
Kapitola první

Zima toho roku pfii‰la brzy. Mûlo mû to trknout. 
Veãerním ‰erem prolétla snûhová koule a pfiistála na

rtech mé uãednice. ProtoÏe v ten okamÏik odfiíkávala za-
klínadlo, mûla náhle plná ústa ledového snûhu – coÏ pro
ni mohl b˘t mnohem otfiesnûj‰í záÏitek neÏ pro vût‰inu lidí
vzhledem k tomu, kolik kovov˘ch piercingÛ se v ten oka-
mÏik dostalo do pfiímého kontaktu se snûhem. 

Molly Carpenterová zaãala prskat a plivat sníh a dûti
kolem se fiehtaly na celé kolo. Vysoká, blond a urostlá,
v silné zimní bundû, vypadala na snûhu naprosto pfiiroze-
nû. Nos a tváfie jí ãervenaly zimou.

„Soustfieì se, Molly!“ houkl jsem. Dával jsem si pozor,
abych se nesmál. „Musí‰ se pofiádnû soustfiedit! Znovu!“

Dûti, její mlad‰í bratfii a sestry, zaãaly okamÏitû vyrábût
novou munici. Dvorek za domem CarpenterÛ byl uÏ
vzhÛru nohama od veãerní snûhové bitvy a necel˘ch de-
set metrÛ od sebe stály dvû nízké „pevnostní“ zdi ze snû-
hu. Molly stála mezi nimi, klepala se a stfielila po mnû ne-
trpûliv˘m pohledem. 

„Tohle pfiece není Ïádn˘ skuteãn˘ v˘cvik,“ fiekla hlasem
rozechvûl˘m zimou. „Dûláte to pro své vlastní zvrácené
potû‰ení, Harry.“ 

Usmál jsem se na ni a vzal jsem ãerstvou kouli od malé
Hope, která se zjevnû pasovala na mého pano‰e. „Nesmysl.
Tohle je skvûl˘ v˘cvik. Myslelas, Ïe zaãne‰ tím, Ïe bude‰
odráÏet kulky?“
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Molly si mû zlostnû zmûfiila. Pak se zhluboka nadechla,
znovu sklonila hlavu a natáhla pfied sebe levou ruku s roz-
taÏen˘mi prsty. Znovu zaãala mumlat a já cítil jemn˘ tok
energie, kdyÏ z okolní magie zaãala spfiádat témûfi hmata-
telnou bariéru, ‰tít, kter˘ povstal mezi ní a nachystanou
lavinou snûhov˘ch koulí. 

„Pfiipravit!“ vykfiikl jsem. „Zamífiit!“
V‰ichni vãetnû mû hodili je‰tû dfiív, neÏ jsem se dostal

ke slovu zamífiit. Snûhové koule letûly vzduchem. Svoji
stfielu vypustili v‰ichni, od nejstar‰ího sedmnáctiletého
Daniela po nejmlad‰ího Harryho, kter˘ sice je‰tû nemûl
dost síly, aby pofiádnû hodil, ale to mu nebránilo dûlat ta-
kové koule, Ïe je sotva uzvedl. 

Snûhové koule zabu‰ily na ‰tít mé uãednice. První dvû
se ve zlomku vtefiiny promûnily v obláãky jemného pra-
‰anu, ostatní ale prorazily Mollyinu obranu a ona dosta-
la zásah nûkolika kilogramy snûhu. Mal˘ Harry pfiibûhl
k ní a obûma rukama hodil posední kouli. V˘skal rado-
stí, kdyÏ se jí koule, velká jako bochník chleba, rozplác-
la na bfii‰e. 

„Pal!“ ‰tûkl jsem opoÏdûnû. 
Molly si kecla na zadek, vyprskla trochu snûhu a ro-

zfiehtala se. Harry a Hope, nejmlad‰í z dûtí, se na ni oka-
mÏitû vrhli a od té chvíle se lekce v obranné magii zvrhla
v tradiãní hru Carpenterov˘ch dûtí, kdo nacpe tomu dru-
hému víc snûhu za límec. S úsmûvem jsem je pozoroval
a za okamÏik jsem si v‰iml, Ïe vedle mû stojí jejich matka. 

Molly se podobá Charity Carpenterové, po níÏ zdûdila
barvu vlasÛ a postavu. Charity a já se málokdy vídáme
tváfií v tváfi, vlastnû témûfi nikdy jsme se nevidûli tváfií
v tváfi, ale dnes se usmívala nad dovádûním dûtí. 

„Dobr˘ veãer, pane Dresdene,“ fiekla polohlasem. 
„Charity,“ opáãil jsem pfiívûtivû. „Tohle tu míváte ãasto?“
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Harry Dresden / kniha desátá

„Skoro vÏdycky, kdyÏ poprvé pofiádnû nasnûÏí. Ale ob-
vykle je to blíÏ VánocÛm neÏ Halloweenu.“

Díval jsem se, jak dovádûjí. PfiestoÏe Molly v mnoha
v˘znamech rychle vyrÛstala, tady na dvofie se s lehkostí
vracela do dûtství a mû to tû‰ilo. 

Vycítil jsem Charitin nezvykle upfien˘ pohled. Otoãil
jsem se k ní a tázavû povytáhl oboãí. 

„Vy jste se nikdy s rodinou nekouloval, viìte?“ zeptala
se tich˘m hlasem.

Zavrtûl jsem hlavou a znovu jsem se zadíval na dûti.
„Nemûl jsem rodinu, se kterou bych se kouloval. Obãas to
zkou‰ely dûti ve ‰kole, ale uãitelé to zakazovali. A spous-
ta dûtí se koulovala, protoÏe chtûly ublíÏit, ne aby byla le-
grace. To nebylo ono.“

Charity pfiik˘vla a podívala se zpût na dûti. „Jak pokra-
ãuje její v˘cvik?“ 

„Myslím, Ïe dobfie. Má úplnû jin˘ druh nadání neÏ já.
A nikdy z ní nebude dobrá bojová ãarodûjka.“

Charity se zamraãila. „Proã to fiíkáte? Myslíte si, Ïe není
dost silná?“

„Síla s tím nemá nic spoleãného. Ale nehodí se na to
kvÛli sv˘m nejvût‰ím nadáním.“

„Nerozumím.“
„Je dobrá v kfiehk˘ch, delikátních záleÏitostech. Má ne-

obyãejnou schopnost ovládat jemnou, citlivou magii a ta
schopnost neustále roste. Ale kvÛli stejné citlivosti obtíÏ-
nû zvládá psychické vypûtí skuteãného boje. Také proto
má potíÏe s velk˘mi, hmotn˘mi vûcmi.“

„Jako tfieba se zastavením snûhov˘ch koulí?“
„Snûhové koule jsou na v˘cvik dobré. Jediné, co mÛÏe

dojít újmy, je její hrdost.“
Charity zachmufienû pfiik˘vla. „Ale vy jste se neuãil na

snûhov˘ch koulích, viìte?“
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Vzpomínka na moji první lekci se ‰títem u Justina Du-
Morne nepatfiila mezi ty romantické. „Byly to basebalové
míãky.“

„Dobr˘ boÏe,“ vydechla Charity a zavrtûla hlavou. „Kolik
vám bylo?“

„Tfiináct.“ Pokrãil jsem rameny. „Bolest je dobrá moti-
vace. Uãil jsem se rychle.“

„Ale moji dceru se nesnaÏíte uãit stejn˘m zpÛsobem.“
„Není spûch.“
Dûti pfiestaly kfiiãet a nûco si mezi sebou tajnÛstkáfisky

‰eptaly. Mrkl jsem na Charity. Podívala se z dûtí na mû
a rozhodnû se bavila. Neubûhlo ani pût vtefiin a Molly vy-
kfiikla: „Teì!“ Do vzduchu vylétla sprcha snûhov˘ch koulí. 

Zdvihl jsem levou ruku, soustfiedil vÛli a svoji magii
a dal jí tvar velkého disku. Tenhle ‰tít by sice nezastavil
kulky ani dobfie hozen˘ basebalov˘ míãek, ale na snûho-
vé koule byl akorát. Rozlétly se na obláãky pra‰anu a sa-
motn˘ ‰tít pfii tom namodrale pableskoval jako kruh se
stfiedem mezi roztaÏen˘mi prsty mé levé ruky. 

