a ona do ní vstoupila. I přes huňatý svetr cítil teplo jejího 
těla. „Jsem rád, že se mě neptáš, jak to šlo. Snažím se… 
Nevím, co ti mám říct.“

Položila  mu  ruce  na  ramena.  „Všechno mi  povíš,  až 
budeš sám chtít.“

„Půjdu tam znovu.“
„To je dobře.“
Tiskli se k sobě, a přestože vládla chladná noc, bylo jim 

teplo.
Přiblížil rty k jejímu uchu a zašeptal: „Chci být v tobě.“
„Ano…,“ vydechla.
Uvnitř by neměli soukromí, ale tady v klidném závětří 

domu budou sami. Odvedl Cormii hlouběji do tmy, vklouzl 
dlaněmi pod její svetr a dotkl se těla své shellan. Pod jeho 
dotekem ožilo, zvláčnělo a rozpalovalo se.

„Svetr si nech, ale kalhoty půjdou dolů,“ prohlásil.
Zahákl  palce  za  pružný  pás,  stáhl  jí  kalhoty  ke 

kotníkům a z nohou.
„Tobě  není  zima,  že  ne?“  zeptal  se,  sotva  ucítil  ve 

vzduchu její omamnou vůni.
„Vůbec ne.“
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Zeď  domu  byla  kamenná,  ale  Phury  věděl,  že  silný 
irský  svetr  poslouží  jako  dostatečná  izolace.  „Opři  se 
zády.“

Když mu vyhověla,  ovinul jí paži kolem pasu, aby ji 
hrubě  opracované  kameny  netlačily,  a volnou  rukou  jí 
polaskal ňadra. Líbal ji hluboce, dlouze a pomalu a její ústa 
se  pohybovala  pod  jeho  důvěrně  a zároveň 
nevyzpytatelně – ale  nakonec  takové  je  každé  jejich 
milování. Teď už znal Cormii dokonale, zvenku i zevnitř, 
a neexistovala žádná jeho část, která by v té či oné podobě 
nebyla obsažena v ní. Přesto to pokaždé bylo tak nádherné 
jako poprvé.

Byla stejná, ale pokaždé jiná.
A ona  si  uvědomovala,  o co  jde.  Věděla,  že  on  v tu 

chvíli potřebuje mít situaci ve svých rukou a udávat tempo. 
Že  právě  teď  potřebuje  udělat  něco,  co  je  naprosto 
přirozené  a překrásné,  a udělat  to  svědomitě  a řádně, 
protože po tom setkání má plnou hlavu vzpomínek na to, 
co zlého provedl sobě i ostatním a málem také jí.

Dával  si  načas.  Hru  s jazykem,  rty  a ústy  a dráždění 
bradavek záměrně prodlužoval a výsledkem jeho důkladné 
péče  byla  jako  kámen  tvrdá  erekce,  která  se  mu  tlačila 
zevnitř na kalhoty, a Cormiino žhavé, nedočkavé tělo.

Sklouzl  rukou  níž:  „Měl  bych  se  ujistit,  že  jsi 
nenastydla.“

„Prosím… udělej to…,“ zasténala a naklonila hlavu na 
stranu.

Netušil,  jestli  mu  nabídla  hrdlo  schválně,  ale  jeho 
hladové  špičáky  to  neřešily.  Okamžitě  se  přichystaly 
k činu, prodloužily se a zaostřily.

Vklouzl  jí  rukou  mezi  stehna  a při  kontaktu  s jejím 
vstřícným žárem se mu málem podlomila kolena. Původně 
chtěl postupovat zlehka a pomalu, ale teď na to neměl ani 
pomyšlení.
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„Cormie,“  zaúpěl,  uchopil  ji  za  boky a zvedl,  vklínil 
tělo  mezi  její  stehna  a doširoka  je  roztáhl.  „Rozepni  mi 
kalhoty… Pusť mě ven…“

Jakmile  vzduch  prosytila  jeho  vázací  vůně  a Cormia 
osvobodila  jeho  penis,  jejich  těla  se  spojila  jediným 
plynulým, mocným pohybem.

Když ji nadzvedl, zaklonila hlavu a on se jí přisál ústy 
k hrdlu. Na koordinaci pohybů dohlížet nemusel. Řídila je 
láska a touha.

Chvíli předtím, než jí prokousl líbeznou, hladkou kůži, 
sevřela mu rukama ramena a nabrala do hrstí jeho košili.

