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Kapitola první

Na plá‰tích StráÏcÛ neulpívá krev. To jsem nevûdûl do
chvíle, neÏ Morgan, druh˘ nejvy‰‰í velitel StráÏcÛ Bílé
rady, pozdvihl meã nad kleãícím mladíkem, usvûdãen˘m
z provozování ãerné magie. Nejv˘‰ ‰estnáctilet˘ chlapec
hlasitû drmolil nûco korejsky a ústa mûl plná zloby a ne-
návisti. Jeho mládí a moc jej utvrzovaly ve vûdomí vlast-
ní nesmrtelnosti. Ani nevûdûl, kdy ãepel dopadla.

Podle mû to bylo jen drobné milosrdenství. Vlastnû
mikroskopické.

Jeho krev vystfiíkla ‰arlatov˘m obloukem. Stál jsem od
nûho sotva tfii metry. Na tváfii jsem ucítil horké kapky
a krev mi potfiísnila i levou stranu plá‰tû. Hlava dopadla
na zem a já vidûl, jak se látka, která ji zakr˘vala, h˘be,
jako kdyby mladík dál vykfiikoval své kletby.

Tûlo se svezlo na bok. Jeden l˘tkov˘ sval sebou nûkoli-
krát ‰kubl. PfiibliÏnû po pûti vtefiinách znehybnûla i hlava.

Morgan chvilku stál nad nehybn˘m tûlem a v rukou sví-
ral bly‰tiv˘ stfiíbrn˘ meã spravedlnosti Bílé rady ãarodûjÛ.
Kromû nûho a mû tu byl je‰tû tucet StráÏcÛ a dva ãlenové
Star‰í rady – Merlin a mÛj b˘val˘ uãitel Ebenezar McCoy. 

Poslední chabé pohyby hlavy pod látkou ustaly. Mor-
gan pohlédl na Merlina a pok˘vl. Merlin pok˘vnutí opû-
toval. „NechÈ nalezne mír.“

„Mír,“ zopakovali StráÏci.
AÏ na mû. Já se otoãil zády a po dvou krocích jsem se

vyzvracel na podlahu skladi‰tû. 
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Chvilku jsem stál v pfiedklonu a klepal jsem se. KdyÏ
jsem si byl jist˘, Ïe uÏ toho víc nebude, pomalu jsem se
narovnal. Cítil jsem, Ïe ke mnû zezadu nûkdo pfiistoupil.
Ohlédl jsem se. Stál tam Ebenezar. 

Star˘ muÏ byl aÏ na nûkolik chomáãkÛ bûlostn˘ch vla-
sÛ témûfi ple‰at˘. Nebyl nijak velk˘, ale mûl podsaditou
postavu. Polovinu obliãeje mu zakr˘val ‰ediv˘ loupeÏnic-
k˘ vous. Nos, tváfie i ple‰, aÏ na ãerstvou purpurovou jiz-
vu na hlavû, mûl brunátné. PfiestoÏe byl star˘ nûkolik set
let, pohyboval se pruÏnû a jeho pozorn˘m oãím za br˘le-
mi se zlat˘mi obrouãkami nic neuniklo. Na sobû mûl ãern˘
hábit pfiedepsan˘ pro setkání Rady a purpurov˘ ‰ál ãlena
Star‰í rady. 

„Jsi v pofiádku, Harry?“ zeptal se ti‰e. 
„Po tomhle?“ zavrãel jsem tak nahlas, aby mû v‰ichni

sly‰eli. „Nikdo v tomhle baráku by nemûl b˘t v pofiádku.“
Ucítil jsem, jak kolem mû zhoustlo napûtí.
„To je pravda,“ opáãil Ebenezar. Ohlédl se na ostatní ãa-

rodûje a umínûnû vystrãil bradu. 
Pfiistoupil k nám Merlin, také v rituálním obleku

a s ‰álem. Vypadal pfiesnû tak, jak by mûl vypadat ãarodûj.
Vysok˘, dlouhé bílé vlasy, dlouhé bílé vousy, pronikavé
modré oãi, tváfi zbrázdûnou vûkem a moudrostí. 

