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Nov˘m pfiírÛstkÛm do rodiny, Jessemu a Dafie
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Podûkování

Dûkuji v‰em, ktefií se jako dfiíve podíleli na vzniku knihy,
i v‰em ostatním: obyvatelÛm Beta Foo Asylum, semper
criticas. Dûkuji své agentce Jenn, mé editorce Anne a své-
mu andûlu Shannon. V‰echny jste mi pomohly víc, neÏ si
myslíte. Vlastnû… Shannon moÏná víc neÏ ostatní. Ale dû-
kuji vám v‰em.
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Kapitola první

Spousta vûcí vypadá na pohled jinak, neÏ jaké jsou ve sku-
teãnosti. Pro ty nejhor‰í to platí dvojnásob. 

Zastavil jsem svého otluãeného, pestrobarevného VW
brouka pfied zchátral˘m ãinÏákem, sotva pût blokÛ od
mého suterénního bytu. KdyÏ mû poldové zavolají, b˘vá
uÏ obvykle hodnû ru‰no. Na místû je nejmíÀ jedna mrt-
vola, nûkolik aut, bliká spousta majákÛ, v‰ude naráÏíte na
Ïlutoãernou pásku a vráÏíte do novináfiÛ. Nebo se aspoÀ
v‰echno tohle chystá. 

Na tomhle místû ãinu panoval naprost˘ klid. Nevidûl jsem
Ïádná policejní auta a stála tu jen jedna sanitka se zhasnu-
t˘mi svûtly. Kolem procházela mladá matka s dítûtem v ko-
ãárku a druhé vedla za ruku. Postar‰í muÏ venãil labradora.
Nikdo tu neokounûl ani nedûlal nic neobvyklého. 

Zvlá‰tní.
PfiestoÏe bylo sluneãné kvûtnové odpoledne, pfiejelo mi

po zátylku plíÏivé mrazení. Obvykle se mi to nestává, po-
kud není v dohledu aspoÀ jedna vraÏdící pfií‰era. 

Pfie‰el jsem to jako paranoiu postupujícího vûku. Ne Ïe
bych byl tak star˘, zvlá‰È na ãarodûje, ale vûk stále postu-
puje a já jsem si celkem jist˘, Ïe to nespûje k niãemu dob-
rému. 

Zaparkoval jsem tedy Modrého brouka a ‰el jsem do
toho ãinÏáku. Vy‰el jsem po schodi‰ti, jehoÏ dlaÏba potfie-
bovala vymûnit nebo aspoÀ pofiádnû vydrhnout, a zahnul
jsem do chodby s hust˘m kobercem, kter˘ byl uprostfied
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Jim Butcher / Bílá noc

témûfi pro‰lapan˘ a vyhlazen˘ do vysokého lesku. Dvefie
bytÛ byly otluãené, odfiené, ale z poctivého dubu. Tam na
mû ãekala Murphyová. 

Pfii necel˘ch sto ‰edesáti centimetrech v˘‰ky a sotva pa-
desáti kilogramech váhy nevypadá jako drsná chicagská
policistka, která se s chladnou hlavou postaví v‰emoÏn˘m
nestvÛrám a ‰ílencÛm. Takové dívky nemívají blond vla-
sy a nosík jako knoflíãek. Nûkdy mû ale napadá, Ïe Mur-
phyová snad ani není ztûlesnûním protikladu, protoÏe ani
veliké modré oãi a zdánlivá bezbrannost nedovedou za-
kr˘t její vrozenou tvrdost a houÏevnatost. Vûnovala mi
nav˘sost pracovní pok˘vnutí a stroze mû pfiivítala. „Dres-
dene.“

„Poruãíku,“ protáhl jsem s pfiehnanou úklonou a roz-
máchl˘m gestem. Nedûlal jsem to ãistû kvÛli kontrastu
k její odmûfienosti. Nejsem takov˘. „Jsem oslnûn.“

âekal jsem posmû‰n˘ ú‰klebek. Namísto toho se ale
zdvofiile pousmála a opravila mû: „SerÏantko.“

A má‰ to, Harry. Úvodní zdvofiilÛstky nezabírají, a na-
víc jsi Murphyové pfiipomnûl, co ji stálo spojenectví a pfiá-
telství s tebou. 

Murphyová b˘vala detektiv poruãík a velela Oddûlení
pro zvlá‰tní vy‰etfiování chicagské policie. Tohle oddûlení
fie‰ilo pfiípady, které se neve‰ly do kolonky „normální“.
KdyÏ upír zmasakroval náhodného chodce, ghúl zabil hlí-
daãe hfibitova nebo kdyÏ nadpfiirozená bytost proklela nû-
koho tak, Ïe mu vlasy zaãaly rÛst dovnitfi namísto ven,
musel to nûkdo vy‰etfiit. Nûkdo se na to musel podívat
a ujistit radnici a obyvatele, Ïe je vlastnû v‰echno v me-
zích. Byla to nevdûãná práce, ale oddûlení se do ní pou-
‰tûlo se zvednut˘m hledím a umanutou urputností. A ob-
ãas si zavolalo ãarodûje Harryho Dresdena, aby podal
pomocnou ruku.
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Harry Dresden / kniha devátá

Jejím ‰éfÛm nakonec zvedlo mandle, kdyÏ ve stavu
nouze odsunula své sluÏební povinnosti a pomáhala mi
s pfiípadem. Samotné vedení Oddûlení pro zvlá‰tní vy‰et-
fiování bylo profesní Sibifií. Tím, Ïe jí vzali hodnost a funk-
ci, kvÛli nimÏ se nadfiela jako kÛÀ, ji poníÏili a u‰tûdfiili
krutou ránu její hrdosti a sebeúctû.

