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Prolog

Na město sevřené v  kotlině mezi dvěma horskými hřebeny padala 
noc. Stékala po úbočích hory Ještěd ke Spáleništi, vlévala se do tram-
vajových kolejí a po nich klouzala dolů, pořád dolů, kolem vlakového 
nádraží až do centra. Sevřela v  náruči radnici, objala hlavní poštu 
i divadlo, rozprostřela svá křídla široko daleko a zahnala všechny lidi 
do jejich domovů, pod ochranu bezpečných zdí. Vzápětí zaplanuly 
měkkým magickým světlem pouliční lampy.

Klára stála v  chodbě jejich paneláku a  skrze zavřené prosklené 
dveře vyhlížela na ulici. Světlo lidi ven znovu nevylákalo. Všude dál 
panovalo hluboké ticho a klid. Stačilo chvíli počkat, a důvod se od-
halil sám. Nízké větve okrasné túje se pohnuly a z nich vyhlédla plos-
ká hlava se šesti očima. Za ní následovalo protáhlé šupinaté tělo se 
světle zelenými ostny. O kousek dál tři šedé postavy ladně dosedly na 
stínidlo světla a skryly vychrtlá těla v hávu z kožnatých křídel.

Klára se zachvěla. Od Purpurové noci po setmění nikdy sama ven 
nevyšla. V hlavním městě Česka noc lidem nepatřila.

V šatech z bílé krajky si připadala jako nahá, bohatý náhrdelník 
s růženíny ji tížil jako kamení a z vysokých podpatků ji bolely nohy. 
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I  když jí to slušelo, dala by cokoli za staré džíny a  vybledlé tričko. 
Kdyby mohla vrátit čas, ostříhala by se dohola a přibrala dvacet kilo, 
nikdy by nenosila rovnátka a vyhýbala by se líčidlům i krátkým suk-
ním. Kdyby mohla změnit minulost, nepřihlásila by se k roztleská-
vačkám hokejového klubu a pak by si jí možná nevšiml.

Před domem zastavila obrněná limuzína se dvěma stylizovanými 
R na dveřích. Z ní vyskočili ozbrojení strážci.

Klára se zhluboka nadechla a  vyšla před dům. Nemohla odmít-
nout. Netušila, co by se stalo, kdyby se vzepřela, ale docela jistě vě-
děla, že Radku Renerovi se ne nikdy neříká. Když nějaké dívce poslal 
bílé šaty, náhrdelník a pozvánku, znamenalo to jediné. Obléknout se, 
učesat a bez protestů nasednout do jeho limuzíny.

„Slečno Keltnerová,“ uklonil se jí jeden ze strážců, zatímco druhý 
ostražitým pohledem stále sledoval okolí. „Pan Rener vás očekává.“

Posadila se do vozu, křečovitě svírala ruce, aby se jí tolik netřásly, 
a zoufale se snažila nemyslet na kamenný oltář, na němž dívky jako 
ona podle šeptem předávaných zpráv končily.

Limuzína vyjela. Kolem plaveckého bazénu vystoupala na Husovu 
třídu a po ní se vydala dál k Liberecké výšině. Míjeli domy s rozsvíce-
nými okny, za nimiž u televize seděli odpočívající lidé, v kuchyních si 
chystali jídlo, u stolu si povídali o uplynulém dni, a možná se hádali 
a možná se smáli, a Kláře bylo úzko. Čím výš vozidlo stoupalo, tím 
víc sílil přízračný rudý svit. U bývalé budovy rozhlasu osídlení kon-
čilo. Tady začínaly lesy Lidových sadů obklopující Renerovo sídlo. 
Opuštěné domy kolem do tmy zívaly chlad a všemu kraloval obrov-
ský blok kdysi výstavního obytného komplexu ve Wolkerově ulici.

Asfaltka přešla v  ulici dlážděnou kočičími hlavami a  posléze ve 
štěrkem vysypanou lesní cestu. Kláru poprvé napadlo, jak zvláštní 
je, že k centru vší moci vede jen taková pěšina, ale Rudá věž ke spo-
jení se zbytkem země využívala jiné způsoby. Silnice a auta nahradily 
portály. Mezi stromy se míhala těla nejrůznějších bestií a nocí se nes-
ly jejich skřeky a volání.

Trvalo to sotva pět minut, a  les se otevřel a  nabídl jí pohled na 
samotnou Rudou věž. Tyčila se do ohromující výšky a  její stěny  
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v rozmáchlém kruhu pohlcovaly celý vrcholek kopce i s Liebigovým 
výletním zámečkem. Ve škole se učili, že průměr věže u paty činí čtyři 
sta metrů a koruna se nachází ve výšce půl kilometru. Vypadala ob-
ludně a nepravděpodobně. Při pohledu na ni člověk ztrácel dech. Její 
existence se vzpírala pochopení.

Limuzína zastavila na malém parkovišti mezi několika dalšími 
podobnými vozy. Strážný Kláře zdvořile podržel dveře a  pomohl jí 
vystoupit.

„Odsud už můžete jít sama. Žádné nebezpečí vám nehrozí. Na re-
cepci na vás čeká přednostní portál,“ řekl strážný.

Klára nedokázala ani přikývnout, toporně se otočila a  pomalým 
krokem se vydala k  hlavnímu vchodu. Muži za ní si nahlas pustili 
nějakou hudbu a rozebírali výsledky extraligy. Její osud je vůbec ne-
zajímal. Byla jen další holka pro jejich pána a na tom, co ji čekalo, jim 
nezáleželo. Takových už do Rudé věže přivezli…

Nesmím utéct, nemůžu odmítnout, odříkávala si a připomínala si, 
že na její statečnosti a povolnosti teď záleží osud celé rodiny. Musím 
to zvládnout.

Když položila ruku na stěnu Rudé věže, skoro se jí už nechvěla, ale 
zato ji měla jako z ledu. Dveře pod jejím dotykem povolily a otevře-
ly se dokořán. Klára se ještě jednou ohlédla na město, které v údolí 
mohla jen tušit, a vešla.

Rudá věž se za ní zavřela.



~ 8 ~

Kapitola 1.
Ve stínu Rudé věže

Otevřené okno nabízelo pohled do zahrady zastíněné stromy, jejichž 
listovím prosvítalo jarní slunce. V trávě rostly trsy žlutých petrklíčů 
a do modra ji barvily stovky ladoněk. Na rododendronech se už na-
lévaly puky květů a azalky voněly až do okna Klářiny kanceláře. Jaro 
svádělo k tomu vzít si volno a vyjet si na kolo někam do Českého ráje, 
zvlášť po dlouhé a chladné zimě.

Kláru obvykle výhled z  okna dokázal přivést na příjemné myš-
lenky. Mateřská škola se nacházela na Starém Městě, v klidné čtvrti 
Liberce plné výstavních vil z počátku dvacátého století s rozlehlými 
a dobře udržovanými zahradami. Z městského ruchu k ní doléhal jen 
občasný zvuk tramvaje projíždějící po kolejích u průmyslové školy. 
Panoval tam klid a iluzorní atmosféra bezpečí, podbarvená hlasy dětí 
ve třídách a hernách. Dnes jí ale nepomohlo ani otevřené okno, ani 
závan jarního vzduchu. Seděla u svého stolu a v ruce držela oficiální 
oznámení o ukončení předškolní docházky Hanse Landsberga.

„Kláro, je všechno v pořádku?“ nahlédla do její kanceláře Mirka, 
učitelka prvního oddělení. „Jsi nějaká bledá.“
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„Hans už nepřijde,“ odpověděla.
Mirka na ni vyděšeně pohlédla.
„Je v pořádku,“ uklidnila ji Klára. „Jeho rodiče byli vyhoštěni ze 

země. Museli překročit hranice včera o půlnoci.“
„To je tenhle rok už třetí,“ povzdychla si Mirka. „Ale co, doma mu 

nejspíš bude líp.“
„To bys neměla říkat nahlas,“ napomenula ji tiše Klára.
„Já vím, já vím,“ přikyvovala horlivě Mirka. „Nemyslela jsem to 

tak, to přece víš. Letím do třídy, musíme s  dětmi ještě jednou na-
zkoušet vystoupení ke Dni matek. Je to už pozítří. Snad vydrží poča-
sí. Chtěla bych to udělat na zahradě.“

Klára odložila úřední dopis a  začala vyřizovat e-mailovou kore-
spondenci. Před koncem školního roku se toho vždycky nahromadi-
lo dost. Focení, školní výlet, vystoupení ke Dni matek a hned vzápětí 
ke Dni otců, rozlučka s předškoláky, vyúčtování fondů. Jenže otevře-
ný dopis podepsaný dvěma stylizovanými RR a strohým dovětkem 
Administrativa pořád přitahoval její zrak. Nakonec si s povzdechem 
podala šanon se zamítnutými žádostmi o přijetí. Zamyšleně se jimi 
probírala. Jednu vytáhla a vytočila číslo.

„Prrosim? Kto folá?“ ozvalo se na druhé straně.
„Mluvím s paní Anderovou?“ zeptala se Klára.
„Ja, ano, já.“
„Jsem Klára Keltnerová, ředitelka Mateřské školy Petrklíček,“ 

představila se Klára. „Máte ještě zájem o  umístění své dcery Dory 
k nám?“

„Prrosim, mluvit pomalu,“ ozvalo se na druhém konci nejistě.
Klára si povzdechla. Na okamžik ji napadlo přejít do angličtiny, 

nebo i do němčiny, ve které si nebyla tolik jistá, ale nestálo jí to za 
problémy, kdyby se někde provalilo, že v úředním styku použila jiný 
jazyk než češtinu.

„Chcete, aby Dora chodila do naší školky?“ zkusila to jednodušeji 
a pomalu. „Máme volné místo.“

„Rrozumim,“ ozvalo se na druhé straně radostně. „Ano. Samo- 
sdrržejmě.“
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„Zítra. V devět hodin.“
„Ano, ano, sítrra, v devět.“
„Na shledanou, paní Anderová,“ rozloučila se Klára.
„Čeština je těžký jazyk,“ ozvalo se jí za zády. „Ale když si vzpo-

menu, jak jsem na základce propadal z němčiny, vždycky cítím tak 
trochu škodolibou radost, že se karta obrátila.“

Klára se ohlédla. V otevřených dveřích stál neznámý muž a nenu-
ceně se ramenem opíral o zárubeň. Byl impozantně vysoký, měl tmavě 
modré oči a husté černé vlasy, které potřebovaly trochu zastřihnout, 
a na bradě tmavé strniště. Na sobě čisté modré džíny a černé tričko 
s krátkými rukávy, které odhalovaly vypracované bicepsy. Na nohou 
měl vysoké kanady, v pouzdře u pasu pistoli a na popruhu přes rame-
no samopal. Jeho věk se těžko odhadoval. Podle tváře by mu tipovala 
tak pětadvacet, ale vyvinuté svalstvo, samozřejmá nedbalost, s jakou 
nosil zbraně, a jakýsi stín v jeho pohledu ji přesvědčovaly, že je starší.

„A vy jste?“
„Nataniel Skalický,“ odpověděl, odlepil se od dveří a podal jí ruku. 

„Poslali mě sem z agentury, prý potřebujete víc lidí.“
Klára vstala od stolu a jeho ruku krátce stiskla. Pak rychle ustou-

pila o krok zpět, aby mezi ním a jí stála její kancelářská židle. Muselo 
to vypadat divně, ale nezáleželo jí na tom. Potřebovala si vytyčit hra-
nice. Ruka, kterou mu podala, jí mrazivě mravenčila a srdce jí popla-
šeně bilo. Tohle nebylo fér.

„Máte ze mě strach?“ usmál se, a  když úsměv zjemnil jeho rty, 
vypadal ještě líp.

„Máte doporučení?“ odpověděla otázkou.
„Jasně.“
Ze zadní kapsy kalhot vytáhl několik přeložených papírů a podal 

jí je. Rozložila je a četla, a přitom se snažila ovládnout nával emocí. 
Jeho životopis byl impozantní. Dva roky v cizinecké legii, dva roky 
jako průvodce v  Amazonii, pár let jako osobní strážce ve význam-
ných rodinách v Praze. Největší dojem na ni ale udělalo, že po celou 
dobu v Čechách si přivydělával jako lovec na volné noze.

