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Prolog

Čtvercové náměstí dlážděné žulovými kostkami zaléval měsíční svit. 
Stékal po vysokých věžích radnice, stříbřil ozdobné průčelí a odrá-
žel se v křišťálové rakvi, která stála na vyvýšeném pódiu potaženém 
rudým sametem. V ní na měkkém lůžku spočívalo tělo asi čtyřiceti-
letého muže. Měl štíhlou postavu, asketickou tvář a nakrátko ostří-
hané vlasy. Jeho pleť byla v  měsíčním světle přízračně bledá a  bílé 
ruce s dlouhými prsty klidně a nehybně spočívaly založené na hru-
di. Nezdobily ho žádné šperky a byl oblečený do obyčejného rudého 
roucha. Rakev stála na náměstí celý týden.

Ve dne k ní přicházeli lidé. Nikdo neplakal, nikdo se neodvažoval 
jásat. Nikdo nevzal do ruky tužku a nenapsal žádný vzkaz do kon-
dolenční knihy. Lidé netruchlili, ostatně jen blázen by litoval smrti 
temného mága, přesto jich přicházely tisíce každý den. Sjížděli se 
z celého Česka, ba i ze zahraničí, jen aby se na vlastní oči přesvědčili, 
že Radek Rener je mrtvý.

V noci se ale na náměstí z hor a  lesů kolem hlavního města sta-
hovaly divoké bestie. Pouliční osvětlení zůstávalo zhasnuté a  lidé 
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divočině beze slova vyklízeli pozice. Na střeše radnice držel hlídku 
obrovitý rudý drak, na lampách hřadovali gryfové a rudohlaví upírci 
a v kašně se vodníkům kolem kotníků ovíjeli zlatí úhoři. Mezi lavič-
kami se proplétali hydry, bazilišci, echidny a jiní tvorové. Jen harpyje 
nebylo nikde vidět. Magičtí tvorové, které Radek Rener osvobodil 
z dlouhého zajetí, teskně vyli, skučeli a zpívali žalmy u jeho posled-
ního lože.

Přesto okamžitě ztichli a rozestoupili se jako moře před Mojžíšem, 
když na náměstí vkročil syn zesnulého oblečený v černé. Mohlo mu 
být tak dvacet let. Měl štíhlou, pevnou postavu a držel se vzpřímeně. 
Na muže byl obdařen dlouhýma nohama a snad až příliš pohlednou 
tváří. Vlasy mu v lesklých černých pramenech dopadaly do půli ste-
hen a měl v nich vetknutá antracitová pera. Nezáleželo na tom, že 
tenhle mladík zabil jejich osvoboditele, všechny magické bestie tiše 
sklonily hlavy a pokorně mu vzdaly hold jako svému novému pánu.

Jan Rener zamířil ke kondolenční knize. Vzal perleťové pero a tma-
vým inkoustem napsal na čistý list jedinou runu. Anch. Připomínala 
lidskou postavu s rozpaženýma rukama nebo možná taky slunce vy-
cházející nad obzorem. Symbolizovala znovuzrození, oživení a  ne-
smrtelnost.

Vedle rakve se otevřel portál jako okno do jiného světa. Za ním 
byla vidět černá vodní hladina a kamenná hráz s ozdobnými věžemi 
přetínající horské údolí. Ve vodě se odrážel tentýž měsíc, který stříb-
řil i náměstí. Visel přímo nad hradbou lesa a pod jeho tváří se na bře-
hu přehrady rýsovala tři metry vysoká mohyla ze žulových kvádrů, 
na jejímž vrcholu se vyjímala runa anch vykovaná z černého železa.

„Při síle větru, při dechu vánku, kážu ti, tího, poddej se spánku,“ 
vyslovil mladý mág zaříkávání.

Rakev se zvedla, proplula portálem a zmizela.
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Kapitola 1
Prokletí nepoctivých

Les na sklonku léta měl sytě zelenou barvu a  voněl. Na kapradí 
podél cesty se leskla rosa. Její perly se v chladném svítání třpytily 
i na pavučinách ve vysoké trávě. Krok na měkké lesní pěšině skoro 
nebylo slyšet, ale vzduch plnil zvuk pravidelného dechu. Po otcově 
smrti Jan Rener kompletně obnovil dřívější turistické stezky v lesích 
kolem Bedřichova a Rudolfova. Lidé se na ně ze strachu samozřej-
mě nevrátili, ale jemu umožnily nahradit běžecký pás v tělocvičně 
čerstvým povětřím. Mezi stromy se míhala těla nejrůznějších bestií 
magického původu, jimž se lidově říkalo renerovky. Každý den ho 
provázely od paty Rudé věže až na Českou chalupu a pak ještě výš do 
sedla Maliníku a zase zpět kolem Strážního buku k věži. Dychtivým 
pohledem ho sledovaly při shybech, klicích a dalších posilovacích 
cvicích. Lísaly se k  němu, když si na chvíli lehl do chladivé trávy 
a  pozoroval houpavý pohyb korun proti modře modrému letnímu 
nebi. Malí zelení hádci se mu omotávali kolem zápěstí, když pil z le-
dových potoků.

Měl rád ticho ranního lesa a  oddanou přítomnost magických 
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stvoření, která v  něm viděla boha. Tyhle chvilky před začátkem 
dne si vlastně užíval, i když úmornému cvičení by se jinak s chutí 
vyhnul. Neměl však na vybranou. Magie byla náročná disciplína 
a hrátky s ní vyžadovaly dobrou fyzickou kondici. Ranní trénink si 
dovolil vynechat jen výjimečně.

Ve svém bytě ze sebe potom shodil propocené oblečení a  ospr-
choval se. Když vyšel z koupelny, čekal na něj už dokonale upravený 
a jako vždy svěží tajemník Alex Němeček s denním rozvrhem v ru-
kách.

„Dobré ráno, pane Renere,“ pozdravil. „Jak jste si zacvičil?“
Jan na něj upřel výmluvný pohled a natáhl se pro čisté tričko. Na 

vlhkých vlasech udělal jen rychlý uzel, aby mu nepadaly do tváře.
„Adekvátně požadavkům,“ odpověděl.
„Chápu,“ kývl hlavou Němeček. „Odpusťte mi zvědavost, ale ne-

přemýšlel jste někdy o tom, že by pro vás příprava mohla být příjem-
nější, kdybyste ji absolvoval v něčí společnosti?“

Jan se zarazil. V  Němečkově mysli jasně zářil bližší obsah toho 
sdělení. Jeho tajemník po jeho boku. Pijí z jedné lahve, přidržuje mu 
nohy při posilování břicha, závodí s ním na lesních pěšinách. Při od-
počinku si uvolněně povídají.

„O tom jsem tedy opravdu nepřemýšlel,“ řekl mrazivě.
„Omlouvám se,“ zrudl Němeček. „Nechtěl jsem překročit hrani-

ce. Jen mě to tak napadlo, když sám každé ráno cvičím v podobném 
rozsahu jako vy.“

„Snad abyste se raději věnoval mému dnešnímu plánu,“ podotkl 
Jan a posadil se ke snídani.

„Jistě,“ přikývl Němeček. „V devět hodin máte schůzku s panem 
Thomasem Mallorym. Už jsem vám o něm říkal. Ovládá podstatnou 
část britského trhu s telekomunikacemi a má významný podíl v mé-
diích. Oficiálně se to neví, ale jeho dvanáctiletá dcera trpí nádorem 
mozku. Uvažoval o  vystěhování do Česka, ale rozmluvil jsem mu 
to, protože pro nás do budoucna bude výhodnější, když si zachová 
stávající pozici. Postavením a zázemím splňuje podmínky, které jste 
vytyčil. Myslím, že byste se s ním a jeho dcerkou měl sejít.“
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„Dobře,“ přikývl Jan a bral si na talíř nakrájenou zeleninu.
„Od deseti do jedné se koná pravidelné zasedání vlády, jedna-

cí body máte shrnuté ve své složce na s-disku,“ pokračoval Alex. 
„Obědvat budete s  Pavlínou Hrnčířovou v  restauraci v  Obecním 
domě v Praze. U jídla by s vámi chtěla probrat možnosti užší spo-
lupráce své nadace se Zlatou bránou. Od tří hodin odpoledne se 
koná slavnostní zahájení prací na vodním koridoru Dunaj–Od- 
ra–Labe. Podrobnosti už s vámi probrala Elen minulý týden. V osm 
večer máte domluvenou pravidelnou schůzku se  slečnou Keltne- 
rovou.“

Jan tázavě nadzvedl obočí.
„Ten rozvrh mi připadá dost nevyvážený,“ podotkl.
„V jakém smyslu?“ zeptal se Němeček s kamenným výrazem.
Bylo naprosto jasné v jakém smyslu, ale to Jan těžko mohl vytý-

kat zrovna svému tajemníkovi. Němeček mu denní rozvrh plánoval 
podle jeho vlastních požadavků a priorit. Na magii připadaly úterky, 
čtvrtky a víkendy. Bylo žádoucí, aby na ni zbyl čas i v dalších dnech, 
ale pokud se to nepodařilo, musel to spolknout. Zejména když šlo 
o přístup ke třem mořím, k němuž si připravil půdu nedávnou anexí 
části povodí Odry a Dunaje.

„Jestli to je všechno, můžete jít,“ řekl místo odpovědi.
„Ještě tu mám žádost Elen Rázlové o  mimořádnou schůzku 

s  vámi,“ pokračoval Němeček. „Nechtěla mi ale sdělit, čeho by se 
měla týkat.“

Jan zpozorněl. Vídal se s Elen každé pondělí. Na poslední schůzce 
si pochvalovala, jak jde vše podle plánu, a byla si jistá, že je v blíz-
ké době nečekají žádné potíže. Nerozhodně se podíval na snídani. 
Potřeboval se najíst, ale skutečnost, že Elen nechtěla Němečkovi nic 
ani naznačit, ho zneklidňovala. Muselo jít o něco vážného.

„Dobře,“ rozhodl se. „Pošlete ji sem.“
Než dorazila jeho PR specialistka a  poradkyně, podařilo se mu 

rychle sníst dva plátky černého chleba s ementálem a  trochu vajec 
a salátu.

„Dobrý den, Jane,“ pozdravila. „A dobrou chuť.“
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V krémovém kostýmku s vlasy staženými do francouzského drdo-
lu a jemným nalíčením vypadala svěže a odpočatě, ale její tvář byla 
vážná a na čele se jí rýsovala zamyšlená vráska.