Povzdechl jsem si. „SerÏantko. PromiÀ, Murph, úplnû
jsem zapomnûl.“

Pokrãila rameny. „To nic. Sama na to obãas zapomenu.
Vût‰inou kdyÏ zvedám v práci telefon.“

„Ale i tak. Mûl bych víc myslet.“
„To si myslíme v‰ichni, Harry,“ opáãila a lehce mû ‰Èouch-

la pûstí do bicepsu. „Ale nikdo ti to nevyãítá.“
„To je od tebe opravdu velkorysé, sleãno My‰iãko.“
U‰klíbla se a stiskla pfiivolávaã v˘tahu. „Na místech ãinu

obvykle neb˘vá takov˘ klid, ne?“ fiekl jsem cestou nahoru. 
Znovu se za‰klebila. „Tohle není místo ãinu.“
„Îe není?“
Podívala se na mû. „AspoÀ ne oficiálnû.“
„Aha. TakÏe tu vlastnû nejsem.“
„Ne oficiálnû. Ofiezali Stallingsovi rozpoãet. DokáÏe sice

udrÏet oddûlení v chodu, ale…“
Povytáhl jsem oboãí.
„Potfiebuji znát tvÛj názor,“ fiekla. 
„Na co?“
Zavrtûla hlavou. „Nechci tû ovlivÀovat. Jenom se podí-

vá‰ a fiekne‰ mi, co uvidí‰.“
„To by ‰lo.“
„Zaplatím ti ze svého.“
„Murph, nemusí‰ pfiece…“
Uzemnila mû pohledem.
Její uraÏená hrdost jí nedovolovala pfiijímat Ïádnou laska-

vost. Zvedl jsem ruce, jako Ïe se vzdávám. „Jak praví‰, ‰éfe.“

11
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Jim Butcher / Bílá noc

„Pfiesnû tak.“
Zavedla mû do bytu v ‰estém patfie. Nûkolik dvefií na

chodbû bylo pootevfien˘ch a já za nimi koutkem oka za-
hlédl zvûdavé kukuãe obyvatel. Do‰li jsme na konec chod-
by, kde postávali dva zdravotníci. Unudûní a mrzutí zdra-
votníci. Jeden koufiil, druh˘ se s rukama zaloÏen˘ma na
prsou opíral o stûnu. Mûl zavfiené oãi a ‰títek ãepice sta-
Ïen˘ do obliãeje. KdyÏ Murphyová otevfiela dvefie bytu,
ani se na ni nepodívali. 

Vybídla mû, abych ‰el dovnitfi. 
Vstoupil jsem do bytu. Byl mal˘, o‰untûl˘, ale bylo tady

ãisto. Protûj‰í stûnu se dvûma okny zabírala miniaturní
dÏungle prosperujících pokojov˘ch kvûtin. Od dvefií jsem
vidûl maliãkou televizi na televizním stolku, starou hi-fi
vûÏ a futon. 

Mrtvá Ïena leÏela na futonu. 
Ruce mûla sloÏené na bfii‰e. Nedokázal jsem pfiesnû od-

hadnout, jak dlouho mÛÏe takhle leÏet, ale mrtvola ztra-
tila v‰echnu barvu a mûla trochu nadmuté bfiicho, takÏe
jsem pfiedpokládal, Ïe smrt nastala pfiinejmen‰ím vãera.
Urãit její vûk bylo stejnû obtíÏné, ale nejspí‰ jí bylo nûco
málo pfies tfiicet. Na sobû mûla rÛÏov˘ froté Ïupan, br˘le
a hnûdé vlasy mûla staÏené do uzlu. 

Na kávovém stolku vedle futonu stála otevfiená prázd-
ná lékovka. Vedle ní karafa s nazlátlou tekutinou, poprá-
‰ená daktyloskopick˘m prá‰kem a zakrytá plastov˘m sáã-
kem. Sklenice mezi karafou a lékovkou byla prázdná, jen
na dnû zb˘valo trochu vody. Asi tolik, kolik mohlo vznik-
nout rozpu‰tûním jedné nebo dvou kostek ledu. 

Hned u sklenice leÏel v plastovém sáãku ruãnû psan˘
dopis a propiska. 

Zadíval jsem se na tu Ïenu. Pak jsem ‰el k futonu a pfie-
ãetl jsem si dopis.

12
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Harry Dresden / kniha devátá

Ten neustál˘ strach mû vyãerpává. Nic jiného nezb˘vá. Od-
pusÈte. Janine. 

To bylo v‰echno. Otfiásl jsem se.
Nemyslete si, tohle nebyla moje první mrtvola. Naopak.

Vidûl jsem místa ãinu, která vypadala jako fotky z pekel-
n˘ch jatek. A vûfite mi, Ïe jsem cítil hor‰í pachy. Vyku-
chané tûlo vydává takov˘ hnilobn˘ a smrteln˘ puch, Ïe se
o nûj mÛÏete opfiít. Ve srovnání s nûkter˘mi m˘mi pfied-
chozími pfiípady byl tenhle docela poklidn˘. Spofiádan˘.
AÏ úhledn˘. 

VÛbec to tady nevypadalo jako v pfiíbytku mrtvé Ïeny.
MoÏná proto jsem mûl husí kÛÏi. Neb˘t tûla Janine, vypa-
dalo by to, Ïe si majitel odskoãil nûco zakousnout.

Sunul jsem se bytem a dával jsem pozor, abych se ni-
ãeho nedotkl. Koupelna a loÏnice se podobaly ob˘váku –
útulné, trochu om‰elé, jednodu‰e zafiízené, ale dobfie udr-
Ïované. Pak jsem zamífiil do kuchynû. Ve vychladlé vodû
v dfiezu se odmáãelo nádobí. Ve sklenûné misce zakryté fó-
lií se v ledniãce marinovalo kufie. 

Zaslechl jsem za sebou tiché kroky. „Sebevrazi si obvyk-
le nedávají marinovat maso. Ani nenechávají odmoãit ná-
dobí. A br˘le jim nejsou k niãemu.“

Murphyová si odka‰lala. 
„Nikde Ïádné obrázky. Nevidím rodinné fotky, maturitní

fotky, fotky dûtí v Disneylandu.“ Zamífiil jsem do druhé
loÏnice. „V umyvadle ani v ko‰i v koupelnû nejsou Ïádné
vlasy. Není tu poãítaã.“

Otevfiel jsem dvefie hlavní loÏnice, zavfiel jsem oãi a roz-
prostfiel po místnosti své ãarodûjnické smysly. Na‰el jsem,
co jsem hledal.