„Proč mateřská školka?“ zeptala se nechápavě. „Nemáte to  
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zapotřebí a  rozhodně vám nemůžu nabídnout takový plat, na jaký 
jste zjevně zvyklý.“

„Mám moc rád děti,“ odpověděl takovým tónem, že Klára vyprsk-
la smíchy.

Přimhouřil oči a usmál se.
„Sluší vám, když se smějete,“ řekl a  ta poznámka ji dokázala 

zchladit líp než studená sprcha.
„Musím vědět, proč tu chcete pracovat,“ trvala na svém.
„Rád zabíjím,“ odpověděl a pokrčil rameny. „Školky jsou jako cu-

krkandl a tahle hlásí nejvyšší počet útoků v celém Liberci. Víte, jak 
to je. K odstřelu musíte mít dobrý důvod. Nepovolený vstup na poze-
mek školského zařízení je sázka na jistotu.“

„Chápu,“ řekla. „My všichni potřebujeme mít pocit, že s tím mů-
žeme něco dělat. Že jen nesedíme s rukama v klíně. Tohle je kontakt 
na velitele naší bezpečnostní služby, zavolejte mu a domluvte si s ním 
směny. Do zítřka vám připravím smlouvu. Stavte se ji ráno v  osm 
podepsat.“

Ze třídy k nim dolehl zvuk piana a dětské hlasy:
„Utrhnu dnes konvalinku, pro koho? No, pro maminku.
Utrhnu i petrklíč, ať nechodí nikdy pryč.
Utrhnu jí sedmikrásku, za tu její velkou lásku…“
„Koukám, že to bude náročný,“ poznamenal Nataniel Skalický. 

„Co takhle rizikový příplatek?“
„Každý nemůže v klidu a bezpečí pochodovat s cizineckou legií,“ 

podotkla. „Někteří z nás musí bojovat v první linii.“
„Tak třeba večeře?“
Zaskočil ji. Čekala, že to zkusí, ale ne tak brzy. Sebevědomí mu 

tedy rozhodně nechybělo.
„To se nikdy nestane, pane Skalický,“ řekla klidně. „Neberte si to 

osobně, ale někoho mám. Momentálně žádný další vztah nehledám.“
„Tak to s tím nejspíš nic nenadělám. Rád jsem vás poznal, slečno 

Keltnerová.“
Klára si nedokázala pomoct, zamrzelo ji, že to vzdal tak snadno, 

ale pak se usmála.



~ 12 ~

Karolina Francová

„I já vás, pane Skalický.“
Strnule čekala, až se za ním zavřou hlavní dveře, a  pak vyběhla 

do koupelny a pustila si na ruce studenou vodu. Namáčela si je pod 
proudem z kohoutku až k  loktům. Byla by si opláchla i obličej, ale 
zničila by si líčení. Dotyk jeho dlaně pořád cítila a srdce jí splašeně 
bilo. Teplo jeho pokožky, pevný stisk.

„Už je pryč, Klárko,“ napomínala se. „Už je pryč. Bude to dob-
rý.“

Ale dobrý to nebylo. Byl to pěknej chlap, líbil se jí a její tělo to vě-
dělo ještě líp než její mozek. Měla s ním vyrazit dveře hned. Měla si 
vymyslet nějaký důvod, proč ho nemůže přijmout. Ale nebylo by to 
spravedlivé. Musela to nějak zvládnout. Jen ne sama.

Vrátila se do kanceláře a vytáhla z kabelky svůj telefon.
„No čau, že tě zas jednou slyším!“ ozvalo se na druhém konci po-

těšeně.
„Ahoj, Markét. Máš dneska večer šichtu, nebo jsi doma?“
„Makám,“ ozvala se kyselá odpověď. „Zase v tom lítáš?“
„Myslím, že dnešní noc bude dost těžká,“ řekla Klára a ani se moc 

nestyděla. Markéta k jejím potížím přistupovala věcně a s respektem.
„Tak přijď do klubu,“ rozhodla kamarádka. „Až budu mít pauzu, 

probereme to. Můžeš přespat u mě v šatně.“
Klára si představila hudební bar, ve kterém Markéta pracovala, 

plný volných mužů a  sebe samotnou u  stolku před pódiem. Byl to 
blbej nápad. Ale Markéta její váhání pochopila.

„Klid, je pondělí, dneska večer nebude narváno. Najdu pro tebe 
prázdný box a postarám se, aby tě nikdo neotravoval. Zvládneme to, 
Klárko.“

*

Nataniel vyšel ze školky a  seběhl kopeček k  tramvajovým kolejím. 
Práci dostal a ředitelka byla kočka, nebylo si na co stěžovat. Přesto 
cítil napětí. Rozptýlil by ho lov, ale neměl na něj čas. Potřeboval si 
do večera najít bydlení s tím správným výhledem. Vyrazil po kolejích  
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směrem do Lidových sadů. Šel po hlavní třídě, po které ho jako 
chlapce dědeček s babičkou vodili do zoologické zahrady. Lipová alej 
byla stejná jako za dob jeho dětství, z květů se sypal pel a chvěly se 
pod útoky hmyzu. O kus dál přecházela v park se vzrostlými buky. 
Vždycky na jaře si tam chodíval hrát a sledoval stromy jako ostříž, 
protože měl slíbeno, že jakmile na nich vyraší nové světle zelené líst-
ky, vezme ho děda do dětského koutku. Když trochu vyrostl, věděl 
už, že je to blbost. Koutek zahajoval provoz prvního května a bukové 
listy s tím neměly nic společného. Většinou se stejně rozvinuly buď 
dřív, nebo později. Ale bavilo ho sledovat mladšího bráchu, jak to 
prožívá úplně stejně a věří na kouzla.

Bylo bezpečné a dobrodružně zábavné věřit na kouzla, dokud žád-
ná neexistovala, pomyslel si s hořkostí a odehnal nostalgii.

Po jeho levé straně se prostor otevřel do míst, kde stával chátra-
jící areál kdysi slavných Libereckých výstavních trhů. Překvapeně 
hvízdl. Po zanedbaných budovách nezůstala ani stopa. Místo nich 
se nabízel pohled na desítky malých a různobarevných jezírek. Z ně-
kterých stoupala horká pára, jiné byly pokryté lesklými zrcadly ledu, 
pár jich připomínalo loužičky tekutého kovu. Vodu měly kalnou, pl-
nou bublinek i křišťálově průzračnou. Mezi nimi se vinuly třpytivé 
cestičky, tvořené zřejmě nánosy usazenin. Vzadu se zvedaly bělostné 
kamenné terasy, plné odložených ručníků, županů a  plážových ta-
šek. Všude kolem stály cedule s nápisy Vstup na vlastní nebezpečí, 
ale i tak v řadě jezírek lenošili lidé.

„Jsi tu poprvé?“ promluvil někdo za ním.
Přistoupila k němu asi pětadvacetiletá blond žena. Z tašky, kterou 

měla přehozenou přes rameno, jí vykukovala lahev s vodou, osuška 
a nějaký časopis. Kolem štíhlého krku měla uvázané šňůrky od pla-
vek. Mile se usmívala.

„Kdysi jsem kousek odtud bydlel, ale tohle si nepamatuju,“ při-
znal.

„Je to tu asi dva roky,“ řekla. „Říká se tomu Renerovy termální 
prameny. Není to moc nebezpečné. Stačí se držet studených barev 
a co nejvíc čiré vody. Proč ses odstěhoval?“
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„Nepohodl jsem se tátou a chtěl jsem být co nejdál odtud,“ pokrčil 
Nataniel rameny.

„A proč ses vrátil?“ zajímala se.
„Abych potkal někoho, jako jsi ty,“ usmál se.
„No jasně,“ ušklíbla se, ale poznal, že ji jeho zájem potěšil.
„Mám tu práci,“ dodal a na kratičkou chvíli spočinul rukou na sa-

mopalu.
„Jsi lovec?“ vydechla.
„Jo,“ přikývl.
„A kolik jich máš na kontě?“ zajímala se.
„Už to nepočítám,“ odpověděl po pravdě.
První desítku zapíjel s kamarády v hospodě, druhou sám doma, 

při třetí si za odměnu dopřál pořádný steak a čtvrtou už jenom uvedl 
do výčetky. S dalšími úlovky pak občas dělal dojem na holky.

„Vejtaho,“ nevěřila mu.
„Mám trofeje,“ ohradil se s úsměvem. „Můžu ti ukázat svoji sbír-

ku baziliščích očí, dračích srdcí nebo spárů mantichory.“
„Myslíš, že půjdu s cizím klukem k němu domů, abych se mohla 

podívat baziliškovi do oka?“ zasmála se.
„To určitě ne,“ předstíral zděšení. „Co si to o mně myslíš? Nezná- 

mým holkám já svoji sbírku neukazuju. Musím tě nejdřív dobře po-
znat, jít s tebou mockrát na večeři a do kina, na grilování ke tvým ka-
marádům a strávit s tebou aspoň pět víkendů a jedny Vánoce. V tuhle 
chvíli mi můžeš jedině dát svoje číslo.“

„To bych mohla,“ přikývla, zasmála se a řekla mu ho.
„Ozvu se ti,“ slíbil a záměrně si žádné číslo nepoznamenal.
„Počkej,“ zarazila ho. „Napíšu ti to.“
„Nikdy bych ho nezapomněl,“ rozloučil se. „Musím letět.“
Byla hezká a sympatická, za jiných okolností by neváhal, ale teď 

a tady nebyla vhodná chvíle na flirt, natožpak na vztah. Neměl s tím 
vůbec začínat, ale zvyk byl železná košile.

U  muzea zahnul do kopce a  za chvíli už stál před základní ško-
lou, v níž strávil sedm let; v dobách, kdy všechno bylo jinak. Předtím. 
Ráno chodil do školy sám, nezáleželo na tom, jestli už vyšlo slunce, 



~ 15 ~

Ve stínu Rudé věže

a kolem školy nedusaly těžce ozbrojené hlídky. A v lese nad městem 
stála jen malá výletní restaurace.

Pohlédl tím směrem. Renerova věž se tyčila do závratné výš-
ky. Stoupala až do mraků, krvavě rudá, hladká, zdánlivě bez oken. 
Pohltila vrchol kopce, zhltla původní novoromantický hrádek a pro-
vrtala se hluboko do útrob země. Její vrchol se otevíral do zubatého 
prstence, kolem nějž se prostor křivil v purpurových záblescích. Její 
stín dopadal na město jako kladivo. V téhle lokalitě, na dosah věže, 
byly nemovitosti nejlevnější. Nikdo s  kouskem rozumu tu nechtěl 
bydlet a velvyslanectví a ambasády ani zdaleka nedokázaly obsadit 
všechny opuštěné domy. Tlumočníci, sekretářky, asistenti, uklízeč-
ky, kuchaři, každý z obslužného personálu raději dojížděl z druhého 
konce města, než aby tu strávil noc. A přitom v době zcela nedávné 
tohle byla dobrá adresa.

Nataniel mírně pokývl hlavou na pozdrav strážím kolem školy 
a  přešel ulici. U  vchodu do jednoho z  činžovních domů netrpělivě 
přešlapoval muž v saku. Jakmile ho zahlédl, vyrazil mu vstříc.

„Jste pan Skalický?“ volal na něj už zdálky.
Přikývl.
„Výborně, tak pojďte, pojďte,“ muž ho popadl za loket a  táhl ho 

k domu, a přitom se polekaně rozhlížel po obloze.
I takoví lidé se našli, že se báli otevřeného prostoru a dobře se cí-

tili jen za pevnými zdmi, přestože tak krátce po poledni bylo riziko 
minimální. Nataniel si tohle sám se sebou už dávno vyřešil koupí sa-
mopalu, pistole a slušné sbírky dalších zbraní. Ve vězení žít nehodlal, 
i kdyby mu mělo zajistit klidnou smrt ve stáří.