„Pojďme rovnou k věci, Elen,“ požádal ji a odsunul talíř se zbytky 
jídla. „Mám dnes hodně nabitý program.“

„Dobře,“ přikývla. „Nevím, odkud se to bere, ani jestli jsou ty 
fámy něčím podložené, ale začíná se povídat, že v  zemi dochází 
k řadě únosů.“

„Cože?“ neubránil se údivu. „Co je to za hloupost? Všichni přece 
vědí o prokletí nepoctivých.“

„To vědí,“ souhlasila a krátce se odmlčela. „A proto se taky říká, že 
za těmi únosy stojí jediný člověk v zemi, který si s následky prokletí 
nepoctivých nemusí dělat těžkou hlavu.“

Vyrazila mu dech, ale pokynul jí, aby pokračovala.
„Prý jste sice zrušil dárcovskou povinnost, ale teď kvůli tomu ne-

můžete sehnat oběti k těm nejstrašnějším rituálům, a proto lovíte lidi 
v nočních ulicích. Z vaší laboratoře potom už nikdy nevyjdou.“

„Kdo za tím stojí?“
„To je na tom to nejdivnější,“ odpověděla. „Zdá se, že ty zprávy 

nepocházejí z  jednoho zdroje, ale vznikají spontánně a  nezávisle 
na sobě. Nedokážu vystopovat žádnou konkrétní osobu, k  níž by 
vedly. A nenapadá mě ani nikdo, kdo by na tom mohl mít osobní zá- 
jem.“

„Jak je to vážné?“ zeptal se.
„Těžko říct,“ pokrčila rameny. „První náznaky jsem zachytila de 

facto hned po kapitulaci, ale domnívala jsem se, že je mají na svě-
domí poražené mocnosti, aby poškodily váš obraz. Problém ale je, 
že v zahraničí se nic podobného nešíří, a kdyby proti vám opravdu 
chtěli vytáhnout tímhle způsobem, použili by spíš oficiální média. 
Takže jsem došla k  závěru, že to pramení zevnitř. Nedal se vysle-
dovat vzorec cíleného rozšiřování těch zpráv, a  tak jsem nakonec 
vyloučila úmysl a došla k závěru, že jde spíš o jakousi nově vznikající 
městskou legendu. Jenže ono to k mému překvapení nejenže samo 
neusnulo, ale lidi to pomalu začínají brát vážně. Myslím, že jestli 
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něco neuděláme, budeme se k  tomu muset v dohledné době ofici-
álně vyjádřit. A já si zatím neumím představit jak. Když to popřete, 
bude to vypadat, že něco tajíte. Když řeknete, že o ničem nevíte, vy-
jdete z toho jako slaboch.“

„Proč musíme zaujmout oficiální stanovisko?“ chtěl vědět.
„Protože jsem to prověřovala hlouběji a lidé se opravdu ztrácejí,“ 

řekla. „Policie v  poslední době eviduje řadu pohřešovaných osob. 
Všechny spisy byly zatím odloženy a šetření uzavřeno s  tím, že šlo 
zřejmě o útok magické bestie, jenže s každým dalším případem to víc 
a víc připomíná výmluvy.“

„Když mluvíte o dohledné době, máte konkrétní představu?“
„Odhaduju to tak na měsíc, pak nám to vybuchne do tváře,“ od-

pověděla upřímně.
„Měsíc?“ opakoval překvapeně.
Přemýšlel. Pokud nešlo o  fámy, ale povídačky o  ztracených li-

dech měly reálný základ, pak skutečně bylo na místě se tím zabývat. 
Prokletí nepoctivých mělo za obvyklých okolností zlikvidovat kaž-
dého únosce během několika minut. A obvyklé okolnosti panovaly, 
žádné regresivní změny v  erpépéčkách nezachytil, sám s  mizením 
lidí neměl nic společného, a kdyby v zemi magii používal ještě někdo 
jiný, poznal by to.

„Dobře,“ rozhodl se. „Prověřím to. Obstarejte mi seznam těch 
ztracených. Začnu jejich lokalizací.“

Elen mu podala silné černé desky: „Osobní údaje a vzorky DNA 
možných obětí z Libereckého kraje. Zbytek republiky vám opatřím 
do večera.“

Ocenil její připravenost pokývnutím hlavy. Pak se spojil 
s Němečkem.

„Alexi, přesuňte schůzku s Mallorym na zítra a na zasedání vlády 
mě zastupte.“

„Na zasedání vlády zajdu,“ reagoval Němeček, „ale Malloryho 
dcerka je na tom dost zle. Jestli zemře, můžeme o něj přijít.“

„Slyšel jste mě,“ položil Jan hovor a vytvořil portál do laboratoře.
„Dobrá práce, Elen,“ rozloučil se s Rázlovou a prošel jím.
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Laboratoř ho uvítala klidným tichem a  na okamžik ho sevřela 
v  obruči viny, jak na něj dolehly stíny nesmírných krás, které ot-
covo umění z nicoty vytvářelo jen pro jeho oči v dobách, kdy mat-
ka ještě žila. Ozvěnou mohl slyšet vlastní nadšené výskání, když 
se ke stropu vznesl první ohnivák. Tady otec do jeho rukou vlo-
žil teplé tyrkysové vejce, z  něhož se o  dva měsíce později vylíhla 
Kytička. Na tomhle místě jedl poprvé ambrósii, kterou otec for-
moval do podoby fialových kvítků a dával mu ji ve stříbrné tepané 
misce pod svůj pracovní stůl, zatímco zkoumal další možnosti ma- 
gie.

A tady poprvé nechal do svého nitra vstoupit démona, tady si po-
prvé nožem otevřel žíly a vlastní krví se učil psát runy. Právě zde ho 
otec při magických rituálech mnohokrát zbil do bezvědomí – bron-
zovou holí, bičem upleteným z lidské kůže, mladými pruty z ostru-
žiní a šípku i vlastní rukou zahalenou v rukavici posázené krystaly 
z křišťálu. Tady pod jeho vedením sám poprvé ukončil lidský život. 
A tady také poprvé poznal, jaké to je přijít o magii. V této místnosti 
opakovaně ležel v agonii, neschopný se pohnout, tady si poprvé po-
myslel, že smrt může být vysvobozením.

Když otec zemřel, zvažoval, že si zařídí vlastní laboratoř a pracov-
nu, ale nemělo to smysl. Nakonec by vypadala stejně. Magie vyža-
dovala nástroje a pomůcky, které se zde již nacházely přehledně roz-
tříděné a uložené na nejvhodnějších místech. Na praktickém řešení 
prostor se nedalo nic moc vylepšit. Nakonec jen přidal box s harpy-
jím peřím a změnil vnitřní barvu stěn na azurovou. A minulost, která 
vyskakovala z každého koutu, vždycky zatlačil zpět, kam patřila, do 
vzpomínek, do nočních můr.

Otevřel si tlusté desky od Elen a prolistoval profily zmizelých. Šlo 
o dvacet šest žen, mladých a pohledných. Jednotný typ oběti jen po-
tvrzoval, že se nejedná o  náhodu. Jistě, existovaly magické bestie, 
které dávaly přednost konkrétnímu druhu masa nebo aury, ale ty za 
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sebou nechávaly stopy – kusy rozdrásaných končetin, těla zkroucená 
v křeči a louže krve.

Zamyslel se. Provést lokalizační kouzlo u člověka, kterého osob-
ně znal, nebylo nijak složité ani namáhavé. U naprostých cizinců to 
však vyžadovalo větší nasazení a  něco soukromého. V  tom vzorky 
DNA sebrané policií dokonale vyhovovaly. Najít necelou třicítku lidí 
mu mohlo zabrat zhruba hodinu.

Vyndal vzorky ze sáčků a všechny je naházel do plátěného pytlíku 
z  čistého lnu. Pak přešel ke kádi s  ranní mlhou a  vysypal je do ní. 
Podal si sklenici černých pijavic a nechal si dovést vycvičeného sto-
pařského psa. Zvíře se v portálu vzpíralo a kňučelo, jako by tušilo, 
co ho čeká, ale stačilo jedno pohlazení rukou obalenou magickým 
proudem a zklidnilo se. Jan mu podřízl krk a krev zachytil do mis-
ky z jabloňového dřeva. Namáčel do ní snítku rozmarýny a potřel jí 
okraje kádě s mlhami. Na krev vypustil pijavice.

„V proudu času, nesen pachem stop,
vrhni se v mlhu, pátrej o závod.
Prohledej zemi, otevři oblohu,
vydej svou sílu, a já ti pomohu.“
Nasměroval do kádě magický proud a mlhy se v kotoučích divoce 

zavlnily. Pijavice očistily krev do poslední kapky a  jedna po druhé 
směřovaly pod hladinu.

„Ponoř se do vln a mezi stromy,
nezapomeň na lidské domy.
Pátrej do posledního dechu,
ať jasně uzřím, co tuším v tichu.“
Připoutal magický proud ke kádi a nechal jej ještě chvíli působit. 

Zatím se svlékl do půl těla. Existovaly dva způsoby, jak se dostat 
ke stopařovým zjištěním. Mohl pijavice buď přiložit na vlastní tělo, 
nebo je mohl rozdrtit v hmoždíři a vzniklou kaši spolykat. První mož-
nost mu vždycky připadala tak nějak přijatelnější.

Když mlha klesla až na dno, vyňal všech dvacet šest pijavic a přilo-
žil si je na hrudník a paže. Opatrně vybíral místa, kde pod pokožkou 
nevedla žádná větší žíla. Ze zkušenosti už věděl, že ranky na těchto 
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místech pak silněji a déle krvácejí. Přisátí nebylo nijak zvlášť boles-
tivé, asi jako žahnutí kopřivou nebo bodnutí komára. Po aplikaci 
vstoupil do kádě od mlhy, lehl si, zavřel oči a vyčistil mysl. Lokace se 
většinou objevila do pěti minut.

Ne však tentokrát. Klidně čekal a čas se natahoval, ale žádné údaje 
nepřišly. Stopař nejenže nenašel místo pobytu pohřešovaných, ale 
nenašel ani jejich hroby nebo tělesné pozůstatky. Jan vydržel půl ho-
diny, pak vstal a pijavice rozhněvaně odtrhal.

Přemýšlel, jestli mohl udělat chybu, a jakou. Ztracení lidé jako by 
neexistovali, jako by se po nich slehla zem. Hledal konkrétní osoby, 
a nenalezl je. To bylo nejen podivné, ale ještě před hodinou by řekl, 
že i nemožné.

V zadní části místnosti našel v jedné z knihoven otcovy poznámky 
k lokalizačním kouzlům. Existovala jich celá řada, ale to, které po-
užil, vždycky považoval za nejspolehlivější. Teď však byl odhodlaný 
vyzkoušet je všechna.

*

Markéta Šancová vystoupila z tramvaje před klubem Lázně, v němž 
už tři roky pracovala jako zpěvačka. Bylo zvláštní ocitnout se tam 
krátce po poledni. Hosté, kteří v klubu přespávali, se do deseti do-
poledne rozjeli za svými záležitostmi, a večerní návštěvníci ještě ne-
dorazili. Personál měl volno. Budova byla tichá a trochu připomína-
la zakletý zámek. Nebo hrací skříňku na klíček, kterou ještě nikdo 
nenatáhl. Markétě z toho šel mráz po zádech, jako ostatně ze všech 
zařízení, která dočasně nesloužila svému účelu – ze škol o prázdni-
nách, z úřadů o víkendech a obchodních center v noci.

Použila svůj čip, zadala vstupní kód a otevřela si dveře. Mohla si 
za to sama, v  tuhle dobu sem nikdy nechodila, ale dnes ráno si po 
směně zapomněla v šatně telefon a zkrátka si pro něj musela zajít, 
protože večer si měli zavolat s Natanielem a někam spolu vyrazit.

„Haló, je tu někdo?“ zavolala do ticha chodby.
Dveře se za ní zaklaply. Uvnitř panovalo šero. Vstoupila do lokálu, 
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propletla se mezi mahagonovými stolky a koženými křesly a snaži-
la se pohledem vyhýbat pódiu s pianem, u něhož každý druhý večer 
v týdnu stála.

Nikdo tu není, jsem pitomá, uklidňovala se, ale klišovité hrůzy 
z hororů se draly na povrch a nutily ji ohlížet se přes rameno. Aby 
sama sebe přesvědčila, že o nic nejde, hrdinsky obešla barový pult 
a  z  police si podala nejdražší rum, který tam její šéf Martin Řezáč 
měl. Nalila si na dva prsty a obrátila alkohol do sebe. Pak sebevědo-
mě zamířila k pódiu a posadila se k pianu. Zahrála úvodní melodic-
kou linku a začala zpívat svou oblíbenou baladu Harfa od pradávné 
a dnes už skoro zapomenuté skupiny Asonance. Vždycky se jí líbila, 
a dneska měla píseň dvojnásobnou sílu. Prázdným sálem se její hlas 
ozýval s tklivou ozvěnou a zněl skoro nadpozemsky.