Dûti zklamanû vykfiikly a rozesmály se. „Ha!“ vykfiikl
jsem a triumfálnû pozdvihl sevfienou pûst. 

Charity se nenápadnû pfiesunula za mû a nacpala mi za
límec dvû hrsti snûhu. 

Zajeãel jsem, kdyÏ se mi mráz zahryzl do zad, a zaãal
jsem se vytfiepávat a poskakovat, abych dostal sníh z ob-
leãení. Dûti povzbuzovaly svoji matku hurónsk˘m fievem
a zaãaly házet koule, na co je napadlo. Pfii v‰em tom vzru-
‰ení a rozvernosti jsem si nev‰iml, Ïe jsme napadeni. AÏ
kdyÏ zhasla svûtla. 

Cel˘ blok se propadl do tmy – svûtla na dvorku za do-
mem Carpenterov˘ch, svûtla v okolních domech, pouliã-
ní osvûtlení, to v‰echno naráz zhaslo. Od snûhu se odrá-
Ïela jen tajemná, nezemská záfie. Stíny zívaly z míst, kde
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Harry Dresden / kniha desátá

pfiedtím Ïádné nebyly, a do nosu mû udefiil zápach nûãe-
ho, co bylo cítit jako skunk naloÏen˘ do sudu shnil˘ch
vajec. 

Vytrhl jsem plamennou hÛl ze závûsu na vnitfiní stranû
kabátu a fiekl jsem Charity: „Odveìte je dovnitfi.“

„Poplach,“ fiekla Charity mnohem klidnûj‰ím hlasem
neÏ já. „V‰ichni do úkrytu, jak jsme se to uãili.“

Sotva se dûti daly do pohybu, pfiihnala se snûhem tfii
stvofiení, která jsem v Ïivotû nevidûl. âas se zpomalil
vlivem adrenalinu vyplaveného do krve a já mûl pocit,
Ïe mám tak pÛl hodiny na to, abych si je v klidu pro-
hlédl. 

Stvofiení nebyla nijak zvlá‰È vysoká, moÏná tak sto se-
dmdesát centimetrÛ, ale byla pokrytá bílou srstí a pofiád-
n˘mi svaly. V‰echna mûla kozlí hlavy, ale rohy nebyly za-
hnuté dozadu, ale vytoãené dopfiedu jako u b˘kÛ. Nohy
s obrácen˘mi koleny mûla zakonãené kopyty a namísto
bûhu se pohybovala skákáním z nohy na nohu. Navíc vy-
padala líp neÏ Chicago Bull, coÏ znamenalo, Ïe mám co ãi-
nit s nûãím s nadpfiirozenou silou. 

Ale kdyÏ se nad tím zamyslím, nevzpomínám si, kdy
naposledy jsem mûl co do ãinûní s nûãím, co nemûlo nad-
pfiirozenou sílu, coÏ je jedna z nev˘hod ãarodûjnického
povolání. Chci tím fiíct, Ïe nûkteré vûci jsou samozfiejmû
silnûj‰í neÏ jiné, ale mé lebce je v podstatû jedno, jestli pa-
ranormální bouchaã zvedne lokomotivu, nebo jen Ïong-
luje s ledniãkami. 

Namífiil jsem plamennou hÛl na první cosi, kdyÏ vedle
mû s mûkk˘m Ïuchnutím dopadl kus snûhu. 

Udûlal jsem kotrmelec, vyskoãil na nohy a sklouzl stra-
nou. Jen o chlup jsem se tak vyhnul útoku ãtvrtého ãe-
hosi, co na mû skoãilo z domku na stromû, kter˘ tam sv˘m
dûtem postavil Michael. Zasyãelo to a zaprskalo. 

13
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Nemohl jsem s tím zákefiníkem ztrácet ãas. Zdvihl jsem
hÛl, jejíÏ konec ‰arlatovû Ïhnul, uvolnil jsem vÛli a zavr-
ãel: „Fuego!“

Z plamenné hole vytrysklo ohnivé kopí silné jako ruka
v zápûstí a spálilo horní polovinu tûla stvofiení na kus zãer-
nalého masa. Pfiebyteãné teplo promûnilo okolní sníh
v oblak pfiehfiáté páry. Soudû podle náfiadí mezi jeho no-
hama mu pára zpÛsobila vût‰í bolest neÏ samotn˘ plamen. 

Cosi padlo na zem a já jsem jen doufal, Ïe nehraje mrt-
vého brouka, protoÏe Carpenterovic dûti zaãaly jeãet. 

Rychle jsem se otoãil, pfiipravil jsem si hÛl, ale nemohl
jsem hned vypálit. Jedno z chlupat˘ch stvofiení se hnalo
za Danielem, nejstar‰ím z Mollyin˘ch bratrÛ. Mûl uÏ do-
cela sílu, zatínal prsty do límcÛ Harryho a Hope, nejmen-
‰ích dûtí, a utíkal s nimi jako port˘r s kufry. 

KdyÏ dobûhl ke dvefiím, byla ta stvÛra se sklonûn˘mi
rohy sotva tfii metry za ním. Daniel prolétl dvefimi, ko-
pancem je za sebou zavfiel a stvÛra do nich v plné rych-
losti udefiila hlavou. 

Netu‰il jsem, Ïe si Michael, stejnû jako já, nechal
v domû namontovat dvefie vyztuÏené ocelí. Dfievûné dve-
fie by pro nestvÛru zfiejmû nebyly Ïádnou pfiekáÏkou,
v tûch ocelov˘ch ale její hlava nechala jen tfiiceticenti-
metrovou prohlubeÀ. 

Odskoãila a chraplavû zafiiãela bolestí. Z jejích rohÛ se
valil d˘m, potácivû couvala a plácala do nich tfiíprst˘mi
drápat˘mi konãetinami. Jen málo vûcí takhle reagovalo
na styk s Ïelezem. 

Zb˘vající dvû cosi se rozdûlila. Jedno pronásledovalo
Charity, která nesla malou Amandu a o pfiekot utíkala
k dílnû, na kterou Michael pfiemûnil volnû stojící garáÏ.
Druhé vyrazilo za Molly, která pfied sebou hnala Alicii
a Matthewa. 

14
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Harry Dresden / kniha desátá

Nebyl ãas pomoci obûma skupinám, ani rozebírat mo-
rální dilema obtíÏné volby. 

Namífiil jsem hÛl na bestii pronásledující Charity. Plamen
ji zasáhl do kfiíÏe a podrazil nohy. Odhodilo ji to stranou na
stûnu dílny a Charity staãila i s dcerou probûhnout dovnitfi. 

Otoãil jsem plamennou hÛl na druhou pfií‰eru, i kdyÏ
jsem vûdûl, Ïe to bude pozdû. Pfií‰era sklonila rohy a bude
u Molly a jejích sourozencÛ dfiív, neÏ stihnu vypálit. 

„Molly!“
Moje uãednice popadla Alicii a Matthewa za ruku, vy-

dechla nûjaké slovo a v‰ichni tfii v ten okamÏik zmizeli. 
Pfií‰era prolétla místem, kde je‰tû pfied vtefiinou byli.

Nûco, co jsem ale nevidûl, ji udefiilo do kopyta a vyvedlo
z rovnováhy. V plné rychlosti se otoãila a rozhazovala ko-
lem sebe sníh. Zmocnila se mû náhlá euforie a p˘cha. Ten
zelenáã sice nedokázal vytvofiit pouÏiteln˘ ‰tít, ale závoje
sekala jakoby mimochodem. A dokázala se soustfiedit
a neztrácela rozvahu. 

Pfií‰era zpomalila, k˘vala hlavou sem a tam a pak si
v‰imla stop neviditeln˘ch nohou mífiících k domu. Vyda-
la dal‰í nadpfiirozen˘ skfiek a vydala se po nich. Neodva-
Ïoval jsem se vypálit, protoÏe byla v jedné linii s domem
CarpenterÛ. Zdvihl jsem tedy pravou ruku, silou vÛle jsem
aktivoval jeden ze tfiívrstv˘ch prstenÛ a vyslal jsem na to
cosi v˘ron surové energie. 

Neviditelná energie je zasáhla do kolen a podrazila tomu
nohy takovou silou, Ïe se to zhroutilo do snûhu. Stopy ve
snûhu spûchaly okolo k pfiedním dvefiím domu. Molly si
zfiejmû uvûdomila, Ïe bezpeãností dvefie moÏná nepÛjdou
kvÛli po‰kození otevfiít. Znovu jsem pocítil hrdost.