„Byt býval slunný a s pěkným výhledem, ale to víte, teď je ve stínu 
a výhled na Věž nikdo neocení,“ drmolil muž. „Ale je prostorný, má 
vlastní komíny a lze ho vytápět i krbovými kamny. Všude jsou parke-
ty, kuchyň i koupelna jsou relativně nově zařízené. Byt pronajímám 
s nábytkem.“

Vystoupali do druhého podlaží a  muž otevřel čisté a  neotlučené 
dveře bytu se zlacenou jmenovkou. Parkety byly nově nalakované, 
zdi vybílené a vybavení vypadalo skoro nepoužité.
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„Bydlel tu vůbec někdo?“ zeptal se Nataniel.
„To víte, s manželkou jsme to zrekonstruovali a zařídili, a než jsme 

se stihli nastěhovat, došlo k Purpurové noci. Snažili jsme se to pro-
dat, ale tady nemovitosti tohohle typu nikdo nekupuje. Ještě tak ce-
lou vilu jako sídlo pro nějaký konzulát, to prodáte, ale jinak…“ muž 
pokrčil rameny. „Nebudu vám lhát. Žít v téhle lokalitě si můžete do-
volit jen tehdy, když máte dost peněz na osobní stráž. Nebo se o sebe 
umíte postarat tak jako vy.“

„Bydlí v domě další lidé?“ přešel to Nataniel.
„Je tu osm partají, ale obsazený je jen jeden byt. V patře pod vámi 

bydlí jedna paní. Prý kvůli práci.“
„Takže ten protější byt by se v  případě potřeby dal taky prona-

jmout?“ ujistil se Nataniel.
„Jistě, můžu vám dát kontakt na vlastníka.“
„A co sklep a půda?“
„Je to všechno prázdné, tyhle prostory dneska nikdo nevyužívá. 

Bývala tam kolárna, lyžárna a sušárna, taky tam měli lidi dílnu…“
„Beru to,“ zarazil ho Nataniel.
„Berete?“ muž vypadal překvapeně.
„Potřebuju se nastěhovat ještě dnes. Je v tom nějaký problém?“
„Ne, není, stačí složit zálohu.“
Nataniel vytáhl peněženku a  oddělil svazek bankovek. Muž mu 

předal klíče od bytu.
„Smlouvu připravím do zítřka,“ ujistil ho muž. „Dneska budete 

muset vydržet bez elektřiny, voda teče.“
„Poradím si.“
Nataniel počkal, dokud neutichly kroky majitele bytu na schodišti. 

Pak z háčku vedle vstupních dveří vzal klíče od půdy a vystoupal naho-
ru. Po žebříku vedle komína vylezl na střechu. Z kominického můstku 
se mu otevřel pohled nad koruny stromů. Rudá věž se zdála být blízko 
blizoučko, jako by stačilo jen vztáhnout ruku, aby se jí dotkl. Měl by cí-
tit uspokojení, že se ocitl zase o krok blíž ke svému cíli, ale svírala ho tí-
seň. Tam uvnitř, skoro na dosah, seděl za silnými stěnami jako pavouk 
Radek Rener a v jeho rukou se sbíhaly prameny magických proudů.
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*

Hudební bar Lázně se nacházel v  novorenesanční budově starých 
městských lázní. Ke vchodu ukrytému v trojitém podloubí vedlo šest 
žulových schodů. Nad ním se tyčily sochy Poseidona a jeho manžel-
ky Amfitrité. Terasu umístěnou nad vchodem zase zdobil pás reliéfu 
zachycující vodní hry. A na vysokém štítě se stále ještě skvěl nápis 
Kaiser Franz Josef Bad, i  když na černém obelisku vedle vchodu 
modře planul současný název klubu.

Markétě maminka jako malé holčičce vyprávěla, jak se tam učila 
plavat. Líčila jí staré kabinky se závěsy a dřevěnou lavičkou, kde si 
nechávali své věci jen tak, neuzamčené a bez dozoru, sprchy v po-
lokruhových zdech obložených zažloutlou mozaikou a  prosklenou 
střechu. Ukazovala jí malého smaltovaného delfína, kterého dostala 
od učitelky za odměnu, když uplavala sto metrů kraulem, a se smí-
chem dodávala, že většina dětí dostala jen kapříka za prsa. Markéta 
staré lázně v provozu nezažila. Když se narodila, sloužil už k plavá-
ní nový bazén na Tržním náměstí a budova chátrala a zdálo se, že 
nic nedokáže zabránit jejímu konečnému pádu. Avšak když jí bylo 
dvanáct, sotva pár měsíců před Purpurovou nocí, staré lázně přece 
jen zrekonstruovali a s velkou slávou v nich otevřeli oblastní galerii. 
Vyprávěl se tehdy vtip, že Liberec je jediné místo na světě, kde člo-
věk tramvají dojede na zastávku Muzeum, vejde do lázní a ocitne se 
v galerii.

Paměť je ošemetná věc a  ona si ten vtip vybavila pokaždé, když 
šla do práce, přestože dávno postrádal jakýkoli smysl. Tramvajová 
zastávka se už celé roky jmenovala Renerova třída, v bývalé dětské 
poliklinice naproti klubu sídlilo zastupitelství Spojených států ame-
rických, v budově Severočeského muzea ambasáda Ruské federace 
a současného majitele Lázní uháněli každý rok Číňané, aby jim bu-
dovu prodal. Jeho však zatím klub bavil, a  tak odmítal. Mohl si to 
dovolit. Po Purpurové noci skoupil na bývalé promenádní třídě levně 
hromadu nemovitostí. Ostatní si klepali na hlavu, protože z  jedné 
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z nejkrásnějších čtvrtí Liberce se tehdy ze dne na den stala lokalita 
s  nejvyšší úmrtností v  republice, ale on vsadil na nárůst Renerovy 
moci. A vyplatilo se mu to – ve stínu Rudé věže do dvou let sháněla 
vilu pro zastupitelský úřad snad každá velmoc.

„Čau Markétko,“ usmíval se na ni právě od baru. „Moc ti to sluší.“
Přivinula se k  němu a  nechala jeho dlaň polaskat svůj zadek. 

Plavky pod krátkými kalhotami měla ještě vlhké z koupání a pod jeho 
dotykem voda prosákla svrchním oděvem.

„Hmm,“ zamumlal do jejích vlasů. „Co kdybychom si spolu vyra-
zili na víkend? Monte Carlo?“

„Když já nemám co na sebe,“ dramaticky si povzdechla, vymanila 
se z jeho objetí a napila se z jeho sklenky martini.

„To spravíme.“
Laškovně vzal za šňůrku od plavek na krku a povolil ji. Jeho ruka 

zkušeně zajela pod tričko a na zádech rozepnula pojistku. Za krátký 
okamžik se vítězně vynořila s titěrným kouskem oděvu. Markétě se 
pod lehkým tričkem jasně rýsovaly bradavky. Vzal její prsa do dlaní 
a laskal je. Markéta předstírala zamyšlení a upíjela jeho drink.

„No tak, beruško, přece neřekneš ne,“ šeptal jí Martin.
„Tak dobře,“ svolila. „Ale chci ve čtvrtek volno, abych si odpoči-

nula před cestou.“
„Máš to mít,“ políbil ji. „A teď se utíkej převléknout, kočičko.“
Monte Carlo! Super! Týden sice teprve začínal a  měla tak ještě 

spoustu času sehnat si na víkend nějakou zábavu, ale tohle se nena-
bízelo každý den. A k tomu nějaké hadříky, botičky a možná náušni-
ce. I když byl Martin proutník, uměl se k ženám chovat a už si spolu 
několikrát vyrazili. Ona nesoudila jeho a on ji. Oba dobře věděli, že 
v tomhle novém Renerově světě nic není jisté. Dávalo smysl užívat 
si, dokud to jde.

Když se v šatně převlékala do červených šatů s hlubokým výstři-
hem, zazvonil telefon. Na displeji zářilo neznámé číslo.

„Markéta Šancová, prosím,“ zvedla to.
„Tady Nataniel Skalický,“ ozval se na druhé straně mužský hlas. 

„Dneska jsme se potkali.“
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Okamžitě se jí vybavil mladý muž, se kterým si povídala u termá-
lů. Na to, že jí zavolá, by nevsadila ani pětník. Líbil se jí. Byl vysoký 
a svalnatý, opálený, měl silnou šíji a na rameni samopal. Podle ob-
lečení tipovala, že má hluboko do kapsy, ale na druhou stranu od 
takového chlapa očekávala úplně jiné požitky než třeba od Martina.

„Vážně?“ protáhla do mikrofonu, posadila se do křesla a nohy si 
položila na nízký konferenční stolek.

Muž na druhé straně se rozesmál. A byl to krásný smích. Hluboký 
a přirozený.

„Můžu tě vidět?“ zeptal se.
„A pročpak?“
„Bojím se,“ vyrazil jí dech. „Jsem tu sám. První noc v  tomhle 

strašném městě… Víš, že bydlím hned pod Rudou věží?“
Zasmála se: „Utahuješ si ze mě.“
„Tak můžu?“
„Jsem v  práci, v  baru Lázně, ale zastav se na skleničku,“ řekla 

a mrkla na hodinky. „Už se stmívá, nechám pro tebe poslat obrněné 
auto. Řekni mi adresu.“

„Jsem tam za chvíli.“
„Ne, počkej, v Liberci po setmění…“ snažila se mu vysvětlit, že to 

není bezpečné, ale zavěsil.
Přemýšlela, že mu zavolá zpátky, ale pak si vybavila, jak tvrdil, že 

je lovec, a usoudila, že se o sebe dokáže postarat. Místo toho raději 
věnovala větší péči svému zevnějšku. Vlasy si výjimečně nechala 
rozpuštěné a na rty nanesla vyzývanou rudou barvu. Zlaté pásko-
vé boty na vysokém podpatku jí prodloužily nohy. Když se posta-
vila k  pianu a  vzala do ruky mikrofon, sálem tiše zašumělo vzru- 
šení.

V pondělí večer nebývalo nikdy plno, ale i tak se našlo dost úřed-
níků, obchodníků a lobbistů, kteří potřebovali strávit noc v blízkosti 
Renerova sídla, a klub Lázně nabízel dostatek lůžek a příjemně strá-
vený večer. U kruhových mahagonových stolků posedávalo asi dva-
cet mužů a zrovna tolik žen. Obloukovými okny z ulice dovnitř dopa-
dalo namodralé magické světlo z pouličního osvětlení a v něm se sem 
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tam mihl stín rudohlavého upírka. Nedaleko odtud kolem Harcovské 
přehrady měli několik poměrně početných kolonií.

Markéta odzpívala první sérii a odměnil ji potlesk. Přiběhl k ní číš-
ník Jirka, aby jí pomohl sestoupit z pódia, a přitom jí do ruky předal 
dva lístečky s pozváním ke stolu. Markéta oba pány jen letmo přelét-
la pohledem. Ten starší vypadal slibně. Měl upravené šedé vlasy, milý 
úsměv a na zápěstí hodinky, které dávaly tušit, že čas strávený s ním 
by se jí mohl vyplatit, ale jen se na ně oba omluvně usmála a spěchala 
ke dveřím, v nichž nerozhodně postávala Klára.

„Tak jsi přece jen dorazila,“ objímala ji a vítala. „Jsem moc ráda. 
Pojď, pojď si sednout. Všechno mi povíš.“

„Já nevím, Markét,“ Klára se nejistě rozhlížela po sále.
Markéta věděla, co ji trápí. Její kamarádka jí vzhledem nebyla moc 

podobná, ale proto ještě nebyla pro muže o nic méně zajímavá. Jenže 
zatímco Markéta mužskou pozornost vítala a užívala si ji, Klára s ní 
bojovala ze všech sil a do posledního dechu. Ne že by nikdy nepod-
lehla, ale obě dobře věděly, kam to vede a že je mnohem lepší, když 
se dokáže kontrolovat.

„Když půjdeš domů, dokážeš tam zůstat až do rána?“ zeptala se 
Markéta prakticky.