„Zpíváš moc pěkně,“ promluvil někdo, když skončila, a Markéta 
nadskočila leknutím.

Na betonovém schodišti vedoucím do suterénu se šatnami stála 
mladá dívka. Markéta by nevsadila ani korunu na to, že je dospělá. 
Měla hnědé vlasy ostříhané na mikádo, zelené oči a pěknou štíhlou 
postavu. Na sobě tričko s flitry a krátké džínové šortky.

„Co tu děláš?“ vyhrkla. „Co jsi zač?“
„Marika,“ odpověděla dívka. „Já vím, že mám čekat dole, ale když 

jsem tě slyšela, tak jsem se musela jít podívat.“
„Máš čekat dole?“ nechápala Markéta. „Čekat na co?“
„Až pro nás přijedou,“ odpovědělo děvče a vrhlo pohled na hodiny 

nad barem. „Ještě asi dvacet minut.“
„Pro vás?“
„Petra prošla konkurzem jako já, je v  šatně,“ vysvětlila dívka. 

„Tebe taky vybrali? Jak dlouho už pro agenturu pracuješ? Já… pořád 
si nejsem jistá, jestli dělám dobře. Teda, mamka má novýho amanta, 
rozumíš, a to je takovej kretén, že doma fakt zůstat nemůžu, ale na 
druhou stranu jsem nikdy v klubu nedělala. Říkali, že je to v pohodě, 
ale já fakt nevím. Je to slušná práce, že jo?“

„Martin přijal nové lidi?“ Markéta se pořád nechytala. „Nastupu- 
ješ do Lázní?“
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„Ne, sem ne, odvezou nás někam jinam, řeknou nám to, až pro 
nás přijedou.“

„Aha,“ Markéta sice stále ničemu nerozuměla, ale usoudila, že jí 
po tom nic není.

Dívce kromě tvrdé práce určitě nic nehrozilo. Být to v jiné době, 
nejspíš by ji napadly děsivé scénáře plné sexuálního obtěžování, zot-
ročování a násilí, ale v Česku chráněném prokletím nepoctivých nic 
takového nepřipadalo v úvahu. Kriminalita byla v podstatě nulová. 
V samém srdci Liberce se nic takového stát nemohlo.

„No tak hodně štěstí,“ ukončila hovor a prošla kolem dívky dolů 
do šaten.

„Dík,“ usmálo se děvče a sestupovalo za ní.
Dole zapadlo do šatny servírek a Markéta si šla po svém. Ve své ko-

můrce hodila kabelku na toaletní stolek a otevřela šuplík, kam si tele-
fon vždycky dávala. Nebyl tam. Rozhlédla se, jestli ho někde neuvidí 
ležet, ale ne. Začala přehrabávat hromady věcí a hledat ho. Byla si úpl-
ně jistá, že tam někde musí být, protože ještě ráno jí volala Klára, že 
večer nemá čas. Přístroj prostě musel někam zapadnout. Nadzvedla 
matrace v křeslech, klekla si, aby nahlédla pod skříň, odsunula botník. 
Nic. Potřebovala od někoho prozvonit. Vzpomněla si na dívku Mariku.

Otevřela dveře do chodby a došla k šatně servírek. Chtěla zakle-
pat, ale dveře byly pootevřené. A pak uslyšela Martinův hlas.

„To asi nepůjde, kočičko,“ říkal právě majitel klubu Lázně. 
„Jednou jsi podepsala smlouvu, to se nedá nic dělat.“

Markéta zaváhala. Potřebovala sice jen půjčit telefon, ale bylo jí 
hloupé je rušit.

„Jestli chce odejít, tak s tím stejně nic nenaděláte,“ promluvila ně-
jaká žena.

Markéta opatrně nahlédla škvírou do šatny. Vedle Mariky stála asi 
pětadvacetiletá brunetka. Zřejmě Petra, o které dívka předtím mlu-
vila. Vypadala taky moc dobře.

„Já vím, že jsem si to měla rozmyslet už na začátku,“ řekla  
Marika, „ale mně se to nějak rozleželo. Máma by se zlobila. Nemůžu 
jí to udělat.“
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„Já bych spíš řekl, že bys to neměla dělat mně, kotě,“ odpověděl 
Martin.

Něco na jeho hlase se Markétě nezdálo. Mluvil tak nějak temněji 
a výhružněji. Lehká nota, která pro něj byla typická, se kamsi vytra-
tila.

„Prostě běž domů, Mariko,“ pobídla dívku starší žena. „Nic se 
nestane.“

„Ať tě to ani nenapadne!“ zasáhl ostře Martin.
Markéta neměla dostatečný rozhled, takže na něj neviděla, ale obě 

ženy zbledly a udělaly jeden nejistý krok dozadu.
„To nemyslíte vážně,“ promluvila znovu ta starší.
„Chcete to vyzkoušet?“ zeptal se Martin vyzývavě.
„Kdybyste to myslel vážně, už by bylo po vás. Proč ji tak děsíte? 

Chce jít domů, určitě si místo ní snadno najdete někoho jiného.“
„Nebudu hledat nikoho jiného,“ odpověděl Martin. „Vybral jsem 

vás dvě. Takže teď si sbalte věci a padejte do auta.“
„Nemusíš se ničeho bát,“ obrátila se starší žena uklidňujícím tó-

nem na mladší. „Nemá v plánu skutečně vystřelit, to by ho prokletí 
už dávno zabilo. Jen tě zastrašuje. Jdi v klidu domů. Já ostatně půjdu 
taky. Tohle nemám zapotřebí.“

Marika se na ni nejistě dívala, ale Petra ji vzala za ruku a zamířila 
ke dveřím. Markéta uskočila a přitiskla se ke zdi, aby ji nezahlédly. 
Zazněl výstřel. A pak se chodbou rozlehl křik. Markétě se zastavilo 
srdce. Neodvažovala se pohnout.

„Drž hubu, nebo dopadneš stejně,“ přikázal Martin.
Křik ztichl do potlačovaného vzlykotu.
„Spakuj se, a jdeme.“
Markéta se polekaně rozhlédla. Na chodbě se neměla kam scho-

vat. Rozběhla se ke své šatně, vpadla dovnitř a  zavřela za sebou. 
Skočila do šatní skříně a vtiskla se mezi večerní róby, boa a župán-
ky. Chodbou klopýtaly cizí kroky. Markéta si na ústa tiskla ruku, aby 
nevydala ani hlásku. Zůstala nehybně v černém dusnu ještě dlouho 
poté, co dozněly.

Odvahu vylézt ze skříně jí dodala jen děsivá představa, že se 
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Martin vrátí a najde ji. Když se prodírala ven skrze oblečení, o něco 
zavadila. V  kapse oblíbeného červeného saténového županu bylo 
něco tvrdého a hranatého. Její telefon. Vybavila si, že si ho tam dala, 
když šla do sprchy, aby slyšela vyzvánění, kdyby se náhodou ozval 
Nataniel. Vytáhla ho a křečovitě sevřela v ruce.

„Natanieli,“ zašeptala do mikrofonu, když přijal hovor. „Prosím 
tě, přijeď. Přijeď do Lázní.“

„Markét? Co se děje?“
„Přijď sem hned. Musíš tu být, kdyby se vrátil.“
„Kdo? Co se stalo? Kde jsi?“
„Jsem v klubu, ve své šatně. Martin… on právě někoho zastřelil.“
„Zastřelil?“ z  Natanielova hlasu odkapávaly pochybnosti. „Co 

blázníš? Musela ses splést.“
„Natanieli, prosím tě, přijeď. Mám strach.“
„Dobře, hned jsem tam.“
Zavěsil a Markéta okamžitě měla pocit, že ji opustil. Jako by tele-

fonní spojení představovalo štít, který jí vzali. Zhluboka se nadech-
la. Natanielova reakce jí přece jen dodala odvahu. Měl pravdu, mu-
sela se zmýlit. Nebylo možné, aby Martin někoho zavraždil. Tak za  
prvé – byl to Martin, za druhé – byl to přece Martin, a za třetí – byl 
to Martin, Martin, Martin! A pak tu bylo prokletí nepoctivých, kte-
ré by ho zastavilo, i  kdyby to nebyl Martin, usměvavý lehkovážný 
společník, který miloval bikiny, letní šaty na zip zepředu a víkendy 
v Monte Carlu.

Opatrně otevřela dveře šatny a  vyhlédla. Všude panovalo ticho 
a klid. Vyšla na chodbu a stanula před šatnou servírek. Byla zavřená 
a nikde se nic nehýbalo. Zevnitř nevycházel žádný zvuk. Vzala za kli-
ku a zkusila ji. Povolila.

Pomaličku otevírala dveře. Do místnosti vnikl proud světla z chod-
by. Na podlaze ležela Marika. Velké zelené oči měla doširoka otevře-
né. Hnědé vlasy ležely v louži krve. Byla mrtvá, dokonale, naprosto 
a nevratně.

Markéta se po schodech vypotácela do patra. Prošla barem a vy-
šla do jasného slunečního dne. Před Lázněmi parta kluků jezdila na 
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skateboardech a  na druhé straně ulice venčila zamilovaná dvojice 
jezevčíka. Kolem prošla rodinka se dvěma dětmi. A koupíš mi zmrz-
linu? Koupíš? Koupíš?

Markéta se nevěřícně ohlédla zpět ke vchodu. Všechno se s ní to-
čilo.

Byl to přece Martin.

*

Jan nebyl v šest večer řešení o nic blíž než ráno. Prošel do jednoho 
všechny postupy, které objevil jeho otec i on sám, a vyzkoušel dva 
nové, ale žádný nepřinesl řešení. Byl k smrti vyčerpaný. Lokalizační 
kouzla sice nebyla v zásadě složitá, ale jejich náročnost plynula z nut-
nosti pokrýt velmi pečlivě obrovskou plochu. Jeho vnitřní magická 
esence se po hodinách mravenčí práce už neobnovovala tak snadno 
a temný piják, kterého mu otec zanechal jako dárek na rozloučenou, 
se v jeho nitru neklidně chvěl.

Ve svých pokojích si převlékl propocené a špinavé oblečení a ne-
chal si připravit večeři. S miskou horké polévky si unaveně sedl na 
sedačku před televizí a pustil si zprávy. Reportáž mu nabídla pohled 
na shromážděný dav lidí, tribunu v národních barvách stíněnou ko-
šatou lípou a symbolický kámen s kladívkem na břehu řeky Moravy.

„…až do pozdních odpoledních hodin však Jan Rener na místo 
slavnostního zahájení prací na kanále Dunaj–Odra–Labe nedorazil. 
Jeho nepřítomnost nebyla zklamaným občanům schopna vysvětlit 
ani tisková mluvčí Rudé věže Elen Rázlová, ani jeho osobní tajemník 
Alex Němeček.“

Následoval záběr na Alexe v  lehkém pískovém obleku a  košili 
s rozhalenkou, jak s kamenným výrazem do kamery říká: „Bez ko-
mentáře.“

Jan vypnul zvuk a složil si hlavu do dlaní: „Zatraceně.“
Tak se ponořil do práce, že úplně zapomněl na své povinnosti jin-

de. Což o to, Pavlína Hrnčířová si s ním může dát oběd jindy, ale za-
hajovací ceremoniál s Elen chystali týdny a jeho účast na něm byla 
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důležitá. Srozumitelně vysvětloval anexi rakouského a polského úze-
mí nejen Česku, ale celé Evropě. Plavební kanál propojující Baltské, 
Černé a Severní moře se bez nadsázky plánoval celé století, ale k jeho 
vybudování nikdy nedošlo. Měl jasně symbolizovat, jak pevná a roz-
hodná je jeho moc a jak prospěšná umí být jeho vláda.