„Praktikovala,“ za‰eptal jsem.
Janine mûla svoji svatyni na nízkém dfievûném stolku

u v˘chodní stûny. KdyÏ jsem pfiicházel blíÏ, cítil jsem jem-
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Jim Butcher / Bílá noc

nou energii jako teplo vycházející z témûfi vyhaslého oh-
ni‰tû. Energie okolo stolku nikdy nebyla silná, a od Ïeni-
ny smrti je‰tû slábla. Do pfií‰tího v˘chodu slunce zfiejmû
zmizí úplnû. 

Na stolku byly peãlivû rozestavûné rÛzné pfiedmûty.
Zvoneãek a silná, v kÛÏi vázaná kniha, zfiejmû deník. Byl
tu také star˘ cínov˘ kalich, velice prost˘ a bez poskvrnky,
a mahagonová hÛlka, na jejímÏ konci byl mûdûn˘m drá-
tem pfiipevnûn krystal. 

Jedna vûc leÏela nepatfiiãnû. 
Velice stará d˘ka s úzkou ãepelí nûkdy z poãátku rene-

sance. ¤íkalo se jí miséricorde a byla urãena pro ránu z mi-
losti. LeÏela na koberci pfied svatyní a hrotem mífiila ke
druhé stranû pokoje. 

Zabruãel jsem. Do‰el jsem k d˘ce. Sklonil jsem se k zemi
a podíval jsem se od ãepele k jílci. Pak jsem se vrátil ke
dvefiím a nahlédl jsem do ob˘váku. 

Jílec d˘ky ukazoval na tûlo Janine. 
·el jsem zpátky do loÏnice a podíval jsem se, kam mífií

hrot d˘ky.
Ukazoval na protûj‰í stûnu.
Stfielil jsem pohledem po Murphyové, která teì stála ve

dvefiích. 
Naklonila hlavu. „Cos na‰el?“
„Je‰tû nevím. VydrÏ.“ ·el jsem ke stûnû a pfiidrÏel jsem

dlaÀ asi centimetr od jejího povrchu. Zavfiel jsem oãi
a soustfiedil jsem se na ty nejjemnûj‰í stopy zbytkové ener-
gie. Po chvilce jsem ruku spustil. „Nûco tam je. Ale je to
pfiíli‰ slabé, neÏ abych bez pouÏití vhledu zjistil, co to je.
A do toho se mi vÛbec nechce.“

„A to znamená co?“ zeptala se Murphyová.
„To znamená, Ïe potfiebuju nûjaké náfiadí. Hned jsem

zpátky.“ ·el jsem dolÛ do auta, kde jsem mûl krabici na ry-
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Harry Dresden / kniha devátá

báfiské náfiadí. Popadl jsem ji a vrátil jsem se do loÏnice
mrtvé. 

„To je nûjaká novinka,“ poznamenala Murphyová. 
PoloÏil jsem krabici na zem a otevfiel jsem ji. „Vyuãoval

jsem svoji uãednici thaumaturgii. Obãas jsme kvÛli bez-
peãnosti museli za mûsto.“ Prohrabával jsem krabici, do-
kud jsem nena‰el plastovou zkumavku s kovov˘mi pili-
nami. „První t˘dny jsem jen naházel pár vûcí do sáãku od
rohlíkÛ, ale jednodu‰‰í je mít nûco trvalej‰ího.“

„Co je to?“
„Mûdûné piliny. Vedou energii. Jestli je tam nûjak˘

otisk, mûl bych ho rozeznat.“
„Aha. Nûco jako daktyloskopick˘ prá‰ek.“
„Jo, pfiesnû tak.“ Z kapsy kabátu jsem vyndal kousek kfií-

dy, dfiepl jsem si a na koberci jsem kolem sebe nakreslil ten-
k˘ kruh. KdyÏ jsem ho dokonãil, silou vÛle jsem ho uzavfiel
a cítil jsem, jak oÏil. Vytvofiil neviditelnou zástûnu síly, kte-
rá stínila nahodilé energie a soustfiedila moji vlastní magii.
Bylo to delikátní kouzlo, aspoÀ pro mû, a snaÏit se o nû bez
kruhu bylo jako chtít roz‰krtnout sirku v hurikánu. 

Zavfiel jsem oãi, soustfiedil jsem se a do pravé dlanû jsem
si nasypal nûkolik gramÛ mûdûn˘ch pilin. Vdechl jsem do
nich trochu energie, jen tolik, aby získaly magick˘ náboj,
kter˘ je pfiitáhne ke slabé energii na stûnû. KdyÏ bylo ho-
tovo, zamumlal jsem: „Illumina magnus.“ Pak jsem ‰piã-
kou nohy pfieru‰il kruh, uvolnil kouzlo a hodil jsem pili-
ny ven. 

Modfie zajiskfiily a za‰ustilo to, kdyÏ dopadly na stûnu
a ulpûly na ní. Ve vzduchu bylo cítit ozón. 

Naklonil jsem se ke stûnû a opatrnû jsem sfoukl piliny,
které ulpûly v nerovnostech. Pak jsem poodstoupil. 

Mûdûné piliny vytváfiely jasné tvary, konkrétnû písme-
na: EXODUS 22:18.

15
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Murphyová na to zírala s nakrãen˘m ãelem. „Ver‰ z bible?“
„Jo.“
„Ten neznám. Ty jo?“
Pfiik˘vl jsem. „Tenhle mi uvízl v hlavû. ‚âarodûjnici ne-

dá‰ Ïivu b˘ti.‘“

16
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Kapitola druhá

„TakÏe vraÏda,“ poznamenala Murphyová. „Vypadá to
tak,“ pfiitakal jsem.

