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M˘m netefiím a synovcÛm: Craigovi, Emily, 
Dannymu, Ellie, Gabrielovi, Lori, Annû, Mikeymu,

Kaitlyn, Gretû, Fosterovi a dûÈátku, 
které teprve dostane jméno. Doufám, 

Ïe aÏ vyrostete, bude vás ãtení bavit stejnû 
jako va‰eho str˘ãka. 
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Podûkování

Velice rád bych podûkoval spoustû lidí za jejich
neutuchající podporu, povzbuzování a trpûlivost
s mou osobou. Jsou to: June a Joy Williamsovi
z Buzz Multimedia, editorka Jen, agentka Jen
a dal‰í pfiíslu‰nice nûÏného pohlaví jménem Jen,
které jsem vynechal, lidé na e-mailovém sezna-
mu McAnallyho, obyvatelé útulku Beta-Foo,
umûlci (v‰eho druhu), ktefií se mnou spolupraco-
vali a inspirovali mû. A koneãnû v‰ichni kritici,
ktefií hodnotili mé práce. Dokonce i ty nejhor‰í
kritiky byly uÏiteãné. Jsem vám v‰em zavázán, Ïe
jste si na‰li ãas.

Musím se také zmínit o své rodinû a její pod-
pofie (nebo pfiinejmen‰ím trpûlivosti). Usadil jsem
se v Independence a v‰ichni z rodiny dûlají tolik
vûcí, Ïe je tady ani nemÛÏu vypsat. Ale chci vám
v‰em podûkovat za lásku a nad‰ení. Jsem ‰Èastn˘
ãlovûk. 

Shannon a JJ si jako vÏdy zaslouÏí zvlá‰tní
zmínku. Îijí tady a zaslouÏí si to. Stejnû jako ná‰
bi‰onek Frost, díky nûmuÏ mi pfii psaní nikdy ne-
zmrznou nohy. 
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Kapitola první

Budova byla v plamenech, ale nebylo to mojí vi-
nou.

Hnal jsem se chodbou k hlavním dvefiím staré
opu‰tûné ‰koly na jihozápadním pfiedmûstí Chi-
caga. KdyÏ jsem zah˘bal za roh, podráÏky bot se
mi smekaly na dlaÏbû. Do pra‰né chodby proni-
kalo svûtlo ze vzdálené pouliãní lampy a ve dve-
fiích tfiíd se choulily potmû‰ilé stíny. 

V náruãi jsem vlekl krásnû vyfiezávanou dfievû-
nou truhlu velikosti ko‰e na prádlo a pod její tí-
hou mû palãivû bolela ramena. Do kaÏdého mû uÏ
nûkdy stfielili a palãivost rychle pfiecházela v kru-
tû bolestivé bodání. Ta zatracená truhla byla tûÏ-
ká sama o sobû, a navíc nebyla prázdná.

Uvnitfi byl chumel u‰at˘ch, ‰edoãern˘ch ‰tûÀat,
která kÀuãela, jak létala z rohu do rohu. Jedno ze
‰tûÀat, které si uÏ pfii nûjakém ‰tûnûãím dobro-
druÏství staãilo natrhnout ucho, bylo stateãnûj‰í,
nebo naopak hloupûj‰í, neÏ jeho kolegové. Drá-
palo se ven tak dlouho, dokud packami nenad-
zvedlo víko, a teì úpûnlivû po‰tûkávalo, kÀuãelo
a upíralo veliké ãerné oãi nûkam za mû.

Zrychlil jsem a mÛj ãern˘ koÏen˘ kabát mû
pleskal do kolen. V okamÏiku, kdy jsem usly‰el
‰ustûní a svi‰tûní, jsem prudce uhnul doleva. Ko-
lem mû prolétla koule nûjaké odpornû páchnou-
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cí hmoty, obklopená Ïlutobíl˘m plamenem. Do-
padla pár metrÛ mimo a po explozi po ní zÛstala
kaluÏ nenasytného ohnû. 

SnaÏil jsem se jí vyhnout, ale moje boty byly
podle v‰eho urãené jenom k chÛzi, ne ke sprintu
po zaprá‰en˘ch dlaÏdicích. PodráÏky podklouzly
a já se porouãel na zem. Kontroloval jsem pád
aspoÀ do té míry, Ïe jsem klouzal zády k plame-
nÛm. Chvilku mi bylo horko, ale ochranná kouz-
la, kter˘mi jsem plá‰È opfiedl, mû ochránila pfied
popáleninami.