„Zatraceně!“ ulevil si hlasitěji.
„Zuřili, oba dva,“ pod rukou se mu protáhl přízrak Dasine v podo-

bě šestnáctileté dívky s velkýma teplýma očima. „Pekelně.“
Jan se s povzdechem opřel v sedačce a zaklonil hlavu.
„Ale já jsem si to užilo,“ zavrnělo Dasine a složilo mu hlavu do 

klína.
„Jak taky jinak.“
„Mohlo jsem tam za tebe zaskočit, víš? Nikdo by nic nepoznal.“
Dasine mu vyhrnulo rukáv a zkoumalo drobné ranky od pijavic, 

které pořád slabě krvácely. Jan si je nevyléčil, protože stále ještě tro-
chu doufal, že účinky kouzla třeba nastoupí se zpožděním. Dasine na 
jednu z nich zatlačilo špičkou prstu. Jan mu ruku vytrhl.

„Co děláš?!“ zamračil se.
„Mám chuť na dezert,“ usmálo se Dasine.
Jan přesně věděl, jak to myslí. Rány byly magického původu, bo-

lest taky. Dasine se bolestí a  strachem magického původu živilo. 
Jenže taková už byla jejich dohoda. Přízrak mu sloužil a sdílel s ním 
své vědomosti, a on ho nechal užívat si. Neochotně mu ruku vrátil 
a dovolil mu prohlížet si zranění a dotýkat se jich.

„Nechci, aby někdo věděl, že mám dvojníka,“ vysvětlil klidně. 
„Jednou tuhle výhodu můžu potřebovat. Kdybych tě takhle využíval, 
hrál bych zbytečně vysoké karty.“

Dasine na jednu z ranek přitisklo rty a jazykem ji hrubě olizovalo. 
Janovi z toho šel mráz po zádech, ale nechal to být. Bylo to jen drob-
né nepohodlí ve srovnání s magickými rituály dnešního dne.

„Hmmm,“ zvedlo se konečně Dasine a slastně se protáhlo.
„Co jsem ještě podělal?“ zeptal se Jan.
„Ta holka, Jennifer Malloryová, dneska v  noci zemře,“ řeklo 

Dasine. „Její otec přes den volal Němečkovi nejmíň stokrát a prosil 
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ho o schůzku s tebou, a teď stojí u brány z cesmíny a snaží se dostat 
dovnitř, jenže brána to děvče dovnitř nepustí, protože už je v bezvě-
domí.“

Jan váhal. Bylo na čase, aby aspoň jednu věc udělal správně, ale 
nestvůra v jeho nitru neměla ráda, když magií plýtval jako dnes. Byla 
teď bez pána, který by ji kontroloval, a měla jen jeden zájem. Svůj 
vlastní prospěch. Klára se domnívala, že když jeho vnitřní magie pří-
liš často klesá, cítí se piják v ohrožení, protože ho to okrádá o jeho 
životní prostor. Bylo vysoce pravděpodobné, že pokud se pokusí lé-
čit Jennifer Malloryovou, zaplatí za to. Jenže Malloryho jednou bude 
potřebovat. Přesně zapadal do profilu lidí, které si v zahraničí ulo-
žil získat na svou stranu. Potřeboval si postupně vybudovat zázemí 
i mimo Česko, aby měl podporu, až jednou vykročí přes hranice.

U brány z cesmíny pro návštěvu vytvořil portál a sám se přemístil 
do lázní. Když vstoupil, Thomas Mallory na něj už vyděšeně čekal. 
Byl to asi čtyřicetiletý muž na vrcholu sil. Dobře oblečený, upravený 
a zjevně zvyklý na to, že mu nikdo neříká ne. Teď ale strach o dítě jeho 
povahu zlomil. Jakmile ho spatřil, padl na kolena a roztřásl se.

„Pane Renere, prosím vás, udělám cokoli, můžete po mně chtít 
cokoli, jen ji zachraňte,“ vzlykal ve zkomolené češtině.

Dvanáctiletá dívka ležela na zemi u jeho nohou, její pleť byla ble-
dá a  tělo zdevastované po chemoterapii a ozařování. Měla na sobě 
lehké bavlněné pyžamo a  lebku oholenou kvůli neúspěšné operaci 
kryla tenká čepice s  motýlky. Sotva dýchala. Když se Jan dotkl její 
životní síly, poznal, že Dasine mělo pravdu. Pokud nezasáhne, dítě 
se nedožije rána.

„To, co po vás jednou budu chtít, se vám nebude líbit,“ varoval 
Malloryho Jan v  jeho mateřštině. „Ale pokud mi odmítnete po-
moc, až vás oslovím, pak se účinky dnešního rituálu zvrátí. Nejenže 
Jennifer zemře, ale zemře tady a  teď. A  její potomci a  všechno, co 
v životě vytvoří, zmizí s ní. Rozumíte tomu, co vám říkám?“

Nezáleželo na tom, že žádné takové kouzlo neznal, důležité bylo 
jen to, aby mu Mallory uvěřil.

„Rozumím a přijímám,“ přikývl muž. „Jen ji zachraňte.“
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„Cenu pro mě máte jen ve svém stávajícím postavení,“ pokračoval 
Jan. „Jakmile se stáhnete do ústraní nebo jinak ztratíte moc, kterou 
teď disponujete, budu velmi zklamaný. A vy mě nechcete zklamat. Je 
vám to jasné?“

„Ano,“ hlesl muž a jeho ruka nevědomky hladila tvář holčičky.
„Tak dobře,“ přikývl Jan. „Svlékněte sebe i ji a vstupte do bazénu.“
Ukázal na bazén s albatrosy, v němž před necelými třemi měsíci 

Nataniel z  jeho těla omýval runy k vzývání krve. Sám ze sebe také 
shodil oděv.

„Co…“ Malloryho hlas se chvěl. „Co chcete dělat?“
Jan se na něj dlouze podíval a pak se mlčky ponořil do teplé vody. 

Mallory chvilku váhal, ale potom přece jen poslechl a nahý se k němu 
i s dcerkou připojil.

„Položte ji na hladinu a držte ji,“ řekl mu Jan. „Její tělo musí být 
stále celé ponořené, nad vodou smí mít jen ústa a  nos, aby mohla 
dýchat.“

Jan položil dlaně na vodní hladinu a sáhl po magii ve svém nitru. 
Temný piják okamžitě odpověděl nervózním pohybem. Jan na svou 
vnitřní esenci navázal nejsilnější magický proud v místnosti, zatnul 
zuby a vyslovil zaříkání:

„Vodo, vodičko, pomoz mi maličko. Nemoc zhoj, bolest ukryj za 
závoj.“

Po hladině se rozběhla nízká vlnka a přelila se přes ponořené dívčí 
tělo. Mallory hekl, jak dcerka v  jeho rukách náhle ztěžkla. Očistná 
vlna vstoupila do jejího těla a zamířila k poškození. Jan viděl, jak se 
Mallorymu napínají paže a svaly na šíji. Na čele mu vyrazil pot. Voda 
začala rozkládat nemoc a prýštila ven z dívčina těla. Kolem holčičky 
rozkvetl ve vodě temný oblak. Kouzlo fungovalo, ale Jan to stihl jen 
tak tak. Sotva je dokončil, piják v jeho nitru roztáhl nenasytný chřtán 
a pohltil zbytky jeho vnitřní magie.

Jan prudce vydechl bolestí. Mallory k  němu polekaně pozvedl 
zrak.

„Musíte ji udržet za každou cenu,“ dostal ze sebe ještě, ale pak se 
mu podlomily nohy a upadl. Zachytil se okraje bazénku a přitáhl se 
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z posledních sil na lavici z mozaiky. Neztratil vědomí ani vládu nad 
tělem, protože díky Klářině vymítání se příšera už neodvažovala vzít 
si úplně vše, ale to bylo jen chabé vítězství. Zatínal zuby, aby nekřičel 
nahlas. Jeho obnažená duše visela nad propastí na jediném vláknu 
a držela se malé, Klárou vydobyté jiskry. Jan rychle doplňoval ztráty 
ze zdroje a úporně se snažil nepropadnout panice. Nedělo se to popr-
vé, věděl, že to brzo skončí.

Nedokázal odhadnout, jak dlouho to trvalo, ale když se konečně 
mohl znovu nadechnout a ovládl své tělo, byla Jennifer Malloryová 
už při vědomí a její otec na něj upíral zvláštní pohled. Už ne strach, 
ale směsici vděku a obdivu. A Jan si vzpomněl, jak mu Elen vykláda-
la, že lidé chtějí vidět, že za nelidskou moc se musí platit. Zdálo se, 
že měla pravdu.

Těžce se zvedl a vytáhl z vlasů peří z harpyje. Jeho špičkou nakres-
lil dívce na pravý spánek runu zdraví a vložil do ní magickou pečeť.

„Teď můžete odejít,“ obrátil se pak na Malloryho. „A nezapomeň-
te na naši dohodu.“

„Jste v pořádku?“ zeptal se muž.
„Jestli budete ještě chvíli stát v téhle vodě, budu muset léčit i vás,“ 

podotkl Jan.
Voda v bazénku teď byla kalná a hnilobně zapáchala.
„Já…“ muž zaváhal, ale naštěstí měl dost rozumu, aby nepokračo-

val, a prostě dokončil: „Děkuju.“

*

Jmenovala se Marika Květoňová. Narozena 29. září 2007. Za čtr-
náct dní by jí bylo osmnáct. Bydlela v Mladé Boleslavi a do Liberce 
zřejmě přijela poprvé v životě. V kabelce měla telefon, šminky, pe-
něženku s pár drobnými, klíče a sluchátka. V příruční tašce nějaké 
prádlo, základní hygienické potřeby a pomačkaný román z červené 
knihovny. Nade vší pochybnost zemřela na následky střelného zra-
nění. Kulka do těla vstoupila pod lícní kostí na levé tváři a zůstala 
v mozku. Musela být mrtvá okamžitě. Aspoň to.
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Nataniel si všechno nafotil, ale věci i  tělo ponechal na místě. 
Předpokládal, že vrah se vrátí, aby po sobě uklidil. Kdyby tělo zmi-
zelo, došlo by mu, že o něm někdo ví, a tomu se chtěl zatím vyhnout. 
Tohle nebyla obyčejná vražda. Selhalo prokletí nepoctivých. Než se 
v tom cokoli začne podnikat, musel se o tom dozvědět Jan. Nesmělo 
se to dostat na veřejnost.

Zavřel šatnu a před Lázněmi sebral Markétu.
„Zavolal jsi policii?“ zeptala se.
„Tohle nebude řešit policie,“ odpověděl. „Nemá na to zkušenosti, 

vybavení ani personál.“
„Ale…“
„Markét,“ vzal ji naléhavě za ruku. „O  tomhle se nikdo ne-

smí dozvědět. Nikdo. Jestli selhalo jedno z  erpépéček, co to pro 
nás znamená? Selhávají i další? A proč? Než se cokoli podnikne, 
musí o tom vědět Jan. Musí mít možnost se na to připravit. Jsem 
přesvědčený, že pro něj nebude problém se o  Martina posta- 
rat.“

„Mám zítra směnu,“ obrátila k němu vyděšený pohled.
„Do zítřka se to vyřeší,“ uklidňoval ji. „A  dneska můžeš zůstat 

u mě.“
Se vzlyknutím se k němu přitiskla a pevně ho objala. Držela se ho 

jako záchranného lana a Nataniel si musel přiznat, že to není úplně 
nepříjemný zážitek. Vzal ji kolem pasu a společně došli do jeho bytu. 
Dal jí prášek na spaní a uložil ji do své postele. Počkal, až usne, a pak 
zavolal Janovi.