„A vrah chtûl, abys to zjistil.“ Postavila se vedle mû
a mraãila se na stûnu. „Polda by tohle nena‰el.“

„Jo.“ V prázdném bytû to lehounce cinklo. Zfiejmû je-
den z tûch domáck˘ch zvukÛ, na které byla obûÈ zvyklá. 

„TakÏe co hledáme?“ zeptala se Murphyová lehãím tó-
nem. „Nûjakého náboÏenského cvoka? Fanou‰ka do ãa-
rodûjnick˘ch procesÛ? Znovuzrozeného inkvizitora?“

„A pouÏívá magii, aby po sobû nechal vzkaz?“
„Cvoci mÛÏou b˘t pokrytci.“ Zamraãila se. „Jak se tam

ten vzkaz dostal? Musel to udûlat nûkdo, kdo praktikuje?“
Zavrtûl jsem hlavou. „KdyÏ ji zabil, zfiejmû to napsal prs-

tem namoãen˘m do vody v kalichu. Voda se vypafiila, ale
zbytková energie zÛstala.“

Zamraãila se. „Z vody?“
„Z poÏehnané vody v kalichu v její svatyni. Pfiedstav si

ji jako svûcenou vodu. Je stejn˘m zpÛsobem nasycená po-
zitivní energií.“

Murphyová zamÏourala na mû a pak na stûnu. „Svûce-
ná? Myslela jsem si, Ïe v magii jde o energii, matematiku,
rovnováhu a takové vûci. Nûco jako elektfiina a termody-
namika.“

„V‰ichni si to nemyslí.“ Pok˘vl jsem k oltáfii. „Ta obûÈ
byla wiccanka.“

Murphyová se zamraãila. „âarodûjka?“

Butcher 9 - zlom  21.3.1957 7:22  Stránka 17



Jim Butcher / Bílá noc

„Byla také ãarodûjka. Ne kaÏd˘ wiccan má vrozenou
schopnost praktikovat. Vût‰ina z nich dokáÏe pfii sv˘ch ri-
tuálech a ceremoniích vyuÏít jen nepatrné mnoÏství síly.“ 

„Tak proã je dûlají?“
„Drazí, shromáÏdili jsme se, abychom spojili tohoto

muÏe a tuto Ïenu svátostí manÏelství.“ Pokrãil jsem ra-
meny. „KaÏdá víra má své obfiady, Murph.“

„TakÏe tady jde o stfiet náboÏenství?“
Pokrãil jsem rameny. „Pro opravdového wiccana je tûÏ-

ké dostat se do stfietu s jinou vírou. Samotná wicca je hod-
nû volná. Existují základní zásady, které uznává asi deva-
desát devût procent wiccanÛ, ale jádrem jejich víry je
osobní svoboda. Wiccanové vûfií, Ïe pokud tím nikomu
neubliÏuje‰, mÛÏe‰ se chovat, jak chce‰, a vyznávat víru,
jakou chce‰. TakÏe víra kaÏdého z nich je trochu jiná. In-
dividuální.“

Murphyová, která byla v podstatû katoliãka, se zamra-
ãila. „Myslím, Ïe i v kfiesÈanství je pár slov o odpu‰tûní
a toleranci a chování se k ostatním tak, jak chce‰, aby se
oni chovali k tobû.“

„Hmm. A pak pfii‰ly kfiíÏové v˘pravy a inkvizice.“
„A o to mi jde. Bez ohledu na to, co si myslím o islámu

nebo wicce, jsou to skupiny lidí. KaÏdá víra má své obfiady.
A protoÏe víru vyznávají lidé, má kaÏdá víra i své blbce.“

„Na rozpoutání boje staãí jedna strana,“ souhlasil jsem.
„Kukluxklan cituje bibli jako o závod. To samé dûlá
i spousta reakãních církevních organizací. A vût‰inou ci-
táty vytrhávají z kontextu.“ Ukázal jsem na stûnu. „Jako
tady.“

„No nevím. âarodûjnici nedá‰ Ïivu b˘ti. To mi pfiipadá
dost jasné.“

„VytrÏené z kontextu, ale jasné. Nezapomínej, Ïe je to
ve stejné knize bible, která schvaluje trest smrti pro dítû,
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které prokleje své rodiãe, pro majitele dobytãete, které
jeho nedbalostí nûkoho zraní, pro kaÏdého, kter˘ v nedû-
li pracuje nebo rozdûlá oheÀ, a pro kaÏdého, kdo má styk
se zvífietem.“

Murphyová si odfrkla. 
„A taky nezapomínej, Ïe pÛvodní text byl sepsán pfied

tisíci lety. Navíc v hebrej‰tinû. Slovo pouÏité v tom ver‰i
oznaãuje nûkoho, kdo ãaruje, aby druh˘m ublíÏil. Tehdej-
‰í kultura znala rozdíl mezi zlovolnou a dobrou magií. Ve
stfiedovûku uÏ uvnitfi církve platil v‰eobecn˘ postoj, Ïe
kaÏd˘, kdo provozuje magii, automaticky pfiedstavuje zlo.
V té dobû se nerozli‰ovalo mezi bílou a ãernou magií.
A kdyÏ se ver‰ pfiekládal do angliãtiny, mûl král Jakub ta-
kov˘ dûs z ãarodûjnic, Ïe se z toho, kdo zlé ãáry uÏívá, sta-
la prostû ãarodûjnice.“

„Vypadá to jako vytrÏené z kontextu,“ fiekla Murphy-
ová. „Ale v‰ichni ti budou tvrdit, Ïe bible musí b˘t do-
konalá. BÛh by pfiece takové chyby v Písmu svatém ne-
dovolil.“ 

„Myslím, Ïe bÛh dal kaÏdému svobodnou vÛli. CoÏ
zjevnû zahrnuje svobodu nepfiesného pfiekladu z jednoho
jazyka do druhého.“

„NenuÈ mû pfiem˘‰let,“ fiekla Murphyová. „Já vûfiím to-
muhle.“

U‰klíbl jsem se. „Vidí‰? Proto já nejsem vûfiící. Nedoká-
zal bych mlãet tak dlouho, abych byl schopn˘ vyjít s ostat-
ními.“