„Miluju tě…“
Phury na zlomek vteřiny strnul.
Ten okamžik vnímal zcela jasně včetně všech okolních 

vjemů. Tíhu jejího těla ve svých dlaních, její horké lůno, 
jež mu obemykalo pohlaví, její hrdlo, vůni, která prýštila 
z jejich  těl  pohlcených  vzrušením,  vůni  nedalekého  lesa, 
svěžest nočního vzduchu. Cítil rovnováhu rozloženou mezi 
svou  celou  nohou  a protézou  i to,  že  ho  košile  škrtí 
v průramcích od toho, jak ji  ona svírá v dlaních.  Vnímal 
nárazy jejích ňader do své hrudi, tep jak své, tak její krve, 
stoupající erotické napětí.

Ale  nejzřetelněji  ze  všeho  cítil  jejich  vzájemnou 
hlubokou lásku. Nevzpomínal si, že by někdy cítil něco tak 
silně.

To  je  dar,  který  přináší  regenerace  a uzdravování. 
Možnost být tady a teď se ženou, kterou miluje, být tady 
a teď naprosto a zcela střízlivý. S nezkalenými smysly.

Vzpomněl si na Jonathona a na to, co říkal při setkání: 
Tam, kde jsem teď, chci dokázat víc než se zase zrušit.

Ano. Správně… Ano.
Phury se začal zase pohybovat, dávat a současně brát.
A když společně vyvrcholili, věděl, že žije… Věděl, že 

je.
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hex  odešla  z klubu  až  nad  ránem,  ve  čtvrt  na  pět. 
Klub ovládla úklidová četa, která smýčí, čistí a leští 

a odpovídá  za  uzamčení  dveří,  a Xhex  jen  nastaví 
automatickou aktivaci  bezpečnostního systému na osmou 
ráno.  Centrální  pokladna  je  prázdná  a Rehvengeova 
kancelář je nejen zamčená, ale nedobytná.

X

Její  motorka  značky Ducati  na  ni  čekala  v soukromé 
garáži, kde parkoval i bentley, když ho Rehv nepotřeboval. 
Vyvezla černý stroj na ulici, a než na něj nasedla a nakopla 
motor, dveře garáže se zasunuly.

Přilbu si zásadně nenasazovala.
Zato  měla  vždycky na sobě kožené chrániče  nohavic 

a motorkářskou bundu.
Opojená  burácením  motoru  pod  sebou  zvolila  delší 

trasu  domů.  Proplétala  se  bludištěm jednosměrných  ulic 
v centru  a konečně  zamířila  na  Severní  dálnici.  Když  se 
prohnala  kolem  policejního  vozu  zaparkovaného  pod 
borovicemi  mezi  středovými  svodidly,  řítila  se 
přinejmenším stopadesátkou.

Nikdy nezapínala čelní světlo.
Což vysvětlovalo, proč – pokud nezmátla radar a hlídka 

nespala  za  volantem – se  za  ní  policajti  nerozjeli.  Těžko 
pronásledovat něco, co není vidět.

V Caldwellu měla na vybranou ze dvou míst, kde může 
složit  hlavu:  buď  v suterénním  bytu,  když  bezodkladně 
zatoužila  po  soukromí,  anebo  ve  srubu  se  dvěma 
místnostmi na břehu řeky Hudson. Prašná cesta k domku 
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nebyla širší než turistická stezka především díky tomu, že 
ji Xhex posledních třicet  let  nechávala svědomitě zarůst. 
Na jejím konci, na sedmiakrovém pozemku, stála rybářská 
chata  z dvacátých  let  20.  století,  bytelná,  ale  bez 
zbytečných  příkras.  Při  shánění  nemovitosti  byla  hlavní 
podmínkou samostatná  garáž napravo od srubu.  Xhex je 
totiž jednou z mála žen, které mají rády po ruce dostatečné 
množství  munice,  a skladování  jejích  zásob  mimo  srub 
snižuje riziko, že ve spánku jednou vyletí do povětří.

Motorka putovala do garáže. Xhex do chaty.
Vešla  do  kuchyně  a nadechla  se  známé  vůně starých 

borových prken, jimiž jsou obložené stěny, strop i podlaha, 
a líbezného  parfému cedru  skříní,  původně určených pro 
loveckou výstroj.

Bezpečnostní systém nemá. Žádnému nedůvěřuje.
Má jen sama sebe. A to jí odjakživa stačilo.
Vypila šálek instantní kávy, odešla do ložnice a svlékla 

si  kožené  kalhoty.  Jen  v černých  kalhotkách  a černé 
sportovní podprsence si lehla na holou zem a několikrát se 
zhluboka nadechla.