Když to bratr nebral, zkusil Němečka.
„Potřebuju se spojit s bráchou,“ oznámil mu.
„Nejste sám,“ odsekl Němeček.
„Musím s ním nutně mluvit,“ zkusil to znovu Nataniel.
„Hodně štěstí,“ popřál mu jedovatě Němeček. „A jestli se vám to 

povede, zmiňte se mu, prosím, jen tak mezi řečí, že už hodinu má být 
na Moravě.“

„Nevíte, kde je?“ pochopil Nataniel.
„Zrušil všechny dopolední schůzky a  od té doby se se mnou  
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nespojil. Pravděpodobně se v  laboratoři věnuje magii, a  jak víte, 
tam ho rušit nesmím.“

„Podívejte,“ zkusil to znovu Nataniel. „Něco se stalo, něco důleži-
tého. Můžete mi dát vědět, až bude Jan u sebe?“

„Dám vám vědět,“ slíbil Němeček a zavěsil.
Nataniel byl jako na jehlách. I když se domluvil s Němečkem, stej-

ně celé odpoledne zkoušel dál Janovi volat, ale bez úspěchu. Kolem 
osmé už to nemohl vydržet a vyrazil k Rudé věži.

Němečka zastihl v jeho kanceláři.
„Zrovna jsem vám chtěl volat,“ přivítal ho. „Konečně je u sebe, ale 

je s ním Klára Keltnerová.“
„Mají seanci?“
„Ano,“ přikývl Němeček.
„To nevadí,“ Nataniel rozhodně otevřel dveře před portálem.
„Pane Renere,“ zastavil ho Němeček. „Není dobré, že se s  ním 

v případě potřeby nemůže nikdo spojit. Už jsem mu to vysvětloval, 
ale nedá na mě. Možná kdybyste s ním promluvil vy, mohli bychom 
se příště podobné situaci vyhnout.“

Nataniel si představil, jak Janovi nařizuje, aby hlásil, kam jde 
a v kolik se vrátí. A jak mu čte litanie za to, že nezvedl telefon, když 
ho sháněli. Odtažitý výraz jeho tváře viděl úplně živě. Bylo to tak ab-
surdní, že se musel ušklíbnout.

„Udělám, co je v mých silách,“ slíbil.
„Děkuji,“ vzal to vážně Němeček.

*

Klára se postavila tak blízko k Janovi, až se jejich těla skoro dotýka-
la. Vzala první knoflík na jeho košili a rozepnula ho. Pak druhý a tře-
tí. Celou dobu měla tvář obrácenou k němu a dívala se mu do očí. 
Stačilo jen malinko se naklonit, a jejich rty by se spojily. Stačilo jen 
položit jí ruku kolem pasu, a mohl ji sevřít v objetí. Neodmítla by ho. 
Její prokletí ji mělo v moci stejně jako jej to jeho. Pootevřená ústa 
doslova prosila o polibek a rozšířené zorničky ho úplně hltaly. Když 
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košili rozepnula, jen zlehka přejela prsty podél zapínání, od krku, 
přes hrudník a břicho až ke sponě na opasku. V Janovi se všechno 
svíralo hrůzou. Sotva se jeho parazit po léčení Jennifer Malloryové 
uklidnil, Klářin dotyk ho zase budil.

„Úplně hoříš,“ zašeptala smyslně.
Měla pravdu, měl horečku, a sám nedokázal posoudit, jestli hoří 

touhou, nebo jde o následek nešetrného zacházení s vlastním tělem 
v průběhu dnešního dne. Bylo ale jedno, jak moc byl vyčerpaný a jak 
moc se bál boje, který ho za okamžik čekal, nedokázal od ní odtrh-
nout pohled. Magický zdroj v  pozadí temně hučel – jako včelí roj, 
jako těžký déšť.

Stáhla mu košili z ramen a její prsty zlehka přejely po drobných ran-
kách. Jinak, než když se ho dotýkalo Dasine. U něj to musel vydržet, 
u ní si přál, aby nepřestala. Aby přitlačila a dál se mu dívala do očí, za-
tímco její dlaně smočené v jeho krvi mu budou kluzce bloudit po těle.

To ho vzpamatovalo. O krok poodstoupil a košili si znovu natáhl 
na ramena.

„Měl jsem náročný den,“ řekl omluvně.
Polekaně se na něj podívala.
„Ale já to potřebuju,“ odpověděla.
Ano, potřebovala to. Jestli její prokletí nezchladí setkání s  ne-

stvůrou v  jeho nitru, dnes v  noci ji pohltí. A  pokud podlehne své-
mu chtíči, s nejvyšší pravděpodobností jen doma zamíří o patro výš. 
K  Natanielovi. A  přesto… představa, že by dnes měl znovu, ještě 
jednou a tentokrát několik hodin, bojovat o svou vnitřní magii, byla 
nesnesitelná.

„Dobře,“ podvolil se. „Ale musíš mi dát chvilku.“
Posadil se na lůžko. Přisedla si k němu a přesunula se mu za záda. 

Její obratné prsty mu znovu stáhly košili dolů.
„Tohle nebudeš potřebovat,“ zašeptala mu do ucha.
Nevzepřel se. I když ji k intimitě vedlo prokletí a v pozadí se chvěla 

hrozba, že touha se každou chvíli zlomí v agonii, její společnost ho 
mámila. Strach z toho, co přijde, a uspokojení z toho, co je, se spo-
jovaly ve směsici, která ho obírala o dech a schopnost jasně myslet. 
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Bylo příjemné cítit její vůni, horký dech, dotyky. Bylo opojné poddat 
se. A aspoň na chvíli si jen užívat její přítomnost.

Rozvázala uzel na jeho vlasech a  zlehka se probírala dlouhými 
prameny. Pletla z nich tenké copánky, a při tom každou chvíli jakoby 
náhodou přejela konečky prstů po jeho šíji nebo rameni.

„Proč to pořád krvácí?“ zeptala se.
„Pijavice vylučují látku, která zamezuje srážlivosti krve. Přestane 

to samo za pár hodin,“ odpověděl.
V tu chvíli se magický proud typicky prohnul, jak se v obývacím po-

koji otevřel portál. Pro Jana to bylo jako vrznutí dveří, ale Klára si ni-
čeho nevšimla. Najednou mu byla vzdálená, jako by je dělil celý oceán.

„Pijavice?“ otřásla se. „To je pěkně odporné. Nechápu, proč to 
pořád děláš. Vždyť tě už nikdo nenutí, abys prováděl takové rituály.“

„Kláro…“ otočil se k ní tváří.
Sám netušil, co vlastně chtěl říct. Vedle v místnosti stál Nataniel 

a byl hodně zneklidněný. Něco se stalo. Jeho chvilka s Klárou prá-
vě skončila, a přestože měl cítit úlevu, že k vymítání dnes přece jen 
nedojde, vyrušení ho rozladilo. Zvedl ruku a položil jí dlaň na tvář. 
Palcem spočinul na jejích rtech a jemně je pohladil. Naklonil se k ní, 
jako by ji chtěl políbit, a pak se ohlédl. Bratr stál ve dveřích a tvářil 
se, jako by ho uhodil.

*

Nataniela ne poprvé při pohledu na Kláru a Jana napadlo, jak moc ve 
skutečnosti jde o vymítání a prokletí. Chvílemi se zdálo skoro jisté, že 
Jan má pro Kláru slabost, jenže pak přicházely okamžiky jako tenhle, 
kdy nebylo pochyb o tom, že to všechno je jen zlomyslné divadlo.

„Máš to zapotřebí?“ zeptal se nevrle.
„Načasoval sis to fakt blbě,“ odpověděl Jan.
„Kdybys bral telefony, mohli jsme to vyřešit už dřív,“ podotkl 

Nataniel.
Jan se natáhl pro telefon na nočním stolku a  prohlédl si proto- 

kol hovorů.
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„Stal se z  tebe stalker?“ prohodil, když spatřil seznam nejméně 
padesáti volání ze stejného čísla.

Klára se k němu zezadu přitiskla, objala ho jednou rukou kolem 
hrudníku a bradu si podepřela o jeho rameno. Nahlížela na displej. 
Nataniel při tom pohledu rozzlobeně sevřel rty.

„Jestli si myslíš, že bych kdekoli jinde nebyl radši než tady, tak jsi 
na velkém omylu,“ řekl tvrdě.

Janův pohled se změnil. Odhadoval ho a  přemýšlel. Pak se roz-
hodně vymanil z Klářina objetí a sehnul se pro košili, která ležela na 
koberci vedle postele.

„Budu muset přijít hned zítra,“ zadržela ho Klára.
„Já vím,“ přikývl Jan a obrátil se na něj. „Tak pojď, Natanieli, pojď 

mi povědět ty dobré zprávy.“
Nataniel ho následoval zpět do obývacího pokoje. Na stolku před 

televizí stála poloprázdná miska se studenou polévkou a na gauči le-
želo zakrvácené tričko a dvě černá pera. Nataniela poprvé napadlo 
položit si otázku, proč vlastně Jan nebyl celý den k zastižení. Zdálo 
se, že se zrovna nebavil, když se nestihl ani najíst. Přesto ji odehnal 
jako nepodstatnou. Měl důležitější věci k řešení.

„Prokletí nepoctivých nefunguje, jak má,“ řekl, jakmile se posadili.
„Oceňuju, že se mě snažíš varovat, ale už o tom vím a pracuju na 

tom,“ odpověděl k jeho překvapení Jan.
„Ty víš o té vraždě?“ Nataniel byl v šoku.
„O vraždě?“ teprve teď si cele získal jeho pozornost.
Na okamžik měl pocit, že proti němu letí něco obrovského a čer-

ného, a pak na jeho mysl dolehla tíha.
„Co to děláš?“ vydechl vyděšeně.
Nevzpírej se, uslyšel Janův hlas ve své mysli, nebraň se.
To se však snáz řeklo, než udělalo. Inkoustově černá tma zaha-

lila jeho vědomí, dusila ho a  tlačila. Měla konzistenci dehtu a  jeho 
mysl pod její tíhou vyhasínala jako uhlíky zasypané pískem. Nemohl 
se tomu nebránit. Nemohl se vzdát kontroly, nechat své já zmizet 
a všechno, co je tvořilo, odevzdat bez boje někomu jinému.

Přestaň, Natanieli, ublížíš si, zazněl odnikud Janův hlas.
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Najednou se ocitl celé roky zpátky. Spolu s Vojtou a Patrikem se-
děli na trámu v autodílně Patrikova táty a schovávali se před Janem, 
který ho všude pronásledoval jako ocásek. Kamarádi se mu kvůli 
tomu posmívali a dobírali si ho, že se bráchy neumí zbavit. Chtěl si 
zachovat tvář, a tak vylezli vysoko a pošklebovali se Janovi, že za nimi 
nemůže, a posílali ho domů za maminkou, kam prťata patří. Jenže 
Jan na sebe tvrdohlavě začal stavět, co mu v dílně přišlo pod ruku, 
aby se dostal za nimi. Nataniel se smál spolu s Vojtou a Patrikem, ale 
uvnitř něj narůstala hrůza, když si uvědomil, jak to dopadne, jestli se 
Jan pokusí chatrný výstup zdolat. Nakonec to nevydržel. „Přestaň, 
Janku, ublížíš si!“ zařval a skočil dolů, aby mu zabránil v té šílenosti. 
Při dopadu pod ním povolil kotník. Nakonec sám skončil v nemoc-
nici a  Jan mu pak plný výčitek na sádru obkresloval léčebné runy 
z otcových knih, aby se rychleji uzdravil.