Ale ta rychle pominula, kdyÏ mû to cosi, co za m˘mi
zády hrálo mrtvého brouka, napálilo do kfiíÏe jako sírou
a zkaÏen˘mi vejci pohánûná lokomotiva. 

15
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Jim Butcher / Drobná laskavost

Tvrd˘ úder rohÛ bolel jako ãert, ale ochranná magie
mého dlouhého koÏeného plá‰tû zabránila, aby mû pro-
bodly. Náraz mi vyrazil dech, hlava mi odlétla dozadu a já
jsem padl do snûhu. Vtefiinu jsem byl naprosto zmaten˘
a pak jsem zjistil, Ïe to stojí nade mnou a sápe se mi na zá-
tylek. Vtáhl jsem hlavu mezi ramena a pfiekulil jsem se,
ale jen proto, abych dostal kopytem do nosu. Kromû ved-
lej‰ího efektu rotujících hvûzdiãek to taky pfií‰ernû bolelo. 

SnaÏil jsem se dostat pryã, ale sotva jsem se h˘bal a to
cosi po mnû ‰lo. 

Charity vy‰la z dílny, v levé ruce svírala pofiádnou pa-
lici s tup˘m a ostr˘m koncem a v pravé profesionální
nastfielovaãku hfiebíkÛ. 

KdyÏ byla tfii metry od pfií‰ery, zvedla hfiebíkovaãku, za-
ãala maãkat spou‰È a pfiitom stále ‰la. Dûlalo to puf-puf-puf
a uÏ tak popálená nestvÛra vfie‰tûla bolestí. Vyskoãila do
vzduchu, nûkolikrát se zatoãila, padla na zem a tloukla se-
bou ve snûhu. Vidûl jsem, Ïe jí ze zad trãí dlouhé hfiebíky
a z ran stoupal koufi a krvácely zelenomodr˘m plamenem. 

Chtûla utéct, ale podafiilo se mi podrazit jí kopyta dfiív,
neÏ se pofiádnû postavila na nohy. 

Charity s divok˘m v˘kfiikem máchla palicí nad hlavou
a rozÈala tomu ãemusi lebku. Vytryskla zelenavá hmota
a dal‰í zelenomodré plameny, neÏ sebou nestvÛra napo-
sledy trhla. Její tûlo zaãal stravovat tajupln˘ plamen. 

Vstal jsem a plamennou hÛl stále drÏel v ruce. Zb˘va-
jící bestie byly sice ranûné, ale stále se dokázaly h˘bat.
Jejich Ïluté oãi s kosoãtvereãn˘mi zornicemi plály nená-
vistí a hladem. 

Odhodil jsem plamennou hÛl a popadl plechové hrab-
lo na sníh, které leÏelo u jedné ze snûhov˘ch pevností.
Charity pozvedla nastfielovaãku hfiebíkÛ a zamífiili jsme
k nestvÛrám. 
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Harry Dresden / kniha desátá

AÈ ty nestvÛry byly cokoli, rozhodnû se jim nechtûlo
bojovat se smrtelníky ozbrojen˘mi chladn˘m Ïelezem.
Obû se otfiásly zároveÀ, jako kdyby tvofiily jedinou bytost,
otoãily se a odskákaly do tmy. 

Stál jsem tam, lapal po dechu a rozhlíÏel se kolem. KaÏ-
dou chvíli jsem vyplivl trochu krve. Mûl jsem pocit, Ïe do
nosu mi nûkdo vlepil Ïhavé uhlíky. Krkem se mi propalo-
valy stfiíbrné drátky bolesti hyperflexe z té rány do zad
a kfiíÏ jsem cítil jako jednu velikou modfiinu.

„Jste v pofiádku?“ zeptala se mû Charity.
„Nadpfiirození,“ zamumlal jsem. „Proã nadpfiirození?“

17
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Kapitola druhá

„Je zlomen˘,“ fiekla Charity. 
„Myslíte?“ opáãil jsem. Lehce se dot˘kala mého nosu

a rozhodnû to nebylo nijak pfiíjemné, ale bûhem prohlíd-
ky jsem nehnul ani brvou. Chlapi to tak dûlají.

„Hlavnû Ïe není vyboãen˘,“ fiekl Michael a okopával si
sníh z bot. „Rovnání nosu patfií mezi vûci, na které se ne-
zapomíná.“

„Na‰els nûco?“ zeptal jsem se ho. 
Pfiik˘vl a opfiel meã v pochvû do rohu. Michael je

urostl˘, jen o pár centimetrÛ men‰í neÏ já, ale mnohem
svalnatûj‰í. Má lehce prokvetlé ãerné vlasy a krátkou
bradku. Obleãen˘ byl do dÏínsÛ, tûÏk˘ch bot a modrobí-
lé flanelové ko‰ile. „Ta mr‰ina tam stále leÏí. Je skoro celá
spálená, ale nerozplynula se.“

„Jo,“ pfiitakal jsem. „Nadpfiirození nepatfií tak úplnû do
duchovního svûta. Nechávají po sobû mrtvoly.“

Michael zabruãel. „Kromû toho tam byly je‰tû stopy, ale
to je v‰echno. Îádná známka, Ïe by se tu ti kozlové je‰tû
potloukali.“ Podíval se do jídelny, kde dûti u stolu vzru‰e-
nû mluvily a hltaly pizzu, kterou byl Michael v dobû pfie-
padení nûkde koupit. „Sousedi si myslí, Ïe ta svûtelná po-
dívaná byla od vybuchlého transformátoru.“

„To je pfiijatelné vysvûtlení.“
„Dûkuji Bohu, Ïe se nikomu nic nestalo,“ fiekl. Od nûho

to nebyla jen fráze. Myslel to doslova. ProtoÏe byl odda-
n˘m katolíkem a zfiejmû také proto, Ïe nosil svat˘ meã, do
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jehoÏ jílce byl zakován jeden hfieb z KfiíÏe. Otfiásl se a krát-
ce se na mû usmál. „A samozfiejmû tobû, Harry.“

„Podûkuj Danielovi, Molly a Charity,“ opáãil jsem. „Já
jsem tu náv‰tûvu jen trochu zamûstnal. Tvoje rodina do-
stala ty nejmen‰í do bezpeãí. „A nejvût‰í nakládaãku jim
dala Charity.“

Michael tázavû povytáhl oboãí a podíval se na svoji
Ïenu. „I tohle je její práce?“

Charity zrudla. Rychle posbírala zakrvácené kousky
plátna a obvazÛ a odnesla je spálit do krbu v ob˘váku.
Pfii mém povolání není dobré nechávat povalovat vzor-
ky krve, nehtÛ nebo vlasÛ tak, aby je mohl kdokoli na-
jít. Zatímco byla pryã, struãnû jsem Michaelovi popsal
prÛbûh boje. 

„Mojí nastfielovaãkou?“ za‰klebil se, kdyÏ se Charity vrá-
tila do kuchynû. „Jak jsi vûdûla, Ïe jsou to nadpfiirození?“

„Nevûdûla jsem to. Prostû jsem popadla, co bylo po
ruce.“

„Mûli jsme ‰tûstí,“ fiekl jsem.
Michael povytáhl oboãí. 
U‰klíbl jsem se na nûho. „Ne kaÏdá dobrá vûc, která se

pfiihodí, je boÏí zásah, Michaeli.“ 
„To je pravda. Ale radûji za tím vidím Jeho, pokud ne-

mám dobr˘ dÛvod vûfiit v nûco jiného. Pfiipadá mi to mno-
hem zdvofiilej‰í.“

Charity se postavila vedle svého manÏela. PfiestoÏe se
usmívali a hovofiili o pfiepadení lehk˘m tónem, v‰iml jsem
si, Ïe se pevnû drÏí za ruce a Charity kaÏdou chvíli za-
bloudí pohledem k dûtem, jako kdyby se chtûla ujistit, Ïe
tam stále jsou a jsou v bezpeãí. 

