
Pfiedmluva

Nikdy nevûfite lháfii – to je asi dobré shrnutí téhle kní-
Ïeãky. Urãitû mnozí z vás usoudí, Ïe kdyÏ fiíkám „lháfi“,
mám na mysli sebe. Tvrdil jsem pfiece, Ïe pokraãování
cyklu nebude. Ale hned vzápûtí vysvûtlím, proã to ne-
jste vy, kdo tady byl oklamán.

ProtoÏe i kdyÏ jsem se obãas zmínil, Ïe mám v hlavû
je‰tû spoustu historek z Lokiho svûta – tehdy to je‰tû
byla pravda – a urãitû se k nim jednou nebo dvakrát
vrátím, v hloubi du‰e jsem stejnû mûl pocit a dojem, Ïe
uÏ je to uzavfiená kapitola. Îe mám teì dva nové cyk-
ly, nové hrdiny, které si mnozí z vás oblíbili. Myslel
jsem, Ïe mám váÏnû co dûlat, psát, vym˘‰let a nemám
ãas zab˘vat se tím zatracen˘m chlápkem s párátkem
v zubech.

Pfiipadalo mi, Ïe jsem to fiekl dost v˘raznû a zfietelnû
– pofiád mi to tak pfiipadá – a on to pochopil a ode‰el.
M˘lil jsem se. Vrátil se, a to dost mazan˘m zpÛsobem.
Nejdfiíve jako spojení se stále nerealizovan˘m nápa-
dem Iwa Strzeleckého (nebudu o tom je‰tû psát, ale
existuje ‰ance, Ïe vás trochu pobaví, aÏ vznikne), pak
jako nápad na film (brzy o tom fieknu o trochu víc, ale
uÏ teì naznaãím, Ïe se to urãitû neobejde bez va‰í po-
moci), aÏ nakonec jako… „Lháfiovka“.

Pfiesnû tak. „Lháfiovka“ – nesbûratelská karetní hra,
kterou moÏná vlastníte – byla ve skuteãnosti tou po-
slední kapkou, kterou pfietekl pohár. Skupina Lans
Macabre odvedla pfii vym˘‰lení mechanismu hry skvû-
lou práci. Taky bylo fajn pozorovat své postavy oãima
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Roberta Sienického (no dobrá, ne doslova). Tohle
v‰echno zpÛsobilo, Ïe, no, trochu se mi zastesklo.
A pak je‰tû ke v‰emu Iwo udûlal geniální plakát k je‰-
tû neexistujícímu textu… a uÏ to jelo. Tak se mi ten da-
rebák vychytrale vetfiel. ¤íkali mi: nikdy nevûfi lháfii.
Ech…

To, co si teì pfieãtete, je novelka a povídky, které je
nutné peãlivû umístit do chronologie událostí. Nebude
to tûÏké, kdyÏ se podíváte, ktefií hrdinové jsou pfiítom-
ni a ktefií ne. Tûm, kdo si nechtûjí hrát na hádanky,
fieknu, Ïe akce povídek Obchodník se sny a Dohazovaã se
odehrává nûkde mezi povídkami z prvního dílu, a ur-
ãitû dfiív, neÏ Loki dostal Lháfiíka. Machinomania uÏ po-
pisuje události poté, kdy se dala dohromady Lháfiova
druÏina, ale do‰lo k tomu teprve nedávno a je‰tû neby-
li sehraní. Vlastnû se zrovna sehrávají…

Povídky, hodnû na to spoléhám, vrhnou trochu
svûtla na to, co opravdu Loki dûlal pro andûly a jak zá-
roveÀ realizoval své sloÏité plány, které pozdûji – jak
ostatnû víte – dopadly, jak dopadly.

Doufám, Ïe se budete bavit pfiinejmen‰ím stejnû
dobfie jako já, kdyÏ jsem ty texty psal. Pokud ano a po-
kud to pak dáte najevo dost nahlas, je‰tû se s Lokim
setkáme.