„Myslela jsem, Ïe je to proto, Ïe bys nedokázal respek-
tovat Ïádnou víru, která by respektovala tebe.“

„To taky,“ pfiitakal jsem.
Bûhem rozhovoru jsme se oba vyh˘bali pohledu na tûlo

v ob˘váku. Rozhostilo se nepfiíjemné ticho. Zapraskaly
parkety.
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„VraÏda,“ fiekla nakonec Murphyová s pohledem upfie-
n˘m na stûnu. „MoÏná se nûkdo vydal na svaté taÏení.“

„VraÏda,“ fiekl jsem také. „Je moc brzy na nûjaké pfied-
poklady. Co se ti nezdálo, Ïes mû zavolala?“

„Ten oltáfi. Nesrovnalosti kolem obûti.“
„Nikdo nevezme magick˘ nápis na stûnû jako dÛkaz.“
„Já vím. Oficiálnû je to sebevraÏda.“
„To znamená, Ïe míãek je na mojí stranû hfii‰tû.“
„Mluvila jsem se Stallingsem. Od zítfika si beru pár dní

volna. Jdu do toho.“
„Fajn.“ Najednou jsem mûl divn˘ pocit kolem Ïaludku.

„Tohle není jediná sebevraÏda, Ïe ne?“
„Teì jsem je‰tû v práci, a o tomhle s tebou nemÛÏu

mluvit. Ale nûkdo jako Butters by mohl.“
„Dobfie.“
Pak se Murphyová bez varování bleskovû otoãila a jako

kosou ‰vihnula nohou ve v˘‰ce kotníku. Tvrdû to plesklo
a nûco tûÏkého Ïuchlo na zem. Potom se se zavfien˘ma
oãima vrhla na nûco neviditelného. Nûkolikrát rychl˘mi,
krátk˘mi pohyby hmátla do vzduchu, pak hekla, napjala
svaly a natoãila se v ramenou. 

Ozvalo se bolestivé vfiísknutí a pod Murphyovou na-
jednou leÏela dívka s jednou rukou bolestivû zkroucenou
za zády. 

Je‰tû jí nebylo dvacet. Mûla na sobû kanady, ãerné mas-
káãové kalhoty a ‰edé triãko bez rukávÛ. Byla moÏná o tfii-
cet centimetrÛ vy‰‰í neÏ Murphyová a pevnû stavûná. Vla-
sy mûla na jeÏka a odbarvené na bílo. Tetování na krku
mizelo pod triãkem, krátce se objevilo na holém bfii‰e a po-
kraãovalo pod kalhoty. Mûla spoustu náu‰nic, krouÏek
v nose, krouÏek v oboãí a stfiíbrn˘ cvoãek tûsnû pod dolním
rtem. Na zápûstí, které jí Murphyová zkroutila za záda, mûla
navleãen˘ náramek z mal˘ch ãern˘ch sklenûn˘ch korálkÛ. 
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„Harry?“ otázala se Murphyová trpûliv˘m a zdvofiil˘m
tónem, ale i tak mi bylo jasné, Ïe chce okamÏité vysvûtlení. 

Povzdechl jsem si. „Asi si vzpomíná‰ na moji uãednici
Molly Carpenterovou, Murph.“

Murphyová se naklonila, aby si ji prohlédla z profilu.
„No jistû. Bez tûch rÛÏovomodr˘ch vlasÛ jsem ji hned ne-
poznala. A poslednû taky nebyla neviditelná.“ Vûnovala
mi útrpn˘ pohled. 

Mrkl jsem na Murphyovou a dfiepl jsem si na koberec
vedle dívky. Nasadil jsem co nejpfiísnûj‰í v˘raz. „¤ekl jsem
ti, Ïe má‰ zÛstat v bytû a cviãit si soustfiedûní.“

„Ale no tak,“ opáãila Molly. „To pfiece nejde. A je to pfií-
‰erná nuda.“

„Cviãení dûlá mistra.“
„UÏ mám cviãení aÏ po krk! Vím toho padesátkrát víc

neÏ loni.“
„A jestli udrÏí‰ tempo pfií‰tích ‰est nebo sedm let, moh-

la by ses, moÏná, osamostatnit. Do té doby jsi uãednice. Já
jsem uãitel, takÏe bude‰ dûlat, co ti fieknu.“

„Ale já vám mÛÏu pomoct!“
„Z vûzení sotva.“
„Vstoupila jste na místo ãinu.“
„No to je toho.“
(Pokud vám to uniklo, Molly má trochu problémy s au-

toritami.)
To bylo zfiejmû to nejhor‰í, co mohla fiíct.
„Tak dobfie,“ fiekla Murphyová, vyndala z kapsy bundy

pouta a zacvakla je Molly kolem zápûstí. „Máte právo ne-
vypovídat.“

Molly vytfie‰tila oãi. „Co je? Harry…“
„Pokud se toho práva vzdáte,“ pokraãovala Murphyo-

vá v rituálu monotónním hlasem, „mÛÏe b˘t cokoli, co
fieknete, proti vám pouÏito u soudu.“
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Pokrãil jsem rameny. „PromiÀ. Takhle vypadá skuteãn˘
Ïivot. UÏ nejsi nezletilá, takÏe bude‰ souzena jako dospû-
lá. Je to první pfiestupek, asi to nebude víc neÏ… Murph?“

Murphyová pfiestala citovat Mirandu. „Tfiicet aÏ ‰edesát
dní,“ pokraãovala. 