Nehledě na to,  jak je drsná,  pokaždé potřebuje sbírat 
odhodlání.

Když  byla  připravená,  sklonila  se  ke  stehnům,  ke 
kovovým  řetězům  s ostny,  jež  má  zaseknuté  do  kůže 
a svalů.  Zámky odskočily,  a když  se z ran  vyvalila  krev, 
Xhex zasténala.  Zatmělo  se  jí  před  očima,  stočila  se  na 
boku do klubíčka a namáhavě dýchala ústy.

To je jediný způsob, jak může ovládnout svou povahu 
symphathky. Jedinou automedikací je bolest.

Jak jí pokožka zvlhla krví a nervový systém se vyvážil, 
šířilo se jí tělem chvění. Považovala to za odměnu za svou 
sílu,  za  to,  že  se  ovládla.  Samozřejmě  šlo  o chemickou 
reakci, při níž jí v žilách proudí endorfiny, nicméně pocit 
řízného očistného uvolnění působil jako kouzlo.
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V podobných  okamžicích  měla  chuť  vybavit  srub 
vhodným  nábytkem  a koberečky,  ale  náhlému  nápadu 
snadno odolala. Dřevěná podlaha se lépe udržuje.

Dech se  jí  zvolna  utišil  a srdce  uklidnilo  a mozek  se 
zase začínal rozbíhat, když vtom si vzpomněla na něco, co 
zvrátilo návrat k rovnováze.

John Matthew.
John  Matthew…  ten  cápek.  Vždyť  je  mu  teprve 

dvanáct nebo kolik. Jak ho mohlo napadnout po ní vyjet?
Představila  si  ho  pod  osvětlením  v umývárně  na 

záchodech v mezipatře. Měl obličej válečníka, ne chlapce, 
a tělo  muže,  který  umí  rozdávat  rány,  ne  sebevědomé 
primadony. Sáhla vedle sebe, přitáhla si kalhoty a vyndala 
z kapsy složenou papírovou utěrku, kterou jí dal. Rozložila 
ji a přečetla si, co na ni napsal.

Příště vyslov moje jméno. Bude to ještě lepší.
Odfrkla si a utěrku zmuchlala. Napadlo ji, že ji spálí.
Místo toho jí ruka vklouzla do klína.
Když vyšlo slunce a zalilo její ložnici prvními paprsky, 

Xhex si představila Johna Matthewa pod sebou na zádech 
a jak tím,  co viděla  pod jeho džínsy,  vyráží  proti  jejímu 
pohupujícímu se tělu…

Nechtělo se jí věřit, že si představuje právě tohle. Je to 
jeho vina a ona ho za to nenávidí. Kdyby mohla, spráskala 
by ho jako psa.

Přesto vyslovila jeho jméno.
Dvakrát.
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Stvořitelka měla vladařské pochybnosti.
Což není vyloženě na závadu, když jste bohyní a stvořili 
jste celou říši uvnitř světa včetně dějin oné říše, jež jsou 
součástí světové historie.

Není to špatné.
Možná je to dobré… do jisté míry.
Přemístila se k zapečetěné svatyni ve svém soukromém 

příbytku a vůlí otevřela dvojité dveře. Z ložnice za nimi se 
vyvalila  mlha,  rozevlátá  jako  saténový  šál  ve  větru. 
Jakmile se opar rozptýlil,  objevila se Stvořitelčina dcera. 
Přesněji její mocné nehybné tělo vznášející se ve vzduchu.

Payne je stejná, jako byl její otec: agresivní, vypočítavá 
a silná.

Nebezpečná.
Pro ženu jako ona není mezi Vyvolenými místo. Není 

pro ni místo ani ve světě upírů. Po jejím posledním skutku 
svou dceru, která nikam nezapadne, v zájmu bezpečí všech 
ostatních izolovala.

Důvěřuj těm, které jsi stvořila.
Primalova slova jí zněla v uších od chvíle, kdy je vyřkl. 

A tak  odhalil  pravdu  pohřbenou  v hloubi  Stvořitelčiných 
vnitřních myšlenek a obav.