A teì promiÀte, ãeká na mû jedna banda motorkáfiÛ
a jejich máma.

Jakub

Jakub åwiek8
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Obchodník se sny

Minneapolis, Minnesota
Souãasnost

Zvonek v˘tahu ho vytrhl z apatie. Pevnûji sevfiel prs-
ty na úchytu neceséru, nadechl se a poãkal, aÏ se
otevfiou dvefie. Vy‰el na hotelovou chodbu, zpívaje si
hit, na jehoÏ název si teì ani za nic nedokázal vzpo-
menout. Mrkl na ãíslo pokoje naãmárané na vnitfiní
stranu dlanû a odboãil doleva. KdyÏ míjel star‰ího ‰e-
dovlasého muÏe v ãerném obleku, dotkl se stfií‰ky
klobouku, ale protoÏe se chlapík právû pot˘kal s mag-
netick˘m zámkem, ani ho nenapadlo na zdvofiilost
odpovûdût. A to byla uráÏka, která bíl˘m nikdy ne-
smûla jen tak projít.

Zastavil se, postavil necesér a pomalu se otoãil. KdyÏ
to udûlal, na jeho obliãeji se rozhostil ‰irok˘, upfiímn˘
úsmûv. Spoleãnû s dÛlky ve tváfiích a vráskami kolem
oãí, trochu zvût‰en˘mi skly br˘lí, dodával jeho obliãeji
pfiímo dobráck˘ v˘raz. Stejnû tak hlas, kter˘ k obliãeji
patfiil, byl hlubok˘, ale pfiíjemn˘. Mil˘, dávající najevo
zku‰enosti a pfiedev‰ím dobrou vÛli.

„MÛÏu vám pomoci?“ zeptal se. „Vidím, jak se s tím
pot˘káte, a já tyhle zámky dobfie znám.“

AniÏ by ãekal na odpovûì, pfiesunul se k muÏi, levou
rukou sáhl po kartû, pravou mu diskrétnû strãil do kap-
sy kalhot a vytáhl telefon.
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MuÏ v ãerném obleku, vyveden˘ z míry, se pokusil
podûkovat za pomoc, ujistit neznámého, Ïe si poradí,
ale ve skuteãnosti se nijak zvlá‰È nebránil. ÚroveÀ
frustrace uÏ viditelnû dosáhla bodu, kdy ãlovûk drobnû
pfiekraãoval hranice studu a obãas vyuÏil nabízenou
pomoc.

Nebylo tûÏké uhodnout, co tu dûlal. Oblek dobré
znaãky, ale s viditeln˘mi stopami obno‰ení, na krku ‰e-
divé chlupy, trochu povislá kÛÏe ‰íje a na ní nûkolik
vrásek, pár ‰tûtin ‰patnû oholen˘ch vousÛ. Boty ele-
gantní, koÏené, ale nepfiíli‰ vhodné k obleãení, protoÏe
mûly tmavû hnûdou barvu a naãerno byly pouze napa-
stované. K tomu ten problém s kartou, kter˘ naznaão-
val, Ïe muÏ pfiíli‰ ãasto v hotelích nebydlel. Rozhodnû
ne v tak drah˘ch.

Rychl˘ pohled na telefon – samozfiejmû nezabezpe-
ãen˘, k odemãení staãilo namaãkat kombinaci kláves
nastavenou z v˘roby –, a seznam posledních zpráv ho
jen utvrdil v uÏ získaném názoru. MuÏ v obleku mûl
románek s nûjakou mladou ãubiãkou, která na nûj do-
stala zálusk.

Obvykle by mu to staãilo, ale dnes… Dne‰ek nebyl
obvykl˘, necesér a jeho obsah to pfiipomínaly aÏ pfiíli‰
neodbytnû. Kromû toho pozdravil jako první, bez
zvlá‰tního dÛvodu, coÏ uÏ samo o sobû bylo zfiídkavé.
Naposledy se mu to stalo moÏná pfied sto padesáti lety.
O to více teì touÏil po odplatû.