„Vidí‰? Nic hrozného. Uvidíme se za mûsíc nebo za tfii.“
Molly zbledla. „Ale… ale…“
„A hned první den dej nûkomu nakládaãku. To ti u‰et-

fií spoustu problémÛ,“ dodal jsem. 
Murphyová zvedla spoutanou Molly na nohy. „Rozu-

míte sv˘m právÛm?“
Molly otevfiela ústa a vyjevenû se dívala z Murphyové

na mû a zpût. 
„Nebo by ses mohla omluvit,“ fiekl jsem. 
„Pro… promiÀte, Harry.
Povzdechl jsem si. „Ne mnû. Tohle není moje místo

ãinu.“
„Ale…“ Molly polkla a podívala se na Murphyovou. „Já

jsem tam jen tak stála.“
„Má‰ rukavice?“
„Ne.“
„Boty?“
„Ano.“
„Dotkla ses nûãeho?“
„Hm. Dvefií. Jen jsem do nich trochu strãila. A té ãínské

vázy s mátou. Je tro‰ku naprasklá.“
„CoÏ znamená,“ pokraãovala Murphyová, „Ïe kdyÏ pro-

káÏu, Ïe je to vraÏda, vpadnou sem technici, najdou tvoje
otisky prstÛ a bot a vzhledem k tomu, Ïe ten tvÛj jeÏat˘
úães vypadá dost kfiehce, získají také genetické stopy z od-
lomen˘ch vlasÛ. ProtoÏe nejsi vy‰etfiovatelka ani policej-
ní konzultantka, zafiadí tû dÛkazy nalezené na místû ãinu
mezi podezfielé z vraÏdy.“
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Molly potfiásla hlavou. „Ale pfied chvílí jste fiíkala, Ïe
oficiálnû to bude sebevraÏda.“

„I kdyby ano, nezná‰ celou proceduru tak jako tady
Harry, a mohla jsi svojí pfiítomností zahladit stopy skuteã-
ného vraha. KdyÏ udefií znovu, bude mnohem tûÏ‰í ho
odhalit.“

Molly na ni jen zírala.
„Proto pohyb civilistÛ na místû ãinu upravuje zákon.

Tohle není hra, sleãno Carpenterová,“ fiekla Murphyová
chladn˘m hlasem, ale beze stopy hnûvu. „Chyba tady
mÛÏe stát Ïivot. Chápe‰?“

Molly pohlédla z Murphyové na mû a zpût a svûsila ra-
mena. „Nechtûla jsem… omlouvám se.“

„Omluva mrtvé neoÏiví, Molly,“ fiekl jsem laskavû. „To-
hle nesmí‰ dûlat. Je‰tû ses nenauãila dom˘‰let dÛsledky.“

Molly se o‰ila a pfiik˘vla.
„Doufám, Ïe se to uÏ nikdy nestane.“
„Ne, madam.“
Murphyová se zatváfiila nevûfiícnû a podívala se na mû. 
„Myslela to dobfie,“ fiekl jsem. „Chtûla jen pomoct.“
Molly mi vûnovala vdûãn˘ pohled.
Murphyová jí sundala pouta. „To my v‰ichni,“ opáãila

o poznání pfiívûtivûji.
Molly se ‰klebila a mnula si zápûstí. „Hm. SerÏantko?

Jak jste poznala, Ïe tam jsem?“
„Praskaly parkety, ale nikdo po nich nechodil,“ pozna-

menal jsem.
„TvÛj deodorant,“ fiekla Murphyová. 
„Piercing v jazyku ti cinkl o zuby,“ dodal jsem.
„Pfied chvilkou jsem cítila pohyb vzduchu,“ pfiihodila

Murphyová. „Nevypadalo to na prÛvan.“
Molly polkla a trochu zrudla. „Aha.“
„Ale nevidûli jsme tû, viì, Murph?“

23
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Murphyová zavrtûla hlavou. „Ani trochu.“
UãedníkÛm obãas prospûje trochu poníÏení a vypu‰tû-

ní ega. Ta moje si zkrou‰enû povzdechla. 
„KdyÏ uÏ jsi tady, tak mÛÏe‰ jít s námi,“ fiekl jsem. Po-

k˘vl jsem Murphyové a zamífiil jsem ke dvefiím.
„Kam jdeme?“ vyhrkla Molly. Oba unudûní zdravotníci

vytfie‰tili oãi na Molly, která mi ‰la v patách. Murphyová
vy‰la za námi a pokynula jim, Ïe mohou odnést tûlo. 

„Podívat se za jedním pfiítelem. Má‰ ráda polku?“

24
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Kapitola tfietí

Ve Forenzním institutu na West Harrison Street jsem ne-
byl od té ‰lamastyky s nekromancery. UÏ to budou sko-
ro dva roky. I pfiesto, Ïe je to vlastnû úloÏi‰tû b˘val˘ch
lidsk˘ch bytostí ãekajících na pitvu, to není nijak nepfií-
jemné místo. Obklopuje ho upraven˘ parãík se zelen˘mi
trávníky, peãlivû stfiíhan˘mi kefii a novû namalovan˘mi
parkovacími místy. Samotné budovy byly tiché, funkãní
a úhledné. 

âasto to místo vídám v noãních mÛrách.
Nejsem Ïádn˘ fanda do mrtvol, ale mÛj kamarád se

dostal do kfiíÏové magické palby a utkal se s oÏivlou su-
permrtvolou, která málem rozervala moje auto vedví ho-
l˘ma rukama. 

Od té doby jsem se tu neukázal. Mûl jsem lep‰í vûci na
práci neÏ nav‰tûvovat taková místa. KdyÏ jsem ale zapar-
koval a vykroãil ke dvefiím, nebylo to tak zlé, jak jsem se
bál. Bez zaváhání jsem vstoupil. 

Molly tu dnes byla poprvé. Na moji prosbu odloÏila vût-
‰inu té své obliãejové biÏuterie a peroxidov˘ úães zakryla
starou k‰iltovkou. Nevypadala nijak zvlá‰È dÛvûryhodnû,
ale byl jsem celkem spokojen˘. Nicménû ani moje obleãe-
ní se nedalo nazvat vycházkov˘m a tûÏk˘ koÏen˘ kabát mi
v horkém dni urãitû dodával punc excentriãnosti. Nebo by
dodával, kdybych víc vydûlával. 