Tedy vûkem urãitû.
„StráÏce Dresdene,“ obrátil se na mû. Hovofiil zvuãn˘m

hlasem zku‰eného fieãníka a jeho angliãtina mûla akcent
horních britsk˘ch vrstev. „Pokud máte nûjak˘ dÛkaz, kte-
r˘ podle vás dosvûdãuje nevinnu toho mladíka, mûl jste
s ním vystoupit bûhem soudu.“

„Nic takového nemám a vy to víte.“
„Byl shledán vinn˘m,“ pokraãoval Merlin. „Sám jsem

mu nahlédl do du‰e. Nalezl jsem víc neÏ dva tucty smrtel-
níkÛ, jimÏ otrávil mysl. Tfii z nich se moÏná ze svého ‰í-
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lenství vyléãí. âtyfii dal‰í pfiinutil k sebevraÏdû a devût tûl
se mu podafiilo ukr˘t pfied místní policií. A v‰ichni to byli
pokrevní pfiíbuzní.“ Merlin pfiistoupil ke mnû a teplota
vzduchu prudce stoupla. V oãích mu plál azurov˘ hnûv
a hlas dunûl nezdolnou silou. „Síly, které pouÏíval, mu
zlomily mysl. Tohle bylo nezbytné.“

Otoãil jsem se k nûmu. Nevystrãil jsem vzdorovitû bra-
du ani jsem se ho nesnaÏil zpraÏit pohledem. Netváfiil jsem
se agresivnû ani vyz˘vavû. Nedal jsem najevo hnûv ani
jsem nepouÏil neuctiv˘ tón. Poslední mûsíce mû pouãily,
Ïe Merlin ke svému postavení nepfii‰el pfies inzerát na kra-
biãce zápalek. Byl to zkrátka a dobfie nejmocnûj‰í ãarodûj
na planetû. Mûl talent, schopnosti a zku‰enosti, aby svoji
moc dokázal pouÏít. Kdybych se s ním mûl utkat v magic-
kém souboji, nezbylo by ze mû ani tolik, co by naplnilo
svaãinov˘ sáãek. Nechtûl jsem s ním bojovat.

Ale zároveÀ jsem nechtûl ustupovat. 
„Byl to je‰tû kluk a udûlal chybu. V‰ichni jsme b˘vali

jako on.“
Merlin si mû zmûfiil, v oãích smûs hnûvu a pohrdání.

„Víte, co s ãlovûkem udûlá provozování ãerné magie.“
Dokonalé frázování a nenápadn˘ dÛraz na správná slo-
va dodaly jeho vûtû nevyfiãen˘, ale pro mû naprosto jas-
n˘ smysl: Vy to víte, protoÏe jste to sám provozoval. Dfiív
nebo pozdûji k tomu znovu sklouznete a pak na jeho mís-
tû budete vy. „Zkusíte to jednou a pak znovu. A znovu.“

„Tohle sly‰ím pofiád, Merline. ¤ekni ne ãerné magii.
JenÏe ten chlapec nemûl nikoho, kdo by mu vysvûtlil pra-
vidla, kdo by ho uãil. Kdyby byl nûkdo vûdûl o jeho daru
a vãas nûco udûlal…“

Jen zdvihl ruku. V tom prostém gestu bylo tolik auto-
rity, Ïe jsem okamÏitû zmlkl a nechal ho mluvit. „Zapo-
mínáte, Dresdene, Ïe mladík, kter˘ tu hloupou chybu
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udûlal, zemfiel dávno pfied tím, neÏ jsme si v‰imli ‰kod, jeÏ
napáchal. Nezbylo z nûho nic víc neÏ netvor, kter˘ by po
zbytek Ïivota kolem sebe rozséval hrÛzu a smrt.“

„Já vím,“ opáãil jsem, ale nedokázal jsem potlaãit zlost
a zklamání. „Vím také, co bylo tfieba uãinit. Vím, Ïe nebylo
moÏné zastavit ho jin˘m zpÛsobem.“ Znovu se mi udûlalo
‰patnû. Musel jsem zavfiít oãi a opfiít se o svoji bytelnou vy-
fiezávanou berlu. Dostal jsem Ïaludek zpátky na místo
a opût jsem se zadíval na Merlina. „Ale to nic nemûní na
skuteãnosti, Ïe jsme zavraÏdili mladíka, kter˘ zfiejmû ani ne-
vûdûl dost, aby chápal, co se s ním dûje.“

„Vy jste poslední, kdo by mohl nûkoho vinit z vraÏdy,
Dresdene,“ odvûtil Merlin a povytáhl stfiíbfiité oboãí. „CoÏ-
pak jste sám témûfi z bezprostfiední blízkosti nestfielil do t˘la
Ïenu, o které jste si pouze myslel, Ïe je Capiorcorpus?“ 

Polkl jsem. Mûl naprostou pravdu. Stalo se to vloni
a byl to ten nejo‰emetnûj‰í hod mincí v mém Ïivotû. Kdy-
bych se byl zm˘lil v odhadu, Ïe zlodûj tûl, ãarodûj Capior-
corpus, uchvátil tûlo StráÏkynû Lucciové, byl bych zabil
nevinnou Ïenu a ãlenku Bílé rady. 