Za zády muÏe v obleku rychle proletûl seznam kon-
taktÛ, zatímco pfiedstíral, Ïe ãistí magnetickou kartu.
Pak ji pomalu protáhl ‰tûrbinou ãteãky. U kliky se roz-
svítilo zelené svûtlo.

„Ach, dûkuji,“ fiekl muÏ, pfiestoÏe v jeho hlase neby-
lo po vdûãnosti ani stopy.

Kdo ale potfieboval jeho vdûk, kdyÏ se v telefonu
nacházela snadná, sladká pomsta? Zapamatoval si ãís-

Jakub åwiek10
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lo a rychle zastrãil pfiístroj zpátky do kapsy muÏov˘ch
kalhot.

„Prosím,“ fiekl a vrátil se k neceséru.
Zvedl ho ze zemû, je‰tû jednou se podíval na ãíslo na

ruce – jediné, které si z nûjakého nepochopitelného
dÛvodu nedokázal zapamatovat – a do‰lo mu, Ïe uÏ
v podstatû stojí u správn˘ch dvefií.

Zpoza rohu na konci chodby se právû vyloupl ho-
telov˘ boy a z dálky zaslechl znám˘ zvuk v˘tahové-
ho zvonku, zvûstující zjevení se pfiekrásné, jiÏ velmi
rozechvûlé blond˘nky v lehk˘ch ‰atiãkách s ãern˘mi
a bíl˘mi svisl˘mi pruhy. DrÏela v ruce sandály. KdyÏ
ho spatfiila, zamávala jimi na nûj a on pozvedl ruku
v pozdravném gestu. MoÏná se dnes je‰tû uvidí,
i kdyÏ by si na to zrovna nevsadil. Ostatnû, nemûl
rád takové, které nepfiedstavovaly Ïádnou v˘zvu.
Bylo to jako jíst ve fastfoodech. Dobré akorát pro
líné bûlochy.

Poãkal, aÏ dívka zmizí v pokoji muÏe v obleku. Pev-
nûji sevfiel drÏadlo neceséru a koneãnû zaklepal.

„Dále,“ ozvalo se zevnitfi.
Ani nesáhl po klice, vûdûl, Ïe bez karty se pfiece do-

vnitfi nedostane. TakÏe se jen usmál a ãekal. Po chvíli
zaklepal je‰tû jednou.

Tentokrát nûkomu uvnitfi do‰lo, o co jde, protoÏe se
ozvaly kroky a vzápûtí se dvefie otevfiely dokofián. Na
prahu stál v dÏínách a ãerném triãku obleãen˘ muÏ po
ãtyfiicítce s pfiísn˘m, jako ze dfieva vytesan˘m zarudl˘m
obliãejem, orlím nosem a tmav˘ma a tak pronikav˘ma
oãima, jako by chtûl v‰echny prohlédnout skrz. Lesklé
ãerné vlasy mûl spletené do dvou copÛ, padajících na
ramena. Na fiemínkách, kter˘mi byly svázány, visely
drobné dfievûné korálky.

„Ty jsi…,“ zkusil se zeptat indián, ale slova mu uváz-
la v hrdle. „Jsi…“

Lháfi: Machinomania – kniha dvaapÛltá 11
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„Do toho,“ pobídl ho, upravil si br˘le a usmál se –
‰iroce, ale uÏ ne tak dobromyslnû jako pfiedtím. „Vy-
slov mé jméno.“