„Asi ne,“ připustila Klára.
„Tak vidíš. Bude lepší, když na tebe dohlédnu,“ vzala ji pod paží 

a vedla k zadnímu boxu. „Teď mám chvilku volno, ale i když budu na 
pódiu, nespustím z tebe oči. Nedovolím ti udělat nějakou hloupost.“

Usadila ji do křesla z tmavě zelené kůže a počkala, až před ně Jirka 
postaví skleničky. V té její bylo šampaňské a v Klářině čistá voda. Její 
kamarádku už v  baru dobře znali a  věděli, že alkohol nikdy nepije 
a za žádných okolností nemluví s muži. Nechávali ji na pokoji, i když 
si potichu šeptali, že je nějaká divná.

„Tak povídej,“ vyzvala ji Markéta. „Co tě tak vyděsilo?“
„V práci nám odešlo pár chlapů z ochranky,“ řekla Klára. „Musela 

jsem někoho přijmout.“
„A?“ povzbuzovala ji Markéta.
„Jeden z nich je… je moc pěkný. Podala jsem mu ruku,“ natáhla  
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třesoucí se ruku k  Markétě. „Pořád cítím jeho dotyk. Nedokážu 
na něj přestat myslet. Srdce mi buší, hrudník mám úplně stažený. 
Nedokážu se ovládnout. Stačí zavřít oči a… chci si to udělat aspoň 
sama. A kdyby to na mě zkusil, nedokázala bych… udělala bych to. 
Zase.“

Klára ztišila hlas a upřela na Markétu vyděšený pohled.
„Co se mezi vámi stalo?“
„Nic. Dopoledne jsem ještě měla sílu chovat se odtažitě, ale od té 

doby jsem jak šílená. Zítra přijde podepsat smlouvu. Zase ho uvidím, 
a jestli na mě sáhne, skončíme spolu v kabinetu. V mateřský školce!“

„Nosíš snubák?“ ujistila se Markéta.
Klára jí beze slova ukázala prsteník levé ruky s jednoduchým zla-

tým kroužkem.
„Tak to snad nezkusí. Ale radši si zařiď, aby v tvojí kanceláři celou 

dobu byl ještě někdo další.“
„Ty to nechápeš!“ naklonila se k  ní naléhavě Klára. „Bude tam 

pracovat. Bude tam každý den. Nechci, nemůžu s ním skončit v po-
steli. Znovu to nezvládnu.“

„Víš, že máš ještě jednu možnost,“ naznačila Markéta.
„Nikdy!“ vzepřela se Klára divoce. „Za ním nepůjdu nikdy!“
„Klárko, já jsem ten poslední, kdo by tě chtěl vidět v Rudé věži, ale 

zvaž, že to nikdy neskončí. Tohle je jen bitva ve válce, kterou povedeš 
celý život. Víš, co chce, tak mu to dej. Nebudeš ho bavit věčně.“

Ve skrytu duše se ale bála, že Klára Radka Renera už vůbec nebu-
de zajímat. Odmítla ho před osmi lety, pomstil se jí, ale od té doby 
ji nikdy nevyhledal. Možná na ni prostě už dávno zapomněl. Mezi 
ženami a dívkami si mohl vybírat, a co ona věděla, tak si taky vybíral. 
Klára v té záplavě neznamenala nic.

„To se radši zabiju,“ pronesla Klára nenávistně.
„Klárko,“ naklonila se k ní a jemně jí položila dlaň na předloktí. 

„Podle všeho není tak špatný milenec. Znám jednu holku…“
„Ahoj,“ ozvalo se v tu chvíli za jejími zády, a než si stihla pomyslet, 

že Nataniel Skalický má děsné načasování, dodal ten příjemný hlas: 
„Dobrý večer, paní ředitelko.“
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Klářin obličej se v tu chvíli proměnil v masku čiré hrůzy. Vyskočila, 
málem zakopla o druhé křeslo a ustoupila pozpátku až k oknu. Ze rtů 
jí splynulo jen nevěřícné: „Vy?“

Markéta se ohlédla po Natanielovi. Vypadal překvapeně a možná 
trochu zmateně.

„Znáte se?“ zeptala se, i když odpověď se sama nabízela.
„Pan Skalický u nás zítra nastupuje jako ochranka,“ promluvila 

Klára, která už ovládla prvotní šok a  rychle sbírala svoji kabelku. 
„Promiň, Markét, ale musím domů. Ráno brzy vstávám. Hezky se 
bavte.“

Nataniel mírně uhnul, aby se kolem něj mohla protáhnout.
„Kvůli mně nemusíte odcházet, slečno Keltnerová,“ řekl.
„To je v  pořádku. Opravdu musím domů,“ lhala statečně Klára 

a prchala k východu.
Vyrazil za ní a rozhodně položil ruku na kliku.
„Venku už je pěkně živo,“ zarazil ji. „Připraví vám odvoz. Nebo 

vás doprovodím, jestli nechcete čekat.“
„To není nutné, děkuju,“ odpověděla mrazivě Klára a dívala se na 

něj tak dlouho, až východ neochotně uvolnil.
„Klára si umí poradit,“ řekla tiše Markéta.
„Udělal jsem něco?“ zeptal se nejistě.
„Ne, jen má nějaké potíže a  potřebovala to probrat,“ snažila se 

Klářin útěk zlehčit Markéta. „Bude v pořádku.“
„Cestou jsem zahlédl chiméru a  možná i  echidnu,“ pochyboval. 

„Není tam bezpečno.“
„Bydlí kousek odtud a je dospělá,“ Markéta nevěděla, co víc říct, 

když nechtěla vyzradit Klářino tajemství nebo mu vmést do tváře, že 
zdaleka největší újma teď její kamarádce hrozí od něj. „Prostě mi věř, 
že to zvládne.“

„Musíš na jeviště,“ přitočil se k Markétě Jirka a nenápadně ji upo-
zorňoval, že její pauza končí.

„Mám práci,“ řekla Natanielovi, vzala ho za loket a  odvedla ho 
k prázdnému stolku. „Dej si něco k pití a já jsem hned u tebe.“

K její neskutečné úlevě ji poslechl a posadil se. Když vystoupala 
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na pódium a otočila se do sálu, už před ním stála sklenka s whisky. 
Ve vyřezávaném mahagonovém křesle vypadal vyšší a  mohutnější. 
Seděl uvolněně a  sebevědomě. Měl mužné rysy a  širokou šíji. Byl 
božský. A Markéta v plném světle viděla rozměry Klářina problému. 
Něčemu takovému se ne říkalo velmi těžko i za obvyklých okolností, 
ale v Klářině kůži to bylo v podstatě nemožné. Jestli tenhle muž jen 
naznačí zájem, Klára mu podlehne. A vzhledem k tomu, jak se na ni 
díval, nedalo se pochybovat, že právě k tomu se schyluje.

Existovala jediná možnost jak kamarádce pomoct. Nataniel 
Skalický musel dostat lepší nabídku. Markéta se jen nerada loučila 
s představou Monte Carla a drahých dárků, ale co by pro kamarádku 
neudělala.
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Kapitola 2.
Démoni v nás

Nataniel se probudil pozdě. Ležel na pohovce ve svém pronajatém 
bytě a do pokoje se okny řinulo ostré sluneční světlo. Byl nahý a oble-
čení z večera se válelo na zemi zmuchlané do koule. Jeho zbraň leže-
la na konferenčním stolku, vedle ní stála nedopitá lahev Jim Beama 
a pod ní lístek s drobným rukopisem.

„Bylo to fajn. Zavolám ti, M.“
„Jen fajn?“ zavrtěl hlavou a přešel k oknu.
V zahradě vily naproti přes ulici rostl mohutný dub a  jeho vět-

vovím prosvítala hladina Harcovské přehrady v údolí. Na okamžik 
se zasnil a  vybavil si, jak je v  první třídě učitelky vodily na pláž 
k  vodě. Tam si sedly na lavičku a  povídaly si, zatímco on s  celou 
jejich partou volně brousil po lese a  skalách na svazích. Matka 
kvůli tomu nejednou musela do školy a nesčetněkrát jí v ředitelně 
vyhrožovali, že jestli mu nevysvětlí, že musí zůstávat dozoru na 
dohled, neumožní mu dál navštěvovat školní družinu. Vzpomínka 
na matku zabolela a vrátila ho do reality, v níž květy jasmínu po-
dél plotu měly narudlou barvu od věčného stínu věže na kopci nad  
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městem. Otevřel okno, aby dovnitř pustil čerstvý vzduch, a šel se 
osprchovat.

Do školky Petrklíček dorazil na devátou. V brance se střetl se svět-
lovlasou ženou ve středních letech upjatou v černém kostýmku, která 
za ruku vedla asi pětileté blonďaté děvčátko. Přidržel jí dveře a mile 
se na ni usmál.

„Těkuji,“ řekla s přízvukem a vešla.
Ocitli se v malé chodbě, z níž vedlo pět schodů k proskleným dve-

řím s malovanou kočičkou a nápisem 1. oddělení – Koťátka. Po pravé 
ruce se zvedalo schodiště do patra, ze zábradlí visela síť a na ní barev-
nými kolíčky připevněné výkresy s jarními květinami. Z nitra školky 
k nim doléhal halas jasných dětských hlasů.

Prosklené dveře se otevřely a vyšla Klára Keltnerová. Měla na sobě 
úzkou černou sukni a bílou halenku a lodičky na nízkém podpatku, 
ale její profesionální vzhled narušovaly vlnité hnědé vlasy, které jí 
nespoutaně padaly k pasu. Vypadala by dokonale, kdyby se v jejích 
očích při pohledu na něj nemihl nepřehlédnutelný děs. Netušil, co 
provedl, ale už si nenamlouval, že důvodem jejího rychlého ústupu 
včera večer nebyl on.

„Paní Anderová, dobrý den,“ usmála se na světlovlasou ženu a její 
dcerku. „Ahoj Dorko. Ty bys prý chtěla chodit k nám do školky?“

Děvčátko stydlivě sklopilo oči a pevněji se přitisklo k matce.
„Otpověz paní ržeditelce,“ napomenula ji matka.
„To je v  pořádku, paní Anderová. Pane Skalický,“ obrátila se 

k němu. „Jdete pozdě. Budete muset počkat, až si promluvím s paní 
Anderovou.“

„Jasně, žádnej problém.“
„Tak co?“ oslovila ředitelka znovu dívenku. „Podáš mi aspoň 

ruku?“
Holčička ustoupila za matku a vrtěla hlavou.
„Dora, to ne slušný,“ matka ji vytáhla a postavila pevně před sebe. 

„Podej paní ržeditelce ruka.“
Holčička dál stála jako sloup a na ředitelku teď už zahlížela vyslo-

veně ošklivě.
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„Já nerozumim, moc omlouvám za Dora,“ snažila se matka na-
pravit škody.

„Je mi to líto, paní Anderová, ale musím trvat na tom, aby mi 
Dorka podala ruku,“ řekla k Natanielově překvapení rozhodně ředi-
telka. „Jinak vůbec nemohu uvažovat o jejím přijetí.“

„Dora, no tak,“ postrkovala matka dcerku dopředu.
„Nein!“ dupla holčička.
Matka ji pevně chytila za zápěstí pravačky a pokusila se její ruku 

natáhnout k ředitelce násilím. V tu chvíli se stala ta nejdivnější věc. 
Holčička zuřivě vykřikla a obrátila se proti matce. Začala do ní divo-
ce kopat a sápat se po ní nehty a u toho ječela jako šílená. Matka se ji 
pokoušela zpacifikovat tak, aby jí neublížila, ale dítě se vůbec nedalo 
zvládnout. Roztrhlo jí hedvábnou blůzu, a když se ho žena snažila 
ztišit v náruči, do tváře jí vyrylo několik mělkých krvavých stop a rva-
lo jí plné hrsti vlasů.