Najednou jsem si pfiipadal jako vetfielec. 
„Tak jo,“ fiekl jsem a zvedl jsem se. „Vypadá to, Ïe mám

nûjakou novou práci.“

19
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Michael pfiik˘vl. „Zná‰ dÛvod toho útoku?“
„To je právû ta práce.“ Pfii oblékání kabátu jsem se ‰kle-

bil bolestí, protoÏe jsem musel pohnout ztuhl˘m krkem.
„Myslím, Ïe ‰li po mnû. Útok na dûti mûl odvrátit pozor-
nost, aby mû ten tfietí mohl vzít zezadu.“ 

„Jste si jist˘?“ zeptala se Charity polohlasem.
„Ne. Je moÏné, Ïe mají stále je‰tû vztek kvÛli té záleÏi-

tosti v Arctis Toru.“ 
Charity pfiimhoufiila oãi. Arctis Tor je srdce Zimního

dvora, pevnost a svatynû nejsvûtûj‰í samotné královny
Mab. Jeden odporn˘ patron ze Zimy kdysi unesl Molly a já
a Charity jsme, s drobnou pomocí, ztekli vûÏ a silou Mol-
ly osvobodili. Neobe‰lo se to bez obrovského rambajzu
a podafiilo se nám pfii tom nakrknout celou hordu zlovol-
n˘ch nadpfiirozen˘ch. 

„Pro v‰echny pfiípady mûjte oãi otevfiené,“ fiekl jsem jí.
„A fieknûte Molly, Ïe chci, aby tady nûjak˘ ãas zÛstala.“

Michael se na mû úkosem podíval. „Abychom ji chrá-
nili?“

„Ne, myslím, Ïe vy budete potfiebovat její ochranu.“
Michael pfiekvapenû zamrkal. Charity nakrãila ãelo, ale

nic nefiekla.
Pok˘vl jsem jim a ode‰el. Molly se poslední dobou uÏ

nestavûla proti v‰emu, co jsem jí fiekl, b˘val to u ní reflex,
ale tohle byl nejlep‰í zpÛsob, jak se s ní nedohadovat.

Zavfiel jsem dvefie domu a nechal za sebou vÛni pizzy
a vzru‰ené ‰tûbetání dûtí. 

Listopadová noc byla tichá a velice chladná.
Potlaãil jsem tfias a spûchal k autu, otluãenému volks-

wagenu Brouk, kter˘ mûl pÛvodnû modr˘ lak, ale teì se
honosil smûsí ãervené, modré, zelené, Ïluté a nejnovûji
‰edé základovky na kapotû motoru, kterou nûkde sehnal
mÛj automechanik. Nûjak˘ neznám˘ ‰pr˘mafi, kter˘ se asi

20
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moc dívá na filmy od Disneyho, mi na kapotu motoru na-
sprejoval kruh a v nûm ãíslo 53, ale auto se jmenuje Mod-
r˘ brouk a tak to také zÛstane. 

Sedl jsem si dovnitfi a chvíli pozoroval teplé, zlatavé
svûtlo, které se linulo z domu. 

Pak jsem nastartoval a vyrazil k domovu.

21
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„A jsi si jist˘, Ïe to byli nadpfiirození?“ zeptal se Bob lebka. 
Zamraãil jsem se. „Kter˘m tvorÛm pfii styku s Ïelezem

a ocelí vzplane krev, Bobe? Myslím, Ïe poznám, kdyÏ mi
nadpfiirozen˘ zlomí nos.“

Byl jsem dole v laboratofii, do níÏ se z ob˘váku mého
suterénního bytu schází padacími dvefimi a po skláda-
cích dfievûn˘ch schÛdcích. Je to v podstatû betonová
místnost dost hluboko pod penzionem, v nûmÏ je mÛj
byt, aby v ní stále bylo chladno. V létû je to fajn. V zimû
uÏ zas tak ne. 

Laboratofi sestává z dlouhého stolu uprostfied a podél tfií
stûn se táhnou stoly a ponky. Kolem prostfiedního stolu
tak zÛstává úzká uliãka. Ponky jsou plné magického náãi-
ní a náfiadí a na stûny nad nû jsem zavûsil takové ty drá-
tûné poliãky, které dostanete za pár ‰upÛ ve Wal-Martu.
Na poliãkách mám spoustu rÛzn˘ch nádobek a podobn˘ch
vûcí, od olovem vyloÏené krabiãky po jutové pytle, od
Tupperware po koÏen˘ váãek vyroben˘, fakt nekecám,
z ‰ourku opravdového lva. 

Byl to dárek. Víc se neptejte.
Místnost osvûtlovaly svíãky a jejich svûtlo se odráÏelo

od miniaturních cínov˘ch budov na prostfiedním stole. Byl
to model Chicaga. Snesl jsem dolÛ psací stÛl pro Molly –
víc místa jsem nemohl postrádat – a její poznámky a roz-
rÛstající se sbírka náãiní zÛstávaly i v tom malém prosto-
ru peãlivû urovnané. 
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„No jo, vypadá to, jako kdyby ti nûkdo vyãítal Arctis Tor,“
fiekl Bob. Lebka, jejíÏ oãní dÛlky hofiely tlumen˘m oranÏo-
v˘m svûtlem, jako kdyÏ za rohem hofií svíãka, spoãívala na
vlastní poliãce na jinak holé stûnû. Na poliãce vedle lebky bylo
poházeno pÛl tuctu milostn˘ch románÛ. Sedm˘ spadl na zem
a zakr˘val ãást stfiíbrného vyvolávacího kruhu, kter˘ jsem si
tam udûlal. „Nadpfiirození nikdy nezapomínají, ‰éfe.“

Zavrtûl jsem hlavou, sebral spadlou knihu a poloÏil jsem
ji zpátky na polici. „Sly‰els nûkdy o podobn˘ch potvorách?“

„Moje vûdomosti o nadpfiirozen˘ch hájemstvích jsou
omezeny pfiedev‰ím na Zimu,“ odpovûdûl Bob. „Na nûco
podobného tûmhle chasníkÛm jsem je‰tû nenarazil.“

„Proã by na mû mûli b˘t na‰tvaní kvÛli bitvû u Arctis
Toru, Bobe? Zatracenû, vÏdyÈ jsme to ani nebyli my, kdo
zaútoãil na srdce Zimy. My jsme tam pfii‰li aÏ potom a po-
prali se s nûjak˘mi poskoky Zimy, ktefií unesli Molly.“

„MoÏná si to nûkdo ze zimních Sidhe objednal jako práci
na zakázku. Mohli by to b˘t wyldfae. Je jich víc neÏ ãeho-
koli jiného. Mohli to b˘t satyrové.“ Svûtlo v oãních dÛlcích
se rozjasnilo. „Vidûls nûjaké nymfy? Kde jsou satyrové, musí
b˘t poblíÏ jedna nebo dvû nymfy.“

„Ne, Bobe.“
„Urãitû? Nahá, neskuteãnû krásná dívka dost stará na

to, aby se vyznala a dost mladá, aby nemûla zábrany?“
„Pamatoval bych si, kdybych tam takovou vidûl,“ opá-

ãil jsem.
„Pff,“ ulevil si Bob a svût˘lka v oãních dÛlcích zklama-

nû zakolísala. „Ty neudûlá‰ nic pofiádnû, Harry.“
Zamnul jsem si zátylek. Bolest tím nijak nepolevila, ale

aspoÀ jsem se nûjak zamûstnal. „Tyhle kozlíky jsem uÏ
nûkde vidûl, nebo jsem o nich ãetl,“ fiekl jsem. „Nebo pfii-
nejmen‰ím o nûãem hodnû podobném. Kam jsem zaloÏil
spisy o blízk˘ch oblastech Neverneveru?“

23
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„Severní stûna, zelená plastová krabice pod ponkem,“
nasmûroval mû Bob okamÏitû. 

„Díky,“ opáãil jsem a vydoloval jsem zpod ponku tûÏ-
kou krabici. Byla plná povût‰inou v kÛÏi vázan˘ch pojed-
nání na rozliãná nadpfiirozená témata. Kromû jednoho,
coÏ byla sbírka komiksÛ Calvin and Hobbes. Jak se to sem
dostalo? 

Vybral jsem nûkolik knih a poloÏil je na stÛl, kde se na
modelu mûsta nacházelo jezero Michigan. Pfiitáhl jsem si
Ïidli a zaãal listovat. 