„Ty jsi Kojot?“
Pfiik˘vl.
„Co kdybys mû pustil dovnitfi?“ navrhl. „Mám na

práci nûco dÛleÏitého, neÏ zaãneme.“
Indián o krok ucouvl, ustoupil stranou a pustil Ko-

jota do pokoje.
Host ráznû ve‰el dovnitfi, minul dvefie do koupelny

a postel, odsunul Ïidli a postavil na ni necesér. Pak se
pfies desku masivního stolu natáhl pro pevn˘ telefon,
pfiivfiel oãi a bezhlesnû pohnul rty, aby zopakoval zapa-
matovanou fiadu ãísel. VyÈukal ji na klávesnici, neza-
pomínaje nejdfiíve vytoãit dvû nuly, vyÏadované pro
vnûj‰í hovor. âekal tfii zazvonûní, neÏ usly‰el zral˘ Ïen-
sk˘ hlas.

„Z celého srdce se omlouvám, paní,“ fiekl hlasem
zmûnûn˘m v roztrÏit˘, komick˘ baryton postar‰ího
uãitele, „ale volám z hotelu Panorama. Vá‰ muÏ tady
ztratil penûÏenku a já jsem na‰el va‰e ãíslo na té
smû‰né kartiãce, víte, té se zprávou, komu dát vûdût,
kdyby se stala nehoda. Chtûl jsem mu ji vrátit, ale na
recepci mi nechtûli fiíct, na kterém je pokoji.“ Trochu
nervóznû a trochu omluvnû se rozesmál. „Nebo pro-
stû nechtûjí nám, maliãk˘m z prvního patra, dávat
kontakty na ty v apartmánech… Ne, paní, urãitû jsem
se nespletl a… I kdyÏ ne, okamÏik. MoÏná opravdu
ano. Skuteãnû, omlouvám se, Ïe jsem obtûÏoval. Ano,
na shledanou.“

Ukonãil hovor a podíval se na ponûkud udiveného
indiána.

„Potkal jsem ho na chodbû,“ vysvûtlil. „Neodpovûdûl
mi na pozdrav.“

„Aha.“

Jakub åwiek12
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Majitel pokoje pok˘val hlavou, jako by naprosto
chápal. Kdo ví, moÏná to tak doopravdy bylo, nebo uÏ
se chtûl vûnovat dÛleÏitûj‰ím vûcem, napfiíklad obsahu
neceséru. Ne‰lo si totiÏ nev‰imnout jeho nervózních
pohledÛ oním smûrem, svírajících se a zase rozevírají-
cích se pûstí, pfie‰lapování z nohy na nohu.

Kojot se pfii tom pohledu za‰klebil. Kdysi byl roz-
hodnû jeho lid trpûlivûj‰í. Musel, s ohledem na to, co
mu pfiipravil osud, bílí a ten jejich proklet˘ bÛh. Nebo
spí‰e bÛh andûlÛ. Povzdechl si a odhodil klobouk na
postel. Pak si sundal ãern˘ kabát, rozepnul knoflík
u ko‰ile pod krkem a zul si boty.

„Na ‰amana jsi docela mlad˘,“ fiekl, aniÏ by indiánovi
vûnoval pohled. „Ale to je moÏná dobfie, uÏ jsem mûl
plné zuby tûch rozpadajících se, roztfiesen˘ch pytlÛ kos-
tí, mluvících v zasran˘ch hádankách. Jak se jmenuje‰?“

„Dominic Verenton, pane.“
Kojot se zprudka otoãil a plivl na zem pfiímo pod in-

diánovy nohy. Pak se za‰klebil v grimase opovrÏení a,
peãlivû zdÛrazÀuje kaÏdé slovo, procedil skrz zuby:

„UÏ nikdy se mnou takhle nemluv. Zeptal jsem se tû
na jméno, ne na zkurvenou pfiezdívku, pod kterou se
kurví‰.“

„Kráãející ve stínu,“ opravil se indián bleskovû.
„A omlouvám se, pa… vlastnû Kojote.“

„To je lep‰í.“
Kojot si povzdechl a rozepnul si kalhoty. Strãil ruku

do boxerek, ‰kubl a utrhl si velké, hladce oholené pfii-
rození, které také odhodil na postel vedle klobouku.