Ředitelka na tu scénu zamyšleně hleděla a pak trochu posměšně 
prohodila směrem k Natanielovi: „Neměl byste třeba něco udělat?“

Překvapeně na ni pohlédl. To ho skutečně ani nenapadlo, ale na 
druhou stranu tu chtěl pracovat jako ochránce, tak asi bylo na místě, 
aby zasáhl. Popadl děcko z matčiny slabé náruče, přitiskl si ho zády 
k hrudníku, jednou paží mu znehybnil ruce a druhou mu k břichu při-
táhl kopající nohy. Holčička ještě chvíli ječela a vzpírala se, ale když 
ji sevřel trochu pevněji, ochabla v jeho rukou jako hadrová panenka.

„Tak to bychom měli,“ poznamenala lakonicky ředitelka a ohlédla 
se do pootevřených prosklených dveří, kterými zvědavě vykukovala 
nějaká učitelka a pár dětí. „Všechno je v pořádku, Mirko, vraťte se do 
třídy.“

„A  my raději půjdeme do mojí kanceláře,“ ředitelka podepřela 
otřesenou paní Anderovou a jemu přikázala: „Za žádnou cenu to dítě 
nepouštějte. Ne v mojí školce.“

Ve své kanceláři paní Anderovou posadila na židli a v malém hr-
níčku s  motivem Krtečka jí podala trochu vody. Nataniel si stoupl 
vedle dveří a snažil se ignorovat, že dívenka v jeho náruči se otřásá 
vzlyky a na ruku mu stékají její slzy.
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„Paní Anderová,“ promluvila ředitelka. „Jistě chápete, že vaši 
dceru za těchto okolností nemohu přijmout k předškolnímu vzdělá-
vání.“

„Já nerozumim,“ zavrtěla hlavou paní Anderová. „Ona ne taková. 
Ona hodný, milý dítě.“

„Jsem si poměrně jistá, že to trvá už nějakou dobu a že jste si mu-
sela všimnout, že se vaše dcerka změnila. V noci nespí, hraje si jiným 
způsobem, nevyhledává tolik vaši přítomnost…“

„Ale to… ona… větší… potřebovat kamaraden.“
„Ne, nejde o to, že by Dorka dozrávala a potřebovala dětský kolek-

tiv,“ odmítla ředitelka a Nataniel se jí ani nedivil. Pustit něco takové-
ho mezi ostatní děti, to zavánělo průšvihem.

„Měla byste vyhledat pomoc,“ pokračovala rozhodně a  poda-
la paní Anderové vizitku. „Nemůžu vás nutit, abyste tam zašla, ale 
věřte mi, že čím dřív to uděláte, tím lépe. Viděla jsem to už mockrát 
a jsem si jistá, že se nemýlím. Dorka je posedlá.“

„To ne!“ vykřikla paní Anderová. „To ne pravda!“
„Nechte si to doma v klidu projít hlavou. Přemýšlejte o tom. Pokud 

Dorka úspěšně podstoupí vymítací proces, přijmu ji ráda, ale do té 
doby ne.“

„To vy nemůžete! Víte, kdo já? Já stěžovat!“
„Na to máte právo,“ přikývla ředitelka. „Ale teď se musíme roz-

loučit. Náš pracovník pan Skalický vás doprovodí k hranicím školní-
ho pozemku. Na shledanou, paní Anderová.“

Nataniela stihl její ostrý pohled, který mu jasně dával najevo, že 
když řekla k hranicím, myslela tím k hranicím, a nehodlal se s ní há-
dat. S dítětem v náruči zamířil ven a šokované matce ho předal až za 
branou. Tu zavřel a postavil se za ni s  rukou významně položenou 
na zbrani. Stál tam tak, dokud limuzína německého velvyslanectví 
nezmizela v zatáčce.

„To teda bylo něco,“ poznamenal, když se vrátil do kanceláře ředi-
telky. „Jak jste to věděla?“

Ředitelka po něm střelila nepříjemným pohledem.
„Je to moje práce,“ řekla úsečně.
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„Podívejte,“ rozhodl se do toho šlápnout Nataniel, protože její an-
tipatie byly úplně zřejmé a vůbec nechápal, jak se to stalo. Ještě včera 
odpoledne si byl jistý, že jsou úplně v pohodě, ale mezitím se něco 
změnilo. „Je jasný, že se mnou máte nějaký problém. Pomohlo by, 
kdybyste řekla, o co jde.“

Ztuhla a pak škrobeně přikývla.
„Budiž. Máte ohromující životopis, ale přišel jste pozdě hned prv-

ní den a zjevně to nepovažujete za nic závažného. Já tu mám školku 
plnou dětí. Když vy nepřijdete včas do práce a na pozemcích školy 
dojde k útoku, nejenže mě to bude stát kariéru a svobodu, ale i čisté 
svědomí.“

Nataniel si byl jistý, že o tohle ani v nejmenším nejde. Chovala se 
divně už večer, když se náhodou setkali v klubu, ale nic víc dělat ne-
mohl. Zeptal se, a ona se rozhodla mu neodpovědět.

„Ještě jsem nepodepsal smlouvu,“ poznamenal.
„Takže vás nemůžu vyhodit,“ přikývla. „To je pravda. Ale na dru-

hou stranu vás ani nemusím zaměstnat. Skutečnost, že jste se doká-
zal bez jakékoli snahy o pomoc dívat na dítě posedlé démonem, mi 
důvěry ve vaše schopnosti nepřidala.“

„Démoni nejsou můj obor,“ teď se ho opravdu dotkla.
„To není správná odpověď,“ upozornila ho jedovatě.
„A mě ráno maminka nevodí do Koťátek, abyste mě tady školila,“ 

zavrčel.
Chvíli se měřili pohledem. Její tvář byla přísná a  rty sevřené, ale 

v  očích se pod slabou vrstvičkou hněvu mísil strach se vzrušením. 
Nataniel si nedokázal pomoct, aby na to nereagoval. Byla přesně jeho 
typ. Jeho instinkty mu říkaly, že rty tak pevně svírá jen proto, aby se jí 
nechvěly a nedýchala nahlas přerývaně touhou. Že kdyby se jí dotkl, 
v její pokožce by pulsoval chtíč jako rytmus latinské hudby. Že kdyby 
ji políbil, uvítala by ho v nitru svých úst a v jeho rukou by roztála.

„Kláro,“ vydechl a udělal krok k ní.
„Mirko!“ vykřikla a třemi rychlými kroky ustoupila za svůj stůl.
Úplně ztuhl. Její reakce z něj udělala agresora, který se pokouší 

o kdovíco. Ponížením zbledl, ale zůstal stát na místě.
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„Vaše smlouva,“ přisunula k němu nějaký papír a položila na něj 
pero, jako by se nic nestalo.

„Moje smlouva?“ opakoval.
Vůbec si nedokázal představit, že by to mohl podepsat po tom, co 

se právě stalo.
„I  když mám k  vašemu chování výhrady, v  tuhle chvíli někoho 

zoufale potřebujeme,“ vysvětlila. „Přesto vás předem upozorňuji, že 
jsem vaši zkušební dobu prodloužila na šest měsíců.“

Do kanceláře nahlédla asi čtyřicetiletá nakrátko ostříhaná žena.
„Co potřebuješ, Kláro?“
„Pojď dál, Mirko,“ pozvala ji ředitelka dovnitř. „Tohle je Nataniel 

Skalický. Nová posila naší ochranky. Dnes tě s Denisem doprovodí 
na vycházce. Pane Skalický, představuju vám učitelku prvního oddě-
lení Miroslavu Jánskou.“

„Moc vás tady vítám,“ podala mu žena ruku a upřímně se usmála. 
„Jsem opravdu ráda, že se k  nám přidáte. Poslední týden jsem už 
měla s dětmi venku docela obavy. Denis dělá, co může, ale přece jen. 
Mám na starost pětadvacet dětí.“

„Rád vás poznávám,“ stiskl jí ruku.
„Jdu dohlédnout na děti do šatny, počkejte na nás před vchodem.“
Když zmizela na chodbě, Nataniel se znovu zpříma podíval na 

Kláru Keltnerovou. Pak vzal pero a podepsal smlouvu.
„Začněte si za mě někoho hledat už teď,“ řekl stroze. „Delší zku-

šební doba vyhovuje i mně. Jakmile si najdu jinou práci, odejdu.“
Obrátil se k ní zády a rychlým krokem opustil kancelář.
Než přišla učitelka Jánská s  dětmi, prohledal zahradu, jestli se 

v  keřích rododendronů nebo v  dětském domečku na hraní před 
denním světlem neukrývá nějaká bestie, kterou by vyrušení mohlo 
přimět k  útoku. Upřímně doufal, že na něco narazí. Potřeboval se 
odreagovat. Potřeboval k zábavě něco jednoduššího než ženský mo-
zek. Něco, co se dalo snadno a rychle vyřešit kulkou z pistole. Ale nic 
nenašel.

Když se před budovu školky vyrojily děti, pozdravil se s druhým 
strážcem a  rozdělili si úkoly. Denis Hromada zajišťoval prostor 
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vpředu a  Nataniel si vzal na starost zadní část dětského průvodu. 
Děti štěbetaly a smály se a všude panoval klid, ale procházka sama 
pro Nataniela byla bolestná. Ne že by ho kdovíjak překvapovalo, jak 
se proměnila čtvrť, ve které vyrostl. Z Liberce utekl v patnácti a tou 
dobou už byly změny zapříčiněné probuzením magie patrné všude. 
Město se za dobu jeho exilu sice rozrostlo na pětinásobek původní 
velikosti, táhlo se po úbočích Jizerských i Lužických hor a pohltilo 
sousední Jablonec, Stráž i Chrastavu, ale jeho staré jádro zůstalo až 
na přirozené projevy magie v podstatě nedotčeno. Jenže odevšad vy-
skakovaly vzpomínky. Vzpomínky na dobu, kdy matka byla naživu 
a kdy se bál jen příšer, které neexistují. Na horká léta, kdy se na pře-
hradě mohl koupat bez obav, že ho stáhne pod hladinu vodní drak. 
Na filipojakubské noci, při nichž na zahradě pálili oheň a  zpívali 
s kytarou bez rizika, že je napadne hejno upírů. Na kouzelné víken-
dy, kdy si mohli dovolit spát v horách pod širým nebem a dívat se na 
hvězdy.

Už se vraceli zpátky do školky, když Denis vpředu průvod dětí za-
stavil a rukou ho přivolal k sobě. Nataniel se k němu připojil a po-
díval se směrem, který mu Denis ukázal. Vysoko na nebi se v divém 
tanci míhaly černé stíny.

„Je to to, co si myslím?“ zeptal se Denis.
Stíny byly příliš vzdálené, než aby šlo jasně rozlišit, o co se jedná, 

ale Nataniel ve vzorci jejich pohybu nacházel něco znepokojujícího. 
Tímhle způsobem kroužila jediná bestie. Ale to nebylo možné – draci 
se nikdy nevyskytovali v hejnech. Byli to samotáři. Obrovité nestvů-
ry, kterých v celých Čechách nemohlo být víc než pět. Nataniel lito-
val, že s sebou nemá dalekohled.

„Nemůžou to být draci,“ řekl tiše Denisovi. „Jsou tři a moc blízko 
u sebe. Navíc takhle ve městě…“

„Nelíbí se mi to,“ zavrčel Denis a  sundal z  ramene samopal. 
„Radši děcka rychle dostaneme dovnitř. Povedu je a  ty nás budeš 
krýt, kdyby bylo třeba.“

„Děje se něco?“ připojila se k nim zneklidněná učitelka.
„Zaběháme si,“ oznámil jí klidně Denis. „Připravte děti.“
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Mirka Jánská zbledla a zalapala po dechu, ale ke cti jí sloužilo, že 
se ihned vzpamatovala a k dětem se otočila s klidným a usměvavým 
obličejem.

„Děti, dneska pro vás mám překvapení. Budeme závodit, kdo 
bude ve školce první. Co vy na to? Paní kuchařka pro každého zá-
vodníka nachystala ke svačině koblihu.“

„Jó, jó!“ jásaly děti.
„Tak dobře,“ klidnila je učitelka a  vzala za ruku dvě nejmenší. 

