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J. R. Ward

Milenec z temnot

První díl

románového cyklu

BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY



Věnuji:

Tobě, s úctou a láskou.
Dík za to, že jsi mě hledal a našel.

A ukázal mi cestu.
Bylo to nezapomenutelné,

to nejúžasnější, co jsem kdy zažila.



Poděkování

Upřímně  děkuji  Karen  Solemnové,  Kaře  Cesareové, 
Claire Zionové, Kaře Welshové a Rose Hilliardové,

a členkám svého výkonného výboru, Sue Graftonové, 
Dr.  Jessice  Andersenové  a  Betsey  Vaughanové.  Díky 
naší  vzájemné  zapálené  komunikaci  po  internetu  i 
telefonu  a  procházkám po Hutchinsonově a  Senecově 
parku v Louisville jsem si zachovala soustředění, zdravý 
rozum i úsměv.

Ze srdce děkuji své rodině.



Slovníček pojmů a vlastních jmen

Bratrstvo černé dýky
Elitně  vycvičení  upíří  válečníci,  kteří  chrání  svou  rasu  proti 
Vyhlazovací  společnosti.  Díky  selektivnímu  křížení  v  rámci 
svého  druhu  jsou  bratři  obdařeni  mimořádnými  tělesnými  i 
duševními  schopnostmi  a  rychlou  regenerací  organismu. 
Zpravidla nejsou pokrevně spřízněni a do Bratrstva vstupují na 
základě jmenování stávajícími členy. Jsou od přírody agresivní, 
tajnůstkářští,  spoléhají  sami  na  sebe  a  žijí  stranou  řadových 
upírů.  S  příslušníky  jiných  tříd  se  stýkají  jen  výjimečně, 
především když  se potřebují  nakrmit.  V říši  upírů,  kde o nich 
koluje řada legend, jsou zbožně uctíváni. Smrt jim může způsobit 
pouze  vážné  zranění,  například  střelná  rána  nebo  probodnutí 
srdce.

bezduchý
Člověk zbavený duše, který pronásleduje a vyhlazuje upíry, člen 
Vyhlazovací společnosti. Bezduché lze zabít pouze bodnou ranou 
do hrudi v místě, kde mívali srdce; jinak jsou nesmrtelní. Nepijí, 
nejedí a nejsou schopni pohlavního styku. Vzhledem k tomu, že 
jejich pleť, veškeré ochlupení i duhovky časem ztrácejí pigment, 
jsou  plavovlasí,  bledí  a  mají  světlé  oči;  voní  po  kojeneckém 
zásypu.  Po  uvedení  do  řádu  Omegou  uschovají  na  bezpečné 
místo  –  obvykle  u  sebe  doma  –  keramický  hrnek  se  svým 
srdcem, které jim bylo vyjmuto při iniciaci.

doggen
Podle hierarchie upíří  společnosti  příslušník třídy služebnictva. 
Svým  pánům  slouží  v  duchu  konzervativních  zvyklostí  a 
dodržuje  formální  společenská  pravidla  chování  i  oblékání. 
Denní světlo mu neublíží, ale poměrně rychle stárne. Průměrná 
délka života dog genů je pět set let.
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hellren
Upír  mužského  rodu  spojený  manželským  slibem  s  upírem 
ženského rodu. Muži mohou mít i více manželek.

Krypta
Posvátná  hrobka  Bratrstva  černé  dýky,  využívaná  jednak  k 
obřadům a jednak jako úložiště keramických nádob bezduchých.  
Mezi rituály konané v Kryptě patří například zasvěcení, pohřby a 
kázeňská  řízení  s  bratry.  Na  posvátnou půdu mají  přístup  jen 
členové  Bratrstva,  Stvořitelka  nebo  uchazeči  o  přijetí  mezi 
válečníky.

Leelan
Výraz něhy a lásky (volně přeloženo „nejdražší“).

období potřeby
Doba plodnosti upíra ženského pohlaví. Obvykle trvá dva dny a 
provází ji silná sexuální touha. Poprvé se dostavuje přibližně pět 
let  po  proměně  a  poté  vždy  jednou  za  dekádu.  Jsou-li  upíři 
mužského rodu v blízkosti ženy, která prochází obdobím potřeby, 
do  určité  míry  na  ni  reagují.  Tato  perioda  může  být  velmi 
nebezpečná,  protože  mezi  soupeřícími  muži  často  dochází  k 
rvačkám, zejména pokud dotyčná žena nemá druha.

Omega
Ďábelská tajemná postava mužského principu, která pronásleduje 
a hubí upíry ze zášti vůči Stvořitelce. Existuje v nadčasové říši a 
disponuje  obrovskou mocí,  neovládá však zázrak stvoření,  ani 
nedokáže vdechnout nový život.

otrok krve
Upír mužského nebo ženského rodu, který je nucen poskytovat 
krev jinému příslušníku své rasy.  Od tohoto zvyku se většinou 
upustilo, nicméně ho zákon nezakazuje.

proměna
Klíčový okamžik  v  životě  upíra,  kdy se  on  nebo ona  mění  v 
dospělého  příslušníka  rasy.  Poté  se  musí  živit  krví  jedince 
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opačného pohlaví,  aby přežil,  a nesmí  se vystavovat  slunci.  K 
proměně  dochází  zpravidla  po  dovršení  pětadvacátého  roku 
života.  Někteří  upíři,  především  muži,  náročnou  fázi  přerodu 
nepřežijí. Před svou proměnou je upír zesláblý a netečný, nejeví 
zájem o sex a nedokáže se dematerializovat.

První rodina
Král a královna upírů včetně všech jejich případných potomků,

pyrokant
Označuje  kritickou  slabinu  konkrétního  jedince,  která  ho 
ohrožuje na životě. Může být vnitřní, například závislost, nebo 
vnější, například milenec.

rythus
Rituální  způsob  usmíření  či  nápravy,  které  navrhuje  ten,  kdo 
urazil druhou osobu nebo spáchal přestupek. Je-li nabídka rythu 
přijata,  poškozený  vybere  zbraň,  již  použije  proti  provinilci, 
který nemá možnost obrany.

shellan
Upír  ženského  rodu  spojený  manželským  slibem  s  upírem 
mužského  rodu.  Vzhledem  k  silně  majetnickému  chování 
zadaného muže mívají ženy pouze jednoho druha.

Stín
Nadčasová říše, v níž se mrtví setkávají se svými blízkými a tráví 
zde věčnost.

Stvořitelka
Tajemná  síla  ženského  principu,  která  uděluje  privilegia,  je 
rádkyní krále a správkyní upířích archivů. Žije v nadčasové říši a 
je  obdařena  nesmírnou  mocí.  Ovládá  umění  stvoření,  které 
uplatnila při zrodu populace upírů.

upír
Příslušník druhu odlišného od jedinců Horno sapiens. Aby upíři 
přežili, musí pít krev opačného pohlaví. Naživu je udrží i lidská 
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krev,  ale  takto  nabytá  síla  rychle  pomíjí.  Po  proměně,  k  níž 
dochází  kolem dvacátého pátého roku života,  se  upíři  nesmějí 
vystavovat slunci a pravidelně se musí krmit krví. Po kousnutí 
upírem ani po smíšení krve obou druhů se člověk v upíra nemění, 
avšak jsou známy vzácné případy zkřížení upíra s jiným druhem. 
Upíři se mohou kdykoli dematerializovat, ale při této činnosti se 
musí plně soustředit a oprostit se od veškerých emocí; nesmí s 
sebou  přenášet  těžké  předměty.  Dokáží  odstranit  z  lidského 
mozku  vzpomínky,  ale  jen  pokud  jsou  krátkodobé.  Upíři  se 
dožívají až tisíce let, někdy i déle.

urozený
Nejvyšší  šlechtická  hodnost  mezi  upíří  aristokracií,  hned  po 
První rodině nebo Vyvolených ve službách Stvořitelky. Titulu se 
nabývá narozením, nikoli propůjčením.

Vyvolená
Upírka,  vychovávaná  podle  přísných  pravidel,  předurčená  do 
služeb Stvořitelky. Tyto ženy pocházejí z urozených rodin a jsou 
založeny spíše duchovně než světsky. S muži se nestýkají vůbec 
nebo jen  zřídka,  ale  v  zájmu zachování  aristokratické  linie  se 
mohou  provdat  za  válečníka,  kterého  vybírá  Stvořitelka.  Umí 
předpovídat  budoucnost.  Kdysi  se  jejich  krví  krmili  nezadaní 
členové Bratrstva, ale samotní bratři tuto zásadu zrušili.

Vyhlazovací společnost
Řád zabijáků vytvořený Omegou za účelem vyhlazení populace 
upírů.
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Kapitola první

arius  se  rozhlédl  po  nočním  klubu  a  lhostejně 
zaznamenal  hemžení  polonahých  těl  na  tanečním 

parketu.  Ten  večer  bylo  U  Řvouna  nabito:  dívkám  v 
kožených oděvech obstarávali společnost mladíci,  kteří se 
tváří  a  vypadají  jako  zdatní  absolventi  kurzu  násilné 
kriminální činnosti pro pokročilé.

D

Darius a jeho společník skvěle splynuli s davem. S tím 
rozdílem,  že oni  dva jsou skuteční  zabijáci.  „Opravdu to 
chceš udělat?“ znovu se ujistil Tohrment. Darius se zadíval 
přes nízký stolek na přítele, který si ho pátravě měřil. „Ano. 
Chci.“

Tohrment  pozvedl sklenici  s posledním hltem skotské. 
Jeho  ponurý  úsměv  nepatrně  odhalil  hroty  špičáků.  „Jsi 
cvok.“

„Jako bys mě neznal.“
Tohrment  pohnul  sklenicí  v  ohleduplném  gestu. 

„Zahráváš si s ohněm. Ta holka nic netuší. Nemá ani zdání, 
co ji čeká, a ty ještě ke všemu svěříš její proměnu do rukou 
někoho, jako je Wrath. To je šílenství.“

„On  přece  není  ztělesněním  zla.  I  když  tak  možná 
vypadá.“ Darius dopil zteplalé pivo. „Zaslouží si respekt.“

„Samozřejmě  si  ho  hluboce  vážím,  ale  i  přesto… 
Obávám se, že to není dobrý nápad.“

„Já Wratha potřebuju.“
„Víš to jistě?“
Kolem  jejich  stolu  proplula  žena  v  kratičké  sukni, 

černých  botách  do  půlky  stehen  a  polokorzetu  tvořeném 
řetězy.  Na  obličeji  měla  silnou  vrstvu  make-upu.  Oči  jí 
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vyzývavě jiskřily a při  chůzi se pohupovala v bocích tak 
energicky, jako by ji poháněl implantovaný motor.

Darius ji ignoroval. Dneska nemá na sex pomyšlení.
„Je to moje dcera, Tohre.“
„Je dvojí krve, Darie. A ty dobře víš, co si Wrath myslí o 

lidech.“  Tohrment  potřásl  hlavou.  „Moje  praprababička 
byla taky míšenka a určitě ti neuniklo, že o tom před ním 
nikdy nemluvím.“

Darius zvedl ruku, aby zachytil pohled servírky, a ukázal 
na  pivní  láhev  a  téměř  prázdnou  sklenici  svého  přítele. 
„Nedopustím, aby mi zemřel další potomek, pokud existuje 
způsob,  jak  ho  zachránit.  Koneckonců  nemám  jedinou 
záruku,  že  k  proměně  vůbec  dojde.  Možná  ji  čeká 
bezstarostný a spokojený život a o mně se nikdy nic nedoví. 
Nebyl by to první případ.“

Tajně doufal, že jeho dceru osud ušetří. Protože pokud 
absolvuje proměnu a přežije ji, bude pronásledovaná jako 
on a všichni ostatní příslušníci jejich rasy.

„Darie,  pokud ti  Wrath vyhoví,  pak jen proto,  že je ti 
něčím zavázaný, ne proto, že by sám chtěl.“

„Jeho pohnutky pro mě nejsou podstatné.“
„A co  to  bude znamenat  pro  ni?  On je  zhruba stejně 

ohleduplný jako odjištěný granát, nehledě na to, že reakce 
na první dávku krve jsou nepříjemné tak jako tak, i kdyby 
na to tvoje dcera byla připravená. Což není.“

„Promluvím s ní.“
„A jak si to představuješ? To za ní jednoduše přijdeš a 

prohlásíš: ‚Ahoj. Vím, že jsi mě nikdy neviděla, ale já jsem 
tvůj  táta.  Jo,  a  ještě  něco…  Vyhrála  jsi  první  cenu  v 
evoluční loterii: jsi totiž upírka. Můžu tě pozvat na výlet po 
stopách hraběte Draculy?“

„Někdy mi lezeš na nervy.“
Tohrment netrpělivě trhl mohutnými rameny a naklonil 

se nad stůl. „Víš, že to myslím dobře. Jen mě napadlo, že 
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by sis to možná měl rozmyslet.“ Mezi muži se rozhostilo 
tíživé ticho. „Třeba bych to mohl udělat já.“

Darius se jízlivě ušklíbl. „Jasně. A potom by ses klidně 
vrátil domů, jo? Vsadím se, že Wellsie by ti prošpikovala 
srdce a nechala tě vysušit na poledním slunci, kamaráde.“

Tohrment  znepokojeně zamrkal.  „Máš pravdu… Nějak 
jsem to nedomyslel.“

„A pak by šla po mně.“
Oba se téměř znatelně zachvěli.
„Kromě toho…“ Darius se napřímil a díval se, jak před 

ně  servírka  staví  objednané  nápoje.  Přestože  místností 
otřásal ohlušující rap, počkal, až dívka odejde. „Kromě toho 
žijeme v nebezpečné době. Kdyby se mi něco stalo –“

„Já se o ni postarám.“
Darius poplácal přítele po rameni. „Já vím.“
„Jenže  Wrath  je  lepší.“  Tohrmentův  hlas  postrádal 

žárlivý podtón. Bylo to prosté konstatování.
„Nejlepší. Neznám nikoho vhodnějšího.“
„Díkybohu,“ ucedil Tohrment a pousmál se.
Na  tom  se  bez  debat  shodne  celé  Bratrstvo,  pevně 

stmelená  parta  prvotřídně  vycvičených  válečníků,  kteří 
shromažďují  cenné informace a využívají je v boji.  Když 
dojde  k  pomstě,  je  Wrath  jako  umanutý  a  pronásleduje 
jejich nepřátele s tvrdošíjným odhodláním, které hraničí s 
posedlostí.  Je  posledním  dědicem  svého  rodu,  jediný 
čistokrevný upír na celé planetě, a ačkoli ho příslušníci rasy 
uctívají jako krále, on svým postavením opovrhuje.

Je  krutou  ironií,  že  právě  Wrath  je  jedinou  šancí  na 
přežití Dariovy dcery ze smíšeného manželství. Jeho mocná 
a  nezředěná  krev  násobí  naději  na  to,  že  pokud se  u  ní 
proměna  uskuteční,  přežije.  Přesto  jsou  Tohrmentovy 
obavy oprávněné.

Darius  měl  pocit,  jako by se  chystal  přenechat  Pannu 
Netvorovi.
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Vtom se dav prudce  zavlnil  a  tanečníci  na  parketě  se 
začali  rozestupovat.  Očividně  před  něčím  uhýbali.  Nebo 
před někým…

„A sakra… Už  je  tady,“  zahučel  Tohrment.  Sáhl  pro 
skleničku  a  jedním  douškem  ji  vyprázdnil.  „Nechci  se 
nikoho  dotknout,  ale  o  tenhle  rozhovor  nestojím. 
Koneckonců nemusím být u všeho.“

Darius se díval,  jak se lidská těla  srážejí  a tlačí  se na 
sebe,  aby  se  odklidila  z  cesty  impozantnímu,  temnému 
stínu, který nad nimi vyrůstal.  Ústup byl v tomto případě 
nejpříhodnější strategií pudu sebezáchovy.

Dvoumetrová  Wrathova  postava  zahalená  v  kůži  totiž 
ztělesňuje  čirý  děs.  Dlouhé  černé  vlasy  mu  spadají  do 
obličeje,  panoramatické sluneční  brýle  ukrývají  oči,  které 
ještě  nikdo  nikdy  nespatřil.  V  ramenou  je  dvakrát 
mohutnější než většina upírů a pohybuje se s cílevědomostí 
lovící  šelmy.  Tvář  nesoucí  jak  ušlechtilé,  tak  drsné  rysy 
prozrazuje  vládce,  jímž  se narodil,  i  vojáka,  jímž  se  stal 
řízením osudu.

Zlověstná  vlna,  která  se  teď  vzdouvá  před  ním,  je 
dostatečně výmluvnou vizitkou jeho osobnosti.

Jakmile  Darius  pocítil  závan  chladné  nenávisti,  zvedl 
láhev s pivem a dlouze se napil.

V duchu se modlil za to, aby jeho jednání bylo správné.

Beth Randallová vzhlédla od práce. Šéfredaktor se lenivě 
opíral  bokem  o  její  stůl  a  zcela  nepokrytě  jí  zíral  do 
výstřihu halenky.

„Zase makáš přesčas?“
„Ahoj, Dicku.“
Neměl sis už dávno spakovat propisky a sypat domů k  

manželce a dětem? dodala v duchu.
„Na čem děláš?“
„Rediguju článek pro Tonyho.“
„Věděl bych o lepším způsobu, jak na mě udělat dojem.“
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O tom nepochybuju, pomyslela si.
„Četl jsi můj e-mail,  Dicku? Odpoledne jsem zašla na 

policejní stanici a hodila řeč s Josém a Rickym. Dušují se, 
že  máme  ve  městě  překupníka  se  zbraněmi.  U nějakých 
gaunerů našli dva upravené revolvery Magnum.“

Dick se naklonil,  uznale  jí  poklepal  na rameno,  a než 
ruku stáhl, zlehka pohladil tenkou látku halenky. „Raději si 
hleď  svého.  Kriminálníky  nech  na  starost  mým  drsným 
hochům.  Přece  nechceme,  aby ti  někdo zohyzdil  tu  tvoji 
hezkou tvářičku.“

Usmál  se,  přimhouřil  oči  a  spočinul  zrakem na  jejích 
rtech.

Takhle na mě čučí už tři roky, posteskla si Beth v duchu. 
Od chvíle, co jsem pro něj začala pracovat.

Napadlo ji, že by to možná vyřešil papírový sáček, který 
by si při každém rozhovoru s Dickem přetáhla přes hlavu. 
A  pro  větší  efekt  by  na  něj  přilepila  fotku  jeho  drahé 
ženušky.

„Nechceš odvézt domů?“ nabídl se.
Ani kdyby padaly trakaře, ty smilníku.
„Ne, díky.“ Otočila se i s židlí k monitoru a doufala, že 

Dick narážku pochopí.
Neochotně se odlepil od stolu a za pár minut vypadl z 

kanceláře. Beth věděla, že před odchodem domů zamíří do 
baru přes ulici, kam se po práci stahují všichni reportéři z 
jejich  redakce.  V  Caldwellu  se  žádný  novinář  rozhodně 
nepředře, ale Dickovi „drsní hoši“ se s oblibou tváří, jako 
by na bedrech nesli obrovskou společenskou odpovědnost. 
Scházejí  se  „na  jedno“  a  vzpomínají  na  lepší  časy,  kdy 
pracovali  pro  čtenější  a  významnější  noviny.  Většina  je 
jako Dick: průměrní, nevýrazní pánové ve středním věku, 
kteří  svou  práci  vykonávají  sice  odpovědně,  ale  bez 
zvláštního  nasazení.  Vzhledem  k  tomu,  že  Caldwell  je 
poměrně velké město a dostatečně blízko New York City, v 
jeho  ulicích  uspokojivě  bují  zločinnost,  narkomanie  i 
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prostituce,  takže  zdejší  média  mají  pořád  o  čem  psát. 
Jenomže  Caldwellský  denní  kurýr  není  The  Times,  což 
znamená, že žádnému z místních reportérů Pulitzerova cena 
nehrozí.

A to je smůla přímo borová.
Ruku na srdce, nabádala se Beth. Sama je jenom rutinní 

reportérka.  V  životě  nenapsala  pro  žádné  národní 
periodikum  jedinou  větu.  A  jestli  to  takhle  půjde  dál  – 
pokud se ovšem něco nezmění –, v padesáti se ocitne na 
volné noze, bude pročítat inzeráty s nabídkami zaměstnání 
a  snít  o  někdejší  slávě  a  svém  teplém  místečku  v 
caldwellském plátku.

Po  paměti  sáhla  pro  sáček  s  M&M,  strategicky 
umístěném hned u klávesnice.  Do háje… je prázdný.  Už 
zase…

Pro dnešek by to měla zabalit  a jít domů. A cestou se 
staví v čínském bufetu.

Prošla redakční místností tvořenou nespočtem mrňavých 
kójí  navzájem  oddělených  chatrnou  šedou  přepážkou  a 
zaútočila na hromádku tyčinek Twinkies na Tonyho stole. 
Tony totiž ustavičně něco baští. Svačinu, oběd nebo večeři 
nerozlišuje a konzumaci potravy povýšil na svou základní 
fyziologickou potřebu. V bdělém stavu si neustále něco cpe 
do pusy, a aby měl nepřetržitý přísun kalorií, vypadá jeho 
pracovní  stůl  jako roh hojnosti  –  přesněji  jako přehlídka 
kalorické zvrhlosti.

Nedočkavě  strhla  obal  a  zakousla  se  do  nadýchaného 
piškotového těsta.  Vzápětí  ucítila  na jazyku umělou chuť 
banánového krému a v duchu se oklepala odporem. Zhasla 
světla, seběhla po schodišti a vyšla na Obchodní třídu. Mezi 
ní  a  jejím  bytem  se  tetelila  bezmála  hmatatelná  stěna 
rozpáleného červencového vzduchu a táhlo dvanáct bloků 
vlhkého,  ulepeného  vedra.  Čínské  bistro  se  spolehlivě 
fungující  klimatizací  je díkybohu na půl cesty.  S trochou 
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štěstí tam bude poměrně rušno a ona bude nucena čekat na 
svou objednávku v příjemném chládku.

Když dojedla tyčinku, odklopila kryt mobilního telefonu 
a v dostatečném předstihu si objednala hovězí s brokolicí. 
Přidala  do  kroku  a  mechanicky  zaznamenávala  důvěrně 
známé, ponuré orientační body. V tomhle úseku ulice sídlí 
jen bary a noční podniky se striptýzem tu a tam prostřídané 
tetovacím salonem. Stravovací zařízení reprezentuje čínské 
bistro  a  mexické  občerstvení.  Ostatní  budovy,  které  ve 
dvacátých letech, kdy v centru panoval čilý ruch, obsadily 
různé obchodní a reklamní firmy, jsou opuštěné. Beth zná 
každou prasklinu v asfaltovém chodníku a střídání světel na 
semaforech by odhadla i poslepu. Ani zvuky linoucí se z 
pootvíraných dveří a oken nenabízejí žádné rozptýlení.

Z  McGriderova  baru  vychází  bluesová  melodie;  z 
proskleného  vstupu  klubu  Zero  Sum  burácí  techno;  u 
Rubena  jsou  v  pohotovosti  automaty  na  karaoke.  Skoro 
všechny  podniky  mají  poměrně  slušnou  pověst,  nicméně 
několika z nich se Beth ze zásady raději vyhýbá. Zejména 
U Řvouna se  scházejí  strašidelní  týpkové.  Do dotyčného 
nočního  klubu  by  vstoupila  snad  jedině  v  doprovodu 
policejní ochranky.

Jak odhadovala vzdálenost k čínskému bistru, znenadání 
ji přemohla únava. Vzduch nasáklý vlhkostí byl tak těžký, 
až měla dojem, jako by vdechovala vodu.

Přesto  měla  podezření,  že  za  vyčerpání  nenese  vinu 
jenom  počasí.  Je  utahaná  už  týdny,  ale  zatím  celkem 
úspěšně  odolává  depresi.  Její  práce  ustrnula  na  mrtvém 
bodě.  Bydlí  v  díře,  ke  které  nemá  žádný  vztah.  Má pár 
kamarádů,  ale  nemá  milence  a  v  tomto  směruje  bez 
vyhlídek. Nepochybovala o tom, že za deset let bude pořád 
trčet v Caldwellu s Dickem a jeho drsnými hochy a všechno 
zůstane při starém: ranní vstávání, odchod do práce, snaha 
něco změnit, opakované neúspěchy a návraty do prázdného 
bytu.
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Možná si potřebuje na chvíli odpočinout. Od Caldwellu. 
Od redakce Denního kurýra. I od elektronické čety tvořené 
radiobudíkem, telefonem na pracovním stole a televizorem, 
který jí ve spánku plaší zlé sny.

V tomhle městě tvrdne jen z pouhého zvyku. S žádným 
ze svých pěstounů nepromluvila už několik let, a žádný ji 
nepostrádá. A těch pár kamarádek, s nimiž se občas stýká, 
má dost starostí se svou vlastní rodinou.

Když uslyšela za zády provokativní zahvízdání, otráveně 
protočila panenky. Už dávno se smířila s tím, že cestou z 
redakce  míjí  bary  a  noční  kluby  a  že  podobné  projevy 
zájmu patří ke zdejšímu koloritu. Ženská bez doprovodu je 
snadný terč.

Krátce  nato  se  ozvaly  bujaré  výkřiky.  V  příští  chvíli 
přeběhli  ulici  dva mladíci  a  vyrazili  za  ní.  Rozhlédla  se. 
Noční podniky nechala za zády a od restaurací ji dělil ještě 
poměrně dlouhý úsek opuštěných budov. Soumrak zhoustl 
a potemněl. Chodník naštěstí ozařoval kalný svit pouličního 
osvětlení a příležitostně i reflektory projíždějícího auta.

„Máš  prima  vlasy,“  prohodil  vysoký  maník,  když 
srovnal krok s jejím. „Můžu si na ně sáhnout?“

Beth věděla, že se nesmí zastavit. Ti čápkové vypadají 
jako  žáci  nějaké  průmyslovky  na  prázdninách,  utržení  z 
řetězu.  To  znamená,  že  budou  jen  otravovat,  ale  stejně 
nehodlá  nic  riskovat.  A  k  čínskému  bistru  je  to  jen  pět 
bloků.

Sáhla do kabelky, aby si připravila pepřový sprej.
„Nechceš  někam  svézt?“  zeptal  se  čahoun.  „Parkuju 

kousek odtud. Myslím to vážně. Nechceš jet s náma? Mohli 
bysme se společně projet.“

Zakřenil se a mrkl na svého kámoše, jako by mu ty kecy 
garantovaly jedno číslo na zadním sedadle. Jeho kumpán se 
uchechtl a obkroužil Beth. Přitom mu prořídlé světlé vlasy 
poletovaly na všechny strany.

„Jasně. Projedeme se na ní!“ zahulákal.
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Sakra, kde je ten sprej?
Čahoun natáhl ruku a dotkl se jejích vlasů. Zpražila ho 

tvrdým,  odmítavým pohledem.  Polokošile,  khaki  kraťasy, 
samolibý  výraz,  tuctový  pohledný  obličej.  Narcis  s 
vymakanými bicepsy. Typický americký výlupek.

Když  na  její  pohled  zareagoval  úsměvem,  přidala  do 
kroku a upřela oči na bledý neonový poutač nad čínským 
bistrem. Modlila se, aby někoho potkali, ale vedro vyhnalo 
chodce z ulic. Nikde ani živá duše.

„Prozradíš mi, jak se jmenuješ?“ dotíral narcis.
Vtom si uvědomila, že pepřový sprej má v jiné kabelce. 

Rozbušilo se jí srdce a polil ji studený pot.
Ještě čtyři bloky.
„Tak já ti nějaký jméno vyberu. Momentíček… Jak by 

se ti líbila čičinka?“
Blonďák zahýkal smíchy.
Nasucho  polkla  a  nahmatala  mobil  pro  případ,  že  by 

musela přivolat policii.
Jen klid. Hlavně nepanikař.
Představila si, jaké to bude, až vejde do bistra a do tváře 

jí dýchne závan konejšivě chladivého vzduchu. Možná by 
měla počkat uvnitř a objednat si taxík, aby ty dva setřásla a 
nevlekli se za ní až domů.

„No tak,“ vrněl vazoun. „Vím, že se ti to se mnou bude 
líbit.“

Už jen tři bloky…
Když se chystala  přejít  Desátou ulici,  popadl ji kolem 

pasu.  Zvedl  ji  do  vzduchu,  těžkou  dlaní  jí  zakryl  ústa  a 
vlekl ji zpátky na chodník. Bránila se jako šílená, kopala a 
bila kolem sebe, a když zatápala rukou za hlavou a podařilo 
se jí ho dloubnout prstem do oka, sevření polevilo. Po ulici 
se  prohnalo  auto.  Jakmile  ji  krátce  oslepila  světla 
reflektorů, rozječela se z plných plic.

Ale to už ji zase pevně držel.
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„Jen  počkej.  Budeš  prosit,  abych  ti  to  udělal,“  sykl. 
Sevřel jí hrdlo silným předloktím a zkroutil krk do strany 
tak silně, až měla pocit, že jí každou chvíli praskne. Táhl ji 
dál do stínů, pryč od hlavní ulice. Do chřípí jí vnikl pach 
jeho potu smíšený s lacinou kolínskou; slyšela  pronikavý 
smích jeho patolízala.

Ocitli se v uličce… Odvádějí ji do postranní uličky…
Zvedl  se  jí  žaludek;  v  krku  ucítila  žaludeční  šťávy. 

Zoufale sebou zazmítala  ve snaze se osvobodit.  Panika jí 
dodala sílu. Ale on byl silnější.

Odvlekl ji za popelářský vůz a přitiskl se k ní. Vrazila 
mu loket do žeber a snažila se ho kopnout.

„Do prdele! Podrž jí ruce!“
Než ji malý blonďák chytil za zápěstí a uvěznil jí paže 

nad hlavou, uštědřila mu pár citelných kopanců do holeně.
„Uvidíš, že se ti to bude líbit, ty šlapko,“ chrčel čahoun a 

snažil se jí vklínit koleno mezi nohy.
Srazil ji zády na cihlovou zeď a přitiskl jí předloktí na 

hrdlo. K tomu, aby jí roztrhl košili, však potřeboval druhou 
ruku,  a  jen  co  ji  stáhl  z  úst,  rozkřičela  se.  Nevybíravěji 
udeřil přes ústa. Cítila, že jí rozrazil ret. Na jazyku okusila 
železitou chuť vlastní krve; ochromila ji bolest.

„Jestli  budeš  řvát,  vyříznu  ti  jazyk.“  Když  jí  čahoun 
vykasal bílou krajkovou podprsenku a odhalil ňadra, svářila 
se mu v očích nenávist s chtíčem. „Možná ti ho ufiknu tak 
jako tak.“

„Hele, máš je pravý?“ zajímal se blonďák, jako by od ní 
čekal odpověď.

Ten  vyšší  popadl  mezi  palec  a  ukazovák  jednu  její 
bradavku a seštípl ji. Trhla sebou; oslepily ji slzy. Anebo jí 
vypověděl  službu  zrak,  protože  má  nebývale  zjitřené 
smysly vybuzené hysterií.

Mladík se zasmál. „Myslím, že jsou pravý. Až s ní budu 
hotovej, můžeš se o tom přesvědčit sám.“
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Blonďákův řehot vyburcoval v jejím mozku jakési dosud 
dřímající temné centrum, jež odmítalo dopustit, aby došlo k 
nevyhnutelnému.  Vzpomněla  si  na  rady  z  kurzu 
sebeobrany.  Silou  vůle  se  přiměla  ke klidu  a  přestala  se 
bránit, znehybněla a jen ztěžka oddychovala. Jejímu trapiči 
chvíli trvalo, než si toho všiml.

„Chceš to po dobrým?“ ujišťoval se a podezřívavě si ji 
měřil.

Pomalu přikývla.
„Tak jo.“  Když  se  k ní  znovu přitiskl,  ovanul  ji  jeho 

dech.  Do  chřípí  jí  vnikl  zatuchlý  pach  cigaret  a  piva. 
Instinktivně se přikrčila. „Ale jestli začneš zase řvát, vrazím 
do tebe kudlu. Je to jasný?“

Opět přikývla.
„Pusť ji.“
Blonďák jí uvolnil zápěstí. S tlumeným pochechtáváním 

je  začal  obcházet,  jako  by  zkoušel,  odkud  bude  mít  na 
nadcházející podívanou nejlepší výhled.

Vazoun jí hrubě hnětl prsa. Měla žaludek jako na vodě. 
Usilovně se snažila nevyzvrátit napůl strávenou piškotovou 
tyčinku, kterou vzala z Tonyho zásob. Přestože se jí z jeho 
dotyků dělalo zle, s odporem mu nahmatala zip u kalhot. 
Pořád jí tlačil předloktím na hrdlo a znemožňoval volně se 
nadechnout,  ale  ve  chvíli,  kdy  mu  zavadila  o  genitálie, 
zasténal a povolil stisk.

A právě  na  to  čekala.  Vpadla mu rukou do rozkroku, 
chňapla po varlatech a vší silou jimi zakroutila. Jak se sunul 
k zemi, vrazila mu koleno do nosu. Ucítila nával adrenalinu 
a na zlomek vteřiny zalitovala, že po ní jeho parťák nevyjel 
a místo toho na ni jen pitomě civí.

„Nasrat!“ vřískla na oba a vystřelila z uličky.
Sprintovala  směrem k bistru a  při  běhu si  přidržovala 

roztrženou košili. Zastavila se až přede dveřmi nájemního 
domu,  kde  bydlela.  Ruce  se  jí  třásly  tak  silně,  že  se  jí 
dlouho nedařilo zasunout klíč do zámku. Teprve když stála 
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před zrcadlem v koupelně,  si  uvědomila,  že jí  po tvářích 
stékají slzy.

V  policejním  rádiu  instalovaném  v  přístrojové  desce 
neoznačeného  hlídkového  vozu  ostře  zapraskalo.  Butch 
O’Neal ostražitě vzhlédl. V nedaleké uličce našli nějakého 
chlapa. Prý ještě dýchá.

Butch  mrkl  na  hodinky.  Je  krátce  po  desáté,  a  to 
znamená, že se zábava teprve rozjíždí. Páteční večer zkraje 
července nevěstí nic dobrého. Absolventi středních škol a 
průmyslovek jsou celí lační po účasti v městském přeboru 
O  největšího  idiota.  Odhadoval,  že  toho  pošramoceného 
mládence někdo přepadl anebo mu uštědřil lekci. Doufal, že 
je to ta druhá možnost.

Nasadil  si  sluchátka  s  mikrofonem,  potvrdil  příjem  a 
oznámil  dispečinku,  že jede na místo  – i  když  jsou jeho 
specializací  vraždy  a  ne  pouliční  rvačky.  Momentálně 
vyšetřuje  dva  případy:  tělo  neznámého  v  řece  Hudson  a 
bouračku,  při  níž  řidič  smrtelně  zranil  chodce  a  z  místa 
nehody ujel. Ovšem na pořadu dne se vždycky objeví i pár 
méně závažných trestných činů. Osobně je toho názoru, že 
čím míň času stráví doma, tím líp.  Špinavému nádobí ve 
dřezu ani neustlané posteli rozhodně chybět nebude.

Zapnul sirénu, šlápl na plyn a s povzdechem si pomyslel: 
Ať se mládí vydovádí…
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Kapitola druhá

rath s opovržením sledoval,  jak se mu návštěvníci 
baru snaží co nejrychleji uvolnit cestu. Vydechovali 

strach a morbidní chtivou zvědavost. Nasál do plic zatuchlý 
pach.

W
Jsou jako dobytek. Všichni do jednoho.
Jeho oči za tmavými skly se pokoušely proniknout šerem 

projasněným jen tlumenými světly. Měl tak slabý zrak, že 
by uvítal spíše absolutní slepotu. Zavřel víčka a soustředil 
se  pouze  na  sluchové  vjemy;  roztřídil  rytmus  hudby, 
izoloval  šoupání  nohou,  šeptaná  slova,  řinkot  další 
skleničky spadlé na zem. Kdyby do něčeho vrazil, bylo by 
mu to lhostejné. Ať židle, stůl nebo člověk, prostě by se po 
tom prošel.

Daria ucítil snadno, protože jeho tělo jako jediné v celé 
místnosti  nečpělo  panikou.  Přesto  mu  připadalo,  že  ani 
tenhle protřelý válečník není dnes večer ve své kůži.

Wrath otevřel oči až v okamžiku, kdy stanul před svým 
druhem. Vnímal jen jeho nejasné obrysy, jedinou vizuální 
informaci mu poskytoval upírův černý oděv a snědá pleť.

„Kam zmizel Tohrment?“ zeptal se, sotva zachytil slabý 
odér skotské.

„Potřeboval se provětrat. Díky, že jsi přišel.“
Wrath  se  posadil  na  židli.  Upřel  pohled  do  sálu  a 

sledoval,  jak  dav  lidí  postupně  zaplňuje  prostor,  který 
vytvořil při jeho příchodu.

Vyčkával.
Dunivý  rytmus  Ludakrisovy  písničky  přešel  ve  starší 

melodii oblíbené skupiny Cypres Hill.
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Půjde to rychle. Darius je přímočarý střelec, který ví, že 
Wrath  ukrutně  nerad  mrhá  časem.  Jeho  mlčení 
naznačovalo, že má něco na srdci.

Darius si lokl piva, pak zhluboka a dlouze vydechl. „Můj 
pane –“

„Jestli  ode mě něco chceš,  tyhle  formality si  odpusť,“ 
přerušil  ho  Wrath,  protože  vycítil,  že  se  k  nim  blíží 
servírka.  Zaznamenal  velké  poprsí  a  pruh  obnažené 
pokožky mezi krátkou přiléhavou košilí a minisukní.

„Dáte si něco k pití?“ zeptala se vemlouvavě.
Byl  v  pokušení  jí  navrhnout,  aby  si  lehla  na  stůl  a 

nabídla mu svou krkavici. Lidská krev by ho dlouho naživu 
neudržela,  ale  každopádně  chutná  líp  než  whisky ředěná 
vodou.

„Zatím ne,“ odpověděl. Jeho odměřený úsměv znásobil 
její úzkost a zároveň v ní probudil chtíč. Vtáhl do plic její 
vůni.

Máš smůlu, holka, pomyslel si. Nemám zájem.
Dívka přikývla, ale k odchodu se neměla. Upírala na něj 

dychtivé  oči  vsazené  hluboko  do  bledé  tváře  rámované 
světlými vlasy,  jež na tmavém pozadí místnosti  vytvářely 
svatozář. Okouzleně na něho zírala,  jako by se jí z hlavy 
vykouřily nejen její povinnost, ale i jméno.

Wrath podobné situace nesnášel.
Darius  netrpělivě  poposedl.  „To je  všechno,“  zahučel. 

„Nic nám nechybí.“
Dívka se dala na ústup a co nevidět splynula s davem. 

Wrath zaslechl, jak si upír odkašlal. „Díky, že jsi přišel.“
„To už jsi říkal.“
„Jo. Jasně. My dva jsme spolu už leccos prožili.“
„Máš pravdu.“
„Máme za sebou pár zatraceně vydařených bitek. A na 

kontě bezpočet bezduchých.“
Wrath  přikývl.  Bratrstvo  černé  díky  chrání  rasu  před 

Vyhlazovací společností už řadu generací. Jeho členem je i 
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Darius.  A Tohrment.  A čtyři  další.  Bezduší,  lidé  zbavení 
srdce, jsou ve službách mimořádně zákeřného pána jménem 
Omega  a  mají  nad  bratry  obrovskou  početní  převahu. 
Ovšem Wrath a jeho válečníci si je drží jaksepatří od těla.

Mimo jiné.
Darius si ještě jednou odkašlal. „Po všech těch letech –“
„D, zkrať to. Marissa mě dneska večer bude potřebovat.“
„Chceš zase využít ten pokoj u mě v domě? Víš, že tam 

nikoho  jiného  nepouštím.“  Darius  se  rozpačitě  zasmál. 
„Myslím, že její bratr o tvou přítomnost ve svém domě moc 
nestojí.“

Wrath založil paže na prsou a odsunul stůl, aby měl víc 
místa pro nohy.

Nezáleží  mu  na  tom,  jestli  je  Marissin  bratr  útlocitný 
fouňa, kterého uráží Wrathův životní styl. Havers je zkrátka 
snob  a  břídil,  který  si  nevidí  na  špičku  nosu.  Není  s  to 
pochopit,  co jsou nepřátelé  rasy zač  a  jaké úsilí  je  třeba 
vynakládat na obranu populace.

A  jen  proto,  že  se  to  toho  hodného  hocha  dotýká,  si 
Wrath  nehodlá  hrát  na  frajera.  Když  někdo  masakruje 
příslušníky  jeho  rodu,  je  jeho  svatou  povinností  stát  na 
bitevním poli po boku svých bratrů, místo aby se rozvaloval 
na nějakém trůnu. Ať sejde Havers bodnout.

Ale  stejně…  Marissa  si  nezaslouží,  aby  jí  bratr 
znepříjemňoval život.

„Možná tvé nabídky využiju.“
Darius se usmál. „Bude mi ctí.“
„Pověz, co máš na srdci.“
„Mám dceru.“
Wrath k němu zvolna otočil hlavu. „Odkdy?“
„Už pár let…“
„Kdo je její matka?“
„Tu neznáš. A ona… ona už zemřela.“
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Zaútočil na něj Dariův žal, zhuštěný do palčivého pachu 
dávné bolesti, přebíjejícího smrad lidského potu, alkoholu a 
sexu, jímž byl klub prosycený.

„Kolik je jí let?“ zajímal se Wrath. Nejasně tušil, kam 
jejich rozhovor spěje.

„Pětadvacet.“
Wrath polohlasně zaklel. „Tohle ode mě nežádej, Darie. 

Nechtěj, abych to udělal.“
„Nemám na vybranou, můj pane. Tvoje krev je –“
„Ještě  jednou  mě  takhle  oslovíš  a  umlčím  tě.  Jednou 

provždy.“
„Ty mi nerozumíš. Ona je –“
Wrath  se  nadzvedl  na  židli.  Darius  ho  popadl  za 

předloktí, ale on jeho ruku nesmlouvavě setřásl. „Je napůl 
člověk.“

„Kristepane…“
„Takže proměnu možná nepřežije, pokud jí bude muset 

projít. Ale když jí pomůžeš, má aspoň nějakou naději. Máš 
tak mocnou krev, že se zvýší šance na to, že jako míšenka 
proměnu úspěšně zvládne.  Nežádám tě, aby se stala tvojí 
shellan.  Ani abys ji chránil, protože to obstarám sám. Jen 
bych rád… Prosím… Synové mi zemřeli. Ona je to jediné, 
co  by  po  mně  mohlo  zůstat.  A…  a  já  jsem  její  matku 
miloval.“

Být  to někdo jiný,  Wrath by zareagoval  dvěma slovy, 
která používá s velkou chutí: vojet a vyřídit. Pokud jde o 
něj,  zná  jen  dvě  přijatelné  polohy,  ve  kterých  se  může 
nalézat jedinec druhu  Horno sapiens.  Ženská na zádech a 
chlap tváří k zemi.

Ale Darius je pro něj skoro jako přítel. Lépe řečeno by 
byl, kdyby mu dovolil se s ním sblížit.

Wrath  vstal  a  zavřel  oči.  Prostoupila  ho  prudká  zášť, 
která mu směřovala do středu hrudi. Nenáviděl se za to, že 
odchází,  ale  opravdu není  ten pravý, kdo by měl  pomoct 
nějaké  polokrevné  nebožačce  překonat  tak  bolestivé  a 
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nebezpečné období. Laskavost a slitovnost nepatří do jeho 
charakterové výbavy.

„Nemůžu to udělat. Ani pro tebe.“
Nápor  Dariova  bezbřehého  zoufalství  ho  zasáhl  tak 

mocně,  až  se  pod  tlakem citové  vlny  doslova  zapotácel. 
Sevřel upírovi rameno.

„Jestli  pro ni opravdu chceš něco udělat,  požádej o to 
někoho jiného.“

Wrath  se  otočil  a  vypochodoval  z  baru.  Při  odchodu 
vymazal  z  mozkové  kůry  každého  člověka  veškeré 
vzpomínky na svou přítomnost. Ti silnější získají dojem, že 
se  jim  o  něm  jenom  zdálo.  Ti  slabší  si  ho  vůbec 
nezapamatují.

Jakmile  vyšel  na  ulici,  zamířil  do  tmavého  kouta  za 
nočním klubem, kde mohl nerušeně a beze svědků zmizet. 
Míjel  ženu,  která  ve  zšeřelém  výklenku  svědomitě 
obsluhovala  jakéhosi  zákazníka,  žebráka  opilého  do 
bezvědomí,  obchodníka  s  drogami,  který  po  telefonu 
smlouval aktuální cenu cracku.

Okamžitě poznal, že ho někdo sleduje. I s kým má co do 
činění.  Přeslazená vůně kojeneckého zásypu je spolehlivý 
indikátor.

Roztáhl ústa do širokého úsměvu, rozevřel kožené sako a 
vybral  z  výstroje  jeden  z  hira  šurikenů.  Ocelová  vrhací 
hvězda mu padla  do dlaně  jako ulitá.  Tři  unce smrtícího 
kovu, připraveného odplachtit vzduchem.

Ze  zvyku  potěžkal  zbraň,  aniž  změnil  tempo  chůze, 
přestože by se na svůj stín nejraději bez dlouhých okolků 
vrhl.  Potom,  co  odmítl  Dariovu  prosbu,  dychtil  po  boji. 
Člen Vyhlazovací společnosti, který se mu pověsil na paty, 
si nemohl vybrat vhodnější chvíli.

Likvidace  bytosti  zbavené  duše  byl  v  tu  chvíli  jediný 
účinný lék na jeho podráždění.

Jak  odváděl  bezduchého  do  husté  tmy,  jeho  tělo  se 
dolaďovalo  na  nadcházející  souboj.  Srdce  nasadilo 
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pravidelný  rytmus,  svaly  paží  a  stehen  se  chvěly 
nedočkavým  očekáváním.  Jemný  sluch  zachytil  sotva 
slyšitelné natažení kohoutku a šestý smysl stanovil její cíl. 
Pistole mu mířila přímo na zátylek.

Bleskovým  plynulým  pohybem  se  otočil  přesně  v 
okamžiku, kdy střela opustila ústí hlavně. Uhnul před ní a 
současně vyslal k cíli hvězdu. Vzduch proťal bledý odlesk 
oceli, která opsala smrtící oblouk. Zasáhla  bezduchého  do 
krku, proťala mu hrdlo a ztratila se v neproniknutelné tmě. 
Pistole dopadla na chodník a sklouzla po asfaltu.

Bezduchý  se  chytil  oběma  rukama  za  krk  a  klesl  na 
kolena.

Wrath k němu přistoupil a prošacoval ho. Vzal náprsní 
tašku a mobilní telefon, které u něj našel, a uložil si je do 
vnitřní kapsy saka.

Poté  vytáhl  z  pouzdra  na  prsou  dlouhý  nůž  s  černou 
čepelí.  Trochu  ho  zklamalo,  že  souboj  netrval  déle,  ale 
soudě  podle  tmavých  vlnitých  vlasů  a  poměrně 
diletantského útoku, byl jeho soupeř pouhý zelenáč. Rázně 
převrátil  bezduchého  na záda a vyhodil dýku do vzduchu. 
Její rukojeť mu hladce dopadla do dlaně. Zabodl ostří do 
masa a prořízl kost; nůž se vnořil do temné prázdnoty, kde 
kdysi tlouklo srdce.

Bezduchý  se  s  přidušeným  zachrčením  rozpadl  v 
záblesku světla.

Wrath otřel čepel o kožené kalhoty, zasunul nůž zpět do 
pouzdra  a  napřímil  se.  Rozhlédl  se  po  okolí.  A  pak  se 
dematerializoval.

Darius dopil  třetí  pivo.  Přitočily  se k němu dvě půvabné 
dívky v gótských kostýmech a nabídly se, že mu pomohou 
zapomenout na starosti. On je však odmítl.

Vyšel  z  baru  a  vykročil  ke  svému  BMW  650i 
zaparkovanému na zákazu stání  v ústí  uličky za klubem. 
Jako každý pořádný upír se mohl dematerializovat, zase se 
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zhmotňovat dle libosti a překonávat nesmírné vzdálenosti, 
ale pokud měl s sebou něco těžkého, byl to zatraceně tvrdý 
oříšek. A rozhodně to nehodlal provozovat na veřejnosti.

Nemluvě o tom, že řídit luxusní auto je čirá radost.
Darius nasedl do BMW a zabouchl dveře. Z potemnělé 

oblohy se  začal  snášet  déšť;  o  přední  sklo  pleskly  první 
těžké kapky.

Všechny možnosti ještě nevyčerpal. Zmínka o Marissině 
bratrovi ho inspirovala k dalším úvahám. Havers je lékař, 
oddaný felčar rasy. Možná si bude vědět rady. Každopádně 
to stojí za pokus.

Ponořený do úvah vsunul klíček do zapalování a otočil 
jím.  Startér  zahvízdal.  Otočil  klíčkem  ještě  jednou.  V 
momentě,  kdy zaslechl  pravidelné  tikání,  se ho zmocnilo 
neblahé tušení.

Vzápětí  explodovala  bomba  připevněná  k  podvozku  a 
napojená na elektrický systém vozu.

Ve zlomku vteřiny předtím, než mu tělo sežehl oslňující 
záblesk  detonace,  věnoval  poslední  myšlenku  své  dceři, 
která se s ním má setkat. A která ho už nikdy nespatří.
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Kapitola třetí

eth  stála  pod  sprchou  celých  pětačtyřicet  minut, 
přičemž  spotřebovala  zhruba  půl  láhve  sprchového 

gelu  a  málem  spláchla  ze  zdí  koupelny  lacinou  tapetu, 
protože si pustila tak horkou vodu, jak jen snesla. Osušila 
se,  oblékla  si  župan  a  vyhnula  se  dalšímu  pohledu  do 
zrcadla. Rozražený ret má ošklivě opuchlý a pohmožděný.

B

Z  koupelny  vyšla  rovnou  do  mrňavého  a  neútulného 
obývacího pokoje garsoniéry. Klimatizace vypověděla před 
pár týdny službu a v místnosti bylo přibližně stejné dusno a 
vlhko  jako  v  koupelně.  Upřela  pohled  na  dvě  okna  a 
posuvné  dveře  vedoucí  na  zarostlý  dvůr  za  domem. 
Nejraději  by  je  otevřela  dokořán,  ale  místo  toho 
zkontrolovala všechny zámky.

Nervy měla silně pocuchané, nicméně po tělesné stránce 
se  zotavila  nečekaně  rychle.  Jako  první  se  kupodivu 
přihlásil žaludek, zřejmě pobouřený tím, že mu nedopřála 
pořádnou večeři.

Zamířila  do  těsné  kuchyňky.  Čtyři  dny  staré  zbytky 
kuřete  vypadaly  ještě  poměrně  k  světu,  ale  když  natrhla 
potravinovou  fólii,  ovanul  ji  nepříjemný  zápach.  Kuře 
hodila do odpadků a vložila do mikrovlnné trouby talíř  s 
polotovarem.  Navlékla  si  silnou  chňapku,  popadla  malý 
plastikový tácek a makaróny se sýrem nedočkavě zhltla ve 
stoje. Polovičaté občerstvení ji však vůbec nenasytilo, a tak 
si ohřála další porci.

Při  představě,  že  by  během  jediného  večera  mohla 
přibrat  deset  kilo,  jen  v  duchu  mávla  rukou.  Naopak. 
Vsadila by se o cokoli, že primitivní násilník, co ji takhle 
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zřídil,  a jemu podobní si potrpí spíše na ženské s malým 
pevným zadkem a ani trochu je nezajímá, jak jejich oběť 
vypadá v obličeji.

Usilovně zamrkala  ve snaze vyhnat  z  mysli  obraz své 
pohmožděné tváře. Pořád cítila na prsou nevybíravé doteky 
drsných  pracek.  Bezděčně  se  zachvěla.  Ještě  štěstí,  že 
neztratila hlavu. Kurzy sebeobrany jsou nedocenitelné.

Musí  to  ohlásit  policii.  Měla  by  neprodleně  zajít  na 
stanici.

S  tím  rozdílem,  že  se  jí  vůbec  nechce  odejít  z  bytu. 
Možná by to mohlo počkat do rána…

Přešla k futonu, který používala zároveň jako pohovku i 
postel, těžce na něj dosedla a přitáhla si nohy těsně k tělu. 
Slyšela, jak jí tlumeně kručí v žaludku, kde se zpracovávají 
těstoviny se sýrem. Vzápětí ji přepadla nevolnost provázená 
záchvatem zimnice, při níž jí na kůži vyvstal studený pot.

Tiché zamňoukání ji přimělo zvednout hlavu.
„Ahoj,  Drápe,“  hlesla  a  chabě  zamávala  prsty  na 

pozdrav.  Chudák  kocour  se  běžel  schovat,  když  ze  sebe 
bezprostředně potom, co vpadla do bytu, strhala oblečení a 
odhodila ho na druhou stranu místnosti.

Černý kocour znovu zamňoukal a tichounce přistoupil k 
matraci.  Ladně vyskočil  Beth do klína,  doširoka otevřené 
zelené oči naplněné ostražitostí a obavami.

„Promiň mi to divadýlko,“ zašeptala a narovnala se, aby 
mu udělala místo.

Otřel si čelo o její rameno a začal příst. Jeho pružné tělo 
ji příjemně hřálo a konejšivě tížilo na stehnech. Nevěděla, 
jak dlouho tam seděla a hladila kocoura po hřbetě, ale když 
zazvonil telefon, doslova nadskočila.

Natáhla  se  pro  sluchátko,  aniž  ustala  v  laskání  hebké 
zvířecí  srsti.  Díky  rokům  vzájemného  soužití  s  Drápem 
dovedla do dokonalosti koordinaci pohybů, které vyžaduje 
telefonování a současná pozornost věnovaná kocourovi.
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„Prosím?“ řekla. Odhadla, že je dávno po půlnoci, což 
vylučuje  reklamu  po  telefonu,  a  věstí  buď  pracovní 
povinnosti anebo „omyl“ toho či onoho úchyla.

„Ahoj, Beth. Nazuj si střevíčky. Před Řvounem vyletělo 
do vzduchu něčí fáro. I s majitelem.“

Beth zavřela oči. Do očí jí vstoupily slzy. José de la Cruz 
je jeden z caldwellských detektivů, ale do jisté míry i její 
dobrý kamarád.

Koneckonců  jako  většina  místních  žen  a  mužů  v 
policejní uniformě. Na stanici totiž strávila už tolik času, že 
zná  všechny  zaměstnance  jako vlastní  boty.  José  patří  k 
jejím největším oblíbencům.

„Haló, jsi tam?“
Řekni mu to. Pověz mu, co se stalo. Stačí otevřít pusu.
Jazyk  jí  však  svazovalo  zahanbení  a  nedávno  prožitá 

hrůza.
„Jasně, José. Jsem tady.“ Odhrnula si vlasy z obličeje a 

odkašlala si. „Dneska nepřijdu. Nemůžu.“
„Jo. Na to ti  neskočím. V životě jsi neodmítla  skvělej 

tip.“ Vesele se zasmál. „Zkusím tě nalákat na něco jinýho. 
Případ má na povel náš Drsňák.“

Drsňák  je  vyšetřovatel  vražd,  detektiv  Brian  O’Neal, 
kterému se už odpradávna říká Butch. Ovšem většinou stačí 
prosté oslovení pane.

„Dneska v noci… vážně nemůžu.“
„Máš snad na práci něco jinýho? Nebo  někoho?“ dodal 

významně.  Do  hlasu  se  mu  vloudila  zvědavost.  José  je 
ženatý.  Šťastně.  Beth přesto ví, že si o ní často povídá s 
ostatními  a  společně  spekulují  o  jejích  vztazích.  Že  by 
ženská s tak přepychovou figurou byla bez chlapa? To by 
nebylo normální. „Tak ven s tím.“

„Kristepane… Jsem sama.“
Ve  sluchátku  se  rozhostilo  ticho.  José  nejspíš  zapojil 

svůj citlivý radar. „Tak co je s tebou?“
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„Nic.  Jenom  jsem  unavená.  Zastavím  se  u  vás  zítra 
ráno.“

A sepíše s Josém hlášení. Zítra bude mít, doufejme, dost 
sil  na to,  aby znovu prožila  to,  co ji  potkalo,  aniž  by se 
sesypala.

„Mám se projet kolem domu?“
„Ne, díky. Jsem v pořádku.“
Zavěsila.
Čtvrt  hodiny  nato  měla  na  sobě  čisté  džíny  a  volnou 

košili,  která  jí  zakrývala  zadek.  Zavolala  si  taxík.  Před 
odchodem prohledala skříň. Chvilku trvalo, než našla svoji 
druhou kabelku. Vyndala z ní pepřový sprej, křečovitě ho 
sevřela v dlani a vyšla ze dveří.

Tři kilometry, které ji dělí od jejího bytu a výbuchu, by 
měly  stačit  k  tomu,  aby  posbírala  odvahu  a  utřídila  si 
myšlenky. Umínila si, že se Josému vyzpovídá ještě dnes.

Sice se jí  příčí  představa,  že bude muset  znovu prožít 
ponižující útok, ale přece nedopustí, aby ten všivák utekl a 
přepadl jinou ženskou. A i kdyby se ho policii nepodařilo 
chytit,  ona  bude  mít  aspoň  čisté  svědomí,  že  pro  jeho 
dopadení udělala všechno, co bylo v jejích silách.

Wrath se zhmotnil v přijímacím pokoji v Dariově sídle. Už 
málem zapomněl, jak přepychově si jeho parťák žije.

Přestože  je  Darius  válečník,  má  vkus  aristokrata  –  a 
právem. První část svého života požíval výsad urozeného, a 
proto není divu, že si pořád potrpí na vybraný životní styl. 
Jeho  dům  z  devatenáctého  století  je  udržovaný,  plný 
starožitností a uměleckých děl – a díky tomu bezpečný jako 
bankovní trezor.

Nicméně  světle  žluté  stěny  místnosti  nedělají 
Wrathovým očím dobře.

„Můj pane. To je ale milé překvapení.“
Ze vstupní haly vešel do pokoje komorník Fritz, hluboce 

se uklonil a zhasnul světla, aby vzácný host nemusel tolik 
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mhouřit  oči. Starý muž měl na sobě jako obvykle černou 
livrej. Žije s Dariem už asi sto let a je doggen. To znamená, 
že  může  vycházet  ven  i  za  denního  světla,  ale  stárne 
rychleji  než  běžný upír.  Příslušníci  jeho poddruhu slouží 
šlechticům a válečníkům už po tisíciletí.

„Zdržíte se u nás dlouho, můj pane?“
Wrath zavrtěl hlavou. Nezdrží se, i kdyby mohl. „Nejvýš 

pár hodin.“
„Váš pokoj je připravený. Kdybyste  cokoli  potřeboval, 

jsem  vám  k  službám.“  Fritz  se  znovu  zlomil  v  pase, 
vycouval z místnosti a zavřel za sebou dvojité dveře.

Wrath  přistoupil  k  dvoumetrovému  portrétu  muže,  o 
němž  se  kdysi  dověděl,  že  byl  francouzským  králem,  a 
položil  ruku na pravou stranu silného pozlaceného rámu. 
Plátno  se  otočilo  a  odhalilo  tmavou  kamennou  chodbu 
ozářenou plynovými lampami.

Vešel  dovnitř  a  po  několika  ramenech  schodiště 
sestoupil  hluboko do podzemí.  Na nejnižším odpočívadle 
byly  dvoje dveře.  Jedny vedly do Dariova  přepychového 
pokoje. Druhé do ložnice, kterou Wrath považoval za své 
přechodné  bydliště  –  jakýsi  domov  daleko  od  domova. 
Většinou přespával ve skladišti v New York City, ve vnitřní 
místnosti z oceli a se systémem bezpečnostních zámků, za 
které  by  se  nemuseli  stydět  ani  v  trezoru  s  národními 
rezervami zlata ve Fort Knoxu.

Ale  tam  by  Marissu  nepozval.  A  ani  žádného  člena 
Bratrstva.  Svého  soukromí  si  cení  nade  vše.  Po  vstupu 
přizpůsobil  svým  potřebám  a  přáním  světlo  svíček 
upevněných na zdech. Jejich slabý zlatavý svit sotva stačil 
na  to,  aby  obstaral  osvětlení,  ale  Wrathovi  to  tak 
vyhovovalo. S ohledem na jeho špatný zrak nechal Darius 
vymalovat  stěny a  sedmimetrový strop černou barvou.  V 
jednom  rohu  stojí  masivní  postel  s  černými  saténovými 
poduškami a několika polštáři. Naproti je kožená pohovka, 
televizor  se  širokoúhlou  obrazovkou  a  dveře  vedoucí  do 
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koupelny obložené  černým mramorem.  U jedné stěny se 
tyčí prostorná skříň s černými oděvy a sbírkou rozmanitých 
zbraní.

Darius na něj kdovíproč neustále naléhá, aby se v jeho 
sídle  usadil  natrvalo.  Pro  Wratha  to  byla  záhada.  Jeho 
kamarád  o  to  jistě  neusiluje  kvůli  vlastní  bezpečnosti, 
protože se o sebe dokáže postarat. A pomyšlení, že by se 
upír jeho ražení cítil osamělý, je absurdní.

Wrath  ucítil  Marissu  dřív,  než  vešla  do  místnosti. 
Ohlásila ji vůně oceánu a svěžího vánku.

Nemá  smysl  otálet.  Ať  to  mám  co  nejdřív  za  sebou,  
pomyslel si. Nemohl se dočkat, až bude zpátky v ulicích. 
Příchuť  bitvy  zatím jenom okusil  a  ten  večer  se  jí  chtěl 
nasytit, co hrdlo ráčí.

Otočil se.
Marissa se před ním hluboce poklonila;  její  štíhlé tělo 

vysílalo  do  okolí  směsici  stísněnosti  a  oddanosti.  „Můj 
pane,“ hlesla.

Rozeznával ji jen velmi nezřetelně, ale přesto vytušil, že 
má na sobě jakousi volnou a splývavou róbu z tenké bílé 
látky. Po ramenou a zádech se jí vlnily husté, dlouhé světlé 
vlasy. Věděl, že se oblékla tak elegantně, aby ho potěšila, a 
litoval, že se kvůli němu vůbec obtěžovala.

Svlékl si krátkou koženou bundu a odepnul pouzdro, v 
němž nosil dýky.

Nebylo  to  poprvé,  kdy  své  rodiče  proklel.  Proč  mu 
vybrali zrovna tuhle ženskou? Je tak… tak křehká.

Ale možná – vzhledem k tomu, v jaké tělesné kondici se 
nalézal  před  proměnou  –,  měli  obavy,  že  by  mu silnější 
žena ublížila.

Když  ohnul  paže,  na  nadloktí  mu  vyvstaly  mohutné 
bicepsy. Napětí, nashromážděné v ramenních kloubech, se s 
praskáním uvolnilo.

Jen kdyby ho viděli teď… Jejich neduživý chlapeček se 
změnil v nefalšovaného, chladnokrevného zabijáka.
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Možná  je  lepší,  že  jsou  po  smrti,  usoudil  v  duchu. 
Neschvalovali by, co dělá, ani jakými prostředky bojuje.

Není ovšem vyloučené, že kdyby otec a matka ještě žili, 
byl by Wrath úplně jiný.

Marissa nervózně přešlápla. „Omlouvám se, že vyrušuji. 
Ale déle jsem čekat nedokázala.“

Wrath  zamířil  do  koupelny.  „Potřebuješ  mě,  tak  jsem 
tady,“ podotkl úsečně.

Roztočil  kohoutek s teplou vodou a vyhrnul  si rukávy 
černé košile. Sklonil se nad umyvadlo, sáhl pro mýdlo a v 
silném horkém proudu smíšeném s párou smyl důkladně z 
rukou špínu, pot a pach krve a smrti. Poté skryl pod vrstvou 
mydlinek rituální tetování, jež mu pokrývalo celou vnitřní 
stranu předloktí. Opláchl se, osušil a přistoupil k pohovce. 
Posadil se, zaťal zuby a čekal.

Jak  dlouho  spolu  tohle  provozují?  Snad  po  staletí.  A 
Marisse  pokaždé  chvíli  trvá,  než  se  k  němu  odhodlá 
přistoupit. Být to jiná žena, brzy by ztratil trpělivost, ale na 
ni bral ohledy.

Ve  skutečnosti  mu  jí  bylo  líto,  protože  se  stala  jeho 
shellan  z  donucení.  Nesčetněkrát  jí  navrhl,  že  ji  jejího 
závazku zprostí,  aby si mohla svobodně vybrat vhodného 
partnera, takového, který by nejen zabil každého, kdo by ji 
ohrožoval, ale který by ji taky hluboce miloval.