Nezm˘lil jsem se, ale nikdy… prostû nikdy jsem nikoho
nezabil jen tak. Zabíjel jsem netvory v zápalu boje. Zabíjel
jsem lidi ménû pfiímoãar˘mi prostfiedky. Ale Capiorcorpa
jsem zabil zblízka, chladnû a zdaleka ne nepfiímo. Stále jsem
si pfiesnû pamatoval okamÏik, kdy jsem se rozhodl vystfie-
lit, chladn˘ kov v rukách, odpor spou‰tû revolveru, zadu-
nûní v˘stfielu a pád bezvládného tûla. Vzhledem k hrÛze
celé události mi ten pohyb pfiipadal aÏ nevhodnû obyãejn˘.

Zabil jsem. Zámûrnû a promy‰lenû jsem ukonãil nûãí
Ïivot. 

A stále se mi to vracelo ve snech.
Tehdy jsem nemûl pfiíli‰ na v˘bûr. Kdybych jen na oka-

mÏik zaváhal, Capiorcorpus by vyvolal smrtící magii a já
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bych v lep‰ím pfiípadû zemfiel následkem smrtelné kletby
spolu s nekromancerem. Mûl jsem tehdy pár ‰patn˘ch
dnÛ a jel jsem nadoraz. Ale i kdybych byl ve formû, mûl
jsem pomûrnû intenzivní pocit, Ïe v ãestném boji by mû
byl Capiorcorpus porazil. âestn˘ boj jsem si prostû nemohl
dovolit. Proto jsem stfielil nekromancera do t˘la. Bylo ho
tfieba zastavit a já nemûl jinou moÏnost. 

Popravil jsem Capiorcorpa jen na základû podezfiení. 
Bez soudu. Bez pohledu do du‰e. Bez v˘roku nestran-

ného soudce. Sakra, dokonce jsem ani nemûl ãas pfiidat
nûjakou vtipnou uráÏku. Buch. Îuch. Jeden Ïiv˘ ãarodûj
a jeden mrtv˘ padouch.

Udûlal jsem to, aby v budoucnu nemohl ublíÏit mnû ani
nikomu jinému. Nebylo to nejlep‰í fie‰ení, av‰ak jediné
moÏné. Nezaváhal jsem ani na okamÏik. Udûlal jsem to,
nepopírám, a ãelil dal‰ím hrozbám oné noci.

Jak se to od StráÏce oãekává. Jen mi to trochu po‰ra-
motilo moji farizejskou vizáÏ. 

Upíral na mû bezedné modré oãi a zvolna pfiik˘vl. „Po-
pravil jste ji,“ fiekl Merlin ti‰e. „ProtoÏe to bylo nezbytné,“
hájil jsem se.

„Jistû. Va‰e jednání vyÏadovalo mnohem hlub‰í pfie-
svûdãení. Byla tma, zima a byl jste sám. Podezfielá byla
mnohem silnûj‰í neÏ vy. Kdybyste byl minul, byl byste
zemfiel. Pfiesto jste udûlal, co bylo tfieba.“

„Nezbytné není totéÏ, co správné,“ opáãil jsem. 
„MoÏná ne. Ale jedinû Zákony magie brání ãarodûjÛm

zneuÏívat moc vÛãi smrtelníkÛm. Tady není místo na kom-
promisy. Stal jste se StráÏcem, Dresdene. Va‰í povinností je
soustfiedit se na své povinnosti vÛãi smrtelníkÛm a Radû.“

„CoÏ obãas znamená zabíjet dûti?“ Tentokrát jsem se
nesnaÏil skr˘t pohrdání, ale pfiesto jsem ho do své otázky
moc nedostal. 
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„CoÏ znamená za kaÏd˘ch okolností prosazovat Záko-
ny magie.“ Merlin mû probodával pohledem a v oãích mu
Ïhnul potlaãovan˘ vztek. „To je va‰e povinnost. Teì víc
neÏ kdy jindy.“

Uhnul jsem oãima jako první, dfiív neÏ se mohlo stát
nûco zlého. Ebenezar stál dva kroky ode mû a sledoval mû. 

„Je pravda, Ïe na muÏe svého vûku jste vidûl aÏ pfiíli‰,“
pokraãoval Merlin ponûkud pfiívûtivûj‰ím tónem. „Ale ne-
vidûl jste hrÛzy, které mohou nastat. Ani zdaleka. Exis-
tence ZákonÛ magie má své dÛvody. Musejí zÛstat tak, jak
jsou.“

Otoãil jsem se a zadíval jsem se na kaluÏ krve vedle
mladíkova tûla. Ani mi nefiekli, jak se jmenuje. 