„Denis poběží jako první a ukáže vám cestu a vy poběžíte hned za 
ním. Nataniel posbírá ty, co zabloudí.“

Děti se rozesmály, protože školka byla na dohled a i ty nejmladší 
pochopily vtip.

„Drž se pod stromy,“ řekl Nataniel tiše Denisovi, stíny o  něco 
klesly a čím dál víc připomínaly draky.

Denis krátce přikývl a  vyrazil pomalým poklusem, aby mu děti 
stačily. Přitom se ostražitě rozhlížel a koutkem oka sledoval klesající 
bestie. Děti běžely za ním, výskaly u toho a předháněly se. Nataniel 
zůstal stát tak, aby v případě nutnosti mohl zasáhnout z větší dál-
ky, odkud bude mít lepší přehled. Dal jim malý náskok a vydal se za 
nimi, oči nespouštěl ze stínů na nebi.

Když děti s Denisem dosáhly branky na školní pozemek, nestvůry 
na nebi náhle změnily směr. Přitáhly křídla k tělu a jako kámen zača-
ly střemhlav klesat k zemi přímo ke školce. Natanielovi bylo jasné, že 
to děti nemohou stihnout, ale Denis zareagoval také. Hned za bran-
kou zabočil a ponořil se do rododendronového houští podél opěrné 
zdi, která obepínala zahradu ze všech stran. Děti do houštiny vběhly 
za ním a listoví se za nimi zavřelo jako vodní hladina. Ven nikdo ne-
vyběhl a neozval se ani hlásek. Nataniel neměl čas zkoumat, jak se 
Denisovi a  učitelce podařilo zvládnout dvacítku neposedných dětí. 
Draci už byli skoro na dosah. Jen tak tak se stihl skrýt za jedním z aut 
zaparkovaných na ulici, když zakroužili tak nízko nad školkou, že se 
šupinatými břichy skoro otírali o pálené tašky na střeše.

Tři najednou, pomyslel si zděšeně Nataniel. S  vybavením, které 
měl, nemohl zvládnout ani jednoho. Když na to přišlo, vlastně vůbec 
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netušil, s jakým vybavením by bylo možné zabít draka. Celá řada ne-
šťastných lovců před ním poměrně průkazně předvedla, že konvenční 
zbraně nemají valný účinek. Přesto mu zvědavost nedala. Tři draky 
najednou nikdy nikdo neviděl, i  když se říkalo, že Radek Rener na 
hřadech v nejvyšších patrech Rudé věže trojici draků chová.

Jakmile na to pomyslel, nevěřícně se zvedl ze svého úkrytu. 
Opravdu, na zádech jedné bestie seděla lidská postava. Zatímco 
druzí dva draci se drželi výše, tenhle kroužil kolem školky, jako by po 
něčem pátral. V prvním patře se otevřelo okno. I na tu dálku Nataniel 
poznal ředitelku. Něco na mága na dračím hřbetě křičela, ale vítr její 
slova až k Natanielovi nedonesl. Čaroděj na ni chvíli hleděl, její vlasy 
vlály v  poryvech vzduchu od dračích křídel, ale pak naposledy ob-
kroužil vilu a spolu se zbytkem hejna zmizel v oblacích.

Z rododendronů vylezly vystrašené děti a pod Denisovým popo-
háněním rychle běžely ke vchodu do budovy. Nataniel se ale nedoká-
zal ani pohnout. Muž na dračím hřbetě byl nepochybně mág, ale na 
Radka Renera byl příliš mladý. To mohlo mít jediné vysvětlení. Jan, 
Renerův syn, šel ve stopách svého otce. Přestože Nataniel a s ním 
i  celý svět věděl, že se to stalo, ten pohled ho zasáhl hlouběji, než 
čekal. Měl se vrátit mnohem dřív. Dřív než Jana Renera pohltí moc 
jeho otce.

*

Klára se probudila. Ležela zpocená na lůžku, srdce jí bilo v rychlém 
rytmu a v rozkroku jí hořel oheň touhy. Mezi nohama svírala tenkou 
letní deku a tiskla se k ní jako k tělu milence. Pavučina snu se roz-
padala jen pomalu a neochotně. Nikdy si nevybavovala žádnou tvář, 
ale pořád cítila pevné svaly, silné ruce a slastný tlak mužského údu 
uvnitř sebe. Pronikal do ní hluboko, až se jí tajil dech a celé její já 
se kolem něj stahovalo rozkoší. Unikal, než jej stihla sevřít a udržet 
dost dlouho na to, aby ji vynesl na vrchol. Dovnitř a ven v magickém 
rytmu, dovnitř a  ven ve vlnách, dovnitř a  ven s  mrazivým násilím, 
nutkavě a nelítostně. Přitahovala se k němu, vycházela mu dychtivě 



~ 33 ~

Ve stínu Rudé věže

vstříc, chtěla víc a hlouběji, chtěla ho sevřít tak pevně, až její slast 
bude nepřetržitá. Až bude trvat navěky.

Bytem se znovu rozlehlo zadrnčení zvonku, které ji probudilo. 
Zmateně si uvědomila, že za okny se pomalu stmívá. Z práce utekla 
hned po obědě. Dopoledne Nataniela Skalického poslala s dětmi na 
procházku, ale po obědě v době odpočinku reálně hrozilo, že s ní bude 
chtít probírat tu dračí příhodu, a tak se vymluvila, že se necítí dob-
ře, a šla domů. Byla opravdu unavená, včerejší noc sotva zamhouřila 
oko a tušila, že dnes to nebude o nic lepší, tak si dala horkou koupel 
a lehla si. Chtěla si jen poslechnout nějakou hudbu a vyčistit si hlavu, 
ale únava ji přemohla. Únava a prokletí.

Rozlámaně se zvedla z lůžka a zamířila ke dveřím.
„Kdo je?“ zeptala se a  snažila se nevnímat potupnou vlhkost 

v klíně.
„To já, Frau Anderová,“ zaznělo zvenčí.
Odjistila řetízek a otevřela. Za dveřmi stála žena z dnešního rána. 

Tvář měla poznačenou zaschlými stroupky v  mělkých škrábancích 
a v očích se jí převalovala nejistota. Za ruku pevně držela svou dcer-
ku.

„Pržemyšlela jsem,“ řekla.
„Pojďte dál,“ Klára otevřela dokořán a pobídla ji do obývacího po-

koje.
Návštěva se posadila na koženou čalouněnou sedačku a oči se jí 

samy stočily k vysokým lahvově zeleným kachlovým kamnům. Byl 
to pozůstatek ještě z dob, kdy na počátku dvacátého století dům vy-
stavěli. Pokud Klára věděla, ve všech ostatních bytech byla podobná 
kamna vybourána, zakopána někde na zahradě a nahrazena nejprve 
plynovými gamaty a později topnými tělesy na horkou vodu, ale v je-
jím si vlastníci nedali říct. Byla za to vděčná. Nejenže byl živý oheň 
v zimě příjemný, ale kamna dodávala jejímu bydlení na osobitosti.

„Chezký,“ řekla paní Anderová.
„Trochu se upravím a hned jsem u vás,“ omluvila se Klára.
V ložnici se převlékla do čistého trička a stáhla si vlasy do jedno-

duchého culíku. Pak si aspoň tvář opláchla studenou vodou, i když 
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mnohem lépe by jí pomohla ledová sprcha. Roztoužené tělo ji na-
štěstí nebude trápit dlouho, dotek démona uměl milostný žár vyhnat 
ještě o něco lépe než studená koupel.

„Tak jsem tady,“ usmála se na paní Anderovou, když si sedla na-
proti ní do křesla. „Ahoj Dorko. Jak ti je?“

„Chci spinkat,“ odpovědělo dítě skoro bez přízvuku, to jistě byla 
práce dobře placené chůvy.

„A když jdeš spinkat, spíš celou noc?“ zeptala se Klára.
„Nemůžu, bojím se.“
„Máš ošklivé sny?“
„Hm,“ přikývlo dítě a  sklopilo oči do klína. „Taky jsem ustřih-

la ouška králíčkovi. A chtěla jsem zkusit, jak by bez oušek vypadal 
Theo.“

„Dora?!“ vyjekla její matka.
„Theo?“ opakovala Klára tázavě, i když tušila, co se dozví.
„Bratr,“ vysvětlila paní Anderová rozrušeně. „Vy muset něco…! 

Vy dokážete…?!“
„Uklidněte se. Není to tak vážné, jak to vypadá, ale je dobře, že 

jste tady. Už jsem podobné případy viděla a  úspěšnost vymítání je 
poměrně vysoká.“

„Jak vy děláte?“ zeptala se paní Anderová.
„Je to jednoduchý, ale někdy trochu zdlouhavý proces,“ řekla 

Klára. „Démoni mě nemají rádi. Abych byla úplně přesná, nesnesou 
moji fyzickou blízkost. Proto vaše dcera ráno zareagovala tak prud-
ce, když se mě měla dotknout.“

„Ale jak to možné?“
„Není to žádná záhada,“ usmála se Klára hořce. „Radek Rener na 

mě před lety vložil jakousi značku, která každého démona varuje, že 
se ke mně nesmí přiblížit. Nebojí se mě, ale jeho příkaz je silnější než 
sebevětší pokušení.“

„Proč to dělal?“ zajímala se paní Anderová.
„To není podstatné,“ odmítla jí odpovědět Klára. „Důležité je, že 

jakmile se Dorky dotknu, démon se dostane až moc blízko k Rene- 
rovu zákazu, a to pro něj bude dlouhodobě nesnesitelné.“
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„Ale ona bránit,“ namítla paní Anderová.
„To máte pravdu,“ přikývla Klára. „To je ta složitější část. Jsou dvě 

možnosti. Buď omámení, nebo pouta a roubík.“
„Maminko?“ děvčátko se tázavě obrátilo na matku.
„Co vy chtít za to?“ zeptala se paní Anderová a nepřítomně dcerku 

pohladila po vlasech.
„Nic,“ řekla Klára. „Možná tomu nebudete věřit, ale nelíbí se mi 

svět, ve kterém démoni beztrestně pohltí duši dítěte jen proto, že si 
jeden muž hraje s magií. Radek Rener neměl na mysli nic pěkného, 
když na mě to kouzlo seslal, a tak jsem vděčná za každou možnost 
využít ho k něčemu aspoň trochu dobrému.“

A  kromě toho mi démon dneska v  noci umožní zapomenout na 
druhou polovinu toho kouzla, tu horší. Ale to nahlas neřekla.

„Dojdu vám uvařit čaj a  vy si to promyslete a  promluvte si 
s Dorkou,“ Klára se zvedla a nechala je o samotě.

V kuchyni opravdu do konvice postavila na čaj. Potom rozhrnu-
la závěsy, a než se voda začne vařit, vyhlížela z okna. Hlavní třída 
se pomalu nořila do šera, i  když pouliční osvětlení se ještě neak-
tivovalo. Ulice však již zely prázdnotou. Bylo zvláštní, do jakého 
ticha se s přicházející nocí nořila metropole země. Kláře bylo pou-
hých třináct let, když Radek Rener v  Jizerských horách probudil 
magické proudy a jejich síla se v purpurové vlně přelila přes měs-
to a  změnila ho navždy. Pamatovala si ale dobře, jak dříve večer 
a v noci město žilo. Po ulicích jezdila spousta aut, na zastávkách 
z autobusů proudily zástupy lidí spěchajících domů, obchody byly 
otevřené až do deseti hodin. Někdy se s otcem v bazénu zdrželi až 
do devíti a maminka jim pak hubovala. Z restaurací se linul zápach 
cigaret a hluk zábavy. Dnes rodiče přespávali v kancelářích, když 
se zdrželi v práci, a o jejich děti se staraly noční družiny. Obchody 
zavíraly ještě za světla a restaurace zely prázdnotou už hodinu před 
setměním. Noční zábavu poskytovalo jen pár klubů, které hostům 
nabízely rozvoz obrněnými vozy za doprovodu placených ochrán-
ců nebo přenocování v  hotelových pokojích. Přesto ticho venku 
nebylo nepřirozené. Paradoxně vzbuzovalo spíš dojem pokoje  
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a klidu. Protesty, strach a vzdor zůstávaly skryté za zavřenými dveř-
mi bytů.