Proti mnû vylétla dal‰í prskající plamenná kou-
le a já jen tak tak uhnul. Ta hmota se na v‰echno
lepila jako napalm a hofiela nadpfiirozen˘m Ïá-
rem. V temn˘ch chodbách za mnou uÏ spálila na
‰kváru tucet plechov˘ch skfiínûk. 

Bfieãka mû trefila do levé lopatky, sklouzla po
ochrann˘ch kouzlech plá‰tû a rozcákla se na stûnû.
Mimodûk jsem sebou trhnul, ztratil rovnováhu
a pustil víko truhly. Tlustá ‰tûÀata se vysypala na
podlahu a Ïalostn˘m kÀuãením volala o pomoc. 

Ohlédl jsem se.
StráÏní démoni vyhlíÏeli jako morbidní purpu-

roví ‰impanzi s párem ãern˘ch havraních kfiídel
na zádech. Tûmhle tfiem se nûjak podafiilo unik-
nout z m˘ch peãlivû spfieden˘ch ochromujících
kouzel a byli mi v patách. Za vydatné pomoci kfií-
del se za mnou hnali dlouh˘mi skoky. 

Jeden z nich si právû sáhl mezi kfiivé nohy a…
Nebudu zabíhat do detailÛ, ale prostû vytáhl
munici, kterou s oblibou a úspûchem pouÏívají

Jim Butcher / Oko zla10

Butcher 6 - zlom  1.9.1956 10:02  Stránka 10



primáti v zoologick˘ch zahradách. Opiãí démon ji
po mnû mr‰til se ‰tûbetav˘m zavfie‰tûním a hrou-
da za letu vzplála. Musel jsem uhnout, aby mû to
zápalné lejno netrefilo do nosu. 

Nahrnul jsem ‰tûÀata zpátky do truhly a po-
kraãoval v úprku. Opiãí démoni se rozvfie‰tûli.

KÀuãivé ‰tûkání mû pfiimûlo, abych se ohlédl.
·tûnû s natrÏen˘m uchem stálo pevnû rozkroãe-
né na nejist˘ch tlapkách a neústupnû ‰tûkalo na
blíÏící se démonické ‰impanze. 

„Zatracenû,“ zaklel jsem a udûlal jsem ãelem
vzad. První opiãák se fiítil pfiímo na ‰tûnû. Jako
správn˘ fotbalista jsem ve skluzu nakopl démona
pfiesnû do ‰piãky nosu. Nejsem nijak zvlá‰È ro-
bustnû stavûn˘, ale jsem nejmíÀ o hlavu vy‰‰í neÏ
sto osmdesát centimetrÛ a rozhodnû nejsem leh-
ká váha. Démon zavfie‰tûl a odlétl. Narazil do ple-
chové skfiíÀky a zanechal v ní nûkolik centimetrÛ
hlubokou jamku.

„Psisko jedno pitom˘,“ zamumlal jsem a sebral
‰tûnû. „Právû proto mám koãku.“ ·tûnû dál zufiivû
‰tûkalo. Bez okolkÛ jsem ho vrazil do truhly, vy-
hnul se dvûma planoucím hroudám a pofiádnû se
rozka‰lal, protoÏe bûhem mého ústupu se budova
zaãala plnit koufiem. Záfie za m˘mi zády byla stále
intenzivnûj‰í. Planoucí stfiely démonÛ se zakuso-
valy do star˘ch stûn a stropních konstrukcí a oheÀ
se s potmû‰ilou radostí ‰ífiil budovou. 

Hnal jsem se ke vchodov˘m dvefiím. Bokem
jsem vrazil do kliky a prolétl jimi bez znatelného
zpomalení. 
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Najednou mi na záda dopadlo nûco tûÏkého
a zaãalo mû to zufiivû tahat za vlasy. Opiãí démon
mû hryzal do krku a do ucha. Bolelo to. Zatoãil
jsem se, abych ho shodil, ale drÏel se dobfie. Pfii-
tom jsem ale zahlédl druhého démona, kter˘ se
mi hnal po obliãeji. Musel jsem se sklonit, abych
se mu vyhnul. 

Pustil jsem truhlu a hrábl po démonovi na zá-
dech. Zavfie‰tûl a kousl mû do ruky. Vztekle jsem
se otoãil a v‰í silou narazil zády do stûny. Opiãák
tuhle taktiku zfiejmû dobfie znal. V posledním oka-
mÏiku sklouzl z ramen a já se pra‰til t˘lem o ple-
chovou skfiíÀku. 

Na okamÏik mû oslepily mÏitky pfied oãima.
KdyÏ jsem zase prohlédl, uvidûl jsem dva démo-
ny, jak se hrnou k truhle se ‰tûÀaty. Oba na ni
metali planoucí lejna a truhla uÏ byla v plame-
nech. 