Jasně, měl jsem zkrátka poslouchat, ozval se Janův hlas pro-
dchnutý sarkasmem. Hlavně že ty jsi byl bez viny. Jak chceš!

Vzpomínka se nakratičko proměnila. Stál dole v tmavé hale a na-
hoře nad sebou viděl bráchu. Chtěl být s ním, chtěl být jako on. Byl si 
jistý, že je to zkouška, a když v ní obstojí, brácha už mu nikdy neuteče 
a před kamarády mu nebude říkat skřeťáku. A pak na tenhle letmý 
záblesk padla tuna betonu, v niž se proměnily předchozí tma a dehet, 
a Natanielovo vědomí zhaslo jako svíčka v průvanu.

Když přišel k sobě, měl hlavu jako střep a viděl rozmazaně. Jeho 
tělo mu nepatřilo. Nedokázal pohnout rukou, necítil nohy. Když zku-
sil promluvit, z jeho úst vycházelo jen chrčení.

„Cos mu udělal?!“ křičela Klára.
„Nic, jen jsem se podíval, o  čem to přesně mluví,“ odpověděl 

chladně Janův hlas. „Za hodinu už ho bude jen trochu bolet hlava.“
„Tomuhle říkáš nic?!“
„Kdyby mě poslechl, byl by v pohodě,“ odpověděl otráveně Jan.
„Pomoz mi s ním do postele,“ nařídila Klára.
„Do mojí postele?!“
„Vidíš tady snad nějakou jinou?“
Nějaká síla ho nadzvedla a za chvíli spočinul na lůžku. Klára mu 
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na hlavu přiložila chladný obklad. Stáhla mu tričko a jistými pohyby 
mu začala masírovat ztuhlé svaly. Ke své obrovské úlevě její dotyky 
cítil a  pod její péčí se mu vracela síla. Za okamžik už dokázal po-
hnout špičkami prstů a rozlišil i Jana opírajícího se ramenem o záru-
beň. Sledoval ho jako něco obzvláště odporného.

„Vím, že mě vnímáš,“ promluvil, když se jejich pohledy střetly. 
„Vyšetřuju jiné incidenty, ale vypadá to, že souvisejí s  tím, k  čemu 
ses nachomýtl ty. Pro tuhle chvíli nech Martina Řezáče na pokoji. 
Využij ho k tomu, abys zjistil, proč si ty lidi vybírá a co se s nimi pak 
děje. Podpořím tě jakýmikoli prostředky, ale je mimořádně důležité, 
aby se to nedostalo na veřejnost. Proto se tomu věnuj osobně a buď 
opatrný. Výsledky očekávám do konce týdne.“

„A nebylo by jednodušší a rychlejší, kdyby sis ho podal stejně jako 
před chvílí vlastního bráchu?“ zeptala se Klára.

„Ano,“ přikývl. „Jistě by bylo jednodušší, kdybych si prostě za po-
moci magie přečetl jeho mysl a nejlépe mu pak ještě vymazal vzpo-
mínky na to, že se to vůbec stalo, ale na Martina Řezáče z nějakého 
důvodu nepůsobí prokletí nepoctivých, takže prokazatelně je v něja-
ké míře proti magii odolný. Nemuselo by se mi to podařit. A v tako-
vém případě bych ztratil výhodu, kterou mi momentálně dává to, že 
on ještě neví, že o něm už vím. Ba co hůř, nemusí v tom jet sám, a pak 
bych jen varoval jeho komplice. Pro tuhle chvíli bude rozhodně lepší 
jít na to postaru a držet se od něj dál.“

Obrátil se k odchodu.
„Kam jdeš?“ zastavila ho Klára.
„Spát,“ odpověděl. „Pokud tedy nechceš trochu svojí péče věno-

vat i mně.“
„Ty to tak potřebuješ,“ odsekla.
Jan na chvíli vypadal, že něco řekne, ale pak se mlčky otočil a ode-

šel. Šel vzpřímeně a pevně, ale jeho košilí prosvítala krev a ruka, kte-
rou se na okamžik opřel o stěnu, se chvěla.
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Martin Řezáč seděl na baru v družném hovoru s Leonidem Papasem, 
majitelem hotelu Olympos na ostrově Korfu. Papas jako vášnivý lo-
vec přijel do Jizerských hor na R-safari a  Martin mu pomáhal vy-
řídit potřebné povolenky, zajišťoval pro něj kvalifikovaný doprovod 
a nadháněče a samozřejmě také luxusní ubytování ve střešním apart-
má Lázní. Oplátkou měl mít v Olympu v průběhu roku dveře kdykoli 
otevřené. Minulý víkend Markétě s nadšením ukazoval fotky bílých 
pláží, modře jiskřícího moře a také Papasovy soukromé jachty, a po-
pisoval jí, jaký ráj je tam koncem září bude čekat.

Markéta dokončila druhou sérii písní a napila se vody. Celý večer 
se z pódia dívala na svého šéfa a nedokázala tomu uvěřit. Tenhle milý 
a společenský chlápek, který uměl vyprávět vtipy a popíjet a zpívat do 
ranních hodin, nemohl být ta samá osoba jako chladnokrevný vrah 
ze včerejška. Možná je to dvojník, napadlo ji ne poprvé, možná to 
byla nějaká temná magie.

Jenže o  magii nešlo. Nataniel ji ujistil, že jediný mág na světě 
o ničem neví a nemá ani potuchy, co se to sakra děje, a navíc ještě 
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Nataniela pověřil, aby opatrně zjistil, co je v pozadí. Markéta necho-
vala ani nejmenší touhu být do toho všeho zatažená a  měla pevně 
v úmyslu nepřekročit práh klubu, dokud bude Martin na svobodě, 
ale jak by Natanielovi dokázala říct ne, když ji požádal o  pomoc. 
Mohl jistě Martinovu kancelář prohledat sám, ale kdyby ho chytili, 
vysvětloval by svou přítomnost mnohem hůř než ona a podezření by 
se nedalo vyhnout. Martin zatím nesměl tušit, že jsou mu na stopě. 
Nestačilo jen zlikvidovat pachatele. Kromě mrtvé Mariky šlo konec-
konců i o unesenou Petru a dalších dvacet šest pohřešovaných žen 
jen na Liberecku, a kdo ví, kolik dalších ve zbytku republiky.

„Půjdu si na chvíli lehnout do šatny,“ řekla číšníkovi Jirkovi, který 
jí spolu s  chladnou vodou předal i  lísteček s  pozváním ke stolu od 
japonského obchodníka. „Znáš to, i ženy mají své dny.“

„Jasně, ale v jedenáct máš další výstup, tak to neprošvihni, dneska 
máme plno a většina těch lidí tu je i kvůli tobě.“

„Klid, jen si vezmu brufík a natáhnu se.“
„Své dny?“ z  Natanielova hlasu, který se jí ozval v  hlavě, když 

sestupovala po schodišti do suterénu, znělo pobavení. „Jsi rozená  
špionka.“

„Hlavně že se bavíš,“ pokusila se Markéta o lehký tón, ale od srdce 
jí to nešlo.

„Zvládáš to skvěle,“ zvážněl. „Vedeš si moc dobře, Markét. A ne-
musíš se ničeho bát. Jsem na zahradě za klubem. Když budeš mít 
potíže, budu hned u tebe.“

Markéta si upravila čelenku s kontaktním kouzlem, která udržo-
vala myšlenkové spojení mezi ní a Natanielem. V suterénu odbočila 
doleva do haly pod bývalým bazénem, kde měl Martin prostornou 
a  luxusní kancelář. Zaklepala, ale nikdo se neozval. Vzala za kliku 
a vstoupila.

Místnost se nořila do šera, jen stropními panely z mléčného skla 
dolů dopadalo světlo z baru. Na stěnách z šedého neomítnutého be-
tonu visely obrovské grafiky s motivy českých bankovek od Rudolfa 
Něžného. Stovka s hydrou, dvoustovka s chimérou, pětistovka s oh-
nivákem, tisícovka s gryfem, dvoutisícovka s harpyjí a pětitisícovka 
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s drakem. Radek Rener trval na tom, že významné osobnosti nahradí 
specifika české přírody a krajiny. Na rubu bankovek tak bylo možno 
prohlédnout si Rudou věž, Skleněné skály v Českém ráji nebo pře-
hradu na Černé Nise. Na stěně za pracovním stolem se ke grafikám 
přidávaly plastiky mincí. Na zemi ležel koberec s  oblíbeným moti-
vem magických run. Markéta dobře věděla, že tenhle na rozdíl od 
levných napodobenin pracuje se skutečnými symboly. Sedací sou-
prava kolem konferenčního stolku byla vyrobená ze dřeva fojteckých 
tisů rostoucích pod Dračí skálou a nohy stolku zdobily pravé hydří 
drápy. Sklo karafy na stole zdařile napodobovalo materiál stěn Rudé 
věže a zevnitř prosvítala whisky obohacená o snítku svatojakubských 
bylin. Magické a mytické originály byly zkrátka známkou společen-
ského statusu.

Markéta se přesunula k pracovnímu stolu a rychle listovala slož-
kami papírů. Nic zvláštního – faktury, korespondence, dodací listy, 
smlouvy a avíza. A nějaké letáky a katalogy. Nabídka ložního prádla, 
kvalitního pití a svítidel, nové modely mercedesu, kterým Martin jez-
dil, zbraně a ochrana proti renerovkám. Markéta postupně otevřela 
všechny šuplíky a pak prověřila i malou kartotéku. Nikde nic zvlášt-
ního.

Posadila se do Martinova pracovního křesla, zaklonila hlavu a za-
vřela oči.

„Nic tu není,“ sdělila Natanielovi.
„Zkus pustit počítač,“ řekl.
„Musím být za deset minut na jevišti,“ odmítla. „Na to nemám 

čas, i kdybych znala Martinovo heslo.“
„Markét, prosím tě.“
„Tak jo,“ povzdechla si a natáhla se po notebooku.
Pohledem znovu zavadila o reklamy. Z hromádky vykukoval lesk-

lý list a  na něm se usmívala pohledná mladá žena. Vypadala jako 
Petra. Markéta leták vytáhla. Nebyla to Petra, jen se jí to zdálo, ale 
na listu byla vyfocená celá řada žen – v kostýmku jako obchodni-
ce, v šatech jako tanečnice, s dítětem v náruči jako učitelka, v bílém 
plášti jako zdravotnice.
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„Hezky česky?“ přečetla název firmy.
„Máš něco?“
„Asi ne, je to jen nějaká pracovní agentura,“ zavrtěla hlavou 

Markéta. „Zprostředkovávají Čechům pracovní místa v zahraničí.“
„Takových firem je spousta,“ souhlasil Nataniel. „O  naše lidi je 

v zahraničí velký zájem.“
„To já jen, že na tom letáku jsou samý mladý a hezký holky,“ řek-

la Markéta a chtěla papír vrátit mezi ostatní, když si všimla nápisu 
v dolním pravém rohu.

„12. 9. 2025 nábor v Mladé Boleslavi. Konkurz se koná od 16.00 
v kulturním sále Škoda auto.“

Dnes bylo čtrnáctého, Mariku zavraždili třináctého. Markéta si 
vybavila, že děvče říkalo něco o konkurzu a agentuře. Pokud přije-
la do Liberce třináctého, pak bylo dost dobře možné, že dvanáctého 
byla na konkurzu. Mohlo to mít souvislost?