Životy mužů a žen, které vyzvedla z biologické banky 
svou pouhou vůlí, nemůže zařadit na oddělené police jako 
svazky  v knihovně  Svatyně.  Řád  je  přitažlivý,  pokud  je 
jeho  součástí  bezpečí  a jistota.  Avšak  příroda  i povaha 
živých  bytostí  je  nepředvídatelná  a chaotická  a nelze  ji 
spoutat.
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Důvěřuj těm, které jsi stvořila.
Viděla  spoustu  událostí,  jež  přijdou,  celou  řadu 

vítězství a tragédií, ale to jsou jen zrnka písku na širokém 
pobřeží.  Rozsáhlejší  úseky  budoucnosti  předvídat 
nedokáže.  Protože  osud  druhu,  který  stvořila,  je  úzce 
svázán s jejím vlastním údělem, úspěch či úpadek její rasy 
je pro ni neznámý a nepoznatelný.

Jedinou jistotu, kterou má, je přítomnost, a Primal má 
pravdu.  Její  milované  děti  neprospívají,  a když  to  takhle 
zůstane dál, co nevidět z nich nezbude ani jediné.

Změna je jedinou nadějí jejich budoucnosti.
Stvořitelka zvedla kápi roucha a nechala ji spadnout na 

záda. Natáhla ruku a nehybným vzduchem vyslala ke své 
dceři hřejivý poryv molekul.

Payneiny  bílé  oči – stejné  oči,  jaké  má  její  dvojče 
Vishous – se prudce otevřely.

„Dcero,“ oslovila ji Stvořitelka.
Odpověď ji neudivila.
„Táhni k čertu.“
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éle  než měsíc  nato se Cormia probudila způsobem, 
jakým si zvykla vítat příchod každé noci.D

Phuryho boky se tiskly k jejím a jeho erekce jí dorážela 
na  stehna.  Poznala,  že  on  nejspíš  ještě  spí,  a jak  se 
překulila  na  břicho  a udělala  mu  místo,  usmála  se 
v očekávání  jeho  reakce.  A skutečně,  ve  vteřince  se 
vyhoupl  na  ni,  zahalil  ji  těžkou  a hřejivou  přikrývkou 
svého těla a –

Když do ní vnikl, slastně vydechla.
„Hmm,“ zavrněl jí do ucha. „Dobrý večer, shellan.“
S úsměvem se prohnula v zádech, aby se mohl  dostat 

hlouběji. „Můj hellrene, jak se ti daří –“
Phury její nabídce ochotně vyhověl, a když se mocným 

výpadem dostal  až  do  středu  její  bytosti,  oba  zasténali. 
Miloval se s ní pomalu a něžně, otíral jí rty o šíji, přejížděl 
zuby po pokožce a přitom měli oba propletené prsty obou 
rukou.

Zatím  nebyli  úředně  sezdáni,  protože  byla  spousta 
starostí s Vyvolenými, které chtěly zjistit, jak to ve zdejším 
světě chodí. Ale kdykoli to jen šlo, byli spolu, a Cormia si 
neuměla představit, jak bez sebe dřív mohli žít.

Vlastně… jeden večer v týdnu spolu netráví úplně celý. 
Každé úterý chodí Phury na setkání drogově závislých.

Přestat  s červeným  kouřem  pro  něj  nebyla  legrace. 
Mnohdy byl  napjatý  nebo civěl  nesoustředěně  do dálky, 
případně  se  musel  držet,  aby  kvůli  něčemu  podrážděně 
nevyjel. První dva týdny se mu ve spánku vracely záchvaty 

558



pocení,  a ačkoli  jich  ubývalo,  v určitém  období  míval 
přecitlivělou pokožku.

Nicméně  si  ani  jednou  nezapálil,  a byť  mu  bylo 
sebehůř, nikdy nepovolil. Alkoholu se taky nedotkl.

Zato se spolu často milovali, a to Cormii vyhovovalo.
Phury z ní vyklouzl a otočil ji naznak. Jakmile se nad ní 

vztyčil,  nenasytně  ji  políbil,  položil  jí  dlaně  na  ňadra 
a bříšky  palců  jí  zlehka  přejížděl  po  vztyčených 
bradavkách. Přimkla se k němu, vsunula ruku mezi jejich 
těla,  vzala  do dlaně jeho penis  a několikrát  ho polaskala 
tak, jak to má Phury rád, od kořene k vrcholu.

Na prádelníku zapípal mobil, ale oba zvuk ignorovali. 
Cormia  Phuryho  s širokým  úsměvem  navedla  zpátky 
dovnitř. Když jejich těla splynula v jedno, rozdmýchal se 
v nich plamen vášně, jenž přešel v požár smyslů, a rytmus 
pohybů  se  zrychlil.  Cormia  se  držela  Phuryho  mocných 
ramen,  vyrážela  boky  proti  jeho  a nechala  se  unášet 
narůstající rozkoší.