„Jak˘ byl ten v˘let do Dallasu?“ zeptal se mû Bob.
„Hmm? Aha, príma, príma. Nûkoho tam sledoval âern˘

pes.“ Podíval jsem se na mapu Spojen˘ch státÛ, nalepe-
nou na silném kartonu, která visela na stûnû pod Bobem.
Bezmy‰lenkovitû jsem z kartonu vytáhl zelen˘ ‰pendlík
a zapíchl ho do Dallasu v Texasu. Pfiipojil se tak k tuctu ze-
len˘ch a nûkolika málo ãerven˘m, které oznaãovaly plané
poplachy. „Spojili se se mnou pfies Paranet a já jim ukázal,
jak toho Fida dostat z mûsta.“

„Ta podpÛrná síÈ, kterou jste s Elaine rozjeli, je váÏnû
fajn,“ fiekl Bob. „Uãí stfievle, jak se spojit, kdyÏ je chce se-
Ïrat velká ryba.“

„Radûji to beru jako uãení vrabcÛ, jak se spojit, aby spo-
leãnû zahnali jestfiáby,“ fiekl jsem a vrátil jsem se na Ïidli. 

„KaÏdopádnû to v dlouhodobém mûfiítku pro tebe zna-
mená ménû nebezpeãí a ménû práce. Konstruktivní zbabû-
lost. Uznávám, Ïe je to mazané.“ Nasadil melancholick˘ tón.
„Sly‰el jsem, Ïe v Dallasu mají nejlep‰í stript˘zové kluby na
svûtû, Harry.“

ZpraÏil jsem Boba pohledem. „KdyÏ uÏ mi nepomáhá‰,
tak aspoÀ neru‰.“

„Ach,“ hlesl Bob. „Jasan.“ Román, kter˘ jsem poloÏil na
polici, se nûkolik vtefiin chvûl, pak vyskoãil, otoãil se a ote-
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vfiel se na první stranû. Lebka se otoãila ke knize a oranÏo-
vé svûtlo z jejích oãních dÛlkÛ dopadlo na stránky. 

Listoval jsem star˘m textem. Pak druh˘m. Tfietím. K sak-
ru, vûdûl jsem, Ïe v jednom z nich jsem nûco vidûl nebo ãetl. 

„Strhni z ní ‰aty!“ vykfiikl Bob. 
Bob lebka bere paperbackové romány velice váÏnû. Dal-

‰í stránku otoãil tak rychle, Ïe ji natrhl. Bob se ke knihám
chová je‰tû hÛfi neÏ já. 

„No vÏdyÈ to fiíkám!“ zahulákal Bob o nûkolik stran dál. 
„Nemohli to b˘t satyrové,“ mumlal jsem si nahlas a sna-

Ïil se sefiadit si my‰lenky. Nos mû pfií‰ernû bolel a s krkem
to nebylo vÛbec lep‰í. Taková bolest vás brzy zaãne niãit,
i kdyÏ jste ãarodûj, kterého uÏ odmala bombardovali ba-
sebalov˘mi míãky. „Satyrové mají lidské obliãeje. Tyhle
potvory je nemûly.“

„Kozodlaci?“ navrhl Bob. Otoãil stránku a pokraãoval ve
ãtení. Bob je duchem intelektu a fie‰ení mnoha úkolÛ na-
jednou zvládá lépe neÏ… vlastnû kdokoli. „Nebo dlakozy.“

PodráÏdûnû jsem po nûm stfielil pohledem. „NemÛÏu
uvûfiit, Ïe jsem to slovo vÛbec sly‰el.“

„Které?“ zeptal se Bob zvesela. „Kozodlaci?“
„Kozodlaci. Jsem si jist˘, Ïe bych mohl vést spokojen˘

a bohat˘ Ïivot, i kdybych tohle slovo nesly‰el, nebo si ne-
vybavil asociace s ním spojené.“

Bob se zasmál. „Ale no tak, Harry, nebuì takovej faj-
novka.“

„Kozodlaci,“ zabruãel jsem a pokraãoval jsem ve ãtení.
KdyÏ jsem doãetl pátou knihu, ‰el jsem si pro dal‰í dávku.
Bob pokfiikoval na svoji knihu, povzbuzoval pfii milost-
n˘ch scénách a r˘pal v ostatních, jako kdyby postavy byly
Ïiv˘mi herci na jevi‰ti. 

Kdybych byl bystr˘, mohlo mi to o Bobovi prozradit nûco
dÛleÏitého. KoneckoncÛ sám Bob byl v podstatû duchovním
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tvorem vytvofien˘m energií my‰lenek. Postavy v knize byly
z jistého pohledu v zásadû stejné – nebyly vidût, nebylo
moÏné se jich dotknout. Byly to pouze obrazy ve ãtenáfiovû
hlavû, konstrukty pfiedstavivosti a my‰lenek, jimÏ dala tvar
spisovatelova práce a schopnosti a ãtenáfiova fantazie. Sv˘m
zpÛsobem rodiãe.

Pokládal Bob, kdyÏ ty knihy ãetl a pfiedstavoval si v nich
popisované události, postavy za nûco jako sourozence?
Kolegy? Dûti? Mohl by se u bytosti, jako je Bob, vyvinout
nûjak˘ druhotn˘ smysl pro rodinu? Bylo to docela moÏ-
né. Vysvûtlovalo by to jeho neutuchající zájem o literatu-
ru, která se zab˘vá vznikem smrtelné rodiny.

Na druhou stranu se mohl na kniÏní postavy dívat stej-
nû jako nûktefií muÏi na nafukovací panny. Rozhodnû
jsem to nechtûl vûdût. 

Na‰tûstí bystr˘ nejsem.
Útoãníky jsem na‰el zhruba v polovinû osmé knihy

vãetnû obrázkÛ a popisÛ. 
„Do pytle,“ zabruãel jsem a opfiel jsem se. 
„Na‰els je?“ zeptal se Bob. 
„Jo.“ Zvedl jsem knihu, aby vidûl na ilustrace. Bylo to

mnohem pfiesnûj‰í vyobrazení útoãníkÛ neÏ na vût‰inû
policejních portrétÛ. „Jestli má ta kníÏka pravdu, pfiepad-
li mû gruffové.“

Bobovi upadla kniha na polici. Zachrãel. „Hm. ¤íká‰
gruffové?

Zamraãil jsem se na nûho a on se zaãal hihÀat. Lebka
chrastila. 

„Gruffové?“ smál se tlumenû. 
„Co je?“ ohradil jsem se dotãenû. 
„Jako v té dûtské fiíkance o tfiech kozlících The Three

Billy Goats Gruff?“ Lebka se fiehtala na celé kolo. „TvÛj za-
dek si podala dûtská fiíkanka?“

26

Butcher 10 - zlom  8.9.1956 21:48  Stránka 26



Harry Dresden / kniha desátá

„Nefiekl bych, Ïe si podali mÛj zadek.“
Bob se dusil smíchy a vzhledem k tomu, Ïe nemûl Ïád-

né plíce, to bylo zfiejmû úmyslné. „To proto, Ïe se nevidí‰,“
zasípûl. „Má‰ pfií‰ernû natekl˘ nos a dvû modfiiny. Vypa-
dá‰ jako m˘val. Co si drÏí vymknut˘ zadek.“

„Tys je nevidûl v akci. Byli silní a vÛbec ne hloupí.
A byli ãtyfii.“

„Jako ãtyfii jezdci!“ zvolal. „AÏ na ty drobné rozdíly.“
Zamraãil jsem se je‰tû víc. „Dobfie, dobfie. Jsem rád, Ïe

jsem tû pobavil.“
„Ach, to rozhodnû,“ opáãil Bob a hlas se mu tfiásl smí-

chem. „Pomoc, pomoc! Billy Gruff!“
ZpraÏil jsem ho pohledem. „Nûco ti uniká, Bobe.“
„Ale nemÛÏe to b˘t taková sranda jako to, co jsem uÏ

sly‰el. Vsadím se, Ïe v‰ichni Sidhe v Zimû se chechtají.“
„Nechechtají. To je právû ono. Gruffové pracují pro

Léto. Jsou nûco jako policie královny Titanie.“
Bob se okamÏitû pfiestal smát. „Ach.“
Pfiik˘vl jsem. „Po té záleÏitosti v Arctis Toru bych po-

chopil, kdyby po mnû ‰el nûkdo ze Zimy. Nikdy mû nena-
padlo, Ïe budu mít tenhle problém s Létem.“

„No, sv˘m zpÛsobem jsi pfiivodil smrt dcery královny
Titanie tisícovkou ãepelí,“ poznamenal Bob.