Ne že by si někdo stěžoval. Renerova moc pozvedla celou zemi. 
Z bezvýznamného státečku se stalo srdce Evropy, jedna z největších 
velmocí oplývající bohatstvím a  vysokou životní úrovní, o  které si 
ostatní mohli nechat jen zdát. Mít český pas znamenalo postoupit 
do nejvyšší ligy. Češi byli žádaní všude, i kdyby jen pro znalost jazy-
ka a prostředí. Proti Čechům si nikdo nedovolil říct křivého slova. 
K tomu se přidávala nulová kriminalita, dlouhověkost bez zdravot-
ních problémů a zdravotnictví, které neznalo neléčitelnou chorobu.

Klára si musela poctivě přiznat, že většina země se prostě ne-
chala koupit a na současném stavu neměla zájem nic měnit. Teror 
Renerových bestií a nutnost podřídit se absolutní moci brala jako od-
povídající cenu. Pokud Rener nezasáhl přímo do jejich života a bez 
ptaní si nevzal, po čem prahl. Někdy přemýšlela, jaký by sama zaují-
mala postoj, kdyby si ji v šestnácti nevybral nebo kdyby byla tenkrát 
dokázala říct ano.

„Klárko, prostě to jen vydrž,“ maminka jí jednou rukou svírá ledo-
vou dlaň a druhou ji mechanicky hladí ve vlasech, ale ona nedokáže 
odtrhnout pohled od otce, který nehybně sedí na gauči a odmítá se 
na ni podívat. „Radka Renera žádná dívka nedokáže zaujmout na 
dlouho. Bude to na jednu, nanejvýš na dvě noci. Hlavně se nebraň, 
ať ti neublíží.“

„Vy s tím naděláte,“ říká její sestra Katka přezíravě. „Nejde pře-
ce na smrt. Nevyžádal si ji jako oběť k rituálu, ale do postele. Rener 
nevypadá zle a s holkama to podle všeho docela umí. Po téhle jedné 
noci už Klára nebude nikdy muset sáhnout na práci. Co by za to jiná 
dala.“

„Tak si tam jdi sama!“ vyjede na ni a nenávistný výraz na sestřině 
tváři ji úplně šokuje. Najednou pochopí, že Katka jí opravdu závidí. 
Že by skutečně dala cokoli za to, aby mohla být na jejím místě a strá-
vit noc v Rudé věži po boku temného mága.

Jenže Katka je o čtyři roky starší, už má kluka a něco za sebou, 
zatímco Klářina zkušenost se omezuje na jeden nesmělý polibek se 
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spolužákem na škole v  přírodě a  spoustu romantických snů o  ně-
kom mladém, krásném a žádoucím. Když si představí čtyřicetiletého 
Renera s vyžilou tváří, dělá se jí zle. Její první muž, její první…

Klára potřásla hlavou a odháněla vzpomínky. Nedokázala se ne-
bránit. Když se jí dotkl, když ji začal svlékat, když se jeho rty dotkly 
jejích, ovládl ji odpor a panika. Všechna předsevzetí a dobré rady leh-
ly popelem. Rener si ji přesto proti její vůli nevzal. Řekl jí tehdy, že 
nemají kam spěchat. Její nezkušenost určitě nebude mít dlouhého 
trvání. Rád si počká, až Klára změní názor. Ať za ním přijde, až bude 
chtít, až po noci s ním bude prahnout stejně jako on. Dokonce na ni 
vložil své znamení, aby za ním mohla přijít kdykoli, chráněná před 
útokem bestií a  démonů, jimiž se jeho sídelní město jen hemžilo. 
Úlevou se tehdy rozplakala. Děkovala mu, že je tak laskavý a nena-
léhá. Nevěřila vlastnímu štěstí, dokud se nevrátila domů a nepocho-
pila, co jí provedl. Dokud tu strašlivou první noc ve své dívčí posteli 
nesnila s otevřenýma očima o vlastním otci. Hned druhý den si sbali-
la věci a odešla z domu. Bez vysvětlení a napořád.

Rener místo hněvu a  násilí její panenskou naivitu pošpinil tím 
nejhorším způsobem. Neodevzdala se mu kvůli své čistotě a nezku-
šenosti, tak ji proklel a udělal z ní děvku. Holku, na kterou stačí kýv-
nout a roztáhne nohy, která nemá nikdy dost a lačně střídá jednoho 
za druhým v honbě za uspokojením, aniž by ho dokázala dosáhnout. 
Ženu, která pořád, pořád, pořád myslí jen na jedno. Každý muž od 
ní utekl, žádnému nedokázala zůstat věrná. Jistě, její náruživost jim 
zpočátku připadala neodolatelná – mohli ji mít snadno a kdykoli, ko-
likrát chtěli, jenže s každým dalším milováním pro ně byla její chti-
vost únavnější. Nikdy neměla dost, a oni nakonec prchali, protože jí 
ani na okamžik neuměli poskytnout klid.

Nenáviděla ho. Nenáviděla ho jako mor, jako černou tmu, jako 
samo peklo. A nejvíc ze všeho nenáviděla vědomí, že kdyby za ním 
šla, jak žádal, v jeho náruči by našla to, co jí v náruči jiných bylo ode-
přeno. Rozkoš bez hranic, uspokojení beze dna. Finální konec palči-
vé ponižující neutuchající žádostivosti.

„Frau Keltner!“ ozvalo se z obývacího pokoje zavolání.
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Něco v tónu hlasu ji polekalo. Proběhla chodbou a rozrazila dveře. 
U okna stála paní Anderová a na něco ukazovala. Klára se postavila 
vedle ní a vyhlédla ven. Před domem parkovala luxusní limuzína. To 
samo o sobě bylo dost zvláštní. Vyjet si takhle nalehko po setmění 
hraničilo s lehkomyslností. Jenže muž, který ze zadních dveří vystou-
pil, si to mohl dovolit. Byl obvyklého vzrůstu a měl na sobě obyčej-
né modré džíny a černou bundu s bílým vyšíváním na levém rukávu. 
Tmavé husté rovné vlasy mu ale dosahovaly až k pasu a měl v nich 
zapletená černá pera. Stejný způsob úpravy vlasů v  poslední době 
přebíralo hodně mladých hochů, hlavně v  zahraničí, ale tenhle od 
nikoho nic nepřebral. Tenhle byl originál.

„Co my dělat?“ hlesla paní Anderová.
Klára by ji ráda uklidnila, že se nemá čeho bát, ale v tuhle chvíli 

dopolední návštěva Jana Renera ve školce nabrala úplně nový roz-
měr. Vybavila si, jak nehybně seděl na hřbetě mladého draka a díval 
se na ni do okna. Bestie křídly vířila jarní pyl a prach, ale držela se 
na místě tak, aby on měl čas důkladně si ji prohlédnout. Ten upřený 
pohled se jí zarýval pod kůži. Teď zvedl hlavu, jako by věděl, že se na 
něj dívá, a jeho oči neomylně vyhledaly její okno.

Paní Anderová uskočila, jako když ji uštkne, popadla své dítě a při-
tiskla ho k sobě. Svírala holčičku, jako by ji mohla ochránit, a poleka-
ně se rozhlížela na všechny strany a hledala neexistující únik.

„Nemůžu vám radit, paní Anderová,“ řekla Klára vážně. „V tomhle 
domě žiju už roky jen já, takže nejspíš přijel za mnou. Nevím, o co 
jde, ani jestli pro vás bude bezpečnější zůstat tady v  bytě, nebo se 
schovat na chodbě a  pokusit se uniknout z  domu, až bude u  mě. 
Můžete se s Dorkou ukrýt v ložnici. Když budete potichu, možná si 
vaší přítomnosti vůbec nevšimne.“

Paní Anderová nejistě pohlédla na dveře do ložnice.
„Vy zůstat?“
„Nemá smysl nikam utíkat, paní Anderová,“ pokrčila rameny 

Klára, i když jí bylo úzko. „Jestli přijel kvůli mně a mojí mimoškolní 
činnosti, najde si mě kdekoli.“

Zvonek u vchodových dveří její slova potvrdil.
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Jan Rener stál před jednoduchými, bíle nalakovanými dveřmi bez 
jmenovky. Drnčení starého zvonku se rozléhalo chodbou a vibrovalo 
až v kostech, zvláštní to věc v době, kdy zvonky vyhrávaly oblíbené 
melodie a  jemně nevtíravě upozorňovaly na návštěvu. Lehce přejel 
ukazováčkem po zámku v pokušení nečekat na pozvání a otevřít si 
sám. Pramínek magie prozkoumal mechanismus a čekal jen na jeho 
povel. Stáhl ruku zpět.

O  patro výš klaply dveře. Byl to jediný muž. Cítil jeho přítom-
nost, už když dům kontroloval při svém příjezdu, zahlédl jeho stín 
za spuštěnými žaluziemi v okně. Nebyl by čekal takovou zvědavost. 
Většina lidí v podobné situaci zalezla co nejhlouběji do svých doupat. 
Kroky na schodišti ale přesvědčivě dokazovaly, že tenhle člověk ho 
bez ohledu na bezpečí chce spatřit na vlastní oči. Jan se odvrátil ode 
dveří a postavil se mu čelem.

Srdce mu na dva údery vynechalo a pak se k  jeho ponížení roz-
běhlo jako splašené. Nataniel se za osm let změnil k  nepoznání. 
Vytáhlého neohrabaného kluka nahradil dobře stavěný sebevědomý 
muž, ale pořád to byl on.

„Bydlím o patro výš,“ řekl a na jeho hlase bylo znát, že ani pro něj 
tohle setkání není jednoduché. „Nečekal jsem, že bys přišel, ale jsem 
rád, žes to udělal.“

Jan slyšel, jak se za ním otevřely dveře bytu Kláry Keltnerové, 
ale teď jí nemohl věnovat pozornost. Překotně se snažil porozumět 
tomu, že se Nataniel vrátil a co to znamená. A že si i po tom všem, co  
provedl, zjevně myslí, že by vůbec mohl mít zájem promluvit si s ním.

„Kláro?!“ Nataniel hleděl na ženu za jeho zády jako na ducha.
„Dobrý večer, pane Skalický, už zase,“ pronesl mrazivě ženský 

hlas. „Máte velmi nepříjemný talent vyskytovat se na stejných mís-
tech jako já.“

„Pane Renere, co pro vás můžu udělat?“ dodal ten hlas podstatně 
milejším tónem.
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Jan se neohlédl, jen ji gestem umlčel.
„Neměl ses vracet,“ řekl Natanielovi. „Nic dobrého tě tu nečeká.“
„Musel jsem,“ odpověděl Nataniel a postoupil o krok blíž. „I kvůli 

tobě.“
„Nic dobrého tě tu nečeká… ode mě,“ dodal Jan chladně.
„Jane, chci, abys mi dal šanci ti to vysvětlit.“
„Po osmi letech?“ ušklíbl se Jan a  konečně se mu vracela roz-

vrácená sebekontrola. „Po osmi letech je na vysvětlení pozdě. Dám 
ti ale dobrou radu, ze staré známosti. Seber se a zmiz. Čím déle tu 
zůstaneš, tím silnější bude moje pokušení udělat něco, čeho budeš 
litovat.“

Natanielovi se do tváře nahrnula krev a sklopil oči. Nic nemohlo 
výmluvněji potvrdit jeho vinu.

„Nepřijel jsem sem za tebou, musím tu něco vyřídit. Kdybych 
věděl, že tu bydlíš, poslal bych k  tobě úplně jinou návštěvu,“ do-
končil Jan.