Po  společném  bouřlivém  orgasmu  otevřela  víčka. 
Přivítal  ji  vroucí pohled jeho jasných žlutých očí, jenž ji 
rozsvítil zevnitř jako lampu.

„Moc  rád  se  probouzím,“  poznamenal  a vtiskl  jí 
polibek na rty.

„Já taky –“
Vtom  se  na  schodech  spustil  poplašný  systém.  Jeho 

ječivý zvuk pronikal až do morku kostí.
Phury se rozesmál, překulil se na bok a stáhl Cormii na 

sebe. „Pět… čtyři… tři… dva –“
„Pardóóóón!“ křikla Layla zpod schodiště.
„Co to bylo tentokrát?“ zavolal Phury.
„Míchaná vajíčka,“ hlásila hrdě.
Phury zavrtěl hlavou a tiše řekl Cormii: „A já bych se 

byl vsadil, že to byly tousty.“
„To sotva. Opékač rozbila včera.“
„Vážně?“
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Cormia  přisvědčila.  „Zkoušela  v něm  opéct  porci 
sýrové pizzy.“

„Takže sýr byl všude.“
„Všude.“
„Laylo,  nic  se neděje.  Můžeš pánev umýt  a zkusit  to 

znova.“
„Obávám se, že na téhle pánvi už nic neuvaříme,“ zněla 

odpověď.
Phury znovu ztišil hlas. „Radši se jí nebudu ptát, jak to 

dokázala.“
„Pánve jsou přece kovové, ne?“
„Měly by být.“
„Radši tam půjdu.“ Cormia se posadila a zavolala: „Za 

minutku jsem dole, sestřičko!“
Phury  ji  stáhl  zpátky,  políbil  a pustil.  Cormia  se 

bleskurychle  osprchovala  a vyšla  z koupelny  ve  volných 
světle modrých džínsech a Phuryho košili od Gucciho.

Možná byly  na vině roky strávené ve volné říze,  ale 
těsné oblečení zkrátka neměla ráda.

„Ta barva ti ukrutně sluší,“ podotkl, zatímco se díval, 
jak si zaplétá vlasy.

„Tobě  se  líbí  levandulová?“  Roztočila  se  před  ním 
dokolečka. Ve žlutých očích mu zajiskřilo.

„A moc. Pojď ke mně.“
Z přízemí zazněly tóny klavíru. Stupnice. To znamená, 

že Selena už taky vstala. „Musím jít dolů, než Layla zapálí 
dům.“

Phurymu se na rtech usadil úsměv, jaký mívá ve chvíli, 
kdy si Cormii představuje dočista nahou. „Pojď ke mně,“ 
opakoval.

„Co kdybych ti přinesla něco k jídlu?“
Phury ze sebe beze slova strhl  přikrývku a položil  si 

ruku na nedočkavé pohlaví. „Můj hlad ukojíš jen ty.“
Ke  směsici  zvuků  v přízemí  se  přidal  vysavač,  a tak 

bylo  zřejmé,  které  další  Vyvolené  jsou  vzhůru.  Amalya 
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a Phoenia denně losují  o to,  která bude pobíhat po domě 
s hypermoderním vysavačem značky Dyson, nehledě na to, 
zda  to  koberce  v Rehvengeově  rozlehlém sídle  potřebují 
nebo ne.

„Dej  mi  pět  minut,“  řekla  s vědomím,  že  kdyby  se 
ocitla  v dosahu  jeho  rukou,  zase  spolu  skončí  v posteli. 
„Až se vrátím, můžeš mě nakrmit. Co tomu říkáš?“

Phury se celý zachvěl a obrátil  oči v sloup. „Jo. Jsem 
pro. To je mimořádně skvělý nápad.“

Telefon  znovu  zapípal  a on  se  pro  něj  se  zaúpěním 
natáhl. „Tak honem utíkej, jinak tě odsud nepustím nejmíň 
další hodinu. Nebo spíš čtyři.“

Se smíchem vykročila ke dveřím.
„Proboha.“
Cormia se obrátila. „Co se stalo?“
Phury se zvolna posadil, telefon v obou rukou, jako by 

měl přístroj větší cenu než těch čtyři sta dolarů, které za něj 
minulý týden dal.