„Jo,“ zabruãel jsem. „Ale proã by posílala gorily aÏ teì?
To mohla udûlat uÏ pfied lety.“

„Takoví jsou nadpfiirození,“ opáãil Bob. „Logika není je-
jich silnou stránkou.“

„Îivot by byl tak jednoduch˘.“ Klepal jsem prstem do
knihy a pfiem˘‰lel jsem. „Jsem si jist˘, Ïe v tom bude je‰-
tû nûco víc.“

„Jak vysoko stojí gruffové v hierarchii Léta?“ zeptal se Bob.
„Celkem vysoko. AspoÀ jako skupina. Mají povûst za-

bijákÛ trollÛ. MoÏná odtud pochází ta dûtská r˘movaãka.“
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„Zabijáci trollÛ,“ fiekl Bob. „Trollové. Jako osobní stráÏ-
ci Mab, jejichÏ kusy jsi na‰el rozeseté kolem Arctis Toru?“

„Správnû. Ale co jsem tam udûlal, na‰tvalo Zimu, ne
Léto.“

„VÏdycky jsem obdivoval tvoji schopnost na‰tvat jen
jednu stranu.“

Potfiásl jsem hlavou. „Ne. Musel jsem udûlat nûco, co se
nûjak dotklo Léta.“ Nakrãil jsem ãelo. „Nebo pomohlo
Zimû. Bobe, ví‰…“

Zaãal zvonit telefon. Jednou se Molly málem pfiizabila,
kdyÏ se po schÛdkách hnala zvednout sluchátko, proto
jsem ze zásuvky v loÏnici natáhl prodluÏovák aÏ sem dolÛ.
Staré natahovací hodiny na polici ukazovaly po pÛlnoci.
Nikdo mi nevolá tak pozdû, pokud není nûjak˘ prÛ‰vih.

„NezapomeÀ, cos mi chtûl,“ fiekl Bob. 
„To jsem já,“ fiekla Murphyová, kdyÏ jsem zvedl slu-

chátko. „Potfiebuju tû.“ 
„No ne, serÏantko, koneãnû jsi to pfiiznala. UÏ chybí jen

romantická hudba.“
„Mluvím váÏnû.“ Mûla unaven˘, napjat˘ hlas.
„Kde?“
Dala mi adresu a zavûsili jsme.
Teì uÏ jen zfiídka dostávám práci od Chicagského po-

licejního sboru a mezi tím a m˘mi ãast˘mi cestami do ji-
n˘ch mûst v rámci povinností StráÏce jsem si jako de-
tektiv zrovna nohy neu‰oupal. MÛj pfiíjem StráÏce Bílé
rady sice staãí, abych nezbankrotoval, ale mÛj bankovní
úãet zvolna vykrvácel do té míry, Ïe jsem si opravdu ne-
mohl dovolit vyh˘bat se tuãn˘m ‰ekÛm.

Potfieboval jsem tu práci.
„To byla Murphyová. SluÏební hovor.“
„Co jiného by to mohlo b˘t, takhle pozdû v noci?“ sou-

hlasil Bob. „Pofiádnû si hlídej záda, ‰éfe.“
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„Proã mi to fiíká‰?“ zeptal jsem se a vklouzl jsem do ka-
bátu. 

„Nevím, jak moc se vyzná‰ v dûtsk˘ch r˘movaãkách,
ale jestli si vzpomíná‰, v téhle bylo nûkolik bratrÛ.“

„Jo, a kaÏd˘ byl vût‰í a drsnûj‰í neÏ ten pfiedchozí.“
Vyrazil jsem za Murphyovou.
Kozodlaci. Kristova noho.
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Stál jsem tam a sledoval oheÀ jako v‰ichni ostatní, kdyÏ
mi místní polda pfiivedl Murphyovou.

„Je naãase,“ fiekla napjatû. Nadzdvihla policejní pásku
a pokynula mi. Na klopû kabátu jsem uÏ mûl pfiipnutou
malou plastovou placku policejního konzultanta. „Proã ti
to trvalo tak dlouho?“

„Na silnicích je tfiicet ãísel snûhu a stále snûÏí,“ odpovû-
dûl jsem. 

Vzhlédla ke mnû. Karrin Murphyová je nesmírnû drob-
ná, a v silné zimní bundû vypadala je‰tû men‰í. Velké heb-
ké vloãky se jí usazovaly na zlat˘ch vlasech, tfipytily se na
fiasách a oãi pod nimi získávaly odstín ledovcové modfii. „To
tvoje autíãko uvízlo v závûji, co? Co to má‰ s obliãejem?“

Rozhlédl jsem se. „Koulovali jsme se.“
„Zfiejmû jsi prohrál,“ zabruãela Murphyová. 
„Mûlas vidût ty ostatní.“
Stáli jsme pfied mal˘m, ãtyfipatrov˘m domem, kter˘

nûco poslalo k ãertu.
Celé prÛãelí bylo pryã, jako kdyby je nûkdo odsekl ob-

rovskou sekerou. Pokud to dovolil hust˘ závoj prachu,
d˘mu a snûhu, mohli jste zahlédnout stropy a interiéry
prázdn˘ch bytÛ. Uvnitfi místy hofielo a plameny v zimním
a koufiovém hávu vypadaly neskuteãnû. Trosky se vyvali-
ly na ulici a po‰kodily i nûkteré domy na druhé stranû. Po-
licejní kordon drÏel v‰echny lidi nejménû blok od místa
poÏáru. V‰ude se válely úlomky cihel, stfiepy a kusy Ïele-

Butcher 10 - zlom  8.9.1956 21:49  Stránka 30



Harry Dresden / kniha desátá

za. Vzduch byl ‰tiplav˘ a páchl koufiem z vûcí, které nikdy
nemûly pfiijít do ohnû.

Navzdory poãasí se kolem policejního kordonu shro-
máÏdilo nûkolik stovek lidí. Nûjak˘ podnikavec prodával
horkou kávu z obrovsk˘ch termosek a mnû nebylo líto vy-
klopit dolar za polystyrenov˘ kelímek kafe, su‰enou sme-
tanu a sáãek cukru. 

„Je tady spousta poÏárních aut, ale jen jedna sanitka,“
poznamenal jsem. „A posádka pije kafe, zatímco v‰ichni
ostatní se klepou zimou.“ Napil jsem se. „Parchanti.“

„Ten dÛm nebyl obydlen˘,“ fiekla Murphyová. „Právû
ho rekonstruovali.“

„Nikomu se nic nestalo. To je plus.“
Murphyová mi vûnovala tajemn˘ pohled. „Souhlasil

bys s tím, Ïe tvoje práce bude neoficiální? Per diem?“
Usrkl jsem trochu kávy, abych zakryl ú‰klebek. Mám

radûji, kdyÏ je to aspoÀ na dva dny. „Poãítám, Ïe mûsto
zrovna neopl˘vá penûzi na konzultanty, co?“

„Oddûlení zvlá‰tního vy‰etfiování dává stranou peníze
na kafe pro pfiípad, Ïe bychom tû nûkdy potfiebovali.“

Tentokrát jsem se ani nesnaÏil zakr˘t ú‰klebek. Vzít
peníze od mûsta je jedna vûc. Ale vzít peníze od poldÛ
z Oddûlení zvlá‰tního vy‰etfiování je nûco jiného.

Oddûlení zvlá‰tního vy‰etfiování funguje u místní poli-
cie jako bazénov˘ filtr. Vûci, ke kter˘m se nehlásí Ïádné
jiné oddûlení, spadnou do OZV. Ve valné vût‰inû pfiípadÛ
jde o hrubou nádeniãinu, která se nikomu nechce dûlat,
takÏe OZV vy‰etfiuje v‰echno od de‰tû Ïab po zvuky, které
vypadají, jako kdyby se rvali psi, aÏ po ãupakabru, která
z kanálu obtûÏuje domácí mazlíãky. Byla to bez legrace v‰i-
vá práce a v dÛsledku toho mûsto pohlíÏelo na OZV jako
na útulek pro neschopné. To sice nebyla pravda, ale pfií-
slu‰níci OZV mûli obecnû nûkteré shodné rysy – byli dost
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inteligentní na to, aby si kladli otázky, kdyÏ nûco nedáva-
lo smysl, a mûli neomluviteln˘ nedostatek talentu pro
plavbu v temn˘ch vodách úfiednického zákulisí.