Ale  Marissa,  jakkoli  se  zdá  slabá  a  křehká,  se  ho 
kupodivu  nevzdala.  Pravděpodobně  se  obává,  že  by  mu 
žádná jiná žena nevyšla  vstříc,  žádná by v něm nechtěla 
živit  primitivního tvora, který v něm dřímá, a v důsledku 
toho by rasa přišla o svou nejsilnější rodovou linii. O svého 
krále. O svého vůdce, který není ochotný nikoho vést.

Sebekriticky  musel  uznat,  že  není  nejvhodnější  partií. 
Marissy se odjakživa straní,  pokud se ovšem nepotřebuje 
napít, což se díky jeho rodinnému původu stává zřídkakdy. 
Jeho shellan nikdy neví, kde je ani co dělá. Nekonečné dny 
tráví o samotě v domě svého bratra a obětuje vlastní život, 
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aby  udržela  naživu  posledního  čistokrevného  upíra, 
jediného, v jehož žilách nekoluje jediná kapka lidské krve.

Po  pravdě  mu  nešlo  na  rozum,  jak  to  dokázala  tak 
dlouho vydržet – jak ho mohla tak dlouho snášet.

Z ničeho nic dostal zlost. Podle všeho bude dnešní noc 
další zkouškou jeho sebeovládání. Nejdřív Darius. Teď ona.

Sledoval Marissu, jak přechází po pokoji, krouží kolem 
něho  a  přibližuje  se.  Přinutil  se  uvolnit  rysy  v  obličeji, 
pravidelně  dýchat.  Vyhnal  z  těla  napětí  a  nepokoj  a 
znehybněl.  A  právě  to  bylo  nejobtížnější  součástí  jejich 
soužití.  Skutečnost,  že  se  nemůže  hýbat,  ho  doháněla  k 
šílenství,  a  věděl,  že  až  se  Marissa  začne  krmit,  pocit 
svázanosti se znásobí.

„Měl jsi něco na práci, můj pane?“ zeptala se tiše.
Přikývl  a  v  duchu  zadoufal,  že  když  bude  mít  štěstí, 

stihne před rozedněním ještě nějakou práci odvést.
Náhle  stanula  přímo  před  ním.  I  přes  její  převažující 

stísněnost  cítil,  jak  po  něm prahne.  Vytušil  i  její  touhu. 
Chce i jeho tělo – ale tuhle potřebu v ní pokaždé dokázal 
potlačit.

Bylo nemyslitelné, aby s ní provozoval sex. Neuměl si 
představit, že by s Marissou dělal tytéž věci, jaké provádí s 
tělem jiných žen. A nikdy to po ní nechtěl. Ani v počátcích 
jejich soužití.

„Pojď  blíž,“  vybídl  ji  a  pokynul  jí  rukou.  Položil  si 
předloktí  na stehno,  zápěstím nahoru.  „Hladovíš.  Neměla 
jsi čekat tak dlouho, než jsi mě zavolala.“

Marissa si klekla na zem u jeho kolenou; bílé šaty mu 
vytvořily kolem nohou bělostnou kaluž. Její doteky hřály. 
Jemně mu přejížděla prsty po tetování a laskala jimi černé 
znaky, jež v prastarém jazyce vypovídaly o podrobnostech 
jeho rodové linie.  Ocitla  se tak blízko, že zachytil  pohyb 
jejích  rozevírajících  se  úst.  V  pološeru  se  zaleskly  její 
špičáky; chvilku nato mu je vnořila do tepny.
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Wrath  zavřel  oči,  a  zatímco  pila,  položil  hlavu  na 
opěradlo  pohovky.  Panika  ho  zasáhla  záhy  a  nelítostně. 
Volnou paži ovinul kolem okraje pohovky a pevně sevřel 
její  roh, aby udržel své tělo nehybné a na místě.  Musí… 
zachovat… klid. Co nevidět to skončí a on bude zase volný.

Když  o  deset  minut  později  zvedla  Marissa  hlavu, 
vymrštil se z pohovky jako pružina a zamířil do koupelny, 
aby  uvolnil  nastřádanou  úzkost,  opojený  úlevou,  že  se 
konečně může pohybovat. Jakmile se vzpamatoval, vrátil se 
k ní. Byla nasycená a vstřebávala sílu, kterou načerpala při 
spojení jejich krve. Příčilo se mu, že zůstala ležet na zemi. 
Zvedl ji do náruče a uvažoval o tom, že přivolá Fritze, aby 
ji odvezl domů k bratrovi, když se ozvalo rytmické klepání 
na dveře.

Wrath se zamračeně zadíval ke dveřím, odnesl Marissu k 
posteli a položil ji na podušky.

„Děkuju,  můj  pane,“  vydechla.  „Dopravím  se  domů 
sama.“

Zarazil se. Přetáhl jí přikrývku přes nohy, pak se otočil a 
pootevřel dveře.

Fritze něco hluboce rozrušilo.
Wrath vyklouzl na chodbu a zavřel za sebou. Už už chtěl 

na starce udeřit a zjistit,  čím omlouvá své vyrušení, když 
vtom i přes silné podráždění zachytil sluhův tělesný pach.

I bez vyptávání věděl, že si smrt vyžádala další oběť.
A že Darius už není.
„Pane –“
„Jak se to stalo?“ zavrčel. S žalem se vypořádá později. 

Teď potřebuje podrobnosti.
„Jeho auto…“ Doggen měl co dělat, aby ze sebe vůbec 

něco vypravil.  Hlas  měl  stejně  slabý a  povadlý  jako své 
staré tělo. „Bomba, můj pane. V autě. U klubu. Volal mi 
Tohrment. Všechno viděl.“
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Wrath si vzpomněl na  bezduchého,  kterého zlikvidoval. 
Mrzelo ho, že netuší, jestli spravedlivě ztrestal právě toho, 
co spáchal tu strašlivou věc.

Ti  mizerové  už  nemají  ani  špetku  cti  v  těle.  Jejich 
předkové  aspoň  bojovali  jako  skuteční  válečníci.  Tohle 
nové  plemeno  je  zbabělé  a  schovává  se  za  moderní 
technologii.

„Svolej  Bratrstvo,“  vyštěkl.  „Pověz  jim,  ať  se  dostaví 
okamžitě.“

„Jistě. Samozřejmě. A, pane? Darius mě požádal, abych 
vám dal tohle,“ – sluha mu něco podal – „pro případ, že 
byste nebyl u toho, až bude umírat.“

Wrath  si  od  něho  vzal  obálku  a  vrátil  se  do  pokoje. 
Neměl chuť dát najevo, co cítí.  Ani před starým dobrým 
Fritzem. Marissa byla pryč. A dobře udělala.

Zastrčil  si  Dariův poslední  vzkaz za opasek kožených 
kalhot.

A uvolnil vztek.
Vlna hněvivého nepřátelství vyrazila svíčky z držáků na 

stěnách a mrštila jimi o podlahu. Vzduch v místnosti zvlnila 
prudká nenávist, která postupně sílila, nabývala na rychlosti 
a  byla  stále  temnější  a  zlovolnější.  Mohutný vír  nakonec 
uchvátil nábytek a v kruzích ho proháněl po pokoji. Wrath 
zaklonil hlavu a vydal z hrdla mocný křik.
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Kapitola čtvrtá

ež taxík vysadil  Betli  před klubem, bylo  místo činu 
vzhůru nohama. Světla na střechách hlídkových vozů 

blokujících přístup do úzké ulice házela do okolí střídavě 
modré a bílé záblesky. Opodál parkovalo i obrněné vozidlo 
týmu  pyrotechniků.  Všude  pobíhali  policisté,  jak 
uniformovaní,  tak v civilu. Na okraji jeviště zaujal pozici 
nepostradatelný  dav  opilých  pokuřujících  a  tlachajících 
kibiců.

N

Beth  během  své  novinářské  praxe  zjistila,  že  pro 
obyvatele  Caldwellu  představuje  vražda  příležitost  ke 
společenskému  setkání.  Samozřejmě  s  výjimkou  osoby, 
která  jim  obstarala  zábavu.  Pro  samotnou  oběť  je  smrt 
pouhá  jednoaktovka,  přestože  měla  možnost  pohlédnout 
svému vrahovi do tváře. Některé mosty musí zkrátka člověk 
přejít  sám,  nehledě  na  to,  jestli  ho  někdo  donutí  na  ně 
vstoupit.

Do nosu jí vnikl ostrý zápach roztaveného kovu smíšený 
se štiplavým odérem chemikálií. Zakryla si ústa rukávem.

„Ahoj, Beth!“ Jeden z policistů na ni zamával. „Jestli se 
chceš  podívat  zblízka,  projdi  klubem  dozadu.  Je  tam 
chodba –“

„Přišla jsem si promluvit s Josém. Je tu někde?“
Policista  natahoval  krk  a  očima  pročesával  shluk  lidí. 

„Ještě před minutou jsem ho tu zahlídl. Možná se vrátil na 
stanici. Ricky! Neviděls Josého?“

Stanul  před  ní  Butch  O’Neal  a  svého  pokřikujícího 
kolegu umlčel hrozivým pohledem. „To je ale překvapení.“ 
O  krok  ustoupila.  Drsňák  je  kus  chlapa.  Mohutný  a 
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svalnatý;  má  hluboký  hlas  a  sebevědomí  na  rozdávání. 
Podle obecných měřítek je to mimořádně pohledný muž, a 
sice  oním hrubým,  malinko  primitivním způsobem.  Beth 
nepochybovala  o tom,  že přitahuje mraky žen,  v  ní  však 
nikdy nevykřesal ani jiskřičku přitažlivosti.

A ne že by se to některému chlapovi kdy podařilo.
„Takže, Randallová, co se děje?“ Butch si hodil na jazyk 

žvýkačku  a  prsty  zmačkal  fólii  do  pevné  kuličky.  Úzký 
proužek gumy zpracovával  s takovou vervou, jako by ho 
něco štvalo, takže ho nežvýkal, ale spíš drtil.

„Přišla jsem za Josém. Ten výbuch mě nezajímá.“
„To  určitě.“  Pozorně  se  na  ni  zadíval.  Díky  téměř 

černému obočí a hluboko posazeným očím vypadal, jako by 
měl neustále zlost. „Chceš si to omrknout?“

„Ale já opravdu sháním Josého –“
Hrubě ji popadl za paži.
„Pojď sem.“ Butch ji odtáhl do odlehlého kouta uličky 

stranou zmatku a shonu. „Co to máš s obličejem?“
Zvedla ruku, aby zakryla rozbitý ret. Nejspíš je pořád v 

šoku, protože na zranění dočista zapomněla.
„Zopakuju ti  otázku,“ pokračoval neodbytně.  „Co se ti 

sakra stalo?“
„To…“ Stáhlo se jí hrdlo. „Já jsem…“
Jen se nerozbreč,  okřikla se v duchu. A hlavně ne před 

Drsňákem.
„Chci mluvit s Josém.“
„Není  tady,  takže  s  ním mluvit  nemůžeš.  Vyklop  to.“ 

Opřel ruce o zeď po stranách jejího těla, jako by vycítil, že 
by mohla vzít do zaječích. Je jen o pár centimetrů vyšší než 
ona, ale přinejmenším o čtyřicet kilo těžší.

Hrudí  jí  ostře  projel  strach.  Ale  pro  dnešek  už  má 
fyzického zastrašování po krk.

„Uhni, O’Neale.“ Položila mu dlaně na prsa a zatlačila. 
Pohnul se. Zhruba o píď.

„Beth, pověz –“
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„Jestli mě nepustíš,“ – podržela si jeho pohled – „napíšu 
článek o tvé vyšetřovací technice. O tom, jak po výslechu 
přijde na řadu rentgen a sádra.“

Zúžil oči. Pak odlepil ruce od zdi a zvedl je nad hlavu, 
jako by se vzdával.

„Jak je libo.“ Pustil  ji  a v příštím okamžiku splynul  s 
hemžícími se policisty.

Ztěžka dopadla zády na zeď. Měla pocit,  že nedokáže 
udělat jediný krok. Sklopila hlavu a snažila se zmobilizovat 
síly. Vtom zahlédla záblesk kovu. Dřepla si a posadila se na 
paty.  Na  zemi  ležela  vrhací  hvězda,  jaká  se  používá  v 
tradičním bojovém umění.

„Ricky!“ zavolala. Když ukázala do prachu, policista k 
ní okamžitě přiklusal. „Tohle by mohl být důkaz.“

Nechala ho, ať naloží s doličným předmětem tak, jak je 
zvyklý,  a vyběhla na Obchodní třídu, aby přivolala taxík. 
Znovu jí totiž povolily nervy a hrozilo, že se zhroutí.

Umínila si, že zítra sepíše s Josém úřední hlášení. Hned 
ráno.

Když  Wrath  vešel  do  přijímací  místnosti,  už  se  zase 
dokonale ovládal. Zbraně měl na svém místě, v pouzdrech 
na  vnitřní  straně  kožené  bundy.  Naplněná  vrhacími 
hvězdami a noži, které tak rád používal, příjemně tížila v 
ruce.

Jako  první  se  dostavil  Tohrment.  V očích  mu  žhnuly 
plameny rozdmýchané žalem a pomstou.  Modré duhovky 
zářily  tak  intenzivně,  že  i  Wrath  zachytil  záblesk  jejich 
barvy.

Jen co Tohr zaujal pozici u jedné ze světle žlutých stěn 
místnosti, ve dveřích stanul Vishous. Kozí bradka, kterou si 
nechal  narůst  teprve  nedávno,  mu  dodávala  ještě 
zlověstnější  vzezření  než  předtím,  přestože  to,  co  v jeho 
okolí  vzbuzuje největší  respekt,  je tetování  kolem levého 
oka. Tu noc si čapku s logem Red Sox narazil hluboko do 
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čela, takže složité znaky na spánku nebylo téměř vidět. Na 
levé ruce měl jako obvykle černou řidičskou rukavici, která 
mu brání v bezděčném kontaktu s ostatními.

Což je od něj nejen správné, ale i nanejvýš ohleduplné.
Další na řadě byl Rhage. Své suverénní chování a věčné 

špičkování držel na uzdě z úcty k tragické události,  která 
ten večer svedla Bratrstvo dohromady.  Je to urostlý upír, 
vysoký,  energický,  silnější  než  ostatní  válečníci.  V  říši 
nemrtvých  ho  provází  pověst  velkého  svůdníka  a  svým 
vzhledem  by  si  nezadal  ani  s  těmi  nejžhavějšími 
hollywoodskými hezouny.  Pokud jde o sexuální zdatnost, 
klidně  by mohl  konkurovat  i  stádu plnokrevných hřebců. 
Všechny  ženy  bez  rozdílu,  jak  upíří,  tak  lidské,  jsou 
ochotny udělat téměř cokoli, aby si získaly jeho přízeň.

Ovšem jen do té doby, dokud by neměly tu čest poznat 
temnou  stránku  jeho  osobnosti.  Když  se  v  Rhageovi 
probudí netvor, všichni včetně členů Bratrstva se mu klidí z 
očí a modlí se, aby se mu nepřipletli do cesty.

Krátce  po  něm  se  objevil  Phury.  Pohyboval  se  bez 
znatelného  kulhání.  Protézu  ve  spodní  části  nohy  si 
nedávno nechal vyměnit a teď se může chlubit bytelnějším 
a trvanlivějším modelem nové generace ze slitiny titanu a 
uhlíku. Kombinaci táhel, kloubů a hřebů má připevněnou k 
podrážce pravé boty.

Se  svou  dlouhou  a  hustou,  nádhernou  hřívou  vlasů 
obarvených  do  několika  odstínů  by  mohl  konkurovat 
nejedné filmové celebritě a lámat srdce dívek a žen, ale on 
přísně  dodržuje  přísahu  celibátu.  V  jeho  životě  je  místo 
pouze pro jedinou lásku, a ta ho už řadu let pomalu zabíjí.

„Kde máš svoje dvojče?“ zeptal se ho Wrath.
„Z je na cestě.“
Nad  Zsadistovým  pozdním  příchodem  se  nikdo 

nepozastavoval. Z je samorost, násilnický vazoun, kterému 
je  celý  svět  lhostejný.  Neotesaný  a  skoupý  na  slovo,  a 
pokud z něho něco vypadne,  nanejvýš nadávka či kletba. 
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Základem jeho morálního  kodexu  je  nenávist,  především 
vůči  ženám,  již  vybrousil  do  dosud  nevídané  intenzity. 
Nehledě na impozantní postavu působí strašidelně zejména 
spojení jeho zjizveného obličeje a velké hlavy s nakratičko 
ostříhanými  vlasy.  Nikdo  se  mu  neodváží  motat  pod 
nohama.

V dětství se stal obětí únosu a skončil jako otrok krve. 
Jeho družka ho zneužívala a týrala nevídaným způsobem a 
Phurymu trvalo bezmála sto let, než své dvojče našel. Když 
se mu bratra konečně podařilo vyrvat z jejích spárů, byl Z 
pouhá troska, které dýchala smrt do tváře.

Povrchová  zranění  se  Zsadistovi  zahojila  po  pádu  do 
moře s vyšší salinitou a jako památka na strastiplné období 
mu kromě spleti jizev zůstalo i tetování otroka. Rozmanité 
piercingové ozdoby si obstaral sám, a to z prostého důvodu: 
libuje si v pocitu, jejž mu způsobuje fyzická bolest.

Celkem  vzato  je  Zsadist  nejnebezpečnějším  členem 
Bratrstva.  Po  tom,  co  zakusil,  mu  nic  a  nikdo  není 
důstojným protivníkem.  A z nikoho si  nic nedělá,  včetně 
svého dvojčete.

I Wrath se má před ním na pozoru.
Bratrstvo černé dýky je pozoruhodná partička, která chtě 

nechtě zasluhuje úctu a obdiv. A nejen proto, že je jedinou 
ochrannou  hrází,  stojící  mezi  populací  civilních  upírů  a 
bezduchými.

Wrath založil paže na prsou a rozhlédl se po místnosti, 
přičemž  na  každém  z  přítomných  bratrů  krátce  spočinul 
pohledem.  Vnímal  nejen  auru  jejich  nezměrné  síly,  ale 
především vztek a nenávist.

Dariova  smrt  mu  znovu  připomněla,  že  přestože  jeho 
válečníci nakládají se zabijáky nevybíravě, jsou v podstatě 
jedinými  upíry,  kteří  se  dokážou  postavit  nevyhubitelné 
armádě  bezduchých,  jejichž  řady  jsou  den  ode  dne 
početnější.  Důvod úspěchu protivníka  je  prostý:  po světě 
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totiž chodí mraky lidských bytostí, pro které je vražda nejen 
každodenním chlebem, ale i čirým potěšením.

Co do počtu je jejich rasa v jasné nevýhodě. Není možné 
ignorovat skutečnost, že upíři nežijí věčně. Že bratry může 
někdo nebo něco zahubit a že křehkou rovnováhu lze zvrátit 
během zlomku vteřiny ve prospěch nepřátel.

S tím rozdílem, že k porušení rovnováhy už došlo. Upírů 
ubývá od té  doby,  co  před  miliardami  let  stvořil  Omega 
Vyhlazovací  společnost,  a  v  současné  době  existuje  jen 
několik  ostrůvků  upíří  populace.  Nemá  smysl  si  cokoli 
namlouvat.  Jejich  druh  je  na  pokraji  vyhynutí,  přestože 
bratři  vykonávají  svou  práci  odpovědně.  Smrtelně 
odpovědně.

Kdyby  byl  Wrath  řádný  král,  takový  jako  jeho  otec, 
který  toužil  po  zbožnění  a  upřednostňoval  hlavu  rodiny 
před  rasou,  možná  by  měli  před  sebou  o  něco  slibnější 
budoucnost. Ale v tomhle případě se jablko zakutálelo příliš 
daleko od stromu. Wrath je rváč, ne vůdce, a ve svém živlu 
se  cítí  v  pohybu  a  s  dýkou  v  ruce,  ne  na  trůně  a  s 
pochlebníky u nohou.

Znovu se soustředil na bratry. Všichni do jednoho na něj 
upírají vyčkávavý pohled; očekávají jeho instrukce. Jejich 
podřízenost ho dopálila.

„Dariovu smrt považuji za osobní útok,“ prohlásil příkře.
Bratři přikyvovali a souhlasně mručeli.
Wrath vyndal z bundy náprsní tašku a mobilní  telefon 

člena Vyhlazovací společnosti,  kterého zabil.  „Tohle jsem 
před  pár  hodinami  sebral  bezduchému  za  klubem  U 
Řvouna. Má někdo zájem uctít jeho památku?“

Vyhodil předměty do vzduchu. Phury je chytil a telefon 
podal Vishousovi.

Wrath začal přecházet po místnosti. „Musíme vyrazit do 
útoku.“
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„Moje řeč,“ zavrčel Rhage. Zazvonil kov o kov a v příští 
vteřině se zabodl do desky stolu dlouhý nůž. „Musíme je 
překvapit v jejich výcvikovém táboře. Tam, kde žijí.“

To znamená, že by Bratrstvo muselo celou akci důkladně 
zvážit.  Členové  Vyhlazovací  společnosti  nejsou  hloupí. 
Oblast  svého  působení  pravidelně  střídají  a  odvodová  i 
výcviková  centra  neustále  přesunují  z  místa  na  místo.  Z 
toho důvodu je pro upíří  válečníky mnohem snazší, když 
přejdou do útoku a postaví se bezduchým tváří v tvář, místo 
aby je sami pronásledovali.

V  průběhu  minulých  let  podniklo  Bratrstvo  několik 
příležitostných nájezdů a za jeden večer dokázalo společně 
pobít i desítky bezduchých. Ovšem podobná taktika je spíše 
výjimečná. Hromadný útok bývá sice účinný, ale přináší s 
sebou  obrovské  riziko.  Větší  bitva  zpravidla  přiláká 
pozornost  lidské  policie,  což  je  nepříjemná  komplikace, 
protože prvořadým zájmem upíří rasy je nenápadnost.

„Je  tady  řidičský  průkaz,“  hlásil  Phury.  „Proklepnu 
adresu. Je místní.“

„Jak se jmenoval?“ zajímal se Wrath.
„Robert Strauss.“
Vishous s klením prohlížel mobil. „Tady toho moc není. 

Chudičký adresář a pár rychlých voleb. Vezmu si na pomoc 
počítač a zjistím, komu nebožtík volal a na jaké číslo.“

Wrath zaťal zuby.  Směsice netrpělivosti  a vzteku není 
dobrým rádcem.  „Snad vám nemusím připomínat,  abyste 
jednali  rychle.  Těžko  říct,  jestli  bezduchý,  kterého  jsem 
dneska v noci zlikvidoval, měl na svědomí ten výbuch, a 
proto  je  třeba  důkladně  prohledat  celou  oblast.  Pobijte 
všechny, i kdyby to mělo být sebenápadnější.“

Rozlétly se dveře a do salonu vpochodoval Zsadist.
Wrath se zamračil. „To je milé, že ses ukázal, Z. Měl jsi 

v práci nějakou ženskou?“
„Co  kdyby  sis  ty  kecy  nechal  pro  sebe?“  Zsadist  se 

postavil do rohu, stranou ostatních.
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„Kde  budeš,  můj  pane?“  zeptal  se  Tohr  nevzrušeným 
hlasem.

Dobrák Tohr. Za všech okolností se snaží udržet klid, ať 
už  rozptýlením,  přímým  zásahem  anebo  pouhým 
varováním.

„Tady. Zůstanu tady. Pokud je ten  bezduchý,  co dostal 
Daria, naživu a má zájem o další kolo, chci mu být snadno 
k dispozici.“

Po odchodu svých druhů si Wrath oblékl bundu a přitom 
ho do boku zlehka dloubla obálka od Daria. Dočista na ni 
zapomněl. Vytáhl ji z opasku. Rozeznal proužek inkoustu a 
usoudil,  že to nejspíš bude jeho jméno. Vysunul chlopeň. 
Když  vytáhl  smetanově  bílý  list,  snesla  se  na  zem malá 
fotografie.  Zvedl  ji  a  zadíval  se  na  ni,  ale  rozeznal  jen 
dlouhé tmavé vlasy. Jakási žena.

Upřel oči na papír. Drobné písmo se beze smyslu slévalo 
do sebe; usoudil, že nemá šanci škrabopis rozluštit, i kdyby 
o to usiloval sebevíc.

„Fritzi!“ křikl.
Sluha neprodleně vběhl do místnosti.
„Přečti to.“
Fritz si od něj vzal list papíru, sklonil hlavu a ztichl.
„Nahlas,“ vyštěkl Wrath.
„Ach… Omlouvám se, můj pane.“ Fritz si odkašlal.

„ ,Pokud ti to nestačím říct sám, zeptej se na podrobnosti  
Tohrmenta.  Reddova  třída  jedenáct  osmdesát  osm,  byt  
jedna bé.  Jmenuje se Elizabeth Randallová.  RS.  Jestli  se  
nedožije dospělosti, dům i Fritz patří Tobě. Mrzí mě, že to  
muselo skončit tak brzy. D.‘“

Wrath potřásl hlavou. „Mizera jeden…“
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Kapitola pátá

Beth  se  převlékla  do  pyžama  sestávajícího  z  trenýrek  a 
trička  a  chystala  se  rozložit  matraci,  když  Dráp  začal 
naléhavě mňoukat u posuvných dveří. Obcházel po linoleu 
v úzkém kroužku, oči upřené do tmy za sklem.

„Chceš  snad  poctít  návštěvou  slečnu  Micku  paní  Di 
Gioové?  Už  jsme  to  zkusili  jednou,  a  jaksi  to  nevyšlo. 
Vzpomínáš?“

Vtom někdo zabušil na vchodové dveře. Beth s trhnutím 
zvedla hlavu. Rázem měla srdce až v krku.

Po špičkách vešla do předsíně a zamžourala kukátkem. 
Když zjistila,  kdo stojí na chodbě, obrátila se a opřela se 
zády o chatrnou dřevěnou desku.

Bušení neochvějně pokračovalo.
„Vím,  že  jsi  doma,“  řekl  Drsňák.  „Mě se  tak  snadno 

nezbavíš.“
Odemkla  zámek,  odsunula  zástrčku,  vyhákla 

bezpečnostní řetěz a rázně otevřela dveře. Než mu stačila 
doporučit,  ať  se  odebere  do  horoucích  pekel,  protáhl  se 
kolem ní dovnitř.

Dráp se nahrbil a zasyčel.
„Taky tě  rád vidím,  pardále.“  Butchův hluboký hlas a 

líná řeč se do jejího bytu ani trochu nehodí.
„Jak  ses  dostal  do  chodby?“  zeptala  se  a  zabouchla 

dveře.
„Odemkl jsem si.“
„Máte  nějaký  zvláštní  důvod,  proč  jste  se  vloupal  do 

téhle budovy, detektive?“
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Pokrčil rameny a usadil se v omšelém ušáku. „Napadlo 
mě, že navštívím dávnou kámošku.“

„Proč mě otravuješ?“
„Máš  to  tady  pěkný,“  poznamenal  a  rozhlédl  se  po 

místnosti.
„Jsi nenapravitelnej lhář.“
„Aspoň je tu uklizeno. To se o té mojí díře rozhodně říct 

nedá.“  Stočil  k  ní  oříškově  hnědé oči  a  zadíval  se  jí  do 
obličeje.  „Co  kdybychom  si  popovídali  o  tom,  co  se  ti 
přihodilo včera večer po odchodu z práce?“

Nasupeně založila paže na prsou.
Tiše se zasmál. „To by mě zajímalo, jaké přednosti má 

ve srovnání se mnou kupříkladu José.“
„Chceš pero a papír? Bude to totiž dost dlouhý seznam.“
„To mi rve srdce. Nemáš kouska citu v těle.“ Neznělo to 

dotčeně,  ale pobaveně. „Svěř se mi.  Líbí se ti jen chlapi, 
které nemůžeš mít?“

„Hele. Jsem unavená a –“
„Já vím. Odcházela jsi z práce pozdě. Kolem tři čtvrtě na 

deset. Mluvil jsem s tvým šéfem. Dick říkal, že když odešel 
do baru přes ulici, ještě jsi seděla u počítače. A domů ses 
vydala po svých, viď? Po Obchodní třídě? Vsadil bych se, 
že tudy chodíš každý večer. A šla jsi sama. Aspoň chvíli.“

Beth polkla. Střelila pohledem k posuvným dveřím, kde 
zase znepokojeně kroužil  Dráp.  Hlasitě  mňoukal  a upíral 
zelené oči do tmy.

„Tak povíš mi konečně,  co se stalo,  když jsi došla na 
křižovatku Obchodní a Desáté?“ Butchovy oči zjihly.

„Jak víš –“
„Prostě  vím.  Přísahám,  že  si  to  ten  hajzl  jaksepatří 

odskáče.“

Wrath  stál  nehybně ve tmě a pozoroval  postavu Dariovy 
dcery.  Konstatoval,  že na lidskou ženu je poměrně hodně 
vysoká  a  má  černé  vlasy,  ale  víc  mu  jeho  slabý  zrak 
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neprozradil.  Nadechl  se,  ale  její  vůni  se  mu  nepodařilo 
zachytit.  Okna i  dveře  jsou zabedněné  a  vítr  vanoucí  od 
západu přináší jen zápach zahnívajících odpadků.

Nicméně její hlas slyšel i přes zavřené dveře. Zrovna s 
někým mluví. S člověkem, kterému podle všeho nedůvěřuje 
nebo jí je protivný, protože odsekává slova nepřátelským 
tónem.

„Usnadním ti to, jak to jen půjde,“ ujistil ji onen muž.
Wrath sledoval, jak přistoupila k proskleným dveřím a 

zadívala  se  ven.  Hleděla  přímo  na  něj,  ale  vidět  ho 
nemohla, protože stojí ukrytý v hlubokém stínu.

Otevřela  dveře  a  vystrčila  ven  hlavu.  Nohou  přitom 
zabránila kocourovi v útěku.

Sotva k němu zalétla její vůně, Wrath zadržel dech. Voní  
přenádherně.  Jako  opojná  květina.  Jako…  noční  růže… 
Nasál do plic další doušek vzduchu a zavřel oči. Jeho tělo 
okamžitě zareagovalo nepokojným čeřením krve. Darius se 
nemýlil. Dospěla do stadia proměny. Poznal to podle jejího 
pachu. Je sice míšenka, ale přerod v upírku ji nemine.

Zasunula  dveře  a  otočila  se  k  muži.  Při  otevřených 
dveřích  zněl  její  hlas  mnohem  sytěji  a  jeho  zastřené 
zabarvení lahodilo Wrathovým uším.

„Rozběhli se za mnou přes ulici. Byli dva. Ten vyšší mě 
odtáhl do postranní uličky a…“

Wrath zpozorněl.
„Pokoušela  jsem  se  s  ním  prát.  Namouduši.  Ale  byl 

silnější  a  pak  mi  jeho kámoš  podržel  ruce…“ Hlas  se  jí 
zadrhl.  „Řekl,  že  mi  vyřízne  jazyk,  jestli  budu křičet.  V 
jednu  chvíli  jsem  byla  přesvědčená,  že  mě  zabije.  Na 
férovku…  Pak  mi  roztrhl  košili  a  vyhrnul  podprsenku. 
Stačilo by málo a… Ale podařilo se mi osvobodit a utekla 
jsem. Měl modré oči, hnědé vlasy a v levém uchu náušnici. 
Hranatý  broušený  diamant.  Na  sobě  tmavě  modrou 
polokošili a khaki kraťasy. Na boty jsem mu neviděla. Jeho 
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parťák byl blonďák s krátkými vlasy. Bez šperků a ozdob. 
Na sobě bílé tričko s názvem místní kapely, Rajčatožrout.“

Muž  vstal  a  přistoupil  k  ní.  Objal  ji  a  snažil  si  ji 
přitáhnout blíž, ale ona se mu vyprostila a couvla.

„Myslíš, že se ti ho podaří dostat?“ zeptala se.
Muž přikývl. „Jo. Jasná věc.“

Butch odcházel z bytu Beth Randallové s náladou pod psa.
Pohled na ženu, kterou někdo praštil do obličeje, patří k 

nejméně  oblíbeným  součástem  jeho  práce.  V  Bethině 
případě mu to vadí o to víc, protože ji zná už nějaký ten 
pátek – a mimo to ho svým způsobem přitahuje. Fakt, že je 
mimořádně  pohledná,  hanebnost  toho  činu  sice  vyloženě 
nedramatizuje,  nicméně  opuchlý  ret  a  pohmožděniny  na 
hrdle  přece  jen  jsou  do  očí  bijícími  kazy na  jejím jinak 
dokonalém obličeji.

Zkrátka a dobře, Beth Randallová je přepychová ženská. 
Má dlouhé, husté černé vlasy, neuvěřitelně jasné modré oči, 
pleť  jako  porcelán  a  ústa  jako  stvořená  pro  líbání.  A 
postavu  jako  bohyně.  Dlouhé  nohy,  útlý  pas,  ideální 
proporce poprsí.

Všichni chlapi na stanici jsou z ní vedle a Butch před ní 
musí  smeknout:  svého  půvabu  ani  jedinkrát  nevyužila  k 
tomu, aby z nich vytáhla informace určené jen pro vnitřní 
potřebu. A za všech okolností se chová jako profesionálka. 
Nikdy s žádným z nich nechodila, i když by většina dala 
nevím co za to, aby ji mohli jen držet za ruku.

Jedno je jisté. Její útočník udělal obrovskou chybu, když 
si vybral právě ji. Až kluci zjistí, kdo to byl, půjdou po tom 
smradovi jako stavěči po střelené kachně.

A Butch si jeho totožnost rozhodně nenechá pro sebe.
Nasedl do neoznačeného vozu a vydal  se k nemocnici 

sv.  Františka  na  opačném  konci  města.  Zaparkoval  u 
chodníku před pohotovostí a vešel dovnitř.
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Hlídač  u  otočných  dveří  ho  uvítal  úsměvem.  „Do 
márnice, detektive?“

„Samá voda. Jdu navštívit kamaráda.“
Muž ho pustil na oddělení.
Butch prošel čekárnou ambulance, zkrášlenou umělými 

rostlinami a ošoupanými časopisy s oslíma ušima a plnou 
stísněných pacientů. Zatlačil do dvoukřídlých prosklených 
dveří a ocitl se ve sterilním, bílém nemocničním prostředí. 
Kývl na pozdrav ošetřovatelkám a doktorům a namířil si to 
rovnou k přepážce.

„Ahoj, Dougu. Víš něco o tom chlapíkovi, kterýho jsme 
sem před pár hodinama přivezli s rozbitým nosem?“

Internista  vzhlédl  od  zdravotní  karty,  nad  kterou  se 
skláněl.  „Jo.  Ráno  ho  máme  propustit.  Je  vzadu,  na 
osmadvacítce.“  Uchechtl  se.  „Ten  nos  není  zdaleka  to 
nejhorší,  co  ho  trápí.  Chvilku  potrvá,  než  si  zazpívá 
basem.“

„Díky, kámo. Mimochodem, jak se daří manželce?“
„Fajn. Termín má už za týden.“
„Dej mi vědět, jak to dopadlo.“
Butch  se vydal  do zadní  části  oddělení.  Než vešel  do 

pokoje číslo osmadvacet, rozhlédl se po chodbě. Všude je 
ticho.  Nikde  stopa  po  ošetřujícím  personálu  ani  po 
návštěvnících, natož po pacientech.

Otevřel dveře a nakoukl dovnitř.
Billy  Riddle  zvedl  hlavu.  Ležel  na  posteli  a  lebku  v 

úrovni  nosu  měl  důkladně  ovázanou,  jako  by  měly  fáče 
zabránit, aby mu nevypadl mozek. „Copak, náčelníku? Už 
jste dostali toho chlapa, co mě takhle zřídil? Ráno mě mají 
pustit domů a spal bych mnohem klidnějc, kdybych věděl, 
že ho máte pod zámkem.“

Butch zavřel dveře a tiše otočil zámkem.
S  úsměvem zamířil  přes  pokoj,  oči  upřené  na  jiskřící 

hranatý kamínek v Billyho levém ušním lalůčku. „Co nos, 
Billy?“
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„Ujde to. Ale ta sestra je pěkná mrcha –“
Butch  nabral  do  hrsti  modrou  polokošili  pod  Billyho 

krkem, trhnutím vytáhl čápka na nohy a smýkl jím na stěnu 
tak prudce, až se přístroje v hlavě postele zakymácely.

Strčil  mu  nos  tak  blízko  do obličeje,  že  by se  bývali 
mohli políbit. „Bavil ses včera večer dobře?“

Násilník na něj nevinně vykulil modré oči. „Co to meleš 
–“

Butch  s  ním znovu  praštil  o  zeď.  „Mám tvůj  přesnej 
popis. Od ženy, kterou ses pokusil znásilnit.“

„To jsem nebyl já!“
„Jasně,  že  ne.  A  vzhledem  k  tomu,  žes  hrozil,  že  jí 

vyřízneš  jazyk  a  pobodáš  ji  nožem,  bych  tě  mohl  poslat 
rovnou do nápravnýho zařízení v Dannemora.  Už jsi měl 
někdy milence, Billy? Vsadím se, že bys byl v jednom kole. 
Takovej hezounek…“

Chlapík zbledl jako stěna za svou hlavou. „Ani jsem se jí 
nedotkl!“

„Něco ti navrhnu, Billy.  Když kápneš božskou a povíš 
mi,  kde je tvůj  kámoš, možná odtud dokonce odejdeš po 
svých. Jinak tě odnesou na nosítkách rovnou na stanici.“

Billy nabídku chvíli zvažoval a pak jako o překot vyhrkl: 
„Ona to chtěla! Prosila mě, abych –“

Butch  zvedl  koleno a  přitiskl  ho  Billymu  na  rozkrok. 
Vzduch prořízlo pronikavé zaječení. „Tak proto musíš celej 
tejden chcát vsedě jako ženská?“

Když se ten mizera rozfňukal, Butch ho pustil a díval se, 
jak  se  poroučí  k  zemi.  Jakmile  Billy  zpozoroval,  že 
vytahuje náramky, kňourání zesílilo.

Butch  ho  nevybíravě  převrátil  na  břicho,  hrubě  mu 
přitáhl  zápěstí  k  sobě  a  s  cvaknutím  nasadil  pouta.  „Jsi 
zatčenej.  Cokoli  řekneš,  může  být  u  soudu použito  proti 
tobě. Máš právo na obhájce –“

„Víš vůbec, kdo je můj fotr?“ zapištěl Billy, když popadl 
dech. „Zařídí, aby sis už ani neškrtl!“
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„– a pokud si ho nemůžeš dovolit,  bude ti přidělen  ex 
offo. Znáš svoje práva? Rozuměl jsi tomu, co jsem ti právě 
odrecitoval?“

„Táhni do hajzlu!“
Butch  položil  Billymu  dlaň  na  zátylek,  zatlačil  mu 

pohmožděný nos do linolea a opakoval otázku: „Rozuměl 
jsi tomu, co jsem ti právě odrecitoval?“

Billy zasténal a přikývl. Na podlaze se objevila šmouha 
od čerstvé krve.

„Výborně.  A  teď  to  spolu  všechno  pěkně  sepíšeme. 
Kdybych totiž zanedbal řádnej úřední postup, byl bych celej 
nesvůj.“
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Kapitola šestá

rápe,  můžeš  toho  laskavě  nechat?“  Beth  praštila 
pěstí  do  polštáře  a  překulila  se,  aby  viděla  na 

kocoura.

„D
Upřel na ni planoucí zelené oči a znovu zamňoukal. Ve 

světle z kuchyně, kde nechala rozsvíceno, spatřila, jak Dráp 
stojí na zadních a tlapkami se opírá o skleněné dveře.

„Na to zapomeň, kamaráde. Jsi kočka domácí. Do-má-cí. 
Dej na mě. Venku to není tak skvělý, jak to vypadá.“

Zavřela oči, a když se ozvalo další prosebné mňouknutí, 
zaklela a strhla ze sebe prostěradlo. Přistoupila ke dveřím a 
zadívala se ven.

Tehdy ho spatřila. Stál u zadní zdi dvorku: tmavá silueta 
zdaleka  převyšující  dobře známé stíny v okolí,  jež vrhají 
popelnice a dřevěný piknikový stůl porostlý řasou.

Třesoucíma  se  rukama  zkontrolovala  zámek  dveří  a 
přešla  k oknům.  Obě byla  utěsněná a  zavřená  na kličku. 
Stáhla rolety, popadla bezdrátový telefon a stoupla si s ním 
vedle kocoura.

Muž se pohnul.
Do háje!
Zamířil  k  ní.  Ještě  jednou  se  ujistila,  že  jsou  dveře 

zamčené. Ustoupila a klopýtla o roh vysokého futonu. Jak 
padala  po zádech do prázdna,  telefon jí  vypadl  z  ruky a 
sklouzl po linoleu mimo její dosah. Na matraci přistála tak 
tvrdě, až jí nadskočila hlava.

Nevěřícně  sledovala,  jak  se  prosklené  dveře  otvírají. 
Jako  by  předtím  nezajistila  zástrčku  a  dvakrát 
nezkontrolovala, že je zasunutá.
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Vleže  na  zádech  se  začala  zuřivě  odrážet  nohama  ve 
snaze  dostat  se  od  neznámého  co  možná  nejdál.  Byl 
obrovitý, ramena měl jako zápasník supertěžké váhy, nohy 
jako  pilíře.  Do  tváře  mu  neviděla,  ale  zlo,  které  z  něho 
vyzařovalo, na ni mělo stejný účinek jako pistole namířená 
přímo na její hruď.

Se vzlyknutím se překulila na břicho a plazila se pryč po 
čtyřech, dlaně a kolena odíraná o prošlapané linoleum. Jeho 
rázné  kroky jí  zněly v uších jako údery hromu,  a  jak se 
přibližoval, neustále sílily. Ochromená hrůzou prchala jako 
zvíře zahnané do úzkých a přitom prudce narazila do stolku 
v předsíni, ale bolest necítila.

Po tvářích se jí řinuly slzy, přerývaným hlasem prosila o 
slitování, před sebou už jen zamčené vchodové dveře –

Beth  se  probudila  s  otevřenými  ústy;  tichem  časného 
rána otřásal jakýsi nervy drásající zvuk…

A vzápětí jí svitlo, že ho vydává ona. Ječí totiž z plných 
plic.

Sevřela rty a rázem ji přestaly bolet uši. Vyhrabala se z 
postele, dopotácela se k posuvným dveřím a přivítala první 
sluneční  paprsky s  tak  opojnou  úlevou,  až  se  jí  zatočila 
hlava.  Když  se  jí  zklidnil  tep,  zhluboka  se  nadechla  a 
prověřila dveře.  Zástrčka je zasunutá. Dvorek je prázdný. 
Všechno je jako dřív.

Křečovitě  se  zasmála.  Není  divu,  že  po  tom,  co  se  jí 
včera večer přihodilo, ji pronásledují tak děsivé sny. Musí 
se smířit s tím, že ji nejspíš ještě pár dní potrápí.

Otočila  se  a  zamířila  do  koupelny.  Doléhá  na  ni 
nesmírná  únava  jako  po  vysilující  fyzické  námaze,  ale 
zůstat  sama  v  prázdném bytě  je  to  poslední,  o  co  stojí. 
Potřebuje shon a plné pracovní nasazení, společnost svých 
kolegů  novinářů,  vyzvánění  telefonů,  pilné  cvakání 
počítačových klávesnic. V redakci bude v bezpečí.

Když  se  chystala  stoupnout  si  pod  sprchu,  projela  jí 
chodidlem ostrá bolest. Ohnula koleno a vytáhla si z paty 
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keramický  střep.  Když  se  sklonila,  našla  na  podlaze 
rozbitou misku, která měla své místo na stolku v předsíni.

Svraštila obočí a střepy smetla.
Nejspíš misku srazila, když včera v noci vpadla do dveří 

otřesená tím útokem.

Jakmile Wrath sešel do podzemních prostor pod Dariovým 
sídlem, přemohla ho únava. Zavřel a zamkl za sebou dveře, 
odložil zbraně a zpod skříně vytáhl velkou otlučenou truhlu. 
Odklopil víko a s heknutím z ní vyzvedl čtvercovou desku z 
černého  mramoru.  Byla  deset  centimetrů  silná  a  jedna 
strana měřila bezmála půl metru. Wrath ji složil doprostřed 
místnosti.  Pak  se  znovu  sklonil  nad  truhlu,  vyndal  z  ní 
sametový váček a hodil ho na postel.

Svlékl se, osprchoval a oholil a nahý se vrátil do ložnice. 
Sáhl pro váček, rozvázal saténovou stuhu, jíž byl stažený, a 
vysypal  na  desku  hrubě  nasekané  ostrohranné  brilianty 
velikosti drobného štěrku. Pustil prázdný váček z ruky a ten 
se neslyšně snesl na podlahu.

Sklopil hlavu a promluvil svou mateřštinou. Proud slabik 
a slov uctívajících památku všech mrtvých příslušníků rasy 
stoupal a klesal spolu s jeho dechem. Když skončil, poklekl 
na desku a okamžitě ucítil, jak se mu diamantové úlomky 
zarývají do masa. Dosedl na paty, položil dlaně na stehna a 
zavřel oči.

Smuteční  obřad  vyžaduje,  aby  strávil  den  bez  hnutí, 
snášel bolest a vlastní krví vzdal hold svému příteli.

Z obrazů v jeho mysli vystoupil obraz Dariovy dcery.
Neměl k ní vejít do bytu tímhle způsobem. Vyděsil ji k 

smrti, přestože se jí chtěl jen představit a vysvětlit jí, proč 
ho co nevidět  bude potřebovat.  Kromě toho se jí  chystal 
říct, že nelítostně půjde po tom muži, který ji ohrožoval.

Ale jaksi to nevyšlo. Totálně to zvoral.
V okamžiku, kdy vešel dovnitř, začala jančit a v hrůze 

před ním utekla. Aby ji uklidnil, musel ji zbavit vzpomínek 
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a uvést do mírného transu. Poté, co ji položil na postel, měl 
v úmyslu bez průtahů odejít, ale nedokázal to. Stál nad ní, 
vnímal  nezřetelný  kontrast  mezi  jejími  černými  vlasy  a 
bílým povlakem polštáře a vdechoval její vůni.

A zmocnilo se ho sotva znatelné sexuální vzrušení.
Než odešel, přesvědčil se, že dveře i okna jsou bezpečně 

zajištěná. Pak se na ni ještě jednou zadíval. A pomyslel na 
jejího otce.

Wrath se upnul k bolesti, která se mu začínala vkrádat do 
stehen.

Když se mramorová deska zbarvila jeho krví, spatřil tvář 
mrtvého válečníka a uvědomil si sílu pouta, jež je po staletí 
spojovalo.

Musí  splnit  bratrovo poslední  přání.  Za  ta  dlouhá léta 
společné služby rase mu leccos dluží. Nastal čas závazek 
splatit.

Je lhostejné, zda je Dariova dcera dvojí krve. Už nikdy 
nebude kráčet nocí bez ochrany. A až zahájí svou proměnu, 
nebude sama ani bez opory.

On i bůh budou stát při ní.

Butch skončil s Billym Riddlem až kolem šesté ráno. Ten 
hajzlík se bouřil, že ho strčil do zadržovací cely k partičce 
překupníků drog a  zlodějů,  a  tak si  Butch dal  záležet  na 
tom,  aby  hlášení  opatřil  co  největším  počtem  tiskových 
chyb.  A  světe  div  se,  centrální  program  určený  ke 
zpracování protokolů se z ničeho nic nedokázal rozhodnout, 
které formuláře je třeba vyplnit.

A  pak  se  jako  na  potvoru  zasekly  tiskárny.  Všech 
třiadvacet. Naráz.

I přesto se Riddle na stanici dlouho neohřeje. Jeho tatík 
je  opravdu  velice  vlivný  chlapík:  samotný  senátor 
Spojených  států.  A  tak  se  co  nevidět  nějaký  ctihodný 
advokát  postará  o  to,  aby  se  Billy  z  lapáku  dostal. 
Pravděpodobně už během příští hodiny.
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Protože  tak  nějak  funguje  trestní  právo.  Kde  vládnou 
prachy, tam se spravedlnosti nedaří.

Ne že by Butch kvůli tomu na své povolání zanevřel.
Cestou ke vstupní hale narazil na jednu z pravidelných 

nočních  návštěvnic  stanice.  Bublaninu  očividně  právě 
propustili z ženské části vězení. Její pravé jméno zní Mary 
Mulcahyová  a  podle toho,  co se Butchovi  doneslo,  šlape 
chodník už zhruba dva roky.

„Nazdárek,  detektive,“  zavrněla.  V  koutcích  úst  měla 
sraženou  červenou  rtěnku  a  pod  očima  šmouhy  od 
rozmazané řasenky. „Domů. A sám?“

„Jako obvykle.“ Otevřel jí dveře a vyšel za ní na ulici.
„Nemáš někdy v levý ruce křeč?“
Butch se zasmál. Zastavili se a zadívali se na oblohu.
„Jak se vede, Bublanino?“
„Mně se nikdy nevedlo špatně.“
Vložila si mezi zuby cigaretu a zapálila ji, aniž z něho 

spustila oči.
„Kdyby tě někdy svrběly dlaně, dej mi vědět. Obsloužím 

tě gratis, protože jsi zatraceně pěknej kus chlapa. A ne, abys 
to vyzvonil Velkýmu taťkovi.“

Vydechla  oblak  kouře  a  bezděčně  se  dotkla  svého 
natrženého levého ucha. Chyběla mu horní část boltce.

Její pasák je očividně jaksepatří od rány.
Zvolna scházeli po schodech před policejní stanicí.
„Mrkla ses na ten program, co jsem ti doporučil?“ zeptal 

se  Butch,  když  se  ocitli  na  chodníku.  Momentálně  totiž 
pomáhá  kámošovi  s  organizací  podpůrné  skupiny  pro 
prostitutky,  která  by ženské podněcovala  k tomu,  aby se 
zbavily pasáků a posléze definitivně praštily s živností.

„Jasná věc. Dobrej nápad.“ Usmála se. „Tak ahoj.“
„Opatruj se.“
Otočila se a poplácala si dlaní zadnici. „Popřemýšlej o 

tom. Tohle všechno můžeš mít.“
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Butch se chvíli díval, jak se nese ulicí. Pak nastoupil do 
neoznačeného  auta  a  v  náhlé  inspiraci  zamířil  na druhou 
stranu  města,  do  čtvrti,  kde  sídlí  noční  klub  U  Řvouna. 
Zastavil před barem McGrider. Asi za čtvrt hodiny vyšla ze 
dveří baru žena v přiléhavých džínech a kratičkém černém 
tílku a krátkozrace zamžourala do sílícího ranního světla.

Když zpozorovala jeho auto, pohodila kaštanovou hřívou 
a vydala se k němu. Butch stáhl okénko. Žena se naklonila 
dovnitř a políbila ho na rty.

„Dlouho  jsem  tě  neviděla,  Butchi.  Toužíš  po 
společnosti?“ vydechla proti jeho ústům.

Bylo z ní cítit  zvětralé pivo a maraska,  ostatně jako z 
každé barmanky po dlouhé šichtě.

„Nastup,“ vybídl ji.
Obešla  přední  část  vozu  a  vklouzla  na  sedadlo  vedle 

něho. Cestou k řece si povídali o průběhu její noční služby. 
Byla  rozčarovaná,  že  jí  ze  spropitného  zase  skoro  nic 
nekáplo.  A necítí  nohy,  jak celou noc běhala od jednoho 
konce barpultu ke druhému.

Zaparkoval  pod mostem,  klenoucím se přes  Hudson a 
spojující obě části Caldwellu, a ujistil se, že jsou dostatečně 
daleko  od  bezdomovců  uložených  na  podestýlce  ze 
špinavých hadrů. O obecenstvo rozhodně nestojí.

Chtě  nechtě  musel  Abby  pochválit.  Jedná  rychle. 
Rozepnula mu kalhoty a znalecky se pustila do práce dřív, 
než vypnul motor. Když posunul sedadlo dozadu, aby měli 
víc  místa,  obkročmo se na něj  posadila,  sklonila  hlavu a 
zasypala mu krk hladovými polibky. Přes její chomáčovité 
odbarvené vlasy upřel pohled na řeku. Odlesky slunce se 
třpytily na hladině jako útržky zlatého staniolu.

„Miluješ mě, zlato?“ zašeptala mu do ucha.
„Jo. Jasně.“ Pohladil ji po vlasech a zadíval se jí do očí. 

Měla  v nich nepřítomný  výraz.  Být  tam místo  něho jiný 
chlap,  nejspíš  by si  toho  ani  nevšimla.  Proto  to  v  jejich 
vztahu tak skvěle šlape.
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Jeho srdce bylo stejně prázdné jako její oči.
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Kapitola sedmá

ak pan X mířil přes parkoviště směrem ke Caldwellské 
akademii bojových umění, z pekárny přes ulici k němu 

zavanula vůně čerstvých koblih. Báječná, plná vůně těsta, 
vanilkového cukru a horkého oleje prosytila ranní ovzduší a 
na chvíli  potlačila  všechny ostatní  vjemy.  Ohlédl se přes 
rameno  a  sledoval,  jak  z  obchodu  vyšel  jakýsi  muž.  V 
podpaží  měl  dvě  růžovobílé  krabice,  v  ruce  čtvrtlitrovou 
termosku s horkou kávou.

J

To by bylo příjemné zahájení dopoledne, pomyslel si pan 
X.

Vkročil na chodník pod markýzou s červenými a bílými 
pruhy, klenoucí se nad vstupem do akademie. Zastavil se, 
sklonil  a  zvedl  zakutálený  polystyrénový  kelímek.  Jeho 
někdejší  uživatel  neopomenul  nechat  na  dně  zbytek 
limonády,  aby  měl  v  čem  uhasit  cigaretové  nedopalky, 
které  zatím  nasákly  hnědožlutou  tekutinou  obarvenou 
tabákem. Pan X vyhodil kelímek s nechutným obsahem do 
odpadkového koše před budovou a odemkl vchodové dveře 
akademie.

Předešlou  noc  konečně  překonala  Vyhlazovací 
společnost kritický bod v nikdy nekončící válce. A ten, kdo 
se o to zasloužil, není nikdo jiný než pan X osobně. Darius 
byl mimořádně silný upír, člen Bratrstva černé dýky. A to 
je zatraceně cenný skalp.

Velká škoda, že z jeho těla nezbylo nic, co by si mohl 
pověsit  na  zeď  jako  trofej,  ale  jím  sestrojená  bomba  se 
koneckonců  zachovala  tak,  jak  očekával.  Když  se  ta 
„nehoda“  dostala  do  éteru,  byl  doma  a  nedočkavě 
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poslouchal  svůj  policejní  skener.  Akce  proběhla  přesně 
podle jeho svědomitě vypracovaného plánu. Byla dokonale 
provedená, naprosto anonymní – a smrtelně účinná.

Pokoušel se rozpomenout, kdy naposledy dostali bezduší  
člena Bratrstva. Muselo to být před několika desítkami let, 
dávno předtím, než vstoupil do Společnosti. Proto očekával 
přinejmenším uznalé poklepání na rameno, i když pochvala 
není to pravé ořechové, co ho motivuje. Napadlo ho, že by 
z toho mohl vytěžit i prémii, kupříkladu rozšíření pole své 
působnosti,  snad i  větší  území,  na kterém by organizoval 
akce.

Ovšem odměna… odměna byla větší, než jaké by se byl 
nadál.

Hodinu  před  rozbřeskem  ho  poctil  návštěvou  sám 
Omega. A udělil mu veškerá práva a výsady nejvyššího z 
bezduchých – vůdce Vyhlazovací společnosti.

Čímž mu vložil na bedra obrovskou odpovědnost. Tedy 
zrovinka to, oč pan X už léta usiluje.

Záruka moci je totiž jediný druh pochvaly, o kterou má 
zájem.

Dlouhými kroky zamířil  do své kanceláře.  První lekce 
začne  o  deváté,  a  tak  má  dost  času  na  zformulování 
několika  nových  pravidel  pro  podřízené  příslušníky 
Společnosti.

Po Omegově odchodu měl nutkání rozeslat tu radostnou 
zprávu  všem  členům,  ale  včas  usoudil,  že  by  to  nebylo 
moudré.  Vůdce  si  musí  utřídit  myšlenky,  než  promluví, 
nehrne se na výsluní či na pódium a nevynucuje si obdiv. 
Koneckonců, ješitnost je zárodkem všeho zla.

A tak místo aby se opájel vidinou čerstvě nabyté moci, 
vyšel ven, posadil se do zahradního křesla a zadíval se přes 
louku za svým domem. V záři rodícího se svítání podrobil 
analýze veškeré přednosti a slabiny organizace a při jejich 
vyhodnocení  se nechal  vést  svým vytříbeným instinktem. 
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Ze  spleti  obrazů  a  myšlenek  vystoupily  zřetelné  obrysy. 
Budoucnost je jasná.

Usedl  za  stůl,  přihlásil  se  na  zabezpečené  webové 
stránky Společnosti a ze všeho nejdřív se postaral o to, aby 
se  na  nich  objevila  změna  ve  vedení.  Všem  bezduchým 
nařídil, ať se ještě týž den dostaví do akademie, a sice ve 
čtyři hodiny odpoledne. Věděl, že řada z nich to má trochu 
z  ruky,  nicméně  i  z  těch  nejodlehlejších  končin  jim  to 
zabere nanejvýš osm hodin jízdy autem. Kdo se neukáže, 
bude ze Společnosti vyloučen, a ostatní po něm půjdou jako 
po prašivém psu.

K setkání  bezduchých  na  jednom místě  docházelo  jen 
zřídka. V současné době kolísá jejich počet mezi padesáti a 
šedesáti  podle  toho,  kolik  jich  Bratrstvo  tu  kterou  noc 
odkrágluje,  a  podle  množství  nových  rekrutů,  kteří 
nastoupili  do  služby.  Všichni  členové  organizace  žijí  na 
území  Nové Anglie.  Jejich  soustředění  v  severovýchodní 
části  Spojených  států  je  dáno  množstvím  upírů  v  této 
lokalitě. Pokud se jejich populace přemístí, změní adresu i 
Vyhlazovací společnost.

Tak tomu je už po generace, přesněji od počátku války.
Pan  X  si  uvědomoval,  že  pro  jeho  kariéru  má  valná 

hromada  bezduchých  v  Caldwellu  rozhodující  význam. 
Přestože  mnohé  z  nich  zná  osobně,  a  některé  poměrně 
dobře, je třeba, aby ho viděli i  slyšeli  a udělali  si o něm 
obrázek. I kdyby jen proto, aby jim oznámil, že se chystá 
soustředit jejich pozornost jiným směrem.

Svolat  setkání  za  denního  světla  má  rovněž  své 
opodstatnění. Především nehrozí, že by je mohlo překvapit 
Bratrstvo.  A  když  se  budou  jeho  zaměstnavatelé,  tedy 
obyčejní  smrtelníci,  vyptávat,  vysvětlí,  že  si  dovolil 
uspořádat  seminář  o  technice  bojových  umění. 
Shromáždění se uskuteční ve velké zasedací síni v suterénu 
a  za  zamčenými  dveřmi,  aby  je  nerušil  žádný  zvědavý
čmuchal.
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Než  se  odhlásil,  připojil  příspěvek  o  likvidaci  Daria, 
protože chtěl,  aby to zabijáci měli  pěkně černé na bílém. 
Podrobně popsal druh bomby, kterou použil, uvedl návod k 
její domácí výrobě i způsob připojení drátů k zapalovacímu 
systému vozu. Po instalaci zařízení už bylo všechno ostatní 
hračka. Stačilo opatřit bombu programovatelnou rozbuškou 
– a  při  příštím nastartování  motoru  se každý, kdo sedí  v 
autě, promění v hromádku popela.

Kvůli  tomuhle  blaženému  zlomku  vteřiny  sledoval 
válečníka  Daria  celý  rok,  pozoroval  ho  a  monitoroval 
rytmus  jeho  každodenního  života.  Přede  dvěma  dny  se 
vloupal do prodejny bavoráků bratří Greenových, kam upír 
odvezl svého miláčka na pravidelnou technickou kontrolu. 
Instaloval výbušninu na podvozek, a když procházel včera 
večer  kolem  auta,  už  jen  aktivoval  rozbušku 
radiovysílačkou.

Vleklé a soustředěné úsilí vynaložené k přípravě atentátu 
si  však  nechal  pro  sebe.  Přál  si,  aby  byli  bezduší 
přesvědčeni, že podobnou bezchybnou akci může provést, 
kdykoli se mu zachce.

Pověst a vystupování  hraje při  budování základů moci 
významnou úlohu a on hodlá odstartovat svou velitelskou 
kariéru ve velkém stylu.

Po odhlášení se uvelebil v otáčecím křesle, opřel lokty o 
desku  stolu  a  spojil  prsty  pod  bradou.  Pokud  si  dobře 
vzpomíná,  od  jeho  vstupu  do  Společnosti  nelikvidují 
populaci upírů jinak než s přispěním řadových civilistů. To 
pochopitelně  zůstane  i  nadále  jejich  prvořadým  cílem, 
ovšem  jeho  prvním  oficiálním  výnosem  bude  změna 
strategie. Klíčem k vítězství ve válce je vyhlazení Bratrstva. 
Bez  těch  šesti  rváčů  budou  civilisté  bezbranní  a  vydaní 
bezduchým na milost.

Tuhle taktiku ovšem nemá z vlastní hlavy. Vyzkoušely ji 
všechny  předešlé  generace  a  nesčetněkrát  od  ní  upustily 
poté, co vyšlo najevo, že jsou bratři  příliš agresivní nebo 
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nepolapitelní na to, aby se jim někdo dostal na zoubek. Po 
Dariově smrti se všechno změní. Společnost chytila druhý 
dech.

Nehledě na to,  že je načase přijít  s nějakou novinkou. 
Takhle  je  Bratrstvo  připravuje  rok  co  rok  o  stovky 
bezduchých,  jejichž  řady  je  třeba  doplňovat  novými, 
nezkušenými  zabijáky.  Se  zelenáči  je  potíž.  Obtížně  se 
shánějí, ještě hůř se sžívají s ostatními a nejsou zdaleka tak 
zdatní jako ostřílení členové.

Neustálá  potřeba  a  obstarávání  nových  pěšáků 
Vyhlazovací  společnost  výrazně  oslabuje.  Výcviková 
střediska jako Caldwellská akademie bojových umění jsou 
nedocenitelná  při  rozpoznávání  a  výběru vhodných lidí  a 
příštích  slibných jedinců,  ale  zároveň jsou hned na  ráně. 
Vyhýbat se zásahům lidské policie a chránit se před útokem 
Bratrstva  vyžaduje  nepolevující  ostražitost  a  časté 
stěhování. Harcování z místa na místo působí rušivě – ale 
jak jinak má Společnost získávat další rekruty a přitom dbát 
o to, aby se sídlo operací nevystavilo nebezpečí?

Pan X potřásl hlavou. Časem bude potřebovat schopného 
zástupce,  ale  než  k takovému opatření  přistoupí,  nějakou 
chvíli to potrvá.

Naštěstí  nic  z  toho,  co  hodlá  podniknout,  není  nijak 
složité.  Základem  je  pouhá  vojenská  strategie. 
Zmobilizování a organizace sil. Jejich koordinace. Získání 
zpráv o nepříteli. Logický a ukázněný postup vpřed.

Síly zmobilizuje dnes odpoledne.
Co se týče organizace,  rozdělí  zabijáky do eskader.  A 

bude  trvat  na  tom,  aby  se  s  ním  pravidelně  scházeli  v 
malých skupinách.

A informace? Mají-li vyřídit svého úhlavního nepřítele, 
musí  vědět,  kde bratry najdou. To bude těžké,  ale  nikoli 
nemožné. Válečníci jsou banda uzavřených podezřívavých 
mizerů,  kteří  se  s  nikým  nestýkají,  nicméně  populace 
řadových upírů s nimi do určité míry udržuje kontakt. Bratři 
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se  koneckonců musí  čas  od  času  nakrmit,  a  navzájem si 
tuhle službu poskytnout nemůžou. Potřebují krev žen.

A  ženy,  ačkoli  většina  z  nich  je  střežená  jako 
drahocenný umělecký předmět,  mají  bratry i  otce,  jež lze 
přinutit,  aby  promluvili.  Za  pomoci  náležitých  podnětů 
upíři prozradí, kam jejich ženy chodí a s kým se stýkají. A 
tak se bezduchým podaří vpadnout Bratrstvu do týla.

Ano.  To  je  základní  stavební  kámen  celé  taktiky: 
koordinační program únosu a výslechu zaměřený na řadové 
muže a příležitostně i ženy, které to táhne za jediným cílem, 
je  nakonec  přivede k jednotlivým členům Bratrstva.  Jiný 
výsledek neexistuje. Buď bratry rozzuří, že jsou jejich méně 
urození vrstevníci tak hrubě využíváni, a tasí zbraně. Anebo 
někdo promluví a prozradí, kde se skrývají.