IndiánÛv bezbfieh˘ údiv kvitoval pokrãením ramen.
„PfiekáÏel mi v soustfiedûní,“ fiekl. „A vûc je váÏná

a nesnese odkladu.“
Zapnul si kalhoty, zvedl ze Ïidle necesér a posadil se.

Kráãejícímu ve stínu pokynul na postel naproti sobû,
jen pár centimetrÛ od svého penisu. Teprve ve chvíli,
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kdy si muÏ sedl, pfiehodil si Kojot nohu pfies nohu
a propletl dlanû do stfií‰ky, ukazováãky pfiitisknuté ke
rtÛm.

„Pochopil jsem, Ïe jste hotoví. Zákon je napsan˘,
lidé jsou pfiipraveni k jeho realizaci, v‰echno, co se
t˘kalo RodÛ a KmenÛ, je udûláno a jediné, na co teì
ãekáte, jsou kroky Kongresu, je to tak?“

Kráãející ve stínu pfiik˘vl, i kdyÏ, jak se Kojot do-
mníval, to byla pravda jen napÛl. Ve skuteãnosti totiÏ
nikdo na nic neãekal. Nikomu se ani nezdálo, Ïe by se
nûkdo skuteãnû zajímal o osud souãasn˘ch indiánÛ,
ktefií byli jen nabûhl˘m, rud˘m vfiedem na hladké
tváfii svûdomí Spojen˘ch státÛ. NatoÏ o sny o auto-
nomii, té opravdové, témûfi o státu ve státû, s vlast-
ním právem, a ne jeho parodií, s prací, úfiady… Ne, to
byla vidina, v kterou nevûfiil v podstatû nikdo, do-
konce ani ti, kdo je‰tû vkládali jakousi nadûji do nûj,
do Kojota, kdysi dávno boha.

Vût‰ina z tûch, kdo v nûj vûfiili – nebo pfiesnûji pfii-
pou‰tûli jeho existenci nûkde a nûkdy v minulosti –,
uÏ dávno nabyla pfiesvûdãení, Ïe je opustil. Utápûli
svÛj smutek v mofiích a oceánech levné whisky, kte-
rou jim bílí dávali v˘mûnou za jejich krotkost, hlasy
a obãas i za jejich dcery na noc nebo dvû. Obãas,
v opilecké vidinû nebo záblesku stfiízlivosti, bolest-
ném jako paprsek svûtla záfiící pfiímo do oãí, ho pro-
klínali a ptali se, proã je opustil. Beze stínu pochyb-
nosti pfiem˘‰lel stejnû i tady tenhle. JenÏe Kojot
nezapomnûl, pofiád s nimi byl, a nejlep‰í dÛkaz pfied-
stavoval právû onen necesér.

Teì ho otevfiel, pomalu, s úctou, ale i s jízliv˘m
vzdorem. Vûdûl totiÏ, Ïe se muÏ, kter˘ sedí naproti, za
chvilku zcvokne. Tak se tomu fiíká? Zcvokne? Kojot si
obãas nebyl jist˘, co má v jazyce bíl˘ch v˘znam a co je
jenom pitomé slovo, narychlo vymy‰lené z lenosti.

Jakub åwiek14
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Koneãnû cvakly zámky, zvedlo se víko a oãím Krá-
ãejícího ve stínu se zjevily desítky mal˘ch i vût‰ích,
peãlivû spleten˘ch lapaãÛ snÛ. V‰echny kousky záfiily
Ïlutav˘m, obãas narudl˘m svûtlem, v‰echny tichounce
‰umûly jako pramen kdesi mezi stromy ve Skalist˘ch
horách.