KdyÏ serÏantka Murphyová je‰tû byla poruãíkem
Murphyovou, byla také velitelkou OZV. Byla degradová-
na, protoÏe zmizela na ãtyfiiadvacet kritick˘ch hodin jisté-
ho vy‰etfiování. Sotva mohla nadfiízen˘m fiíct, Ïe v té dobû
zrovna dob˘vala ledovou pevnost v pfiilehlé oblasti Ne-
verneveru. OZV teì velel její star˘ partner poruãík John
Stallings a vedl je s hodnû ofiezan˘m a pofiádnû podváza-
n˘m rozpoãtem. 

Proto ten nedostatek v˘Ïivné práce pro jediného profe-
sionálního ãarodûje v Chicagu. 

Nemohl jsem si vzít jejich peníze. Rozhodnû se v nich
neváleli. Ale mûli svoji hrdost. Ale ani tak jsem si je ne-
mohl vzít. 

„Per diem? MÛj bankovní úãet je na tom hÛfi neÏ mo-
rální cítûní tabákového lobbisty. Udûláme to od hodiny.“

Murphyová na mû chvilku zírala a pak váhavû, ale
vdûãnû pfiik˘vla. Hrdost obãas nepfieváÏí praktickou strán-
ku vûci. 

„Tak o co tady jde. Îháfiství?“
Pokrãila rameny. „Nûjak˘ v˘buch. MoÏná nehoda.

MoÏná ne.“
Mlaskl jsem. „No jo, k pravdûpodobn˘m nehodám mû

volá‰ v jednom kuse.“
„Pojì.“ Vytáhla z kapsy bundy rou‰ku a nasadila si ji. 
Vyndal jsem ‰átek a omotal jsem si ho kolem úst a nosu.

Teì uÏ jsem potfieboval jen kovbojsk˘ klobouk a ostruhy.
Pracky nahoru, fe‰áku.

Podívala se na mû, ale pod rou‰kou jsem z její tváfie ne-
dokázal nic vyãíst. Vedla mû k budovû pfiilehlé k poloroz-
bofienému domu. Tam na nás ãekal její parÈák. 

32

Butcher 10 - zlom  8.9.1956 21:49  Stránka 32



Harry Dresden / kniha desátá

Rawlins je statn˘ padesátník lehce pfies váhu a mûkk˘
asi jako lokomotiva. Nechal si narÛst prokvetlou bradku,
která ostfie kontrastovala s jeho tmavou pokoÏkou, a pfies
uniformu si oblékl obno‰en˘ zimník. 

„Dresdene, rád vás vidím,“ fiekl uvolnûnû.
Potfiásl jsem mu rukou. „Co dûlá noha?“
„Bolí mû, Ïe asi budete chtít, abych ode‰el,“ fiekl vûcnû.

„Au.“
„Bude pro vás lep‰í, kdyÏ to zatluãete,“ fiekla Murphy-

ová a zaloÏila si ruce na prsou. Bystr˘ pozorovatel by to
mohl brát jako v˘raz tvrdohlavosti. „Musíte Ïivit rodinu.“

Rawlins si povzdechl. „Jo, jo. Budu na ulici.“ Pok˘vl mi
a ode‰el. Stfielná rána na noze se mu dobfie zahojila, ani
nekulhal. Mûl ‰tûstí. Já taky. To já jsem ho do toho prÛ‰-
vihu dostal. 

„Zatlouct?“ zeptal jsem se Murphyové. 
„Nejde o nic konkrétního, ale lidé mimo OZV dali jas-

nû najevo, Ïe jste persona non grata.“
To trochu zabolelo. „Aha, no jasnû. ZpÛsob, jak˘m po-

máhám chicagské policii fie‰it vûci, se kter˘mi si neví rady,
je prostû neomluviteln˘,“ fiekl jsem o nûco nedÛtklivûji,
neÏ jsem mûl v úmyslu. 

„Já vím,“ opáãila Murphyová. 
„Jsem ‰Èastn˘, Ïe mû neobvinili ze zneuÏití pravomocí

a naru‰ování spoleãenského fiádu a nezavfieli.“
Murphyová znavenû mávla rukou. „VÏdycky se nûco

najde. Organizace takhle prostû fungují.“
„Jen s tím rozdílem, Ïe kdyÏ se v country klubu na nû-

koho na‰tvou, tak ho vyrazí, ale nikdo pfii tom neumfie.
Vût‰inou.“

Zadívala se na mû. „Co chce‰, abych s tím udûlala, Harry?
Musela jsem se pfií‰ernû snaÏit, jen abych si udrÏela tuhle
zatracenou práci. Nemám nejmen‰í ‰anci, Ïe budu je‰tû
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nûkdy velet, natoÏ abych se dostala na post, odkud bych
mohla úãinnû ovlivÀovat zmûny ve vedení policie.“

Zatnul jsem zuby. Cítil jsem, jak rudnu. Nefiekla to, ale
o velení a budoucí záfiivou kariéru pfii‰la proto, Ïe mi kry-
la záda. „Murph…“

„Ne,“ ‰tûkla moÏná zbyteãnû chladnû. „VáÏnû bych to
ráda vûdûla, Dresdene. KdyÏ se do toho mûstu nechtû-
lo, platila jsem tû ze své kapsy. Ostatní z OZV hází do
prasátka, co mÛÏou, abychom tû zaplatili, aÏ tû budeme
doopravdy potfiebovat. Nebo bych podle tebe mûla vzít
noãní brigádu v obãerstvení, abych zaplatila tvoje ho-
noráfie?“

„K ãertu, Murph. Nejde pfiece o peníze. Nikdy ne‰lo
o peníze.“

Pokrãila rameny. „Tak na co si stûÏuje‰?“
Chvilku jsem o tom uvaÏoval a pak jsem fiekl: „KvÛli

tomu, aby sis udrÏela svoji práci, nemusí‰ tancovat, jak ka-
riéristé pískají.“

„Ne,“ opáãila stfiízliv˘m tónem. „Ne v racionálním svû-
tû. Ale pokud sis nev‰iml, takov˘ svût se nejspí‰ nachází
nûkde úplnû jinde. A mám takov˘ pocit, Ïes jednou nebo
dvakrát taky musel dobûhnout své nadfiízené.“

„Pchá,“ fiekl jsem. „A tu‰é.“
Pousmála se. „Je to na houby, ale tak to prostû je. UÏ jsi

dokÀuãel?“
„K ãertu s tím. Do práce.“ 
Murphyová pok˘vla k sutí zavalené uliãce mezi po‰ko-

zen˘m domem a sousední budovou. Vykroãili jsme tam
a cestou pfielézali cihly a popadané trámy. 

Sotva po metru mû do nosu udefiil ‰tiplav˘ puch síry,
kter˘ pfiehlu‰il i zápach z rozbofieného domu. Takhle smr-
dí jen jedna vûc. 

„Zatracenû,“ zabruãel jsem. 
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„¤íkala jsem si, Ïe je mi ten smrad nûjak povûdom˘.
Jako tam v té pevnosti.“ Podívala se na mû. „A… i jinde
jsem to cítila.“

Dûlal jsem, Ïe jsem si jejího pohledu nev‰iml. „Jo. Pe-
keln˘ oheÀ.“

„A je toho je‰tû víc,“ fiekla Murphyová polohlasem. „Pojì.“
Prodírali jsme se uliãkou, dokud jsme neminuli zhrou-

cenou ãást budovy. Staãil jeden krok a trosky konãily
a vedle nás se opût tyãila zeì. Hranice mezi zbofienou
ãástí a zbytkem budovy se nepravidelnû tyãila vzhÛru do
prachu, snûhu a koufie, aÏ na ãást zdi nûjak˘ch sto se-
dmdesát centimetrÛ nad zemí. 

Tam nepravidelnou, zubatou ãáru zdiva a zkroucen˘ch
traverz naru‰oval dokonale hladk˘ pÛlkruh vykousnut˘
do zdi.

Nakrãil jsem ãelo a naklonil jsem se blíÏ. Puch Pekelné-
ho ohnû byl silnûj‰í a já si uvûdomil, Ïe nûco si propálilo
cestu skrz cihlovou zeì. Proud energie, kter˘ fungoval
jako obrovsk˘ vrták. Musel b˘t nepfiedstavitelnû hork˘,
kdyÏ odpafiil cihly, beton i ocel a okraje zbylé poloviny
otvoru byly roztavené a hladké jako sklo. 