Ovšem  zdaleka  nejlepší  by  bylo  zjistit,  kde  válečníci 
tráví den. Akce za denního světla, kdy jsou nejzranitelnější, 
by vedla k nejpravděpodobnějšímu úspěchu a garantovala 
by nejmenší možné ztráty na životech členů Společnosti.

Celkem  vzato  je  pobíjení  řadových  upírů  jen  o  něco 
svízelnější  než  likvidace  průměrného  člověka.  Když  je 
říznete, krvácejí, když je střelíte, přestane jim tlouct srdce, a 
když je vystavíte slunci, shoří.

Zabít člena Bratrstva je nesrovnatelně zapeklitější oříšek. 
Jsou  nesmírně  silní,  prvotřídně  vycvičení  a  rány  se  jim 
rychle hojí. Jde zkrátka o úplně jiný poddruh. Tváří v tvář 
válečníkovi máte jen jednu šanci. Pokud ho nesejmete, je s 
vámi amen.

Pan X se zvedl od stolu a chvíli si prohlížel svůj odraz v 
okně kanceláře. Světlé vlasy, bledá pleť, bezbarvé oči. Před 
vstupem do řádu byl zrzek. Teď už si ani nevzpomíná, jak 
tenkrát vypadal.

Naopak svou budoucnost i perspektivu Společnosti vidí 
jen v samých zářivých barvách.

Zamkl za sebou dveře a chodbou obloženou dlaždičkami 
se vydal k hlavní tělocvičně. Postavil se ke dveřím a zdravil 
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se s žáky, kteří vcházeli dovnitř na lekci džiu-džitsu. To je 
jeho  nejoblíbenější  skupina:  slibní  osmnácti  až 
pětadvacetiletí  mladíci,  do kterých vkládá nemalé  naděje. 
Jak  kolem  něho  defilovala  řada  studentů  v  přepásaných 
bílých  oděvech,  uctivě  skláněli  hlavu  a  oslovovali  ho 
senseji, každého v duchu ohodnotil, všímal si pohybu očí, 
držení těla i momentálního duševního rozpoložení.

V  posuzování  pokračoval  i  poté,  co  se  seřadili  a 
připravili  k  zápolení,  protože  ani  na  chvíli  nepolevil  v 
hledání případných rekrutů, příštích služebníků Společnosti. 
Pátral  po  nejpříznivější  kombinaci  fyzické  síly,  duševní 
bystrosti a nepotlačované nenávisti.

Nabídku  ke  vstupu  do  Vyhlazovací  společnosti  dostal 
kolem roku 1950 jako sedmnáctiletý zlodějíček vedený v 
policejních  záznamech  jako  mladistvý  provinilec.  Rok 
předtím  bodl  svého  otce  do  prsou  poté,  co  ho  ten  hajzl 
několikrát  praštil  do  hlavy  pivní  láhví.  Doufal,  že  otce 
zabil,  ale  on jeho útok bohužel  nejen přežil,  ale  ještě  se 
stačil dovléct domů a zabít svoji manželku a matku pana X.

Naštěstí měl ten dobrý muž tolik rozumu, že si vzápětí 
přiložil k hlavě brokovnici a ohodil svým mozkem všechny 
stěny v kuchyni. Jeho mrtvolu našel pan X, když nedlouho 
potom  zaskočil  k  rodičům  na  návštěvu.  Krátce  nato  ho 
zadržela policie a poslala ho do nápravného zařízení.

Ten  den,  kdy  stál  nad  bezvládným tělem svého  otce, 
zjistil,  že  domáhat  se  něčeho  od  mrtvoly  nepřináší 
sebemenší uspokojení. Koneckonců ten, kdo je na pravdě 
boží, mu už nemůže nic nabídnout.

Vzhledem  k  nesmlouvavým  zákonům  genetiky  a 
dědičnosti  není  divu,  že  mu  v  žilách  koluje  krev  křtěná 
silnou dávkou násilí a nenávisti. Pobíjení upírů je jednou z 
mála  společensky  přijatelných  příležitostí,  kdy  může 
uplatnit své vražedné choutky. Armáda ho neláká. Musel by 
dodržovat bezpočet přísných pravidel a čekat, až se najde 
nějaký nepřítel,  aby si ho mohl vzít do parády. A kariéra 

67



mnohonásobného  vraha  slibuje  akci  pouze  v  omezeném 
měřítku.

Naproti  tomu  služba  pro  Vyhlazovací  společnost  je 
docela jiný šálek kávy. Získal všechno, po čem kdy toužil. 
Neomezené  finanční  zdroje.  Možnost  zabít  kdykoli  po 
západu  slunce.  A  samozřejmě  veledůležitou  šanci  k 
výchově příští generace.

Aby se mohl stát tím, kým je, musel prodat svou duši. 
Což mu nečinilo potíže. Potom, co mu provedl jeho tatík, z 
ní stejně skoro nic nezbylo.

Celkem vzato tím obchodem každopádně hodně získal. 
Má  zajištěné  mládí  a  pevné  zdraví  až  do  smrti,  kterou 
nevymezí  žádné  biologické  patálie  typu  rakoviny  nebo 
infarktu, ale jeho vlastní schopnost udržet se naživu.

Díky Omegovi je lidem fyzicky nadřazený, má dokonalý 
zrak  a  může  dělat  to,  co  mu  skýtá  největší  potěšení. 
Impotence ho sice zpočátku trochu trápila, ale zvykl si i na 
ni. A fakt, že nejí ani nepije… Inu, ani předtím nebyl žádný 
gurmet.

A vůbec. Pohled na čerstvou krev je lepší než jídlo nebo 
sex.

Když  se  dveře  do  tělocvičny  nečekaně  otevřely, 
podrážděně se ohlédl. Spatřil Billyho Riddlea. Měl ovázaný 
nos a na obou očích monokl.

Pan X pozvedl obočí. „Dneska trénink vynecháš, Billy?“
„Ano,  senseji.“  Billy  sklopil  hlavu.  „Ale  stejně  jsem 

přišel.“
„Správně,  chlapče.“  Pan  X  položil  Billymu  paži  na 

ramena. „Líbí se mi tvůj zápal pro věc. Tak mě napadá… 
co kdybys vedl dnešní rozcvičku?“

Billy se hluboce uklonil, až se málem dotkl nosem země. 
„Senseji…“

„Jdi na to.“ Poplácal ho po zádech. „A nešetři je.“
Billy na něj upřel planoucí pohled.
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Pan X spokojeně  přikývl.  „Jsem rád,  že  si  rozumíme, 
chlapče.“

Když  Beth  vyšla  z  domu a spatřila  neoznačené  policejní 
auto zaparkované přes ulici, zaškaredila se na řidiče. José 
vystoupil a přiklusal k ní.

„Slyšel  jsem,  co  se  stalo.“  Oči  mu  sklouzly  k  jejímu 
dosud rozraženému rtu. „Jak je ti?“

„Už líp.“
„Nasedni. Svezu tě do práce.“
„Díky,  ale  chci  jít  po  svých.“  Josému  zacukalo  v 

čelistech, jako by se s ní chtěl přít, a tak mu honem položila 
ruku na předloktí.  „Nesmím připustit,  aby mě to vyděsilo 
natolik, že změním celý svůj život. Kolem té uličky stejně 
musím jednou projít  a  radši  to  udělám teď ráno,  kdy je 
světlo.“

Přikývl.  „Jak  chceš.  Ale  večer  si  zavoláš  taxík,  nebo 
řekneš někomu z nás, aby se pro tebe zastavil v redakci.“

„José –“
„Těší mě,  že na to máš stejný názor jako my.“  Přešel 

ulici zpátky k autu. „Nevím, jestli se ti doneslo, co včera v 
noci udělal Butch O’Neal.“

Neměla chuť se na to ptát. „Co?“
„Zašel  za  tím  hajzlem  do  nemocnice.  Jestli  jsem  to 

správně pochopil, když s ním byl ten náš dobráckej detektiv 
hotovej,  museli  mu  dát  nos  znova  do  pořádku.“  Otevřel 
dveře a posadil se za volant. „Přijdeš se na nás podívat na 
stanici?“

„Jo. Chci se dovědět něco o té bombě.“
„Myslel  jsem si  to.  Nashle  odpoledne.“  Zamával  jí  a 

nastartoval. Auto se odlepilo od chodníku.
* * *

Odbila třetí odpoledne, a Beth se na policejní stanici ještě 
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nedostala. Všichni novináři chtěli slyšet o jejím přepadení a 
Tony trval na tom, aby s ním šla na pořádný oběd. Když se 
přejedená  vrátila  do  své  kóje,  celé  odpoledne  žvýkala 
pastilky na dobré zažívání a prohlížela e-maily.

Věděla,  že  by  měla  pracovat,  ale  rozepsaný  článek  o 
modifikovaných pistolích, které našla policie, se jí nedařilo 
dokončit.  Netlačil ji žádný termín ani uzávěrka a Dick se 
rozhodně neměl  k tomu,  aby jí  poskytl  prostor  na titulní 
stránce oddílu věnovaného cvrkotu ve městě.

Patrně ho to ani nenapadlo, protože ji pověřil redakčními 
povinnostmi. Oba nejčerstvější články, které jí hodil na stůl, 
sesmolili  jeho  drsní  hoši  a  od  ní  chtěl,  aby  po  nich 
zkontrolovala  fakta.  Skutečnost,  že  tvrdošíjně  lpí  na 
zásadách,  jež  si  osvojil  při  působení  v  newyorských 
Timesech,  a  vyžaduje  od  redaktorů  přesnost,  je  jednou z 
jeho  nemnoha  předností.  Škoda,  že  stejnou  pozornost 
nevěnuje kvalitě  a množství  práce odváděné jednotlivými 
novináři.  I  kdyby  se  Beth  přetrhla  a  ve  zredigovaných 
textech se to jen červenalo opravami, podobnou příležitost 
jako ti jeho mazalové stejně nedostane.

S články byla hotová až kolem šesté, a když je uložila do 
krabice na Dickově stole, uvažovala o tom, že návštěvu na 
policejní stanici nechá na jindy. Butchovi se už vyzpovídala 
a  k  vyšetřování  svého případu v  tu  chvíli  nemůže  ničím 
přispět.  Nemluvě o tom,  že se jí  příčí  představa  pobývat 
pod jednou střechou s chlapem, který ji napadl, i když je 
pod zámkem v zadržovací cele.

Navíc je příšerně unavená.
„Beth!“
Při zvuku Dickova hlasu sebou trhla.
„Na pokec nemám čas! Musím běžet na stanici,“ křikla 

na  něj  přes  rameno,  ačkoli  věděla,  že  se  mu  nedokáže 
vyhýbat  dlouho.  Policejní  stanice  je  pádná  výmluva  a 
dneska večer nemá na ty jeho dvojsmysly náladu. A ne že 
by ji jindy měla…
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Kromě toho se potřebuje něco dovědět o té bombě.
Vypadla  z  kanceláře  a  zamířila  šest  bloků na východ. 

Policejní  stanice  je  typickým  příkladem  městské  čistě 
účelové  architektury  60.  let.  Dvoupodlažní  budova, 
nenápaditá masa šedivého betonu obitého spoustou úzkých 
oken,  jistě  bývala  ve  své  době  vrcholem  modernismu. 
Bohužel  nestárne  ani  trochu  důstojně.  Boční  zdi  zdobí 
nevzhledné černé stříkance, jako by krvácela z nehojící se 
rány  na  střeše,  a  uvnitř  není  o  nic  víc  povznášející.  Na 
podlaze  ohavné  bledě  zelené  linoleum,  stěny  obložené 
dýhou  lemovanou  okousanou  hnědou  lištou.  Po  čtyřiceti 
letech smýčení se do všech prasklin a mezer zažrala špína a 
prach, které by se daly odstranit snad jen silnou kyselinou 
nebo kartáčkem na zuby.

Anebo soudním příkazem k vysídlení.
Když Beth dorazila, všichni se k ní chovali moc hezky. 

Sotva vešla do vstupní haly, sbíhali se k ní ze všech stran. 
Jejich upřímná starost a zájem ji bezmála dohnaly k slzám. 
Zamířila  k  dispečinku a  chvíli  si  povídala  s  mládenci  za 
přepážkou.  Měli  v  práci  pár  lidiček,  které  sebrali  za 
nabízení  sexuálních  služeb  a  pouliční  obchodování  s 
drogami, ale jinak prý absolvovali celkem klidnou službu. 
Už  se  chystala  k  odchodu,  když  do  haly  vešel  zadními 
dveřmi Butch.

Měl  na  sobě  džíny  a  propínací  košili  a  v  ruce  držel 
červenou větrovku. Její pohled upoutalo pouzdro na pistoli, 
jehož řemen měl křížem přes prsa, a záblesky černé hlavně, 
objevující  se pod paží,  kterou energicky mával  do rytmu 
chůze.  Tmavé vlasy měl  ještě vlhké,  jako by se nedávno 
sprchoval.

Což bylo vzhledem k tomu,  jak strávil uplynulou noc, 
velmi pravděpodobné.

Napochodoval rovnou k ní. „Chceš si popovídat?“
Přikývla. „Jo.“
Odvedl ji do jedné z výslechových místností.
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„Jen  pro  tvoji  informaci:  kamery  i  mikrofony  jsou 
vypnuté,“ upozornil ji.

„Copak  to  tak  není  vždycky,  když  z  někoho  taháš 
rozumy?“

Usmál se, posadil se ke stolu a spojil ruce. „Asi bys měla 
vědět, že jsme Billyho Riddlea propustili na kauci. Vypadl 
už časně ráno.“

Vysunula  židli.  „On  se  jmenuje  Billy  Riddle?  To 
nemyslíš vážně.“

Butch  přikývl.  „Je  mu  osmnáct.  Jako  dospělý  bez 
škraloupu, ale neodpustil jsem si nakouknout do kartotéky 
mladistvých delikventů a zjistil jsem, že se jaksepatří činil. 
Sexuální útoky,  obtěžování, drobný krádeže. Jeho tatík je 
velký zvíře a obstaral mu špičkového právníka, ale už jsem 
mluvil  se  státní  návladní.  Vynasnaží  se  jednat  tak,  abys 
nemusela vypovídat.“

„Když bude třeba, klidně svědčit půjdu.“
„To  jsem  rád.“  Butch  si  odkašlal.  „Jak  se  ti  vlastně 

daří?“
„Jsem v pořádku.“ Nestála o to, aby si Drsňák hrál na 

tetu Sally. Otrlost a houževnatost, která z Butche O’Neala 
jen jen čišela, ji nutila tvářit se stejně nezdolně. „Ráda bych 
se  dověděla  víc  o  té  bombě.  Doneslo  se  mi,  že  šlo  o 
plastickou  výbušninu  a  že  detonační  mechanismus  měl 
mimořádnou sílu. Vypadá to na profíka, co?“

„Už jsi večeřela?“
Zamračila se. „Ne.“
S  ohledem  na  to,  co  spořádala  k  obědu,  by  si  měla 

odpustit i zítřejší snídani.
Butch  vstal.  „Bezva.  Zrovna  jsem  měl  namířeno  do 

thajský restaurace.“
Vydal se ke dveřím a podržel je otevřené.
Ona však zůstala sedět. „Já s tebou na večeři nejdu.“
„Jak je  libo.  Nejspíš ani  nechceš  slyšet,  co jsme našli 

uličce naproti tomu autu.“
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Dveře se za ním pomalu zavřely.
Tak na tohle mu neskočí. Jestli si myslí, že –
Vyskočila ze židle a rozběhla se za ním.
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Kapitola osmá

arissa  stála  zmítaná  nejistotou  uprostřed  své 
elegantní ložnice laděné do krémového odstínu.M

Zřetelně cítila Wrathův žal a podle intenzity jeho emocí 
poznala, že ztratil jednoho ze svých bratrů válečníků.

Kdyby měli normální vztah, neváhala by ani vteřinu. Šla 
by za ním a snažila by se zmírnit jeho utrpení. Povídala by 
si s ním, držela by ho v náručí nebo s ním prolévala slzy. 
Hřála by ho svým tělem.

Protože právě to dělá pro svého partnera každá shellan.  
A on jí to oplácí.

Podívala se na hodiny od Tiffanyho na nočním stolku u 
své postele.

Wrath se co nevidět vypraví na své noční toulky. Jestli 
ho chce zastihnout, měla by odejít hned.

Znovu zaváhala. Nehodlá si nic namlouvat. Ví, že o její 
společnost nestojí.

Mrzelo ji, že není snadnější vyjít  mu vstříc, a ráda by 
věděla,  co  od  ní  chce.  Kdysi,  hodně  dávno,  hovořila  s 
shellan  jednoho z  válečníků,  Tohrmenta,  a  doufala,  že  jí 
Wellsie naznačí, co má dělat. Jak se má chovat. Jak zařídit, 
aby si jí Wrath vážil a pokládal ji za nezastupitelnou.

Wellsie má totiž všechno, po čem Marissa marně touží. 
Skutečného  partnera.  Upířího  muže,  který  se  k  ní  vrací 
domů. Který se s ní směje, truchlí a sdílí s ní svůj život. 
Který ji objímá.

Druha i  přítele,  který  je  s  ní  během těch  mučivých  a 
naštěstí zřídkavých období její plodnosti. Jehož tělo jí uleví 
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od strašlivého chtíče a vychází vstříc jejím potřebám, dokud 
nutkání neodezní.

Wrath  pro  ni  nic  z  toho  neudělá.  Zejména  ne  onu 
poslední  jmenovanou  laskavost.  Takhle  musí  Marissa 
pokaždé požádat svého bratra,  aby jí od pářících choutek 
ulevil. Havers její organismus zklidní a podává jí sedativa 
tak  dlouho,  až  její  sexuální  potřeby  ustanou.  Netřeba 
dodávat, že je to pro oba nesmírně trapné.

Tolik se spoléhala na to, že jí Wellsie poradí, ale jejich 
rozhovor nikam nevedl. Úzkostlivý výraz a opatrně volené 
odpovědi  Tohrmentovy  shellan  deptaly  obě  dvě  a 
připomněly všechno, co Marissa postrádá.

Nejhorší je osamění.
Zavřela oči a znovu pocítila Wrathovu bolest.
Musí se pokusit nalézt k němu cestu. Protože on trpí. A 

co jiného má v životě než jeho?
Vytušila, že je v Dariově sídle. Zhluboka se nadechla a 

dematerializovala se.

Wrath se zvolna zvedl z kleku a napřímil se. Přitom slyšel, 
jak mu obratle s praskáním zapadají zpátky na místo. Smetl 
z holení diamanty.

Někdo  zaklepal  na  dveře.  Pomocí  vůle  je  na  dálku 
otevřel, protože se domníval, že je to Fritz.

Když ucítil oceán, nesouhlasně sevřel rty.
„Co tě  sem přivádí,  Marisso?“ zeptal  se,  aniž  se  k ní 

otočil. Zamířil do koupelny a zahalil se osuškou.
„Dovol  mi,  abych  tě  umyla,  můj  pane,“  zašeptala. 

„Ošetřím ti rány. Mohla bych –“
„Nic nepotřebuju.“
Regeneruje  se  rychle.  Než  noc  skončí,  rány  nebudou 

téměř vidět.
Přistoupil ke skříni a prohlédl si oblečení. Vyndal černou 

košili  s  dlouhými  rukávy,  kožené  kalhoty  a  –  proboha, 
copak je tohle? To snad ne. V bombarďácích od BVD se 
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prát nebude. To si radši dobrovolně lehne na slunce,  než 
aby ho v nich někdo našel mrtvého.

Ale  nejdřív  ze  všeho  si  musí  promluvit  s  Dariovou 
dcerou. Ví, že mu zbývá málo času, protože její proměna se 
kvapem blíží. Potom se musí sejít s Vishousem a Phurym, 
aby  se  dověděl,  co  zjistili  z  osobních  věcí  bezduchého,  
kterého včera zabil.

Už  chtěl  odložit  osušku  a  začít  se  oblékat,  když  si 
uvědomil, že Marissa je pořád v místnosti.

Zadíval se na ni.
„Jdi domů. Marisso,“ vybídl ji.
Sklopila hlavu. „Můj pane, cítím tvoji bo-“
„Jsem v pořádku.“
Chvilku otálela a pak beze slova zmizela.
Deset minut nato stanul Wrath v salonu.
„Fritzi?“ křikl.
„Ano, pane?“ Sluhu zřejmě potěšilo, že ho zavolal.
„Máš po ruce pár červených?“
„Jistě, pane.“
Fritz přistoupil ke starožitné mahagonové kazetě. Přinesl 

ji, odklopil víko a nabídl její obsah Wrathovi.
Ten z ní vyndal několik ručně balených doutníčků.
„Jestli vám chutnají, obstarám další.“
„Neobtěžuj  se.  Tyhle  mi  stačí.“  Opojným  látkám 

neholduje, ale tu noc se mu kuřivo bude hodit.
„Hodláte něco pojíst, než odejdete?“
Wrath zavrtěl hlavou.
Sluha zavřel víko kazety. „Případně až se vrátíte?“ Jeho 

hlas posmutněl.
Wrath chtěl něco příkrého odseknout, když si vzpomněl 

na  Daria.  Ten  by se  staroušem Fritzem jednal  líp.  „Tak 
dobře. Díky.“

Sluha  vypnul  prsa,  jako  by  se  měl  zhostit  kdovíjak 
čestného úkolu.

Propána, pomyslel si Wrath, on se snad dokonce kření…
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„Upeču vám jehněčí, pane. Jak máte rád maso?“
„Krvavé.“
„A vyperu vám oděv. Mám vám objednat nové kožené 

kalhoty?“
„Ne –“ Wrath se zarazil. „Jasně. Skvělý nápad. A můžeš 

mi sehnat nějaké boxerky? Černé. Velikost XXL.“
„S radostí.“
Wrath se obrátil a vykročil ke dveřím.
Jak vůbec došlo k tomu, že má sluhu?
„Pane?“
„Co zase?“ zavrčel.
„Buďte opatrný.“
Wrath se zastavil a vrhl pohled přes rameno. Fritz jako 

by hýčkal dřevěnou kazetu na prsou.
Je  to  zatracenej  nezvyk  vědět,  že  na  mě  doma někdo  

čeká, napadlo ho.
Opustil  sídlo  a  prošel  dlouhou  příjezdovou  cestou  do 

ulice lemované stromy. Noční oblohu proťal blesk, příslib 
bouřky, kterou cítil přicházet od jihu.

Kde vlastně je ta Dariova dcera?
Nejdřív zamířil k ní do bytu.
Když se materializoval na dvorku za domem, zadíval se 

do  oken  a  na  kocourovo  uvítací  zavrnění  reagoval 
podobným pozdravem. Nebyla  doma,  a tak se posadil  na 
piknikový stůl. Poskytne jí zhruba hodinu a pak bude muset 
vyhledat bratry. Sem se může vrátit v závěru noci, i když 
vzhledem  k  tomu,  jak  proběhla  jeho  první  návštěva, 
usoudil,  že  budíček  o  čtvrté  ráno  není  ta  nejchytřejší 
taktika.

Sundal tmavé brýle a promnul si hřbet nosu.
Jak jí má vysvětlit, co se s ní bude dít? A co musí udělat 

on, aby proměnu přežila?
Obával se, že ji ty zprávy nejspíš moc nepotěší.
Zavzpomínal na svůj vlastní přerod v dospělého upíra. 

To byla zatraceně nepříjemná šlamastyka. Nikdo ho na to 
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nepřipravil,  protože  rodiče  ho  odjakživa  chtěli  chránit  a 
naneštěstí zemřeli dřív, než mu mohli prozradit, co ho čeká.

Vzpomínky  na  to  období  mu  utkvěly  v  mysli  do 
nejmenších podrobností.

Život  v  Londýně  na  sklonku  sedmnáctého  století  byl 
jaksepatří tvrdý a dvojnásob pro toho, kdo zůstal na světě 
úplně sám. Rodiče mu zavraždili přede dvěma lety přímo 
před očima. Před příslušníky svého rodu utekl, protože měl 
za to, že zbabělost, které té strašlivé noci podlehl, je potupa, 
s níž se musí vypořádat sám a beze svědků.

Zatímco v upíří pospolitosti ho jakožto budoucího krále 
rozmazlovali  a chránili,  poznal,  že podstatou světa lidí  je 
sociální  hierarchie  založená  především  na  fyzických 
zásluhách.  Pro  jedince  s  tělesnou  konstitucí,  jakou  byl 
obdařený  před  proměnou,  to  znamenalo  nejnižší  příčku 
společenského  žebříčku.  Tenkrát  byl  hubený  jako  lunt, 
neduživý a slabý, a tudíž snadná kořist pro lidské uličníky. 
Během let strávených v londýnské chudinské čtvrti dostal 
nakládačku tolikrát, až si zvykl na to, že mu některé části 
těla  jednoduše  nefungují.  Nepřekvapilo  ho,  že  má  nohu, 
kterou  nedokáže  ohnout,  protože  ho  nesčetněkrát  trefili 
kamenem  do  čéšky,  a  paži  k  ničemu,  jelikož  se  mu 
vykloubila  z  ramene,  když  ho  přivázali  na  řemen  za 
běžícího koně.

Živil  se odpadky a protloukal se na hranici  hladovění, 
než  si  konečně našel  práci  podomka  ve  stájích  bohatého 
kupce.  Pucoval  jezdecké holínky i  sedla  a  cídil  uzdy tak 
svědomitě,  až měl  kůži  na  rukou celou  popraskanou,  ale 
aspoň  dostával  najíst.  Přespával  na  slamníku  ve  stáji,  v 
seníku nad koňskými boxy. Bylo to měkčí lože, než na jaké 
byl  dosud  zvyklý,  ale  nikdy  nevěděl,  jestli  ho  v  noci 
neprobudí  kopancem do žeber  některý  ze  stájníků,  co  si 
chtěl pošpásovat s jednou či dvěma služkami.

Tehdy se pochopitelně ještě mohl pohybovat na denním 
světle a svítání bylo v jeho žalostném životě to jediné, na co 
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se těšil.  Cítit na tváři hřejivé sluneční paprsky, vdechovat 
svěží vzduch prosycený ranní rosou, opájet se světlem – to 
byly  jediné  radosti,  které  mu  zbyly  a  které  nade  vše 
miloval. Zrak měl slabý už od dětství a v dospívání se mu 
ještě zhoršil,  ale i přesto byl  nesrovnatelně lepší než teď. 
Dosud  si  s  palčivou  průzračností  pamatuje,  jak  vypadá 
slunce.

Avšak po necelém roce služby u kupce se mu celý svět 
obrátil vzhůru nohama.

Tu noc, kdy prošel proměnou, padl k smrti vyčerpaný na 
kupku sena. Poslední dobou se necítil ve své kůži a potácel 
se  po  stáji  jako  mátoha,  což  nebylo  nic  výjimečného. 
Stávalo se mu to poměrně často.

Když  se  dostavila  první  bolest,  otřásla  mu  zesláblým 
tělem jako elektrický šok.  Vycházela  z  břicha  a  šířila  se 
všemi směry, zasáhla prsty u rukou i u nohou a usídlila se 
snad až v samých konečcích vlasů. Ve srovnání s tím bylo 
utrpení,  jaké  mu  způsobil  zlomený  nos,  otřes  mozku, 
horečka  nebo  sebekrutější  výprask,  zcela  zanedbatelné. 
Schoulil se do klubíčka, v čiré agónii třeštil oči do tmy a 
lapal po dechu. Byl přesvědčený, že umírá, a modlil se, aby 
konec  nastal  co  nejdřív.  Toužil  po  klidu  a  míru,  po 
ukončení nelidských muk.

A  vtom  se  mu  zjevila  překrásná  plavovlasá  dívka  – 
nepochybně anděl, který ho měl odvést s sebou na věčnost. 
Ani na okamžik o tom nezapochyboval.

Byl na tom tak bídně, že žadonil o smilování. Natáhl ke 
zjevení ruku, a když ucítil, jak se ho dívka dotkla, věděl, že 
jeho utrpení  záhy skončí.  Oslovila  ho jménem a on se jí 
pokusil  vyjádřit  vděk  úsměvem,  ale  rty  ho  neposlechly. 
Řekla,  že je ta, která mu byla zaslíbena a která se napila 
jeho krve, když byl ještě malý chlapec, aby věděla, kde ho 
v době jeho proměny najde. A ujistila ho, že za ním přišla 
proto, aby ho zachránila.
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Potom Marissa zabořila špičáky do vlastního zápěstí  a 
přiložila mu ránu k ústům. Zoufale chlemtal krev, ale bolest 
nepolevovala.  Jenom se  pozměnila.  Cítil,  jak  mu  klouby 
vyskakují z jamek, kosti se pohybují v pravidelných vlnách 
a s hlasitým praskáním mění tvar. Svaly se mu napnuly a 
pak obnažily a on měl  pocit,  že mu každou chvíli  pukne 
lebka. Jak mu přitom vylézaly oči z důlků, zrak se výrazně 
zhoršil, takže se mohl spoléhat pouze na sluch.

Z plic mu prudce vyrážel chrčivý, hrdelní dech, který mu 
odíral  hlasivky.  V  jednu  chvíli  konečně  upadl  do 
bezvědomí,  ale  s  dalším  náporem  bolesti  znovu  procitl. 
Škvírami  mezi  prkny  stodoly  se  draly  dovnitř  první 
sluneční paprsky, které tolik miloval, a na zaprášenou zem 
dopadly  proužky zlatavého  světla.  Jeden z  nich  se  dotkl 
jeho paže. Zápach spáleného masa, který mu vzápětí vnikl 
do  nosu,  byl  nesnesitelný.  S  trhnutím  paži  stáhl  a  v 
narůstající panice se rozhlédl kolem. Rozeznával však jen 
nejasné tvary a obrysy.  Oslepený světlem se vydrápal  na 
nohy,  ale  rázem  se  zhroutil  tváří  do  sena.  Jeho  tělo 
reagovalo jinak než doposud. Podařilo  se mu vstát  až na 
druhý  pokus,  nohy  rozklepané  a  nejisté  jako  u  čerstvě 
narozeného hříběte.

Vytušil,  že si musí najít  úkryt  před denním světlem, a 
doklopýtal  k  místu,  kde  měl  být  žebřík  na  půdu.  Špatně 
však odhadl vzdálenost a zřítil se otvorem v podlaze o patro 
níž. Chvíli zůstal ochromeně ležet a napadlo ho, že by se 
mohl dostat do sýpky na zrní, kde je tma a kde bude tudíž v 
bezpečí.

S roztaženými pažemi se potácel stájí, narážel do boxů s 
koňmi,  zakopával  o  výstroj,  snažil  se  ovládnout  vzpurné 
končetiny a vyhýbal se slunečnímu světlu. Jak mířil k zadní 
části budovy, narazil čelem do trámu, pod nímž až dosud 
lehce procházel. Do očí mu stékaly teplé čůrky krve.

Krátce nato vešel do stáje jeden z ošetřovatelů koní  a 
udeřil na Wratha, kdo je zač a co tam pohledává. Wrath se 
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otočil  po  známém  hlase  v  naději,  že  se  dočká  pomoci. 
Natáhl ruce a promluvil, ale jeho vlastní hlas mu zněl cize.

Pak zaslechl, jak se k němu vzduchem blíží ostří vidlí. 
Chtěl útok jen odrazit, ale když popadl násadu a odtlačil ji, 
cítil, jak ošetřovatel s prudkým žuchnutím narazil na dveře 
stáje.  Muž  v  hrůze  vyjekl,  vzal  nohy  na  ramena  a 
nepochybně běžel pro posily.

Wrathovi  se konečně podařilo najít  sýpku. Přinesl  dva 
pytle s ovsem a postavil je vedle dveří, aby měl jistotu, že 
přes den nikdo nezajde do sýpky pro krmení. Vysílený, celý 
rozbolavělý a s rozraženým čelem, ze kterého nepřestávala 
prýštit krev, zalezl mezi pytle a opřel nahá záda o hrubou 
zeď.  Skrčil  kolena  pod  bradu  s  vědomím,  že  má  stehna 
čtyřnásobně  silnější  než  předcházející  den.  Zavřel  oči  a 
položil  tvář na zkřížená předloktí.  Zachvátila ho zimnice, 
nicméně  nedopustil,  aby  ho  zahanbily  slzy.  Celý  den 
nezamhouřil  oči,  naslouchal  krokům  nad  hlavou,  dusání 
koňských kopyt  a šumu hlasů.  Děsil  se,  že někdo otevře 
dveře a objeví ho. A byl rád, že Marissa zmizela a nehrozí 
jí od lidí nebezpečí.

Ze vzpomínek ho vyrušily tlumené zvuky. Dariova dcera 
vešla do bytu. Za okny se rozsvítilo.

Beth  hodila  klíče  na  stolek  v  předsíni.  Rychlá  večeře  s 
Drsňákem proběhla kupodivu hladce. A dověděla se další 
podrobnosti  o  výbuchu.  V  uličce  se  prý  povalovala 
upravená  pistole  značky  Magnum.  A  Butch  se  zmínil  o 
vrhací  hvězdě,  na  niž  sama  upozornila  Rickyho.  Tým 
specialistů ohledává zbraně a snaží se z nich získat otisky, 
vlákna oděvu či jiný důkazní materiál. Pistole žádnou stopu 
nenabídla,  ale  na  hvězdici  našli  nikoli  překvapivě  krev, 
kterou  podrobí  analýze  DNA.  Pokud  jde  o  samotnou 
bombu, policie se domnívá, že nějak souvisí s obchodem s 
narkotiky.  Pár  dobrovolných  svědků  prý  už  několikrát 
vidělo  BMW  zaparkované  na  témž  místě  za  klubem.  A 
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Řvoun  je  pro  překupníky  hotový  ráj,  jeden  z  mnoha 
nočních podniků, kterému věnují obzvláštní pozornost.

Protáhla se a převlékla do trenýrek. Začínala další horká 
noc, a když rozložila futon, upřímně litovala, že klimatizace 
nefunguje. Zapnula tedy stolní větrák a nakrmila kocoura, 
který  jakmile  vyprázdnil  misku,  začal  neklidně  přecházet 
před posuvnými dveřmi.

„Doufám, že se nebude opakovat včerejší večer.“
Noční oblohu proťal blesk. Beth přistoupila ke dveřím, 

zasunula je, vytáhla síť proti hmyzu a zajistila ji. Nechala ji 
však na místě jen chvíli – noční vzduch pro změnu voněl. 
Po smradu z odpadků ani stopa. Zato bylo příšerné vedro.

Vešla do koupelny. Vyndala si kontaktní čočky, vyčistila 
zuby, umyla obličej. Pak namočila žínku ve studené vodě a 
otřela  si  jí  zátylek.  Nechala  stékat  po  zádech  chladivé 
pramínky a vrátila se do obývacího pokoje.

Svraštila  obočí.  Ve  vzduchu  zachytila  zvláštní  vůni. 
Něco sytého a kořeněného…

Přistoupila  k  síti  a  krátce  nasála  vzduch  do nosu.  Při 
nádechu cítila, jak jí polevuje napětí v ramenou.

Pak si všimla, že se Dráp způsobně posadil, ocáskem si 
obtočil tlapky a předl, jako by vítal známého člověka.

Co to…
Za sítí stál muž z jejího včerejšího snu.
Beth uskočila, pustila žínku a jen nejasně si uvědomila 

plesknutí, když vlhká látka dopadla na linoleum.
Síť se otevřela, ačkoli by odpřísáhla, že ji zajistila.
Když vešel do místnosti, ta nádherná vůně zhutněla.
Beth zaplavila panika, ale nedokázala se pohnout.
Nezvaný  host  byl  jednoduše  kolosální.  Její  obývací 

pokoj sice není nejprostornější, ale díky jeho přítomnosti se 
změnil v krabici na boty.

A v té černé kůži se zdá ještě mohutnější.  Musí měřit 
nejmíň metr devadesát. Možná víc…

Tak dost…
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Proč hodnotí jeho míry, jako by mu chtěla střihnout na 
sako?  Měla  by  před  ním  couvnout,  utéct.  Měla  by  se 
vrhnout ke dveřím a…

Ale nezmohla se na nic. Jenom se dívala.
Nehledě  na  vedro  má  na  sobě  koženou  motorkářskou 

bundu a vysoké boty s okovanou špičkou. I kalhoty jsou 
kožené. A pohybuje se jako panter na lovu.

Beth zaklonila hlavu a zadívala se mu do obličeje.
Páni… je nádhernej.
Výrazná  brada  s  rovnými  liniemi,  plné  rty,  pod 

vystouplými lícními kostmi mírně propadlé tváře zahalené 
stínem. Černé a rovné vlasy mu spadají až na ramena, na 
tvářích  náznak  strniště.  V  černých  panoramatických 
brýlích, které mu zcela zakrývají oči, vypadá jako nájemní 
vrah.

Jako by všechno to intenzivní zlo, co vyzařuje, nebylo 
samo  o  sobě  dostatečným  důkazem  jeho  zabijáckých 
úmyslů.

A kouří nějaký tenký načervenalý doutník, jehož špička 
rudě žhne ve tmě, když z něho dlouze potáhne.

Vypustil  z  úst  oblak  voňavého  kouře.  Jakmile  jí 
podráždil chřípí, rázem z ní spadlo napětí.

Určitě mě přišel zabít, pomyslela si. Nenapadlo ji, čím se 
provinila, že si to s ní chce vyřídit, ale sotva vydechl další 
obláček  provoněný  tím  prapodivným  tabákem,  stěží  si 
uvědomovala, kde vůbec je.

Když  jediným  dlouhým  krokem  překonal  vzdálenost, 
která je od sebe dělila, Beth se bezděčně zapotácela. Děsila 
se toho, co bude následovat, až k ní přistoupí, ale všimla si, 
že Dráp kupodivu hlasitě přede a otírá se muži o kotníky.

Zrádce jeden. Jestli se jí nějakým zázrakem podaří přežít 
noc, za trest mu naservíruje jenom granule. Zvedla hlavu a 
její  zrak  se  střetl  s  mužovým upřeným,  jakoby divokým 
pohledem. Barvu očí přes temná skla brýlí nerozeznala, ale 
propalovaly se jí do tváře jako laserové paprsky.
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A pak se stalo něco naprosto nečekaného. Jak stál těsně 
u ní, zaplavila ji vlna ryzí, nezkalené touhy. Poprvé v životě 
jí tělo rozpálil nefalšovaný chtíč. V rozkroku ucítila zvláštní 
vlhko.

Otvírala se mu jako noční květ.
Tak tohle je ta oslavovaná chemie,  napadlo ji otupěle. 

Prostá, čirá živočišná chemie.
A  rázem  zatoužila  po  všem,  co  jí  tenhle  muž  může 

nabídnout.
„Napadlo mě, že bychom to mohli zkusit ještě jednou,“ 

řekl.
Měl sytý a hluboký hlas, který jako by mu vibroval kdesi 

v nitru mohutné hrudi. Zaslechla v něm nepatrný přízvuk, 
ale nedokázala určit jeho původ.

„Kdo jsi?“ vydechla šeptem.
„Jsem tu pro tebe.“
Náhlá závrať ji přiměla opřít se rukou o stěnu. „Pro mě? 

Kam –“ Zmateně se zajíkla. „Kam mě chceš odvést?“
Pod most? Tam pak hodí její mrtvolu do řeky? Natáhl 

ruku, vzal její bradu mezi  palec a ukazovák a pootočil  jí 
hlavu na stranu.

„Zabiješ mě rychle?“ zamumlala. „Anebo pomalu?“
„Nezabiju tě. Chci tě chránit.“
Když sklonil hlavu, blesklo jí myslí, že nehledě na to, co 

řekl,  by  se  měla  bránit.  Musí  nějak  rozhýbat  paže…  a 
nohy… Potíž je, že se jí ho vůbec nechce odstrčit. Hluboce 
se nadechla.

Kristepane… Fantasticky voní.  Svěžím,  čistým potem. 
Nezřetelným mužským pižmem. A ten kouř…

Dotkl se rty jejího krku. Slyšela, jak se nadechuje. Kůže 
bundy  zapraskala,  jak  mu  plíce  naplněné  vzduchem 
roztáhly hruď.

„Jsi skoro připravená,“ řekl tiše. „Jde to rychle.“
Jestli to, na co naráží, nějak souvisí se svlékáním, je pro 

všemi deseti. Bože, pomyslela si, takové to tedy je, když se 
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někdo  rozplývá  nad  kouzlem  sexu.  Ani  na  chvíli 
nepochybovala o tom, že ho chce mít v sobě. Věděla jen to, 
že zešílí, jestli si ten chlap co nejdřív nestáhne kalhoty.

Zvědavě  natáhla  ruku,  ale  když  ji  spustila  ze  stěny, 
málem  se  poroučela  k  zemi.  Plynulým  pohybem  vsunul 
doutník mezi rty a bez sebemenší námahy ji zachytil. Pak ji 
zvedl ze země a ona se k němu přitiskla. Ani jí nepřišlo na 
mysl, že by se měla spíše bránit. Dvěma dlouhými kroky s 
ní přešel místnost, jako by nic nevážila.

Když  ji  položil  na  matraci,  spadly  mu  vlasy  do  čela. 
Zvedla  ruku  a  dotkla  se  prsty  tmavých  kadeří.  Byly  na 
dotek hebké a husté. Položila mu dlaň na obličej, a přestože 
se zatvářil překvapeně, neucukl.

Sálal  z  něj  sex.  Z  jeho  silného  těla,  z  jeho pohybů  i 
způsobu chůze, z vůně jeho pokožky. Blesklo jí hlavou, že 
je úplně jiný než všichni muži, které až dosud poznala. A 
její tělo to poznalo stejně zřetelně jako její mozek.

„Polib mě,“ vybídla ho.
Tyčil se nad ní jako mlčenlivě zlo.
V náhlém popudu jí ruce vzlétly ke klopám jeho bundy a 

pokoušela si ho přitáhnout blíž.
Jednou rukou ji uchopil obě zápěstí. „Pomalu.“
Pomalu?  Ona  to  přece  nechce  pomalu.  Pomalu  přece 

není součástí plánu.
Snažila  se  mu  vykroutit,  ale  když  se  jí  nepodařilo 

osvobodit, prohnula se v zádech. Tričko se jí napnulo přes 
prsa. Otřela stehna o sebe, dychtivá zjistit, co ucítí, až bude 
jeho tělo ležet mezi nimi.

Jen kdyby položil ruce –
„Kristepane,“ splynulo mu ze rtů.
Usmála se na něj, zmámená náhlou dychtivostí, která se 

mu objevila ve tváři. „Dotýkej se mě.“
Neznámý  začal  kroutit  hlavou,  jako  by  si  ji  chtěl 

pročistit.
Rozevřela rty a zklamaně zasténala.
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„Vyhrň mi tričko.“ Znovu se prohnula a nabídla mu své 
tělo v zoufalé touze přijít na to, jestli v jejím nitru sídlí ještě 
něco žhavějšího, co by jeho ruce mohly probudit. „Rychle.“

Vyndal  doutník  z  úst  a  svraštil  čelo.  Na  okamžik  ji 
napadlo, že by se měla bát, ale místo toho pokrčila kolena a 
nadzvedla boky. Představila si, jak ji líbá na vnitřní straně 
stehen, jak se ústy dotýká jejího klína. Jazykem ji…

Z hrdla jí unikl další sten.

Wrath byl jako omráčený.
A že se mu nestávalo často, aby ho něco ohromilo.
Prokristapána…
Tahle míšenka je to nejžhavější, co se kdy ocitlo v jeho 

blízkosti. A to se jednou či dvakrát málem připletl do cesty 
blesku.

To ten kouř. Tím to je. Ten tabák mu nejspíš taky popletl 
hlavu, protože chybí málo, aby se na ni vrhl.

Zadíval  se  na  tenký  doutník.  Kdoví,  co  všechno  v  té  
směsi  je.  Štěstí,  že  tenhle  tabák  má  jen  uvolňující  a  ne 
afrodiziakální účinky.

Znovu  zasténala,  vyzývavě  rozvlnila  tělo  a  široce 
roztáhla  nohy.  Natáhl  do  nosu  vůni  jejího  vzrušeného 
pohlaví a málem omdlel. Kdyby neseděl, pravděpodobně by 
se mu podlomila kolena.

„Dotýkej se mě,“ zaprosila bezmála zoufalým tónem.
Krev  mu  zběsile  tepala  ve  spáncích  jako  po 

desetikilometrovém  běhu,  naběhlý  penis  pulzoval  jakoby 
ovládaný svou vlastní vůlí.

„Proto jsem nepřišel,“ řekl.
„Na tom nezáleží. Dotkni se mě.“
Věděl, že by ji měl odmítnout. Není to vůči ní fér. Mimo 

to si spolu potřebují promluvit.
Možná by se sem mohl vrátit později.
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Prohnula  se  a  zatlačila  proti  ruce,  kterou  ji  držel  za 
zápěstí.  Když jí tričko těsně obemklo ňadra, musel zavřít 
oči.

Je čas jít. Měl by se zvednout a zmizet odtud – Až na to, 
že pokud se jí dotkne jen jedním prstem, zachová se k ní 
sobecky. Byl by hřích nevzít si aspoň něco z toho, co mu 
pod vlivem toho omamného kouře nabízí…

V duchu tlumeně zaklel a otevřel oči.
Jak je prokřehlý… Cítí chlad až do morku kostí. A ona 

je rozpálená.  Nažhavená tak, že ten ledový krunýř, co ho 
svírá, by jistojistě pod jejími doteky roztál. Aspoň na chvíli.

Něco takového nepocítil už hodně dlouho.
Vůlí  zhasl  světlo  v místnosti.  Pak pomocí  soustředění 

zavřel  zadní  dveře,  zahnal  kocoura  do  koupelny  a 
pozamykal všechny zámky v bytě.

Opatrně  položil  doutník  na kraj  stolu vedle  matrace  a 
uvolnil jí zápěstí. Popadla ho za bundu a snažila se mu ji 
stáhnout  z  ramen.  Kroucením se  z  ní  vyvlékl,  a  když  s 
těžkým  žuchnutím  dopadla  na  zem,  ona  se  spokojeně 
zasmála.  Poté se zbavil  pouzdra s  dýkami,  ale  ty  položil 
vedle matrace, aby je měl po ruce.

Sklonil  se  k  ní.  Svěží  dech  měla  provoněný  mátou. 
Zmocnil se jejích rtů. Když cítil, jak sebou trhla, okamžitě 
se  odtáhl.  Se  svraštěným  obočím  se  dotkl  poraněného 
koutku jejích úst.

„Toho  si  nevšímej,“  nabádala  ho  a  přitáhla  si  ho  za 
ramena.

Jak  by  to  mohl  pustit  z  hlavy?  Běda  tomu  ničemovi, 
který jí ublížil. Zpřeráží mu všechny kosti a nechá ho bídně 
pojit na ulici.

Jemně políbil zvolna se hojící ránu a jazykem přejel dolů 
po  jejím  hrdle.  Když  znovu  vypnula  ňadra,  tentokrát 
vklouzl  rukou  pod  tenké  tričko  a  položil  ji  na  hladkou, 
teplou pokožku jejího plochého bříška. Roztaženými prsty 
snadno překlenul prostor mezi kyčelními kostmi.  V touze 
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poznat ji celou jí přetáhl tričko přes hlavu a odhodil ho na 
zem.  Měla  světlou  podprsenku,  a  než  zakryl  smetanové 
obliny dlaněmi,  špičkami prstů přejel po jejím krajkovém 
lemu. Její ňadra mu nedočkavě naplnila dlaně, pod měkkým 
saténem ucítil bradavky ztvrdlé žádostí.

V tu chvíli se přestal ovládat. Odhalil špičáky a s ostrým 
syknutím  prokousl  úzký  proužek  látky  mezi  košíčky. 
Jakmile  z  ní  spadla  podprsenka,  rty  se  zmocnil  jedné 
osvobozené bradavky a vtáhl ji do úst. Přitom se posunul 
nad ni a v příští vteřině dopadl mezi její roztažené nohy. 
Tíhu  jeho  mohutného  těla  přijala  s  chraplavým 
vydechnutím.

Vklínila ruce mezi ně a nahmatala zapínání jeho košile, 
ale on neměl trpělivost na to, aby se od ní nechal svléknout. 
Napřímil se a serval ze sebe košili tak prudce, že se utrhly 
knoflíky a rozkutálely se po linoleu.  Když se k ní znovu 
sklonil, hrudí narazil do jejích pevných ňader. Její tělo se 
vzepnulo vstříc jeho.

Chtěl ji ještě jednou políbit na rty, ale na ohleduplnost a 
něhu už neměl sílu, a tak jí jazykem a ústy polaskal ňadra a 
pak poctil stejnou pozorností i její břicho. Když se mu do 
cesty dostal pás trenýrek, bez váhání jí je stáhl z dlouhých 
hladkých nohou.

Sotva ho zasáhla čerstvá vlna její vůně, jako by mu něco 
zatemnilo  smysly.  Cítil,  že  je  nebezpečně  blízko 
vyvrcholení. Penis uvězněný v kalhotách ho bolestivě tlačil 
a celé tělo se mu chvělo nutkavou potřebou se jí zmocnit.

Přesto ji musel ještě předtím ochutnat.
Odložil  tmavé brýle  a  položil  je  vedle doutníčku.  Pak 

zasypal  polibky její boky a stehna.  Zabořila  mu prsty do 
vlasů a naváděla ho přesně tam, kam měl namířeno.

Přisál se jí rty do klína a podráždil jazykem nejcitlivější 
místečko jejího těla. Divoce sebou zazmítala a přitlačila si 
jeho  hlavu  hlouběji  do  klína.  Tehdy  už  nedokázal  svou 
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touhu déle  potlačovat.  Zvedl  se,  vykroutil  se z  kožených 
kalhot a znovu na ni plnou váhou nalehl.

Ovinula  mu  nohy kolem boků.  Naběhlým penisem se 
poprvé dotkl jejího rozžhaveného těla.

Posbíral poslední zbytky sil, nadzvedl se a zadíval se jí 
do obličeje.

„Nepřestávej,“ vydechla. „Chci tě mít uvnitř.“
Zabořil hlavu do voňavé prohlubně mezi jejími klíčními 

kostmi a pomalu stáhl hýždě. Špička penisu hladce vklouzla 
do ústí pochvy. Vzápětí do ní jediným mocným pohybem 
vnikl celou délkou.

Z úst se mu vydral slastný výkřik.
Takhle nějak to musí vypadat v ráji.
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Kapitola devátá

an X se v ložnici převlékl do volných kalhot s velkými 
našitými kapsami a natáhl si černou silonovou košili. S 

průběhem  setkání  se  členy  organizace  byl  nadmíru 
spokojený. Přišli všichni do jednoho. Většina přijala změnu 
ve  vedení  bez  námitek,  avšak  s  několika  vzpurnějšími 
jedinci by mohly nastat potíže. A pár z nich se mu dokonce 
snažilo podlézat. Tím si ho ovšem nezískají.

P

Na základě toho, co o nich ví a jaký dojem na něj udělali 
při  osobním  setkání,  určil  v  závěru  schůzky  dalších 
osmadvacet  členů,  kteří  zůstanou  v  Caldwellu  a  v  jeho 
bezprostředním  okolí.  Z  dvanácti  zabijáků,  výkvětu 
organizace,  vytvořil  dvě  výběrové  eskadry,  zbývajících 
šestnáct rozdělil do čtyř slabších skupin.

Ani  jednomu  se  nové  zařazení  nezamlouvalo.  Byli 
zvyklí  pracovat  na  vlastní  pěst  a  zejména  ti  nejlepší  se 
bouřili  proti  tomu,  že  budou  mít  svázané  ruce.  Ale  nic 
jiného jim nezbývalo.  Eskadry mají  tu  výhodu,  že  každé 
může  přidělit  určitou  oblast  města,  koordinovat  je  a 
sledovat jejich činnost z první ruky.

Ostatní poslal zpátky na svá stanoviště.
Jakmile  své muže  postavil  do  latě  a  pověřil  je  úkoly, 

soustředil  se na shromažďování  informací.  Už si  vytvořil 
hrubou představu o tom, jak na to, a jeden z kroků si ověří 
ještě týž večer.

Než vyšel do noci, každému svému pitbullovi předhodil 
kilo syrového hovězího. Chtěl, aby byli hladoví, a proto je 
krmil pouze obden. Oba samce má už pět let a každého drží 
na řetěze na jedné straně domu, jednoho vepředu, druhého 
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vzadu.  Z  bezpečnostního  hlediska  to  je  celkem  logické 
uspořádání,  ale  svou  roli  hraje  také  účelnost.  Když  je 
jednou přivázal společně, šli si navzájem po krku.

Vzal tašku, zamkl dům a vydal se přes svou soukromou 
louku.  Ranč,  ohyzdné  stavení  s  falešnými  cihlovými 
obklady,  pochází z počátku sedmdesátých let  a pan X se 
záměrně nesnažil jeho exteriér vylepšit. Usiloval o to, aby 
zapadlo  mezi  ostatní  budovy  v  okolí,  jejichž  cena  v 
současné době nepřevyšuje ani sto tisíc dolarů. Na ranči mu 
v  podstatě  nezáleželo.  Důležitý  je  pozemek.  Aby  měl 
soukromí, potřeboval nejmíň deset akrů volné půdy.

U  paty  louky  stojí  stará  stodola  obklopená  vysokými 
stromy.  Tam  vztyčí  svůj  hlavní  stan.  Silná  stěna  ze 
vzrostlých dubů a javorů bude nedocenitelná.

Řev a křik určitě snese.
Poslepu nahmatal ve svazku klíčů ten správný. Protože 

bude  v  noci  pracovat,  jediný  ústupek  přepychu,  černý 
hummer  s  náhonem na  čtyři  kola,  zamkl  v  garáži.  Čtyři 
roky  starý  minivan  řady  Chrysler  Town  &  Country  ho 
zamaskuje mnohem lépe a do centra města je to jen deset 
minut jízdy.

Takzvané  Caldwellské  údolí  kurev  se  táhne  přes  tři 
špatně osvětlené a odpadky zavalené bloky až k visutému 
mostu.  Ten  večer  vládl  v  uličce  hříchů  nezvykle  čilý 
provoz.  Zastavil  pod  ohnutým  sloupem  s  nefunkčním 
pouličním  osvětlením  a  sledoval  cvrkot.  Tmavou  ulicí 
křižovala auta sem a tam a co chvíli rudě zazářila brzdová 
světla, jak řidiči zkoumali nabízený materiál promenující se 
po chodníku. V dusném parnu letní noci vyšly holky ven v 
celé své kráse, na nohou lodičky na deseticentimetrových 
podpatcích,  zadky  a  prsa  ledabyle  zahalená  cáry  oděvu, 
které se v případě potřeby dají rychle svléknout.

Pan X rozepnul zip tašky a vyndal z ní injekční stříkačku 
s heroinem opatřenou podkožní jehlou. Uložil ji do kapsy 

91



na dveřích, a než se zařadil do kolony aut, stáhl okno na 
straně spolujezdce.

Jsem jen  jedním z  mnoha,  pomyslel  si.  Další  ubožák, 
který si chce trochu užít.

„Hledáš společnost?“ zavolala na něj jedna z kurev.
„Chceš se projet?“ přisadila  si  jiná a zatřásla  zadkem, 

jako by to byla plechovka s barvou.
Napodruhé  našel,  co  hledal:  blondýnu  s  dlouhýma 

nohama a bujným poprsím.
Přesně  takovou kurvu by si  koupil,  kdyby  mu to  tam 

dole náležitě fungovalo.
Beztak si to jaksepatří užiju, pomyslel si a sešlápl brzdy. 

Zabít to, co už nemůže mít, mu skýtá zvláštní uspokojení.
„Ahoj,  zlato,“  řekla  a  přitočila  se  k  autu.  Opřela 

předloktí  o  dveře  a  naklonila  se  dovnitř.  Cítil  z  ní 
skořicovou  žvýkačku  a  laciný  parfém  potlačený  potem. 
„Jak se máme dneska večer?“

„Mohlo by to být lepší. Kolik mě bude stát úsměv?“
Zhodnotila  interiér  vozu  i  jeho  oblečení.  „Za  padesát 

jsem tvoje. Jak budeš chtít.“
„To je moc,“ namítl, ale nemyslel to vážně. Tahle je ta 

pravá.
„Čtyřicet babek?“
„Ukaž kozy.“
Nadzvedla nátělník.
Usmál se a odemkl dveře. „Jak se jmenuješ?“
„Bublanina. Ale můžeš mi říkat, jak chceš.“
Pan X odbočil  za  roh  a  zamířil  na  odlehlé  místo  pod 

mostem.
Hodil bankovky na podlážku pod nohy, a když se pro ně 

sklonila, zabodl jí do krku jehlu a stlačil píst až na doraz. 
Za pár vteřin se sesula jako hadrová panna.

Usmál se a opřel ji zády o sedadlo, aby to vypadalo, že 
sedí.  Prázdnou  stříkačku  vyhodil  oknem  na  zem,  kde 
dopadla mezi desítky jiných, a zařadil rychlost.
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* * *

Havers  vzhlédl  od  mikroskopu,  vytržený  ze  soustředění. 
Stojací hodiny v rohu laboratoře v jeho podzemní klinice 
začaly  odbíjet  celou,  aby  mu  připomněly,  že  je  čas  na 
večeři.  On  však  nechtěl  přerušit  práci.  Přiblížil  oči  k 
binokuláru, zvědavý, zda to, co předtím spatřil, nebylo jen 
mámení smyslů. Zoufalství mu ostatně zkreslilo objektivitu 
už tolikrát…

Ale tentokrát ne. Krvinky jsou skutečně živé.
Rozechvěle  vydechl.  Jeho  rasa  se  snad  přece  jen 

osvobodí. On se osvobodí.
Konečně uskladněná krev, která je životaschopná.
Kdykoli  pacienta  operoval  nebo  potřeboval  úspěšně 

vyřešit  jisté  porodní  a  poporodní  komplikace,  odjakživa 
měl  jako  lékař  svázané  ruce.  Transfuze  krve  mezi  upíry 
provedená  v  reálném  čase  je  sice  možná,  ale  protože 
příslušníci  jeho  rasy  jsou  rozptýlení  a  je  jich  málo,  je 
obtížné sehnat včas vhodného dárce.

O vytvoření krevní banky usiluje už po staletí. Potíž je v 
tom,  že  upíří  krev  je  silně  nestabilní,  a  tudíž  je  téměř 
nemožné  ji  konzervovat  mimo  organismus.  Jedním  z 
limitujících  faktorů  jejího  uchování  je  vzduch,  ta 
životodárná  neviditelná  záclona  halící  zemi.  K 
znehodnocení  vzorku  krve  stačí  jen  několik  molekul. 
Přesněji  jedna  či  dvě  už  způsobí  rozklad  plazmy,  takže 
červené a bílé krvinky jsou nuceny vegetovat samostatně. 
Což samozřejmě nedokážou.

Zpočátku tomu nerozuměl. Kyslík je přece součástí krve. 
Díky němu  má  po  odčerpání  z  plic  červenou  barvu.  Při 
studiu  zmíněného  rozporu  sice  objevil  fascinující 
skutečnosti  o  činnosti  plic  upírů,  ale  k  odhalení  záhady 
uskladnění krve se nepřiblížil ani o píď.

Zkusil  krev  bezprostředně  po  odběru  vpravit  do 
vzduchotěsné nádoby. Avšak i tohle zcela evidentní řešení 
selhalo. K rozkladu došlo tak jako tak, jen o něco pomaleji. 
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To svědčí  o tom, že stabilitu  krve ovlivňuje další  faktor, 
který je přirozenou součástí prostředí organismu a chybí v 
okamžiku, kdy krev opustí tělo. Pokusil se izolovat vzorky 
při vysoké i nízké teplotě. V roztoku soli nebo ve zředěné 
lidské plazmě.

Nespočet  opakovaných  pokusů  a  neúspěch  střídající 
neúspěch  mu  otrávily  mozek  rozčarováním  a  beznadějí. 
Zkoušel další  testy a odlišný přístup i prostředí.  Znovu a 
znovu. Pak projekt definitivně zavrhl. A nato na něm zase 
začal pracovat.

Ubíhaly roky. Plynula desetiletí.
Pak mu osobní tragédie poskytla hluboce intimní důvod 

problém konečně  vyřešit.  Poté,  co  mu  přede  dvěma  lety 
zemřela při porodu jeho shellan i prvorozené dítě, si umínil, 
že problém stůj co stůj vyřeší. Pustil se do práce a zahájil 
výzkum úplně od začátku.

Dohnala ho k tomu nutnost se krmit.
Obvykle se potřeboval napít jen jednou za šest měsíců, 

protože  má  víceméně  čistý  rodokmen.  Po  smrti  své 
milované Evangeline čekal až do poslední chvíle, než ulehl 
v  bolestech  způsobených  hladověním.  Když  konečně 
požádal o pomoc, příčil se mu fakt, že jeho touha po životě 
je tak silná, že se musí napít od jiné ženy. O nakrmení začal 
uvažovat až poté, co se utvrdil v přesvědčení, že to nebude 
totéž jako se svou  shellan.  Usoudil,  že je to jen formální 
záležitost nezbytná pro přežití a že tudíž nemůže pošpinit 
její památku.

Za  svou  praxi  pomohl  tolika  ženám,  že  nebylo  těžké 
najít  takovou,  která  se mu nabídla  dobrovolně.  Vybral  si 
kamarádku bez partnera a doufal, že před ní dokáže utajit 
svůj žal i ponížení.

Byl  to  příšerný  zážitek.  Potlačoval  svou  přirozenou 
potřebu tak  dlouho,  že  jakmile  ucítil  krev,  probudil  se  v 
něm dravec, jímž koneckonců je. Vrhl se na svou přítelkyni 
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jako divoká šelma a pil tak náruživě, že jí později musel 
ránu na zápěstí zašít. Chybělo málo, a byl by jí ukousl ruku.

Jeho impulzivní chování bylo v příkrém rozporu s tím, 
jak  sám  o  sobě  smýšlel.  Považoval  se  za  džentlmena, 
vzdělance  a  nezištného  ranhojiče.  Ušlechtilého  upířího 
muže, jenž není otrokem základních pudů své rasy.

S  tím  rozdílem,  že  si  na  nedostatek  potravy  nikdy 
nemohl stěžovat.

A  pak  k  vlastní  hrůze  shledal,  že  mu  krev  nezřízeně 
chutná. Že se opájí tím lahodným, teplým pramenem života, 
který mu proudí hrdlem, i báječnou silou, jež se krátce nato 
dostavila.

Zakoušel při tom čirou rozkoš. A chtěl víc. Z vlastního 
zahanbení se mu zvedl žaludek. Přísahal, že se z tepny jiné 
ženy už nikdy nenapije.

Svou  přísahu  dodržel,  přestože  nesmírně  zeslábl. 
Soustředění  při  studiu i  práci  ho stálo spoustu námahy a 
silné vůle. Vinou hladovění trpěl silnými křečemi žaludku. 
Jeho tělo, dychtící po výživě, kterou běžná strava nemohla 
nahradit, žilo na úkor vlastních zásob. Zhubl tak, že na něm 
oblečení viselo jako prázdný pytel a obličej měl vychrtlý a 
popelavě šedý. Jeho stav mu nicméně ukázal cestu. Řešení 
bylo  nasnadě.  Kdo  má  hlad,  potřebuje  nakrmit.  Stačil 
postup za nepřístupu vzduchu a k tomu dostatečné množství 
lidské krve – a životaschopné krvinky byly na světě.

Teď pod mikroskopem sledoval, jak upíří krevní buňky, 
ve  srovnání  s  lidskými  větší  a  nepravidelně  tvarované, 
pomalu  konzumují  dodanou  potravu.  Počet  lidských 
krvinek  ve  vzorku  postupně  klesal,  a  až  nezůstane  ani 
jedna,  vsadil  by  se  o  cokoli,  že  upíří  složka  bude  mít 
stejnou vitalitu, jakou měla předtím.

Zbývá provést klinickou studii.  Odebere půl  litru  krve 
nějaké upíří ženě, smíchají s potřebným množstvím lidské 
krve a pak podstoupí transfuzi.
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Bude-li výsledek uspokojivý, zahájí projekt dárcovství a 
uskladnění  krve.  Pacienti  budou  zachráněni.  A  ti,  co  se 
zřeknou  intimního  rázu  krmení,  povedou  klidný  a 
bezstarostný život.

Havers vzhlédl od mikroskopu a najednou si uvědomil, 
že  pozoroval  krvinky  bezmála  dvacet  minut.  Na  stole  v 
jídelně o patro výš už má určitě přichystaný jediný chod své 
večeře, listový salát se zálivkou.