StráÏn˘ za stolem, kde tehdy zabili Phila, oãekával je-
nom mû. ¤ekl, Ïe Molly musí poãkat. Tak jsem mu fiekl,
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Ïe poãkám taky, dokud mu Butters nepotvrdí, Ïe jde se
mnou. StráÏn˘ se zatváfiil kysele pfii pfiedstavû, Ïe bude
muset vynaloÏit neuvûfiitelnou námahu, kterou vyÏado-
valo vyÈukání ãísla na telefonu. Zabruãel do sluchátka, nû-
kolikrát zamruãel a pak stiskl tlaãítko. Bezpeãnostní dve-
fie zabzuãely a já s Molly jsme ve‰li dovnitfi. 

V márnici je nûkolik piteven, ale není tûÏké uhodnout,
ve které se Butters nachází. Staãí jen jít za polkou.

·el jsem za prskav˘m buãením tuby, dokud jsem ne-
sly‰el i ‰tûbetání klarinetu a meãení akordeonu. Pitevna
ãíslo tfii. Krátce jsem zaklepal, otevfiel jsem dvefie a zÛstal
jsem stát na chodbû. 

Waldo Butters se sklánûl nad sv˘m stolem, mÏoural do
monitoru a zadkem vrtûl do rytmu polky. Nûco si za-
mumlal, pok˘vl a do rytmu stiskl loktem mezerník. Ani se
na mû nepodíval. „Ahoj, Harry.“

„To je Bohémská rapsodie?“
„Yankovic. Ten chlap je génius. Poãkej chvilku, neÏ

v‰echno vypnu.“
„V pohodû,“ opáãil jsem. 
„Vy jste s ním uÏ pracoval?“ zeptala se Molly.
„Hmm. Je v obraze.“
Butters poãkal, aÏ zaãne cvakat tiskárna, vypnul poãítaã,

vrátil se k tiskárnû, vyjmul z ní dva listy a se‰il je k sobû. Pak
listy poloÏil na hromádku jin˘ch papírÛ a v‰echny stáhl gu-
miãkou. „Tak, to by mûlo staãit.“ Otoãil se ke mnû a za‰kle-
bil se. 

Butters je trochu podivín. Není o mnoho vût‰í neÏ
Murphyová a má na sobû ménû svalÛ neÏ ona. Jeho ãer-
né vlasy pfiipomínají továrnu na drátûnky vtefiinu po v˘-
buchu. Je samá ruka a noha, coÏ zvlá‰È vyniká v zeleném
chirurgickém plá‰ti. Má protáhl˘, hranat˘ obliãej, skobo-
vit˘ nos a na ãil˘ch oãkách br˘le se siln˘mi skly.
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„Harry,“ protáhl a podal mi ruku. „Dlouho jsme se ne-
vidûli. Co dûlá ruka?“

Stiskl jsem mu ruku. Má dlouhé, pevné, ‰lachovité prs-
ty. Nevypadá nijak nebezpeãnû, ale rozhodnû má odvahu
a myslí mu to. „¤ekl bych, Ïe tak tfii mûsíce. Ujde to.“ Zvedl
jsem levou ruku a zah˘bal jsem prsty v rukavici. Prsteník
a malíãek se trochu tfiásly a cukaly, ale h˘baly se, kdyÏ
jsem to po nich chtûl. 

Svaly na levé ruce se mi v podstatû roztavily pfii neãe-
kaném plamenném stfietu bûhem boje s tlupou upírÛ.
Doktofii byli vyjevení z toho, Ïe mi nemusí ruku amputo-
vat, ale tvrdili, Ïe uÏ s ní nikdy nepohnu. Butters mi po-
mohl vymyslet fyziologickou terapii, takÏe teì jsem prsty
h˘bal skoro normálnû. Ruka stále vypadala pfií‰ernû, ale i to
se zaãínalo lep‰it. Odporné Ïmolky zjizvené kÛÏe a spále-
ného masa mizely a ruka uÏ tolik nepfiipomínala roztaven˘
voskov˘ model. Dokonce mi zaãínaly rÛst nehty. 

„Dobré,“ poznamenal Butters. „Je‰tû hraje‰ na kytaru?“
„DrÏím ji a vydává zvuky. MoÏná je trochu pfiehnané

fiíkat tomu hraní.“ Pokynul jsem Molly. „Moje uãednice
Molly Carpenterová, Waldo Butters.“

„Tak uãednice?“ Butters jí podal ruku. „Rád tû pozná-
vám. PromûÀuje tû ve veverky, ryby a podobnou havûÈ
jako v Meãi v kameni?“

Molly si povzdechla. „KéÏ by. Stále se ho snaÏím pfie-
svûdãit, aby mi ukázal, jak se promûnit, ale nechce.“

„Slíbil jsem tv˘m rodiãÛm, Ïe nedovolím, aby ses pro-
mûnila v hromadu bfieãky. Pfiedpokládám, Buttersi, Ïe ti
nûkdo fiekl, Ïe se tady zastavím. Nechci jmenovat.“

„No jo,“ opáãil doktÛrek a pfiik˘vl. Zdvihl prst, ‰el ke
dvefiím, zamkl a opfiel se o nû zády. „Hele, Dresdene, mu-
sím b˘t opatrn˘ na to, co komu fieknu. Mám prostû tako-
vou práci.“
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„Jasnû.“
„TakÏe ode mû jsi to nesly‰el.“
Podíval jsem se na Molly. „Kdo to fiekl?“
„Bezva.“ ·el ke mnû a podal mi svazek papírÛ. „Jména

a adresy zesnul˘ch.“
Zachmufienû jsem papíry prolistoval. Povût‰inou tech-

nick˘ text a o‰klivé fotografie. „Obûti?“
„Oficiálnû jsou to zesnulí.“ Butters stiskl rty. „Ale má‰

pravdu. Jsem si celkem jist˘, Ïe jsou to obûti.“
„Proã?“
Otevfiel ústa, zase je zavfiel a zamraãil se. „Nikdy jsi

nûco nezahlédl koutkem oka? A kdyÏ ses podíval po-
fiádnû, nic tam nebylo? Nebo to aspoÀ nevypadalo tak,
jak sis myslel?“