Strhl jsem ze stûny star˘ hasicí pfiístroj. Opiãák,
kter˘ mi spadl ze zad, znovu útoãil. Uzemnil jsem
ho ranou hasicím pfiístrojem do nosu, otoãil jsem
pfiístroj a pokropil truhlu bíl˘m oblakem hasicí-
ho prá‰ku. Plameny uhasly a zbytek obsahu jsem
vyprázdnil do tváfií dvou posledních démonÛ. Vy-
tvofiil jsem si tak hust˘ prachov˘ oblak. 

Pod jeho pfiíkrovem jsem popadl truhlu, pro-
vlekl ji dvefimi a zabouchl za sebou. 

Ozvalo se nûkolik bouchnutí do dvefií a pak uÏ
bylo ticho.

Cel˘ zad˘chan˘ jsem se podíval na truhlu
s kÀuãícími ‰tûÀaty. Zpod víka a bílého povlaku
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hasicího prá‰ku na mû vykukovaly oãi a vlhké
ãerné ãumáky. 

„Zaracenû,“ zafunûl jsem. „Máte ‰tûstí, pacholci,
Ïe vás bratr Wang tak hroznû chce. Kdyby nebyl
zaplatil polovinu napfied, byl bych já v té truhle
a vy byste mû nesli.“ 

Chumel ocáskÛ se dychtivû zavrtûl. 
„Pitomí psi,“ zavrãel jsem. Znovu jsem zvedl

truhlu do náruãe a vydal se ke ‰kolnímu parko-
vi‰ti. 

Byl jsem asi v polovinû cesty, kdyÏ nûco vyrva-
lo kovové vstupní dvefie smûrem dovnitfi, proti
smûru otáãení závûsÛ. Z budovy se ozval duniv˘
fiev a ven se vyvalil opiãí démon ve vylep‰ené ver-
zi King Konga. 

Mûl purpurovou barvu. A kfiídla. A vypadal
opravdu nabrou‰enû. Byl nejmíÀ dva a pÛl met-
ru vysok˘ a musel váÏit pûtkrát tolik, co já. Dva
opiãáci nalétli pfiímo na King Konga a jeho obfií
tûlo je pfii nárazu jednodu‰e pohltilo. King Kong
pfiibral dal‰ích tfiicet kilo a trochu zmohutnûl.
Mûl tedy blíÏ k opiãímu Voltronovi neÏ ke King
Kongovi. Ostatním stráÏn˘m démonÛm se
tímhle kombinaãním manévrem podafiilo unik-
nout mému kouzlu, spojili svoji energii do jedi-
ného tûla a díky vût‰í síle a hustotû zpfietrhali
má pouta. 

Kongtron roztáhl kfiídla o rozpûtí malého leta-
dla a skoãil po mnû s naprosto nepfiimûfienou dáv-
kou elegance. Jako profesionální detektiv a ãaro-
dûj jsem uÏ nejednou vidûl slintající bestie. A za
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ta léta jsem si vypracoval úspû‰n˘ a velice úãinn˘
postup, jak se vypofiádat s velik˘mi a odporn˘mi
netvory. 

Utéct. Monty Python by to nevymyslel líp. 
K parkovi‰ti a Modrému broukovi, mému sta-

rému, otluãenému volkswagenu, to bylo nûja-
k˘ch tfiicet metrÛ. KdyÏ mám vhodnou motivaci,
dovedu bûhat opravdu rychle. 

Kongtron zafival. To mû hodnû motivovalo. 
Ozvala se men‰í detonace a záblesk rudého

svûtla na okamÏik pohltil svit nejbliÏ‰ích stoÏárÛ
pouliãního osvûtlení. Dal‰í meteor dopadl jen pár
metrÛ ode mû a vybuchl jako dûlová koule.
V chodníku vyrval díru velikosti slu‰ného hrobu.
Ohromn˘ démon znovu zafival, prolétl kolem mû
jako sup a otáãel se k novému útoku. 

„Startuj, Thomasi!“ zafival jsem.
Otevfiely se dvefie spolujezdce a z nich se vyklo-

nil nechutnû krásn˘ ãernovlas˘ mladík ve vypaso-
van˘ch dÏínách a s koÏen˘m sakem na holé hrudi.
Pohlédl na mû pfies obrouãky br˘lí se zelen˘mi skly.
Pak se zadíval za má záda a spadla mu ãelist. 

„Startuj to zatracen˘ auto!“
Thomas pfiik˘vl a vnofiil se zpût do Brouka.