Svlékl bílý plášť a při průchodu klinikou se zastavil na 
kus  řeči  s  ošetřujícím  personálem  a  několika  pacienty. 
Zdravotnické  zařízení,  vybudované  hluboko  pod  jeho 
sídlem, zaujímá rozlohu téměř šesti set čtverečních metrů. 
Jsou v něm tři operační sály,  pokoje pro rekonvalescenty, 
několik ordinací,  laboratoř,  Haversova kancelář a čekárna 
se  samostatným přístupem z  ulice.  Ročně  vyšetří  zhruba 
tisíc  pacientů,  asistuje  při  porodech  v  domácích 
podmínkách a věnuje se traumatologii. Ale jak klesala upíří 
populace, ubývala mu práce.

Na  rozdíl  od  lidí  mají  upíři  celou  řadu  obrovských 
výhod. Jejich organismus rychle regeneruje a nehrozí jim 
běžné  civilizační  nemoci  jako  rakovina,  cukrovka  nebo 
virus HIV. Ale běda, když některého příslušníka rasy potká 
nehoda v pravé poledne. Nikdo mu nepomůže. Upíři rovněž 
umírají během proměny nebo krátce po ní. Dalším tvrdým 
oříškem  je  plodnost.  Pokud  žena  otěhotní,  často  porod 
nepřežije,  a  to  buď vinou velké  ztráty krve nebo prudké 
preeklampsie  čili  křečového  stadia  s  následným 
bezvědomím. Běžným jevem jsou již mrtvá novorozeňata a 
dětská úmrtnost  je rovněž vysoká.  Nemocným,  zraněným 
nebo umírajícím není lidský doktor nic platný, ačkoli oba 
druhy  mají  velmi  podobnou  anatomii.  Kdyby  normální 
lékař nařídil provést u upíra kompletní krevní obraz, objevil 
by všemožné anomálie, které by ho vedly k domněnce, že 
má materiál  pro místní  odborný lékařský časopis.  Ovšem 
takové popularitě je lepší se vyhnout.
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Bohužel  se  čas  od  času  stane,  že  pacient  skončí  v 
nemocnici  pro  lidi,  což  po  zavedení  pohotovostních 
telefonních čísel a bleskové ambulantní služby představuje 
nemalý  problém.  Je-li  upír  raněný  tak  vážně,  že  ztratí 
vědomí  daleko  od  domova,  hrozí  mu  nebezpečí,  že  ho 
sanitka rovnou dopraví na pohotovost. A dostat  ho odtud 
přes odpor lékařů je vždycky velmi obtížné.

Havers  není  namyšlený,  nicméně  ví,  že  je  nejlepším 
doktorem, jakého rasa má. Lékařskou fakultu na Harvardu 
absolvoval  dvakrát,  poprvé koncem devatenáctého století, 
podruhé po roce 1980. V obou případech uvedl v přihlášce, 
že je těžký invalida,  aby rektorát  svolil  k individuálnímu 
studijnímu  plánu.  Přednášek  se  neúčastnil,  protože 
probíhaly zpravidla přes den, ale jeho dog genové  si směli 
dělat  poznámky  a  odevzdávali  jím  vypracované  úkoly. 
Havers prostudoval všechna skripta a učebnice, dopisoval si 
s  profesory,  a  dokonce  navštěvoval  semináře  a  cvičení, 
které se konaly večer.

Rád se učil a škola mu přirostla k srdci.
Když  vstoupil  do  domu,  nepřekvapilo  ho,  že  Marissa 

nepřišla do jídelny,  přestože se jídlo podává pravidelně o 
jedné po půlnoci.

Vydal se tedy za ní, do její ložnice.
„Marisso?“ zavolal a krátce zaklepal. „Jídlo je na stole.“
Pootevřel dveře a nakoukl do ložnice. Škvírou se dovnitř 

prodralo světlo z chodby a prořízlo tmu. Závěsy na oknech 
byly dosud zatažené a všechny lampy zhasnuté.

„Marisso, drahoušku?“
„Nemám hlad.“
Havers  vešel  do místnosti.  Rozeznal  postel  s  nebesy i 

zvlněnou  přikrývku,  kterou  měla  přetaženou  přes  své 
drobné tělo.

„Včera jsi nesvačila. A večeři jsi taky vynechala.“
„Najím se později.“
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Zavřel oči.  Dospěl k závěru,  že včera v noci nakrmila 
Wratha. Po každém setkání se svým druhem vyhledává jeho 
sestra několik dní samotu.

Pomyslel na živé krvinky v laboratoři.
Ten válečník je sice rozeným králem jejich rasy a má 

nejčistší krev ze všech, ale jinak je to ničema. Podle všeho 
je mu úplně lhostejné, jak Marisse ubližuje. Nebo si možná 
ani neuvědomuje, jak hluboce se jí jeho krutost dotýká.

Nedokázal rozhodnout, co je větší zločin.
„Udělal jsem důležitý pokrok ve výzkumu,“ oznámil jí, 

přistoupil  k  posteli  a  posadil  se  na matraci.  „Osvobodím 
tě.“

„Od čeho?“
„Od toho… vraha.“
„Tak o něm nemluv.“
Zaťal zuby. „Marisso –“
„Já od něho nechci osvobodit.“
„Jak to můžeš říct? Neprojevuje ti sebemenší úctu. Příčí 

se mi představa, jak se ten primitiv od tebe krmí v nějaké 
špinavé uličce –“

„Jsme u Daria. Má tam svůj vlastní pokoj.“
Pomyšlení, že je vydaná na pospas i jiným válečníkům, 

ho rozhodně nepotěšilo. Ze všech jde strach a pár z nich je 
vyloženě děsivých.

Věděl,  že Bratrstvo černé dýky je nezbytným zlem na 
obranu  rasy  a  že  by  jeho  členům  měl  být  vděčný  za 
ochranu. Ale jejich existence v něm vzbuzuje jenom hrůzu. 
Jako by nestačilo, že svět je plný nebezpečí a nepřátelé rasy 
nabývají na síle. Ještě ke všemu se po něm potlouká tahle 
chladnokrevná tlupa.

„Víš, že to není tvoje povinnost…“
Marissa se k němu otočila zády. „Nech mě být.“
Havers  opřel  ruce  o  kolena  a  namáhavě  se  zvedl  z 

postele. Už si ani nevzpomíná, jak Marissa vypadala, než 
začala  sloužit  jejich  strašlivému  králi.  Vybavují  se  mu 
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jenom útržky a rozostřené obrazy, nicméně se obává, že tu 
veselou  a  usměvavou  mladou  ženu  navždy  pohřbila 
minulost.

A co z ní zbylo? Zamlklý stín, který bloudí po domě a 
souží se kvůli muži, který se k ní chová jako ke zvířeti.

„Doufám, že si to s tou svačinou rozmyslíš,“ řekl Havers 
mírně.  „Potěšilo  by  mě,  kdybych  se  mohl  najíst  v  tvé 
společnosti.“

Tiše  za  sebou  zavřel  dveře  a  sešel  po  zdobném, 
vyřezávaném schodišti. Jídelní stůl byl prostřený tak, jak to 
má  rád,  s  kompletní  sadou  porcelánu,  skla  i  stříbrných 
příborů.  Usedl  do  čela  naleštěného  stolu  a  jedna  z  jeho 
služebných mu nalila víno.

Při pohledu na svěží listy hlávkového salátu se přiměl k 
úsměvu. „Ten salát vypadá báječně, Karolyn.“

Karolyn sklopila hlavu, oči rozzářené pochvalou. „Byla 
jsem pro něj  na trhu.  Tam je zelenina vždycky čerstvá a 
kvalitní.“

„Vážím si  tvého úsilí.“  Když  služebná odešla,  Havers 
nabodl kus listu na vidličku.

Myslel na svou sestru, schoulenou v posteli.
Je  felčar  od  přírody  i  povoláním.  Obětoval  celý  svůj 

život,  aby  mohl  sloužit  ostatním.  Ale  jestli  bude  Wrath 
někdy tak těžce zraněný, že vyhledá jeho pomoc,  bude v 
pokušení nechat toho netvora vykrvácet.

Nebo  ho  vyřídí  jediným  řezem  skalpelu  přímo  na 
operačním stole.
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Kapitola desátá

eth se jen pomalu vzpamatovávala  z obluzení.  Měla 
pocit,  jako by se vynořila  na hladinu po bezchybně 

provedeném skoku střemhlav. Když setřásla z víček spánek, 
cítila, jak ji celé tělo příjemně brní.

B
Něco má na čele.
Prudce otevřela oči. Po hřbetě nosu jí přejížděly dlouhé 

mužské prsty. Pohladily jí tvář a sklouzly na bradu.
Z  kuchyně  proudilo  do  místnosti  dostatek  světla,  aby 

nejasně rozeznala muže ležícího vedle sebe.
S vážným zaujetím prozkoumával její obličej. Oči měl 

zavřené, čelo zvlněné v zadumání, ušlechtilé rysy zjihlé a 
uvolněné. Ležel na boku a rozložitými rameny jí bránil ve 
výhledu na prosklené dveře.

Je obrovský. Jako hora, pomyslela si omámeně.
Nadloktí  má  stejně  silné  jako  její  stehno.  Břicho 

vypracované a pevné, jako by ho měl vyztužené kovovými 
destičkami;  nohy  silné  a  šlachovité;  pohlavní  orgány 
mohutné a výstavní – zkrátka jako všechno ostatní.

Když  se  nad  ni  poprvé  sklonil  úplně  nahý  a  měla 
možnost  se  ho  dotknout,  byla  šokovaná.  Na  trupu,  na 
pažích  ani  na  nohou  nemá  jediný  chloupek.  Všude  jen 
hladkou kůži. A pod ní svaly jako ocelová lana.

Vrtalo jí hlavou, proč se všude holí, dokonce i v klíně. 
Možná provozuje nějaký druh kulturistiky…

Přesto je záhada, proč se tak úzkostlivě depiluje od hlavy 
po paty.

Vzpomínky na to, co se mezi  nimi odehrálo,  měla jen 
mlhavé. Nedokázala si vybavit, jak se dostal k ní do bytu 
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ani co jí říkal. Zato všechno, co spolu dělali ve vodorovné 
poloze, se jí otisklo do paměti zcela zřetelně.

A není divu. Vždyť se postaral o její první orgasmus.
Jeho konečky prstů opsaly linii její brady a doputovaly k 

ústům. Palcem jí zlehka přejel přes spodní ret.
„Jsi  krásná,“  zašeptal.  Díky  nepatrnému  přízvuku 

převaloval r po jazyku, takže to znělo, jako by předl.
To dá  rozum,  napadlo  ji.  Když  se  jí  dotýká,  cítí  se 

krásně.
Sklonil se k ní a políbil ji na ústa, ale nic od ní nečekal. 

Nebyla to žádost. Spíše projev díků.
Někde  v  místnosti  začal  vyzvánět  mobilní  telefon. 

Naštěstí ne ten její.
Pohnul  se  tak  bleskurychle,  až  nadskočila.  V  jednom 

okamžiku  ležel  vedle  ní  a  vzápětí  stál  nad  svou  bundou 
pohozenou na zemi. Odklopil kryt telefonu.

„Co je?“ Hlas, který jí řekl, že je krásná, byl ten tam. 
Teď zněl jako zavrčení.

Omotala si tělo prostěradlem.
„Sejdeme se u D. Jsem tam za deset minut.“
Ukončil hovor, vložil mobil do kapsy bundy a zvedl z 

podlahy kožené kalhoty. Hrozba oblékání ji přenesla zpátky 
do reality.

Je  možné,  že  si  užívala  sex  –  neuvěřitelně  skvělý, 
fantastický sex – s úplně cizím chlapem?

„Jak se jmenuješ?“ zeptala se.
Než si vytáhl kalhoty přes stehna, naskytl se jí bohulibý 

pohled na jeho svalnaté hýždě.
„Wrath.“ Přistoupil k nočnímu stolku a sáhl pro brýle. 

Když se posadil vedle ní na futon, měl je nasazené na očích. 
„Musím odejít.  Možná se už dneska v noci nevrátím, ale 
pokusím se přijít.“

Nechce,  aby  odešel.  Líbí  se  jí,  když  se  s  ním dělí  o 
matraci, a ani trochu jí nevadí, že zabírá tolik místa.
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Zvedla ruku, ale pak ji zase spustila. Nepřála si, aby to 
vypadalo, že se ho nemůže nabažit.

„Ne,  dotkni  se  mě,“  řekl  a  naklonil  se  k  ní,  aby  se 
nemusela natahovat daleko.

Položila mu dlaň na hruď. Jeho pokožka hřála, srdce pod 
její rukou pravidelně tlouklo. Všimla si, že vlevo na prsou 
má oválnou jizvu.

„Na něco se tě přece jen musím zeptat,  Wrathe.“ Jeho 
jméno vyslovila se zalíbením, i když zní tak podivně. „Co 
tady vlastně děláš?“

Pousmál se, jako by ho její podezření pobavilo. „Jsem 
tady proto, abych na tebe dohlížel, Elizabeth.“

Zatím se mu to daří.
„Beth. Říkej mi Beth.“
Nachýlil hlavu k rameni. „Beth.“
Vstal  a sáhl  pro košili.  Přejel  rukou po látce,  jako by 

hledal knoflíky.
Žádné tam nejsou,  pomyslela  si.  Všechny se válejí  na 

podlaze.
„Máš tady někde odpadkový koš?“ zeptal se, jako by si 

uvědomil totéž, co ona.
„Tamhle, v rohu.“
„Kde?“
Zvedla se, a aniž pustila prostěradlo, vzala mu košili z 

ruky. Zaváhala. Není škoda ji vyhodit?
Když se na něj zase podívala, měl na holém těle černé 

pouzdro. Vprostřed hrudi se mu křížily dvě dýky obrácené 
rukojetí dolů.

Pohled na zbraně ji kupodivu uklidňoval. Fakt, že jeho 
vzezření  i  styl  oblékání  mají  logické vysvětlení,  přijala  s 
úlevou.

„Byl to Butch?“
„Butch?“
„Ten, kdo tě sem poslal.“
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Oblékl  si  bundu. Rázem měl  ramena ještě  rozložitější. 
Kožený materiál  byl  o  odstín  tmavší  než  jeho vlasy.  Na 
jedné klopě spatřila složitou výšivku černou nití.

„Znáš toho muže, který tě včera v noci napadl?“ zeptal 
se.

„Ne.“ Objala se pažemi.
„Chovali se k tobě policajti slušně?“
„Vždycky se ke mně chovají slušně.“
„Prozradili ti, jak se jmenuje?“
Přikývla. „Nechtěla jsem tomu věřit. Když mi to Butch 

řekl, myslela jsem, že si dělá legraci. Jméno Billy Riddle se 
hodí spíš k postavičce ze Sezamové ulice než k násilníkovi. 
Ale pár vroubků už má. Párkrát –“

Zarazila  se.  Ve  Wrathově  obličeji  se  objevil  tak 
zlověstný výraz, že bezděčně couvla.

Butch  se  prý  při  výslechu  s  vykutálenými  ptáčky 
nemaže, pomyslela si, ale tenhle maník by jim nejspíš ani 
nedal příležitost promluvit.

Po chvíli se mu výraz z tváře vytratil, jako by své pocity 
potlačil,  protože  si  uvědomil,  že  ji  děsí.  Zamířil  ke 
koupelně a otevřel dveře. Dráp mu skočil do náruče a začal 
hlasitě rytmicky příst.

Akorát že ten zvuk nevydával Bethin kocour.
Hluboké hrdelní vibrování vycházelo z muže, který zvíře 

choval  v  náruči.  Dráp  blaženě  vychutnával  vítanou 
pozornost a otíral si hlavu o širokou dlaň, která ho hladila.

„Dám ti číslo na svůj mobil, Beth. Kdybys měla pocit, že 
tě někdo ohrožuje, zavolej mi.“ Postavil kocoura na zem a 
odříkal řadu čísel. Přiměl ji, aby je opakovala, dokud si je 
spolehlivě nezapamatovala. „Kdybychom se dneska v noci 
už neviděli, chci, abys zítra dopoledne přišla do domu číslo 
osm  set  šestnáct  na  Wallaceově  třídě.  Tam  ti  všechno 
vysvětlím.“

Pak se na ni dlouze zadíval.
„Pojď sem,“ vyzval ji.
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Její  tělo  poslechlo  dřív,  než  mozek  obdržel  povel  k 
pohybu.

Když stanula před ním, jednou paží ji objal kolem pasu a 
přitáhl ji k sobě. Hladově přisál ústa na její rty a volnou 
ruku jí zabořil  do vlasů. Přes kožené kalhoty cítila,  že je 
připravený se s ní znovu pomilovat.

A ona byla připravená ho přijmout.
Když  zvedl  hlavu,  pomalu  jí  přejel  rukou  přes  klíční 

kost. „Tohle jsem původně neměl v plánu.“
„Wrath je tvoje křestní jméno, nebo příjmení?“
„Obojí.“ Políbil ji ze strany na krk a chvíli jí něžně sál 

hebkou  pokožku.  Zaklonila  hlavu  a  opájela  se  pocitem, 
který v ní vyvolával jeho jazyk, putující po hrdlu. „Beth?“

„Hmm?“
„Billyho Riddlea pusť z hlavy. Dostane, co mu patří.“
Naposledy ji políbil a pak vyšel posuvnými dveřmi na 

dvorek.
Rukou se dotkla místa na hrdle, kde ji laskal jazykem. 

Kůže ji příjemně brněla.
Vrhla  se  k  oknu  a  vytáhla  roletu,  ale  po  nočním 

návštěvníkovi jako by se slehla zem.

Wrath se zhmotnil v Dariově přijímacím pokoji.
Nečekal, že jeho návštěva vezme takový obrat. Vzniklá 

komplikace situaci rozhodně neulehčí.
Beth je Dariova dcera. Co nevidět se jí celý svět obrátí 

vzhůru nohama. Kromě toho se předešlý večer stala obětí 
sexuálního útoku.

Kdyby byl džentlmen, ani by se jí nedotkl.
Ale kdy naposledy se řídil ušlechtilými zásadami svých 

vznešených předků?
V  tu  chvíli  se  před  ním  objevil  Rhage.  Přes  kožené 

oblečení  měl  dlouhý  černý  plášť,  který  úchvatně 
kontrastoval  s  jeho  plavovlasou  hlavou.  Je  všeobecně 
známo,  že  Rhage,  přezdívaný  Hollywood,  nemilosrdně 
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využívá svého vzhledu při dobývání opačného pohlaví a že 
po  nočním  boji  se  nejlépe  uvolní  ve  společnosti  ženy. 
Příležitostně více žen.

Být sex jídlo, byl by Rhage chorobně obézní.
Za zmínku však nestojí jenom jeho tvář. Tenhle válečník 

je  nejlepší  rváč,  jakého  Bratrstvo  má:  nejsilnější, 
nejrychlejší, nejjistější. Vzhledem k přemíře fyzické síly se 
bezduchým  nejraději postaví jen s holýma rukama a dýky 
použije  až  v  závěru.  To  zaručuje,  že  mu  souboj  přinese 
aspoň nějaké uspokojení.  Kdyby se vyzbrojil,  bylo  by za 
pár vteřin po všem.

Hollywood je jediný bratr, o kterém mladí upíři nadšeně 
hovoří, obdivují ho a touží být jako on. Avšak členové jeho 
fanklubu vidí jen vzhled a bezchybné pohyby.

Netuší, že Rhage je prokletý. Doslova. Bezprostředně po 
proměně  se  dostal  do  hodně  nepříjemné  šlamastyky  a 
Stvořitelka, tajemná přírodní síla, která dohlíží na upíry ve 
Stínu, mu za to uložila exemplární trest: dvě stě let terapie 
odporu, která nastoupí pokaždé, když Rhageovo rozrušení 
překročí únosnou mez.

Wrath s ním upřímně cítí.
„Tak jakpak se dneska v noci máme?“ zajímal se Rhage.
Wrath  na  chvíli  zavřel  oči.  Vybavil  se  mu  pohled  na 

Bethino tělo prohnuté v zádech, který se mu nabídl, když 
zvedl  hlavu  od  jejího  klína.  Při  představě,  jak  ji  znovu 
ochutnává,  sevřel  ruce  v  pěst  tak  křečovitě,  až  mu 
zapraskaly klouby.

Mám hlad, pomyslel si. Ale nahlas řekl: „Už se nemůžu 
dočkat.“

„Moment…“ Rhage se zarazil. „Co je to?“
„Co je co?“
„Ten tvůj kukuč. A kde máš proboha košili?“
„Zmlkni.“
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„No  tohle…  To  mě  podrž.“  Rhage  se  rozesmál. 
„Koukám,  že  jsi  narazil  na  nějakou  nažhavenou  šlapku, 
co?“

Beth není šlapka. Ani náhodou. A navíc je to Dariova 
dcera.

„Zavři klapačku, Rhagei. Na tohle nemám náladu.“
„Vždyť  víš,  že já mám nejmíň co říkat.  Ale nedá mi, 

abych  se  nezeptal.  Byla  dobrá?  Protože  nevypadáš  v 
pohodě, kamaráde. Možná bych ji mohl naučit pár triků a 
pak tě na ni vypustit znova –“

Wrath  bleskurychle  přirazil  Rhagea  ke  stěně  a  málem 
přitom  nabral  zrcadlo.  „Koukej  sakra  držet  hubu,  nebo 
budeš  o  dvacet  centimetrů  kratší.  Je  to  na  tobě, 
Hollywoode.“

Věděl, že Rhage jen špičkuje, ale jako by byl zážitek s 
Beth  něčím  posvátný.  S  Rhageovými  sexuálními 
eskapádami neměl nic společného.

Ale možná si to bere příliš osobně a chová se nezvykle 
majetnicky.

„Tak  co?  Už v  tom máš  jasno?“  procedil  skrz  zaťaté 
zuby.

„Jdu ti na ruku, brácho.“ Rhage se zakřenil. V pohledné 
tváři  se  mu  krátce  zaleskly  bělostné  špičáky.  „Jen  klid. 
Nevím,  proč  tě  to  tak  vytočilo.  Vím,  že  ženský  ti  jsou 
normálně  ukradený,  a  jen  jsem  chtěl  vědět,  jestli  sis  to 
užil.“

Wrath ho pustil.
„Ale stejně… Přece nemohla být tak –“
Wrath tasil dýku a zabodl ji do zdi těsně vedle Rhageovy 

hlavy.  Zvuk  oceli  pronikající  omítkou  mu  kdovíproč 
zalahodil.

„Přestaň mě laskavě zpovídat. Je to jasný?“
Bratr pomalu přikývl. Čepel dýky mu dosud vibrovala u 

ucha. „Jasný. Už se o tom ani slovem nezmíním.“
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Napětí porušil Tohrmentův hlas. „Copak, copak? Že by 
si Rhage už zase pustil pusu na špacír?“

Wrath ještě chvíli počkal, aby se ujistil, že si Hollywood 
vzal jeho slova k srdci. Pak vytrhl nůž ze zdi a ustoupil. 
Čekání na ostatní bratry si krátil bezcílným přecházením po 
místnosti.

Když se dostavil Vishous, vzal si ho stranou. „Chci tě 
požádat o laskavost.“

„Mluv.“
„Bily Riddle. Člověk. Mrkni se mi na něj do počítače. 

Potřebuju zjistit, kde bydlí.“
V si pohladil bradku. „Je odtud?“
„Myslím, že ano.“
„Jako by se stalo, můj pane.“
Jakmile byli v plném počtu, a dokonce i Zsadist je poctil 

včasným příchodem, Wrath se ujal slova.
„Co jsi zjistil ze Straussova mobilu, V?“
Vishous si sundal kšiltovku s logem Red Sox, prohrábl si 

vlasy a zase si  čapku nasadil.  „Ten mládenec vyhledával 
společnost  svalovců,  militantních  vypatlanců  a  fanoušků 
Jackieho Chána. Často telefonoval do Goldovy posilovny, 
do  paintballové  haly  a  do  dvou  výcvikových  středisek 
bojového umění. A miloval auťáky.  V adresáři měl jeden 
prodejní servis.“

„Nějaké osobní kontakty?“
„Jen pár.  Jedna pevná linka,  kterou  přede  dvěma dny 

odpojili. Ostatní na mobilní telefony. Čísla nejsou místní a 
nic bližšího se mi nepodařilo zjistit. Na všechna čísla jsem 
volal,  ale nikdo hovor nepřijal.“ Uchechtl se. „Nebude to 
tím, že se jim na displeji objevilo moje číslo?“

„Vyčenichal jsi ještě něco zajímavého?“
„Běžné  škraloupy  mladistvých  provinilců.  Sklon  k 

násilnostem. Typický profil bezduchého.“
„Co jeho byt?“ Wrath se zadíval na dvojčata.
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Phury  střelil  pohledem  po  Zsadistovi  a  odpověděl  za 
oba:  „Třípokojový  byt  za  řekou.  Bydlel  sám.  Moc  toho 
doma  neměl.  Pod  postelí  pár  pistolí.  Stříbrná  munice. 
Neprůstřelná vesta. Sbírka pornočasopisů, které mu už jaksi 
byly k ničemu.“

„Máš jeho hrnek?“
„Jo. U sebe doma. V noci ho odnesu do Krypty.“
„Dobrá.“  Wrath  pohledem přelétl  shromážděné  bratry. 

„A teď  k  věci.  Rozdělíme  se.  Potřebujeme  se  dostat  do 
jmenovaných  budov.  Hledáme  jejich  místní  operační 
středisko.“

Určil  dvojice  a  sám  se  dal  do  party  s  Vishousem. 
Dvojčata  vyslal  do  Goldovy  posilovny  a  do  haly  na 
paintball. On a Vishous prohledají autoopravnu. Doufal, že 
budou  mít  štěstí.  Protože  kdyby  někdo  chtěl  připevnit 
bombu  na  podvozek  auta,  hodil  by  se  mu  hydraulický 
hever.

Než  odešli,  přitočil  se  k  němu  Hollywood,  ve  tváři 
nezvykle vážný výraz.

„Wrathe,  víš, že se někdy chovám jako idiot,“ spustil. 
„Nechtěl jsem se tě dotknout. Víckrát se to nestane.“

Wrath se usmál. S Rhagem je zkrátka potíž. Často jedná 
příliš impulzivně. Což vysvětluje jak proříznutou pusu, tak 
závislost na sexu.

A když  se  přestane  ovládat,  je  to  ještě  horší.  Dočista 
zapomene na prokletí a probudí se v něm zvíře. Doslova.

„Myslím to vážně, kamaráde,“ dodal upír kajícně.
Wrath poplácal bratra po rameni. I když Rhage má své 

mouchy, je na něj spolehnutí. „Odpuštěno, zapomenuto.“
„Kdybych se náhodou zase někdy neudržel, nešetři mě.“
„Nebudu. Spolehni se.“

Pan X objevil v centru úzký průchod. Byl neosvětlený, na 
obou  koncích  ústil  na  hlavní  komunikaci  a  jeho  vstup 
částečně  blokoval  popelářský  vůz.  Zaparkoval  minivan  v 
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jeho stínu, hodil si Bublaninu přes rameno a poodešel s ní 
zhruba dvacet  metrů od auta,  hlouběji  do uličky.  Jak mu 
nadskakovala na zádech, tlumeně úpěla, jako by si nepřála, 
aby ji z rauše vyrušoval jakýkoli pohyb.

Složil  ji  na  zem.  Když  jí  prořízl  hrdlo,  nebránila  se. 
Chvíli  se  díval,  jak  z  rány  vytéká  lesklá  krev;  v  přítmí 
vypadala  jako motorový  olej.  Natáhl  ruku a  smočil  v  ní 
špičku prstu. Citlivým nosem zachytil hned několik chorob. 
Jestlipak ta coura věděla, že má pokročilou žloutenku typu 
C? Tím, že ji ušetřil nepříjemné, pomalé smrti, jí nakonec 
prokázal obrovskou službu.

A ne že by ho trápily výčitky,  kdyby byla zdravá jako 
řípa.

Otřel  ukazovák  do  lemu  její  sukně  a  přemístil  se  k 
hromadě odpadků. Stará matrace byla přesně to, co hledal. 
Šikmo ji opřel o cihlovou zeď a schoval se za ni, aniž si 
připouštěl její upocený, zatuchlý puch. Připravil si uspávací 
pistoli a čekal. Vycházel z toho, že čerstvá krev přitahuje 
řadové upíry jako mršina hyeny.

A  skutečně.  Zanedlouho  se  v  ústí  uličky  objevila 
postava. Muž se rozhlédl napravo i nalevo a dal se do klusu. 
Pan X věděl, že se k němu blíží kýžená kořist. Mrtvola je 
bezpečně ukrytá ve tmě a neexistuje nic, čím by přilákala 
pozornost,  s  výjimkou  slabého  pachu  krve,  který  ovšem 
lidský čich nemůže zachytit.

Mladý  upír  se  zřejmě  nemohl  dočkat,  až  se  napije, 
protože hodil  ostražitost  za hlavu a vrhl se na Bublaninu 
jako zbavený smyslů.  Byl  tak  soustředěný na krmení,  že 
když z pistole vylétla s tlumeným cvaknutím první šipka a 
zasáhla ho do ramene, jaksepatří ho to zaskočilo. Instinkt 
mu velel bránit především zdroj obživy, a tak odtáhl tělo za 
kupu zprohýbaných popelnic.

Když ho trefila další šipka, otočil se a vyskočil. Zrak mu 
okamžitě padl na matraci.
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Pan X zpozorněl, ale upírův útok poháněla spíše zuřivost 
než rozvaha. Jeho nekoordinované pohyby svědčily o tom, 
že  proměnu  absolvoval  nedávno  a  teprve  se  učí  ovládat 
končetiny.

Nezadržely  ho  ani  další  dvě  šipky.  Demosedan,  silný 
uspávací prostředek, na něj očividně nestačil. Pan X se mu 
proti své vůli musel postavit a krátký střet ukončil rázným 
kopancem do hlavy.  Upír  zavyl  bolestí  a  poroučel  se  na 
zaprášený asfalt.

Hluk si však vynutil pozornost.
Naštěstí  zaujal  jenom dva  bezduché,  nikoli  zvědavého 

člověka,  nebo  nedej  bože  policistu.  Bezduší  stanuli  na 
začátku  uličky  a  po  rychlé  poradě  do  ní  vešli,  aby 
prozkoumali, co se děje.

Pan  X  v  duchu  zaklel.  Nestojí  o  to,  aby  se  kdokoli 
dověděl,  co  provádí,  natož  že  má  s  tou  mrtvolou  něco 
společného. Svou strategii shromažďování informací musí 
nejprve  dokonale  vypilovat,  než  s  ní  seznámí  ostatní 
bezduché a pověří je konkrétními úkoly. Koneckonců žádný 
vůdce by neměl své podřízené nutit do něčeho, co předtím 
sám nevyzkoušel a co se neosvědčilo.

Kromě toho jsou ve hře i  jeho vlastní sobecké zájmy. 
Nelze  předem  odhadnout,  který  ze  zabijáků  ho  může 
podrazit a přijde za Omegou buď s tím, že to byl původně 
jeho  nápad,  anebo  si  postěžuje  na  úvodní  neúspěchy 
nedávno jmenovaného vůdce.  Protože Omega na neotřelé 
nápady i nové strategie slyší.

Ale  mnohem  závažnější  je  fakt,  že  „vyhazov“  řeší 
bezodkladně  a  poněkud  nevybíravým,  přesněji  děsivým 
způsobem. Jak ostatně před třemi dny zjistil na vlastní kůži 
předchůdce pana X.

Honem vytahal šipky z těla sténajícího mladého upíra, 
který dosud bezmocně ležel na zemi. Nejraději by ho zabil, 
ale na to nemá čas. Rozběhl se uličkou těsně podél zdi a 
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naskočil  do  minivanu.  Světla  rozsvítil  až  potom,  co  se 
bezpečně zařadil do kolony aut na hlavní třídě.
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Kapitola jedenáctá

dyž  se  rozřinčel  budík,  Beth  ho  okamžitě  vypnula. 
Hučení  v  hlavě  úplně  stačí.  Je  vzhůru  už  nejmíň 

hodinu  a  má  pocit,  že  jí  uvnitř  lebky krouží  sekačka  na 
trávu. S prvním svítáním začínal blednout i žhavý zážitek z 
uplynulé  noci  a  jí  nezbývalo  než  se  vypořádat  se  svými 
činy.

K

Když si plně uvědomila možné následky nechráněného 
sexu s neznámým mužem, už nedokázala usnout.

Na  co  při  tom  myslela?  Tohle  v  životě  neudělala. 
Vždycky se  chránila.  Naštěstí  neustále  polyká  tablety  na 
úpravu  své  rozmarné  menstruace,  takže  by  neměla 
otěhotnět, ale co to ostatní? Zvedl se jí žaludek.

Až  toho  fešáka  uvidí  příště,  vyzpovídá  ho  a  bude  se 
modlit, aby jí poskytl odpověď, kterou chce slyšet. A aby 
nelhal.

Kdyby se s muži stýkala častěji, nejspíš by měla po ruce 
kondom. Ale kdy se naposledy s někým vyspala? To už je 
hodně  dávno.  Nemluvě  o  tom,  že  ty  prezervativy  v 
koupelně jsou stejně dávno zpuchřelé.

Ovšem spíše než morální zábrany má dlouhou přestávku 
v  jejím  sexuálním  životě  na  svědomí  nedostatek  zájmu. 
Muži zkrátka nestojí na žebříčku jejích priorit tak vysoko. 
Jsou  někde  v  závěsu  za  čištěním  zubů  a  pravidelnými 
technickými prohlídkami auta. A auto už dávno nemá.

Často zvažuje, jestli je s ní všechno v pořádku, zejména 
když na ulici potká nějaký zamilovaný pár. Většina jejích 
vrstevnic randí bez zábran a s cílem ulovit protějšek vhodný 
pro manželství. Ale to není nic pro ni. Upřímně řečeno po 
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chlapech příliš netouží a v jednom období se už dokonce 
smířila  s  tím,  že  je  lesbička.  Až  na  to,  že  ji  ženské 
nepřitahují.

Uplynulá noc ji zbavila veškerých pochybností a udělala 
ve věci jednou provždy jasno.

Protáhla  se  a  ve  stehnech  ucítila  příjemnou  ztuhlost. 
Zavřela oči. A znovu si představila, jak ji jeho penis naplnil 
až po okraj. Jak se jeho tělo po posledním mocném nárazu 
napnulo, jak ji pak sevřel v náručí a přitiskl k sobě, jak…

Bezděčně se prohnula.  Živé představy způsobily,  že jí 
samou touhou začalo tepat v klíně. Ozvěna orgasmu byla 
tak silná, že si musela skousnout ret, aby nezasténala.

Zdráhavě  se vytáhla  na  nohy a  zamířila  do koupelny. 
Když  v  odpadkovém koši  uviděla  košili,  kterou  ze  sebe 
strhl, sklonila se pro ni a zabořila do ní nos. Černá látka 
voněla jako on.

Tepání v rozkroku zesílilo.
A odkud se zná s Butchem?
Je taky policajt? Předtím se s ním nikde nesetkala, ale 

koneckonců spoustu poldů nezná osobně.
Možná je z mravnostního. Určitě. Anebo vede speciální 

jednotku. Protože je to typ chlapa, co vyhledává maléry a 
vychází z nich jako vítěz a se skalpy nepřátel na opasku.

Složila  košili  a  dala  si  ji  pod polštář  jako puberťačka 
fotku zbožňované hudební skupiny. Vtom si všimla, že na 
podlaze  leží  podprsenka,  kterou  jí  svlékl.  Vpředu  je 
přestřižená…  nebo  rozříznutá,  jako  by  proužek  mezi 
košíčky přeťalo něco ostrého.

Zvláštní…
Rychle se osprchovala, zhltla dvě ovesné sušenky a hrst 

snídaňových cereálií, které zapila pomerančovou šťávou, a 
vydala se pěšky do redakce. Půl hodiny jen tak seděla ve 
své kóji a zírala na spořič obrazovky, když vtom zazvonil 
telefon. Byl to José.

„Měli jsme další rušnou noc,“ hlásil.
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„Zase bomba?“
„Kdepak. Mrtvola. U křižovatky Třetí ulice a Obchodní 

třídy našli podříznutou prostitutku. Když přijdeš na stanici, 
můžeš si prohlídnout fotky a přečíst hlášení.  Samozřejmě 
neoficiálně.“

Dvě minuty po ukončení rozhovoru s Josém už rázovala 
po ulici,  rozhodnutá,  že nejdřív zajde na policii  a pak se 
zastaví na té adrese na Wallaceově třídě.

Nedokázala  předstírat,  že  netouží  znovu  vidět  svého 
půlnočního návštěvníka.

Po  bezmračné  červencové  obloze  stoupalo  dopolední 
slunce a zářilo jako obří vyleštěná zlatá mince. Beth sáhla 
do kabelky pro tmavé  brýle.  Ale  jas  byl  tak ostrý,  že  si 
navíc  musela  zaclonit  oči.  S  úlevou  vešla  do  tmavé, 
klimatizované vstupní haly policejní stanice.

Josého  v  kanceláři  nezastihla,  ale  z  protějších  dveří 
zrovna vycházel Butch.

Když  se  na  ni  usmál,  v  koutcích  očí  se  mu  objevily 
vějířky drobných vrásek. „Rande na policejní půdě nedělá 
dobrotu.“

„Slyšela jsem, že máte nový případ.“
„Tobě nic neujde, co?“
„Zasvětíš mě do podrobností, detektive?“
„Ráno jsme sepsali hlášení.“
„Ze kterého se pochopitelně nic nedovím. No tak, nebuď 

skoupý na slovo.“
„Jsem vázaný policejním tajemstvím.“
„Nechám si to pro sebe.“
Vyndal  z  kapsy žvýkačku,  pomalu  ji  rozbalil,  přeložil 

světlý plátek napůl a strčil ho do úst. Nejasně si vzpomněla, 
že kdysi kouřil, ale v poslední době ho neviděla, že by si 
zapálil. Což vysvětlovalo zásoby žvýkaček.

„Nikomu ani muk, O’Neale,“ naléhala. „Namouduši.“
Kývl hlavou přes rameno. „Z očí do očí. Za zavřenými 

dveřmi.“
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Odhadla,  že  Butchova  kancelář  je  zhruba stejně  velká 
jako její kóje v redakci, ale aspoň má dveře a okno. Ovšem 
nábytek má lepší ona. Drsňákův starý dřevěný stůl nejspíš 
sloužil  v  minulém  životě  jako  truhlářský  ponk.  Desku 
brázdí hluboké rýhy a lak je na řadě míst úplně oprýskaný.

Než si stačila sednout, hodil před ní desky. „Našli ji za 
popelnicemi.  Většina  krve  skončila  v  kanalizaci,  ale 
koroner  je přesvědčený,  že v jejím organismu jsou stopy 
heroinu. Někdy v průběhu večera měla pohlavní styk, ale to 
není žádné překvapení.“

„Proboha, vždyť je to Mary,“ vydechla Beth a sklesla na 
židli, oči upřené na děsivý snímek.

„Jednadvacet  let.“  Butch  polohlasně  zaklel.  „Taková 
mladá holka.“

„Já ji znám.“
„Od nás?“
„Vyrůstaly jsme spolu. Nějaký čas se o nás starali stejní 

pěstouni. Pak jsem ji často potkávala tady na stanici.“
Mary Mulcahyová byla kouzelná holčička. Beth s ní žila 

pod jednou střechou necelý rok, než se o Mary přihlásila 
její máma. O dva roky později se vrátila do náhradní péče 
poté, co ji matka nechala týden doma bez dozoru. To jí bylo 
teprve sedm let. Vyprávěla, že když došlo jídlo, krmila se 
moukou.

Butch si ji zamyšleně měřil. „Slyšel jsem, žes taky byla 
v sirotčinci…“ Odmlčel se. „Smím se zeptat proč?“

„Proč  myslíš?  Neměla  jsem  rodiče.“  Zavřela  desky  a 
přisunula  mu  je  zpátky  přes  stůl.  „Našli  jste  vražednou 
zbraň?“

Zúžil oči, ale ne podrážděním. Spíše jako by zvažoval, 
jestli má, či nemá nechat téma sirotčince plavat.

„Zbraň?“ opakovala.
„Další vrhací hvězda. Byly na ní stopy krve, ale ne její. 

Kromě toho jsme na dvou místech našli nějaký prášek, jako 
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by někdo zapálil světlici a položil ji na zem. Ale pochybuju, 
že by tím vrah chtěl přilákat pozornost k místu činu.“

„Myslíš,  že  to,  co  se  stalo  Mary,  nějak  souvisí  s  tou 
bombou?“

Pokrčil  rameny  a  chvíli  mlčky  zpracovával  žvýkačku. 
„Možná.  Ale  jestli  se  někdo  mstí  za  levárnu,  která  ho 
potkala v uličce lásky, měl si vybrat pravého viníka. Totiž 
jejího pasáka.“

Beth zavřela oči a představila si pětiletou Mary, jak svírá 
pod paží bezhlavou panenku Barbie ve vybledlých šatech.

„Ale možná je to jen začátek,“ dodal.
Slyšela,  jak pod ním zavrzala  židle.  Když stanul u ní, 

vzhlédla k němu.
„Máš už nějaké plány na dnešní večeři?“ zeptal se.
„Večeři?“
„Jo. Ve dvou. Já a ty.“
Že by ji Drsňák zval zase na rande?
Vstala,  protože  chtěla  mít  oči  v  úrovni  jeho.  „Ano  – 

vlastně ne. Totiž… díky, ale ne.“
Nemá zájem, i kdyby šlo jen o čistě pracovní schůzku. 

Nic  plánovat  nehodlala  pro  případ,  že  by  ji  ten  muž  v 
černém chtěl večer zase navštívit… Ostatně to se zjistí za 
chvíli, má s ním přece schůzku ve Wallaceově třídě a…

Vzpamatuj se, okřikla se v duchu. Nic mezi námi není!
Butch se ušklíbl.  „Jednou stejně přijdu na to,  proč mě 

nemáš ráda.“
„Tak to není. Mám tě ráda. Nenecháš si nic líbit, a i když 

neschvaluju tvoje metody,  netajím se tím, že mě potěšilo, 
žes zlomil Billymu Riddleovi nos podruhé.“

Přísné rysy ve tváři mu zjihly. Když se jí upřeně zadíval 
do očí, napadlo ji, že s ní přece jen není něco v pořádku, 
když ji Butch O’Neal nepřitahuje.

„A díky, žes ke mně včera večer poslal svýho kámoše na 
stráž,“  řekla  a  zavěsila  si  na  rameno  popruh kabelky.  „I 
když musím přiznat, že mě ze začátku k smrti vyděsil.“
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Přesněji předtím, než mi předvedl to nejlepší, k čemu lze 
použít lidské tělo, napadlo ji.

Butch se zamračil. „Kámoše?“
„Vždyť víš. Ten, co vypadá jako přízrak ze středověku. 

Je to člen mravnostní policie, viď?“
„O kom to sakra mluvíš? Já k tobě nikoho neposlal.“
V  tu  chvíli  by  se  v  ní  krve  nedořezal.  Narůstající 

podezření a poplach v Butchově obličeji jí zabránily, aby se 
mu pokusila osvěžit paměť.

Vykročila ke dveřím. „Spletla jsem se.“
Butch ji popadl za paži. „Kdo byl u tebe včera večer?“
Kéž by to věděla.
„Nikdo. Jak jsem řekla. Spletla jsem se. Zatím ahoj.“
Se zběsile tlukoucím srdcem prolétla halou a vyběhla na 

ulici. Když se jí slunce opřelo do tváře, honem se odvrátila.
Jedno ví jistě: za tím chlapem nepůjde za nic na světě, 

přestože  je  bílý  den  a  Wallaceova  třída  se  nachází  v 
nejluxusnější části města.

Kolem čtvrté odpoledne měl Wrath nervy na dranc.
V noci se k Beth už nedostal  – a ona k němu dneska 

dopoledne  nepřišla.  Na  schůzku  se  nemusela  dostavit  ze 
dvou příčin: buď se jí něco stalo, nebo na něj kašle.

Špičkami  prstů  ohmatal  ciferník  hodin  pro  nevidomé. 
Západ slunce je ještě daleko.

Ty zatracený letní dny jsou k uzoufání dlouhý, posteskl si 
v duchu.

Vešel  do  koupelny,  opláchl  si  obličej,  opřel  paže  o 
mramorovou desku a zadíval se do zrcadla. Ve svitu svíčky 
vedle  umyvadla  rozeznal  jen  nezřetelný  příval  černých 
vlasů, rozostřené obočí a obrysy obličeje.

Je  k  smrti  unavený.  Nespal  celý  den  a  uplynulá  noc 
nestála za nic.

Až na těch pár hodin s Beth. Ty totiž byly…
Zaklel a osušil si tvář.
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Co je to s ním? Fakt, že se s ní vyspal, je to nejhorší, co 
se té noci událo. Díky té úžasné mezihře se nedokáže na nic 
soustředit, kalhoty v rozkroku jsou mu jaksi neustále těsné 
a má náladu pod psa.

Ještě  že  aspoň  to  poslední  jmenované  rozpoložení 
odpovídá setrvalému stavu.

Nicméně minulá noc byla skutečně neblahá.
Po odchodu z Dariova domu se s Vishousem vydal na 

opačný  konec  města,  aby  prověřili  autoopravnu.  Byla 
zamčená a zajištěná jako státní trezor. Po průzkumu budovy 
zvenku pronikli dovnitř, ale zjistili, že jako centrála sloužit 
nemůže.  Za  prvé  je  ta  jednopodlažní  a  zchátralá  stavba 
příliš  malá a za druhé podle všeho nemá žádné suterénní 
prostory, které by se jim podařilo vypátrat. A ani okolí není 
nejvhodnější.  Pár  nonstop  nočních  bufetů,  jeden  často 
navštěvovaný policisty. Příliš horká půda pod nohama.

Na zpáteční cestě do Dariova domu se na chvíli stavili U 
Řvouna, aby Vishous uspokojil svou neodbytnou chuť na 
vodku Grey Goose. A tím to všechno začalo.

Poklidně  plynoucí  noc  přešla  během  okamžiku  v 
nešťastnou příhodu s tragickým závěrem.

V uličce  za  klubem objevili  vážně  raněného řadového 
upíra zahnaného do úzkých dvěma bezduchými, kteří se ho 
právě  chystali  dorazit.  Jejich  likvidace  trvala  déle,  než 
předpokládali,  protože  oba  byli  zkušení,  a  než  souboj 
skončil, raněný upír zemřel.

Soudě  podle  četných  povrchových  bodných  ran  si  ti 
ničemové s mladým upírem očividně krutě pohrávali. Měl 
sedřenou kůži  na dlaních  i  na kolenou,  jak se několikrát 
pokoušel  odplazit  pryč.  Kolem  úst  měl  čerstvou  lidskou 
krev, která byla cítit i ve vzduchu, ale zdržovat se déle na 
místě  a  pátrat  po  ženě,  kterou  pokousal,  si  už  nemohli 
dovolit.

Blížila se totiž nevítaná společnost.
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Krátce nato, co poslali bezduché do věčných lovišť, se z 
hlavní  třídy  ozvalo  kvílení  policejních  sirén.  Někdo 
pravděpodobně  zpozoroval  záblesky  zbraní  nebo  uslyšel 
zvuky souboje a přivolal  profesionály.  Jen tak tak se jim 
podařilo  včas  naložit  mladíkovo  tělo  do  Vishousova 
Cadillacu Espalade a odjet.

V bezpečí Dariova domu si prohlédli tělo. V mladíkově 
náprsní kapse našli přeložený papír popsaný znaky starého 
jazyka:  jméno,  adresa,  věk.  Proměnou prošel  teprve před 
šesti  měsíci,  což  znamená,  že  měl  ještě  celý  život  před 
sebou.

Hodinu  před  rozedněním  odvezli  jeho  tělo  na  okraj 
předměstí,  k  úpravnému domu ukrytému  hluboko v lese. 
Přišli jim otevřít postarší manželé, jejichž zděšení z toho, že 
je  svou  návštěvou  poctili  dva  nechvalně  proslulí  upíří 
válečníci,  páchlo  Wrathovi  jako  hořící  odpadky.  Když 
potvrdili,  že  mají  syna,  vrátil  se  Vishous  do  auta  pro 
chlapcovy ostatky. Otec vyběhl ze dveří, vrhl se k mrtvému 
mladíkovi a vzal ho z Vishousovy náruče. Matka omdlela; 
Wrath ji zachytil, aby se nesesula na zem.

Fakt,  že chlapcovu smrt  pomstili,  otce trochu uklidnil. 
Ale přesto to nestačilo. Wrathovi rozhodně ne.

Dokud Bratrstvo nepobije všechny bezduché, nebude mít 
klid.

Zavřel  oči a zaposlouchal  se do  Černého alba  Jaye-Z ve 
snaze zahnat vzpomínky na uplynulou noc.

Hudbu přehlušilo rytmické klepání na dveře, a když je 
zdráhavě otevřel, spatřil na prahu Fritze. „Co je?“ udeřil na 
něj Wrath.

Sluha vešel dovnitř,  v rukou stříbrný podnos. „Dovolil 
jsem si vám přichystat občerstvení, pane.“

Doggen položil jídlo na nízký stůl před pohovkou. Když 
zvedl z talíře poklop, Wrath ucítil vůni pečeného kuřete na 
bylinkách.
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A uvědomil si, že má hlad.
Přistoupil k pohovce, posadil se na ni a sáhl pro těžkou 

stříbrnou vidličku. „Koukám, že Darius si potrpěl na drahý 
krámy, co?“

„To ano, pane. Pro mé pány jen to nejlepší.“
Fritz  ustoupil  stranou  a  Wrath  se  pokusil  příborem 

odpreparovat kus masa od kosti. Jemné motorické pohyby 
nepatřily k jeho nejsilnější  výbavě a nakonec vzal kuřecí 
stehno do ruky.

„Chutná vám, pane?“
Wrath,  zaměstnaný  žvýkáním,  přikývl.  „V kuchyni  se 

umíš otáčet zatraceně dobře.“
„Moc mě těší, že jste se rozhodl zůstat.“
„Jen krátce. Ale žádný strach, co nevidět budeš mít zase 

o koho pečovat.“  Wrath nevybíravě zaútočil  vidličkou na 
hmotu,  která vypadala jako bramborová kaše. Byla to ale 
rýže a tak sypká, že spadla z vidličky. Zaklel a snažil se na 
ni nakupit drobná zrnka ukazováčkem. „A budeš s ním mít 
mnohem jednodušší život než se mnou.“

„Raději bych se staral o vás. A pane, rýži už vám vařit 
nebudu.  Rovněž  zařídím,  abyste  měl  maso  rozkrájené. 
Nepomyslel jsem na to.“

Wrath si otřel ústa lněným ubrouskem. „Fritzi, nesnaž se 
mi udělat radost. Radši se věnuj něčemu užitečnějšímu.“

Sluha se tiše  zasmál.  „Darius  vás měl  prokouknutého, 
pane.“

„Varoval tě, že jsem pacholek a nevděčnej parchant?“
Wrath  pronásledoval  po  talíři  nepolapitelnou  růžičku 

brokolice.  Sakra,  nesnáší,  když  má  při  jídle  obecenstvo. 
„Pořád mi nejde na rozum, proč tolik usiloval o to, abych 
bydlel  u  něho.  Nechce  se  mi  věřit,  že  by  prahnul  po 
společnosti.“

„Záleželo mu na vás.“
Wrath přimhouřil oči za tmavými brýlemi. „To sotva.“
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„Trápilo  ho,  že  jste  tak  osamělý.  Že  žijete  sám,  bez 
shellan,  i  bez stálého služebnictva.  Tvrdil,  že  jste  izolaci 
přijal dobrovolně, jako trest.“

„To je  nesmysl.“  Jeho drsný hlas  ostře  kontrastoval  s 
Fritzovým mírným tónem. „A jestli tady chceš zůstat, nech 
si psychoanalýzu pro sebe. Rozuměls?“

Fritz sebou trhl, jako by ho udeřil. Hluboce se uklonil a 
pozpátku se dal na ústup. „Omlouvám se, pane. Bylo ode 
mě  nanejvýš  nevhodné  hovořit  s  vámi  tak  neomaleným 
způsobem.“

Dveře se za ním tiše zavřely.
Wrath  se  zabořil  do  pohovky.  V  ruce  stále  držel 

stříbrnou vidličku.
Kristepane…  Ten zatracenej  poskok ho brzo dožene k 

šílenství.
On není sám. A nikdy sám nebyl.
Pomsta je zatraceně věrná spolubydlící.

Pan  X  sledoval  dva  soupeřící  žáky.  Oba  osmnáctiletí 
mladíci byli přibližně stejně urostlí i fyzicky vybavení, ale 
on i přesto věděl, který zvítězí.

A opravdu: po bleskurychlém, prudkém přímém bočním 
kopu dopadl jeden z chlapců na záda na tatami.

Pan X souboj ukončil a mlčky se díval, jak vítěz podal 
ruku  poraženému  a  pomohl  mu  vstát.  Do  očí  bijící 
zdvořilost  mu  šla  na  nervy  a  nejraději  by  potrestal  oba 
soupeře.

Zásadní  zákon Společnosti  je  jasný.  Jakmile  se  někdo 
ocitne na lopatkách, už nevstane. Jak prosté.

Ovšem tohle je jen vyučovací hodina, ne tvrdá realita. A 
rodiče,  kteří  svolili,  aby  jejich  ratolesti  koketovaly  s 
násilím, by se určitě bouřili, kdyby se jim synáčkové vraceli 
domů polomrtví.

Když  se  mu  oba  žáci  uklonili,  poražený  měl  zarudlý 
obličej,  a  nejen  od  vypětí.  Pan X nechal  ostatní,  aby se 
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dosyta vynadívali, protože věděl, že rozpaky jsou důležitou 
součástí nápravného procesu.

Pokynul vítězi.
„Vedl  sis  dobře.  Ale  příště  musíš  soupeře  vyřídit 

rychleji. Je to jasné?“ Obrátil se k poraženému. Chvíli si ho 
pozorně  měřil  od  hlavy  k  patě.  Zaregistroval  namáhavý 
dech i chvějící se nohy. „Víš, kde je tvoje místo.“

Mladík  rychle  zamrkal  a  zamířil  k  prosklené  stěně, 
sousedící se vstupní halou. Podle příkazu stál čelem k ní se 
vztyčenou  hlavou,  aby mu  každý,  kdo vejde  do  budovy, 
viděl do tváře. Kdyby si nějakým nedopatřením otřel slzy, 
musel by stejný trest podstoupit i příští hodinu.

Pan X rozdělil studenty do dvou skupin a zahájil výcvik. 
Sledoval  je  a  opravoval  jim  postoj  i  polohu  paží,  ale  v 
myšlenkách se toulal jinde.

Uplynulá noc měla do dokonalosti daleko. Příliš daleko.
Doma  mu  jeho  policejní  skener  hlásil,  že  tělo  té 

prostitutky našli někdy po třetí ráno. O upírovi ani zmínka. 
Možná  ho  bezduší  vzali  s  sebou  a  ještě  se  s  ním chvíli 
pobavili.

Škoda, že to neprobíhalo tak, jak předpokládal. Měl sto 
chutí  vyrazit  v  noci  do  terénu  znovu.  Čerstvá  mrtvola 
prostitutky  bude  dobrá  návnada,  ale  uspávací  látku  musí 
lépe odměřit. Začal s relativně nízkou dávkou v obavách, že 
by  řadového  upíra  zabil  dřív,  než  by  ho  mohl  podrobit 
výslechu.

Napoprvé to zkrátka nevyšlo podle jeho představ.
Vrhl pohled na poraženého.
Dneska večer se musí soustředit na nové posily. Je nutné 

zaplnit  mezeru  po tom nováčkovi,  o  kterého  přišli  přede 
dvěma dny.

Před  stovkami  let,  kdy bylo  mnohem víc  upírů,  měla 
Společnost stovky členů rozptýlených po celém evropském 
kontinentu  i  po  nově  vznikajících  osadách  v  Severní 
Americe.  Teď  když  populace  upírů  prořídla,  ztenčil  se  i 
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počet  příslušníků  organizace,  a  sice  čistě  z  praktických 
důvodů. Znuděný, nečinný bezduchý je spíše na obtíž než k 
užitku. Vzhledem k tomu, že byl vybrán především pro své 
násilnické  sklony,  jeho  vražedné  choutky  nelze  dlouho 
potlačovat jen proto, že není k dispozici dostatek vhodných 
terčů.  Mnozí  museli  být  umlčeni  za  zabití  jiných 
bezduchých  v  souboji  o  nadřazené  postavení  ve 
Společnosti, což je typická agresivní reakce při nedostatku 
práce.  Stejný problém nastává,  pokud začnou jen tak pro 
povyražení kosit místo upírů lidi.

První jednání je ostudné, druhé působí nepříjemnosti. Ne 
že  by  Omega  nevítal  lidské  oběti.  Právě  naopak.  Ale 
přednostními zásadami zabijáků je nenápadnost, pohyb ve 
stínu,  blesková  likvidace  subjektu  a  návrat  do  bezpečí. 
Zájem ze strany lidí jejich věci neprospívá, a nic nerozruší 
příslušníky  rodu  Horno  sapiens  víc  než  pár  mrtvých 
bližních.

A to je další důvod, proč je s nováčky svízel. Zpravidla u 
nich převažuje nenávist nad soustředěním. Jejich formování 
a  vyzrávání  má podstatný  vliv  na  to,  aby tisíciletá  válka 
mezi upíry a Společností zůstala utajena.

Nicméně je nezbytné doplňovat stav.
Znovu se zadíval na poraženého mladíka a usmál se. Už 

se těší na večer.

Krátce před sedmou zamířil pan X na předměstí, k domu č. 
3461 ve Sloupové ulici. Zaparkoval u chodníku a čekání si 
krátil  hodnocením  řadového  domu.  Typická 
středostavovská  budova.  Dvě  stě  čtverečních  metrů 
zastavěné  plochy  uprostřed  mrňavého  pruhu  zeleně  s 
jediným  vzrostlým  stromem.  Domy  v  okolí  se  podobají 
jako  vejce  vejci,  přičemž  každé  dva  sousední  stojí  tak 
blízko u sebe, že si jejich obyvatelé bez nadsázky vidí do 
talíře.
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A  vedou  spokojený,  spořádaný  život.  Přinejmenším 
navenek.

Vnější síťové dveře se otevřely a mladík, který utrpěl při 
odpoledním  cvičení  porážku,  z  nich  vyrazil  s  takovou 
rychlostí,  jako by opouštěl  potápějící  se loď. Jeho matka 
vyšla  ven  za  ním,  zůstala  stát  na  vrcholu  schodů  pod 
stříškou nad vchodem a měřila si SUV před domem, jako 
by to byla odjištěná bomba.

Pan X stáhl okno a zamával; žena mu po chvíli pozdrav 
oplatila.

Chlapec  nasedl  do  hummeru  a  očima  lesklýma 
chamtivostí  si  zálibně  prohlížel  kožená sedadla a palubní 
desku plnou rozmanitých přístrojů a měřičů.

„Dobrý večer,“ broukl pan X, když šlápl na plyn.
Výrostkovi chvíli trvalo, než zvedl ruce a sklopil hlavu. 

„Senseji…“
Pan X se usmál. „Jsem rád, že sis udělal čas.“
„No,  totiž  moje  máma  mě  šíleně  štve.“  Zlostně 

odsekávaná  slova  měla  nejspíš  vyvolat  dojem 
chladnokrevnosti a cynismu.

„Neměl bys o ní takhle mluvit.“
Mladík,  přinucený  přehodnotit  svůj  silácký  postoj,  na 

okamžik  podlehl  zmatku.  „Chce,  abych  byl  doma  do 
jedenácti. Je sice víkend, ale já musím zítra do práce. Víte 
co…“

„Žádný strach. Dostaneš se domů včas.“
„Kam jedeme?“
„Na druhou stranu města. Chci ti někoho představit.“ O 

něco  později  vjel  pan  X  na  dlouhou  příjezdovou  cestu 
ubíhající  v  táhlém  oblouku  mezi  pěstěnými  stromy  a 
mramorovými  sochami  ozářenými  bodovým  světlem. 
Tvarované  keře  zimolezu  vypadaly  na  opečovávaném 
trávníku  jako  ozdoby  na  dortu  se  zelenou  marcipánovou 
polevou. Tu velbloud, tamhle slon, opodál medvěd. Práci 

124



zřejmě odvedl profesionální zahradník, protože o totožnosti 
jednotlivých zvířat nebylo pochyb.

Tomu říkám údržba, pomyslel si pan X.
„Páni.“  Kluk na sedadle spolujezdce kroutil  hlavou ze 

strany na stranu. „Co je to? Nějakej park? Podívejte! To je 
lev!  Víte  co,  myslím,  že  budu  veterinář.  Zachraňovat 
zvířata a tak. Víte co…“

Ten nebožák je s ním v autě necelých dvacet minut, ale 
pan  X by mu už nejraději  viděl  záda.  Připomíná kousky 
skořápky v míchaných vejcích. Mrzutost, která člověka nutí 
si odplivnout.

A nejen proto, že ustavičně říká víte co…
Za zatáčkou se objevilo velké cihlové sídlo.
Před ním stál Billy Riddle a opíral se o bílý sloup. Džíny 

měl spuštěné na boky, takže byl vidět světlý lem spodního 
prádla,  v  ruce  držel  železný  kruh  se  sadou  klíčů,  jež  z 
dlouhé chvíle přehazoval sem a tam. Když zahlédl hummer, 
napřímil se; rty pod ovázaným nosem zvlnil úsměv.

Výrostek sebou cukl, jako by dostal slabý elektrický šok.
Billy zamířil k předním dveřím. Jeho mohutné svalnaté 

tělo se neslo bez znatelné námahy.  Když uviděl, že vedle 
řidiče  sedí  mladý  zoufalec,  zamračil  se  a  vyslal  k  němu 
zlověstný  pohled.  Mladík  si  rozepnul  bezpečnostní  pás  a 
sáhl na kliku.

„Ne,“ zarazil ho pan X. „Billy si sedne dozadu.“
Kluk si pás zase zapnul a nejistě si skousl ret.
Když  se  Zoufalec  nehnul  z  místa,  Billy  s  trhnutím 

otevřel  zadní  dveře  a  vklouzl  na  sedadlo.  Ve  zpětném 
zrcátku se setkal s pohledem pana X a nepřátelský výraz 
rázem vystřídala uctivost.

„Senseji.“
„Jak se vede, Billy?“
„Dobře.“
„To mě těší. Buď té lásky a vytáhni si kalhoty.“
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Billy  trhl  za  pás  džínsů  a  zabodl  zrak  do  Zoufalcovy 
hlavy. Tvářil se, jako by do ní chtěl propálit díru. Chlapec 
si  jeho  nechuť  nejspíš  uvědomoval,  protože  neklidně 
potrhával prsty.

Pan X se usmál.
Není nad chemii, pomyslel si spokojeně.
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Kapitola dvanáctá

Beth se opřela v židli a protáhla si paže.
Internet  je  malý  zázrak,  pomyslela  si  a  vrhla  pohled  na 
měkce zářící monitor počítače.

Na základě údajů o vlastníkovi zjistila, že dům č. 816 na 
Wallaceově  třídě  patří  muži  jménem  Fritz  Perlmutter. 
Nemovitost koupil v roce 1978 za dvě stě tisíc dolarů. Když 
zadala  do vyhledávače  jeho jméno,  zobrazil  se  jí  dlouhý 
seznam  mužů  s  příjmením  od  písmene  F,  ale  žádný  s 
bydlištěm v Caldwellu. Poté, co prohlídka vládní databáze 
nepřinesla nic, co by stálo za to, požádala o pomoc Tonyho.

Dověděla  se,  že  Fritz  je  spořádaný,  pokojný  občan  s 
neposkvrněnou pověstí. V životě neměl sebemenší potíže s 
berním úřadem ani s policií. A nikdy se neoženil. Je členem 
skupiny soukromých klientů místní banky, což znamená, že 
má mraky peněz. Ale víc Tony nevypátral.

Po  krátké  dedukci  dospěla  k  závěru,  že  tichý  a 
bezúhonný pan Perlmutter už má na hřbetě sedm křížků.

Ale proč by se takový slušňák dával  do party s  jejím 
půlnočním návštěvníkem?

Třeba je ta adresa náhodná.
To  by  byl  gól…  Že  by  ji  ten  chlap  v  černé  kůži  a 

ozbrojený až po uši schválně vodil za nos a uvedl falešné 
informace?

Beztak  se  kromě  domu  na  Wallaceově  třídě  a  Fritze 
Perlmuttera nemá čeho chytit.