„Phury?“
Nastavil jí displej.
Zpráva  byla  od  Zsadista.  Máme  holčičku.  Už  dvě  

hodiny. Jmenuje se Nalla. Doufám, že se máte skvěle. Z.
Cormia  si  skousla  ret  a jemně  mu  položila  ruku  na 

rameno. „Měl by ses tam vrátit. Vidět se s ním. Se všemi.“
Phury nasucho polkl. „Já vím. Vlastně nevím. Nevrátím 

se tam… Myslím, že by to nedělalo dobrotu. S Wrathem se 
můžu dohodnout po telefonu a… Radši zůstanu tady.“

„Odepíšeš mu?“
„Ano.“  Zakryl  si  boky  přikrývkou  a zůstal  zírat  na 

přístroj ve svých rukou.
„Mám to udělat za tebe?“ zeptala se.
Přikývl. „Buď tak hodná. Za oba, ano?“
Políbila ho na temeno hlavy a pak napsala:  Zdravíme 

tebe,  tvou  shellan  i tvou  malou.  V duchu  jsme  s vámi.  
Mějte se! Phury a Cormia.
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Večer  nato  byl  Phury  v obrovském  pokušení  vynechat 
setkání narkomanů.

Nebylo  mu jasné,  co  ho  nakonec  přinutilo  přece  jen 
odejít. Ani nevěděl, jak se tam dostal.

Netoužil  po  ničem  jiném  než  po  cigaretě,  která  by 
zahnala bolest v duši. Nechápal, proč je na tom najednou 
tak mizerně. Dítě jeho dvojčete se narodilo zdravé, Zsadist 
je  otcem  a Bella  porod  přežila  a malá  je  v pořádku… 
Z toho  všeho  by měl  jásat  nadšením a úlevou.  Za  to  se 
přece on i všichni ostatní modlili.

Nepochyboval,  že  je  jediný,  kdo  reaguje  tak 
nepřiměřeně.  Ostatní  bratři  jistě  oslavují  a připíjejí 
Zsadistovi  a jeho  dcerce  a hýčkají  Bellu.  Oslava  potrvá 
několik  týdnů  a Fritz  bude z přípravy zvláštních  pokrmů 
a obřadů štěstím bez sebe.

Phury si to umí docela dobře představit. Hlavní dveře 
sídla  se  budou  topit  v zeleni  a purpuru,  v barvách 
Zsadistova  a Bellina  rodu.  Na  každých  dveřích  v domě, 
dokonce i na vstupu do šaten a do komor, bude viset věnec 
z květin na znamení, že Nalla úspěšně přišla na tento svět. 
V krbech bude týdny planout oheň živený vonným, pomalu 
hořícím  a speciálně  ošetřeným  dřevem,  jež  vydává  rudé 
plameny jako symbol krve vytoužené novorozené holčičky.

Až bude Nalla stará právě třiadvacet hodin, každý člen 
domácnosti  odevzdá  hrdým  rodičům  obrovskou  mašli 
v barvách své rodiny. Mašle se přivážou na nohy postýlky 
jako slib, že jejich dárci budou nad Nallou bdít celý svůj 
život.  V závěru  poslední  hodiny  jejího  prvního  dne  na 
světě se od stropu místnosti, kde má strávit noc, spustí jako 
symbol  řeky  života  záplava  saténových  pentlí,  jejichž 
konce dosáhnou až na podlahu.

Nalla,  oblečená  do  sametu  a v náruči  své  matky, 
dostane darem cenné šperky. Všichni se o ni budou starat, 
opatrovat ji a uctívat  v ní zázrak nového života a z jejího 
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narození  se  navždy  budou  těšit  srdce  těch,  kteří  čekali 
s nadějí a obavami, až ji budou moct poprvé pozdravit.

Zkrátka  a dobře  Phury  nevěděl,  jak  se  do  kulturního 
střediska dostal,  co ho přemístilo  od hlavního vstupu do 
suterénní místnosti, ani co ho přimělo zůstat.

S naprostou  jistotou  však  věděl,  že  po  návratu 
k Reverendovu domu prostě nemůže vejít dovnitř.

A tak se posadil do ratanového křesílka na terase pod 
širým  nebem  pobitým  hvězdami.  Nemyslel  na  nic 
konkrétního, a přece měl v mysli zmatek.

V jednu chvíli vyšla z domu Cormia a položila mu ruku 
na rameno jako pokaždé, když cítila, že má těžkou hlavu. 
Políbil ji na dlaň, ona jeho na ústa a vrátila se zase dovnitř, 
aby  pokračovala  v práci  na  plánech  Rehvova  nového 
nočního klubu.