KaÏd˘ pfiirozen˘ zdroj tak obrovského Ïáru by vyvolal
takovou tepelnou vlnu, Ïe by uliãku, v níÏ jsme stáli, se-
Ïehla na uhel. Ta byla ale v místech, kde nebyla zasypána
troskami, plná obvyklého mûstského harampádí a odpadu
a navíc snûhu, kter˘ sem za nûkolik hodin nachumelil. 

„¤ekni nûco,“ hlesla Murphyová. 
„Tohle neudûlal Ïádn˘ normální oheÀ.“
„Jak to myslí‰?“
Rozpfiáhl jsem ruce. „OheÀ vyvolan˘ magií je ãist˘

oheÀ, Murph. MÛÏe‰ samozfiejmû vyvolat obrovsk˘ Ïár
a energii, ale jakmile to udûlá‰, chová se jako Ïár. Musí se
chovat podle zákonÛ termodynamiky.“
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„TakÏe mojo,“ fiekla Murphyová.
„No, technicky vzato mojo není…“
Povzdechla si. „Jde tady o magii, nebo ne?“
Jako by to dost neprozrazoval puch Pekelného ohnû.

„Jo.“
Murphyová pfiik˘vla. „Ty vyvolává‰ oheÀ v jenom kuse.

Vidûla jsem ho dûlat spoustu vûcí, které jako normální
oheÀ nevypadají.“

„Ach, jistû,“ fiekl jsem a pfiidrÏel jsem dlaÀ nad plame-
nem propálenou cihlou. Byly je‰tû teplé. „Jakmile ho ale
chce‰ ovládat, potfiebuje‰ dal‰í energii, abys ho soustfiedi-
la poÏadovan˘m smûrem. Ovládnutí energie vyÏaduje
stejné úsilí jako samotn˘ oheÀ, ne-li vût‰í.“

„Dokázal bys nûco takového?“ zeptala se a ukázala na
dÛm. 

Kdysi by takovou otázku poloÏila jin˘m tónem a já
bych pfiem˘‰lel, jestli v tûch rukách v kapsách drÏí pistoli
nebo Ïelízka. Ale to uÏ je dávno. A tehdy bych jí zfiejmû
nedal tak pfiímou odpovûì jako teì. 

„Ani za celé peklo,“ fiekl jsem ti‰e a nemyslel jsem to ani
moc metaforicky. „Pfiedev‰ím jsem si jist˘, Ïe bych nedo-
kázal shromáÏdit tolik energie. A i kdybych to dokázal, ne-
mûl bych uÏ sílu, abych ji ovládl.“ Zavfiel jsem oãi a hledal
jsem zbytkové stopy síly v okolí, ale pád budovy a násled-
n˘ pohyb prachu, snûhu a koufie zastfiel jakékoli souvislé
stopy, které by mi mohly naznaãit, jak˘m zpÛsobem bylo
dílo vytvofieno.

Ale v‰iml jsem si nûãeho jiného. Povrch fiezu nebyl kol-
m˘ ke stûnû budovy. Byl pod úhlem. Zamraãil jsem se
a ohlédl, abych si sklon otvoru spojil se stûnou budovy na
protûj‰í stranû. 

Murphyová mû znala natolik, aby vûdûla, Ïe jsem na
nûco narazil, a já ji znal natolik, abych vûdûl, Ïe ty vrásky
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nad nosem má od toho, jak se ze v‰ech sil pfiemáhá, aby
mlãela a nechala mû pracovat. 

Vstal jsem a ‰el na druhou stranu uliãky. Stûnu pokr˘-
val slab˘ povlak snûhu a prachu.

„Pozor na oãi,“ zamumlal jsem a pfiivfiel jsem víãka. Pak
jsem pozdvihl pravou ruku, soustfiedil vÛli a za‰eptal jsem:
„Ventas reductas.“ 

Vyvolal jsem vítr, ale nebyl to ten prudk˘ poryv, jak˘
jsem obvykle pouÏíval. Byl mnohem mírnûj‰í a rovno-
mûrnû proudil z mé nataÏené ruky. Pfii práci s Molly jsem
mûl ãas znovu se zam˘‰let nad mnoha m˘mi základními
evokacemi, rychlou a hrubou magií, kterou ãarodûjové
pouÏívají v zoufal˘ch a vypjat˘ch situacích. SnaÏil jsem se
nauãit to kouzlo Molly, ale nemûla tolik hrubé síly jako já
a v podstatû by ji omráãilo, kdyby vyvolala prudk˘ poryv
vûtru. Zmûnil jsem tedy zpÛsob uãení, aby bez obtíÏí zvlá-
dala trochu vzdu‰né magie. Nakonec jsme získali pfiijatel-
nou napodobeninu elektrického fénu.

PouÏil jsem fénové kouzlo, abych ze stûny opatrnû sfoukl
prach a sníh. Trvalo mi to asi minutu a pÛl, a kdyÏ jsem
skonãil, ucítil jsem kromû síry je‰tû nûco jiného. „Tuplo-
vanû zatracenû.“

Murphyová ke mnû pfiistoupila s baterkou a posvítila
na stûnu. 

Znamení bylo namalováno nûãím hust˘m a hnûd˘m,
co bylo cítit jako krev. Napfied jsem si myslel, Ïe je to pen-
tagram, ale hned jsem si v‰iml rozdílÛ. 

„Je lidská, Harry?“ hlesla Murphyová. 
„Nejspí‰. Lidská krev je nejlep‰ím inkoustem, jak˘ mÛ-

Ïe‰ pouÏít pro symboly u takov˘ch vysokoenergetick˘ch
kouzel, jako je tohle. Nenapadá mû nic, co by dokázalo
shromáÏdit mnoÏství energie potfiebné ke zbofiení takové-
ho domu.“
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„To je pentagram, Ïe jo? Jako ten, co nosí‰.“
Zavrtûl jsem hlavou. „Jin˘.“
„V ãem?“ U‰klíbla se jedním koutkem. „Tedy kromû té

krve.“
„Pentagram je symbol fiádu,“ fiekl jsem ti‰e. „Pût vrcho-

lÛ, pût stran. Pfiedstavují síly vzduchu, zemû, vody, ohnû
a ducha. Je uzavfien˘ v kruhu, jeho vrcholy se dot˘kají
opsaného kruhu. Pfiedstavuje síly magie ovládané ãlovû-
kem. Síla vyváÏená omezením.“ Ukázal jsem na symbol.
„Vidí‰ tohle? Vrcholy hvûzdy sahají daleko ven z kruhu.“

Zamraãila se. „Co to znamená?“
„Nemám zdání.“
„Sakra. Ty za ty prachy stojí‰.“
„Ha, ha. Hele, i kdybych ten symbol uÏ nûkdy pfiedtím

vidûl, pro rÛzné lidi mÛÏe znamenat rÛzné vûci. Napfiíklad
hinduisté a nacisti chápou svastiku úplnû jinak.“

„MÛÏe‰ to zkusit odhadnout?“
Pokrãil jsem rameny. „Jen tak z hlavy? Nepfiíjemnû mi

to pfiipomíná kombinaci pentagramu a symbolu anarchis-
tÛ. Magie bez zábran.“

„âarodûj anarchista?“ zeptala se.
„Je to odhad.“ Instinkt mi fiíkal, Ïe byl také hodnû do-

br˘, ale mûl jsem pocit, Ïe Murphyová má stejn˘ dojem.
„K ãemu ten symbol slouÏí? Co má za úãel?“
„OdráÏí sílu. Myslím, Ïe energie, která se prohnala tím

domem, se odrazila od tohoto znamení, coÏ znamená…“
Zatímco jsem mluvil, proplouval jsem logickou kaskádou.
„CoÏ znamená, Ïe ta energie musela napfied odnûkud pfii-
jít.“ Pomalu jsem se otoãil a odhadoval jsem úhly. „Pfiícho-
zí paprsek musel projít pfiímo zfiícenou ãástí budovy a…“

„Paprsek?“
Ukázal jsem na polokruhovou díru ve zbofiené zdi. „Jo.

Tepelná energie. A bylo jí hodnû.“
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