Auto zaka‰lalo, zahvízdalo, oklepalo se a motor
naskoãil. Reflektor, kter˘ je‰tû drÏel pohromadû, se
rozsvítil, Thomas se‰lápl plyn a rozjel se k ulici.

Napadlo mû, Ïe mi chce ujet. Zpomalil ale na-
tolik, abych ho dohonil. Thomas se natáhl a ote-
vfiel dvefie spolujezdce. S trochou úsilí a hekání
jsem se dostal dovnitfi. Skoro jsem upustil truhlu,
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ale podafiilo se mi ji vtáhnout za sebou tûsnû pfied
tím, neÏ se ‰tûnû s natrÏen˘m uchem vysoukalo
pfies okraj, zfiejmû rozhodnuté pokraãovat v boji. 

„Co to sakra je?“ zafival Thomas. VÛz nabíral
rychlost a Thomasovy dlouhé kudrnaté lesklé vla-
sy vlály v chladném podzimním vûtru. ·edé oãi
mûl vytfie‰tûné. „Co to je, Harry?“

„Jeì!“ Nacpal jsem truhlu s kÀuãícími ‰tûÀaty
dozadu, popadl plamennou hÛl a vysoukal se
z ok˘nka tak, Ïe jsem sedûl na dvefiích a hrudí se
opíral o stfiechu auta. Natoãil jsem se, abych si
mohl hÛl pfiedat do pravé ruky a zamífiit. Sou-
stfiedil jsem vÛli a svoji magii a konec hole zaãal
tfie‰Àovû rudû Ïhnout. 

UÏ jsem chtûl na netvora vypálit, kdyÏ se roz-
máchl a hodil po nás dal‰í planoucí kouli. 

„Pozor!“
Thomas to asi vidûl ve zpûtném zrcátku. Brouk

prudce zahnul a koule zasáhla asfalt. Vy‰lehly pla-
meny a detonace vyrazila okna po obou stranách
ulice. Thomas se vyhnul autu u obrubníku tak, Ïe
na pln˘ plyn vylétl na chodník. Brouk se kymá-
cel sem a tam a byl témûfi neovladateln˘. Náraz
mû vyhodil z posedu ve dvefiích. Uprostfied úvah,
jakou mám asi nadûji, Ïe pfiistanu do mûkkého,
mû Thomas popadl za kotník. Vtáhl mû dovnitfi
takovou silou, Ïe by to pfiekvapilo kaÏdého, kdo
by nevûdûl, Ïe není ãlovûk.

Pevnû mû drÏel za nohu, a kdyÏ démon znovu
nalétával, namífiil jsem plamennou hÛl a zavrãel
jsem: „Fuego!“
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Z konce hole do noci vytrysklo kopí bílého
ohnû a ozáfiilo ulici jako blesk. Pfii tom skákání
a vyhazování jsem ãekal, Ïe minu. Pfiesto jsem do-
kázal zasáhnout Kongtrona rovnou do bfiicha. Za-
potácel se a zfiítil se na zem. Thomas sjel zpátky
na vozovku. 

Démon se zaãal zvedat. „Zastav!“ zafival jsem.
Thomas dupnul na brzdy a já mûl znovu co dû-

lat, abych se nepromûnil v chodníkovou pizzu.
DrÏel jsem se ze v‰ech sil, a jakmile jsem zase zís-
kal rovnováhu, stál uÏ démon na nohou. 

Vztekle jsem zavrãel, pfiipravil dal‰í zá‰leh
a peãlivû jsem zamífiil. 

„Co tam dûlá‰? Zmrzaãil jsi ho! Jedeme!“
„Ne!“ odsekl jsem. „KdyÏ ho tu necháme, vy-

kuchá prvního, na koho narazí.“
„Ale nebudeme to my!“
Pfiestal jsem vnímat Thomase a soustfiedil jsem

se na dal‰í úder. Pumpoval jsem do hole tolik
vÛle, aÏ z ní stoupaly prouÏky koufie. 

Pak jsem to pustil Kongtronovi mezi ãerné ko-
rálkové oãi. 

Plamen ho jako bourací kladivo zasáhl rovnou
do brady. Démonova hlava explodovala za v˘-
trysku záfiícího ãerveného plynu a ‰arlatov˘ch jis-
ker. Musím uznat, Ïe to vypadalo moc pûknû. 

Démoni, ktefií pfiicházejí do svûta smrtelníkÛ,
nemají obyãejná tûla. Vytváfiejí si je jako obleãe-
ní, a dokud démonovo vûdomí ob˘vá vytvofiené
tûlo, je k nerozeznání od skuteãného. KdyÏ jsem
mu ustfielil hlavu, bylo to i na démona moc. UÏ
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