„Samozfiejmû.“
„Tak tohle je stejn˘ pfiípad. Vût‰ina z nich jsou klasické,

bûÏné sebevraÏdy. Jen pár detailÛ nesedí, ví‰?“
„Nevím. Pouã mû.“
„Vezmi si hned tu nahofie. Pauline Moskowitzová. Tfii-

cet devût, dvû dûti, manÏel, dva psi. Ode‰la v pátek veãer
a kolem tfietí v sobotu ráno si v hotelové vanû pfiefiízla Ïíly
na zápûstí.“

Proãítal jsem zprávu. „Rozumím tomu dobfie, Ïe byla na
antidepresivech?“

„Hmm,“ pfiitakal Butters, „ale nic zvlá‰tního. Brala je
osm let a nemûla Ïádné problémy. Nikdy nemûla sebevra-
Ïedné sklony.“

Díval jsem se na o‰klivou fotografii tuctové nahé Ïeny
leÏící ve vanû plné kalné tekutiny. „Co se tvému skalpelu
nelíbilo?“

„Ty fiezné rány. PouÏila odlamovací nÛÏ. Byl ve vanû.
PfieÈala si ‰lachy na obou zápûstích.“

„A?“
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„A. Jakmile se pfiefiízla ‰lachy na jednom zápûstí, ne-
mohla témûfi ovládat prsty. Jak si tedy mohla pfiefiíznout
‰lachy na obou zápûstích? PouÏila dva noÏe zároveÀ? Tak
kde je ten druh˘?“

„Mohla ho drÏet v zubech.“
„KdyÏ zavfiu oãi a hodím kámen na jezero, moÏná tre-

fím loì,“ fiekl Butters. „Technicky je to moÏné, ale na-
prosto nepravdûpodobné. Druhá rána by témûfi jistû ne-
byla tak hluboká a ãistá. Tyhle vypadají, jako kdyby nûkdo
krájel tvrd˘ s˘r na plátky. Ty dvû rány jsou skoro totoÏné.“

„Pfiedpokládám, Ïe to není pfiesvûdãiv˘ dÛkaz.“
„Oficiálnû ne.“
„To jsem dnes sly‰el uÏ nûkolikrát. Co si myslí Brioche?“
Pfii zmínce o jeho ‰éfovi se Butters u‰klíbl. „Ockhamo-

va bfiitva, abych pouÏil jeho oblíben˘ v˘raz. SebevraÏdy.
·mytec.“

„Ty si ale myslí‰, Ïe ten nÛÏ drÏel nûkdo jin˘?“
DoktÛrek zbledl a mlãky pfiik˘vl.
„To mi staãí,“ opáãil jsem. „A co to dne‰ní tûlo?“
„Nevím, dokud ho neuvidím.“ Úkosem si mû zmûfiil.

„Ty pfiedpokládá‰, Ïe je to dal‰í vraÏda.“
„Vím to. Ale dokud je Murphyová v práci, tak to vím

jenom já.“
„Dobfie,“ povzdechl si Butters.
Prolistoval jsem stránky paní Moskowitzové a dostal jsem

se k dal‰ím o‰kliv˘m fotkám. Také Ïena. Podle záznamu se
jmenovala Maria Casselliová. Bylo jí tfiiadvacet let, kdyÏ za-
pila tfiicet tablet Valia celou láhví ãistiãe odpadÛ. 

„Také hotelov˘ pokoj,“ poznamenal jsem polohlasem. 
Molly se mi natáhla pfies rameno, aby vidûla fotografii

místa ãinu. Zbledla a o nûkolik krokÛ ucouvla. 
„Jo,“ fiekl Butters a se zájmem si prohlíÏel moji uãednici.

„Je to trochu neobvyklé. Vût‰ina sebevraÏd se odehrává
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doma. Sebevrazi jdou jinam jen tehdy, kdyÏ chtûjí skoãit
z mostu, vjet autem do jezera nebo nûco podobného.“

„Sleãna Casselliová mûla manÏela,“ fiekl jsem. „A Ïila
s nimi její mlad‰í sestra. TakÏe mûla rodinu.“

„Jo,“ pfiitakal Butters. „Co myslí‰, Ïe fiekl Brioche?“
„Pfiistihla manÏílka se sestfiiãkou a rozhodla se, Ïe to

ukonãí?“
„Hmm… hmm.“
„Já… asi,“ hlesla Molly. 
„První dvefie vpravo,“ fiekl Butters a odemkl. 
Molly vybûhla na chodbu.
„Kristepane, Harry, na tohle je moc mladá.“
Vzal jsem do ruky fotografii Mariina tûla. „Je toho nû-

jak moc.“
„Opravdu je ãarodûjka? Jako ty?“
„Jednou bude. KdyÏ pfieÏije.“ Proãítal jsem dal‰í dvû

zprávy. Obûma Ïenám bylo pfies dvacet, obû zdánlivé se-
bevraÏdy se odehrály v hotelovém pokoji, ani jedna neÏi-
la sama.

Poslední zpráva byla trochu jiná. Proãetl jsem ji a podí-
val jsem se na Butterse. „Co je zvlá‰tní na téhle?“

„Sedí na stejn˘ profil,“ opáãil Butters. „Îena, zemfiela
v hotelovém pokoji.“

Díval jsem se do papírÛ. „A kde je pfiíãina smrti?“
„To je právû to. Îádnou jsem nena‰el.“
Povytáhl jsem oboãí.
Rozpfiáhl ruce. „Harry, já svojí práci rozumím. Chci mít

v tûchhle vûcech jasno. Ale nemám sebemen‰í tu‰ení, jak
tahle Ïena zemfiela. V‰echny testy vy‰ly negativnû. KaÏdá
teorie, kterou jsem si vytvofiil, se nakonec rozsypala. Po
medicínské stránce je v bezvadné kondici. Vypadá to, jako
kdyby se prostû vypnula. V‰echny orgány najednou. V Ïi-
votû jsem nic takového nevidûl.“
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