Noc  byla  klidná  a chladná.  Co  chvíli  se  zvedl  vítr, 
prolétl  korunami  stromů  a zčechral  podzimní  listy, 
dotýkající se navzájem se spokojeným šelestěním, jako by 
je ta pozornost těšila.

Za  jeho  zády  v domě  dlel  příslib  budoucnosti. 
Vyvolené  si  zvykaly  na  nový  život  a současně  s tímto 
světem poznávaly i samy sebe. Phury na ně byl moc pyšný 
a byl  přesvědčený, že je Primalem přesně v duchu dávné 
tradice,  v jejímž souladu by na ochranu svých žen udělal 
cokoli, i zabil.

To  však  byla  jen  otcovská  náklonnost.  Jeho  pravou 
a jedinou láskou je Cormia.

Phury  si  promasíroval  střed  hrudi  a nechal  hodiny 
plynout jejich tempem, zatímco vítr vanul tak, jak má, tedy 
svou vlastní silou. Měsíc se vyšplhal do nejvyššího bodu 
své pouti  po obloze  a začal  zase klesat.  V domě některá 
z Vyvolených pustila operní árii.  Jiná ji přepnula na hip-
hop. Díkybohu. Další se sprchovala, další luxovala. Zase…

Takový je život. Ve vší své pozemské velkoleposti.

563



A není možné užívat si jeho výhody,  když dřepíte na 
zadku  o samotě  a potmě…  ať  už  ve  skutečnosti  nebo 
přeneseně, uvězněný v temnotě narkomanství.

Phury se sklonil a dotkl se lýtka své protézy. Zatím to 
dotáhl  až  do téhle  chvíle  jen s částí  jedné nohy.  Zbytek 
života  prožije  bez  svého  dvojčete  a svých  bratrů… 
a zvládne  to  taky.  Má být  za  co  vděčný  a to  mu leccos 
vynahradí.

Přece nadosmrti nemůže cítit takové prázdno.
Z domu opět zazněly tóny opery.
Do háje… Tentokrát Puccini.
„Che gelida manina.“
Mají takový výběr, tak proč zvolily zrovna tuhle árii, 

která  mu ještě  přitíží?  Bohému neslyšel  už… zkrátka už 
strašně dlouho.  Zvuk toho,  co  tolik  zbožňoval,  mu stáhl 
hruď tak silně, až nemohl dýchat.

Phury se chytil područek křesla a chystal se vstát. Ten 
tenor nedokáže poslouchat. Ten skvostný, vzletný tenor mu 
tak připomíná –

Zsadist se objevil na okraji lesa. A zpíval.
Zpíval… Phury  slyšel  jeho tenor,  ne  nějaké  cédéčko 

z domu.
Zsadistův hlas lehce zdolávající výšky i hloubky árie se 

nesl  přes  trávník  a s každým naprosto čistým a zvučným 
slovem  byl  blíž.  Vítr,  jenž  se  stal  orchestrem,  roznášel 
velkolepé  zvuky  vycházející  Zsadistovi  z úst  do  korun 
stromů, vzhůru do hor a ještě výš, až do nebes, kde se mohl 
zrodit jen takový talent.

Phury se zvedl až potom, co ho ze židle vytáhly ne jeho 
vlastní  nohy,  ale  zpěv  jeho  dvojčete.  Tohle  je  dík,  jenž 
Zsadist  nikdy  nevyslovil.  Vděk  za  záchranu  a ocenění 
života,  který  žije.  To jsou výrazové prostředky užaslého 
otce, jemuž chybí slova k projevu toho, co cítí ke svému 
bratrovi,  a který potřebuje jako prostředníka  hudbu, díky 
níž vysloví všechno, co by si přál říct.
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„Bože…,“ hlesl Phury do vší té vznešenosti.
Když  sólo  dospělo  k vyvrcholení,  při  němž  tenor 

nejmocněji vyzpíval své pocity, ze tmy vystupovali jeden 
po druhém ostatní bratři,  vyproštěni z objetí noci. Wrath. 
Rhage. Butch. Vishous. Všichni měli na sobě bílá obřadní 
roucha,  jež  si  oblékli  na  oslavu  Nalliných  čtyřiadvaceti 
hodin života.

Zsadist dozpíval poslední křehké tóny partu přímo před 
Phurym.

Když  se  k obloze  vznesla  poslední  věta,  „Vi  paccia 
dir!“, Z zvedl ruku.