„Byla z Mladé Boleslavi,“ potvrdil jí Nataniel. „To bude ono. Vyfoť 
ten leták a zmiz odtamtud. Tohle nám zatím stačí.“

Markéta vytáhla telefon a vyfotila obě strany letáku. Urovnala věci 
na stole na své místo a zasunula kancelářskou židli. Pak vyrazila ke 
dveřím, ale když je chtěla otevřít, uslyšela v chodbě hlasy. Dva muži, 
smáli se. A jeden z nich byl nepochybně Martin.

„Co teď?“
„Schovej se!“
„Ty ses zbláznil! Budou mě hledat! Za chvilku mi začíná vystou-

pení!“
„Markéto, schovej se!“
Rozhlédla se kolem sebe. Moc míst, kam se skrýt, se nenabíze-

lo. Leda skrčit se za pohovku nebo vlézt pod stůl. Představila si, jak 
ji Martin tahá zpoza sofa, a udělalo se jí zle. To by mu nevysvětlila. 
Místo toho si pohodlně sedla na gauč, nalila si do sklenice s tlustým 
dnem jeho speciální whisky, překřížila nohy v lodičkách na vysokých 
podpatcích a upravila si dekolt. Právě včas.

Dveře se otevřely a  do kanceláře vstoupili Martin a  Leonides 
Papas.
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„Markétko?“
„Martine? Já…“ Markéta jakoby v  rozpacích sklopila oči a  pak 

k němu zrak zase pozvedla, na tvářích ruměnec. „Promiň, že jsem ti 
sem vlezla, ale hrozně mě bolí hlava a říkala jsem si, že tohle by mě 
mohlo zachránit.“

Výmluvně pozvedla sklenku s pitím.
„Zeptala bych se tě, ale bavil ses s přítelem, tak jsem… prostě pro-

miň.“
Martin se k  její obrovské úlevě rozesmál a  obrátil se ke svému 

partnerovi.
„Kočička chodí na mlíčko,“ řekl a podal Markétě ruku, aby jí po-

mohl vstát. „Seznamte se. To je naše nejlepší a nejkrásnější zpěvačka 
Markéta Šancová. Leonides Papas je můj dobrý přítel a jeden z nej- 
úspěšnějších lovců renerovek.“

„Těší mě, pane Papasi,“ usmála se Markéta.
„I mě,“ odpověděl. „Slyšet vás zpívat řadím na druhé místo sezna-

mu svých nejkrásnějších zážitků.“
Jeho čeština měla rezervy, ale bylo mu dobře rozumět.
„Na druhé?“ opakovala s úsměvem.
„První místo nepochybně bude patřit večeru strávenému ve vaší 

společnosti,“ dodal.
Markéta se zvonivě zasmála. Cokoli bylo lepší než zůstat o samotě 

s Martinem.
„Za chvilku mi začíná výstup, ale pak se k vám ráda připojím,“ 

řekla.
Rychle vypila dávku lihoviny ve své sklence. Pozvedla ji směrem 

k Martinovi a usmála se na něj, neslyšně vyslovila díky a poslala mu 
vzdušný polibek. Pak tím nejsvůdnějším krokem, který nechal pěkně 
vyniknout zadečku obtaženému v červených šatech a dlouhému roz-
parku vzadu, zamířila ke dveřím.

Nikdo ji nezastavil.

*
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„Práce v zahraničí nabízí možnost zajímavého výdělku, zlepšení v ci-
zím jazyce a získání cenných profesních i osobních zkušeností. Jak 
ji ale najít? A jaké administrativní záležitosti musíte vyřešit před od-
jezdem do cizí země? Agentura Hezky česky zajištuje práce a brigády 
v zahraničí, poskytuje pracovní programy i personální servis…“

Nataniel nadvakrát přeložil fotokopii letáku, kterou v Martinově 
kanceláři pořídila Markéta, a schoval ji do peněženky.

Už si zjistil, že konkurzy agentury jsou otevřené všem a  Martin 
Řezáč je jediný jednatel a  společník. Společnost Hezky česky byla 
papírově úplně čistá a  klienti její činnost hodnotili velmi dobře. 
Nataniel osobně mluvil s řadou lidí, kterým práci opravdu zprostřed-
kovali, a  nikdo nešetřil chválou. Přesto to byla zatím jediná stopa 
a  museli se na ni podívat blíž. Potřebovali někoho uvnitř. Ideálně 
mladou a hezkou ženu.

Uvažoval, jestli nemá zajít za Janem a povědět mu, co zatím zjistil, 
ale vlastně mu neměl co hlásit. Že je do toho zapletený Řezáč, už 
věděli, a že je situace vážná, také. Pokud se provalí, že někdo v Česku 
beztrestně páchá zločiny, mohl nastat jeden ze dvou možných scé-
nářů. Pokud Jan potíže s erpépéčky nepřizná, bude považovaný za 
jasného viníka, protože jedině jeho prokletí nepoctivých neomezuje. 
Když ale potíže s prokletím připustí, jako by otevřel dveře do Česka 
všem nepřátelům. Oslabí ho to a bude čelit mezinárodnímu nátlaku 
v situaci, kdy přesně neví, co se vlastně děje a jestli to všechno není 
jen špička ledovce.

Nataniel přemýšlel i o tom, že osloví tajnou službu, aby se na to 
podívala, ale pak to zavrhl. Poslat do agentury Hezky česky zkuše-
nou agentku dávalo dobrý smysl, ale kdyby to tak Jan chtěl, nežádal 
by ho, aby se tomu věnoval potají a osobně. Pořád ještě platilo, že tři 
dokážou zachovat tajemství, jen když jsou dva z nich mrtví. Už to vě-
dělo moc lidí – on sám, Jan, Markéta, Klára, Elen. A to bylo ohledně 
takhle výbušné informace kritické množství. Nadto Markéta už pro-
kázala, že si umí poradit, a Martin Řezáč pro ni zjevně měl takovou 
slabost, že by jí nejspíš neublížil, ani kdyby ji chytil přímo při činu.

Nataniel odehnal všechny pochybnosti a  vystoupil z  auta. Za 
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minutu už stál u vchodu do paláce Nisa, který shlížel na Soukenné 
náměstí. Byla to stará vysoká budova s  výraznou korunní římsou 
obložená nahrubo otesanými kvádry liberecké žuly. Markéta bydlela 
v třípokojovém bytě v osmém patře s výhledem na palác Dunaj, dal-
ší výstavní budovu z počátku dvacátého století. Otevřela mu v přilé-
havých kalhotách a jemně růžové halence. Světlé vlasy měla stažené 
do jednoduchého ohonu a kromě lesku na rty nebyla nalíčená.

„Ahoj,“ uvítala ho. „Nečekala jsem, že se tu ukážeš. Je tu Klára.“
„Musím s tebou mluvit,“ řekl. „Něco potřebuju.“
„Tak pojď dál,“ vpustila ho do bytu.
Obývací pokoj byl zařízený v lehkých pastelových tónech, na zemi 

ležel světle zelený koberec s  vysokým vlasem a  zdi zdobila tapeta 
s výrazným květinovým vzorem. Všechno bylo svěží, uklidňující a tak 
nějak typicky ženské. Ze dvou hrnečků zdobených pomněnkami na 
stole stoupala pára. Natanielovi se kdoví proč vybavila Janova slova 
o tom, že pomněnky znamenají smrt.

„Dáš si taky čaj?“ zeptala se Markéta, když se posadil na pohovku 
vedle Kláry.

„Hm,“ přikývl.
Snažil se nevnímat Klářinu vůni – heřmánkovou a čistou, a zvlně-

né prameny vlasů, které jí splývaly po ramenou.
„Byl jsi za ním?“ zeptala se Klára, zatímco Markéta v kuchyni dá-

vala vařit vodu a chystala nějaké občerstvení.
„Ne.“
„Nevypadá dobře,“ poznamenala Klára. „Včera večer… Vymítání 

pro něj nikdy není příjemné, ale vždycky to nějak se ctí zvládne. 
Jenže včera večer jsem měla pocit, že je na pokraji sil. Snad poprvé 
jsem se bála, že by to mohlo dopadnout špatně. Bere to hodně vážně 
a je ochotný zajít až na samý okraj, aby zjistil, co přesně se děje a kam 
až to sahá. Jednou taky nemusí z té své laboratoře vyjít ven.“

„Děsí to i mě,“ přiznal Nataniel. „Magie je temná a hluboká a on 
jediný ji dokáže nějak usměrnit. Jestli se mu vymyká z rukou, měli 
bychom se bát všichni.“

„Už jsi něco zjistil?“ zeptala se Klára.
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„Nic moc, proto jsem tady. Potřebuju Markétu přemluvit, aby šla 
na nábor té agentury.“

„Markétu?“
„Bude v pohodě. Neboj se.“
„O to nejde,“ řekla Klára. „Copak nevíš, že Martin má pro Markétu 

slabost? I když Maki na nábor půjde, nikdy ji nevezmou. Nedovolí jí 
odejít z klubu. Ji si nevyberou, na to můžeš vzít jed. Nehledě na to, že 
by si Martin taky mohl začít klást otázku, proč chce Markéta vlastně 
odejít.“

Tohle Natanielovi vůbec nedošlo. Vztah Markéty a  Řezáče na- 
opak považoval za výhodu, ale Klára měla pravdu. Martin Řezáč si 
Markétu v klubu hýčkal jako vzácnou orchidej, a nejen pro její pěvec-
ké kvality. Jezdila s ním na prodloužené víkendy vyplněné sexuálními 
hrátkami a dostávala od něj drahé dárky a květiny. I když byl Řezáč 
sukničkář, Markéta mezi jeho milenkami, pravidelnými i nahodilý-
mi, zastávala významné místo. Možná dokonce nenahraditelné.

Mezi lopatkami mu spočinula Klářina dlaň.
„Půjdu tam já,“ nabídla se tiše.
„Kláro…“ nadechl se k protestu.
„Tohle není bouřka, která se rychle přežene. Musíme zjistit, co se 

děje, za každou cenu. Než bude pozdě.“
Natanielovi se to vůbec nelíbilo, a přece byla Klára dobrá volba. 

Když už nic jiného, měla ochrannou kletbu, která od ní odháněla 
všechny bestie. Žila celé roky v těsném sepětí s magií, čelila Radku 
Renerovi a bylo v ní jakési tvrdé jádro, které zaručovalo, že se jen tak 
nezlomí.

*

Liberecká knihovna se nacházela na místě židovské synagogy vy-
pálené nacisty v  průběhu Křišťálové noci. Při její výstavbě na to 
nezapomněli a židovskou modlitebnu v podobě poloviny Davidovy 
hvězdy začlenili do budovy. Po jejím obvodu se vinul verš z tóry vy-
tesaný do kamene a zničenou synagogu připomínal také její obrys 
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v dlažbě malého náměstí před knihovnou i uvnitř ní. Kdysi to nazva-
li Stavbou smíření. To ještě netušili, že smíření nebude mít dlouhé-
ho trvání. Na přelomu tisíciletí, když knihovnu slavnostně otevírali, 
nikdo nepředpokládal, že po Křišťálové noci přijde Purpurová.

Budova stála ve svahu a  její do půloblouku klenutá střecha při-
pomínala stránku otevřené knihy. Jednotlivá patra knihovny, plující 
v prostoru jako paluby, nabízela průhledy na město a okolní přírodu, 
které člověka dokázaly úplně vtáhnout, zejména dech beroucí výhled 
na ještědský hřeben. Průčelí tvořila mediální stěna, na které právě 
běžela reklama agentury Hezky česky s informací o dnešním náboru.

Klára se zastavila před vchodem a upravila si čelenku ve vlasech. 
Pak z malé fialové kabelky vytáhla lahvičku se sledovacím lektvarem. 
Odzátkovala ji a snažila se nevnímat koncentrovaný pach rybiny.