Prolistovala  archiv  Caldwellského  denního  kurýra  a 
objevila  pár  článků  o  čísle  816.  Sídlo  je  v  Národním 
seznamu  historických  památek  jako  ukázkový  příklad 

127



federálního  stylu.  Kromě  toho  narazila  na  několik 
příspěvků externích novinářů, kteří informovali veřejnost o 
opravách provedených bezprostředně poté,  co se stal  pan 
Perlmutter majitelem domu. Místní spolek historiků se už 
léta pokouší dostat dovnitř,  aby zjistil,  co se změnilo, ale 
pan  Perlmutter  zatím všechny  žádosti  o  vstup  odmítl.  V 
dopisech  šéfredaktorovi  se  neskrývaná  nespokojenost 
dějepisců mísí se zdráhavou chválou úpravy exteriéru, který 
se věrně podobá původní stavbě.

Při opakovaném pročítání článků si Beth roztržitě strčila 
do úst pastilku na dobré zažívání a rozkousala ji na prášek, 
který jí vyplnil  prohlubně na horní ploše stoliček.  Už má 
zase překyselený žaludek. A nehledě na to jí v něm kručí 
hladem. Skvělá kombinace.

Možná to má na svědomí napětí a rozčarování. Celkem 
vzato není o nic chytřejší, než když začínala.

A číslo mobilního telefonu, které ji neznámý přiměl si 
zapamatovat, je nevypátratelné.

Kvůli  nedostatku  informací  je  teď  skálopevně 
rozhodnutá,  že  do  Wallaceovy  třídy  nikdy  nevkročí,  a 
usoudila,  že  je  nejvyšší  čas  jít  na  policejní  stanici  ke 
zpovědi.

Podívala se na hodinky. Za pár minut sedm.
Znovu jí zaprotestoval žaludek, a tak se rozhodla, že se 

nejdřív ze všeho půjde najíst. Výživa má přednost, zpověď 
počká.

Vyklonila se z kóje a zjistila, že Tony už odešel domů. 
Sama tady nezůstane ani minutu.

V náhlém popudu zvedla telefon a zavolala na stanici. 
„Ricky? Tady Beth. Máš tam někde detektiva O’Neala? Jo, 
díky. Ne, vzkaz ne. Ne, nevolej mu. Není to důležité.“

Což  je  pravda.  Drsňák  není  typ  bezstarostného 
společníka, kterého pro dnešní večer hledá.

Sklopila oči na hodinky a upřeně sledovala vteřinovou 
ručičku  kroužící  po  ciferníku.  Večer  se  před  ní  prostíral 
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jako dostihová překážka, již musí buď překonat, nebo se jí 
vyhnout.

Pokud možno co nejrychleji.
Možná by se mohla někde najíst a pak jít do kina. Udělá 

cokoli, jen aby nemusela jít domů. A co kdyby se ubytovala 
v některém motelu?

Pro případ, že by ji ten chlap zase chtěl navštívit.
Zlomek  vteřiny  nato,  co  vypnula  počítač,  jí  zazvonil 

telefon. Sluchátko zvedla po druhém zazvonění.
„Slyšel jsem, že se po mně sháníš.“
Hlas Butche O’Neala zní, jako by se drtil štěrk, napadlo 

ji. Míněno v dobrém.
„Hm… Jo.“ Shrnula si vlasy přes rameno. „Pořád nemáš 

s kým zajít na večeři?“
Tiše se rozesmál. „Za čtvrt hodiny jsem před redakcí.“
Zavěsil dřív, než stačila s náležitou nonšalancí dodat, že 

nejde o nic víc než o jídlo.

Po  západu  slunce  odnesl  Wrath  do  kuchyně  podnos  se 
zbytky večeře. Jak bylo pro Daria typické, i tuhle místnost 
vybavil  tím  nejdražším  zařízením.  Spotřebiče  v 
industriálním  stylu  z  nerezové  oceli.  Spousta  skříněk, 
žulový pracovní pult. Řada oken.

A zbytečně jasné osvětlení.
Fritz stál u dřezu a myl nádobí. Ohlédl se přes rameno. 

„Pane, to jste nemusel.“
„Musel.“ Wrath odložil podnos a opřel se pažemi o pult.
Fritz zavřel vodu. „Přejete si něco, můj pane?“
Za prvé abych se přestal chovat jako hulvát, pomyslel si 

Wrath.
„Fritzi,  odvádíš  dobrou práci.  Jen  jsem chtěl,  abys  to 

věděl.“
„Děkuji, pane.“ Sluhův hlas zněl jen o málo hlasitěji než 

šepot. „Nevím, co bych si počal, kdybych se neměl o koho 
starat. A tenhle dům považuji za svůj domov.“
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„A taky jím je. Jak dlouho budeš chtít.“
Wrath  se  otočil  a  vydal  se  ke  dveřím.  Už  se  chystal 

překročit práh, když Fritz promluvil.
„Je to i váš domov, pane.“
Zavrtěl  hlavou.  „Už  mám  kde  spát.  Nic  jiného 

nepotřebuju.“
Vyšel do vstupní haly a cítil, jak v něm narůstá zuřivost. 

Ať je Beth živá a zdravá. Jinak běda tomu, kdo jí ublížil.
A co když se s  ním už nechce setkat  a  pokusí se mu 

vyhnout? Bude jí to málo platné. Její organismus bude brzy 
potřebovat něco, co mu může poskytnout jenom on, takže 
ho dříve nebo později stejně vyhledá. A pokud ne, zemře.

Pomyslel  na  hebkou  pokožku  jejího  hrdla  a  znovu 
zakusil ten pocit, který ho zaplavil, když jí přejel jazykem 
po tepně vedoucí od srdce.

Špičáky  se  mu  nepatrně  prodloužily,  jako  by  měl 
krkavici na dosah. Jako by do ní mohl vnořit zuby a pít z ní.

Tělem mu projel  silný záchvěv.  Zavřel  oči.  Žaludkem 
plným  jídla  se  mu  šířila  ostrá  bolest.  Pokusil  si 
vzpomenout,  kdy se naposledy krmil.  Nemůže to být tak 
dávno.

Ovládl neklid a snažil se nabýt ztracenou rovnováhu, ale 
jako by se pokoušel  zastavit  ruční  brzdou nákladní  vlak. 
Konečně  vystřídala  krvežíznivé  choutky  konejšivá  vlna 
rozvahy.

Když se vrátil zpět do reality, cítil se celý nesvůj a pud 
ho nutil vyslat signál Marisse.

Beth pro něj představuje obrovské nebezpečí.  Jestli  na 
něj má tak silný vliv, aniž je s ním v místnosti, mohla by 
docela dobře být jeho pyrokantem.

Jinými slovy jeho roznětkou. Utěšeným prostředkem k 
jeho sebevraždě.

Wrath  si  prohrábl  vlasy rozechvělou  rukou.  Zatracená 
ironie, že po ní touží víc než po kterékoli jiné ženě.
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Ale třeba to vůbec není ironie.  Možná funguje systém 
pyrokantů  právě  takhle.  Naléhavá  potřeba  být  nablízku 
osobě, která může způsobit váš zánik, tomu zpropadenému 
mechanismu hraje přímo do karet.

Koneckonců,  co  by  to  bylo  za  adrenalinovou  zábavu, 
kdyby mohl snadno uniknout před svým vlastním vnitřním 
granátem?

Musí  být  neústupný.  Musí  se  zbavit  odpovědnosti  za 
Beth. Okamžitě. Jakmile projde proměnou, dá ji na starost 
jinému, vhodnému muži. Civilistovi.

Myslí  mu  prolétl  strašlivý  obraz  zkrvaveného  těla 
mladého upíra,  které  našli  minulou noc.  Copak ji  řadový 
jedinec dokáže ochránit?

Na  takovou  otázku  nezná  odpověď,  nicméně  jinou 
možnost nemá. On se jí rozhodně neujme.

Třeba by ji mohl svěřit některému z bratrů.
Jasně… A který by to, pěkně prosím, měl být? Rhage? 

Ten by ji jednoduše zařadil do stáje svých prostitutek, nebo 
v  horším případě  omylem snědl.  Vishousovi  s  těmi  jeho 
problémy?

Zsadistovi?
A vůbec. Snad se nedomnívá, že by se dokázal smířit s 

představou, jak s ní některý z válečníků dovádí v posteli?
To je silně nepravděpodobné.
Znovu ho zaplavila otupující únava.
Vtom se  před  ním objevil  Vishous.  Ten  večer  nechal 

baseballovou čapku doma,  a dokonce i  Wrath rozeznával 
složité tetování kolem jeho levého oka.

„Našel  jsem  Billyho  Riddlea.“  Upír  si  zapálil  ručně 
ubalenou  cigaretu  a  dlouze  z  ní  potáhl.  Když  vydechl, 
prosytila  vzduch  vůně  tureckého  tabáku.  „Před 
osmačtyřiceti  hodinami  ho  zatkli  za  sexuální  napadení. 
Bydlí  s  tátou,  který  je  shodou  okolností  americkým 
senátorem.“

„Slušné zázemí.“
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„Slušnější  mě nenapadá.  Dovolil  jsem si  toho hajzlíka 
malinko proklepnout. V mládí šel z průšvihu do průšvihu. 
Typický mladistvý  delikvent.  Násilí,  sexuální  obtěžování. 
Vsadím se, že když náš Billy oslavil osmnáctiny,  volební 
manažer  jeho  tatíka  přes  noc  zešedivěl.  Každá  Billyho 
lumpárna je teď věcí veřejnou.“

„Zjistil jsi, kde bydlí?“
„Jo,“  odpověděl  Vishous.  „Chystáš  se  mu  natrhnout 

triko?“
„Nejen triko.“
„Tak jdeme na to.“
Wrath zavrtěl hlavou. „Sejdeme se tady i s ostatními o 

něco později. Nejdřív si musím něco zařídit.“
Cítil, jak si ho V pronikavě měří a v duchu odhaduje, co 

má za lubem. Ze všech válečníků má nejbystřejší  mozek, 
ale za tu výsadu draze platí.

I Wrath má své osobní běsy a někdy je drží na uzdě jen 
vší  vůlí,  ale  s  těmi  Vishousovými  by nechtěl  mít  nic  do 
činění. Vidět do budoucnosti je vpravdě danajský dar.

V potáhl z cigarety a zvolna vypustil kouř z plic. „Včera 
v noci se mi o tobě zdálo.“

Wrath strnul. Tušil, že to visí ve vzduchu. „Nechci nic 
vědět, bratře. Namouduši nechci.“

Upír přikývl. „Jen jedno varování, platí?“
„Ven s tím.“
„Dva  strážci  zahnaní  do  úzkých  se  vrhnou  jeden  na 

druhého.“
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Kapitola třináctá

yl  to  moc  příjemný  večer,“  pochvalovala  si  Beth, 
když Butch zastavil před jejím domem. Bezvýhradně 

s ní souhlasil. Je chytrá, vtipná – a celou dobu si ho držela 
od těla. Kdykoli si dovolil něco víc, pokaždé ho odkázala 
do patřičných mezí. A navíc je neuvěřitelně sexy.

„B

Zajel  k chodníku,  ale  motor  nechal  běžet.  Usoudil,  že 
kdyby ho vypnul, vypadalo by to, že chce, aby ho pozvala 
dál.

To samozřejmě chce, ale nerad by jí způsobil rozpaky, 
kdyby to nebylo přesně to, co od něho očekává.

Světe, div se: že by se z něho nakonec stal džentlmen?
„Připadá  mi,  že  tě  to  překvapilo,“  poznamenal.  „Tak 

trochu.“
Zadíval  se  na  ni.  Začal  u  kolen,  která  jí  malinko 

vyčnívala  zpod  lemu  sukně.  Ve  světle  přístrojové  desky 
rozeznával nádherné křivky jejího těla, dlouhou, ladnou šíji, 
dokonalé,  plné  rty.  Měl  nezřízenou  chuť  ji  líbat.  Přímo 
tady, v pološeru, na sedadle svého neoznačeného auta, jako 
by byli dva puberťáci.

Potom by šli k ní. A vypadli by odtud až nazítří ráno.
„Ještě jednou děkuju,“ řekla, usmála se a sáhla na kliku 

dveří.
„Počkej.“
Jednal rychle, aby ani jeden neměl čas moc přemýšlet. 

Vzal její obličej do dlaní a přitiskl jí rty na ústa. Wrath se 
materializoval  na dvorku za Bethiným bytem a  okamžitě 
mu začala brnět pokožka.

To znamená, že Beth je blízko. Ale v bytě se nesvítí.
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Poháněný intuicí  obešel  budovu. Před vchodem uviděl 
zaparkovaný tuctový americký sedan. Věděl, že Beth sedí 
uvnitř.

Zamířil k chodníku a volným krokem prošel kolem vozu, 
jako by si vyrazil na večerní procházku.

A  náhle  se  zastavil.  I  svým  mizerným  zrakem 
rozeznával, že uvnitř je s ní nějaký muž a náramně se k ní 
má. Jako by mocnou sexuální touhu toho lidského samce 
necítil ve vzduchu…

Kristepane…  Chtíč  toho  parchanta  k  němu  zřetelně 
proniká i přes sklo a karoserii sedanu.

Vyrazil vpřed. Měl sto chutí vyrvat dveře a vyřídit si to s 
tím, kdo si na ni dovolil sáhnout, ať je to kdokoli. Prostě ho 
vytáhne za límec a pěkně mu prokousne hrdlo…

V poslední chvíli však změnil směr a přinutil se stáhnout 
zpátky do stínů.

Zatracenej hajzl.  Wrath byl tak rozběsněný, že doslova 
viděl rudě.

Představa, že jiný muž líbá její rty, že jí rukama putuje 
po těle…

Hruď mu rozechvěl hluboký vrčivý zvuk a vzápětí mu 
unikl z úst.

Beth je moje.
Procítěně zaklel. Jasně… Co si to namlouvá? Má ji na 

starost  jen dočasně.  Není  jeho  shellan.  Může být,  s  kým 
chce. Kdykoli. Kdekoli.

Ale  pomyšlení,  že  se  jí  líbí,  co  jí  ten  chlap  dělá,  že 
upřednostňuje polibky člověka, stačilo,  aby se mu prudce 
roztepala krev ve spáncích.

Vítej v klubu žárlivců, pomyslel si. Podmínkou přijetí je  
pronikavá bolest hlavy, téměř neodolatelná touha vraždit a  
pocit méněcennosti.

Skvělý…
Nemohl se dočkat, až bude zase pánem svého života. V 

okamžiku,  kdy  ta  ženská  úspěšně  završí  proměnu,  on 

134



vypadne z města a bude předstírat, že se s Dariovou dcerou 
v životě nesetkal.

Butch O’Neal umí fantasticky líbat, blesklo Beth hlavou.
Má pevné rty,  ale úžasně vláčné.  Nelíbá naléhavě,  ale 

zároveň  jí  dává  najevo,  že  je  připravený  skočit  s  ní  do 
postele a jít rovnou na věc.

A  zblízka  příjemně  voní.  Vodou  po  holení  a  svěží 
čistotou. Pomalu zvedla ruce a položila mu je na ramena. 
Má je pevná a  silná; tělo napnuté a přitisknuté  k jejímu. 
Dřímá v něm obrovská síla. V tu chvíli upřímně zalitovala, 
že ji Butch O’Neal ani trochu nepřitahuje.

Bohužel v ní nevyvolává onen závratný nával beznaděje, 
natož zběsilou touhu, jakou cítila včera v noci s tím…

Teď je ta pravá chvíle myslet na toho druhého…
Když se Butch odtáhl, na tvář mu dopadl stín. „Zdá se, 

že s tebou ani nehnu, co?“
Tiše  se  zasmála.  To  je  celý  Drsňák.  Upřímný  jako 

vždycky.
„Líbat  umíš,  O’Neale,  to  se  musí  nechat.  Takže 

technikou to nebude.“
Posadil  se  zpátky  za  volant  a  potřásl  hlavou.  „Pěkně 

děkuju.“
Nepřipadalo jí, že by se ho tím kdovíjak dotkla.
Teď když má o něco jasnější hlavu, je nakonec ráda, že v 

ní nevykřesal potřebnou jiskru. Kdyby ji přitahoval, kdyby 
chtěla být s ním, zlomil by jí srdce. Tím si je stoprocentně 
jistá. Za deset let, pokud by to u policie tak dlouho vydržel, 
by z  něho všechen  ten  hnus,  zoufalství  a  bezvýchodnost 
jeho povolání udělalo trosku. Už teď ho stravuje zaživa.

Rok  co  rok  je  uzavřenější  a  nikdo,  tedy  ani  ona,  ho 
nedokáže z jeho vnitřní klece osvobodit.

„Ovládej se, Randallová,“ utrousil. „Že tě nevzrušuju, je 
samo  o  sobě  dost  zlý.  Ale  ten  tvůj  lítostivej  kukuč  mi 
vyloženě rve srdce.“

135



„Promiň.“ Usmála se.
„Můžu se tě na něco zeptat?“
„Jasně.“
„Jak  to  máš  s  chlapama?  Cítíš  k  nim něco?  Hm… k 

nám…“
Při vzpomínce na to,  co včera v noci prováděla s tím 

cizím mužem, se rozesmála. Kvůli své sexuální orientaci si 
vrásky dělat nemusí. Je naprosto jasná.

„Jo. Cítím.“
„Ublížil  ti  někdo? Chci říct,  jestli ses s někým rozešla 

teprve nedávno?“
Zavrtěla hlavou. „Jsem nejradši sama.“
Zadíval se na volant a přejel po něm dlaní. „To je škoda. 

Protože jsi nádherná. Nekecám.“ Odkašlal si, jako by se tou 
zpovědí ztrapnil.

To mě podržte, napadlo ji. Drsňák se stydí.
Z ničeho nic se naklonila a políbila ho na tvář. „Ty jsi 

taky bezva.“
„Jo.  Já  vím.“  Střelil  po  ní  svým  charakteristickým 

uštěpačným pohledem. „Koukej mazat domů. Je pozdě.“

Sledoval ji, jak prochází před předními světly, husté černé 
vlasy rozhozené po ramenou.

Úžasná ženská, pomyslel si. Po všech stránkách. A má 
ho přečteného.

Smutek v očích, s jakým se na něj před chvílí dívala, mu 
prozradil, že ví, že to má spočítané.

V podstatě je vlastně dobře, že s ní ani nehne. Jinak by 
se ji totiž snažil přesvědčit, ať se do něho zamiluje – aby 
nezůstal sám a opuštěný, až mu definitivně rupne v bedně.

Zařadil  rychlost,  ale  nechal  nohu na brzdě a čekal,  až 
Beth  vystoupá  po  schodech  před  vstupní  halou.  Když 
položila  jednu  ruku  na  kliku  a  druhou mu zamávala,  ve 
stínech na straně budovy se něco temného pohnulo.
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Butch  okamžitě  vypnul  motor.  Někdo se  krade kolem 
domu na zadní dvorek.

Vystoupil z auta a tiše přeběhl zatravněný pruh u kraje 
chodníku.
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Kapitola čtrnáctá

ratha  poháněl  jediný  cíl:  dostat  se  k  Beth.  Byl 
zhruba v půli dvorku, když za sebou zaslechl muže, 

se kterým seděla v autě.
W

„Policie! Stůj!“
Následovalo  důvěrně  známé  cvaknutí  provázející 

odjištění kohoutku.
„Zvedni ruce!“
Wrath  zachytil  jeho pach a  usmál  se.  Chtíč  vystřídala 

agrese. Ten chlap touží po boji stejně silně jako předtím po 
sexu. Očividně je nabitý energií.

„Říkám: stůj a zvedni ruce nad hlavu!“
Wrath  se  zastavil,  sáhl  do  bundy a  nahmatal  jednu  z 

vrhacích  hvězdic.  Bylo  mu  lhostejné,  že  jde  o  poldu. 
Jednoduše ho sejme. Stačí ho trochu říznout do krku a…

Vtom Beth otevřela posuvné dveře.
Ucítil  ji  okamžitě  a…  jeho  výbava  na  to  poslušně 

zareagovala.
„Dělej!“
„Co se děje?“ zjišťovala Beth.
„Vrať se dovnitř,“  křikl  na ni  ten člověk,  ale  hned se 

zase  věnoval  jemu  „Jsi  snad  natvrdlej?  Ruce  nad  hlavu! 
Nebo ti provětrám lebku.“

To už byl policista nanejvýš pět metrů od něho a rychle 
se  přibližoval.  Wrath  zvedl  paže.  Nechtěl  ho  zabít  před 
Bethinýma očima. Mimo to se během tří vteřin ocitne s tou 
svou bouchačkou dostatečně blízko na to, aby ho trefil do 
hlavy i poslepu. A výstřel z tak bezprostřední vzdálenosti 
by stoprocentně nepřežil.
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„O’Neale –“
„Sakra, Beth, zmiz odtud!“
Wrathovi  dopadla  na  rameno  těžká  ruka.  Nechal 

policajta, aby ho dostrkal ke zdi budovy.
„Neprozradíš  mi,  proč  se  poflakuješ  kolem  tohohle 

domu?“ udeřil na něj ten člověk.
„Jsem na procházce,“ odpověděl Wrath. „A ty?“
Policajt popadl nejdřív jednu a pak i druhou jeho paži a 

obě mu podržel za zády. A nasadil mu na zápěstí náramky. 
Stará  škola,  pomyslel  si  Wrath.  Žádný  plast,  ale  poctivá 
ocel.

Otočil  hlavu k Beth.  Vytušil,  že  má  paže  zkřížené  na 
prsou a objímá si ramena rukama. Ucítil strach. Obestírá ji 
od hlavy po paty jako silná přikrývka.

Pokračuje to přímo skvěle, pomyslel si. Zase je ze mě k 
smrti vyděšená.

„Nepokukuj po ní,“ komandoval ho polda a obrátil mu 
obličej ke zdi. „Jak se jmenuješ?“

„Wrath,“ odpověděla Beth místo něho. „Řekl mi, že se 
jmenuje Wrath.“

Člověk  na  ni  vysloveně  vyštěkl.  „Potřebuješ  snad 
propláchnout uši, zlato? Vypadni odtud.“

„Já chci taky vědět, kdo to je.“
„Zítra ráno ti pošlu mailem hlášení, platí?“
Wrath zavrčel.  Nemohl popřít,  že zahnat ji domů je v 

dané  chvíli  to  nejlepší.  Ale  nelíbilo  se  mu,  jak  s  ní  ten 
člověk mluví.

Ale to už mu sáhl do bundy a začal z ní tahat zbraně. Tři 
vrhací  hvězdy,  nůž  s  vyskakovací  čepelí,  pistole, 
půlmetrový řetěz.

„Kristepane,“  zamumlal,  když  hodil  na  hromádku  na 
zem poslední kus oceli.  „Máš nějaký osobní průkaz? Ale 
vzhledem k tomu,  že  s  sebou vláčíš  nejmíň  patnáct  kilo 
kovu, náprsní taška se ti tam už nejspíš nevešla.“
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Když objevil silný smotek bankovek, zase zaklel. „Najdu 
taky drogy, nebo jsi dneska už všechno prodal?“

Wrath mu dovolil, aby ho rázně otočil a přirazil zády na 
cihly. Když policajt osvobodil z pouzdra i obě dýky, Wrath 
se na něj zadíval. Nemohl se dočkat, až mu zuby roztrhne 
ten jeho silný krk. Při té představě se nedokázal ovládnout a 
naklonil hlavu dopředu.

„Buď opatrný, O’Neale!“ varovala policistu Beth, jako 
by mu četla myšlenky.

Policajt mu zabořil do hrdla ústí hlavně. „Tak co bude s 
tím jménem?“

„Chceš mě zatknout?“
„To si piš.“
„Za co?“
„Za  leccos.  Za  vstup  na  soukromý  pozemek.  Za 

přechovávání zbraní. Máš na tu pistoli zbrojní pas? Vsadím 
se, že ne. Jo, a s ohledem na ty vrhací hvězdice, taky za 
vraždu. To je tak zhruba všechno.“

„Za vraždu?“ vydechla Beth.
„Jak  se  jmenuješ?“  dožadoval  se  policajt  odpovědi  a 

svraštil obočí.
Wrath se strojeně usmál. „Musíš být jasnovidec.“
„Cože?“
„To obvinění  z  vraždy.“  Wrath  se tiše  zasmál  a  ztišil 

hlas. „Už jsi někdy byl ve vaku na mrtvoly, strážníku?“
Z  mužových  pórů  vytryskl  nezředěný,  syrový  vztek. 

„Výhrůžky si vyprošuju.“
„To by mě ani ve snu nenapadlo.“
Levý hák zasvištěl vzduchem s rychlostí baseballového 

míčku; Wrath nepodnikl nic, aby se úderu vyhnul. Poldova 
masitá pěst ho zasáhla ze strany do brady tak silně, až mu 
nadskočila hlava. Do tváře mu vystřelila pronikavá bolest.

„Butchi! Přestaň!“
Rozběhla se k nim, jako by se mezi ně chtěla postavit, 

ale policajt ji zadržel paží, kterou zvedl jako živou závoru.
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„Proboha,  Beth!  Dej  si  pohov.  Chceš  snad  přijít  k 
úrazu?“ obořil se na ni a odstrčil ji.

Wrath vyplivl krev. „Má pravdu. Běž dovnitř.“
„Protože  tohle  nebude  pěkná  podívaná,“  přisadil  si 

polda.
Wrathovi se ten arogantní osel ani trochu nezamlouval. 

A nejen proto, že se muchloval s Beth v autě, i když mu 
podrobnosti  unikly.  Jestli  ji  ještě  jednou  osloví  tímhle 
panovačným,  hrubým  tónem,  na  vlastní  kůži  a  z 
bezprostřední blízkosti se bude moct přesvědčit, co dokáže 
mimořádně  vyvinutý  chrup.  A  pak  z  toho  parchanta 
vymáčkne duši holýma rukama.

„Jdi domů, Beth,“ vybídl ji.
„Zavři zobák!“ houknul na něj polda.
„Když neposlechnu, zase mě praštíš?“
Policajt  přiblížil  obličej  těsně k jeho.  „Ne.  Odprásknu 

tě.“
„To je fér. Rány od nábojů přímo žeru.“ Ztišil hlas. „Ale 

ne před ní.“
„Trhni si.“
Přesto hodil  přes  zbraně  i  hotovost  svoje  manšestrové 

sako. Pak popadl Wratha za paži a strkal ho před sebou k 
autu.

Beth se dívala, jak Butch odvádí Wratha pryč. Kdovíproč se 
jí zvedl žaludek.

Mezi  oběma  muži  to  jiskřilo  bojechtivostí  jako  mezi 
dvěma samci v říji, a ačkoli měl Wrath nasazená pouta a 
Butch ho držel na mušce, pochybovala o tom, že je detektiv 
v bezpečí. Měla neodbytný dojem, že Wrath mu jednoduše 
dovolil, aby ho zatkl.

A Butch si to podle všeho uvědomuje, blesklo jí myslí. 
Jinak  by  schoval  pistoli  do  pouzdra,  místo  aby  jí  mířil 
Wrathovi na spánek.
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Je všeobecně známo, že Drsňák nejedná s kriminálníky v 
rukavičkách – ale je takový cvok, aby někoho zabil?

Soudě podle  vražedného  výrazu,  jaký se  mu usídlil  v 
očích, je odpověď jednoznačná: udělá to bez mrknutí oka. 
A nejspíš by mu to prošlo. Ti,  kdo se pohybují  na hraně 
zákona,  násilné  smrti  pravděpodobně  neujdou,  a 
Wrathovým  oborem  očividně  není  zpronevěra.  Nikoho 
nepřekvapí,  jestli  ho najdou v  zapadlé  uličce  s  kulkou v 
hlavě nebo vyloví jeho mrtvolu z Hudsonu.

Zvítězilo v ní impulzivní chování. Oběhla dům.
Butch rázoval k autu, jako by nesl vratký náklad. Beth si 

pospíšila, aby je dostihla.
„Butchi! Počkej… Musím se ho na něco zeptat.“
„Zajímá tě, jak má velký boty?“ odsekl Butch.
„Osmačtyřicítky,“ protáhl Wrath.
„O Vánocích mi to připomeň, blbečku.“
Beth jim skočila do cesty a oba muži se museli zastavit, 

aby ji nesrazili. Zadívala se Wrathovi do obličeje. „Proč jsi 
za mnou přišel?“

Přísahala  by,  že  mu oči  za  slunečními  brýlemi  zjihly. 
„Tady bych ti to nerad vysvětloval.“

Butch ji nesmlouvavě odstrčil. „Mám nápad. Co kdybys 
konečně přestala mařit služební výkon?“

„Nesahej na ni,“ zavrčel Wrath.
„To víš… Tebe tak poslechnu.“ Butch ho popostrčil.
Když došli  k autu,  Butch otevřel  zadní  dveře a stlačil 

Wrathovu vysokou postavu dolů.
„Kdo jsi?“ vykřikla.
Wrath k ní otočil hlavu. V tu chvíli znehybněl, i přesto, 

že na něm Butch bezmála visel.
„Poslal mě tvůj otec,“ odpověděl zcela zřetelně a posadil 

se na zadní sedadlo.
Beth zalapala po dechu. Zatočila se jí hlava.
Nejasně  si  uvědomovala,  jak  Butch  zabouchl  dveře  a 

běží k sedadlu řidiče.
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„Stůj!“ zavolala.
Ale auto už přidalo rychlost a zbyly po něm jen černé 

pruhy na asfaltu.
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Kapitola patnáctá

utch sáhl  pro mikrotelefon a  požádal  dispečink,  aby 
někoho  vyslali  na  dvorek  u  Bethina  domu  pro 

hotovost a zbraně, které zakryl svým sakem. Během jízdy 
se střídavě díval na silnici a do zpětného zrcátka. Podezřelý 
mu pohled opětoval, v ďábelské tváři nepatrný úsměv.

B

Ten chlap je hotový obr. Zabírá skoro celé zadní sedadlo 
a  hlavu má  nakloněnou  na stranu,  aby při  kodrcání  přes 
výmoly ve vozovce nenarážel hlavou do střechy.

Nemohl se dočkat, až ho vypakuje z auta.
Za  necelých  pět  minut  odbočil  z  Obchodní  třídy  na 

parkoviště za policejní stanicí a zastavil co možná nejblíž 
zadnímu vchodu. Vystoupil a otevřel zadní dveře.

„Žádný pitomosti,“ varoval chlapíka a popadl ho za paži.
Muž se vytáhl na nohy. Butch s ním škubnul.
Ale podezřelý o krok ustoupil, pryč od stanice.
„Máš špatnej směr.“ Butch zapřel paty do asfaltu a vší 

silou zatáhl.
Ale ten vazoun byl neúprosný. Vytrvale couval a vlekl 

Butche za sebou.
Butch  se  naštval  a  sáhl  pro  pistoli.  „Myslíš,  že  tě 

nezastřelím?“
V příští vteřině bylo po všem.
Za celý svůj život neviděl, že by se někdo pohyboval tak 

rychle. V jedné chvíli měl vazoun paže za zády, v příští se 
pouta ocitla na zemi.

Neskutečně  úsporným  pohybem  Butche  odzbrojil, 
nasadil mu škrticí sevření a vlekl ho do stínů.
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Pohltila je tma. Jak sebou Butch mlel na všechny strany, 
uvědomil  si,  že  se  dostali  do  úzké  uličky mezi  stanicí  a 
sousední kancelářskou budovou. Průchod je široký necelé 
dva metry a dlouhý nejmíň šedesát. A neosvětlený, protože 
do něj nejsou obrácená žádná okna.

Když ho neznámý otočil a srazil zády na holou cihlovou 
zeď,  s  heknutím vypustil  poslední  zbytek  vzduchu,  který 
mu zůstal v plicích. Proti jeho očekávání ho zvedl ze země, 
chňapl ho pod krkem a podržel si ho jen jednou rukou.

„Neměl  ses  do  toho  plést,  strážníku,“  promluvil  muž 
hlubokým  hlasem  se  silným  přízvukem.  „Měl  sis  hledět 
svýho a nechat nás na pokoji.“

Butch mu zaryl prsty do železného předloktí. Obří ruka, 
která mu svírala hrdlo, z něho kapku po kapce vymačkávala 
život. Zalykal se nedostatkem vzduchu. Zatmělo se mu před 
očima a cítil, jak začíná ztrácet vědomí.

Nepochyboval o tom, že z téhle šlamastyky nevyvázne 
živý. Z té zatracené uličky ho odnesou ve vaku – přesně jak 
ten chlap prorokoval.

Minutu  nato  to  vzdal  a  přestal  se  bránit;  paže  nechal 
volně svěšené.  Chtěl  se rvát.  Vůle mu nechybí.  Zato síla 
ano.

A  smrt?  Vlastně  je  s  ní  smířený  už  dávno.  Zemře  v 
aktivní  službě,  i  když  jako  idiot,  protože  nepožádal  o 
posilu.  Ale  pořád  je  to  lepší  a  rychlejší  než  ležet  v 
nemocnici, stravovaný nějakou ohavnou, vleklou chorobou. 
A rozhodně důstojnější, než kdyby se zastřelil.

O tomhle řešení už taky párkrát uvažoval.
S posledním vypětím se přinutil  zaostřit  oči na mužův 

obličej. Díval se do chladnokrevné tváře, prosté jakéhokoli 
výrazu.

Tohle  nedělá  poprvé,  napadlo  ho.  Podle  všeho vraždí  
doslova na potkání.

Bože, Beth…
Co může Beth čekat od takového gaunera?
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* * *

Wrath cítil, jak poldovi ochabuje tělo. Ještě je naživu, ale 
jen tak tak.

Je  pozoruhodné,  že  vůbec  nemá  strach.  Vyzařoval  z 
něho vztek a bojechtivost a rval se jako lev, ale ani na chvíli 
se nezalekl. A teď když se na něj snáší Stín, je smířený se 
smrtí. Snad ji dokonce s úlevou vítá.

Do háje. Wrath se dokonale dokázal vžít do jeho pocitů.
Je  škoda  zlikvidovat  někoho,  kdo  umírá  jako  pravý 

válečník.  Beze  strachu,  bez  zaváhání.  Takových mužů je 
jen pár, jak mezi upíry, tak mezi lidmi.

Policajt  pohnul rty.  Pokoušel  se něco říct.  Wrath se k 
němu naklonil.

„Ne… u… bli… žuj… jí…“
Wrath mu bezděčně odpověděl: „Já ji chci zachránit.“
„Ne!“ Uličkou zazněl výkřik.
Wrath otočil hlavu. Pádila k nim Beth.
„Pusť ho!“
Uvolnil prsty na poldově hrdle. Před ní ho zabít nesmí. 

Potřebuje,  aby  mu  důvěřovala.  To  je  momentálně 
důležitější – i když by toho čmuchala s gustem poslal na 
onen svět.

Když k nim Beth doběhla, Wrath svěsil ruce podél těla. 
Člověk se sesunul na zem. Chvilku nato prořízlo stíny jeho 
chroptivé lapání po dechu a namáhavé sípání.

Beth  si  klekla  vedle  těžce  dýchajícího  policisty  a 
pozvedla  k Wrathovi  zamračený  obličej.  „Tys  ho málem 
zabil!“

Wrath  tlumeně  zaklel.  Věděl,  že  odtud  musí  ihned 
zmizet. Co nevidět se sem seběhnou další policajti.

Zadíval se ke vzdálenému konci uličky.
„Kam se sakra chystáš?“ Hněv dodal jejímu hlasu ostrý 

tón.
„Chceš, abych tady čekal, až mě zase někdo zatkne?“
„Nic jinýho si nezasloužíš!“
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Polda  se  překulil  na  bok  a  pokoušel  se  vstát,  ale 
podlomily se pod ním nohy.  Když mu Beth podala ruce, 
aby mu pomohla, odstrčil je.

Wrath  pátral  po  tmavém  koutě,  kde  by  se 
dematerializoval. Jestli Beth otřáslo, že toho jejího kámoše 
málem  vyřídil,  možná  by  se  už  nevzpamatovala,  kdyby 
před jejíma očima zčistajasna zmizel.

Otočil  se  a  vykročil.  Nezamlouvá  se  mu,  že  ji  tu 
nechává,  ale  copak  má  na  vybranou?  Kdyby  zůstal  a 
poldové by ho postřelili nebo dokonce zabili, kdo by se o ni 
postaral?  Ani  nesmí  připustit,  aby  ho  zavřeli.  Cely  mají 
ocelové  mříže,  což znamená,  že  by se mu před svítáním 
nepodařilo přemístit do bezpečí. V případě, že by na něj teď 
policisté  zaútočili,  by  je  s  ohledem  na  nevyhnutelný 
výsledek střetu musel všechny pozabíjet.

A co by si pak o něm pomyslela?
„Kam jdeš? Okamžitě se vrať!“ zaječela.
Nezastavil  se.  Za  okamžik  uslyšel  dusot  jejích  kroků. 

Tušil, že se za ním rozběhne.
„Povídám, vrať se!“ Chytila ho za paži a škubla za ni.
Zamračil  se  na  ni,  znechucený  nečekaným  vývojem 

událostí.  To, jak naložil s tím poldou, v ní zase obnovilo 
strach, takže vyhlídky na nadcházející možnou péči o její 
maličkost  jsou poměrně  nejisté.  Pochyboval,  že  bude mít 
čas a příležitost ji o svých ušlechtilých úmyslech přesvědčit 
do té míry, že se nechá kamkoli dobrovolně odvést. Proto 
není vyloučené, že až Beth zahájí proměnu, bude se muset 
uchýlit k nátlaku a vzít ji s sebou proti její vůli. Což nebude 
ani pro jednoho příjemné či snadné.

Když  znovu  nasál  do  chřípí  její  vůni,  poznal,  že  její 
proměna je nebezpečně blízko.

Možná by ji měl dopravit do bezpečí hned.
Rozhlédl se. Tady, necelých patnáct metrů od policejní 

stanice,  si ji  jaksi  nemůže jen tak hodit  přes rameno – a 
ještě k tomu před očima toho poldy.

147



Zkrátka si pro ni přijde domů krátce před rozedněním a 
unese  ji.  A  když  to  nepůjde  po  dobrém,  připoutá  ji  v 
Dariově domě na řetěz. Jinak jí hrozí smrt.

„Proč  jsi  mi  lhal?“  zaútočila  na  něj.  „Tys  mého  otce 
neznal.“

„Znal.“
„Lháři!“ vyštěkla. „Jsi zabiják a lhář.“
„To první ohodnocení sedí.“
Rozšířila oči; rysy v půvabné tváři zrůznila hrůza. „Ty 

vrhací hvězdice… v bundě. Ty… tys zavraždil Mary. Je to 
tak?“

Svraštil čelo. „Žádnou ženu jsem nezabil.“
„Takže sedí i to druhý ohodnocení.“
Wrath se zadíval na policistu. Pořád je sice neschopný 

provozu, ale pomalu se vzpamatovává.
To  je  nadělení…  Co  když  se  k  Beth  do  svítání 

nedostane?  Co  když  se  před  ním někde  schová,  a  on  ji 
nebude schopen najít?

Ztišil hlas. „Že máš poslední dobou pořád hlad?“
Trhla sebou. „Cože?“
„Máš hlad, ale nepřibíráš na váze. A jsi unavená. Přímo 

vyčerpaná. Pálí tě oči a především přes den. Mám pravdu?“ 
Naklonil se blíž. „Při pohledu na syrové maso máš cukání 
zjistit,  jak  chutná.  Máš  citlivé  zuby,  konkrétně  horní 
špičáky. Bolí tě klouby a jako by ti byla těsná kůže. A den 
ode dne je ti těsnější.“

Zamrkala a pootevřela ústa úžasem.
Polda  se  zatím  vyškrábal  na  nohy,  ale  zapotácel  se  a 

dopadl  na  zadek  do  prachu.  Wrath  věděl,  že  si  musí 
pospíšit.

„Máš pocit, že sem nepatříš, viď?  Že  se všichni ostatní 
pohybují  jinak,  pomaleji.  Připadá  ti,  že  nejsi  normální. 
Straníš se lidí a vyhledáváš samotu. Jsi neklidná. Cítíš, že 
se něco stane, něco zásadního, ale nevíš, co to je ani jak 
tomu  zabránit.  V  noci  nespíš,  bojíš  se  snů.  I  známé 
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prostředí je ti cizí. Máš nepatrnou chuť na sex, případně ti 
vůbec nic neříká, ale muže nebývale přitahuješ.“

Odmlčel  se.  Něco podobného totiž  prožíval  před svou 
vlastní proměnou i on a tyhle dojmy jsou to jediné, co mu 
zcela  zřetelně utkvělo v paměti.  „Ten orgasmus, který jsi 
včera v noci  prožila  se mnou,  byl  tvůj  první,“  dodal  pro 
větší efekt.

Nechápavě na něj třeštila oči.
„Jestli se chceš dovědět, co se s tebou děje, měla bys jít 

se mnou. Co nevidět se ti udělá zle, Beth. A pomoct ti můžu 
jen já, ať se ti to líbí, nebo ne.“

O  krok  ustoupila  a  vrhla  pohled  na  policistu,  který 
očividně zvažoval výhody horizontální polohy.

Wrath  zvedl  ruce jakoby v sebeobraně.  „Neublížím ti. 
Přísahám. Kdybych tě chtěl zabít, udělal jsem to už včera a 
na deset různých způsobů, nemyslíš?“

Obrátila  se  k  němu.  Zavřel  oči,  jako  by  vycítil,  že 
vzpomíná na to, co se mezi nimi odehrálo.  Nasál do plic 
hutnou  vůni  její  koncentrované  touhy,  ale  honem  se 
vzchopil.

„Před chvílí jsi chtěl zabít Butche.“
Teď  s  odstupem  si  tím  není  úplně  jistý.  Důstojného 

protivníka aby dneska pohledal.
„Nechtěl.“
„Ale mohl jsi.“
„Záleží na tom? Zůstal naživu.“
„Jen díky tomu, že jsem přišla včas.“
Wrath zavrčel a vynesl poslední trumf: „Odvedu tě do 

domu tvého otce.“
Vykulila oči, ale vzápětí je podezřívavě zúžila.
Znovu se ohlédla na policajta.  Už se dal jakž takž do 

kupy. Stál na nohou a jednou rukou se opíral o zeď, hlavu 
svěšenou, jako by krk neunesl její nesmírnou tíhu.

„Mého  otce,  jo?“  V  hlase  jí  zaznívala  nedůvěra,  ale 
zároveň zvědavost, díky níž poznal, že má napůl vyhráno.
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„Nemáme moc času, Beth.“
Zavládlo dlouhé ticho.
Polda zvedl hlavu a zadíval se směrem k nim.
Za pár minut  se ho ten maník pokusí zatknout znovu. 

Odhodlání je z něj cítit na sto honů.
„Odcházím,“ oznámil jí Wrath. „Pojď se mnou.“
Rukama  křečovitě  sevřela  kabelku.  „Aby  mezi  námi 

bylo jasno, já ti nevěřím.“
Přikývl. „Proč bys taky měla?“
„A nebyl to můj první orgasmus.“
„Tak proč jsi z něho byla tak překvapená?“
„Rychle,“ pobídla ho a odvrátila hlavu od policisty. „Na 

Obchodní seženeme taxík. Tomu řidiči, co mě sem přivezl, 
jsem neřekla, ať počká.“
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Kapitola šestnáctá

eth  se  poslušně  hnala  uličkou,  i  když  věděla,  že 
hazarduje se životem. Je totiž hodně pravděpodobné, 

že naletěla. A rovnou chladnokrevnému zabijákovi. Ale jak 
může vědět, co poslední dobou cítí? Než odbočila za roh, 
ohlédla se na Butche. Měl zvednutou ruku a natahoval ji k 
ní. Tvář mu halily stíny, takže do ní neviděla, ale i na dálku 
vytušila jeho zoufalé přání. Zaváhala a zpomalila.

B

Wrath ji vzal za paži. „Beth, nezastavuj se!“
S pomocí boží se znovu dala do klusu.
Jakmile se ocitli na Obchodní třídě, mávla na projíždějící 

taxík.  Naštěstí  okamžitě  zastavil.  Wrath odrecitoval  řidiči 
adresu na Wallaceově třídě, několik bloků od domu, kam ji 
předtím pozval na rande. Nepochybně úhybný manévr.

Jeden z bezpočtu dalších, které používá, pomyslela si.
Když  se  taxík  rozjel,  ve  tmě  cítila,  jak  k  ní  pootočil 

hlavu. „Ten policajt,“ řekl. „Znamená pro tebe něco?“
Vylovila  z  kabelky  mobil  a  navolila  číslo  policejní 

recepce.
„Na  něco  jsem  se  tě  ptal.“  Tentokrát  zněl  jeho  hlas 

drsně.
„Dej  mi  pokoj.“  Když  se  ohlásil  Ricky,  zhluboka  se 

nadechla. „Je tam José?“
Přivolat  druhého  detektiva  netrvalo  ani  minutu,  a  než 

ukončila  hovor,  vyběhl  ze  dveří  poohlédnout  se  po 
Butchovi. José se jí příliš nevyptával, nicméně věděla, že ji 
nemine  křížový  výslech.  A  jak  mu  vysvětlí,  že  utekla  s 
podezřelým?
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Tím se definitivně stala spolupachatelkou. José jí přišije 
maření služebního výkonu a napomáhání při trestném činu.

Vrátila  telefon  do kabelky.  Chvěly  se  jí  ruce  a  točila 
hlava.  Nedokázala  se  ani  nadechnout,  přestože  taxík  měl 
klimatizaci a byl v něm příjemný chládek. Pootevřela okno. 
Vlasy jí pocuchal závan horkého, vlhkého vzduchu.

Co to provedla? Jednak včera v noci se svým tělem. A 
teď se svým životem.

Co udělá příště? Založí požár ve vlastním bytě?
Má vztek,  že  ji  Wrath  navnadil  na  jedinou věc,  které 

nedokázala odolat. Že je zločinec. Že ji vyděsil k smrti, ale 
ona nemůže zapomenout na jeho polibky, které jí rozpálily 
celé tělo.

A snad nejvíc ze všeho ji štve, že ten lump ví, že to byl 
její první orgasmus.

„Tady  nás  vysaďte,“  řekl  Wrath  řidiči  o  deset  minut 
později.

Beth zaplatila dvacetidolarovkou. Štěstí, že měla u sebe 
hotovost,  protože  Wrathovy  peníze,  ten  tučný  svazek 
bankovek, se válí na dvorku za jejím domem. Sotva mohla 
spoléhat na to, že jízdu taxíkem uhradí on.

Je vůbec možné, že jde s tím mizerou dobrovolně domů?
Když  taxík  odjel,  vykročili  po  čistém  chodníku  v 

udržované noblesní čtvrti. Byla to absurdní změna kulis. Od 
násilí  v  postranní  uličce  ke  zvlněným  trávníkům  a 
květinovým záhonům.

Vsadila  by  se,  že  obyvatelé  zdejších  domů  v  životě 
neutíkali před policií.

Ohlédla  se  na  Wratha,  který  rázoval  kousek  za  ní. 
Rozhlížel se na všechny strany, jako by čekal, že je někdo 
přepadne, i když neměla ponětí, jak může s těmi tmavými 
brýlemi vůbec něco vidět. Vrtalo jí hlavou, proč je vůbec 
nosí.  Kromě  toho,  že  mu  téměř  černá  skla  znesnadňují 
vidění,  je tak nápadný model brýlí jasným identifikačním 
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rysem. Stačí jen letmý pohled, a každý ho později poměrně 
snadno popíše.

A ne že by mu dlouhé černé vlasy a samotná postava 
poskytovaly kdovíjakou anonymitu.

Odvrátila se. Zvuk jeho bot dopadajících na beton zněl 
jako bušení pěstí do masivních dveří.

„Takže ten policajt…“ Jeho hlas byl úsečný a varovný. 
„Je to tvůj milenec?“

Beth  se málem rozesmála.  Že  by pan Nepřemožitelný 
žárlil?

„Na to ti neodpovím.“
„Proč ne?“
„Protože  nemusím.  Neznám  tě,  nejsem  ti  ničím 

zavázaná.“
„Včera v noci ses se mnou seznámila poměrně dobře,“ 

odsekával slabiky jako kusy ledu. „A já jsem se  poměrně 
dobře seznámil s tebou.“

Nezačínej  s  tím,  zaprosila  v  duchu,  popuzená,  že  ji 
dokáže tak snadno vzrušit. Proti své vůli si vzpomněla na 
to, jaké zázraky dokázal pouhým jazykem…

Vzdorně založila paže na prsou a prohlížela si úzkostlivě 
udržované domy, které míjela. Těch několik rozsvícených 
oken  působilo  pohostinně  a  tak  nějak  důvěrně.  Nejspíš 
proto, že obydlí s útulnou atmosférou se najdou všude. A 
všude navozují stejný pocit klidu a pohodlí.

Kdyby  dostala  nabídku  strávit  v  takovém  domečku 
týden, ani na chvíli by nezaváhala.

„Ta včerejší noc byla omyl,“ prohlásila.
„Já takový dojem nemám.“
„Dojmy klamou. A ty klameš tuplovaně.“
Dotkl se jí tak bleskurychle, že ani nezaznamenala, že se 

pohnul. V jednu chvíli si vykračuje po chodníku, a pak se 
kdovíjak  ocitne  v  jeho náruči.  Prsty jedné  ruky jí  jemně 
svíral šíji, druhou si přitáhl její boky těsně k tělu. Na břiše 
ucítila jeho erekci.
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Zavřela  oči.  Znenadání  měla  pokožku  nezvykle 
přecitlivělou,  krev rozbouřenou, mysl zatemněnou. Příčilo 
se jí, jak její tělo reaguje, ale stejně jako on ho nedokázala 
ovládnout.

Čekala,  až  přiblíží  ústa  k  jejím,  ale  nic  takového  se 
nestalo. Přiblížil je jenom k uchu.

„Je mi jedno, jestli mi věříš nebo jestli se ti líbím. Ale už 
nikdy mi nelži.“ Hluboce se nadechl, jako by ji celou chtěl 
vtáhnout dovnitř. „Cítím, jak jsi vzrušená. Snadno bych se 
ti dostal pod sukni. Doslova. Mohl bych ti to udělat přímo 
tady, na chodníku. A ty by ses ani trochu nebránila, je to 
tak?“

Ne, nejspíš by se ani trochu nebránila.
Protože je úplně pitomá. A patrně to bude i její poslední 

přání.
Přejel  jí  rty  po  straně  hrdla  a  jazykem jí  zlehka  olízl 

pokožku.  „Můžeme  se  chovat  civilizovaně  a  počkat,  až 
budeme mít větší pohodlí. Ale jestli chceš, užijeme si přímo 
tady. Ať tak či onak umírám touhou být zase v tobě. A ty 
mi to neodepřeš.“

Beth mu položila ruce na ramena. Měla by ho odstrčit, 
ale neudělala to. Přitáhla si ho blíž a pozvedla ňadra proti 
jeho hrudi.

Z úst  mu unikl  zoufalý zvuk,  napůl sten spokojenosti, 
napůl nejasná prosba.

Ha, pomyslela si, částečně vystřízlivělá.
Odtrhla se od něj s pocitem neutěšeného zadostiučinění. 

„Jediné, díky čemu je tahle nechutná situace aspoň trochu 
snesitelná, je fakt, že ty po mně toužíš víc než já po tobě.“

Zvedla bradu a znovu vykročila. Doslova cítila jeho oči 
na svém těle, jako by se jí dotýkal rukama.

„Máš pravdu,“ souhlasil. „Kvůli tobě bych i vraždil.“
Beth  se  prudce  otočila  a  namířila  na  něj  ukazováček. 

„Už je mi to jasné. Tys viděl, jak se s Butchem líbáme v 
autě, že jo?“
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Wrath vytáhl obočí, upjatě se usmál, ale neodpověděl.
„Proto jsi ho napadl?“
„Jen jsem se bránil zatčení.“
„To  určitě.  Přesně  tak  to  vypadalo,“  zahučela.  „Tak 

viděls to? Viděl jsi, jak mě líbá?“
Přistoupil k ní. Přestože mu neviděla do očí, cítila, jak v 

nich žhne nenávist. „Jo. Viděl. Z hloubi duše se mi příčilo, 
jak se tě dotýká. Teď, když to víš, ulevilo se ti? Chceš se mi 
pomstít a tvrdit, že je lepší milenec než já? Byla by to lež, 
ale stejně by se mě to zatraceně dotklo.“

„Proč ti na tom tolik záleží?“ dožadovala se vysvětlení. 
„Strávili jsme spolu jenom jednu noc. Vlastně ani to ne. Jen 
pár hodin!“

Křečovitě sevřel rty. Podle pocukávajících propadlin pod 
klíčními kostmi poznala, že drtí zuby o sebe. Nakonec byla 
ráda, že má nasazené brýle, protože měla pocit, že jinak by 
ji  jeho pohled sežehl  na popel.  Když  kolem nich přejelo 
auto, uvědomila si, že Wrath je na útěku před policií  – a 
ona vlastně taky. Tak proč se sakra hádají na chodníku… 
jako milenci?

„Podívej,  Wrathe,  vážně  nemám  chuť  strávit  noc  v 
zadržovací cele.“ V životě se jí nesnilo o tom, že by něco 
podobného  vypustila  z  úst.  „Jdeme,  než  si  nás  policajti 
najdou.“

Otočila se, ale on ji držel pevně.
„Ty to ještě nevíš,“ řekl ponurým tónem. „Ale jsi moje.“
Na zlomek vteřiny se k němu bezděčně naklonila.  Ale 

pak zavrtěla hlavou a zakryla si obličej dlaněmi, aby se na 
něj nemusela dívat.

Připadala  si  poznamenaná,  a  kupodivu  jí  to  nevadilo. 
Protože  po  něm  touží.  I  když  ví,  že  jí  to  podle  všeho 
neskutečně zkomplikuje život a způsobí nejednu bezesnou 
noc.
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Nejradši by uplynulé dva dny prožila znovu. Potřebuje 
se vrátit o osmačtyřicet hodin zpět, do chvíle, kdy seděla u 
svého stolu v redakci a Dick ji mlsně okukoval.

Ve dvou případech by jednala jinak. Místo aby šla domů 
pěšky, zavolala by si taxík, a tak se vyhnula střetu s Billym 
Riddlem.  A  jakmile  by  vkročila  do  bytu,  zabalila  by  si 
nějaké  oblečení  a  odjela  do  motelu.  A až  by  za  ní  zase 
přišel tenhle lotr a drogový král v černé kůži, zjistil by, že 
ptáček uletěl.

Nepřeje si nic jiného, než aby zase vedla svůj někdejší 
nezáživný, osamělý život.  Taková ironie… Ještě před pár 
dny byla přesvědčená, že radikální změna je to jediné, co ji 
může zachránit.

„Beth.“ Z hlasu se mu vytratila příkrost. „Podívej se na 
mě.“

Zavrtěla hlavou, ale on jí odtáhl ruce z očí.
„Budeš v pohodě.“
„Jo.  Jasně.  Zrovna  teď  na  mě  pravděpodobně  vydala 

policie zatykač. Utíkám před policajty s týpkem, jako jsi ty. 
A to všechno proto, že se chci za každou cenu něco dovědět 
o svých zesnulých rodičích. Ochotně riskuju krk v klamné 
naději, že zjistím, kdo byli a třeba i proč zemřeli. Ujišťuju 
tě, že do pohody mám zatraceně daleko.“

Špičkou ukazováku ji pohladil po tváři. „Já ti neublížím. 
Ani nedovolím, aby ti ublížil kdokoli jiný.“

Promnula si čelo, zvědavá, jestli se ještě někdy bude cítit 
„normálně“. „Lituju okamžiku, kdy jsi překročil práh mého 
bytu. Kéž bych tě vůbec neznala.“

Svěsil ruku k tělu.
„Už jsme skoro na místě,“ oznámil jí příkře.

Butch  se  přestal  pokoušet  postavit  na  nohy  a  svezl  se 
zpátky na zem.

Chvilku tam jen seděl a trénoval nádech a výdech. Měl 
pocit, že se nemůže pohnout.
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Ne proto, že ho bolí hlava, ačkoli ji má jako střep. Ani 
proto, že má neskutečně zesláblé nohy, ačkoli ho opravdu 
neunesou.

Ale proto, že je zahanbený.
Neštve  ho,  že  mu  uštědřil  nakládačku  silnější  chlap, 

přestože jeho ego trpí jako pes.
Užírá se tím, že to nenapravitelně podělal a ohrozil život 

mladé ženy. Když žádal na dispečinku, aby zajistili odvoz 
zbraní,  měl  taky  požádat,  aby  na  něj  před  vstupem  na 
stanici  čekali  dva  policisté.  Věděl,  že  podezřelý  je 
mimořádně nebezpečný, jenomže byl přesvědčený, že si s 
ním poradí sám.

A že si s ním poradil… Dostal na budku a přičinil se o 
to, že místo něho dělá Beth společnost zabiják.

Bůhví, co s ní ten vyvrhel provede.
Zavřel oči a opřel bradu o koleno. Jako by měl sliznici v 

krku vystlanou smirkovým papírem. Ale největší starost mu 
dělala hlava. Nefunguje, jak by měla. Jeho myšlenky jsou 
nesouvislé, poznávací pochody veškeré žádné. Možná byl 
bez kyslíku tak dlouho, že se mu zavařil mozek.

Pokusil se soustředit, ale bylo to nad jeho síly. Znovu se 
mu zatmělo před očima.

A vtom, protože masochistická stránka jeho povahy si 
vždycky  umí  vybrat  vhodnou  chvíli,  na  něj  zaútočila 
minulost.

Ze spleti vzpomínek, které mu vířily myslí, se vynořila 
jedna, která mu vehnala slzy do očí. Do neznámého auta 
nastupuje sotva patnáctiletá dívka. Mává mu zadním oknem 
a vzdaluje se ulicí.

Jeho starší sestra Janie.
Její  tělo  našli  druhý  den  ráno  v  lese  za  místním 

baseballovým hřištěm. Pachatel  ji  znásilnil,  zbil  a uškrtil. 
Ne však v uvedeném sledu.

Po jejím únosu probděl každou noc. Normální spánkový 
návyk se neobnovil ani po dvaceti letech.
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Myslel na Beth. Jak utíkala s podezřelým, a než odbočila 
za roh, ohlédla se na něj přes rameno. Fakt, že zmizela s tím 
vrahounem, byl vlastně jediný stimul, který ho přiměl vstát 
a pokusit se odvléct směrem k policejní stanici.

V tu chvíli vběhl do uličky José. „Hej! O’Neale! Co se ti 
stalo?“

„Musíme  vydat  všeobecnou  výzvu  k  zadržení 
pachatele.“ Proboha, co to má s hlasem? Je ochraptělý, jako 
by  byl  na  fotbale  a  celé  tři  hodiny  řval  z  plných  plic. 
„Běloch, výška metr devadesát osm, váha zhruba sto dvacet 
kilo.  Na  sobě  černý  kožený  oděv,  tmavé  panoramatické 
brýle, černé vlasy po ramena.“ Butch zvedl paži a opřel se 
dlaní  o  zeď.  „Ozbrojený  není  díky  tomu,  že  jsem  mu 
všechny  zbraně  sebral.  Ale  nepochybuju  o  tom,  že  do 
hodiny si doplní zásoby.“

Při dalším kroku se zapotácel.
„Proboha…“  José  ho  pevně  uchopil  za  paži  a 

stabilizoval ho.
Butch dbal,  aby se o něho neopíral,  ale  přesto pomoc 

uvítal. Ne a ne totiž přimět nohy, aby ho poslouchaly.
„A běloška…“ Odmlčel se. „Metr sedmdesát pět. Dlouhé 

černé  vlasy.  Modrá  sukně  a  bílá  halenka  na  knoflíky.“ 
Odmlčel se. „Beth.“

„Já vím. Telefonovala mi.“ José zvážněl. „Neptal jsem 
se  na  detaily,  ale  podle  tónu  v  hlase  mi  žádné  údaje 
poskytnout nehodlala.“

Butchovi se podlomila kolena.
„Pomalu,  detektive.“  José  ho  vytáhl  do  víceméně 

vzpřímené polohy. „Žádný spěch.“
Ve chvíli, kdy vešli zadním vstupem na stanici, se Butch 

vzepřel. „Musím ji jít hledat.“
„Jasně. Ale zatím se posaď tuhle na lavici.“
„Ne…“
José ho pustil a Butch se sesypal na dřevěnou lavici jako 

pytel brambor.
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A zrovna ve chvíli, kdy se začala sbíhat polovina okrsku. 
Před tou bandou ustaraných maníků v tmavě modrém a s 
odznaky na prsou si připadal jako největší ubožák.

„Jsem v pořádku,“ odsekl.  Ale pak musel  chtě  nechtě 
sklonit hlavu mezi kolena.

Jak jen mohl tohle dopustit?
Jestli najdou Beth ráno mrtvou…
„Detektive?“ José si dřepl vedle něj a strčil  obličej do 

Butchova zorného pole. „Už jsme zavolali sanitku.“
„Žádnou nepotřebuju. Už jste sepsali tu výzvu?“
„Spolehni se. Ricky na tom maká.“
Butch přeopatrně a pomalu zvedl hlavu.
„Co to máš s krkem, kámo?“ vydechl José nevěřícně.
„Podpíral  mi  tělo,  abych  neryl  držkou  v  zemi.“ 

Několikrát nasucho polkl. „Už byl někdo pro ty zbraně na 
adrese, kterou jsem uvedl po telefonu?“

„Jo. Máme je. I ty prachy. Co je ten chlap vlastně zač?“
„Nemám sebemenší ponětí.“
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Kapitola sedmnáctá

rath vystoupal po schodech před Dariovým domem. 
Dveře se rozlétly dřív, než stačil vzít za mosaznou 

kliku. Stál za nimi Fritz. „Pane, nevěděl jsem, že –“
W

Sluha strnul, jakmile spatřil Beth.
Jo. Je to ona, pomyslel si Wrath. A ne abys ji vyděsil.
Už takhle má nervy nadranc.
„Fritzi,  chci  ti  představit  Beth Randallovou.“  Sluha se 

ani  nepohnul,  jen  na  Beth  upřeně  civěl.  „Pustíš  nás 
dovnitř?“

Fritz se hluboce uklonil. „Jistě, pane. Slečno Randallová, 
je mi ctí, že se s vámi konečně setkávám osobně.“

Beth  uvítání  očividně  zaskočilo,  ale  sotva  se  sluha 
napřímil a ustoupil stranou, přinutila se k úsměvu.

Když k němu natáhla ruku, Fritz se zajíkl a pohledem 
požádal Wratha o svolení.

„Jen  do  toho,“  zahučel  Wrath  a  zavřel  vstupní  dveře. 
Přísné tradice doggenů snad nikdy nepochopí.

Fritz  se  uctivě  uklonil,  uchopil  její  dlaň  do  svých  a 
spočinul zrakem na spojených rukou. Nato kvapně a téměř 
šeptem pronesl několik slov ve starobylém jazyce.

Beth  se  tvářila  užasle.  Samozřejmě  nemohla  tušit,  že 
když  mu podala  ruku,  udělila  mu  největší  poctu,  jaké se 
bytosti  jeho  druhu  dostane  jen  výjimečně.  Jako  dcera 
urozeného patří v jejich světě k nejvznešenější aristokracii.

Fritz bude zářit štěstím ještě několik dní.
„Budeme dole v mé ložnici,“ oznámil Wrath, když sluha 

uvolnil Bethinu ruku.
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Fritz  zaváhal.  „Pane,  je  tu  Rhage.  Utrpěl…  drobný 
úraz.“

Wrath zaklel. „Kde je?“
„Dole v koupelně.“
„Potřebuje jehlu?“
„Už jsem mu ji přinesl.“
„Kdo  je  Rhage?“  zeptala  se  Beth,  když  vykročili 

chodbou. Wrath se zastavil před salonem. „Počkej tady.“
Ale když pokračoval v chůzi, vyrazila za ním.
Otočil se a ukázal přes rameno. „To nebyla prosba.“
„Já nikde čekat nebudu.“
„Udělej, co říkám.“
„Ne.“  Znělo  to  klidně,  bez  sebemenšího  vzrušení. 

Vzdoruje mu naprosto chladnokrevně a cílevědomě.  Jako 
by byl jen prázdná plechovka, která jí leží v cestě a kterou 
stačí odkopnout.

„Prokristapána… Jak je libo. Ale varoval jsem tě.“
Jak rázoval ke koupelně,  už na dálku cítil  ve vzduchu 

krev. Věděl, že to nebude příjemná podívaná, a litoval, že je 
Beth tak tvrdohlavá a neposlechla ho.

Strčil  do  dveří.  Rhage  vzhlédl.  Paže  mu  visí  nad 
umyvadlem,  všude  plno  krve.  Tmavá  kaluž  na  podlaze, 
další na mramorovém pultu.