„Tohle je dar od va‰eho boha, Kráãející ve stínu, od
ducha – moÏná ne úplnû dobrého, ale jediného, kter˘
vám zbyl. Jediného, kter˘ mÛÏe splnit va‰e sny.“

Indián si chvíli prohlíÏel obsah neceséru, zíral, jako
by koukal na trojrozmûrn˘ obrázek, a za kaÏdou cenu
se v barevn˘ch nitkách, perech a korálcích snaÏil za-
hlédnout plachetnici. Nakonec to vzdal a zvedl hlavu.

„PromiÀ, Kojote, ale nechápu,“ fiekl. „Co to vlastnû
je?“

„To…,“ zaãal bÛh, ale nebylo mu dopfiáno odpovûdût.
Najednou se totiÏ otevfiely dvefie do koupelny a v nich

stál… ‰edovlas˘ muÏ. Mûl trochu u‰pinûn˘ oblek a vy-
padal ospale, ale viditelnû spokojenû. V ruce drÏel ob-
rovskou pistoli a mezi zuby mûl párátko.

Kojot se pokusil vstát z místa, ale koutkem oka po-
stfiehl pohyb za oknem a okamÏitû mu do‰lo, Ïe to
bude k niãemu. Vzápûtí se okno otevfielo – pfiestoÏe to
bylo zdánlivû nemoÏné, ne na tomto patfie – a okfiídle-
ná postava, kterou indiánsk˘ bÛh pfied okamÏikem za-
hlédl, majestátnû vlétla do pokoje.

Kráãejícímu ve stínu je tfieba pfiiznat, Ïe se pokusil
zareagovat. Vrhl se pfies postel – teì uÏ si nev‰ímal or-
gánu, kter˘ na ní leÏel – a sáhl do ‰uplíku pro mal˘ re-
volver. Ale i kdyÏ byl rychl˘, jeho rychlost se nemohla
rovnat té, které dosáhl andûl, jenÏ se bleskovû zjevil
pfied skfiíÀkou a kolenem zabouchl napÛl otevfien˘
‰uplík i s indiánovou rukou uvnitfi. Kfiuplo to. Kráãejí-
cí ve stínu zajeãel.

MuÏ v obleku zavrtûl hlavou v pfiedstírané úãasti.
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„A komu teì pfiednesu cel˘ ten pfiedem pfiipraven˘
monolog, hm? Komu fieknu, jak jsem odhalil tvÛj taj-
n˘ plán a jak jsem tû prohlédl, Kojote? Povídat to tobû
je pfiece nesmysl a zavání to záporáck˘m proslovem
z laciného akãního filmu.“

Kojot pokrãil rameny. OdloÏil necesér na stÛl a roz-
paÏil ruce.

„Nemám ponûtí, co teì udûlá‰, Loki,“ fiekl. „Proto-
Ïe jsi to ty, Ïe? Zrádce Loki, poskok ve sluÏbách boha
bíl˘ch.“

„Hele, já jsem taky bílej, ty zasran˘ rud˘ rasisto,“ ro-
zesmál se Lháfi.

V tu chvíli z nûj úplnû sklouzla iluze, jako by byla
voskovou maskou, a v místnosti se náhle udûlalo tep-
leji. KaÏd˘m okamÏikem se stával více sám sebou, ele-
gantním dlouhovlas˘m blonìákem s peãlivû zastfiiÏe-
n˘mi vousy, obleãen˘ v dokonalém ãerném obleku
a triãku stejné barvy.

„A kromû toho ten kousek s telefonem manÏelce…
To bylo váÏnû slabé. Pod tvoji, fieknûme, úroveÀ.“

Na rohu postele pfiestal Kráãející ve stínu kfiiãet. Teì
uÏ jen ti‰e skuãel a popotahoval nosem. S tûmi copy,
nudlemi tekoucími z nosu a slzami v oãích vypadal
jako v˘jimeãnû o‰klivá, pfierostlá druhaãka.

Lháfi si je‰tû jednou povzdechl a posadil se na kraj
postele.