„Dobfie,“ hlesl jsem vyãerpanû a cípem ‰edého plá‰tû jsem
si setfiel z obliãeje krÛpûje krve. „Vím, ãím jsou psané.“
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Otoãil jsem se k nim zády a vy‰el jsem ven. Chicago teì
dost pfiipomínalo Miami. âervenec na stfiedozápadû b˘vá
pfiinejmen‰ím parn˘, ale tentokrát bylo mimofiádné vedro
a do toho ãasto pr‰elo. Skladi‰tû patfiilo k dokÛm na po-
bfieÏí, a dokonce i chladné vody jezera Michigan byly tep-
lej‰í neÏ obvykle. Stoupal z nich neobvykle siln˘ odér bah-
na, tlení a lekl˘ch ryb. 

Venku jsem minul dva hlídkující StráÏce. Pok˘vli jsme
na sebe. Oba byli mlad‰í neÏ já, zfiejmû nejnovûj‰í pfiírÛst-
ky úderné, vojensko-policejní organizace Bílé rady. KdyÏ
jsem kolem nich procházel, ucítil jsem lehké brnûní, kte-
ré prozrazovalo pfiítomnost závoje, kouzla, kter˘m skr˘-
vali skladi‰tû pfied zvûdav˘mi zraky. Na StráÏce to nebyl
nijak zvlá‰È úãinn˘ závoj, ale byl zfiejmû lep‰í, neÏ jak˘
bych zvládl já. StráÏcÛ navíc po úspû‰né ofenzivû Rudého
dvora z loÀského podzimu podstatnû ubylo. Nebylo pro-
stû z ãeho vybírat.

Sundal jsem si hábit a plá‰È. Pod nimi jsem mûl khaki ‰ort-
ky, tenisky a vestu. Bez tûÏkého obleãení mi nepfiestalo b˘t
vedro, jen jsem se cítil o trochu míÀ mizernû. Rychle jsem
‰el ke svému otluãenému volkswagenu. Okénka jsem ne-
chal staÏená, aby se vnitfiek auta nepromûnil v peãící trou-
bu. Jeho karoserie uÏ nemá Ïádnou urãitou barvu, protoÏe
mÛj mechanik postupnû nahrazoval jednotlivé díly souãást-
mi jin˘ch havarovan˘ch broukÛ, ale protoÏe byl pÛvodnû
modr˘, vyslouÏil si pfiezdívku Modr˘ brouk. 
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Za mnou se ozvaly rychlé pevné kroky. „Harry,“ zavo-
lal na mû Ebenezar. 

Beze slova jsem hodil hábit i plá‰È na zadní sedadlo
Brouka. 

Vnitfiek vozu byl uÏ pfied lety sedfien˘ aÏ na kovovou
kostru. Tehdy jsem udûlal pár nejnutnûj‰ích oprav za po-
moci rozliãného harampádí a spousty lepicí pásky. Pak mi
jeden znám˘ dal interiér trochu do pofiádku. Není to sice
Ïádn˘ standard a stále to nevypadá moc hezky, ale poho-
dlná sklopná sedadla jsou mnohem lep‰í neÏ bed˘nky,
které jsem pouÏíval pÛvodnû. A koneãnû jsem zase mûl
celkem slu‰né bezpeãnostní pásy. 

„Harry, stÛj, ãlovûãe.“
Nejradûji bych vlezl do auta a ujel, ale poãkal jsem,

dokud ke mnû star˘ ãarodûj nepfii‰el a nesundal si hábit
a ‰ál. Pod modr˘mi montérkami Levi’s mûl bílé triãko a na
nohou pevné, koÏené turistické boty. „Musím si s tebou
o nûãem promluvit.“

Chvilku jsem jen mlãky stál, abych ovládl rozboufiené
emoce. A Ïaludek. Nechtûl jsem si ufiíznout ostudu opa-
kováním svého pfiedchozího v˘stupu. 

„O ãem?“
ZÛstal stát sotva metr pfiede mnou. „Válka se nevyvíjí

dobfie.“
Mûl na mysli válku mezi Bílou radou a Rud˘m dvorem

upírÛ. Válka obná‰ela nûkolik let jen samé plíÏení a potyãky
v postranních uliãkách, ale vloni upífii novû rozdali karty.
SvÛj útok naãasovali soubûÏnû se zlovoln˘m pÛsobením
zrádce uvnitfi Bílé rady a s útokem hordy nekromancerÛ
a ãarodûjÛ mimo zákon, ktefií vyvolali bûsnící pfiízraky mrt-
v˘ch a zombie. Kromû spousty dal‰ích, je‰tû nechutnûj‰ích
vûcí. 

Upífii udefiili na Radu. Udefiili tvrdû. NeÏ bitva skonãila,
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