„Chlape, co se stalo?“
„Jsem malinko pořezanej. Dostal  mě  bezduchý.  Skvělá 

trefa. Přímo do žíly. Až na kost. Krve jako z prasete.“
Wrath nejasně postřehl, jak Rhageova zdravá ruka míří k 

rameni a nato stoupá do vzduchu. K rameni a do vzduchu.
„Vyřídil sis to s ním?“
„To si piš.“
„Proboha…,“ vydechla Beth. „To snad… On si zašívá 

–“
„Hele,  kdo je  ta  fešanda?“  zajímal  se  Rhage a  ruka s 

jehlou mu znehybněla v půli cesty k rameni.

161



Ozvalo  se  přiškrcené  nadechnutí.  Wrath  se  pohnul  a 
tělem zatarasil Beth výhled.

„Potřebuješ pomoct?“ zeptal se, i když oba věděli, že v 
tomhle směru nemá co nabídnout. Má tak mizerný zrak, že 
si nedokáže zašít ani vlastní rány, natož posloužit jinému. 
Fakt, že při ošetření musí spoléhat na ostatní bratry nebo na 
Fritze, je další z řady závislostí, které se mu z duše protiví.

„Ne. Díky.“ Rhage se zasmál. „Jsem zdatný krejčík, jak 
ses mohl několikrát přesvědčit na vlastní kůži. Tak kdopak 
je ta tvoje kamarádka?“

„Beth  Randallová.  Beth,  to  je  Rhage.  Můj  společník. 
Rhagei,  to  je  Beth.  A aby bylo  jasno,  o  filmový hvězdy 
nejeví zájem. Rozuměls?“

„Beru  na  vědomí.“  Rhage  se  naklonil,  aby  viděl  za 
Wrathova záda. „Těší mě, Beth.“

„Víte  jistě,  že  nepotřebujete  odvézt  do  nemocnice?“ 
ujišťovala se slabým hlasem.

„Ne. Vypadá to horší, než to ve skutečnosti je. Zato když 
si  můžeš  udělat  z  vlastního  tlustýho střeva  opasek,  je  to 
vstupenka do márnice.“

Beth hekla a zalapala po dechu.
„Odvedu ji dolů,“ řekl Wrath.
„Skvělej  nápad…,“  zašeptala.  „Potřebuju  si  někde… 

sednout.“
Vzal  ji  kolem ramen a podle toho, jak se o něj  celou 

váhou opřela, poznal, že na ni krvavý výjev silně zapůsobil. 
Dělá  mu  dobře,  když  se  spoléhá  na  jeho sílu.  Zatraceně 
dobře…

„Budeš v pohodě?“ prohodil Wrath k druhému upírovi.
„Absolutně.  Zmizím,  jen co s tím budu hotov. Musím 

vyzvednout tři hrnky.“
„Slušný skóre.“
„Bývalo  by  lepší,  kdybych  nedostal  tenhle  vzdušný 

pozdrav. Není divu, že ti ty hvězdy tolik přirostly k srdci.“ 
Rhage zakroutil  rukou,  jako by zavazoval  uzel.  „Asi  bys 
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měl  vědět,  že  Tohr  a  dvojčata,“  –  vzal  z  pultu  nůžky a 
přestřihl vlákno – „dokončují rozdělanou práci ze včerejší 
noci. Za pár hodin by ti měli osobně podat hlášení.“

„Vyřiď jim, ať zaklepou, než vejdou do ložnice.“
Rhage  přikývl.  Tentokrát  měl  tolik  duchapřítomnosti, 

aby si jakékoli poznámky nechal pro sebe.
Jak Wrath odváděl Beth chodbou, neodpustil si, aby ji 

nepohladil po rameni. Po zádech. Aby neobemknul rukou 
její pas a nezabořil jí prsty do měkké oblinky na boku. Je 
příjemné, jak se k němu tiskne, hlavu opřenou o jeho prsa, 
složenou  na  hrudním  svalu  jako  na  polštáři.  Jak  spolu 
kráčejí v naprosté shodě.

Jak utěšené. Jak důvěrné. Až moc.
Ale vedl ji dál.
A přitom litoval,  že  nemůže vzít  zpátky to,  co jí  řekl 

venku na chodníku. Že je jeho.
Protože to není pravda. Nechce ji jako svou shellan. V tu 

chvíli se nechal unést vztekem, žárlivostí. Představil si, jak 
ji  ten  polda  osahává.  Zamrzelo  ho,  že  ho  nezabil.  A 
vyklouzlo mu to z úst.

Do  háje.  Ta  ženská  mu  něco  provedla  s  mozkem. 
Kdovíjak  se  jí  podařilo  zablokovat  spínač  sebeovládání 
vypilovaného  do  dokonalosti  a  aktivovat  spojení  s  jeho 
vyšinutou duší.

A  právě  takovému  kontaktu  chtěl  za  každou  cenu 
zabránit.

Koneckonců  záchvaty  nepřičetnosti  jsou  Rhageovou 
specialitou.

Další neřízená střela v Bratrstvu by nedělala dobrotu.

Beth křečovitě zavřela víčka, opřela se o Wratha a snažila 
se  vypudit  z  mysli  hluboce  zející  ránu.  Ale  jako  by  se 
pokoušela ukrýt před sluncem za potrhaným závěsem. Před 
očima  jí  neodbytně  vyvstávaly  zlomky úděsného výjevu. 
Kaluž  jasně  červené,  lesknoucí  se  krve,  otevřená  rána, 

163



šokující  bělost  kosti…  A  jehla.  Propichující  pokožku, 
pronikající svalovou tkání, za ní černá silná nit…

Otevřela oči.
Takhle je to lepší.
Nehledě  na to,  co ten člověk tvrdil,  rozhodně nejde o 

drobné škrábnutí.  Potřebuje odborné ošetření,  neodkladný 
chirurgický  zákrok.  Bývala  by  na  něj  naléhala  mnohem 
úporněji nebýt toho, že se usilovně snažila udržet v žaludku 
večeři.

A  navíc  se  zdálo,  že  to  ten  chlapík  nedělá  poprvé. 
Zřejmě zdatný operatér samouk. Ale i přesto…

Kromě  toho  je  neuvěřitelně  hezký.  I  když  to  byla 
příšerná  podívaná,  stačila  si  všimnout  jeho  pohledného 
obličeje  a  dokonalé  postavy.  Krátké  světlé  vlasy,  oči 
bezmála jako Paul Newman, obličej, který patří na filmové 
plátno.  Na  sobě  stejné  oblečení  jako  Wrath,  tedy  černé 
kožené kalhoty a vysoké pevné boty. Od pasu nahoru nahý.

Nepříliš  jasné  stropní  osvětlení  vrhalo  důmyslné 
polostíny,  jež  zdůrazňovaly  každičký  sval  na  jeho  trupu, 
který  je  působivou  přehlídkou  síly.  A  barevné  tetování 
draka, co mu pokrývá celá záda, je neméně velkolepé.

Čemu se vlastně diví? Wrath by určitě nešel do party s 
nějakým  neduživým  úředníčkem  nebo  zženštilým 
měkkýšem.

Vsadila by se o cokoli, že to jsou obchodníci s drogami. 
Pistole,  zbraně,  nezanedbatelná  hotovost.  A  kdo  jiný  se 
zaplete  do rvačky na nože a pak si hraje na amatérského 
felčara,  protože  z  pohotovosti  by  ho  převezli  rovnou  za 
mříže?

Vzpomněla  si,  že  na  jeho  prsou  zahlédla  stejnou 
okrouhlou jizvu, jakou má i Wrath.

Určitě  je to nějaký gang, pomyslela  si.  Nebo dokonce 
mafie.

Z  ničeho  nic  zatoužila  po  prostoru.  Wrath  to  nejspíš 
vytušil,  protože  jen  co  vešli  do  místnosti  s  citrónově 
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žlutými stěnami, okamžitě ji pustil. Uvnitř to vypadalo jako 
v  muzeu  nebo  přinejmenším  v  bytě  bohatého  sběratele 
starožitností.  Široká  okna  s  těžkými  světlými  závěsy  z 
nákladné  látky,  všude  rozvěšené  olejomalby  a  vkusně 
rozmístěné  umělecké  předměty.  Sklopila  oči  na  koberec; 
musel stát víc než celý její byt.

Možná neobchodují  jen s  crackem,  extází  a heroinem, 
napadlo  ji.  Třeba  je  jejich  koníčkem  i  černý  trh  se 
starožitnostmi.

Například ten masivní vyřezávaný stůl a židle z tmavého 
dřeva. Podobný nábytek se nevídá často.

Přejela  prstem  po  vykládané  kazetě.  „Překrásná 
věcička,“ uklouzlo jí.

Když Wrath neodpověděl, zadívala se na něj. Stál těsně 
u dveří, paže založené na prsou. Věčně ve střehu, přestože 
je ve známém prostředí.

Vtom si uvědomila,  že ho vyloženě uvolněného dosud 
neviděla.

„Jak dlouho ti trvalo ty poklady nashromáždit?“ zeptala 
se, aby získal čas na utišení zjitřených nervů. Přistoupila k 
jednomu  z  obrazů,  jehož  autora  odhadla  na  malíře 
Hudsonské krajinářské školy.  A skutečně. Thomas Cole – 
pravděpodobně v hodnotě stovek tisíc  dolarů.  „Nádhera,“ 
prohodila.

Ohlédla  se  přes  rameno.  Díval  se  na  ni;  malbu  zcela 
ignoroval.  Ani  jeho  výraz  neprozrazoval  pýchu  nebo 
majetnický postoj sběratele. Takhle se netváří člověk, nad 
jehož drahocennostmi se někdo rozplývá nadšením.

„Ten dům ti nepatří, že ne?“ ujistila se.
„Bydlel v něm tvůj otec.“
Jasně.
Ale čert to vem. Když už je tady, je lhostejné, jestli na tu 

hru přistoupí.
„Nejspíš měl spoustu peněz. Čím se živil?“
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Wrath přešel místnost a stanul před skvostným portrétem 
v životní velikosti. Beth usoudila, že je to ten či onen král.

„Pojď se mnou.“
„Cože? Chceš po mně, abych prošla zdí –“
Na  jedné  straně  zatlačil  do  plátna.  To  se  otočilo  a 

odhalilo temnou chodbu.
„Aha…,“ uklouzlo jí.
Mávl paží. „Až po tobě.“
Beth opatrně nakoukla do chodby. Zdi z černých kamenů 

osvětlovala slabá třepotavá záře plynových lamp. Naklonila 
se dovnitř a spatřila schodiště, ztrácející se hluboko dole za 
vzdáleným ohybem.

„Co je tam?“
„Místo, kde si můžeme v klidu popovídat.“
„Proč nezůstaneme tady?“
„Protože rozhovor, který nás čeká,  je vhodnější  vést  v 

soukromí. A mimoto se co nevidět objeví moji bratři.“
„Bratři?“
„Ano.“
„Kolik jich je?“
„Momentálně  pět.  Zbytečně  zdržuješ.  Slibuju,  že  se  ti 

tam dole nic nestane.“
To  tvrdíš  ty,  pomyslela  si,  ale  přesto  překročila 

pozlacený rám a vstoupila do tmy.
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Kapitola osmnáctá

eth se zhluboka nadechla, roztáhla paže a zdráhavě se 
dotkla rukama kamenných zdí. Vzduch není zatuchlý; 

kameny nepokrývá vlhkost ani sliz. Zato je tu tma jako v 
pytli.  Pomalu,  vedená  jen  hmatem,  začala  sestupovat  po 
schodech. Plynové lampy nesvítily jasněji než světlušky. Po 
pravdě byly dočista k ničemu a spíše pro okrasu, než aby 
ozařovaly cestu tomu, kdo se vydá chodbou.

B

Konečně  stanula  u  paty  schodiště.  Vpravo  spatřila 
dokořán otevřené dveře a zachytila měkkou záři svíček.

Místnost byla stejná jako spojovací chodba: černé stěny, 
slabé osvětlení, ale čisto a teplo.

Plameny silných svící umístěných na stojanech vrhaly do 
okolí mihotavé stíny. Položila kabelku na nízký stůl. Byla 
zvědavá, jestli je to Wrathova ložnice.

Velikost postele by tomu odpovídala.  Je snad to černé 
povlečení ze saténu?

Kolik žen si do toho svého brlohu přivedl, zauvažovala. 
Není těžké uhodnout, co následovalo, jakmile zavřel dveře.

Vzápětí uslyšela, jak cvakl zámek. Rázem měla srdce až 
v krku.

„Pověz mi něco o mém otci,“ vyhrkla honem.
Wrath přešel kolem ní a svlékl si bundu. Měl pod ní jen 

tričko bez rukávů a Beth nemohla přehlédnout drsnou sílu 
jeho paží ani pohyb vypracovaných svalů, které se přitom 
zapojily  do  práce.  Když  si  odepínal  z  ramenou  prázdné 
pouzdro,  zahlédla  na  vnitřní  straně  předloktí  bohaté 
tetování.
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Vešel do koupelny a chvilku nato k ní dolehlo šumění 
tekoucí  vody.  Když  se vrátil  do  ložnice,  otíral  si  obličej 
ručníkem. Než se k ní otočil, nasadil si brýle.

„Tvůj  otec,  Darius,  byl  bohatý  muž.“  Lhostejně  hodil 
ručník zpátky do koupelny. Zamířil k pohovce, posadil se 
na ni a opřel lokty o kolena. „Než se z něj stal válečník, žil 
v zemi s bohatou historií. Byl šlechtic… a můj přítel. Bratr 
a kolega v činnosti, které se věnuju.“

Zase ten výraz… Bratr.
Jasná mafie. Na beton.
Wrath  se  pousmál,  jako  by  si  vzpomněl  na  něco 

příjemného.  „Darius  byl  obratný.  Měl  rychlé  nohy  i 
otevřenou hlavu. A uměl se ohánět nožem. Přitom to byl 
vzdělaný  a  kulturní  člověk.  Džentlmen  v  pravém  slova 
smyslu. Hovořil osmi jazyky. Studoval všechno možné, od 
světového  náboženství  po  filozofii.  Uměl  donekonečna 
vyprávět  o  Wall  Street,  vysvětlovat,  proč  jsou  fresky na 
stropě Sixtinské kaple spíše manýristické než renesanční.“

Opřel  se  a  přejel  dlaní  po  horním  okraji  pohovky. 
Roztáhl kolena a rozevřel stehna. Odhrnul si dlouhé vlasy z 
obličeje. V tu chvíli vypadal uvolněně.

A zatraceně sexy.
„Zásadně  se  nerozčiloval,  i  když  šlo  čas  od  času  do 

tuhého.  Soustředil  se  na  práci  a  věnoval  se  jí,  dokud  ji 
nedokončil. Jeho smrt náležitě uctili všichni bratři.“

Beth přišlo na mysl, že měl jejího otce upřímně rád a že 
mu chybí. Nebo dotyčný, kterého si vypůjčil, aby…

Co to na mě vlastně zkouší, zauvažovala. Co získá všemi 
těmi výmysly a pohádkami?

Odpověď je nasnadě. Koneckonců mě odvedl k sobě do 
ložnice…

„Fritz mi prozradil, že tě hluboce miloval.“
Beth našpulila rty. „V případě, že ti na to skočím, mám 

jedinou  otázku.  Když  mě  otec  tolik  miloval,  proč  se  mi 
neobtěžoval představit?“
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„Je to o něco složitější.“
„Jistě. Je zatraceně těžký přijít za vlastní dcerou, podat jí 

ruku  a  říct  jméno.  To  nezvládne  každý,  co?“  Přešla  po 
koberci, ale pokoj nebyl velký a rázem se ocitla u postele. 
Rychle zamířila jinam. „A co ti válečníci a bratři? Byl taky 
v mafii?“

„V mafii? My nepatříme k mafii, Beth.“
„Takže  jste  jenom  zabijáci  na  volné  noze  a  drogoví 

dealeři, jo? Nebo navíc obchodujete se starožitnostmi? Tak 
mě  napadá,  že  široké  pole  působnosti  je  spolehlivá 
strategie. A velký dům a početná domácnost spolyká mraky 
peněz. Stejně jako umělecká díla, která patří do muzea.“

„Darius  ty  peníze  zdědil  a  uměl  si  je  udržet.“  Wrath 
zaklonil hlavu, jako by vzhlížel k horním podlažím domu. 
„Teď je to všechno tvoje.“

Zúžila oči. „Vážně?“
Přikývl.
To je zoufalec, pomyslela si.
„A kde je závěť? A její vykonavatel, který by mi předal 

nějaké úřední podklady? Počkej. Budu hádat. Ten barák má 
na  starost  pozůstalostní  soud.  Už třicet  let.“  Promnula  si 
bolavé oči. „Něco ti povím, Wrathe. Nemusíš lhát, abys mě 
dostal do postele. Sice bych se za to propadla hanbou, ale 
stačí říct.“

Zhluboka a rozechvěle nabrala dech do plic. Teprve teď 
si  uvědomila,  že až  do téhle  chvíle  někde v hloubi  duše 
pořád doufala, že se něco doví. Konečně.

Určitě  není  první,  z  koho  zoufalství  udělalo  naivního 
důvěřivce.

„Nejvyšší čas, abych šla. Tohle bylo jen –“
Stál u ní dřív, než se stačila otočit. „Já tě nemůžu nechat 

odejít.“
Zachvátil  ji  strach,  ale  nevzdala  se.  „Nemůžeš  mě 

přinutit zůstat.“
Zvedl ruce k jejímu obličeji. Ucukla, ale on ji nepustil.
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Bříškem palce jí pohladil tvář. Kdykoli se ocitl blízko u 
ní, byla jako očarovaná. Jeho kouzlo na ni působí i teď, kdy 
by ho nejradši praštila. Cítila, jak se k němu naklání, jako 
by její tělo mělo vlastní vůli.

„Já ti nelžu,“ řekl. „Tvůj otec mě za tebou poslal proto, 
že co nevidět budeš potřebovat moji pomoc. Důvěřuj mi.“

Vytrhla  se  mu.  „O  důvěře  už  přede  mnou  laskavě 
nemluv.“

Ten chlap snad nemá ani kousek svědomí. Málem zabil 
přímo před jejíma očima policistu a teď čeká, že mu skočí 
na tuhle ubohou povídačku,  která  je do posledního slova 
smyšlená.

A přitom ji hladí po tváři jako… zkrátka jako milenec.
Nejspíš ji má za absolutního idiota.
„Všechny úřední doklady znám nazpaměť,“ pokračovala 

pevným hlasem.  „Na mém rodném listu  stojí,  že  otec  je 
neznámý,  ale  ve  spisech  je  dodatek.  Moje  matka  se 
ošetřovatelce na porodním sále svěřila, že zemřel. Jméno už 
uvést nestačila, protože krátce nato dostala šok z obrovské 
ztráty krve a zemřela.“

„Je mi líto, ale nic takového se nestalo.“
„Tak tobě je to líto. To ti tak věřím.“
„Beth, to není hra –“
„Mlč, proboha! A já husa pitomá si naivně myslela, že se 

seznámím  aspoň  s  jedním  z  rodičů  –  i  když  jen 
zprostředkovaně, z vyprávění…“ Znechuceně si ho měřila. 
„Nikdy bych neřekla, že umíš být tak krutý.“

Zaklel.  Roztrpčeně,  vztekle.  „Nevím,  jak  tě  mám 
přesvědčit, abys mi uvěřila.“

„Nesnaž  se.  Stejně  by  to  bylo  marné.  Nejsi  totiž 
důvěryhodný.“ Sáhla  pro  kabelku.  „Možná  je  to  takhle 
lepší.  Nakonec  jsem  radši,  že  zemřel,  než  abych  se 
dověděla,  že byl  zločinec.  Nebo že  jsme celou  dobu žili 
vedle sebe v jednom městě, ale on za mnou nikdy nepřišel a 
ani ho nezajímalo, jak vypadám.“
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„On  to  věděl.“  Wrathův  hlas  zněl  zase  nebezpečně 
blízko. „Znal tě.“

Prudce se otočila. Stál tak blízko, že ji svou mohutnou 
postavou bezmála zavalil.

Beth uskočila. „Okamžitě přestaň.“
„Znal tě.“
„Neříkej to!“
„Tvůj otec tě znal,“ křikl.
„Tak proč o mě nestál?“ zaječela v odpověď.
Wrath sebou trhnul. „Stál o tebe. Dohlížel na tebe. Byl ti 

nablízku celý tvůj život.“
Zavřela oči a objala si ramena pažemi. Nemohla uvěřit, 

že stačí tak málo, aby znovu podlehla jeho kouzlu.
„Beth, podívej se na mě. Prosím.“
Otevřela víčka.
„Podej mi ruce,“ vybídl ji. „No tak. Podej mi je.“
Když nereagovala, položil si její dlaň na hruď, přímo na 

srdce.
„Přísahám na svou čest, že ti nelžu.“ Znehybněl, jako by 

jí  chtěl  poskytnout  příležitost  k  dešifrování  i  nepatrných 
změn ve svém těle i ve tváři.

Mluví, nebo nemluví pravdu, přemítala v duchu.
„On tě miloval, Beth.“
Nevěř tomu. Nevěř tomu. Nevěř –
„Tak proč za mnou nepřišel?“ zašeptala.
„Doufal, že se s ním nebudeš muset setkat. Že se nikdy 

nedovíš, jaký vedl život.“ Odmlčel se. Jeho oči se prosebně 
vpíjely do jejích. „Čas mu vypršel příliš brzo.“

Rozhostilo se dlouhé ticho.
„Kdo byl můj táta?“ vydechla.
„Byl jako já.“
Wrath otevřel ústa.
Spatřila obrovské špičáky. Špičáky…?
V hrůze před ním uhnula. Odstrčila ho. „Ty jsi cvok!“
„Beth, vyslechni mě –“
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„Celá ta komedie byla jen proto, abys mi mohl říct, že jsi 
zasranej upír?“ Vrhla se na něj a začala mu bušit pěstmi do 
prsou. „Jsi úchyl!  Hnusnej… prachsprostej…  úchyl!  Jestli 
toužíš po někom, kdo si s tebou zahraje na upíry, nech se 
zavřít do cvokárny!“

„Tvůj otec –“
Vlepila mu políček. A pořádný. Přes celou tvář.
„Neopovažuj  se!  Už nechci  slyšet  ani  slovo!“  Dlaň  ji 

pálila.  Přitiskla  si  ji  na  břicho.  Měla  slzy  na  krajíčku. 
Protože jí ublížil. A protože mu chtěla taky ublížit, ale on se 
tváří, jako by ho neudeřila.

„Bože… málem jsi mě přesvědčil,“ zasténala. „Jenomže 
tobě  to  nestačilo  a  musel  jsi  mi  předvést  ty  svý falešný 
tesáky.“

„Jsou pravé. Podívej se pořádně.“
Zaplály další svíce. Ale nikdo je nerozsvítil.
Prudce  vydechla.  Najednou  měla  dojem,  že  nic  není 

takové,  jak  to  vypadá.  Že  neplatí  žádné  zákony.  Že  se 
realita přelévá do jiného světa.

Rozběhla se na opačnou stranu místnosti.
Už  na  ni  čekal  přede  dveřmi.  Schoulila  se  a  sklopila 

hlavu, jako by v duchu odříkávala mocnou modlitbu, kterou 
si ho podrží od těla.

„Nepřibližuj se ke mně.“ Vzala za kliku. Nalehla na ni 
plnou vahou. Ale ani se nepohnula. Zaplavila ji panika.

„Beth –“
„Pusť mě!“ Jak lomcovala klikou, zařízl se jí do kůže její 

tepaný okraj.
Když jí položil  ruku na rameno, zaječela.  „Nesahej na 

mě!“
Uskočila  stranou.  Vrávorala  po  místnosti.  Pomalu  se 

vydal v jejích stopách. Neochvějně se přibližoval.
„Chci ti pomoct.“
„Nech mě být!“
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Proběhla  kolem  něj  a  skokem  se  vrhla  ke  dveřím. 
Tentokrát se otevřely dřív, než sáhla na kliku.

Jako by je otevřel pouhou vůlí.
V hrůze se na něj ohlédla. „Komediante…“
Vystřelila  nahoru  po  schodech.  Zakopla  jen  jednou. 

Když se pokoušela odsunout zástrčku na obraze, zlomila si 
nehet,  ale  nakonec se jí  to  podařilo.  Proběhla přijímacím 
pokojem. Vyvalila se dveřmi na ulici a –

Stál na trávníku před domem.
Prudce se zastavila.
Ochromil ji děs. Zmatek a beznaděj jí změnily srdce v 

kus ledu. Propadla hysterii.
„Ne!“ Znovu  se  rozběhla.  Bylo  jí  jedno,  kam  pádí, 

hlavně pryč, pryč od něj.
Věděla,  že  ji  pronásleduje.  Cítila  ho  za  sebou. 

Vykopávala kolena výš a snažila se přidat, běžet rychleji a 
rychleji. Běžela, dokud jí stačil dech, dokud ji neochromilo 
naprosté vysílení a nezačalo jí námahou řezat ve stehnech. 
Běžela, co jí síly stačily, ale on byl pořád za ní.

Zhroutila se na trávu a rozvzlykala se.
Schoulila se do klubíčka, jako by se chtěla chránit před 

ranami.
Když ji zvedl do náruče, nebránila se.
Proč taky? Jestli je to sen, jednou se z něho probudí. A 

jestli je to skutečnost…
Bude jí toho muset vysvětlit mnohem víc než jen životní 

osudy jejího otce.

Jak Wrath odnášel Beth zpátky do ložnice, vyzařoval z ní 
zmatek smíšený s panickým strachem.

Položil ji na postel, trhnutím uvolnil vrchní přikrývku a 
přetáhl ji přes ní. Pak se posadil na pohovku s vědomím, že 
Beth odstup uvítá.

Konečně se pohnula. Ucítil její pohled.
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„Čekám, až se probudím. Až zazvoní budík,“ vypravila 
ze  sebe  slabým,  chraplavým  hlasem.  „Ale  to  se  nejspíš 
nestane, viď?“

Mlčky zavrtěl hlavou.
„Jak je to možné? Jak…“ Odkašlala si. „Upíři?“
„Jsme odlišný druh.“
„Krvelační zabijáci.“
„Přesněji  pronásledovaná  menšina.  Proto  tvůj  otec 

doufal, že se vyhneš proměně.“
„Proměně?“
Zvolna přikývl.
„Kristepane…“ Přitiskla  si  ruku na ústa,  jako by se jí 

udělalo zle. „Neříkej mi, že budu…“
Panika,  která  z ní  vytryskla  v mocné vlně a  rychle se 

šířila místností, ho zasáhla jako poryv studeného větru. Její 
úzkost ho mučila a litoval, že nemůže udělat nic, čím by jí 
od ní ulevil. A soucit nepatří k jeho přednostem.

Kéž by existovalo něco, s čím by se pro klid její duše 
mohl utkat.

Věděl  však,  že v tu  chvíli  je úplně bezmocný.  Pravda 
není cíl, který je možné zničit.  A není jejím nepřítelem, i 
když jí ubližuje. Prostě… je.

Vstal a přistoupil k posteli. Když se před ním neodtáhla, 
posadil se na matraci. Její slzy voněly jako jarní přeprška.

„Co se mnou bude?“ zašeptala.
Podle zoufalství v jejím hlase poznal, že neoslovila jeho, 

ale boha. Přesto odpověděl.
„Tvoje proměna se rychle blíží.  Každý z nás jí projde 

někdy kolem pětadvacátých narozenin. Poradím ti, jak se o 
sebe postarat. Ukážu ti, co máš dělat.“

„Proboha…“
„Po proměně se budeš potřebovat napít.“
Zalapala  po  dechu  a  prudce  se  posadila.  „Já  nebudu 

zabíjet!“
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„A ani to nebude nutné. Potřebuješ krev upířího muže. 
Nic víc.“

„Nic víc,“ opakovala dutým hlasem.
„Naší kořistí nejsou lidé. To jsou jen babské povídačky.“
„Tys člověka nikdy… nezabil?“
„Ne proto, abych se napil,“ ohradil se. „Někteří upíři to 

dělají,  ale  lidská  krev  jim  příliš  síly  nedodá.  Abychom 
přežili, potřebujeme se krmit od jedinců svého druhu.“

„Říkáš to, jako by to bylo úplně normální.“
„Je to normální.“
Ztichla. A pak, jako by jí to teprve došlo, vyhrkla: „Ty 

mě necháš –“
„Napiješ se ode mě. Až přijde čas.“
Z  úst  se  jí  vydral  přiškrcený  zvuk,  jako  by  chtěla 

vykřiknout, ale zabránil jí v tom dávicí reflex.
„Beth, vím, že je to těžké –“
„Nevíš.“
„– protože jsem tím taky musel projít.“ Zadívala se na 

něj. „Taky ses takhle zčistajasna dověděl, kdo jsi?“
Nebyl to vzdor. Spíše jako by doufala, že má s někým 

něco společného. S kýmkoli.
„Já jsem své rodiče znal,“ spustil, „ale zemřeli ještě před 

mou  proměnou.  Netušil  jsem,  co  mám čekat.  Proto  vím, 
jaký prožíváš zmatek a nejistotu.“

Dopadla  zády  na  polštáře.  „Byla  moje  matka  taky 
upírka?“

„Byla to lidská žena. To mi prozradil Darius. Upíři se 
kříží s lidmi od nepaměti, ale děti se smíšenou krví přežijí 
jen málokdy.“

„Můžu tu proměnu nějak zastavit? Zabránit jí?“
Zavrtěl hlavou.
„Bolí to?“
„Ucítíš –“
„O mě nejde. Bude tě to bolet?“
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Wrath ztěžka polkl. Na to se ho nikdy nikdo nezeptal. 
Lidem i  upírům nahání  strach.  Jeho  rasa  ho  uctívá  jako 
svého vládce. Ale nikdo mu nikdy nedal najevo zájem. Na 
projevy účasti neumí reagovat.

„Ne. Nebude mě to bolet.“
„Mohla bych tě zabít?“
„To ti nedovolím.“
„Slibuješ?“  naléhala,  posadila  se  a  popadla  ho  za 

předloktí.
Nechtělo se mu věřit, že přísahá na svou vlastní ochranu. 

Na její žádost.
„Slibuju.“ Natáhl ruku, aby ji položil na její, ale včas se 

zarazil.
„Kdy to začne?“
„Přesně se to odhadnout nedá. Ale už brzy.“
Pustila ho a položila hlavu na polštář. Otočila se k němu 

zády a schoulila se pod přikrývkou.
„Třeba  se  probudím,“  zašeptala.  „Třeba  se  přece  jen 

probudím…“

176



Kapitola devatenáctá

utch do sebe jedním douškem obrátil panáka skotské. 
A hned toho zalitoval. Měl odřené hrdlo a připadal si 

jako  nezasvěcený  polykač  ohně.  Jen  co  přestal  kašlat, 
poručil si u Abby dalšího panáka.

B
„Najdeme  ji,“  ujistil  ho  José,  když  postavil  na  stůl 

sklenici s pivem.
Butchův parťák zvolil nápoj s nižším obsahem alkoholu, 

ale především proto, že ho doma čeká rodina. Kdežto Butch 
může pařit až do rána, kdyby o to stál.

José  kroužil  půllitrem  po  pultu.  „Ty  za  to  nemůžeš, 
detektive.“

Butch  se  zasmál  a  kopl  do  sebe  skotskou  číslo  dvě. 
„Jasně.  Kromě  mě  a  toho  ničemy  byla  se  mnou  v  autě 
spousta dalších lidí.“ Zvedl ukazováček, aby přivolal Abby. 
„Už mi zase vyschlo.“

Připlula  s  láhví  a  s  úsměvem  mu  znovu  naplnila 
skleničku. „Ne nadlouho, fešáku.“

José poposedl na barové stoličce, jako by nesouhlasil s 
Butchovým maratónem ve skotské. Námaze, kterou ho stálo 
mlčení, dal průchod neklidným ošíváním.

Když Abby odešla obsloužit dalšího zákazníka, Butch po 
něm střelil pohledem. „Myslím, že se dneska večer pořádně 
namažu. Měl bys jít domů.“

José  si  hodil  na  jazyk  pár  pražených  arašídů. 
„Samotnýho tě tady nenechám.“

„Pojedu domů taxíkem.“
„Ne.  Počkám,  až  se  zpiješ  do  němoty,  a  odtáhnu  tě 

domů. Budu se dívat, jak půl hodiny zvracíš. Pak tě uložím 
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do postele.  Než odejdu,  uvařím ti  kafe.  Aspirin  bude na 
nočním stolku hned vedle cukřenky.“

„Já cukřenku nemám.“
„Tak vedle sáčku s cukrem.“
Butch se usmál. „Byl bys báječná manželka, José.“
„Ta moje mi to říká taky.“
Mlčeli, dokud Abby nenalila čtvrtou dávku.
„Jak jsme na tom s těma vrhacíma hvězdárna,  o který 

jsem obral toho lumpa?“ protahoval Butch.
„Jsou stejné jako ty, co jsme našli na místě toho výbuchu 

i  u  chudinky  Bublaniny.  Značka  Typhoon.  Pětačtyřicet 
gramů nerezové oceli  440, rozteč devět a půl centimetru, 
šestilistá, s měnitelnou středovou zátěží. Dají se koupit přes 
internet za osm dolarů nebo ve střediscích bojových umění. 
Jo, a nenašly se žádné otisky.“

„A ostatní zbraně?“
„Přepychová sada nožů. Chlapci v laboratoři  nad nima 

doslova  slintali  blahem.  Kompozitní  kov  s  tvrdostí 
diamantu,  skvostná  ruční  práce.  Žádný  výrobce.  Běžná 
pistole.  Devítimilimetrová  Beretta,  model  92GSD,  ve 
vynikajícím stavu. Výrobní číslo pochopitelně odstraněné. 
Hlavu jim ale zamotali náboje. Nic podobného prý v životě 
neviděli.  Prázdné, naplněné nějakou tekutinou. Domnívají 
se, že jde o vodu. Ale proč by si někdo vyráběl takovéhle 
střely?“

„Děláš si srandu?“
„Na uhozený vtípky nemám náladu.“
„Žádný otisky.“
„Ne.“
„Na ničem.“
„Ne.“  José dojedl  arašídy a  rukou dal  Abby znamení, 

aby přinesla další porci. „Ten chlap je kluzkej jako úhoř. 
Nic na něj nemáme. Každým coulem profík. Vsadil  bych 
se, že sem přišel z New Yorku. Na caldwellského rodáka 
nevypadá.“

178



„To  mi  došlo  při  prohledávání  všemožných  databází, 
který nám poslali z newyorskýho policejního oddělení.“

Abby se dostavila s dalšími arašídy a další skotskou.
„Teď  děláme  na  balistice,  abychom  zjistili,  jestli  ta 

pistole  nemá  nějaké  typické  vlastnosti,“  prohlásil  José 
neochvějně. „Tým expertů kontroluje bankovky. Hned ráno 
předáme veškerý  zjištěný  informace  mládencům do New 
Yorku, ale obávám se, že se nebudou mít čeho chytit.“

Butch  zaklel  a  díval  se,  jak  servírka  sype  oříšky  do 
misky.

„Jestli se Beth něco stane…“ Větu nedokončil.
„Najdeme ji,“ ujistil ho José už nejméně posté a odmlčel 

se. „Jestli jí ten hajzl něco udělal, má to spočítaný.“
Jasně. Butch mu osobně půjde po krku.
„A na to se napijeme,“ prohlásil slavnostně, vyprázdnil 

skleničku a ihned si ji nechal znovu naplnit.

Wrath seděl na posteli a čekal, až Beth něco řekne. Cokoli. 
Zaplavila ho nepochopitelná únava. Měl pocit,  jako by se 
mu tělo vlastní tíhou propadalo do sebe a kosti slábly pod 
břemenem tkání a svalové hmoty.

Když mu myslí znovu prolétl výjev z uličky, uvědomil 
si,  že  tomu  poldovi  nevyčistil  paměť.  Což  znamená,  že 
policie má jeho přesný popis a zahájí po něm pátrání.

To  mu  tak  ještě  scházelo.  Ta  idiotská  a  víceméně 
jednostranná  konfrontace  ho  zaměstnala  natolik,  že 
zapomněl na vlastní ochranu.

Začíná být nedůsledný. A lajdáctví je nebezpečné.
„Jak jsi poznal, že to byl můj první orgasmus?“ zeptala 

se zčistajasna Beth.
Strnul.  Jeho  mužná  výbava  na  to  zareagovala  v 

okamžiku, kdy to slovo vypustila z úst.
Poposedl si, aby se mu trochu uvolnily kalhoty, a dumal, 

jestli  se  té  otázce  může  vyhnout.  Teď s  ní  nemá náladu 
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mluvit  o  sexu,  který  spolu  provozovali.  A  už  vůbec  ne, 
zatímco leží v jeho posteli, ani ne půl metru od něho.

Vzpomněl si na její pleť. Hebkou. Hladkou. Hřejivou.
„Jak jsi to poznal?“ naléhala.
„Je to pravda, viď?“
„Je,“  hlesla.  „Bylo  to  s  tebou  jiné,  protože  nejsi… 

protože jsi… Do háje. Nedokážu to ani vyslovit.“
„Možná.“ Spojil dlaně a pevně propletl prsty. „Nevím.“
Protože  i  pro  něj  to  bylo  jiné,  ačkoli  ona  je  pořád  v 

podstatě člověk.
„On není můj milenec. Myslím Butch. Ten policista.“
Wrath úlevně vydechl. „To jsem rád.“
„Takže až ho příště uvidíš, nezabíjej ho.“
„Platí.“
Nastala dlouhá odmlka a pak uslyšel, jak se převaluje v 

posteli. Při každém jejím pohybu saténové povlaky měkce 
zašustily.

Představil si její štíhlá stehna. A sebe, jak jí je rukama 
roztahuje. Jak se mezi ně sklání, líbá ji na oblinku břicha a 
postupuje níž, až tam, kde touží spočinout navěky.

Polkl. Náhle jako by mu byla těsná pokožka. Svírala mu 
celé tělo.

„Wrathe?“
„Hm?“
„Včera v noci ses se mnou původně vyspat nechtěl, je to 

tak?“
Myslí mu prolétly neurčité obrazy Beth. Zavřel oči. „Ne, 

nechtěl.“
„Tak proč jsi to udělal?“
To je mi otázka, pomyslel si a zatnul zuby. Nedokázal se 

ovládnout. Musel se s ní pomilovat.
„Wrathe?“
„Protože jsem musel,“ odpověděl a protáhl paže ve snaze 

uvolnit hromadící se napětí. Srdce mu tlouklo vzrušením a 
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instinkty se zostřovaly jako před soubojem. Slyšel, jak tiše 
vydechla, jak jí tluče srdce, jak jí proudí žilami horká krev.

„Proč?“ zašeptala.
Měl by odejít. Nechat ji o samotě.
„Prozraď mi to.“
„Díky tobě jsem si uvědomil, jak jsem uvnitř vyhořelý. 

Chladný.“
Znovu sebou zavrtěla.
„Mně se líbilo, jak jsem tě rozehřívala,“ řekla zastřeným 

hlasem. „Jak jsem se tě dotýkala…“
Začala se v něm probouzet nezkrotná žádostivost, která 

se mu postupně šířila do celého těla.
Zadržel  dech  a  čekal,  jestli  to  přejde.  Nutkavý  chtíč 

naopak zesílil.
Do háje… Netouží jen po sexu. Ale také po krvi.
Po její krvi.
Rychle vstal, aby si vytvořil větší odstup. Musí okamžitě 

odejít. Vyrazit do ulic. Uvolnit napětí v boji. A potřebuje se 
nakrmit.

„Už musím jít. Ale ty tady zůstaň a prospi se.“
„Neodcházej.“
„Musím.“
„Proč?“
Pootevřel  ústa.  V  dásních  v  okolí  sotva  znatelně  se 

prodlužujících špičáků mu nedočkavě pulzovalo. Ale zuby 
nebyly  jedinou  částí  jeho  těla,  která  se  zoufale  toužila 
prosadit. Penis mu bolestivě tlačil na poklopec ve snaze se 
osvobodit.  O  ukojení  se  neodbytně  hlásily  dvě  zcela 
odlišné, a přesto jednotící potřeby. Touha po sexu. Touha 
po krvi.

A obojí žádal od ní.
„Ty  přede  mnou  utíkáš?“  zašeptala.  Vyznělo  to 

především jako otázka. A sotva postřehnutelné popíchnutí.
„Buď opatrná, Beth.“
„Proč?“
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„Stačí málo a přestanu se ovládat.“
Vstala z postele a přistoupila k němu. Položila mu dlaň 

na  prsa,  přímo na srdce.  Druhou paži  mu ovinula  kolem 
pasu.

Přitiskla se k němu. Sykavě nabral vzduch do plic.
Touha po sexu naštěstí převládala. Zatím.
„Ty mě odmítáš?“ zeptala se.
„Nechci tě využívat,“ procedil skrz zaťaté zuby. „Dnešní 

noc pro tebe nebyla snadná.“
Sevřela  mu  ramena.  „Mám  vztek.  Jsem  vyděšená. 

Zmatená. Chci, aby ses se mnou miloval tak dlouho, dokud 
na všechno nezapomenu. Dokud nepadnu vysílením. Jestli 
někdo  někoho využívá,  tak  jedině  já  tebe.“  Sklopila  oči. 
„Zní to hnusně, co?“

Svatá  pravda.  Nicméně  takhle  se  nechá  využít  s 
upřímným potěšením.

Ukazováčkem jí zvedl bradu. Přestože mu její sytá vůně 
oznamovala,  co přesně od něj  její  tělo  potřebuje,  chtěl  jí 
vidět do tváře.

„Nechoď nikam,“ zaprosila.
Nechtěl odejít, nicméně věděl, že jeho touha po krvi ji 

ohrožuje.  Před  proměnou  musí  být  silná.  A  on  je  tak 
žíznivý, že by ji vysál do poslední kapky krve.

Její ruka mu sklouzla z pasu do rozkroku. Prudce sebou 
trhl a ostře vtáhl vzduch do plic. Ztichlou místností otřásl 
jeho hlasitý vzdech.

„Chceš mě,“ řekla. „A já chci tebe.“
Přejela  mu  dlaní  po  celé  délce  teď  už  vzpřímeného 

penisu. Její dotek cítil překvapivě zřetelně i přes silnou kůži 
kalhot.

Soustředí se jen na sex. To zvládne. Ten druhý chtíč jistě 
dokáže potlačit. Musí ho zkrotit.

Ale má opravdu instinkty pod kontrolou do té míry, že se 
může spolehnout na své sebeovládání?
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„Neodmítej mě, Wrathe.“ A pak se vytáhla na špičky a 
přisála své rty k jeho.

Není co řešit,  blesklo mu myslí,  když ji k sobě pevně 
přitáhl.

Vsunul jí jazyk do úst, popadl ji za boky a klínem nalehl 
na její dlaň. Její spokojený sten ho málem zbavil smyslů. 
Když mu zaryla nehty do zad, opájel se slabými jehličkami 
bolesti,  jež  mu způsobovala,  protože to  znamenalo,  že je 
stejně nedočkavá jako on.

Ve zlomku vteřiny ležela na posteli a on se tyčil nad ní. 
S  naléhavou netrpělivostí  jí  vyhrnul  sukni  a  strhl  spodní 
kalhotky.  S  halenkou  a  s  podprsenkou  nenaložil  o  nic 
ohleduplněji.  Na  prodlužované  laskání  budou  mít  čas 
později. Teď je na řadě ryzí, nezředěný sex.

Zaútočil jí ústy a jazykem na ňadra a bradavky a ona mu 
zatím trhanými pohyby vykasala tričko. Odtrhl se od ní jen 
na  okamžik,  aby  mu  mohla  rozepnout  kalhoty  a  uvolnit 
dychtivě pulzující penis. Pak ji uchopil za lýtko, narovnal jí 
nohu a zvedl ji do vzduchu a vyrazil proti jejímu klínu.

Slyšel, jak se při silném nárazu zajíkla, a v příští vteřině 
ucítil  v  nitru  jejího  lůna  horké  vlny  slastného  uvolnění. 
Znehybněl.  Omámeně  vnímal  její  orgasmus,  jenž  ho 
vtahoval ještě hlouběji do jejího rozpáleného těla.

Vtom ho zaplavil silný, nepotlačitelný majetnický pud.
S hrůzou si uvědomil, že ji chce označit.  Poznamenat ji 

jako  své  vlastnictví.  Toužil  po  tom,  aby  oním 
nezaměnitelným pachem voněla celá, aby se k ní neodvážil 
přiblížit  žádný  jiný  upíří  muž.  Aby  každý  věděl,  komu 
patří. Aby se obával odvety, která by ho neminula, kdyby se 
jí pokusil zmocnit.

Jenomže věděl, že nemá právo to udělat. Ona není jeho.
Všiml si, jak pod ním strnula, a zadíval se jí do tváře.
„Wrathe?“ zašeptala. „Co se děje?“
Nadzvedl se na lokti a chystal se z ní vyklouznout, ale 

ona vzala jeho obličej do dlaní.
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„Jsi v pořádku?“
Ustaraný  tón  v  jejím  hlase  ho  připravil  o  veškeré 

zábrany.
Zatmělo se mu před očima a vzápětí se jeho tělo zcela 

odpoutalo od mozku. Než mohl domyslet  důsledky svého 
činu, než se stačil ovládnout, vzepřel se na pažích a začal 
do ní prudce pronikat, cílevědomými, rovnoměrnými, stále 
se  zrychlujícími  výpady  proti  její  pánvi.  Čelo  postele 
naráželo do stěny v rytmu jeho pohybů a ona se ho musela 
chytit za zápěstí, aby se udržela na místě.

V místnosti se ozval tichý zvuk, který postupně sílil, až 
mu svitlo, že ho vydává on sám. Jak mu pokožku začínal 
rozpalovat  horečnatý žár,  jeho nos zaznamenal  omamnou 
vůni vlastnictví.

Veškerá vůle i  předsevzetí  byly ty tam. Neměl sílu se 
ovládnout.

Pootevřel ústa, napnul svaly v celém těle a boky zběsile 
narážel  do  jejích.  Zalitý  potem,  napůl  v  závratném 
bezvědomí  a  téměř  bez  dechu  si  bral  všechno,  co  mu 
nabízela.  Bral a žádal ještě víc… V příštím okamžiku ho 
zcela přemohl syrový živočišný pud, který se přenesl i na ni 
a vdechl jí zběsilou nespoutanost, s níž mu vycházela vstříc.

Vyvrcholil bouřlivě a s nebývalou intenzitou, aniž do ní 
přestal pronikat. Prodlužovaný orgasmus ho bezmála zbavil 
vědomí,  ale  přesto  si  uvědomil,  že  dospěla  na  vrchol 
společně  s  ním.  Přimkli  se  k  sobě  v  křečovitém  objetí, 
otřásáni mocnými vlnami slasti.

Bylo to nejdokonalejší spojení, jaké kdy zažil.
A pak se ráj změnil v peklo.
Po posledním záchvěvu rozkoše, který splynul s jejím, v 

okamžiku  nejvyššího  uspokojení,  došlo  k  porušení 
rovnováhy jeho tužeb. Žádost po krvi se zákeřně prodrala 
do  popředí  s  bezohledností  stravujícího  přívalu,  neméně 
silná jako sexuální touha předtím.
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Odhalil  zuby  a  přiblížil  je  k  jejímu  krku,  k  tepně 
vyzývavě  ukryté  těsně  pod  bledou  pokožkou.  Puzený 
pocitem  vyprahlosti  a  žízní  po  její  krvi,  provázenou 
bolestnými  hladovými  křečemi  v  útrobách,  se  jí  už  už 
chystal zakousnout hluboko do hrdla, když se bleskurychle 
stáhl zděšený tím, co se chystá udělat.

Zvedl se a s velkým úsilím se od ní odtáhl, padl na postel 
a zoufale couval, až sklouzl na zem, kde tvrdě přistál  na 
zadku.

„Wrathe?“ Vyplašeně se posadila a natáhla k němu ruku.
„Ne!“
Hlad po její krvi byl tak silný, moc prvotního pudu tak 

nepotlačitelná… že kdyby se k němu přiblížila…
Zasténal  a  snažil  se  polknout.  Hrdlo  měl  opuchlé  a 

jakoby  odřené.  Znovu  se  orosil  potem,  ale  tentokrát  v 
záchvatu nevolnosti.

„Co se stalo? Co jsem provedla?“
Wrath se plazil pryč od ní, sunul se po zadku a odrážel 

rukama ve snaze být co možná nejdál. Bolelo ho celé tělo, 
pokožka mu žhnula, jako by ji pokrývaly řeřavé uhlíky. Její 
vůně, která na něm ulpěla, mu podrývala sebekázeň.

„Beth, odejdi odtud. Já musím…“
Jenomže ona se nezastavila. Narazil zády do pohovky.
„Nepřibližuj se ke mně!“ Odhalil špičáky a hlasitě sykl. 

„Ještě jeden krok a zakousnu se ti do krku! Už to chápeš?“
Okamžitě znehybněla. Prostor mezi nimi naplnila hrůza, 

ale  ona  vzápětí  zavrtěla  hlavou.  „Ty  bys  mi  neublížil,“ 
prohlásila s nebezpečně naivním přesvědčením.

„Obleč  se,“  vypravil  ze  sebe.  „Jdi  nahoru.  Řekni 
Fritzovi,  ať  tě  odveze  domů.  Pošlu  někoho,  aby na  tebe 
dohlížel.“

Ztěžka  oddychoval.  Žaludkem  mu  projížděla  bezmála 
stejně ostrá bolest jako onu první noc při proměně. Nikdy 
předtím Marissu tolik nepotřeboval.

Kristepane. Co je to s ním?
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„Já nechci odejít.“
„Musíš. Pověřím někoho, aby hlídkoval u tvého domu, 

dokud se k tobě nevrátím.“
Chvěla se mu stehna a svaly se bouřily proti omezení, 

jemuž  se  nedobrovolně  podrobilo  jeho  tělo.  Mozek  a 
fyzické potřeby si navzájem vyhlásily válku a střetly se s 
mimořádnou  silou.  Věděl,  kdo  zvítězí,  jestli  Beth  ihned 
neodejde.

„Beth,  jdi  už.  Prosím.  Trpím jako  pes.  A  nevím,  jak 
dlouho se dokážu ovládat.“

Zaváhala. A pak se kvapně oblékla.
Přistoupila ke dveřím a ohlédla se.
„Běž.“
Konečně poslechla.
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Kapitola dvacátá

ylo  krátce  po  deváté  večer,  když  pan  X  odbočil  k 
okénku  drive-in  u  místní  restaurace  McDonald’s. 

„Jsem  rád,  že  se  vám  film  líbil.  Na  dnešní  večer  jsem 
vymyslel  ještě jinou zábavu, ale měli  bychom si pospíšit. 
Jeden z vás musí být do jedenácti doma.“

B

Billy  polohlasně  zaklel,  když  zastavili  před  světelnou 
tabulí  s  nabídkou  občerstvení.  Objednal  si  dvojnásobek 
toho co Zoufalec, který se patolízalsky nabídl, že za sebe 
zaplatí.

„To  je  v  pořádku.  Zvu  tě,“  řekl  pan  X.  „Hlavně  mi 
nepobryndej sedadlo.“

Zatímco se Billy cpal a Zoufalec se v jídle rýpal, odvezl 
je  pan  X  k  Válečnému  území.  Laserová  a  paintballová 
střelnice  je  místním  střediskem  náhodných  známostí  pro 
nezletilou mládež, se zšeřelým interiérem, který skryje jak 
uhrovitou pleť, tak dojemné puberťácké touhy a pokusy o 
sblížení.  Rozlehlá  přízemní  budova  byla  ten  večer  k 
prasknutí  nacpaná  nervózními  mladíčky  a  znuděnými, 
křiklavě nahastrošenými dívkami, na které se chlapci marně 
snažili udělat dojem.

Pan X vyfasoval tři  pistole a ochranné vesty a podělil 
výstrojí oba své společníky. Billy byl připravený za necelou 
minutu.  Zbraň  držel  v  rukou  s  takovou  lehkostí  a 
samozřejmostí, jako by to bylo přirozené prodloužení jeho 
paží.

Pan X se díval na Zoufalce,  který se snažil  přitáhnout 
popruhy, aby mu vesta správně seděla na ramenou.  Skousl 
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si spodní ret a s utrápeným výrazem zápolil s plastikovými 
sponami. I Billy ho pozorně sledoval. Jako dravec potravu.

„Napadlo  mě,  že  bychom  mohli  uspořádat  přátelskou 
soutěž,“ promluvil pan X, když konečně prošli turniketem. 
„Uvidíme, kdo toho druhého víckrát zasáhne.“

Po vstupu do arény se zrak pana X rychle přizpůsobil 
sametové  tmě  i  neonovým zábleskům z  pistolí  ostatních 
hráčů.  Prostorné  hřiště  pojalo  zhruba  třicet  lidí,  kteří 
pobíhali  kolem překážek a se smíchem vystřelovali  jeden 
na druhého světelné paprsky.

„Rozdělíme se,“ navrhl pan X.
Zatímco  Zoufalec  krátkozrace  mhouřil  oči,  Billy 

vystartoval s rychlostí šelmy. Chvilku nato se ohlásil senzor 
ve středu Zoufalcovy vesty. Chlapec udiveně sklopil zrak, 
jako by nevěděl, co se to stalo.

Billy zapadl zpátky do tmy.
„Měl by ses krýt, synku,“ zahučel pan X.
Zůstal  stranou  a  sledoval  každý  jejich  pohyb,  gesto  i 

akci. Billy zasáhl Zoufalce nesčetněkrát ze všech možných 
úhlů, zabíhal za překážky a zase se objevoval, chvíli pádil 
jako  o  život,  jindy  zpomalil,  počkal  si  na  nejvhodnější 
okamžik a vystřelil  z dálky.  Zoufalcův zmatek a tíseň se 
zvýšily pokaždé, když se rozblikalo světlo na jeho prsou, a 
beznaděj dodávala jeho pohybům koordinaci malého dítěte. 
V jedné chvíli upustil pistoli na zem. Zakopl o vlastní nohu. 
Narazil ramenem do překážky.

Zato  Billy  zářil.  Přestože  jeho  soupeř  chybil  a 
ochaboval, neměl s ním slitování. A když Zoufalec spustil 
zbraň k tělu a vyčerpaný se opřel o stěnu, Billy ho znovu 
zasáhl.

A uchýlil se do tmy.
Tentokrát  se  pan X vydal  v  jeho stopách.  Nesledoval 

však  jeho  pohyby  s  cílem  zhodnotit  výkon.  Riddle  byl 
rychlý, kličkoval mezi pěnovými překážkami jako baleťák a 
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vracel se na místo, kde se potácel Zoufalec, aby mu vpadl 
do zad.

Pan  X  předem  odhadl,  kam  Billy  míří.  Rychle  se 
přesunul  vpravo,  zkřížil  mu  cestu…  a  zasáhl  ho  z 
bezprostřední blízkosti.

Billy otřeseně sklopil oči na svou hruď. Bylo to poprvé, 
kdy se spustil senzor v jeho vestě.

„Vedl  sis  velmi  dobře,  chlapče,“  pochválil  ho  pan X. 
„Přímo znamenitě. Až do téhle chvíle.“

Billy  pozvedl  zrak  a  přiložil  si  ruku  na  blikající  bod 
přímo na srdci.

„Senseji.“ To slovo mu splynulo ze rtů jako milenci, s 
posvátnou úctou a zbožněním.

Beth nehodlala požádat sluhu o odvoz, protože byla příliš 
rozrušená na to, aby byla schopná vést s kýmkoli zdvořilý 
rozhovor.  Když  se  ocitla  na  ulici,  vyndala  z  kabelky 
mobilní telefon, aby si přivolala taxík. Než ale navolila celé 
číslo, zaslechla tlumené předení motoru. Zvedla hlavu.

Sluha vystoupil z mercedesu a sklonil hlavu. „Posílá mě 
můj pán. Chce, abych vás odvezl domů, paní. A já… to s 
radostí udělám.“

Hovořil s vroucí naléhavostí a plný naděje, jako by mu 
prokazovala  laskavost  tím,  že  mu  dovolí,  aby  se  jí  ujal. 
Jenomže ona teď potřebuje být sama. Po tom všem, co se 
stalo uplynulou noc, ani nevěděla, čí je.

„Děkuju, ale není třeba.“ Přiměla se k úsměvu. „Zrovna 
jsem si zavolala…“

Dychtivý  výraz  se  vytratil  a  komorník  rázem vypadal 
jako zpráskaný pes.

Věděla,  že  když  neučiní  zadost  zdvořilosti,  bude  se 
užírat výčitkami svědomí.

„Tak dobře.“
Než  mohl  obejít  auto,  otevřela  dveře  na  straně 

spolujezdce  a  vklouzla  na  sedadlo.  Sluhu  její  iniciativa 
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vyvedla  z  míry,  ale  rychle  se  vzpamatoval  a  v  příštím 
okamžiku zase zářil jako měsíček.

Když se posadil  za volant a zařadil  rychlost,  oznámila 
mu: „Bydlím –“

„Já  vím,  kde  bydlíte.  Vždycky  jsme  věděli,  kde  vás 
najdeme.  Nejdřív  v  nemocnici  sv.  Františka  na  jednotce 
intenzivní  péče  pro novorozence.  Pak si  vás  vzala  domů 
jedna z ošetřovatelek. Doufali jsme, že u ní zůstanete, ale 
nemocnice  ji  přiměla  vás  vrátit.  Potom si  vás  předávaly 
náhradní rodiny. To se nám nelíbilo. Nejdřív vás poslali k 
McWilliamsovým  na  Elwoodovu  třídu,  ale  dostala  jste 
zápal plic a musela jste zpátky do nemocnice.“

Spustil blinkr a na stopce odbočil doleva.
Poslouchala tak pozorně, že se neodvažovala dýchat.
„Pak jste se dostala do Ryanovic rodiny, ale ti už měli 

dětí dost. Odtud jste putovala ke Goldrichovým, co bydleli 
v řadovém domku v Raleighově ulici. Očekávali jsme, že si 
vás  nechají,  ale  ona  otěhotněla.  Tak  jste  skončila  v 
sirotčinci.  To  se  nám  obzvlášť  příčilo,  protože  vás 
nepouštěli ven na hřiště.“

„Pořád říkáte ‚my‘,“ zašeptala. Zdráhala se tomu uvěřit. 
Chtěla tomu uvěřit.

„Jistě. Váš otec a já.“
Beth  si  zakryla  ústa  hřbetem  ruky  a  zadívala  se  na 

sluhův ostrý profil jako na něco, co by si mohla nechat na 
památku.

„On mě znal?“
„Ovšem, paní. Celou dobu. Když jste chodila do školky, 

do  základní  školy  i  na  střední…“  Setkal  se  s  jejím 
pohledem.  „Byli  jsme  nesmírně  hrdí,  když  jste  dostala 
akademické stipendium na vysoké škole. Byl jsem na vaší 
promoci.  Pořizoval  jsem  fotografie,  aby  si  ty  slavnostní 
okamžiky mohl vychutnat i váš otec.“

„Tak on mě opravdu znal…“ Zkusila to vyslovit nahlas, 
ale stejně měla pocit, jako by mluvila o otci někoho jiného.
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Komorník k ní pootočil hlavu a usmál se. „Archivovali 
jsme každý váš článek a sloupek, i ty,  co jste napsala na 
střední  škole  a  na  univerzitě.  Když  jste  nastoupila  do 
redakce  Caldwellského  denního  kurýra,  váš  otec  odmítal 
ráno  usnout,  dokud  jsem  mu  nepřinesl  čerstvý  výtisk. 
Nehledě na to, jak náročnou měl noc, neuklidnil se, dokud 
si nepřečetl vaše příspěvky. Byl na vás velmi pyšný.“

Sáhla  do  kabelky  a  pokoušela  se  najít  papírové 
kapesníky.

„Tumáte,“ řekl sluha a podal jí balíček v celofánu.
Beth se co nejdecentněji vysmrkala.
„Musíte si uvědomit, jak pro něj bylo obtížné pozorovat 

vás jen z povzdáli, aniž se k vám směl přiblížit.  Příbuzní 
válečníků se musí sledovat zvlášť pozorně, a vy jste byla 
bez ochrany, protože vás vychovávali jako člověka. Mimo 
jiné doufal, že nebudete muset absolvovat proměnu.“

„Znal jste mou matku?“
„Téměř  vůbec.  Nebyli  spolu  dlouho.  Zmizela  krátce 

potom, co spolu začali chodit, protože se dověděla, že on 
není člověk. Neřekla mu, že je těhotná, a vyhledala ho až 
těsně  před termínem porodu.  Myslím,  že  ji  děsilo,  co za 
stvoření přivede na svět. Ale když dostala porodní bolesti, 
bohužel ji převezli do normální nemocnice dřív, než jsme 
se jí mohli ujmout my. Ale měla byste vědět, že váš otec ji 
hluboce miloval.“

Beth  vstřebávala  informace  a  zaplňovala  jimi  prázdná 
místa ve skládačce svého života.

„Byl Wrath a můj otec přátelé?“
Komorník  zaváhal.  „Váš  otec  měl  Wratha  velice  rád. 

Jako  ostatně  my  všichni.  On  je  naším  pánem.  Naším 
králem. Proto ho váš otec poslal za vámi. Nemějte z něho 
strach. Neublíží vám.“

„Já vím.“
Když  se před nimi  objevil  nájemní  dům,  kde bydlela, 

litovala, že nemůže být s Fritzem o něco déle.
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„A jsme tady,“ řekl. „Reddova třída, jedenáct osmdesát 
osm, byt číslo jedna bé. Musím vám prozradit, že váš otec 
ani já jsme neschvalovali, že bydlíte v přízemní budově.“

Auto zastavilo. Beth se zdráhala vystoupit.
„Smím  se  vás  zeptat  ještě  na  něco  jiného?  Myslím 

později?“
„Ach, paní… Ptejte se, na co chcete.  Je toho tolik, co 

vám  musím  vypovědět.“  Vystoupil,  ale  než  stačil  obejít 
auto, už za sebou zabouchla dvířka.

Napadlo ji,  že mu podá ruku a zdvořile poděkuje. Ale 
místo toho starého pána objala a sevřela v náruči.

Po Bethině odchodu ještě chvíli sužovala Wratha žízeň po 
její krvi, ale ta se posléze změnila v ostrou bolest. Jako by 
ho vlastní organismus trestal za to, že poslal pryč pohotový 
zdroj obživy.

Natáhl  si  kalhoty  a  dovlekl  se  k  telefonu.  Zavolal 
Fritzovi a vzápětí Tohrmentovi. Hlas mu selhával a leccos 
musel zopakovat, aby mu rozuměli.

Jakmile  ukončil  rozhovor  s  Tohrem,  zvedl  se  mu 
žaludek. Vklopýtal do koupelny a v mysli přivolal Marissu. 
Padl na zem před toaletní  mísu,  ale téměř nic nevydávil, 
protože nic nejedl.

Tentokrát  otálel  příliš  dlouho.  Ignoroval  signály,  které 
jeho tělo už nějaký čas vysílalo.  Pak poznal  Beth a  jeho 
vnitřní chemická laboratoř utrpěla několik dalších pohrom. 
Není divu, že je pološílený.

Z místnosti ucítil závan Marissiny vůně.
„Můj pane?“ zavolala.
„Potřebuju…“
Beth,  pomyslel  si,  omámený  chvilkovou  halucinací. 

Viděl ji před sebou, v uších mu zněl její hlas. Natáhl ruku. 
Ale ničeho se nedotkl.

„Můj pane? Mám za tebou přijít?“ zeptala se Marissa z 
ložnice.
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Wrath si otřel pot z obličeje a vyšel z koupelny. Potácel 
se jako opilý. Sáhl do prázdna a zakolísal.

„Wrathe!“ přispěchala k němu Marissa.
Dopadl na postel a strhl ji s sebou. Její tělo se přitisklo k 

jeho.
On se však dotýkal Beth.
Zabořil obličej do podušek, prosycených Bethinou vůní. 

Když se zhluboka nadechl ve snaze se vzchopit, necítil nic 
jiného než ji.

„Můj  pane,  potřebujete  se  nakrmit.“  Marissin  hlas 
přicházel  z  dálky,  jako  kdyby  stála  na  schodišti  před 
ložnicí.

Ohlédl se po jeho zvuku, ale nic neviděl. V tu chvíli byl 
úplně slepý.

Vzápětí Marissin hlas nepochopitelně zesílil. „Můj pane. 
Tady. Moje zápěstí. Pijte.“

V  dlani  ucítil  hřejivou  pokožku.  Otevřel  ústa,  ale 
nedokázal  ovládnout  pohyby  paží.  Natáhl  ruku,  dotkl  se 
ramene, klíční kosti, křivky krku.

Beth.
Trýznivý  hlad  mu  dodal  sílu.  Vztyčil  se  a  dopadl  na 

ženské  tělo.  Zařval  a  vnořil  zuby do měkkého  masa  nad 
tepnou.  Pil  lačně  a  zhluboka a  přitom viděl  tmavovlasou 
ženu, která je jeho, představoval si, jak se mu odevzdává, 
snil o tom, jak ji svírá v objetí.