„Až do dna,“ pozvedla ji k předstíranému přípitku.
„Na zdraví,“ odpověděl jí Nataniel, který seděl v autě v podzem-

ních garážích knihovny, a vypil svoji.
Lektvar fungoval dokonale. Trvalo to sotva deset vteřin, a mezi ní 

a Natanielem se natáhla neviditelná struna. Věděla úplně přesně, jak 
daleko a jakým směrem od ní se nachází. Jako by získala nový smysl, 
nějaký druh sonaru.

„Mám tě,“ ujistil ji jeho hlas v mysli, že na tom je stejně jako ona.
„Tak já jdu na to,“ sdělila mu v myšlenkách.
Vstoupila do rozlehlého vestibulu, a  zatímco si rozepínala sako 

a  uvolňovala šátek u  krku, rozhlížela se. Rozhodně nepřišla sama. 
Zájemců se ve vestibulu hromadilo několik desítek. Mezi nimi se 
proplétaly čtyři hostesky, přidělovaly jim pořadová čísla a  rozdělo-
valy je do dvou skupin. Členové té větší neměli na první pohled nic 
společného, ale druhou skupinku tvořily jen mladé a pohledné ženy.

„Dobrý den,“ oslovila Kláru jedna z hostesek. „Přišla jste na ná-
bor agentury Hezky česky?“

„Ano,“ přikývla Klára.
„To je vaše pořadové číslo,“ podala jí dívka lísteček s  číslicí 27 

a  ukázala na menší skupinku zájemců. „Pohovor bude probíhat 
v malém sále ve třetím patře.“
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„Děkuji,“ vzala si Klára lísteček a přešla ke své skupině.
„Tak to vypadá, že jsem prošla přes první síto,“ oznámila 

Natanielovi v myšlenkách a vylíčila mu, co vidí.
Trvalo další hodinu, než se dostala do sálu a posadila se na židli 

proti dvěma mužům a  jedné ženě. Martina Řezáče znala, druhého 
muže jí představili jako koordinačního pracovníka Filipa Kučeru 
a postarší šedovlasou ženu jako lékařku Renatu Šiklovou. Ptali se jí 
na vzdělání, rodinu, vztahy, jazykovou vybavenost a  její představy. 
Řezáč v  ní sice poznal Markétinu známou a  letmo ho zajímaly její 
důvody pro odjezd do zahraničí, ale odpověď, že jí Markéta tak často 
vypráví o svých dovolených u moře, až ji zlákala, mu úplně stačila. 
Pohovor se zdál být korektní a věcný, a Klára už si začínala myslet, že 
jsou se svým podezřením úplně mimo, když ji na závěr požádali, aby 
podstoupila krátkou zdravotní prohlídku k ověření kondice a fyzic-
kých předpokladů pro práci. Souhlasila, ale když ji doktorka Šiklová 
odvedla do vedlejší menší místnosti s obrovským lesklým zrcadlem, 
gynekologickým křeslem a  dalšími přístroji a  požádala ji, aby se 
svlékla, trochu zpanikařila.

„Je to to, co si myslím?“ obrátila se v myšlenkách na Nataniela.
„Chtějí si tě prohlédnout,“ souhlasil.
„Svlékněte se prosím a postavte se na váhu,“ požádala ji lékařka.
Váha stála přímo před zrcadlem, za nímž nepochybně seděli 

Martin Řezáč a  jeho kumpán. Klára se obrnila, vstřícně se usmála 
a poslechla. Zažila v životě horší věci než nechat se okukovat dvěma 
perverzáky.

„Váha 61 kilogramů, výška 172 centimetrů,“ zaznamenala si lé-
kařka, vyzvala ji, aby otevřela ústa, a  pokračovala. „Zuby zdravé, 
udržované. Fototyp dva. Zjizvení pokožky nenalezeno.“

„Trpíte následky nějakého zranění?“ vyptávala se a  ukázala 
Kláře na gynekologické křeslo, otočené opět jediným správným  
směrem.

„Ne, o ničem nevím,“ popřela Klára jakékoli potíže a diskrétně po-
mlčela o Renerově prokletí.

„Sexuální život zahájen,“ sdělila nahlas lékařka, když ji vyšetřila, 



~ 41 ~

Tisíciletý démon

a Klára mohla jen hádat, zda se z prohlídky pořizuje zvukový záznam, 
nebo jde o informace pro oba přihlížející. „Těhotenství a porod?“

„Ne, nikdy.“
„Výborně,“ usmála se lékařka.
Vyšetřila ji poslechem i  pohmatem, vyzkoušela její zrak a  sluch 

a závěrem jí odebrala krev. Pak jí dovolila opět se obléct a vrátit se 
do sálu.

„Slečna Keltnerová splňuje zdravotní požadavky na prémiové po-
zice,“ sdělila Řezáčovi.

„Máte velké štěstí, slečno,“ usmál se na ni Řezáč. „Pro našeho 
zahraničního klienta sháníme do nového stylového podniku blízko 
Londýna obsluhu. Klademe velmi vysoké nároky na vzhled, vystu-
pování a  vzdělání, a  oplátkou nabízíme nadstandardní podmínky. 
Platové i pracovní. Vy byste se nám hodila.“

„O jakou práci přesně jde?“ zeptala se Klára opatrně.
Musela hrát obezřetnou, i když právě na tohle s Natanielem cílili.
„Nemusíte mít nejmenší obavy, všechno je stoprocentně legální. 

Je to pozice společnice, která klienty provází večerem a dohlíží, aby 
jejich čas strávený v  zařízení byl co nejpříjemnější. Vaším úkolem 
bude obsluhovat u stolu, účastnit se společenských her, vést konver-
zaci, tančit, usmívat se.“

„A poskytovat sex,“ dodala Klára ostře.
„To v žádném případě, slečno Keltnerová,“ ohradil se Řezáč. „To 

součástí pracovní smlouvy opravdu není. Klidně si ji prostudujte. 
Jakýkoli intimní kontakt s klienty je naopak výslovně zakázán a je de-
finován jako závažné porušení pracovní etiky. Mám-li být upřímný, 
nejste daleko od pravdy, když máte podezření, že klienti by vám měli 
svým způsobem propadnout, ale filozofie vašeho budoucího zaměst-
navatele je jiná. Naplnění touhy bude klientům odepřeno. Čím více 
jim bude personál skutečnou intimitu odpírat, tím častěji se budou 
vracet a zkoušet zákaz prolomit.“

Podal jí složku papírů.
„To nemůže fungovat,“ mínila Klára, namátkou smlouvu prolisto-

vala a chvíli v šoku zírala na astronomickou částku svého platu.
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„U personálu jiné třídy ne, ale v případě dívek a žen z Česka na to 
můžete vzít jed.“

„Z Česka?“
„Požehnání prosperity,“ připomněl. „Když budete ve své práci 

chtít být dobrá, dosáhnete všeho.“
„Není tu vyplněné jméno zaměstnavatele ani místo výkonu prá-

ce,“ upozornila na neúplnost smlouvy.
„Je to zatím obchodní tajemství,“ pokrčil rameny Řezáč. „Náš 

klient si nepřeje, aby se na veřejnost dostalo cokoli o jeho plánech, 
proto je obsah smlouvy řekněme volnější. Jakmile podnik otevře, 
smlouvu upravíme.“

Klára mlčela.
„Nenaléhám na vás, slečno,“ promluvil znovu Řezáč. „Prostudujte 

si v klidu smlouvu, a když budete o naši nabídku stát, sbalte si nej-
nutnější věci a přijďte večer v sedm do klubu Lázně. Odtamtud bude 
odjíždět auto na letiště. Nic moc nebudete potřebovat, váš zaměst-
navatel vám poskytne ubytování, vybavení, oděv, lékařskou péči. Je 
to jen na vás, ale takováhle příležitost se nenabízí každý den.“

Klára se nejistě podívala na smlouvu a pak na něj.
„Na jak dlouho by to bylo?“
„Na šest měsíců, ale pokud se osvědčíte a budete mít zájem o pro-

dloužení, nic mu nebude bránit.“
„Tak dobře,“ přikývla. „Já si to rozmyslím, ale je to hodně narych-

lo.“
„Plat tomu odpovídá,“ upozornil ji. „Jak už jsem řekl, je to jen na 

vás. Nikdo vás nenutí, ale zítra tahle nabídka už platit nebude.“
Rozloučili se jako slušňáci podáním ruky a  úsměvem, a  přece 

Klára měla nutkání třít si ruku o sukni, jako by jí na ní ulpělo něco 
hnusného. Martina Řezáče vždycky považovala za slizkého holkaře, 
vyhýbala se mu, co to šlo, a Markétin zájem o něj nechápala, ale teď 
v něm bylo navíc něco děsivého. Snažila se sama sebe přesvědčit, že 
si to jen namlouvá, protože ví o vraždě z minulého týdne, ale nebyla 
si jistá. Řezáč určitě lhal. Měla pro něj cenu masa na pultě.

Nataniel ji vyzvedl na zastávce u radnice a dovezl domů. Uvařila 
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jim čaj a  posadila se vedle něj na pohovku. Jeho rozložitá ramena 
a pevné tělo ji uklidňovalo. Byl to přesně ten typ chlapa, o kterého se 
ženská může opřít a jemuž se s klidem svěří do ochrany. Rozhodný, 
schopný a silný.

Zalétla pohledem k jeho tváři. Tmavé vlasy měl krátce zastřižené 
kolem uší a na krku, ale delší prameny mu padaly do očí. Měl doko-
nalý profil a na tváři lehký stín strniště. Soustředil se na text smlouvy 
a Kláru přepadla lákavá představa, jaké by to bylo vyrušit ho a pře-
nést sílu jeho vůle a mysli k úplně jiným věcem. Vnitřně se chvěla, 
když si představila, že jeho soustředění by se napjalo k ní. K jejímu 
tělu, k věcem, které by s ní mohl dělat. Kdyby byl s ní, nechal by se jí 
pohltit úplně, o tom nepochybovala ani na okamžik. Byla by pro něj 
středem i koncem vesmíru. Kdyby ji políbil, nic jiného než ten poli-
bek by nevnímal. Mohl by stát na rozžhaveném uhlí a cítil by jen její 
rty. Mohl by umírat, ale její jazyk by pro něj byl vším.

Jako by její pohled vycítil, odtrhl zrak od pracovní smlouvy a po-
díval se na ni. Rychle sklopila oči, ale i  tak bylo pozdě. Naklonil 
se k ní. Jeho pevná dlaň jí spočinula na tváři a pozvedla ji k němu. 
Věděla, že ji nepolíbí, nikdy by nezneužil její slabosti, ale nabízel 
se jí. Neodolatelně a sebejistě. Stačilo, aby si vzala, po čem toužila. 
Odtáhla se a v rozpacích se napila čaje.

Nic neřekl a věnoval se zase smlouvě.
„Je to k něčemu?“ zajímala se.
„Spíš ne,“ odpověděl. „Je to jen zástěrka, jako celá ta firma.“
„Zástěrka čeho?“
„Chtěli tě vidět nahou, dělali gynekologické vyšetření,“ připo-

mněl. „Hledají prostitutky.“
„To je nesmysl. Proč by na to šli tak komplikovaně?“ zavrtěla hla-

vou. „Určitě by našli i holky, které to za ty prachy budou dělat dobro-
volně. Nemuseli by unášet ženy z Česka a lhát jim. Sehnat prostitut-
ku nemůže být tak komplikované.“

Nataniel se zamyslel.
„Podle mě jde právě o  původ,“ řekl potom pomalu. „Někdo má 

zájem o holky z Čech. Ne o obyčejné děvky, ale luxusní společnice, 