V nočním  vánku  vlála  velikánská  mašle  uvázaná  ze 
zeleného a zlatého saténu.

Cormia vyšla  z domu v pravou chvíli.  Vzala Phuryho 
kolem pasu a bezděčně ho tak podepřela, aby se nezhroutil 
zpátky do křesílka.

Zsadist ve Staré řeči pronesl: „Uctíte narození mé dcery 
barvou vašich rodů a láskou svého srdce?“

Pak se hluboce poklonil a natáhl paži s mašlí.
Phury od něj přijal splývavé pásy saténu. „Bude nám 

nesmírnou ctí zavázat se tvé narozené dceři barvami našich 
rodů.“

Když  se  Zsadist  napřímil,  bylo  těžké  určit,  kdo  ke 
komu přistoupil dřív, ale pravděpodobně se setkali na půl 
cesty.

Objali se beze slov. Někdy jsou slova zbytečná, neboť 
záplava písmen na vlnách gramatiky stejně není s to sdělit 
pocity sídlící v srdci.

Bratrstvo se roztleskalo.
V jednu chvíli  vzal Phury Cormii  za ruku a přitáhl  ji 

blíž.  Poodstoupil  a zadíval  se  na  své  dvojče.  „Má  žluté 
oči?“

Zsadist  s úsměvem  přikývl.  „Jo.  Má.  Bella  říká,  že 
vypadá jako já. A to znamená, že vypadá jako ty. Přijď se 
seznámit s mou holčičkou, můj bratře. Vrať se, ať poznáš 
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svou neteř. Na její postýlce je volné místo a my chceme, 
abyste ho vy dva zaplnili.“

Phury  objal  Cormii  a cítil,  jak  mu  přejíždí  rukou po 
hrudi.  Zhluboka  se  nadechl  a pozvedl  pohled  ke  svému 
pokrevnímu  bratrovi.  „To  je  moje  oblíbená  opera 
a nejmilejší árie.“

„Já vím.“ Zsadist se usmál na Cormii a zarecitoval dva 
úvodní  verše:  Che  gelida  manina,  sa  la  lasci  riscaldar. 
„Teď máš malou ručku, kterou můžeš hřát ve své.“

„To samé platí pro tebe, bratře.“
„To je pravda. Svatá pravda.“ Zsadist zvážněl. „Přijď se 

na ni podívat, prosím. Ale i na nás na ostatní. Bratrům moc 
chybíš. Mně chybíš.“

Phury  přimhouřil  oči.  Cítil,  jak  něco  zapadlo  přesně 
tam,  kam to  patří.  „To  tys  tenkrát  přišel  ke  kulturnímu 
středisku, viď? Díval ses, jak potom sedím na hřišti.“

Zsadistovi zjihl hlas. „Jsem na tebe zatraceně pyšnej.“
„Já taky,“ připojila se Cormia.
Dokonalý  okamžik,  pomyslel  si  Phury.  Přede  mnou 

stojí  mé  dvojče,  po  mém  boku  moje  shellan.  A po 
čarodějovi ani památka.

Přesněji  je  to  tak  dokonalý  okamžik,  že  si  ho  bude 
pamatovat nadosmrti stejně zřetelně, jako ho vnímá teď.

Phury  políbil  Cormii  na  čelo  a přitiskl  se  k ní  na 
znamení díků. Pak se usmál na Zsadista.

„S radostí  přijdeme  k Nallině  postýlce  ve  vší  úctě 
a vážnosti.“

„I s vašimi stuhami?“
Phury  se  zadíval  na  dlouhý,  elegantně  propletený 

zelený  a zlatý  pruh  saténu,  symbolizující  jeho  spojení 
s Cormií. Z ničeho nic sevření jejích paží zesílilo, jako by 
myslela na totéž co on.

Totiž že těm stuhám to spolu ukrutně sluší.
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„Ano,  můj  bratře.  Přijdeme  oba  i s našimi  stuhami.“ 
Zadíval se Cormii hluboko do očí. „A kdyby zbyl čas na 
svatební obřad, bylo by to báječné, protože –“

Pokřik,  hulákání  a potlesk Bratrstva přehlušilo  zbytek 
nedokončené věty. Ale Cormia ji pochopila. Phury v životě 
neviděl  ve  tváři  žádné  ženy  tak  široký  a zářivý  úsměv, 
jakým ho obdařila, když mu pohled opětovala.

Určitě věděla, co chtěl říct.
Pokaždé není nutné vyslovit nahlas  Miluju tě navěky,  

aby váš partner porozuměl.
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