Marissa zalapala po dechu.
Wrathovy paže ji drtily jako ve svěráku, jeho mohutné 

tělo  ji  uvěznilo  pod  sebou.  Poprvé  cítila  povrch  jeho 
pokožky, každý sval.

Včetně toho, co podvědomě určila jako erekci, tedy jev, 
s nímž se za celý svůj život ještě nesetkala.

Tušené možnosti ji vzrušovaly a zároveň děsily.
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Uvolnila  se  a  snažila  se  dýchat.  Přesně tohle  od něho 
vždycky chtěla, i když intenzita jeho vášně je šokující. Co 
čekala? Wrath je čistokrevný upír. Válečník.

Nad  tísní  převážila  spokojenost  a  opatrně  mu  přejela 
rukama po širokých, nahých ramenou, což si nikdy předtím 
nedovolila  ani  v  nejodvážnějších představách.  Hluboko v 
hrdle se mu ozval dunivý zvuk, jako by chtěl, aby udělala 
něco  víc.  S  blaženým  potěšením  zabořila  prsty  do  jeho 
hustých vlasů a žasla, jak jsou na dotek hebké. Kdo by to 
byl  řekl?  Takový  nesmlouvavý,  tvrdý  muž,  a  jaké  má 
hedvábné a měkké vlasy… Skoro jako její saténové šaty.

Chtěla  mu  nahlédnout  do  mysli.  Takové  narušení 
soukromí  nikdy  neriskovala  v  obavách,  že  by  se  ho  to 
dotklo. Ale teď je všechno jiné. A až se nakrmí, možná ji 
dokonce políbí.  Pomiluje se s ní.  Třeba by s ním pak už 
mohla zůstat navždy. Líbilo by se jí bydlet s ním v Dariově 
domě. Kdekoli. Na tom nezáleží.

Zavřela oči a spojila se s jeho myšlenkami.
A spatřila ženu, na kterou ve skutečnosti myslí. Lidskou 

samici.
Byla tmavovlasá a krásná a měla pootevřené oči. Ležela 

na  zádech  s  obnaženými  ňadry.  On  jí  prsty  laskal 
vzpřímené růžové bradavky, zasypával jí břicho polibky a 
postupoval níž…

Marissa se obrazu rychle zbavila, jako by to byla puklá 
sklenička.

Wrath tady není s ní. A není to její krk, ze kterého pije. 
Tělo,  které  k  sobě  tak  dychtivě  tiskne,  nepatří  jí.  Erekci 
nemá díky ní.

Ani pro ni…
Během krmení jí silnými pažemi drtil tělo o svou hruď. 

To není spravedlivé, pomyslela si. Neovládla se a vykřikla.
Připravená o naděje. O svou lásku. O něj.
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Nevadilo  jí,  že  jí  vysává  z  těla  takové množství  krve. 
Vlastně  by uvítala,  kdyby  ji  vypil  do poslední  kapky.  A 
nechal ji zemřít.

Trvalo jí roky, staletí, věčnost, než si uvědomila krutou 
pravdu.

Wrath jí nikdy nepatřil. Nikdy jí patřit nebude.
Teď, když je zbavená veškerých iluzí, jí nezbylo vůbec 

nic.
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Kapitola dvacátá první

eth položila kabelku na stolek v předsíni, přivítala se s 
kocourem  a  vešla  do  koupelny.  Vrhla  pohled  na 

sprchu, ale nakonec se rozhodla jinak. Proud horké vody by 
sice přinesl jejímu ztuhlému, napjatému tělu úlevu, ale smyl 
by  z  ní  Wrathovu  vůni,  která  jí  ulpívá  na  kůži.  Jako 
nádherný,  smyslný  parfém,  tajemná  pikantní  formule. 
Nezapomenutelná  zemitá  esence.  S  ničím  ani  vzdáleně 
podobným se v životě nesetkala.

B

Pustila vodu a umyla  se jen nad umyvadlem.  Nikoli  s 
údivem  shledala,  že  je  v  rozkroku  mimořádně  citlivá  a 
příjemně rozbolavělá. Ne že by jí to vadilo. Wrath se s ní 
může tímhle způsobem milovat, kdykoli se mu zachce.

On je totiž…
Žádná  vhodná slova  jí  však  na  mysli  nevytanula.  Jen 

sled obrazů. Jak se v ní pohybuje, jak se nad ní zvedají a 
zase  klesají  jeho  ramena  a  hruď  lesklá  potem.  Jak  ji 
ocejchoval jako svou.

Tak jí to totiž připadalo. Měla pocit, jako by ji ovládl a 
vtiskl jí na tělo svou pečeť. Jako by si ji chtěl pojistit.

Znovu po něm zatoužila. Litovala, že nemohla zůstat s 
ním…

Vzápětí energicky zavrtěla hlavou. Nechráněný sex musí 
skončit. Dost na tom, že riskovala už dvakrát. Příště budou 
opatrní.

Před  odchodem  z  koupelny  zachytila  v  zrcadle  svůj 
obraz a zastavila se. Naklonila se blíž, aby si lépe viděla do 
obličeje.
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Vypadá úplně stejně jako ráno, a přesto jako by se dívala 
do tváře jiné ženy.

Otevřela  ústa  a  prohlížela  si  zuby.  Když  se  dotkla 
horních špičáků, zabolelo to.

Zaplavila  ji  panika.  Bože  můj,  kdo  vlastně  jsem?  Co 
jsem?

Vzpomněla  si  na Wratha,  na jeho zvláštní  chování  po 
milování. Jak se od ní snažil co nejdřív dostat, jak se mu 
napínaly svaly,  jako by se chtěly prodrat na povrch kůže. 
Když odhalil špičáky,  byly rozhodně delší, než když jí je 
ukázal poprvé. Jako by povyrostly.

Pohlednou tvář měl zkřivenou nesnesitelnou bolestí.
Čeká ji něco podobného?
Ze  sousední  místnosti  k  ní  dolehlo  naléhavé  klepání, 

jako by někdo tloukl na okno. Slyšela, jak Dráp zamňoukal 
na uvítanou.

Beth  opatrně  vykoukla  z  koupelny.  Za  posuvnými 
dveřmi někdo stál. Někdo hodně vysoký.

„Wrathe?“  Běžela  ke  dveřím a otevřela  je,  aniž  se  na 
návštěvníka pořádně podívala.

Když  zjistila,  kdo  stojí  na  prahu,  litovala,  že  nebyla 
opatrnější.

Nebyl  to  Wrath,  i  když  tenhle  muž  se  mu  trochu 
podobal. Kožený oděv. Krátké černé vlasy. Drsné rysy ve 
tváři. Pronikavé modré oči.

Rozšířil chřípí, zamračil se a upřeně se na ni zadíval. Ale 
rychle se ovládl.

„Beth?“ Měl hluboký, ale přátelský hlas. Když se usmál, 
objevily se výrazné špičáky.

Beth  ani  nemrkla.  Vypadá  to,  že  si  začínám  zvykat, 
pomyslela si.

„Jsem  Tohrment,  Wrathův  kamarád.“  Podal  jí  ruku. 
„Říkejte mi Tohr.“

Potřásla mu pravicí. Nevěděla, co říct.
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„Chvilku  se  tady  zdržím.  Budu  tady  na  dvorku. 
Kdybyste cokoli potřebovala, stačí zavolat.“

Muž… upír  –  nebo  co  je  zač  –  se  otočil  a  zamířil  k 
piknikovému stolu.

„Počkejte,“ řekla. „Co kdybyste… Pojďte dál.“
Pokrčil rameny. „Tak jo.“
Když vešel dovnitř, Dráp hlasitě zamňoukal a ohnal se 

packou po jeho vysokých botách.  Ti dva se přivítali  jako 
dávní  známí,  a  když  se  upír  napřímil,  rozevřela  se  mu 
kožená  bunda.  Dlouhé  nože.  Jako  Wrath.  Měla  nejasný 
pocit, že stejné zbraně, které Wrathovi včera sebral Butch, 
má u sebe i jeho kamarád.

„Dáte si něco k pití?“ Trhla sebou. Jen ne krev. Prosím.  
Ať to neřekne.

Zazubil  se na ni,  jako by věděl,  co se jí  honí hlavou. 
„Máte pivo?“

Pivo? On pije pivo?
„Hm… Ano. Myslím, že mám.“ Zmizela v kuchyni. Po 

chvíli se vrátila se dvěma plechovkami. Taky se potřebuje 
napít.

Koneckonců hostí upíra. Její otec byl upír…
Její milenec je upír.
Odtrhla uzávěr a dlouze si lokla.
Tohrment se tiše zasmál. „Dlouhá noc?“
„Neumíte si představit, jak dlouhá,“ odpověděla a otřela 

si rty.
„Ale umím.“ Upír se uvelebil v ušáku, ale sotva se do 

něj  vešel.  Přetékal  přes  postranní  lenochy  a  převyšoval 
vysoké opěradlo. „Jsem rád, že vás konečně poznávám. Váš 
otec o vás často mluvil.“

„Vážně?“
„Byl  na  vás  zatraceně  pyšný.  Měla  byste  vědět,  že… 

Nepředstavil se vám proto, aby vás mohl lépe chránit,  ne 
protože by vás neměl rád.“

„To mi Fritz říkal taky. I Wrath.“
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„Jak s ním vycházíte?“
„S Wrathem?“
„Jo.“
Cítila,  jak jí  zrudly tváře.  Rychle se zvedla a zamířila 

zpátky do kuchyně, aby si nevšiml jejích rozpaků. Sáhla na 
lednici  pro  sáček  se  sušenkami  a  pár  jich  nasypala  na 
talířek.

„On je… hm. Nevím, jak bych to vyjádřila.“ Přemýšlela 
nad nejvhodnější odpovědí.

„Myslím, že vám rozumím.“
Vrátila se a nabídla mu sušenky. „Nemáte chuť?“
„Ovesný s  rozinkama,“  řekl  a  vzal  si  rovnou tři.  „Ty 

mám nejradši.“
„Já myslela, že upíři pijí jenom krev.“
„Kdepak.  Krev  obsahuje  důležité  živiny,  ale  musíme 

baštit i normální jídlo.“
„A co česnek?“
„Sem s ním.“ Opřel se v křesle a spokojeně se krmil. 

„Chutná mi mírně opečený na troše olivového oleje.“
Páni. Tenhle chlapík je úplně v pohodě, žasla v duchu.
Nebyla  to  tak  docela  pravda.  Pozorným  pohledem 

zkoumal  okna  a  prosklené  dveře,  jako  by  monitoroval 
bezprostřední okolí domu. Věděla, že kdyby se mu cokoli 
nezdálo, bleskurychle se vymrští z křesla. A ne proto, aby 
zkontroloval západky a kliky, ale aby zaútočil.

S labužnickým úsměvem si vložil do úst další sušenku.
Musela  si  přiznat,  že  jeho  přítomnost  ji  uklidňuje. 

Víceméně…
„Jste jiný než Wrath,“ vyhrkla.
„Nikdo není jako Wrath.“
„Jo…“ Zakousla se do sušenky a posadila se na složenou 

matraci.
„On je přírodní živel,“ vysvětloval Tohr a lokl si piva. 

„A smrtící.  O tom není pochyb.  Postará se o vás líp než 

199



kdokoli jiný, pokud na to samozřejmě přistoupí. Ale to už 
se očividně stalo.“

„Jak to víte?“ zašeptala, zvědavá, co všechno mu Wrath 
prozradil.

Tohr  si  odkašlal  a  nepatrně  mu  zrůžověl  obličej. 
„Označil si vás.“

Svraštila čelo a začala se prohlížet.
„Je  to  cítit.  Varování  je  naprosto  jasné,“  vysvětloval 

upír.
„Varování?“
„Jako byste byla jeho shellan.“
„Jeho co?“
„Jeho družka. Vůně na vaší pokožce vysílá k ostatním 

upírům jednoznačnou zprávu.“
Nemýlila  se.  Milování  a  jeho  význam  si  vyložila 

naprosto správně.
Možná bych z toho neměla být  tak  nadšená, pomyslela 

si.
„Nevadí vám to, že ne?“ zajímal se Tohr. „Myslím to, že 

jste jeho.“
Na to se jí odpovídat nechtělo. Na jednu stranu chce být 

jeho… ale na druhou by se cítila nesrovnatelně líp, kdyby 
na tom byla stejně jako dřív. Totiž sama.

„Vy nějakou máte… Chci říct družku?“ zeptala se.
Upírovou  tváří  se  rozlil  blažený  výraz.  „Jmenuje  se 

Wellsie.  Byli  jsme si zaslíbeni už před naší proměnou. A 
náhodou jsme se do sebe zamilovali. Je fakt, že kdybych ji 
potkal na ulici, jinou bych nechtěl. Tomu se říká osud.“

„To se čas od času stává,“ zahučela.
„Jo. Někteří upíři mají  víc než jednu  shellan,  ale já si 

neumím představit, že bych byl s jinou. A zřejmě proto se 
Wrath obrátil na mě.“

Nechápavě zvedla obočí. „Prosím?“
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„Ostatní bratři mají ženy, od kterých pijí, ale nic k nim 
necítí. Nic by jim nezabránilo v tom, aby –“ Odmlčel se a 
zakousl se do další sušenky. „Vzhledem k tomu, že jste…“

„Co jsem?“ Nepoznávala sama sebe. Předtím by ji ani 
nenapadlo  pinkat  si  narážkami  s  naprosto  neznámým 
mužem. Ehm, s upírem…

„… krásná.  Wrath  nechtěl,  aby vás  hlídal  někdo jiný, 
protože kdyby byl v pokušení po vás vyjet,  měl by velké 
potíže.“ Tohr pokrčil rameny. „Aby bylo jasno, pár našich 
bratrů je vyloženě nebezpečných. Ani já bych jim nesvěřil 
do péče žádnou ženu, natož tu, na které mi záleží.“

Těžko říct,  jestli  vůbec  touží  po setkání  s  některým z 
těch jejich bratrů.

Vtom se zarazila. Tak počkat.
„Má Wrath už nějakou… shellan?“ zeptala se.
Tohr dopil pivo. „Na to byste se radši měla zeptat jeho.“
Což není vyložené ne.
Útroby jí  sevřelo hluboké zklamání.  Odešla zpátky do 

kuchyně.
Sakra. Začíná to brát nějak vážně. Měli spolu sex jenom 

dvakrát, a i tak z toho má hlavu v pejru.
Tohle  bude hodně bolet,  pomyslela  si  a  otevřela  další 

pivo.  Až  to  mezi  nimi  začne  skřípat,  bude  to  zatraceně 
bolet.

Nehledě na tu zpropadenou proměnu v upírku.
Panebože.
„Dáte si ještě sušenky?“ zavolala.
„Moc rád.“
„Pivo?“
„Ne. Jedno stačilo.“
Přinesla z kuchyně poloprázdný sáček a mlčky se pustili 

do jídla. Vymetli i úlomky a drobky na dně.
„Nenašlo by se tady ještě něco k jídlu?“ vyzvídal.
Vstala. Uvědomila si, že i ona má pořádný hlad.
„Máte kabelovku?“ kývl k televizoru.
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Hodila  mu  dálkový  ovladač.  „Jasně.  A  pokud  si 
vzpomínám,  na  TBS  je  dneska  večer  maratón  filmů  o 
Godzille.“

„Paráda,“ zajásal upír a pohodlně si natáhl nohy. „Tuhle 
příšerku miluju.“

Usmála se na něj. „Já taky.“
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Kapitola dvacátá druhá

utch se probudil,  protože mu někdo navrtával  lebku 
nebozezem.B

Zamžoural jedním okem.
Ne. To zvoní telefon.
Zašátral po sluchátku a přiložil si ho k uchu. „Co je?“
„Dobrýtro,  ospalče.“  Josého  hlas  znovu  rozvibroval 

nebozez.
„Čas?“ zachraplal.
„Jedenáct. Napadlo mě, že by tě mohlo zajímat, že Beth 

právě  volala  a  sháněla  se  po  tobě.  Připadá  mi,  že  je  v 
pořádku.“

Butchovi  samou  úlevou  zrosolovatělo  tělo.  „Co  ten 
chlap?“

„Nezmínila  se o něm.  Ale prý si  s  tebou chce dneska 
popovídat.  Zrušil  jsem  pátrání,  protože  telefonovala  z 
domova.“

Butch se posadil.
A honem si zase lehl.
Chvilku potrvá, než někam půjde.
„Je mi malinko šoufl,“ zahučel.
„To mi došlo. Taky proto jsem jí řekl, že budeš mít čas 

až odpoledne.  Pro tvou informaci:  odcházel jsem od tebe 
kolem sedmé ráno.“

Ach jo. Do háje…
Butch znovu dotlačil trup do svislé polohy a přiměl ho 

tak zůstat. Místnost se s ním zhoupla. Pořád je jako dělo. A 
má úděsnou kocovinu.

Tak tomu se říká víceúrovňový systém.
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„Za chvíli jsem tam.“
„Být tebou, nedělám to. Kapitán touží po tvým skalpu. 

Navštívili nás hoši z odboru vnitřních záležitostí a ptali se 
na tebe a Billyho Riddlea.“

„Na Riddlea? Proč?“
„Máš krátkou paměť, detektive.“
Jasně. Ví proč.
„Hádám, že nejsi ve stavu, abys mohl kapitánovi přijít na 

oči.“ José nasadil rázný, věcný tón. „Musíš se z toho dostat. 
Měl bys vystřízlivět. Přijď později. Budu ti krýt záda.“

„Díky.“
„Aspirin jsem nechal u telefonu spolu se sklenicí vody. 

Napadlo mě, že ke kávovaru nejspíš nedojdeš. Hoď do sebe 
rovnou tři, vypni telefon a prospi se. Kdyby se dělo něco 
zajímavýho, dojedu pro tebe.“

„Miluju tě, zlato.“
„Tak mi kup k výročí norkovej kožich a náušnice.“
„Jako by se stalo.“
Zavěsil sluchátko až na druhý pokus a zavřel oči. Po pár 

hodinách  spánku  si  zase  bude  připadat  jako  člověk. 
Doufejme…

Beth  dokončila  úpravu  článku  o  rozmáhání  se  krádeží 
identity. Text měl tolik oprav, že vypadal jako zakrvácený. 
Poslední dobou je to běžný jev. Dickovi drsní hoši lajdačí 
čím  dál  víc,  jako  by  se  spoléhali  na  ni.  A  nedělají  jen 
faktické  chyby,  ale  i  gramatické  a  stylistické.  Jako by v 
životě neslyšeli o větné skladbě.

Redigovat  články  jí  nevadí,  pokud  získá  pocit,  že  s 
někým  spolupracuje  a  odstraňuje  jen  nepatrné  vady  na 
kráse.  To jest  když má autor nějakou sebekázeň a aspoň 
jednou si přečte, co napsal.

Vložila  opravený text  do  krabice  s  nápisem  Vyřízené,  
otočila  se k monitoru a otevřela  soubor,  ke kterému se s 
přestávkami vrací už od rána.
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Takže… Co by se ještě ráda dověděla?
Pročetla seznam otázek.
Budu moct chodit ve dne ven? Jak často se budu muset  

krmit? Jak dlouho budu žít?
Prsty jí létaly po klávesnici.
S kým bojujete?
A konečně: Máš… Jak zní ten výraz? Shellan?
Napsala raději manželku.
Děsila  se  Wrathovy  možné  odpovědi.  A  i  kdyby  jí 

neodpověděl, tak od koho se krmí?
A  jaké  to  bude,  až  dá  volný  průchod  svému  pudu  a 

napije se od ní?
Instinktivně  věděla,  že  to  bude  stejné  jako  sex. 

Nezkrocené. Horoucí. Všestravující. Nejspíš pak bude slabá 
jako moucha a samá modřina.

A zároveň na vrcholu blaha.
„Pracuješ, Randallová, pracuješ?“ protahoval Dick.
Přeskočila do druhého okna, do schránky s elektronickou 

poštou. „Jako vždycky.“
„Něco se mi o tobě doneslo.“
„Vážně?“
„Jo. Slyšel jsem, žes byla na rande s tím detektivem z 

oddělení vražd. S O’Nealem. A hnedle dvakrát.“
„No a?“
Dick se naklonil nad stůl. Měla na sobě volnou halenku s 

kulatým výstřihem bez  límce,  takže  neměl  co  okukovat. 
Narovnal se.

„Skvělý tah.  Trochu ho zpracuj.  Třeba z  něho vyrazíš 
něco  navíc.  Mohli  bychom  spíchnout  úvodník  na  téma 
policejní brutality, přičemž on by byl hlavním hrdinou. Jen 
tak  dál,  Randallová,  a  možná  mě  přesvědčíš,  abych  tě 
povýšil.“

Dick  se  odloudal,  očividně  spokojený  se  svou  rolí 
vykonavatele blahovůle.

Idiot.
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Zazvonil telefon. Vyštěkla do sluchátka své jméno.
Na  druhém  konci  se  rozhostilo  ticho.  „Paní?  Jste  v 

pořádku?“
Wrathův komorník.
„Promiňte  –  ano,  jsem v  pořádku.“  Podepřela  si  čelo 

volnou  rukou.  Po  setkání  s  Wrathem,  Tohrem  a  tím 
maníkem, co si zašíval ruku, jí Dickův slabý odvar mužské 
arogance připadal směšný.

„Jestli cokoli potřebujete…“
„Ne,  ne.  Nic  nepotřebuju.“  Zasmála  se.  „Obvyklé 

pracovní problémy. Nic, s čím bych si nedokázala poradit.“
„Ehm… nejspíš  jsem vám neměl  volat,“  –  Fritz  ztišil 

hlas  –  „ale  nechtěl  jsem,  aby  vás  to  zaskočilo.  Pán  mě 
požádal, abych na dnešní večer přichystal slavnostní večeři. 
Jen  pro  něj  a  pro  vás.  Napadlo  mě,  že  bych  vás  mohl 
vyzvednout  v  redakci  a  pak  bychom šli  společně  koupit 
nějaké šaty.“

„Šaty?“
Má snad mít s Wrathem něco jako rande?
Ta představa ji nadchla, ale vzápětí se vyplísnila za to, 

že ve všem hledá romantiku. Ve skutečnosti vůbec neví, na 
čem je.

Ani jestli má Wrath kromě ní ještě nějakou jinou družku.
„Paní, vím, že je to ode mě troufalé. On vám jistě zavolá 

sám –“
V tu chvíli se rozřinčel druhý telefon na jejím stole. „Jen 

jsem chtěl, abyste byla na dnešní večer připravená.“
Na displeji se objevilo číslo, které si na Wrathovo přání 

zapamatovala. Roztáhla rty do připitomělého úsměvu.
„Moc ráda s  vámi  vyrazím na nákupy.  Namouduši.  K 

smrti ráda.“
„Výborně. Půjdeme do nákupního centra Galleria. Sídlí 

tam i  pobočka  oděvní  firmy Brooks  Brothers.  Mám tam 
pánovi něco obstarat.  Jsem přesvědčený, že i on chce být 
kvůli vám ve slavnostním.“
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Když  zavěsila,  připitomělý  úsměv  jí  zůstal  ve  tváři  i 
nadále.

Wrath nechal pro Beth vzkaz v hlasové schránce, překulil 
se na posteli a sáhl po hodinách s ciferníkem pro nevidomé. 
Tři hodiny odpoledne. Spal šest hodin, tedy déle než jindy, 
ale právě to jeho organismus po krmení potřebuje.

Zalitoval, že tady Beth není s ním.
Před  svítáním mu Tohr  podal  telefonické  hlášení.  Prý 

byli celou noc vzhůru a sledovali filmy s Godzillou. Podle 
upírova hlasu usoudil, že Tohr je do ní napůl zamilovaný.

To Wrath samozřejmě chápal, ale zároveň ho to ukrutně 
štvalo.

Nicméně věděl, že udělal dobře, když vyslal k Beth na 
hlídku Tohra. Rhage by po ní určitě vyjel, a v tom případě 
by mu Wrath musel ošklivě ublížit. Nejspíš by mu zlomil 
ruku  nebo  nohu.  Možná  obojí.  Vishous  se  sice  nemůže 
pochlubit Hollywoodovým nestydatě přitažlivým vzhledem, 
ale  frajerské kouzlo mu rozhodně nechybí.  Phury by slib 
celibátu  pravděpodobně  neporušil,  ale  není  důvod 
vystavovat ho pokušení.

A Zsadist?
O tom ani  na  okamžik  neuvažoval.  Jizva  na  bratrově 

tváři  by ji vyděsila k smrti.  Dokonce i on, Wrath,  ji  vidí 
poměrně zřetelně. A smrtelná hrůza u ženy dokáže Zsadista 
jaksepatří  rozparádit.  Zhruba  stejně  jako  většinu  upírů 
krajkové prádlo značky Victoria’s Secret.

Zkrátka a dobře, jestli to bude ještě někdy nutné, vyšle 
na stráž zase Tohra.

Protáhl se. Dotek hebkého saténu na obnažené pokožce v 
něm probudil touhu po Beth. Nakrmený se cítil silnější než 
obvykle,  jako by měl místo kostí karbonové tyče a místo 
svalů  ocelová  lana.  Už je  zase ve  své  kůži  a  nemůže se 
dočkat,  až  bude  mít  příležitost  předvést,  jak  obrovská 
energie dřímá v jeho těle.

207



Všechno by bylo v nejlepším pořádku nebýt té lapálie s 
Marissou.

Vybavil si události uplynulé noci.
Jakmile  po  krmení  zvedl  hlavu  a  uviděl  její  krk, 

uvědomil si, že ji málem zabil. Ne však tím, že ji připravil o 
tolik krve.

Odtáhla  se  od  něj,  tělo  rozechvělé  utrpením,  které 
podstoupila. Přehodila nohy přes okraj matrace a pomalu si 
stoupla.

„Marisso –“
„Zprošťuji  tě  závazku,  můj  pane.  Tímto  ses  ode  mě 

osvobodil.“
Zaklel, zdrcený výčitkami z toho, co jí udělal.
„Nechápu  tvůj  hněv,“  pokračovala  slabým  hlasem. 

„Vždyť právě tohle sis celou dobu přál. A já ti to přání teď 
splním.“

„Nikdy jsem nechtěl –“
„Mě,“ hlesla. „Já vím.“
„Marisso –“
„Nic neříkej,  prosím.  Nepřežila  bych,  kdybych  musela 

vyslechnout  pravdu  z  tvých  úst,  přestože  ji  znám. 
Odjakživa tě zahanbovalo, že jsi přísahou vázaný ke mně.“

„O čem to sakra mluvíš?“
„Hnusila jsem se ti.“
„Cože?“
„Myslíš, že jsem si toho nevšimla? Nemohl ses dočkat, 

až se mě zbavíš. Pokaždé, když jsem dopila, jsi vyskočil, 
jako bys musel mou přítomnost trpně snášet.“ Rozplakala 
se. „Než jsem k tobě přišla,  vždycky jsem se snažila být 
čistá. Celé hodiny jsem proležela ve vaně a málem ze sebe 
sedřela kůži, jak usilovně jsem se myla. Ale špínu, kterou 
jsi na mně viděl, se mi zřejmě smýt nepodařilo.“

„Přestaň, Marisso. Mlč, proboha. S tebou to nesouvisí.“
„Já vím. Viděla jsem ji. V tvé mysli.“ Zachvěla se.
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„Mrzí mě to,“ řekl. „A nikdy ses mi nehnusila. Jsi krásná 
–“

„Neříkej to. Teď ne.“ Marissin hlas ztvrdl. „Jestli tě má 
něco mrzet, tak snad jen to, že mi trvalo tak dlouho, než 
jsem si uvědomila to, co bylo tak zřejmé.“

„Pořád tě budu chránit,“ ujistil ji.
„Nebudeš. Už mi nemusíš projevovat zájem. Ne že bys 

ho někdy projevoval.“
A pak se dematerializovala.  Po jejím odchodu se ještě 

chvíli vznášela ve vzduchu vůně oceánu.
Wrath  si  promnul  oči.  Umínil  si,  že  jí  to  jednou… 

někdy… nějak vynahradí. Vzhledem k tomu peklu, kterým 
prošla, zatím netuší, jakým způsobem ani jak to uskuteční. 
Ale rozhodně nedopustí, aby odplula do éteru s pocitem, že 
pro něj vůbec nic neznamenala. Nebo že mu v jakémkoli 
směru připadala nečistá.

Pravda, nikdy ji nemiloval. Ale nechtěl jí ublížit, a proto 
ji tak často posílal pryč. I kdyby kápla božskou, kdyby mu 
dala  jasně  najevo,  že  o  něj  nestojí,  pořád  by  v  těch 
neupřímných  aristokratických  kruzích,  odkud  pochází, 
mohla  nosit  hlavu  zpříma.  Její  společnost  totiž  považuje 
shellan odmítnutou svým druhem za partiové zboží.

Ale když ho teď opustila z vlastní vůle, žádná ostuda jí 
nehrozí. A měl nejasný pocit, že až se to roznese, nikoho to 
nepřekvapí.

Kupodivu nikdy neuvažoval  o  tom,  jak se s  Marissou 
rozejdou, a pravděpodobně z toho důvodu, že si nedokázal 
představit, že by se po tolika staletích rozloučili. Rozhodně 
by ho nenapadlo, že k tomu dojde proto, že v něm probudí 
náklonnost jiná žena.

A přesně to se stalo. S Beth. Poté, co ji předešlé noci 
označil,  už nemůže předstírat,  že si k ní nevytvořil citové 
pouto.
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Procítěně  zaklel.  V  chování  upířích  mužů  a  jejich 
psychologii se vyzná natolik, aby věděl, že se ocitl v pěkné 
bryndě.

Spárovaný upír je nebezpečný.
Zejména pokud musí svou shellan na chvíli opustit.
A svěřit ji na starost jinému.
Na  důsledky  se  raději  neodvážil  pomyslet.  Sáhl  pro 

telefon a zavolal o patro výš, aby si poručil něco k jídlu. 
Když  se  Fritz  neohlásil,  usoudil,  že  nejspíš  vyrazil  na 
nákup.

A to je dobře. Wrath požádal bratry, aby se během noci 
dostavili  v  plném  počtu,  a  jídlo  patří  k  jejich 
nejoblíbenějším kratochvílím. Nadto je čas zhodnotit situaci 
a získat od nich čerstvé informace.

Touha po Dariově pomstě ho spaluje dnem i nocí.
A je tím palčivější, čím hlouběji se mu Beth dostává pod 

kůži.
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Kapitola dvacátá třetí

utch vyšel z kanceláře kapitána.  Pouzdro bez pistole 
bylo  nezvykle  lehké,  náprsní  taška  bez  policejního 

odznaku nezvykle plochá. Jako by byl nahý.
B

„Co se stalo?“ zeptal se ho José.
„Beru si dovolenou.“
„Co to sakra znamená?“
Butch  se  zadíval  do  chodby.  „Zjistilo  newyorské 

oddělení něco o tom chlápkovi?“
José  ho  popadl  za  paži  a  odtáhl  ho  do  výslechové 

místnosti. „Co se stalo?“
„Jsem dočasně zbavený funkce bez náhrady platu do té 

doby, než pánové z oddělení pro vnitřní záležitosti ukončí 
vyšetřování. Oba víme, že mě obviní z použití nepřiměřené 
síly.“

José  si  zabořil  ruku do vlasů.  „Já  ti  říkal,  aby sis  na 
podezřelé tolik nevyskakoval.“

„Ten Riddle by si zasloužil pořádnou nakládačku.“
„O to přece nejde.“
„To je zvláštní. Přesně tohle mi řekl kapitán.“
Butch přistoupil  k oboustrannému zrcadlu a zadíval se 

na svůj obraz. Za posledních pár let strašně zestárnul. Nebo 
je  možná  jen  unavený  z  povolání,  kterému  se  chtěl 
odjakživa věnovat.

Policejní brutalita. Kecy. On je ochráncem nevinných, ne 
kdejaký  samolibý  řezník,  kterého  vzrušuje,  když  může 
někomu  rozbít  ciferník.  Potíž  je,  že  existuje  spousta 
pravidel  zvýhodňujících  zločince.  Bezmocní  chudáci, 
kterým násilí druhých zničilo život, takové štěstí nemají.
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„Stejně sem nepatřím,“ řekl tiše.
„Cože?“
Pro chlapy mého ražení už není na světě místo.
Otočil se. „Tak co to newyorské oddělení? Co zjistili?“
José  si  ho  dlouze  mlčky  měřil.  „Dočasně  zbavený 

funkce, jo?“
„Do té doby, než oficiálně dostanu padáka.“
José založil ruce v bok, sklopil zrak a vrtěl hlavou, jako 

by se mu nelíbily jeho vlastní boty.  Po chvíli  odpověděl. 
„Nic. Jako kdyby spadl z nebe.“

Butch zaklel.  „Ty hvězdy.  Vím, že se dají sehnat přes 
internet, ale dají se koupit i normálně, ne?“

„Jasně. Ve střediscích bojových umění.“
„A pár jich ve městě máme.“
José pomalu přikývl.
Butch vyndal z kapsy klíče. „Tak nashle.“
„Počkej.  Jeden náš maník už se tam byl  ptát.  V obou 

akademiích tvrdí, že si nepamatují, že by je kupoval někdo 
odpovídající popisu toho podezřelého.“

„Díky za tip.“ Butch vykročil ke dveřím.
„Hej, detektive. O’Neale!“ José mu drapl po předloktí. 

„Tak stůj, sakra.“
Butch ho zpražil  pohledem. „Chceš mě varovat,  abych 

nezasahoval  do  práce  policie?  V  tom  případě  mě  toho 
proslovu ušetři.“

„Proboha, Butchi. Já nejsem tvůj nepřítel.“ Josého tmavé 
oči  se  bojovně  leskly.  „Já  i  všichni  ostatní  jsme  na  tvé 
straně. Máme za to, že děláš to, co dělat potřebuješ, a ještě 
nikdy ses nespletl. Každý, koho sis poddal, si to zasloužil. 
Ale možná jsi měl jen štěstí. Co kdybys zranil někoho, kdo 
ne –“

„Kázání si laskavě odpusť. Nemám zájem.“ Položil ruku 
na kliku dveří.
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Ale  José  se  nedal.  „Jsi  zbavený  funkce,  O’Neale.  A 
zasahovat do vyšetřování, ze kterého tě odvolali, Janii život 
nevrátí.“

Butch  prudce  vydechl,  jako by dostal  pěstí  do břicha. 
„Jen do toho. Nešetři mě.“

José  ho  pustil  a  tvářil  se,  jako  by  mu  ulítly  včely. 
„Promiň.  Ale musíš  si  uvědomit,  že jestli  se zase začneš 
topit  ve  sračkách,  dopadneš  špatně.  A  své  sestře  tím 
nepomůžeš. Zatím jsi jí nepomohl.“

Butch zvolna zavrtěl hlavou. „Já vím, do háje.“
„A víš to jistě?“
Jo. Ví to jistě. Billymu Riddleovi to nandal s chutí. Chtěl 

se mu pomstít za to, co provedl Beth. S tím, co se stalo jeho 
sestře, to nemělo nic společného. Janie je mrtvá. Je mrtvá 
už strašně, strašně dlouho.

Přesto  v  něm  Josého  soucitný  pohled  vyvolal  dojem, 
jako by měl nějakou nevyléčitelnou nemoc.

„Žádný strach. Dostanu se z toho,“ vypravil  ze sebe, i 
když tomu ve skutečnosti nevěřil.

„Ještě něco, detektive. Nepokoušej štěstí.“
Butch  otevřel  dveře  dokořán.  „Štěstí  pokouším  celej 

život, José. Jinak to snad ani neumím.“

Pan X se uvelebil  v  kancelářské  židli  a  zamyslel  se  nad 
nadcházející  nocí.  Chystal  se  na  druhý  pokus,  přestože 
momentálně je v centru města po tom výbuchu a podříznuté 
prostitutce  horká  půda  pod  nohama.  Slídit  po  upírech  v 
okolí Řvouna bude nebezpečné, ale riziko dopadení zvyšuje 
obtížnost akce.

Nehledě  na  to,  že  kdo  chce  ulovit  žraloka,  neklade 
návnady na břeh řeky. Na upíry tedy musí políčit tam, kde 
se pohybují.

Zaplavilo ho netrpělivé očekávání.
Navíc je třeba oprášit  mučicí  techniku. Zrovna dneska 

ráno před odjezdem do akademie se zašel podívat do své 
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dílny,  kterou  vybudoval  ve  stodole.  Nástroje  ležely 
vyrovnané na stole,  lesklé  a  nevyužité:  zubařská vrtačka, 
nože  různých  velikostí,  dláto  a  vyklepávací  kladivo.  A 
šavlová pila.

Dlabátko na meloun. Přesněji dlabátko na oční bulvy.
Největší  umění  je  samozřejmě  nepřekročit  sotva 

znatelnou  hranici  mezi  bolestí  a  smrtí.  Bolest  lze 
prodlužovat hodiny i dny. Smrt nastává okamžitě.

Vtom někdo zaklepal na dveře.
„Vstupte,“ řekl.
Vešla recepční, mužatka s bicepsy jako chlap a snadno 

přehlédnutelnými  ňadry.  Její  rozporuplné  chování  ho 
nepřestávalo  udivovat.  Nehledě  na  to,  že  se  v  umanuté 
touze  vypadat  jako muž cpe steroidy a  zvedá činky jako 
zběsilá, používá make-up a pravidelně chodí ke kadeřnici. 
V tričku do půlky břicha a legínách připomínala teplouše v 
dámském ohozu.

Nechutná ženská.
Člověk má za všech okolností vědět, kým je, pomyslel si. 

A kým není.
„Chce s váma mluvit nějakej chlap.“ Hlas měla o oktávu 

a  půl  nižší,  než  je  u  žen obvyklé.  „Říkal,  že  se  jmenuje 
O’Neal. Chová se jako polda, ale odznak mi neukázal.“

„Povězte  mu,  že  za  minutku  mu  budu  k  dispozici.“ 
Zrůdo, dodal v duchu.

Pan X se tiše rozesmál, sotva se za ní zavřely dveře. Za 
ním. Jak je libo.

Taková ironie, on, člověk bez duše, který vraždí upíry, jí 
říká zrůda.

Ale jeho činnost má aspoň nějaký smysl. A cíl.
Kdežto ona půjde večer do posilovny. Ovšem až potom, 

co si oholí půldenní strniště a knírek.

* * *
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Krátce před šestou zaparkoval Butch neoznačené policejní 
auto  před  Bethiným  domem.  Jednou  se  bude  muset  se 
sedanem  rozloučit,  i  když  dočasné  zbavení  funkce 
neznamená nutně vyhazov. Kapitán si o vrácení auta bude 
muset říct.

Navštívil  obě  akademie  bojových  umění  a  mluvil  s 
oběma  řediteli.  Jeden  byl  nepříjemný  až  hrůza.  Typický 
vlezdoprdelka  a  blázen  do  sebeobrany,  který  je 
přesvědčený, že je Asiat. Až na to, že má stejně světlou pleť 
jako Butch.

Ten  druhý  byl  vyloženě  divný  pavouk.  Vypadal  jako 
hlavní hrdina filmu Mlékař z roku 1950: blond vlasy, podle 
všeho  vylepšené  nějakou  pomádou,  a  protivně  zářivý 
úsměv,  který  odkryl  zažloutlé  zuby.  Samou  ochotou  se 
mohl přetrhnout, ale Butchovi na něm něco nesedělo. Jeho 
detektor  keců odhalil  těžkého  blba  v okamžiku,  kdy pan 
Mayberry otevřel pusu.

A navíc páchl kolínskou. Jako stará kurva.
Vyběhl schody před vchodem a stiskl bzučák. V redakci 

i v práci nechal Beth hlasovou zprávu, že se u ní zastaví. 
Zrovna  se  chystal  znovu  stisknout  tlačítko,  když 
prosklenými dveřmi uviděl, jak vchází do vstupní haly.

Do háje…
Měla na sobě černé zavinovací šaty, které jí padly jako 

ulité  a  způsobily  mu  silnou  závrať.  Hluboký  výstřih  do 
véčka  nepatrně  odhaloval  oblinky  ňader,  přiléhavá  látka 
báječně zdůrazňovala štíhlý pas a útlé boky a v postranním 
rozparku  se  jí  při  každém  kroku  ukázal  kousek  stehna. 
Lodičky  na  vysokých  podpatcích  dodávaly  kotníkům 
křehkost a půvab.

Zvedla hlavu od kabelky, ve které něco hledala, očividně 
překvapená, že ho vidí.

Vlasy  měla  vyčesané  nahoru  a  upevněné  sponkami. 
Představil  si,  jak  je  jednu  po  druhé  vyndává,  až  těžké 
kadeře…
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Otevřela dveře. „Butchi?“
„Ahoj.“  Připadal  si  jako  puberťák.  Jako  by  mu  jazyk 

přirostl k patru.
„Obě zprávy jsem si poslechla,“ ujistila ho tiše.
Ustoupil, aby mohla vyjít ven. „Máš čas na kus řeči?“ 

zeptal se, i když věděl, co odpoví.
„Teď zrovna ne.“
„Kam jdeš?“
„Mám schůzku.“
„S kým?“
Upřela na něj promyšleně cynický pohled, podle kterého 

poznal, že zalže.
„S někým, koho neznáš.“
Jo. Jasně.
„Kam se poděl ten chlap, Beth? Kde je?“
„Nevím.“
„Lžeš.“
Neuhnula  pohledem  ani  na  zlomek  vteřiny.  „Kdybys 

dovolil –“
Popadl ji za paži. „Nechoď za ním.“
Nastalé ticho porušilo tlumené hučení motoru a vzápětí 

zastavil u chodníku velký černý mercedes se zabarvenými 
okny.  Inu,  drogoví  dealeři  si  žijou  na  vysoký  noze, 
pomyslel si Butch.

„Do prdele, Beth.“ Sevřel jí paži v zoufalé snaze vynutit 
si její pozornost. „Nedělej to. Napomáháš trestnému činu.“

„Pusťme, Butchi.“
„Ten chlap je nebezpečnej.“
„A ty ne?“
Pustil ji.
„Zítra,“  řekla  a  poodstoupila.  „Promluvíme  si  zítra. 

Sejdeme se zase tady ve stejnou hodinu.“
V zoufalství se jí postavil do cesty. „Beth, já nedovolím 

–“
„Chceš mě zatknout?“
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Momentálně ne. Možná až mu zase vrátí odznak.
„Ne. Ovšemže ne.“
„Děkuju.“
„To není přátelská služba,“ ohradil se příkře. Obešla ho. 

„Beth, prosím…“
Zastavila se. „Nic není takové, jak to vypadá.“
„Těžko říct. Já jsem si o tom obrázek už udělal. Chráníš 

zabijáka  a  je  vysoce  pravděpodobné,  že  špatně  skončíš. 
Takový  člověk  se  nezastaví  před  ničím.  Víš  vůbec,  jaká 
pakáž  jsou  prodejci  drog?  Měl  jsem  možnost  vidět  mu 
zblízka do tváře – totiž když mě držel pod krkem a ždímal 
ze  mě  život.  Mord  mu  kouká  z  očí.  Má  to  v  krvi.  Od 
přírody. Jak se s ním můžeš scházet? Copak ti nevadí, že se 
s ním ukazuješ na veřejnosti?“

„On takový není.“
Znělo to spíše jako otázka.
Otevřely se dveře a z vozu vystoupil stařík ve smokingu.
„Nějaké potíže, paní?“ zeptal se znepokojeně a přitom si 

změřil Butche tak pronikavým pohledem, jako by ho chtěl 
uřknout.

„Ne,  Fritzi.  To  je  v  pořádku.“  Usmála  se,  ale  moc 
přesvědčivě to nevypadalo. „Tak zítra, Butchi.“

„Jestli se toho dožiješ.“
Zbledla, seběhla ze schodů a nastoupila do auta. Butch 

chvíli počkal, pak skočil za volant a vyrazil za nimi.

Když  Havers  zaslechl,  jak  se  k  jídelně  blíží  kroky, 
zamračeně vzhlédl od talíře. Doufal, že se pro jednou nají v 
klidu, bez vyrušení.

Ale tentokrát mu nikdo ze služebnictva nepřišel ohlásit, 
že  na  pohotovost  přivezli  pacienta,  který  potřebuje 
neodkladně ošetřit.

„Marisso!“ Zvedl se ze židle.
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Vyslala k němu strojený úsměv. „Napadlo mě, že půjdu 
dolů za tebou. Už mě nebaví trávit čas o samotě ve svém 
pokoji.“

„Jsem moc rád, že mi budeš dělat společnost.“
Když přistoupila ke stolu, odsunul jí židli. Těšilo ho, že 

trval  na tom,  aby měla  na  svém místě  vždy prostřeno,  i 
když  už  dávno  přestal  doufat,  že  s  ním  ještě  někdy 
povečeří. Nicméně ten večer se zdálo, že projevila ochotu 
udělat něco víc než se jen společně najíst se svým bratrem. 
Oblékla si překrásné šaty z černého hedvábí a krátké sako 
stejné barvy s vysokým stojatým límcem. Rozpuštěné vlasy 
jí  splývaly  po  ramenou  a  ve  světle  svíčky  zlatavě 
pableskovaly. Zkrátka jí to moc slušelo.

Projel  jím  záchvěv  nechuti.  Jaká  potupa,  že  Wrath 
nedokáže ocenit všechno to, co mu tahle výjimečná, vysoce 
urozená žena nabízí.

A že je mu dobrá leda jako zdroj obživy.
„Jak pokračuje tvůj výzkum?“ zeptala se, když před ní 

jeden sluha  postavil  sklenici  vína  a  druhý talíř  s  jídlem. 
„Děkuju, Philipe. Karolyn, to vypadá výtečně.“

Vzala vidličku a nabodla na ni plátek hovězí pečeně.
Kristepane,  pomyslel  si  Havers.  Chová  se  skoro 

normálně.
„Můj výzkum? Pokračuje dobře. Vlastně přímo skvěle. 

Jak už jsem se ti onehdy zmínil, udělal jsem zásadní objev. 
Krmení bude možná co nevidět patřit minulosti.“ Sáhl pro 
broušenou číši  a  napil  se  vína.  Burgundské mělo  křehké 
hovězí  výborně  doplňovat,  ale  něco  mu  chybí.  Nebo 
přebývá.  Každé  sousto,  které  si  vložil  do  úst,  chutná 
nakysle. „Odpoledne jsem podstoupil transfuzi uskladněné 
krve a zatím se cítím dobře.“

Ve  skutečnosti  trochu  přehání.  Necítí  vyloženě 
nevolnost, ale něco není v pořádku. Obvyklý nápor síly se 
má teprve dostavit.
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„Haversi,“  řekla  tiše,  „tobě  se  pořád  stýská  po 
Evangeline, viď?“

„Ani  neumím  vypovědět,  jak  moc  mi  chybí.  Nejsem 
schopen pít od jiných žen. Je to jednoduše nemyslitelné.“

Ne.  Tím  dávným  barbarským  způsobem  se  naživu 
udržovat  nehodlá.  Ode  dneška  půjde  o  čistě  klinickou 
formu  výživy.  Sterilní  jehla  do  žíly  a  na  stojanu  krevní 
konzerva.

„To je mi upřímně líto,“ podotkla Marissa. Havers natáhl 
ruku a položil ji na stůl dlaní nahoru. „Děkuju.“

Vložila  mu  do ní  svou ruku.  „Omlouvám se,  že  jsem 
byla tak… zaneprázdněná. Teď se to změní.“

„Ano,“  souhlasil  se  zanícením.  Wrath  je  jeden  z  těch 
primitivů, co budou pít z tepny i nadále, ale Marissa bude 
tak  nedůstojného  aktu  ušetřena.  „Jestli  chceš,  můžeš 
vyzkoušet transfuzi jako já. Osvobodím i tebe.“

Vyprostila  ruku  a  chopila  se  číše.  Když  ji  zvedla  ke 
rtům, ukáplo jí na sako trochu vína.

„To je nadělení,“ zahučela a pokoušela se vysušit skvrnu 
ubrouskem. „Jsem hrozně nešikovná.“

Svlékla sako a položila ho na prázdnou židli vedle sebe.
„Víš,  Haversi,  možná  to  zkusím.  Ani  mně  už  tenhle 

způsob obživy nevyhovuje.“
Zaplavil ho opojný pocit úlevy smíšené s nadějí. Vnímal 

ho  jako něco zcela  nového,  protože  ho  už  velmi  dlouho 
nezakusil.  Už dávno přestal  doufat,  že by se něco mohlo 
změnit k lepšímu.

„Myslíš to vážně?“ vydechl.
Přikývla,  odhrnula  si  vlasy  přes  rameno  a  chopila  se 

vidličky. „Naprosto vážně.“
A vtom uviděl rány na jejím krku.
Dva zarudlé  vpichy po mohutných  řezácích.  Rozsáhlý 

otok v místě,  kde do ní Wrath vnořil  zuby.  Nafialovělou 
pohmožděninu poblíž klíční kosti, jak ji přitom hrubě svíral 
rukou.
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Zděšení  ho  připravilo  o  chuť  k  jídlu  a  zatemnilo  mu 
zrak.

„Jak se k tobě může chovat tak… tak surově?“ zašeptal 
spíše sám pro sebe.

Marissa  se  dotkla  rukou  hrdla  a  pak  si  ránu  zakryla 
hustým pramenem vlasů. „To nestojí za řeč. Opravdu to… 
nic není.“

Nespouštěl  oči  z  jejího  krku,  protože to,  co spatřil,  si 
zapamatoval do nejmenších podrobností.

„Haversi, teď se najíme. Prosím.“ Znovu vzala vidličku, 
jako by mu chtěla  předvést, co má dělat.  „No tak.  Dojez 
večeři.“

„Copak můžu?“ Zlostně hodil stříbrný příbor na stůl.
„Můžeš. Je konec.“
„Čeho?“
„Zprostila jsem Wratha přísahy. Už nejsem jeho shellan.  

Už ho nikdy neuvidím.“
Hayers se v první chvíli nezmohl na slovo. „Proč? Co se 

stalo?“
„Našel si ženu, po které touží.“
Havers  zrudl  vztekem.  „A  smím  vědět,  komu  dal 

přednost před tebou?“
„Tu neznáš.“
„Znám všechny ženy z naší společenské vrstvy. Která je 

to?“ dotíral.
„Ona není z naší společenské vrstvy.“
„Je tedy jednou z Vyvolených Stvořitelky?“  Vyvolené 

jsou v upíří společenské hierarchii jediné ženy, které mají 
vyšší postavení než šlechtičny.

„Ne.  Je  to  lidská žena.  Přesněji  míšenka,  aspoň podle 
toho, co jsem vyvodila z jeho myšlenek.“

Havers ztuhl. Člověk. Lidská samice?
On  opustil  Marissu  kvůli…  příslušnici  druhu  Homo 

sapiens?
„Už o tom ví Stvořitelka?“ zeptal se chraplavě.
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„To  je  jeho  povinnost,  ne  moje.  Žádný  strach,  on  ji 
navštíví. Mezi námi dvěma je konec.“

Marissa napíchla kousek hovězího a vložila si ho do úst. 
Žvýkala  důkladně  a  dlouho,  jako  by  zapomněla,  jak  má 
potravu rozmělnit. Anebo jí brání polknout ponížení, které 
podle všeho cítí.

Havers křečovitě sevřel opěradla židle. Jeho sestra, jeho 
překrásná, urozená sestra byla zavržena. Zneužita. A nadto 
ztýrána.

Jediné,  co  zplodil  Marissin  svazek  s  jejich  králem,  je 
zhanobení. Dcera urozeného zapuzena kvůli lidské ženě.

Její láska pro Wratha nikdy nic neznamenala.  Ani její 
tělo a ušlechtilá krev.

A navíc pošpinil její čest.
Ne. Ještě není konec.
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Kapitola dvacátá čtvrtá

rath se nasoukal do saka od Brooks Brothers. Škrtilo 
ho  v  ramenou,  ale  to  ho  nepřekvapilo.  Dotyčná 

firma zřejmě větší konfekční velikost nevyrábí, a mimo to 
nechal výběr na Fritzovi.

W
Ale i kdyby mu sako ušili na míru, stejně by si připadal 

sešněrovaný.  V  koženém  ohozu  a  se  zbraněmi  se  cítí 
mnohem pohodlněji než v tomhle nesmyslu z… Jak to říkal 
Fritz? Z česané vlny.

Vešel  do  koupelny  a  zamžoural  do  zrcadla.  Oděv  je 
černý. Stejně tak košile. Víc nevidí.

Prokristapána!  Nejspíš  vypadá jako zatracený právník. 
Svlékl sako a položil ho na mramorový pult. Netrpělivě si 
stáhl vlasy a upevnil je proužkem kůže.

Kde sakra vězí Fritz? Komorník odjel pro Beth bezmála 
před hodinou. Už dávno měli být zpátky, ale dům nad jeho 
hlavou se zdá prázdný.

Věděl, že by byl roztěkaný, i kdyby od Fritzova odchodu 
uplynuly pouhé dvě minuty. Nemůže se Beth dočkat, touží 
po ní a nedokáže se na nic soustředit. Myslí jen na to, jak 
zaboří obličej do jejích provoněných vlasů a penis hluboko 
do jejího lůna…

Bože,  ty  zvuky,  které  jí  při  milování  unikají  z  úst… 
Znovu se zadíval na svůj obraz. A znovu si oblékl sako.

Sex není všechno. Chce se k ní chovat s úctou, ne ji jen 
odvléct do postele. Chce s ní dělat i jiné věci. Společně se 
najíst,  povídat  si.  Chce  jí  poskytnout  to,  po  čem  touží 
všechny ženy: něžnou, láskyplnou péči.
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Vyzkoušel úsměv. Rozšířil ho. Měl pocit, jako by se mu 
měly roztrhnout tváře.

Tak jo. Fajn. Na billboardy se nejspíš nehodí. Ale trochu 
romantiky snad zvládne. Nebo ne…?

Promnul si sanice. Až na to, že nemá o romantice ani 
ponětí.

Najednou si připadal jako idiot.
Ještě hůř. Ten nový oblek ho obnažil a to, co spatřil, ho 

nepříjemně překvapilo.
Mění  se  kvůli  ženě,  a  sice  z  jediného  důvodu:  aby jí 

udělal radost.
Bude ho to svazovat při práci, prolétlo mu myslí. Právě 

proto  ji  neměl  označit,  proto  neměl  připustit,  aby  se mu 
dostala pod kůži.

Už kdoví pokolikáté si připomněl, že až bude mít Beth 
proměnu za sebou,  skoncuje to  s  ní.  Povede stejný život 
jako dřív. A ona…

Bože, proč má z ničeho nic pocit,  jako by utrpěl čistý 
průstřel prsou?

„Haló, Wrathe?“ Ložnicí zaburácel Tohrmentův hlas.
Kamarádův zvučný baryton uvítal s úlevou. Díky němu 

se snesl zpátky na zem.
Vešel do ložnice, ale když jeho bratr obdivně zahvízdal, 

zamračil se.
„Copak to tu máme?“ prohlásil Tohr a obešel ho kolem 

dokola.
„Kousni si.“
„Ne, díky. Dám přednost ženě.“ Tohr se zasmál. „Musím 

uznat, že ses jaksepatří vyfešákoval.“
Wrath založil paže na prsou, ale sako se tak napnulo, že 

dostal  strach,  aby nepovolilo ve švech. Pro jistotu spustil 
paže podél těla.

„Proč jsi přišel?“
„Volal jsem ti na mobil, ale ty ses nehlásil. Říkal jsi, že 

sem máme v noci všichni přijít. Kdy?“
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„Do jedné mám jiný program.“
„Takže v jednu?“ podotkl Tohr líně.
Wrath  dal  ruce  v  bok.  Tělem se  mu  šířil  nepříjemný 

pocit,  jako  by  se  mu  někdo  vloupal  do  domu  a 
nepozorovaně se přikradl až k němu.

Všechno  je  špatně.  Tyhle  zatracený  hadry.  Zatracená 
večeře. Schůzka s Beth.

Ale na to, aby ji odvolal, už je pozdě.
„O půlnoci,“ řekl.
„Vyřídím ostatním, aby přišli včas.“
Zdálo se mu, že se Tohr malinko zubí, ale z jeho hlasu to 

patrné nebylo. V místnosti se rozhostilo ticho.
„Hej, Wrathe?“
„Co je?“
„Je tak krásná, jak si ji představuješ. Jen mě napadlo, že 

bys to měl vědět.“
Kdyby to  řekl  kterýkoli  jiný člen  Bratrstva,  dostal  by 

pěstí.  Ale Wrathovi  se  rozbouřila  krev i  přesto,  že jde o 
Tohra.  Nestojí  o  to,  aby  mu  někdo  připomínal,  jak  je 
neodolatelná. Nutí ho to myslet na partnera, kterého jí musí 
po proměně najít.

„Naznačuješ  tím  něco,  nebo  si  jen  pouštíš  hubu  na 
špacír?“

Otázka  nevyžadovala  žádnou  reakci,  ale  Tohr  měl 
zřejmě ještě něco na srdci. „Jsi z ní vedle.“

Jestli  by  nebylo  lepší,  kdyby  mě místo  téhle  odpovědi  
poslal do háje, pomyslel si Wrath.

Tohr si nedal pokoj. „A mně se zdá, že ona je vedle z 
tebe.“

Bezva.  Hned je mu líp. Jako by to mělo být varování, 
aby jí nezlomil srdce.

Ten nápad s večeří a schůzkou byl  hodně špatný. Jak si 
myslí,  že  to  po  těch  namlouvacích  manévrech  bude 
pokračovat?
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Wrath odhalil špičáky. „Vydržím to jen do její proměny. 
Jasný?“

„Jo. Jasný.“ Když Wrath vydal temné hrdelní zavrčení, 
druhý upír jen pokrčil rameny. „Nevzpomínám si, že by ses 
někdy dal do gala kvůli ženské.“

„Je to Dariova dcera. Chceš, abych se k ní choval jako 
Zsadist ke svým děvkám?“

„Chraň pámbu. Víš, že jeho móresy neschvaluju. Měl by 
si dát pohov. Ale to, co je mezi tebou a Beth, se mi sakra 
zamlouvá. Byl jsi hrozně dlouho sám.“

„To tvrdíš ty.“
„To tvrdí všichni.“
Wrathovi vyvstal na čele pot.
Tohrova otevřenost ho zahnala do pasti. Stejně jako fakt, 

že původně měl Beth jenom chránit, a místo toho se v ní 
snaží  vyvolat  dojem,  že  pro  něj  znamená  víc  než  ve 
skutečnosti.

„Nemáš být náhodou někde jinde?“ udeřil na něj.
„Ani ne.“
„Tak to mám smůlu.“
V touze po náhlém pohybu zamířil  k pohovce a zvedl 

motorkářskou  bundu.  Musí  ji  znovu  vybavit  zbraněmi,  a 
protože Tohr se netváří, že by měl kdovíjak naspěch, bude 
to lepší rozptýlení než křik.

„Tu  noc,  kdy  Darius  zemřel,“  spustil  Tohr,  „mi 
prozradil,  že  tě  požádal,  aby ses  o ni  postaral.  A tys  ho 
odmítl.“

Wrath otevřel skříň a sáhl do zásobníku s dýkami, řetězy 
a vrhacími hvězdami. Chvíli se zbraněmi prohraboval. „No 
a?“

„Proč sis to rozmyslel?“
Wrath  rázně  skousl  stoličky  a  zaskřípal  jimi,  aby 

nevybudil.
„Protože zemřel. Dlužím mu to.“
„Dlužil jsi mu to, i když byl naživu.“
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Wrath se otočil.  „Chceš mi sdělit ještě něco? Jestli ne, 
vypadni.“

Tohr zvedl ruce. „Ne tak zhurta, bratře.“
„Na  to  ti  kašlu.  Nehodlám o  ní  mluvit  s  tebou  ani  s 

kýmkoli jiným. Jasný? A před ostatníma budeš mlčet jako 
hrob.“

„Dobře,  dobře.  Jak  chceš.“  Tohr  zacouval  ke  dveřím. 
„Ale udělej něco pro svou maličkost. Smiř se s tím, co se 
odehrává  mezi  tebou  a  tou  ženou.  Popíraná  slabost  je 
smrtelně nebezpečná.“

Wrath  zavrčel  a  zaujal  útočné  postavení,  s  trupem 
nachýleným dopředu. „Slabost? A to říká ten, který je tak 
přitroublý, že je až po uši zamilovaný do své  shellanl  To 
nemyslíš vážně!“

Nastala dlouhá odmlka.
A  pak  Tohr  tiše  řekl:  „Mám  štěstí,  že  jsem  našel 

opravdovou lásku. Dennodenně děkuju Stvořitelce,  že mi 
přivedla Wellsii do cesty.“

Ve  Wrathovi  vzkypěl  vztek,  roznícený  něčím,  co 
nedokázal přesně pojmenovat. „Jsi ubožák.“

Tohr zasyčel. „A ty jsi mrtvola už stovky let. Jsi jen moc 
malichernej na to, aby sis našel slušnej hrob a uložil se do 
něj.“

Wrath hodil koženou bundu na koberec. „Aspoň nejsem 
pod pantoflem.“

„Zato máš kurevsky pěknej vohoz.“
Wrath překonal dvěma dlouhými kroky vzdálenost, která 

ho  od  bratra  dělila.  Druhý  upír  se  mu  zpříma  postavil. 
Tohrment  je  udělaný  chlap  s  rozložitými  rameny  a 
dlouhými  silnými  pažemi.  Mezi  oběma  muži  stála  jen 
hradba jiskřícího napětí.

Wrath se cynicky ušklíbl a prodloužily se mu špičáky. 
„Kdybys věnoval obraně naší rasy jen polovinu času, který 
věnuješ  ty  svý  ženský,  neztratili  bysme  Daria.  Už  tě  to 
někdy napadlo?“
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Z Tohrova těla vytryskla palčivá trýzeň jako proud krve 
z  hluboké  rány v  hrudi.  Vzduch  zhoustl  jeho  bolestným 
zármutkem. Wrath se nadechl a nabral pach jeho mučivých 
pocitů hluboko do plic, až do nitra své duše. Vědomí,  že 
zasadil čestnému a statečnému upírovi tak zákeřnou ránu, v 
něm  rozdmýchalo  nechuť  vůči  sobě  samému.  Vlnu 
sebenenávisti  přijal jako staronový vjem a čekal, až Tohr 
zaútočí.

„Nemůžu  uvěřit,  žes  něco  takového  vůbec  vypustil  z 
úst,“ Tohrovi se zřetelně chvěl hlas. „Měl bys –“

„Nestojím o tvoje ničemný rady.“
„Vyser si.“ Tohr ho udeřil pěstí do ramene. „A stejně si 

je neodpustím. Měl by ses naučit rozeznávat své skutečné 
nepřátele,  ty  namyšlenej  osle.  Dřív,  než  zůstaneš  úplně 
sám.“

Wrath ani neslyšel, jak se zabouchly dveře. Vnitřní hlas, 
který mu zněl v hlavě a křičel, že je mizernej, nevděčněj a 
arogantní hajzl, přehlušil všechno ostatní.

Hluboce a dlouze se nadechl a spolu se vzduchem mu 
vyrazil z úst mocný řev. Děsivý zvuk se nesl místností v 
silné vibrující vlně, která zarachotila dveřmi i zrcadlem v 
koupelně.  Plameny  svíček  se  prudce  roztančily  a  olízly 
stěny v lačné touze po volnosti,  dychtivé  zničit  všechno, 
čeho  se  dotknou.  Wrath  řval,  jako  by  byl  ve  smrtelné 
agónii,  dokud  neměl  pocit,  že  mu  každým  okamžikem 
prasknou plíce a roztrhne se mu hrdlo.

Když  konečně  zavřel  pusu,  místo  vytoužené  úlevy  se 
dostavily výčitky svědomí.

Rázně zamířil ke skříni a vyndal z ní devítimilimetrovou 
berettu.  Když ji nabil,  zasunul ji za pas kalhot do oblasti 
beder.  Pak  vyšel  ze  dveří  a  dlouhými  skoky  vyběhl  po 
schodech do přízemí.

Vstoupil do přijímacího pokoje a zaposlouchal se. Ticho 
mu nepatrně ukonejšilo zjitřené nervy. Musí se vzchopit a 
obnovit rovnováhu.
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Při bloumání po domě se zastavil u stolu v jídelně. Vše 
je připravené podle jeho přání. Dvě prostřená místa. Každé 
na opačném konci dlouhého stolu. Křišťál a stříbro. Svíčky.