„Nejhor‰í na tom v‰em je, Kojote,“ fiekl, „Ïe tvÛj
plán mohl vyjít, neb˘t toho, co v nûm bylo asi nejdÛle-
Ïitûj‰í. Mûfiítko. Chtûl jsi toho udûlat moc najednou
a pfiíli‰ ses odhalil.“

Kojot vrhl pohled nejdfiíve na andûla v rohu pokoje,
potom na Lokiho a nakonec se zadíval na obrázek na
zdi. Pfiedstavoval nûjakou bitvu z období obãanské války.
BÛh si najednou uvûdomil, proã si nedokázal zapamato-
vat ãíslo pokoje. 1890. Není to jen ãíslo, je to datum,
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které si kdysi prostû vymazal z pamûti, aby ho bûhem
vykonávání mise plné fale‰n˘ch úsmûvÛ a pokorn˘ch
úklon v zájmu celé vûci nerozptyloval hnûv. 1890, pro-
sinec. Masakr u Wounded Knee.

„Jde o to, Ïe i já se vyskytuju v domech kongresma-
nÛ a jin˘ch politikÛ,“ pokraãoval Loki ve svém mono-
logu. „A taky v jejich loÏnicích, pfiedstav si to. Obãas
nûjakého lapaãe snÛ tu a tam bych si ani nev‰iml, ale
kdyÏ jsem je vidûl v kaÏdém domû… No, zaãalo mû to
zajímat.“

„Myslím, Ïe jsi tvrdil, Ïe nemá smysl, abys tohle
v‰echno vyprávûl,“ pfieru‰il ho Kojot. „Jestli uÏ musí‰
nûãím zamûstnat svoje ústa, tak támhle vedle tebe leÏí
nûco, co se docela hodí.“

Ukázal rukou na vlastní pfiirození. Loki následoval
jeho pohled.

„No jo, sly‰el jsem, Ïe jsi ovládl tenhle trik,“ fiekl
uznale. „Ale abych se vrátil k tématu. Pfiem˘‰lím –
a tam právû mífiím –, jestli lidé opravdu sní o vûcech, za
které se stydí. VáÏnû ti v‰ichni dali nûco, co jsi mohl
pouÏít?“

Kojot se opovrÏlivû za‰klebil.
„Proã bych ti mûl vÛbec nûco fiíkat?“
„ProtoÏe nejsem záporák, a tvÛj nápad… OceÀuji

ho,“ zdÛraznil poslední dvû slova a pak dodal je‰tû
nûco. UÏ bezhlesnû, ale tak, aby to Kojot bez potíÏí do-
kázal vyãíst z pohybu rtÛ.

Indiánsk˘ bÛh se je‰tû jednou zadíval na obrázek na
zdi, pak na indiána svíjejícího se v rohu postele a na-
konec na Lokiho.

„Obãas sní. A kdyÏ správnû sestrojí‰ lapaã, neza-
chytí jenom konkrétní sen, ale taky vyvolá v hlavû
odpovídající my‰lenky. V tomhle neceséru,“ poloÏil
na nûj ruku a zavfiel víko, „je v‰echno, co mÛj lid po-
tfiebuje.“
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„·koda Ïe to nikdy nepouÏijí,“ prohlásil Loki, pak se
naklonil více, neÏ musel, a otoãil se na Kráãejícího ve
stínu. „Îe ne, náãelníku?“

V tu chvíli Kojot vyskoãil z místa, popadl necesér
a rozbûhl se ke dvefiím. Andûl se vrhl jeho smûrem,
pfieletûl nad postelí, ale staãil uÏ jen popadnout boha za
rukáv, neÏ Kojot vyklouzl na chodbu.

Nebylo to ale dÛleÏité, protoÏe Kojotovi, uhánûjící-
mu ke schodi‰ti, se pfied oãima zjevil tent˘Ï boy jako
pfiedtím, ale tentokrát s roztahujícími se kfiídly. A pak
se najednou zaãaly dvefie v‰ech pokojÛ postupnû ote-
vírat a odhalovaly své nájemníky: tlusté i hubené,
muÏe i Ïeny, mladé i staré, ale v‰echny okfiídlené.