„Jane!“ vzmohl se Nataniel na odpor.
„Copak, Natanieli Skalický?“ vychutnal si Jan každou slabiku 

toho prokletého falešného jména. „Nechutnají ti plody toho, cos za-
sel? No, já už si celkem zvykl.“

„Ehm,“ odkašlala si za jeho zády Klára Keltnerová a Jan si pomys-
lel, že na jeden den je kolem něj až nezdravé množství lidí s  příliš 
velkou odvahou. „Tohle se mě netýká, takže se rozloučím.“

Jan sotva znatelným pohybem prstů přesměroval magii, zabloko-
val dveře, které se chystala zavřít, a prudce se otočil.

„Rozloučíte se, až vám to dovolím!“
Byla vyšší, než tipoval podle pohledu dnes dopoledne ze hřbetu 

draka. A z dívky, kterou kdysi dávno přivedli pro jeho otce do Rudé 
věže, nezůstal ani stín. Tehdy byla stydlivá, nezkušená a nevinná, teď 
vyzývavě hříšná a jaksi pošpiněná. Viděl stopy následků otcovy ma-
gie v její duši jako hnisající šrámy.

Dva obrazy se v jeho mysli překrývaly a vytvářely pokřivený por-
trét ženy, která se rozhodla vzepřít. Zase viděl mladičkou a štíhlou 
dívku, jak nejistým krokem vstupuje do dveří přijímacího sálu. Její 
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bledě planoucí aura ho donutila zvednout hlavu od tabletu, jakmile 
vešla. Vypadala jako štvaná laň. Šla vstříc jeho otci, ale svaly v jejím 
těle hrály píseň o  úprku bučinou. Odhodlání ji vedlo dopředu, ale 
sevřené pěsti a mělký dech prozrazovaly, že je to těžko sváděná bitva. 
Bitva mezi rozumem, který říká, že není úniku, a podvědomím, které 
křičí: prchej, co ti síly stačí. Nikdy to neviděl. Všechny dívky, které 
pravidelně zaujímaly místo v otcově ložnici, byly smířené nebo vy-
sloveně nadšené, ale tahle ne. Tušil, co se stane, ještě než na to došlo, 
a  bylo příznačné, že otec ne. Ta vzpomínka se prolínala se žádou-
cí a až příliš zkušenou ženou, se ženou, jíž tělo poroučelo, která se 
svíjela v návalu rozkoše, která křičela v touze po naplnění, s lačnou 
a chtivou ženou, se ženou, jíž vášeň rozežírala duši.

Pohled Kláry Keltnerové ztvrdl na kámen. Nějak dokázala vytušit, 
na co myslí.

„Byl jste tam,“ pronesla s jistotou. „Viděl jste to.“
„Mohu dál?“ zeptal se.
Bylo jasné, že by s ním nejraději vyrazila dveře, ale zároveň ji ži-

vot již dost jasně poučil, že takové krátkozraké jednání se nevyplácí. 
Přesto se ženskou jasnozřivostí dokázala vyhmátnout citlivé místo 
a vrátit mu to, že on ví všechno o dni jejího největšího ponížení, při-
pomenutím nejstrašnějšího dne jeho života. Nemusela znát podrob-
nosti jeho sporu s Natanielem, stačilo být svědkem jejich střetu.

„Ale jistě,“ usmála se sladce. „Mého osobního strážce už znáte. 
Budu se cítit klidněji, když se k nám přidá. Pane Skalický, pojďte dál, 
prosím.“

Nataniel vypadal překvapeně, ale uměl využít příležitost. Protáhl 
se kolem něj, vešel do bytu a postavil se Kláře Keltnerové za záda.

„Dal bych přednost soukromí,“ pronesl Jan, ale už dopředu vě-
děl, že to k ničemu nepovede. Mohl si samozřejmě soukromí vynutit 
násilím, ale potřeboval, aby s ním spolupracovala dobrovolně, takže 
tenhle souboj prohrál.

„Znáte moji historii s vaší rodinou, takže jistě chápete moje oba-
vy,“ řekla a tón jejího hlasu skrýval jedovatý osten.

„Tak tomu říkám ironie,“ neudržel se, ale vešel dovnitř.
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Obývací pokoj byl malý, sotva dvacet pět metrů čtverečních, s je-
diným velkým oknem směřujícím k  přehradě. Pod nohama mírně 
vrzala dubová podlaha a kachlová kamna navozovala dojem staro-
dávnosti, s nímž kontrastoval moderní, bíle lakovaný nábytek. Na 
stěně ale visel jedinečný obraz. Moře, podle barvy oblohy za úsvitu 
ne úplně klidné, ale ještě ne rozbouřené, pustá kamenitá pláž, písek 
a skály podivné studené žlutavé barvy. Na hladině se odrážel měsíc 
v první čtvrti. Na oboze dorůstal, ale jeho pokřivený odraz na vodě 
symbolicky couval. Měl bledou sinalou barvu. Z  celé scenérie dý-
chala marnost a smrt, ale zároveň jakýsi klid před bouří, jako by se 
už sbírala síla, která všechno změní. Tušil, že kdyby mohl stanout 
na místě, které dílo zobrazuje, cítil by pod nohama silný magický 
proud. Proud tak mohutný, že by stačilo jen pohnout dlaní a vyvést 
ho na světlo světa. Spoutat ho s  měsícem a  pít z  něj až do ztráty 
vědomí.

„Odkud to máte?“ zeptal se.
„Po babičce,“ pokrčila rameny. „Už jako dítěti se mi moc líbil.“
„Líbil?“ střelil po ní pobaveným pohledem. Tohle slovo by v sou-

vislosti s obrazem nepoužil ani v nejdivočejších představách.
„Ano, líbil,“ potvrdila Klára Keltnerová prudce. „A ne, nemůžete 

ho mít, pokud to je důvod, proč jste tady.“
„Jistěže ho mohu mít, Kláro,“ řekl Jan tiše a co nejpečlivěji volil 

rozumný a klidný tón, „ale nechci ho a není to ani důvod, proč jsem 
přišel. Tím důvodem ostatně není ani nelegální vymítání démonů, 
které po večerech provozujete. Ta dáma, která se se svým dítětem 
ukrývá ve vaší ložnici, může volně odejít.“

„Ta dáma je na rozdíl od vás mým hostem a potřebuje mou pomoc. 
Tu jí hodlám poskytnout, jakmile odejdete vy.“

„Zdržím se tu déle a na můj vkus je tu už i tak jeden člověk navíc. 
Vyřešíme to tedy raději hned,“ rozhodl se a jediným drobným gestem 
upravil přirozené magické proudění v  místnosti tak, že jeho náraz 
rozrazil dveře do ložnice. Byla to svým způsobem úleva dát v záplavě 
nutné zdvořilosti a ústupků na okamžik volnost přirozenosti. V ote-
vřených dveřích se objevila světlovlasá žena.
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„Já jít pryč, hned pryč,“ ujišťovala ho a čelem stále k němu ustupo-
vala podél zdi k východu.

Za ruku držela drobné dítě, kolem něhož se roztahovala mohut-
ná koróna temnoty. Démon drobnou postavičku přesahoval troj-
násobně a  zřejmě jen to byl důvod, proč mu dítě ještě úplně ne-
podlehlo a proč s jeho tělesnou stránkou nedokázal splynout. Jan 
vnímal jeho chtivost, když se soustředil na něj, a  hrůzu, když se 
jeho pozornost přesunula ke Kláře Keltnerové. Vířila v něm zavi-
lost, zlomyslnost a touha po utrpení a bolesti. Nebyl obzvlášť silný 
ani nebezpečný, ne pro něj, ale zcela smrtonosný pro pětiletou dí-
venku a její okolí.

„Počkejte,“ Klára se rozhodně postavila do dveří. „Počkejte, paní 
Anderová. Dora potřebuje pomoc. Musíte mi slíbit, že přijdete zítra. 
Rozumíte mi? Musíte přijít. Nemůžete to nechat být.“

Ale Janovi bylo jasné, že tato žena už práh Klářina bytu nikdy 
nepřekročí. Ne po dnešní zkušenosti. Ne po setkání s ním. A nepo-
třeboval, aby mu to Klára kladla za vinu. Udělal krok vpřed. Žena 
zpanikařila a strčila prudce do Kláry, aby mohla i s dítětem utéct. Jan 
ji znehybnil.

„Uklidněte se,“ řekl. „Pomůžu vám.“
Klekl si před dítě, takže mu hleděl přímo do očí. Démon se nad 

dívkou vzepjal v  podobě obrovitých černých křídel a  vytvořil nad 
nimi kupoli temnoty. Ze všech stran k němu vysílal láskyplné vlny. 
Čirou náklonnost a touhu. Jan cítil, jak do něj chce vniknout, potopit 
se až do hlubin jeho duše a sát z ní ohavnost a hřích, hřát se v ohni 
jeho zla. Věděl až příliš dobře, jaké to je. Zažil tu absolutní zvráce-
nost již mnohokrát.

Přesto se ponořil do pohledu dívky, podíval se démonovi přímo do 
očí a tiše mu nabídl: „Chceš mě?“

Křídla tmy se kolem nich uzavřela do podoby kokonu, neviděl přes 
ni nikoho v  místnosti, neslyšel ani zvuk. Démon se jej dotkl. Tlak 
jeho chtivosti pošpinil každý centimetr jeho těla. Bezpečně prošel 
šaty a neprodyšně přilnul k pokožce. Čekal. Číhal.

„Vejdi,“ svolil Jan a uvolnil ochrany.
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A démon vešel. Nehrnul se dovnitř jen ústy, nosem a dalšími tě-
lesnými otvory, hledáním snadné cesty se nezdržoval. Vstoupil záro-
veň i všemi póry. Na kratičký okamžik Janovu pokožku protkl milion 
jehel. Vlna bolesti ho donutila prudce vydechnout, ale vzápětí s dé-
monem splynul a jeho vnímání se typicky rozšířilo. Smysly nabyly na 
ostrosti a rozsahu. Viděl barvy živé aury a hřála ho horkost magických 
proudů, slyšel rytmus přírodního zaříkávání složeného ze šepotu vě-
tru, šelestu listoví a zvuků zvěře a rozuměl mu, na jazyku ho sladce 
pálila vlastní krev prosycená silou. Vzduch kolem něj naplňovala elek-
trizující vůně napětí, čekajícího na uvolnění. Všechno, co jindy mohl 
vnímat jen za pomoci instinktu, teď zřetelně viděl a cítil. Bylo mno-
hem snadnější to vše uchopit a ovládnout. Ale přímo před ním planul 
bílý žár dětské nevinnosti a rozptyloval ho. Vyvolával v něm zuřivost 
a nenávist, touhu ničit a kazit. Věděl, že i to je démon v něm. Stvoření 
chtělo využít jeho sílu ke zničení dráždivého světla. Nikdo jiný v míst-
nosti ho tolik nepopouzel jako dítě. Když je už nemohl pošpinit a změ-
nit, toužil ho aspoň roztrhat na kusy a nakrmit se jeho masem.

Jan opatrně oddělil démona od své podstaty. Na prolomení jeho 
sebekontroly by bylo třeba o hodně silnějšího kalibru. Démon pře-
kvapeně zasténal. Jan si k sobě přitáhl tři nejsilnější proudy magie 
v místnosti, spletl z nich trojitý portál a vyslovil zaklínadlo:

„Tři cesty vedou do temnot. Jedna vystlaná masem, druhá plná 
krve, třetí dlážděná kostí. Všechny tě stahují do propasti. Vejdi! 
Vejdi! Vejdi!“

Portál se změnil ve vír a démon se zaskučením zmizel v něm.
Jan byl rád, že klečí, protože v tu chvíli by se neudržel na nohách. 

Síla démona zmizela stejně rychle a ve stejně oslepivém záblesku bo-
lesti, jako přišla. Ale bolest nebyla ničím ve srovnání se ztrátou smys-
lů. Jako by svět kolem něj pohasl. Zmizela jasná aura, magické prou-
dy i vnímání rozložení sil. Věděl, že o své schopnosti nepřišel, ale ten 
pocit se tomu hodně blížil. S démonem v těle bylo vše na dosah, vše 
prosté a lehké. Teď mu zbyly jen lidské schopnosti a jeho mysl.

„Jsi v pořádku?“ zeptal se někdo, ale Jan se soustředil na dívku 
před sebou.