„Nemá to smysl, star˘ ‰amane!“ zavolal Loki za jeho
zády. „Vzdej se, a vyfiídíme to rychle a pokud moÏno
bezbolestnû. Ale ne pfied oãima toho ubreãence s co-
pánky, coÏ by ti asi dost vadilo.“

Kojot vycenil zuby jako zvífie, po kterém se jmeno-
val, a pfielétl pohledem z jednoho andûla na druhého.
Nakonec se otoãil, sklonil se a postavil necesér naplo-
cho na zem. Narovnal se a kopl ho smûrem ke Lháfii.

„Chtûl jsem jen dobro svého lid…,“ zaãal, ale Loki
ho nenechal domluvit.

Dva zvuãné v˘stfiely se rozlehly chodbou v ozvûnû,
která úplnû pohltila zvuk padajícího tûla.

Loki vzal necesér a uÏ se otáãel, aby ode‰el, kdyÏ se
k nûmu náhle pfiiblíÏil hotelov˘ boy a roztáhl dal‰í dva
páry kfiídel.

„Já to vezmu, Loki,“ fiekl rozhodnû. „TrÛny a Vrch-
nosti dobfie vûdí, co bys s podobn˘mi informacemi
udûlal.“

Lháfi zavrtûl hlavou, ale necesér odevzdal. Vzápûtí
sáhl do kapsy pro nové párátko.

„Není tam nic, co bych nedokázal získat sám, Gabrieli,“
prohlásil. „Víme to oba, a proto jste mi pfiikázali vypát-
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rat a zabít Kojota, místo abyste ho nechali zaujmout
mé místo. Na druhou stranu, kdyÏ si pomyslím, co by-
chom mohli dokázat ve dvou…“

„Tak na to nemysli,“ uÈal ho Gabriel a vytáhl z kap-
sy obálku. „Tohle je pro tebe.“

„Díky, ale neoãekávej tuzér, protoÏe… Hele, ãtyfii
pera? Co je, sakra? To je vtip?! Celá tahle akce, stopo-
vání zasran˘ho trickstera, past… A jenom ãtyfii zasran˘
pera?!!“

„Tak jsme se rozhodli,“ pronesl Gabriel. „Usoudili
jsme…“

„Chce‰ fiíct, Ïe Michael usoudil,“ skoãil mu do fieãi
Lháfi.

Ale Gabriel se nenechal vyprovokovat.
„Usoudili jsme,“ zopakoval dÛraznû, „Ïe jsme to

s v˘‰í tv˘ch odmûn v poslední dobû pfiehánûli a ty sis
pfiestal cenit hodnoty jak samotn˘ch per, tak toho, co
hlavnû dostává‰, kdyÏ pro nás pracuje‰. Doufám, Ïe jsi
nezapomnûl, Ïe…“

„Ne,“ odsekl Lháfi.
Strãil obálku do kapsy a vykroãil chodbou. Vzápûtí

se ale vrátil, ‰kubnutím strhl z archandûlovy hlavy ãap-
ku boye a na okamÏik zmizel v pokoji 1890. KdyÏ od-
tamtud zase vy‰el, ãepice uÏ nebyla prázdná.

*

Následujícího dne ráno se Dominic Verenton, znám˘
také jako Kráãející ve stínu, probudil úplnû obleãen˘
v hotelové posteli. OkamÏitû se ozvala pulzující bolest
v pravém zápûstí, která ho ujistila, Ïe události minulé
noci, jakkoli neuvûfiitelné, se opravdu staly. Bohové bí-
l˘ch nakonec Kojota dostali a pfiekazili jeho plán na zá-
chranu sjednocen˘ch kmenÛ. Zmizela tak poslední
‰ance, aby…
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