A to řekl svému bratrovi, že je zoufalec…
Nebýt  to  Dariovy  starožitné  krámy,  smetl  by  sklo  i 

porcelán  ze  stolu  jediným  pohybem  paže.  Ruka  mu 
vystřelila  dopředu,  jako  by  se  přece  jen  chystal  svůj 
impulzivní  záměr  uskutečnit,  ale  sako  ho  omezovalo  v 
pohybech.  Chňapl  po  klopách,  aby  si  tu  zpropadenou 
svěrací kazajku jednou provždy strhl a spálil ji, když vtom 
se otevřely hlavní dveře. Prudce se otočil.

Beth. Přešla práh. Vstoupila do haly.
Wrath spustil ruce podél těla.
Je celá v černém. Vlasy má vyčesané na temeni hlavy. 

Voní…  jako  noční  květy  popínavých  růží.  Nadechl  se 
nosem. Tělo mu ztuhlo napětím, instinkty zatoužily po její 
blízkosti.

Ale vzápětí zachytil i její emoce. Ostražitost, nervozitu. 
Nejzřetelněji ucítil nedůvěru a s úchylným zadosti učiněním 
si všiml, jak se zdráhá na něj podívat.

Zlost se přihlásila v původní intenzitě.
Fritz  zavíral  a  zamykal  dveře  obklopený  svatozáří 

radosti, která jiskřila jako slunce na hladině řeky. „Přinesl 
jsem do salonu víno. První chod je možné podávat za půl 
hodiny. Vyhovuje vám to, můj pane?“

„Ne,“ odsekl Wrath. „Navečeříme se teď.“
Fritz se zatvářil nechápavě, ale pak očividně zaznamenal 

Wrathovo rozpoložení.
„Jak si přejete, pane. Hned vás obsloužím.“ Komorník se 

dal na ústup tak rychle, jako by v kuchyni vypukl požár.
Wrath se zadíval na Beth.
O krok ustoupila. Nejspíš proto, že si ji hněvivě měřil.
„Vypadáš… jinak,“ řekla. „Myslím v tom obleku.“
„Jestli čekáš, že mě ty hadry zcivilizují, tak se pleteš.“
„Totiž…“
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„Jdeme. Ať to máme za sebou.“
Vešel  do  jídelny,  přesvědčený,  že  ona  půjde  za  ním, 

pokud bude chtít. A když ne, taky dobře. Možná to tak bude 
lepší. Stejně nestojí o to, aby celý večer trčel u stolu.
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Kapitola dvacátá pátá

eth  se  dívala,  jak  Wrath  odchází,  jako  by  mu  bylo 
lhostejné, jestli ho bude následovat, nebo ne.B

Kdyby sama neměla smíšené pocity, jeho chování by se 
jí hluboce dotklo.  Pozval ji přece na večeři.  Tak proč se 
tváří, jako by ho svým příchodem podráždila? Nejradši by 
se otočila a vypadla odtud.

Nakonec se vydala za ním, protože měla dojem, že stejně 
nemá jinou možnost. Potřebuje se ho zeptat na spoustu věcí, 
na které zná odpověď jenom on.

Přesto se už několikrát dušovala, že kdyby mohla získat 
informace od někoho jiného, dávno by se na něj obrátila.

Jak  kráčela  za  ním,  upírala  mu  zamračený  pohled  do 
zátylku a snažila se nevnímat jeho rázné kroky. Ale jaksi se 
jí  to  nedařilo.  Jeho  pohyby  nebylo  možné  ignorovat. 
Pokaždé, když mu noha dopadla na mramorovou podlahu, 
ramena  pod  drahou  látkou  saka  se  rozhýbala,  jak 
vyrovnávala energický rytmus chůze. Paže se mu sice volně 
komíhaly dopředu a dozadu, ale Beth věděla, že stehna se 
mu při každém kroku napínají a uvolňují. Představila si ho 
nahého, svaly pod hladkou pokožkou zčeřené úsilím.

Z  úvah  ji  vytrhl  Butchův  hlas,  který  jí  dosud  zněl  v 
uších.  Takový  člověk  se  nezastaví  před  ničím.  Mord  mu 
kouká z očí. Má ho v krvi.

A přesto ji Wrath včera v noci poslal pryč, když věděl, 
že by jí mohl ublížit.

Umínila si, že nebude usilovat o sladění rozporů. Jako by 
se  pokoušela  věštit  osud  z  čajových  lístků  a  obrazce 
interpretovala  tak,  aby jí  to vyhovovalo.  Musí  se zkrátka 
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spolehnout  na  své  instinkty,  a  ty  jí  říkají,  že  Wrath  je 
jediný, kdo jí může pomoct.

Když vešla do jídelny, neubránila se úžasu. Nádherně a 
vkusně prostřený stůl je to poslední, co čekala. Uprostřed 
důmyslně  naaranžované  kamélie  a  orchideje,  svíce  ve 
stojanech ze slonoviny, stříbro a vzácný porcelán.

Wrath zamířil do čela stolu, odsunul židli a čekal, až se 
na ni Beth posadí.

V tom obleku vypadá absolutně přepychově, pomyslela 
si.  Rozhalená  košile  mu  odkrývá  hrdlo,  v  kontrastu  s 
černým hedvábím vypadá jeho pleť opálená. Škoda, že má 
vztek. Příkrý výraz v obličeji odráží špatnou náladu a díky 
vlasům  staženým  koženým  řemínkem  působí  bojovně 
vysunutá brada ještě výrazněji.

Něco ho naštvalo. A pořádně.
V duchu vzdychla.  Ideální materiál pro rande.  Upír se 

společenskými zvyky na úrovni cvičeného šimpanze.
Opatrně k němu přistoupila. Jak pod ni podsunul židli, 

odpřísáhla by, že se sklonil k jejím vlasům a zhluboka se 
nadechl.

„Proč jste se tak zdrželi?“ udeřil na ni a posadil se proti 
ní  na  druhý  konec  stolu.  Když  neodpověděla,  pozvedl 
obočí.  Klenulo  se  nad  obrubou  tmavých  brýlí  jako 
zlověstná černá šmouha. „Musel tě Fritz přemlouvat?“

Aby nezahálela, vzala ubrousek a rozložila si ho na klín. 
„Nic takového.“

„Tak proč jste přijeli tak pozdě?“
„Pověsil  se  na  nás  Butch.  Chvíli  trvalo,  než  ho  Fritz 

setřásl.“
Připadalo jí, že Wratha obklopil stín, jako by jeho vztek 

odčerpal ze vzduchu světlo.
Vešel Fritz se dvěma talířky se salátem. Před každého 

postavil jeden.
„Víno?“ zeptal se.
Wrath přikývl.
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Když  jim  komorník  naplnil  skleničky  a  odešel,  Beth 
sáhla pro těžkou stříbrnou vidličku a zdráhavě se pustila do 
jídla.

„Proč máš ze mě strach tentokrát?“ Znělo to jízlivě, jako 
by mu její tíseň šla na nervy.

Nabodla na vidličku kousek hlávkového salátu. „Nebude 
to  náhodou  tím,  že  se  tváříš,  jako  bys  chtěl  někoho 
podříznout?“

„Vystrašená jsi sem už přišla. Bála ses dřív, než jsi mě 
vůbec spatřila. Chci vědět proč.“

Nespustila oči z talíře.  „Možná jsem si připomněla, že 
včera večer jsi málem zabil mého kamaráda.“

„Nezačínej s tím.“
„Ty ses zeptal,“ vybuchla. „Tak se nevztekej, když se ti 

moje odpověď nelíbí.“
Wrath si netrpělivě otřel ústa. „Nezabil jsem ho, tak co 

vysiluješ?“
„Jen díky tomu, že jsem ti v tom zabránila.“
„A z toho si děláš těžkou hlavu? Vsadím se, že skoro 

každý člověk chce být hrdina.“
Odložila vidličku. „Něco ti povím. Tvoje společnost se 

mi ani za mák nezamlouvá.“
„Tak proč jsi přišla?“ zeptal se, aniž přerušil jídlo.
„Protože jsi mě pozval!“
„Ujišťuju tě, že odmítnutí by mě nezabilo.“ Jako by mu 

byla úplně lhostejná.
„Tohle celé  je omyl.“  Položila  ubrousek vedle talíře  a 

vstala.
Zaklel. „Sedni si.“
„Neříkej mi, co mám dělat.“
„Trochu to poopravím. Sedni si a mlč.“
Zůstala  na  něj  civět  s  pootevřenou  pusou.  „Ty 

nafoukanej blbečku –“
„Dneska večer mi už někdo něco podobného řekl. Díky, 

žes mi to připomněla.“
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Právě v tu chvíli přinesl do jídelny Fritz teplé rohlíky.
Propalovala  Wratha  pohledem  a  předstírala,  že  se 

natahuje přes stůl pro láhev s vínem. Před Fritzem scény 
dělal nehodlá. A mimo to se jí znenadání zachtělo zůstat.

Aby mohla na Wratha ječet o něco déle.
Když zase osaměli, sykla: „Vyprošuju si, abys se mnou 

takhle mluvil.“
Dojedl poslední sousto salátu, položil vidličku na okraj 

talíře  a  jemně  se  dotkl  ubrouskem  koutků  úst.  Jako  by 
chodil na lekce slušného chování.

„Je  načase  si  něco  vyjasnit,“  prohlásil.  „Ty  mě 
potřebuješ.  Tak mi  laskavě pořád neotloukej  o  hlavu,  co 
jsem mohl udělat tomu poldovi. Tvůj kámoš Butch je živ a 
zdráv, nebo snad ne? Tak v čem je problém?“

Beth se na něj upřeně dívala a pokoušela se proniknout 
pohledem za sluneční brýle ve snaze objevit aspoň špetku 
shovívavosti, které by se mohla chytit. Ale tmavá skla mu 
dokonale  skrývala  oči  a  strohé  rysy  ve  tváři  nic 
neprozrazovaly.

„Jak  můžeš  přikládat  životu  tak  nepatrný  význam?“ 
uvažovala nahlas.

Vyslal  k  ní  chladný  úsměv.  „Jak  můžeš  přikládat  tak 
velký význam smrti?“

Beth zapadla hlouběji do židle. Spíš jako by se před ním 
krčila. Nechtělo se jí uvěřit, že se s ním milovala – ne. Že s 
ním provozovala sex. Je chladný jako kámen.

Sevřelo se jí srdce. Ne proto, že s ní jedná tak hrubě, ale 
protože se zklamala. Tolik si přála, aby byl jiný, než jaké 
vzbuzuje zdání. Chtěla věřit, že záblesky vřelosti, kterou jí 
dal  najevo,  jsou  stejně  významnou  součástí  jeho  povahy 
jako tvrdost a neústupnost.

Ruka jí mimoděk zabloudila ke špičce výstřihu. „Ráda 
bych odešla, pokud ti to nevadí.“

Nastala dlouhá odmlka.
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„Do háje.“ zahučel a prudce vydechl. „Takhle jsem si to 
nepředstavoval.“

„Já taky ne.“
„Napadlo mě, že si zasloužíš… Nevím. Rande se vším 

všudy  nebo  tak  něco.  Něco  normálního.“  Když  si  ho 
udiveně změřila, rozpačitě se zasmál. „Teď vím, že to byl 
hloupý nápad. Měl jsem se držet toho, co umím nejlíp. Cítil 
bych se přirozeněji, kdybych tě učil zabíjet.“

Pod silnou vnější  slupkou hrdosti  vytušila  docela  jiné 
jádro. Snad nejistotu? Ne. Ta by se projevila intenzivněji.

Sebepohrdání.
Do jídelny znovu vešel Fritz. Odnesl talíře od salátu a 

vrátil  se  s  polévkou.  Byla  to  vichyssoise.  Zajímavé, 
pomyslela si roztržitě. Zpravidla se nejdřív podává polévka 
a  teprve  potom  salát.  Ale  upíři  mají  zřejmě  spoustu 
odlišných společenských zvyklostí.  Kupříkladu polygamii. 
Zvedl se jí žaludek. Nesmí na to myslet. Prostě si to zakáže.

„Jen pro tvou informaci,“ začal Wrath a chopil se lžíce. 
„Bojuju pro ochranu, ne proto, abych ukojil svoje vražedné 
sklony. Ale zabil jsem tisíce. Tisíce, Beth. Umíš si to vůbec 
představit? Proto po mně nežádej, abych předstíral, že smrt 
je  pro  mě  něco  exotického.  Ani  kvůli  tobě  bych  se 
nepřetvaroval. Nedokážu to.“

„Tisíce?“ opakovala šokovaně.
Přikývl.
„A proti komu proboha bojujete?“
„Proti mizerům, co by tě odstranili ve chvíli, kdy projdeš 

proměnou.“
„Lovci upírů?“
„Bezduší.  Lidi,  kteří  prodali  svou  duši  Omegovi  a 

oplátkou za to můžou zabíjet a mučit podle libosti.“
„Kdo nebo co je Omega?“ Při vyslovení toho zvláštního 

jména  se  plameny  svíček  prudce  zatřepotaly  jakoby  v 
posvátné hrůze.
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Wrath  zaváhal.  To  téma  mu  očividně  není  příjemné. 
Jemu, který se nezalekne ničeho.

„Něco jako ďábel?“ naléhala.
„Něco mnohem horšího.  S ďáblem se to srovnat nedá 

Ďábel je jenom metafora. To druhé je opravdové. Skutečné. 
Naštěstí má Omega svůj protějšek, Stvořitelku.“ Trpce se 
usmál.  „Naštěstí  je  možná  příliš  silný  výraz.  Ale  jistá 
rovnováha existuje.“

„Bůh a Satan.“
„Možná  podle  pojetí  lidí.  Podle  naší  legendy přivedla 

upíry  na  svět  Stvořitelka.  Jsou  jejím  jediným  odkazem, 
vyvolenými  dětmi.  Omegu  její  schopnost  vytvořit  život 
mírně  řečeno  rozhněvala.  Opovrhoval  mimořádnými 
schopnostmi, jimiž nový druh obdařila, a na obranu vytvořil 
Vyhlazovací  společnost.  Využívá  lidí,  protože  si  vlastní 
vojsko stvořit nedokáže a protože lidé jsou snadno dostupní 
jedinci se sklonem k agresivitě.“

Zvláštní,  pomyslela si. Obchodování s dušemi Nemrtví. 
Podobné nesmysly přece v reálném světě neexistují.

A ona večeří s upírem. Co když ani všechno ostatní není 
nemožné?

Vzpomněla  si  na  toho  úchvatného  blonďáka,  který  si 
sešíval ránu na paži.

„Ale nebojuješ sám, že ne? Je vás víc.“
„Moji bratři.“ Odmlčel se a lokl si vína. „Jakmile upíři 

pochopili, že jim hrozí vážné nebezpečí, vybrali mezi sebou 
nejsilnější a nejmocnější jedince. Ti se pak cvičili v boji, 
aby mohli likvidovat bezduché po desítkách. Tihle válečníci 
plodili potomstvo s nejsilnějšími ženami po řadu generací, 
až vznikl nový poddruh upírů. Nejmocnější z nich vytvořili 
Bratrstvo černé dýky.“

„Jste pokrevní bratři?“
Zdrženlivě se usmál. „Svým způsobem ano.“
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Ve tváři se mu objevil nepřístupný výraz, jako by to bylo 
zcela  osobní  téma.  Měla  pocit,  že  jí  o  Bratrstvu  už  nic 
neprozradí, ale o válce, kterou vede, se toužila dovědět víc.

Zejména proto, že se má změnit v jednu z bytostí, které 
Wrath chrání.

„Takže vy zabíjíte lidi.“
„Ano,  i  když  už  jsou  v  podstatě  mrtví.  Aby  Omega 

vyzbrojil své vojáky náležitou silou a dlouhověkostí, které 
jsou v boji s námi nezbytné, zbavil je duše.“ Přísné rysy ve 
tváři mu na okamžik zkřivila nechuť. „Ale ani svědomí a 
duše lidem nezabrání, aby nás zabíjeli.“

„Ty nás asi moc rád nemáš, co?“
„Tak za prvé, jak už jistě víš, koluje ti v žilách smíšená 

krev. Proto se přestaň považovat za člověka. A za druhé, 
proč bych měl mít rád lidi? Před proměnou jsem si od nich 
vytrpěl až až a jediný důvod, proč si na mě teď netroufnou, 
je  moje  vzezření,  které  jim  nahání  hrůzu.  A  kdyby  se 
rozkřiklo,  že  upíři  přece  jen  existují?  Šli  by  po  nás,  i 
kdybychom se  jim nepletli  pod nohy a  hleděli  si  svého. 
Lidé mají strach ze všeho neznámého a z každého, kdo se 
něčím liší,  a reagují na to násilím. Jsou to zbabělci,  kteří 
ukájejí  bojechtivost  na  slabších  a  silnějším  podlézají.“ 
Wrath potřásl  hlavou. „A navíc mě ukrutně štvou. Jen si 
vzpomeň,  jak  nás  líčí  zlidovělé  legendy.  Slavný  hrabě 
Dracula  je  krvelačný  upír,  který  saje  krev  bezmocným 
ženám.  A  kolik  je  těch  ubohých  béčkových  filmů  i 
pornografie!  Nebo  takový  Halloween.  Umělé  špičáky, 
dlouhé drápy, černé pláště s pelerínou. Jediné, co ti idioti 
nepřekroutili,  je  fakt,  že  se  živíme  krví  a  nemůžeme 
vycházet na denní světlo.  Všechno ostatní jsou nesmysly, 
které z nás mají udělat stvůry a vyvolat v lidech děs. Stejně 
urážlivé je zneužití fikce k vytvoření tajemného světa pro 
znuděné, kteří si myslí,  že návštěva temné strany je něco 
jako adrenalinový sport.“

„Ale ve skutečnosti nás nelovíte, že ne?“
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„Ne  vás,  Beth.  To  jsou  oni.  Ne  my,  Beth.  Ty  nejsi 
čistokrevný  člověk  a  brzy  už  v  sobě  nic  z  člověka  mít 
nebudeš.“  Odmlčel  se.  „A  nelovíme  je.  Ale  kdyby  nám 
zkřížili cestu, nejspíš by přišli k vážnému úrazu.“

Zahloubala se nad tím,  co řekl,  a snažila  se nebrat na 
vědomí paniku, která se jí zmocnila, kdykoli pomyslela na 
proměnu, jíž má údajně projít.

„Když jsi vyjel po Butchovi… Totiž… nebylo to pro to, 
že je… ten bezduchý?“

„Bránil  mi  v  kontaktu  s  tebou.“  Wrath  zaťal  zuby. 
„Utkal  bych  se  s  kýmkoli  a  s  čímkoli,  co  by  mi  to 
znemožňovalo.  A  je  mi  jedno,  jestli  je  tvůj  milenec. 
Udělám to zase –“

„Slíbil jsi mi, že ho nezabiješ.“
„Nezabiju, ale rozhodně ho nebudu šetřit.“
Možná by právě tohle Drsňák potřeboval. Připomenout, 

že není mistr světa.
„Proč nejíš?“ chtěl vědět Wrath. „Musíš se najíst.“
Sklopila pohled na talíři.  Jídlo? Zčistajasna se ocitla v 

románu  od  Stephena  Kinga  –  a  Wrath  má  obavy,  aby 
nehladověla.

„Jez.“  Kývl  směrem  k  její  misce.  „Při  proměně 
potřebuješ být co nejsilnější.“

Beth  vzala  lžíci,  jen  aby od  něj  měla  pokoj.  Polévka 
chutnala  jako  lepicí  pasta,  ačkoli  věděla,  že  je  dokonale 
připravená i ochucená.

„Máš u sebe zbraně i teď?“ zeptala se.
„Ano, mám.“
„Odkládáš je někdy?“
„Ne.“
„Ale když…“ Zarazila se dřív, než z ní vypadlo jsme se  

milovali.
Naklonil  se  nad  stůl.  „Vždycky  mám něco  po ruce.  I 

když jsem byl v tobě.“
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Beth  těžce  polkla.  Napadlo  ji,  že  je  buď  chorobně 
podezíravý, anebo že mu neustále hrozí nějaké nebezpečí.

Nevěděla,  pro  co  se  rozhodnout.  Wrath  má  prudkou 
povahu a chvílemi se chová nevypočitatelně, ale určitě není 
hysterický.

V nastalém vleklém tichu Fritz odnesl polévkové misky 
a postavil  před každého talíř  s pečeným jehněčím. Wrath 
měl maso pokrájené na sousta. Zvláštní, pomyslela si.

„Po  večeři  ti  chci  něco  ukázat.“  Zvedl  vidličku. 
Nabodnout kousek masa se mu podařilo až na podruhé.

A tehdy si uvědomila, že se ani neobtěžuje podívat na 
talíř. Upíral pohled přes stůl.

Zamrazilo ji. Něco není v pořádku.
Pozorně se zadívala na jeho brýle.
Vybavilo  se  jí,  jak  jí  při  prvním  setkání  zkoumavě 

přejížděl  prsty  po  obličeji,  jako  by  chtěl  zrakový  vjem 
umocnit dotekem. Připomněla si, že brýle nikdy neodkládá, 
jako  by  nejen  chránil  oči  před  světlem,  ale  současně  je 
skrýval.

„Wrathe?“ oslovila ho tiše.
Sáhl  po  křišťálové  číši.  Uchopil  ji  až  poté,  co  se  jí 

nejprve dotkl dlaní.
„Copak?“ Přiložil si sklenici ke rtům, ale hned ji postavil 

na stůl. „Fritzi? Nemáme červené.“
„Okamžik, pane.“ Fritz vešel s další láhví. „Paní?“
„Nalijte mi taky, prosím… Děkuji.“
Když se výkyvné dveře do kuchyně zavřely, Wrath řekl: 

„Chceš se mě zeptat ještě na něco?“
Odkašlala  si.  Nejspíš  přikládá  věcem  příliš  velkou 

důležitost. V zoufalé snaze objevit u něj nějakou slabinu se 
teď sama sebe snaží přesvědčit, že je slepý.

Kdyby  byla  pohotová  –  jako  že  není  –,  rychle  by 
odrecitovala otázky ze svého seznamu a pak by odešla.

„Beth?“
„Jo… hm, je pravda, že nemůžeš chodit ve dne ven?“
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„Upíři sluneční světlo nesnášejí.“
„Co se jim stane?“
„Okamžitě se jim na těle objeví popáleniny druhého až 

třetího stupně. Krátce nato shoří  na popel.  Se sluncem si 
není radno zahrávat.“

„Ale mně neublíží.“
„Zatím.  Protože  ses  ještě  neproměnila.  Ale  kdo  ví? 

Možná budeš slunce snášet i jako upírka. Pro potomky ze 
smíšeného  manželství  platí  trochu  jiná  pravidla.  Typické 
upíří  vlastnosti  mají  poněkud potlačené.“  Napil  se vína a 
olízl si rty. „Ale proměna tě nemine, protože Dariova krev, 
která ti proudí žilami, je mimořádně silná.“

„Jak často se budu muset… krmit?“
„Zpočátku docela často. Možná dvakrát třikrát měsíčně. 

Ale znovu opakuju, že se to nedá předem odhadnout.“
„Až mi  s  tím pomůžeš  poprvé,  jak si  najdu muže,  od 

kterého budu moct –“
Zarazilo ji Wrathovo zavrčení. Když vzhlédla, přikrčila 

se na židli. Už má zase vztek.
„Však já už ti někoho najdu,“ odsekl. Jeho přízvuk byl 

výraznější než jindy. „Do té doby ti posloužím já.“
„Doufám,  že  to  nepotrvá  dlouho,“  zamumlala.  Podle 

všeho se mu ani trochu nezamlouvá, že ji bude mít na krku.
Zadíval se na ni a zkřivil rty.  „Nemůžeš se dočkat, až 

budeš mít někoho jiného?“
„Ne. Jen mě napadlo…“
„Co?  Co tě  napadlo?“  Jeho tón  byl  drsný stejně  jako 

pohled, který na ni upíral přes skla brýlí.
Fakt,  že  k  ní  očividně  nechce  být  ničím  vázán,  se 

sděloval  obtížně.  Odmítnutí  bolelo,  přestože věděla,  že jí 
bez něj bude líp.

„Já…  Totiž  Tohr  mi  prozradil,  že  jsi  králem  upírů. 
Napadlo mě, že je to časově náročné a…“

„Ten mládenec neumí držet jazyk za zuby.“
„A je to pravda? Že jsi král?“
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„Ne,“ vybuchl.
Jako by jí zabouchl dveře před nosem.
„Jsi ženatý? Chci říct, jestli máš partnerku. Nebo rovnou 

dvě?“ vyhrkla honem. Je jedno, na co se ho zeptá. Stejně 
má náladu pod psa. Už mu ji ničím pokazit nemůže.

„Kristepane… Nemám.“
Nepatrně se jí ulevilo. I když jeho názor na vztah muže a 

ženy je zřejmý.
Lokla si vína. „A máš vůbec nějakou ženu?“
„Ne.“
„Tak od koho se krmíš?“
V  pokoji  se  rozhostilo  ticho.  Tohle  nevypadá  dobře, 

blesklo jí myslí.
„Měl jsem někoho.“
„Měl?“
„Měl.“
„Dokdy?“
„Donedávna.“  Pokrčil  rameny.  „Nikdy  jsme  si  nebyli 

blízcí. Nehodili jsme se k sobě.“
„A koho máš teď?“
„Panebože! Ty v sobě nezapřeš reportérku, co?“
„Tak koho?“
Dlouze  se  na  ni  mlčky díval.  Vtom mu  rysy  ve  tváři 

změkly, jako by z něj vyprchala bojovnost. Opatrně odložil 
vidličku na talíř a druhou ruku položil na stůl dlaní nahoru. 
„Do háje…“

Nehledě na zaklení se ovzduší v jídelně uvolnilo.
Zpočátku změně jeho nálady nepřikládala velký význam, 

ale pak si prudkým pohybem sundal brýle a promnul si oči. 
Když  si  tmavá  skla  zase  nasadil,  všimla  si,  že  se  mu 
rozšířila  hruď,  jako  by  se  pokoušel  ovládnout  nějakou 
silnou emoci.

„Bože můj, Beth… Myslím, že… Chci, abys to byla ty, 
přestože  vím,  že  po  tvé  proměně  spolu  dlouho 
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nezůstaneme.“ Potřásl hlavou. „Netušil jsem, že můžu být 
tak naivní.“

Beth  zamrkala.  Při  představě,  že  by  se  měl  napít  její 
krve, aby přežil, ji zaplavila žhavá vlna sexuální touhy.

„Ale žádný strach,“  pokračoval.  „K tomu nedojde.  Co 
nejrychleji ti najdu jiného partnera.“

Odsunul talíř s nedojedeným jehněčím.
„Kdy  ses  naposledy  krmil?“  zeptala  se.  Nemohla 

zapomenout  na neodolatelnou  touhu,  s  níž  před  chvilkou 
zápolil.

„Včera v noci.“
Zmocnilo se jí hluboké zklamání. Silný tlak na prsou jí 

doslova drtil plíce. „Ale mě jsi přece nekousl.“
„Došlo k tomu až potom, co jsi odešla.“
Představila si ho s jinou ženou v náručí. Když sáhla po 

skleničce, chvěla se jí ruka.
To  se  mi  snad  jenom  zdá,  pomyslela  si.  Netušila,  že 

jeden a týž člověk v ní může během necelé hodiny vy volat 
tak  nesourodé  pocity.  Nejdřív  strach,  pak  zlost  a  teď 
bezmála chorobnou žárlivost.

Byla zvědavá, co přijde pak.
Měla  nejasné  tušení,  že  radost  nebo dokonce  štěstí  to 

rozhodně nebude.
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Kapitola dvacátá šestá

eth postavila sklenici na stůl, rozmrzelá, že se neumí 
lépe ovládat.B

„Tobě se to nelíbí, že ne?“ otázal se jí tiše.
„Co?“
„Že se krmím od jiné ženy.“
Nevesele  se  zasmála.  Opovrhovala  sama  sebou.  Jím. 

Celou touhle absurdní situací.
„Chceš mi to omlátit o hlavu?“
„Ne.“ Odmlčel se. „Při pomyšlení, že jednou vnoříš zuby 

do kůže jiného muže a polkneš jeho krev, mám chuť uškrtit 
ho holýma rukama. I když ještě nevím, kdo to bude.“

Beth se na něj mlčky dívala.
Tak proč se mnou nezůstaneš, pomyslela si.
Wrath  zavrtěl  hlavou.  „Na  podobné  věci  nesmím 

myslet.“
„Proč ne?“
„Protože nemůžeš být moje. Bez ohledu na to, co jsem ti 

řekl.“
Vešel Fritz, sklidil ze stolu a vzápětí přinesl dezert. Celé 

jahody na zlatem lemovaném talíři  s  trochou čokoládové 
omáčky k namáčení a malou sušenku.

Jindy  by  se  Beth  na  takovou  pochoutku  vrhla  a  za 
chvilku by ji měla v sobě, ale je tak rozrušená, že nemá na 
jídlo ani pomyšlení.

„Ty  nemáš  ráda  jahody?“  zeptal  se  Wrath  a  jednu  si 
vložil  do  úst.  Bělostnými  zuby  se  zakousl  do  červené 
šťavnaté dužniny.

Zachvěla se a přiměla se odvrátit pohled. „Mám,“ hlesla.
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„Tumáš.“ Dlouhými prsty uchopil za stopku jahodu na 
svém talíři a naklonil se s ní k Beth. Jeho paže znehybněla 
nad stolem. „Nakrmím tě.“

Zatoužila po tom, co jí nabízel. „Umím se najíst sama.“
„Já vím,“ řekl mírně, „ale o to přece nejde.“
„Měl jsi s ní sex?“ zeptala se.
Svraštil obočí. „Myslíš včera večer?“
Přikývla. „Když se nakrmíš, miluješ se s ní?“
„Ne.  A  rovnou  zodpovím  i  tvou  další  otázku. 

Momentálně nespím s žádnou jinou kromě tebe.“
Momentálně, opakovala si.
Kdovíproč  se  cítila  ublížená.  Sklopila  oči  na  ruce 

složené v klíně.
„Dovol mi, abych tě nakrmil,“ zašeptal. „Prosím.“
Vzpamatuj  se,  okřikla  se  v  duchu.  Oba  jsou  dospělí. 

Skvěle si spolu rozumí v posteli, což se jí zatím s žádným 
jiným mužem nepodařilo. Nebylo by dětinské skončit to s 
ním zavčas jen proto, že ho později ztratí?

A i kdyby jí slíbil, že spolu zůstanou, muž jeho ražení 
nevydrží na jednom místě. Je to rváč a táhne to s bandou 
sobě podobných týpků. Domov a teplo rodinného krbu by 
ho brzo začaly nudit.

Má ho teď. A chce ho teď.
Předklonila  se  v  židli,  otevřela  ústa  a  rty  obemkla 

jahodu. Když se do šťavnatého plodu zakousla, Wrathovi se 
rozšířilo  chřípí.  Trochu  lahodné  šťávy jí  vyteklo  z  úst  a 
skáplo na bradu. Ostře vtáhl vzduch skrz zuby.

„Počkej,  otřu  ti  to,“  řekl  polohlasně.  Natáhl  ruku  a 
uchopil ji za bradu. Zvedl ubrousek.

Položila mu ruku na předloktí. „Jazykem to bude lepší.“
Z hrdla se mu vydral tlumený, bezmála úlevný vzdech.
Naklonil  se  až  k  ní  a  nachýlil  hlavu  ke  straně.  Když 

rozevřel rty a vysunul jazyk,  zahlédla jeho ostré špičáky. 
Olízl jí šťávu z brady a dosedl zpátky na židli.
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Mlčky se na ni díval. A ona se dívala na něj. Plameny 
svíček se roztančily.

„Pojď se mnou,“ vyzval ji a natáhl k ní ruku.
Nezaváhala  ani na chvíli.  Vložila  mu ruku do dlaně a 

nechala  se  vytáhnout  na  nohy.  Odvedl  ji  do  přijímacího 
pokoje k průchozímu obrazu a do temné chodby za ním. 
Jeho  mohutná  postava  byla  jen  tmavý  stín  na  ještě 
temnějším pozadí. Sestoupili po kamenných stupních.

Když se ocitli na odpočívadle u paty schodiště, vstoupil 
s  ní  do své  ložnice.  Zadívala  se  na postel.  Byla  ustlaná, 
polštáře úhledně srovnané a opřené o čelní pelest, saténové 
podušky  bez  jediného  záhybu,  rovné  jako  klidná  vodní 
hladina. Při vzpomínce na to, jak se nad ní tyčil a přitom se 
v ní pohyboval, ji zalilo horko.

Všechno nasvědčuje tomu, že dnešní večer skončí stejně. 
A nemohla se dočkat.

Zaslechla hluboké zamručení a ohlédla se přes rameno. 
Wrath ji hltal očima, jako by byla kořist.

Uvědomila  si,  že  jí  čte  myšlenky.  Ví,  co  chce.  A  je 
připravený jí to poskytnout.

Přistoupil  k  ní.  Slyšela,  jak  se  dveře  zavřely  a  cvakl 
zámek. Rozhlédla se, jako by očekávala, že je v místnosti 
ještě někdo jiný. Byli sami.

Položil ruku na její hrdlo a palcem jí nepatrně zaklonil 
hlavu. „Celý večer myslím jen na to, až tě políbím.“

Připravila se na nenasytný, drsný polibek i na všechno 
ostatní, co jí může dát, až na to, že když přitiskl ústa na její 
rty  a  políbil  ji,  učinil  to  neskonale  něžně  a  beze  stopy 
nedočkavosti.  Podle  jeho  napjatého  těla  poznala,  že  je 
stejně vzrušený jako ona, ale očividně se nehodlal bezhlavě 
podvolit vášni. Když zvedl hlavu, usmál se na ni.

Mechanicky  konstatovala,  že  ji  pohled  na  jeho  pro 
dloužené špičáky už ani trochu nezaráží.

„Dneska v noci nechci nic uspěchat,“ řekl.
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Ale než ji znovu políbil, zarazila ho. „Počkej. Potřebuju 
vědět… Zkrátka, máš po ruce kondom?“

Zamračil se. „Ne. Proč?“
„Proč? Už jsi někdy slyšel o bezpečném sexu?“
„Já žádné pohlavní nemoci nemám a ani ty mě nemůžeš 

ničím nakazit.“
„Jak si tím můžeš být tak jistý?“
„Upíři jsou vůči lidským virům imunní.“
„Takže si můžeš užívat sexu, co hrdlo ráčí? Bez obav, že 

něco chytneš?“
Když přikývl, pocítila mírnou nevolnost. Kolik žen asi 

měl –
„A ty nejsi plodná,“ dodal.
„Jak to víš?“
„Věř mi. Kdybys byla, oba bychom to poznali. Kromě 

toho nebudeš mít svou první potřebu ještě nejmíň pět let po 
přeměně. Ale i když ji mít budeš, početí není zdaleka jisté 
–“

„Tak moment. Co je to ta potřeba?“
„Upíří  ženy  jsou  plodné  jenom  jednou  za  deset  let. 

Naštěstí.“
„Proč naštěstí?“
Odkašlal si, jako by mu to téma působilo rozpaky. „Je to 

nebezpečné  období.  Na  blízkost  ženy  s  potřebou  reagují 
všichni muži, i když každý s jinou intenzitou. Nedokážou se 
ovládnout.  Je  to  jejich přirozenost.  Při  tom může dojít  k 
rvačce.  A  dotyčná  žena?  Její  touha  je  neuvěřitelně 
naléhavá. Aspoň se to říká.“

„Ty nemáš děti?“
Zavrtěl hlavou. Pak svraštil obočí. „Bože…“
„Co je?“
„Když si představím tebe v období potřeby…“ Mírně se 

zapotácel, jako by ztrácel rovnováhu. „A já bych byl ten, 
kdo by ti ulevil…“
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Beth zřetelně ucítila poryv horkého vzduchu, jak z něj 
vytryskl sexuální žár.

„Jak dlouho to trvá?“ zeptala se zastřeným hlasem.
„Dva dny. Pokud se ženě poskytne… patřičná pozornost 

i pravidelné krmení, rychle se zotaví.“
„A muž?“
„Ten  je  v  závěru  naprosto  vyčerpaný,  zesláblý  a 

nesmírně zranitelný. I díky velkému množství vysáté krve. 
Chvíli trvá, než se vzpamatuje, ale ještě jsem neslyšel, že 
by si někdo stěžoval. Nejspíš to stojí za to.“ Odmlčel se. 
„Chtěl bych být ten, kdo se o tebe postará.“

Najednou o krok couvl. Se změnou nálady se do okolí 
rozšířil chlad, který rychle uhasil předešlé pulzující horko.

„Ale tuhle povinnost i výsadu bude mít jiný muž.“
Zazvonil  mu mobilní  telefon.  Se vzteklým zabručením 

vytrhl  přístroj  z  vnitřní  kapsy  saka  a  Beth  v  duchu 
politovala volajícího, ať je to kdokoli.

„Co je?“ vyštěkl zhurta. Nastalo ticho.
Beth  zamířila  do  koupelny,  aby  mu  poskytla  trochu 

soukromí. A protože se potřebovala zhluboka nadechnout. 
Výjevy, které se jí střídaly v mysli, jí působily závrať. Dva 
dny. Dva dny jenom s ním…

Když  se  vrátila  do  ložnice,  Wrath  seděl  na  pohovce, 
zamyšlený a s lokty opřenými o kolena. Svlékl si sako a v 
černé košili vypadala jeho ramena neskutečně široká. Když 
přistoupila  blíž,  všimla  si,  že  zpod  saka  mu  vykukuje 
pistole. Zachvěla se a posadila se vedle něj.

Zvedl  hlavu.  Mrzelo  ji,  že  jí  tmavá  skla  brání  lépe 
odhadnout jeho náladu. Zvedla ruku a prsty sledovala ostré 
obrysy  jeho tváře  a  silnou křivku  čelisti.  Pootevřel  ústa, 
jako by mu její dotyk vyrazil dech. „Chci vidět tvoje oči,“ 
řekla.

Odtáhl se. „Ne.“
„Proč ne?“
„Proč tě zajímá, jak vypadají?“
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Zakabonila  se.  „Kvůli  těm  brýlím  nejsem  schopna 
odhadnout tvoje rozpoložení. A zrovna teď bych moc ráda 
věděla, na co myslíš.“

Nebo co cítíš, což je mnohem důležitější.
Pokrčil rameny. „Posluž si.“
Když  se  neměl  k  tomu,  aby  je  sundal,  uchopila  po 

stranice a stáhla mu sluneční brýle z obličeje.  Víčka měl 
zavřená,  husté  černé  řasy  měkce  spočívaly  nad  lícními 
kostmi. Chvíli čekala, ale on oči neotevřel.

„Ty mi je neukážeš?“
Čelisti se mu napjaly.
Zadívala se na brýle. Když je zvedla proti světlu svíčky, 

stěží skrz ně viděla, jak byly tmavé. „Jsi slepý, viď?“ řekla 
mírně.

Zkřivil rty, ale ne v úsměvu. „Máš strach, že se o tebe 
nedokážu postarat?“

Jeho nepřátelství ji  nevyvedlo z míry.  Je přirozené,  že 
muž jako on nenávidí své případné nedostatky.

„Ne. Na to jsem vůbec nepomyslela. Ale i přesto bych 
tvé oči ráda viděla.“

Aniž  věděla  jak,  v  příštím  okamžiku  si  ji  stáhl  přes 
stehna a nebýt silných paží, kterými ji držel, spadla by na 
zem. Rty měl stažené do úzké, neradostné linky.

Pomalu zvedl víčka.
Beth zalapala po dechu.
Má pozoruhodné duhovky.  Mají  jasnou světle  zelenou 

barvu,  tak  bledou,  až  jsou  téměř  bílé.  Oči,  lemované 
hustými  řasami  a  posazené  hluboko  pod  obočím,  září 
jakoby  osvětlené  zevnitř  lebky.  Beth  mimoděk  napadlo 
srovnání s žárovkami.

Vtom  si  všimla  zorniček.  Jako  by  k  očím  vůbec 
nepatřily.  Drobné,  nezaostřené  černé  body,  bezmála  jako 
špendlíkové hlavičky.

Pohladila ho po tváři. „Máš nádherné oči.“
„Jsou k ničemu.“
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„Jsou nádherné.“
Dívala se, jak zkoumá její obličej. Nasadil soustředěný 

výraz,  jako  by  chtěl  vybičovat  zrak  k  maximálnímu 
výkonu.

„Byly takové odjakživa?“ zašeptala.
„Slabozraký jsem se už narodil,  ale po proměně se to 

ještě  zhoršilo.  S  přibývajícím  věkem  pravděpodobně 
oslepnu úplně.“

„Takže něco vidíš?“
„Jo.“  Dotkl  se  rukou jejích  vlasů.  Když  jí  na  rameno 

padla kadeř, uvědomila si, že jí z účesu vytahuje sponky. 
„Například se mi líbí, když máš rozpuštěné vlasy. A vím, že 
jsi krásná.“

Prstem jí  přejížděl  po  liniích  obličeje,  putoval  jím po 
krku až  ke  klíční  kosti,  vyznačil  stezku v  úžlabině  mezi 
ňadry.

Rozbušilo  se  jí  srdce.  Zmatené  myšlenky  se  utřídily. 
Okolní svět poznenáhlu ustupoval do pozadí, až zbyl jenom 
Wrath.

„Zraku se přikládá příliš velký důraz,“ pokračoval tiše a 
položil jí dlaň s roztaženými prsty na hradní kost. Příjemně 
tížila. A hřála. Sloužila jako ochutnávka pocitů, které v ní 
vyvolá svým tělem, až ji zatlačí do matrace. „Hmat, chuť, 
čich a sluch. Ostatní čtyři smysly jsou neméně důležité.“

Sklonil se nad ni a přiblížil ústa k jejímu krku. Ucítila 
jemné drápnutí.  Jeho špičáky,  blesklo jí hlavou. Přejíždí jí 
jimi po hrdle.

Zatoužila po tom, aby ji kousl.
Wrath  se zhluboka nadechl.  „Tvoje kůže je  napuštěná 

opojným parfémem, který mě nepopsatelně vzrušuje. Stačí 
si k tobě přivonět.“

Prohnula se v zádech, otřela se mu břichem o stehna a 
ňadry o hruď. Zaklonila hlavu a tlumeně zasténala.
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„Bože, jak tenhle zvuk miluju,“ vydechl a přemístil ruku 
do  jamky  mezi  jejími  klíčními  kostmi.  „Udělej  to  ještě 
jednou, Beth. Jenom pro mě.“

Přisál rty k jejímu krku. Vyhověla mu.
„To je ono,“ zachraplal.  „Ta nejlíbeznější symfonie na 

světě.“
Jeho ruce jí znovu přejely po těle a zamířily rovnou k 

vázačce šatů v pase. Uvolnily smyčku.
„Nedovolím Fritzovi, aby vyměnil povlaky.“
„Cože?“ zamumlala.
„Na posteli. Až odejdeš. Chci tě cítit, až se budu ukládat 

ke spánku.“
Šaty  se  vpředu  rozhalily,  a  když  jí  položil  ruku  na 

břicho,  zchladil  jí  rozpálenou  pokožku  závan  chladného 
vzduchu. Pomalu sunul ruku výš, až dospěla k podprsence. 
Prsty  obkroužil  krajku  jednoho  košíčku  a  postupně  se 
propracovával  dovnitř.  Konečně  zlehka  přejel  přes 
bradavku.

Beth sebou trhla  a  pevně uchopila  Wratha za ramena. 
Jsou pevná jako skála, spolehlivá opora v nejistém prostoru, 
na kterou se může spolehnout. Vzhlédla k jeho děsivému a 
zároveň nádhernému obličeji.

Oči mu doslova žhnuly, duhovky vydávaly záři, která jí 
skryla  ňadra  ve  stínech.  Soustředěné  rysy  ve  tváři 
prozrazovaly  vášeň  a  touhu  a  slibovaly  divoký  sex  bez 
zábran. Tak jako žár sálající z jeho těla a rozechvělý neklid 
v jeho nohou a v hrudi.

Přesto se dokonale ovládal. A měl pod kontrolou i ji.
„Byl jsem nedočkavý a chamtivý,“ řekl a sklonil hlavu k 

její klíční kosti. Zlehka ji kousl, ale aniž poranil pokožku. 
Pak  přes  citlivé  místo  přejel  jazykem.  Byl  to  sametový, 
lehounký  dotek.  Pokračoval  níž,  k  hrudní  kosti.  „Zatím 
jsem si tě jaksepatří nevychutnal.“

„Tím si nejsem tak jistá,“ vydechla ochraptěle.
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Krátce  se  zasmál.  Na  pokožce  ji  zašimral  jeho  teplý, 
vlhký dech. Vtiskl polibek na vrcholek jejího ňadra a pak 
přes tenkou krajkovou látku vtáhl do úst bradavku. Znovu 
se vzepjala. V klíně jí prudce zatepalo.

Zvedl  hlavu,  ústa  zvlněná  úsměvem  a  slastným 
očekáváním.

Jemně  stáhl  ramínko  a  odhrnul  krajku,  aby  osvobodil 
bradavku,  svraštělou  a  ztvrdlou  žádostivostí.  Beth 
sledovala,  jak  sklání  tmavovlasou  hlavu  k  její  bělostné 
pokožce. Z úst mu vyklouzla špička jazyka a něžně přejela 
po bradavce.

Když  podvědomě,  bez  jediné  pobídky  roztáhla  nohy, 
zase  se  zasmál.  Znělo  to  spokojeně  a  trochu  samolibě 
zároveň.

Vklouzl  rukou  do  záhybů  šatů.  Pohladil  jí  bok  a 
neuspěchaně se sunul k podbřišku. Dospěl k okraji kalhotek 
a vsunul ukazováček za krajkový lem. A zase ho vytáhl.

Ten smyslný, provokativní pohyb opakoval několikrát a 
píď po pídi se blížil  k místu,  kde ho chtěla  mít.  Kde ho 
toužila a potřebovala mít.

„Ještě,“ zasténala. „Chci víc.“
„Však se dočkáš.“ Ruka mu zmizela pod černou krajkou. 

Sotva  se  dotkl  jejího  zvlhlého,  rozdychtěného  klína, 
neudržela se a vykřikla. „Beth?“

Byla  napůl  v  bezvědomí,  omámená  a  zhypnotizovaná 
jeho dotykem. „Hm?“

„Chceš  vědět,  jak  chutnáš?“  zašeptal  s  ústy  těsně  u 
jejích.

Vsunul prst hluboko do jejího těla. Jako by si přál, aby 
věděla, že nemá na mysli její rty.

Popadla  ho  za  záda  a  přes  košili  mu  zaryla  nehty  do 
kůže.

„Po  broskvích,“  pokračoval.  Přemístil  si  ji  na  klíně, 
sklouzl ústy k jejímu břichu a zasypal ho dlouhými polibky. 
„Jako bych jedl broskve. Nejprve hedvábně měkká dužnina 
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na rtech a na jazyku a potom, když polknu, sladká a hebká 
v hrdle.“

Opět  zasténala,  tentokrát  v  předzvěsti  blížícího  se 
vyvrcholení a bezmála zbavená rozumu.

V  příštím  okamžiku  ji  sevřel  v  náruči,  zvedl  se  z 
pohovky a odnesl ji k posteli. Když ji položil na saténové 
podušky,  rozevřel  jí  stehna  hlavou  a  přisál  rty  k  černé 
krajce mezi jejími stehny.

Prudce vydechla, zabořila mu prsty do vlasů, ale narazila 
na kožený řemínek.  Strhl  si  ho a vzápětí  se  jí  na břicho 
snesly husté měkké prameny, černé jako havraní křídla.

„Jako broskve,“ opakoval a stáhl jí kalhotky. „A já mám 
broskve  k  smrti  rád.“  Přelétl  její  tělo  těma  zvláštníma, 
tajemně zářícíma očima, ve kterých se teď zračil dychtivý 
chtíč. Pak znovu sklonil hlavu.
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Kapitola dvacátá sedmá

avers  sešel  po  schodech  do  své  laboratoře  a  začal 
neklidně přecházet sem a tam; gumová podrážka jeho 

tenisek  měkce  pleskala  o  bílé  linoleum.  Když  dvakrát 
obkroužil  místnost,  zastavil  se u svého pracovního místa. 
Pohladil černé smaltované rameno mikroskopu; zadíval se 
na řadu kádinek a Petriho misek, na les zkumavek a pipet 
ve  stojanech  na  policích  nad  mramorovou  deskou. 
Zaposlouchal  se  do  hučení  chladniček,  neutuchajícího 
vrnění klimatizace zabudované do stropu. Nabral do nosu 
všudypřítomný pach dezinfekce.

H

Vědecké prostředí mu připomnělo jeho intelektuální cíl. 
Pýchu na svůj bystrý mozek a pohotový analytický úsudek.

Považuje se za civilizovaného jedince, který má emoce 
pod  kontrolou  a  dokáže  logicky  reagovat  na  podněty  a 
vjemy.  Ale  tahle  nenávist,  ten  hněv,  který  ho  ovládl,  je 
něco, co není schopen usměrnit. Ten pocit je příliš prudký a 
mimořádně stimulující.

Hlavou mu vířily odvážné plány,  poháněné touhou po 
krvi.

Nemá smysl  si cokoli  nalhávat.  Kdyby proti  Wrathovi 
třeba  jen  pozvedl  nůž,  tekla  by pouze  a  jen  jeho vlastní 
krev.

Potřebuje sehnat někoho, kdo umí zabíjet. Někdo, kdo se 
pohybuje v jeho blízkosti.

Jakmile ho napadlo definitivní řešení, věděl, za kým má 
jít a kde ho hledat.

Otočil se ke dveřím, na rtech spokojený úsměv.
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Ale jakmile zachytil svůj obraz v zrcadle nad hlubokým 
laboratorním nerezovým dřezem,  strnul.  Těkající  oči  měl 
nezvykle  lesklé  a  lačné.  Takový zlovolný škleb ve svém 
obličeji  dosud nespatřil.  Ani horečnatě zarudlé skvrny na 
tvářích vyvolané předtuchou násilného činu.

Maska pomsty mu zcela změnila identitu.
Hnusí se sám sobě.
„Můj bože,“ vydralo se mu z vyprahlých úst.
Jak ho vůbec mohlo něco tak obludného napadnout. Je 

přece  doktor.  Léčitel.  Hippokratova  přísaha  ho  zavazuje 
život zachraňovat, ne ho brát.

Marissa  se  dušovala,  že  je  po  všem.  Sama  závazek 
zrušila. Už Wratha nikdy neuvidí.

Ale copak si i přesto nezaslouží být pomstěna za to, jak 
se k ní choval?

A teď je nejvhodnější chvíle udeřit. Cesta k Wrathovi je 
volná a nehrozí, že by se Marissa čirou náhodou ocitla v 
křížové palbě.

Havers  se  zachvěl.  Usoudil,  že  nejspíš  děsem  z 
nedozírného skutku, o němž naprosto vážně přemýšlí. Vtom 
ho přemohla silná nevolnost a musel se rukou opřít o stěnu, 
aby  nespadl.  Závrať  změnila  okolí  v  prudký  vír.  Z 
posledních sil se dopotácel k židli.

Třesoucími se prsty uvolnil uzel na kravatě a pokusil se 
nadechnout.

To ta krev. Transfuze.
Nevyšlo to.
V zoufalství  se  svezl  ze  židle  a  klesl  na  kolena.  Pod 

tíhou  neúspěchu  se  zhroutil  na  podlahu,  zavřel  oči  a 
odevzdaně se propadl do tmy.

Wrath se obrátil  na bok a Beth stáhl s sebou, aniž se od 
sebe  odtrhli.  Dosud  byl  v  ní  a  vychutnával  doznívající 
rozkoš. Odhrnul jí vlasy z čela. Měla je zcuchané a zvlhlé 
potem.
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Svým i jeho.
Políbil  ji  na  rty  a  všiml  si,  že  pořád  namáhavě 

oddychuje. Tentokrát se s ní pomiloval tak, jak to má být. 
Pomalu a rozvážně. Vychutnával každou vteřinu.

„Zůstaneš?“ zeptal se.
Chraplavě  se  zasmála.  „Myslím,  že  právě  teď  bych 

daleko nedošla. Takže tady raději budu ležet.“
Přitiskl jí rty na čelo. „Vrátím se před svítáním.“
Když se vyprostil z jejího hřejivého objetí, zvedla hlavu. 

„Kam jdeš?“
„Mám  schůzku  s  bratry.  Pak  společně  vyrazíme  do 

noci.“
Zvedl se z postele a zamířil ke skříni. Natáhl si kožené 

kalhoty  a  připevnil  na  ramena  pouzdro,  které  spíš 
připomínalo postroj. Vsunul do něj dlouhé nože a sklonil se 
pro bundu.

„Fritz  tady  zůstává,“  oznámil  jí.  „Kdybys  něco 
potřebovala, zvedni telefon a zmáčkni hvězdičku, čtyřku a 
nulu. Zazvoní o patro výš.“

Omotala si kolem těla prostěradlo a vstala.
„Wrathe.“ Dotkla se jeho paže. „Zůstaň.“
Sklonil se a letmo ji políbil. „Vrátím se brzo.“
„Budeš bojovat?“
„Ano.“
„Ale jak můžeš? Jsi přece…“ Zarazila se.
„Jsem slepý už tři sta let.“
Dech jí uvízl v hrdle. „To jsi tak starý?“
Neubránil se smíchu. „Už je to tak.“
„V tom případě musím říct, že se držíš skvěle.“ Úsměv jí 

zmrzl na rtech. „Jak dlouho budu žít já?“
Projela  jím ledová vlna,  chladná jako kalená  ocel.  Na 

okamžik se mu zastavilo srdce.
Co když Beth proměnu nepřežije?
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Útroby mu sevřela bezmoc a úzkost. On, který je s paní 
Smrtkou  jedna  ruka,  najednou  podlehne  primitivnímu 
strachu, který zakoušejí jen lidé.

Jenomže ona to dokáže, je to tak? Je to tak?
Uvědomil  si,  že  vzhlíží  ke stropu. Sám sebe se musel 

ptát, s kým to vlastně mluví. Se Stvořitelkou?
„Wrathe?“
Prudce si Beth přitáhl a sevřel ji v náruči, jako by ji chtěl 

vlastníma  rukama  chránit  před  osudem,  pokud  má  být 
neblahý.

„Wrathe,“  zamumlala  proti  jeho  rameni.  „Wrathe, 
miláčku… nemůžu dýchat.“

Okamžitě  ji  pustil,  ale  podržel  si  ji  na  délku  paží. 
Zadíval se jí do očí a snažil se je zaostřit. Samou námahou 
se mu napnula kůže na spáncích.

„Wrathe? Co se děje?“
„Nic.“
„Neodpověděl jsi mi na otázku.“
„Protože na ni odpovědět neumím.“
Zřejmě  ji  to  zaskočilo.  Pak  se  vytáhla  na  špičkách  a 

políbila ho na rty. „Nezáleží na tom, kolik let mi zbývá. Ale 
každopádně  bych  byla  ráda,  kdybys  tu  se  mnou  dneska 
zůstal.“

Někdo zabušil na dveře.
„Hej, Wrathe?“ Ocelovou deskou pronikl Rhageův hlas. 

„Už jsme komplet.“
Beth ustoupila a objala si tělo pažemi. Cítil, že se před 

ním zase uzavírá do sebe.
Byl  v pokušení ji zamknout,  ale nemá právo ji věznit. 

Jeho  instinkty  mu  napověděly,  že  i  kdyby  si  Beth  přála 
cokoli  změnit,  je  odevzdaná  svému  osudu  i  Wrathově 
přisouzené úloze, již v něm bude hrát. V tuhle chvíli je také 
v bezpečí před  bezduchými,  protože ji vnímají jenom jako 
člověka.

„Budeš tady, až se vrátím?“ zeptal se a oblékl si bundu.
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„Nevím.“
„Jestli odejdeš, musím vědět, kde tě najdu.“
„Proč?“
„Kvůli  tvé proměně,  Beth.  Může nastat  každou chvíli. 

Bude lepší, když zůstaneš tady.“
„Možná.“
Zaklení raději spolkl. Prosit ji nebude.
„Ty druhé dveře u paty schodiště vedou do pokoje tvého 

otce. Napadlo mě, že se tam třeba budeš chtít podívat.“
Otočil  se  na  patě  a  vyšel  z  ložnice  dřív,  než  mohl 

ztrapnit sám sebe.
Válečníci  neprosí.  Jen  zřídkakdy  žádají.  Berou  si,  co 

chtějí, a když musí, třeba i zabíjí, aby to získali.
Upřímně doufal, že až se vrátí,  najde Beth tam, kde ji 

nechal. Líbila se mu představa, že usne v jeho posteli.

Beth  však  neměla  na  spánek  ani  pomyšlení.  Vešla  do 
koupelny, stoupla si pod sprchu a pustila horkou vodu, aby 
se trochu uklidnila. Pak se osušila silným černým ručníkem 
a všimla si černého županu pověšeného na háčku. Vklouzla 
do něj.

Přičichla  ke  klopám  a  zavřela  oči.  Celý  plášť  voní 
Wrathem, směsí mýdla a vody po holení a…

Pachem upířího samce.
Kristepane… Není to všechno přece jenom pouhý sen?
Vrátila  se  do  ložnice.  Wrath  nechal  šatní  skříň 

otevřenou. Přistoupila k ní, aby si prohlédla jeho oblečení. 
A přitom objevila sbírku zbraní, které jí nahnaly hrůzu.

Upřela pohled na dveře vedoucí ke schodišti. Napadlo ji, 
že  odejde,  ale  i  když  by to  nejraději  udělala,  věděla,  že 
Wrath má pravdu. Tady je v bezpečí.

Kromě  toho  je  tu  jedno  velké  lákadlo:  ložnice  jejího 
otce.
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Podívá  se  tam  a  bude  doufat,  že  ať  najde  cokoli, 
nevyvede  ji  to  z  konceptu.  Ten  její  záhadný  milenec  jí 
servíruje jedno překvapení za druhým.

Vyšla na nejnižší odpočívadlo a přitáhla si župan těsněji 
k tělu.  Plameny plynových lamp se zakomíhaly a oživily 
stěny  v  chodbě  třepotavými  stíny.  Vykročila  ke  dveřím. 
Než si  to  mohla  rozmyslet  nebo ztratit  odvahu,  vzala  za 
kliku a zatlačila do dveří.

Za nimi ji uvítala tma, stěna temnoty, ohlašující buď jen 
bezednou propast, nebo nekonečný prostor. Natáhla ruku a 
ohmatala  stěnu  v  okolí  zárubně  v  naději,  že  narazí  na 
vypínač a ne na něco, co ji kousne.

Vypínač sice nenašla, ale hřálo ji pomyšlení, že i minutu 
nato má ruku celou a na svém místě.

Vstoupila  do  prázdna  a  drobnými  úkroky  se  sunula 
doleva,  dokud nenarazila  do něčeho vysokého a těžkého. 
Podle klapotu mosazných rukojetí a vůně citrusového vosku 
usoudila,  že  je  to  komoda  se  zásuvkami.  Poslepu 
postupovala dál a opatrně šátrala kolem sebe, až konečně 
našla lampu.

Rozsvítila  se  s  hlasitým  cvaknutím  a  Beth,  oslněná 
náhlým světlem,  přimhouřila  oči.  Stojan  tvořila  skvostná 
orientální  váza,  stůl  pod  ní  byl  mahagonový  a  bohatě 
zdobený. Nebylo pochyb o tom, že místnost je zařízená ve 
stejném honosném stylu jako podlaží nad ní. Když se její 
oči přizpůsobily,  rozhlédla se. „Pane… bože,“ splynulo jí 
ze rtů. Všude kolem uviděla fotografie. Černobílé, barevné, 
detaily i  celky.  Na všech byla  ona, v různém věku. Jako 
malá  holčička,  školačka,  dospívající  dívka  i  univerzitní 
studentka.  Jedna  byla  pořízená  poměrně  nedávno,  jak 
vychází z redakce Caldwellského denního kurýra. Dobře si 
na  to  vzpomíná.  Byl  to  první  zimní  den  se  sněhovou 
nadílkou a ona měla obličej obrácený k obloze, rozesmátý a 
šťastný.

Před osmi měsíci.
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Představa,  že  se  možná  zrovna  tehdy  mohla  se  svým 
otcem seznámit, v ní znásobila smutek a pocit ztráty.

Kdy zemřel? Jak žil?
Jedno  je  jasné:  měl  dobrý  vkus.  Přímo  vytříbený.  A 

podle  všeho  si  potrpěl  na  drahé  věcičky.  Jeho prostorný 
pokoj vypadá velkolepě. Na temně rudých stěnách vyniká 
pozoruhodná  sbírka  obrazů  od  malířů  Hudsonské 
krajinářské školy v pozlacených rámech. Podlahu pokrývají 
orientální koberce se vzory v modré, červené a zlaté barvě, 
rozzářené  jako  skleněná  mozaiková  vitráž.  Ale 
nejpůsobivějším předmětem v celé místnosti  je bezesporu 
masivní  starožitná  postel  s  ruční  dřevořezbou  s  tmavě 
červenými  sametovými  závěsy.  Na  nočním  stolku  vlevo 
stojí  lampička  a další  fotografie.  Vpravo hodiny,  kniha a 
sklenice.

Na té straně zřejmě spal.
Přistoupila  blíž  a vzala  do ruky knihu v pevné vazbě. 

Byla ve francouzštině. Pod ní ležel časopis. Forbes.
Vrátila knihu na stolek a zadívala se na sklenici. Ještě je 

v ní na centimetr vody.
Buď  tady  spal  někdo  jiný…  anebo  její  otec  zemřel 

teprve nedávno.
Rozhlédla se, jestli neuvidí oděv nebo zavazadlo, které 

by prozradily hosta.  Zaujal  ji  mahagonový stůl u protější 
stěny. Vydala se k němu a posadila se do pohodlné židle s 
mohutnými  područkami,  připomínající  trůn.  Vedle  pijáku 
se  kupil  stoh  papírů.  Vyúčtování  provozu  domácnosti. 
Elektřina,  plyn.  Telefon.  Kabelová  televize.  Všechno  na 
Fritzovo jméno.

Nic výjimečného. I ona má na stole faktury a složenky.
Znovu se zadívala na sklenici na nočním stolku.
Jeho život něco nečekaně přerušilo, pomyslela si.
S  pocitem  vetřelce,  ale  neschopna  se  ovládnout, 

vysunula  horní mělkou zásuvku. Pera značky Montblanc, 
spony na papír, sešívačka. Zavřela ji, sáhla níž a nahlédla 
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do větší zásuvky. Byla plná desek s úředními dokumenty. 
Jedny  vytáhla  a  rozevřela.  Výpisy  z  účtů,  finanční 
dokumentace –

Do háje… Její otec byl bohatý. Neuvěřitelně.
Prozkoumala  následující  stránku.  Další  miliony.  A 

miliony.
Uložila desky zpátky a zavřela zásuvku.
To  vysvětluje  dům.  Umělecká  díla.  Mercedes.  I 

komorníka.
Hned vedle telefonu spatřila svou fotografii ve stříbrném 

rámečku. Vzala ji do ruky a pokoušela se na ni dívat jeho 
očima.

Ale kde je nějaký jeho snímek, zauvažovala.
A je vůbec možné vyfotografovat upíra?
Zvedla  se,  obcházela  ložnici  a  prohlédla  si  každou 

fotografii. Ona. Zase ona. Jen a jen ona…
Sklonila se ke zlatému rámečku, natáhla k němu ruku a 

uchopila ho do chvějících se prstů.
Na černobílém snímku byla  tmavovlasá  žena,  která  se 

ostýchavě dívá do objektivu.  Obličej  si  částečně  zakrývá 
rukama, jako by se styděla.

Ty oči,  pomyslela  si  Beth s  úžasem.  Na stejné oči  se 
dnes a denně dívá do zrcadla už celý život.

Moje matka…
Přejela ukazováčkem po skle.
V  obluzení  se  posadila  na  postel  a  zvedla  snímek  co 

nejblíže  k  očím,  ale  zároveň  dostatečně  daleko,  aby  byl 
obrázek ještě zřetelný.  Jako by blízkost mohla překlenout 
propast  času  i  okolnosti  a  přenést  ji  k  půvabné  ženě  v 
rámečku.

K její matce.
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Kapitola dvacátá osmá

o je ono,  pomyslel  si pan X a přehodil  si bezvládné 
tělo  řadového  upíra  přes  rameno.  Rychle  prošel  i  s 

břemenem uličkou, otevřel zadní prostor minivanu a složil 
do  něj  svou  kořist  jak  pytel  brambor.  Nakonec  náklad 
pečlivě zakryl černou vlněnou přikrývkou.

T

Věděl,  že  jeho  systém  bude  fungovat,  a  přechod  od 
slabšího  demosedanu  k  silnějšímu  acepromazinu  se 
osvědčil.  Nechal  se vést  instinktem a zaměnil  Sedativum 
určené pro lidi za uklidňující prostředek používaný u koní. 
Ale i  tak potřeboval  upír  dvě dávky,  aby se poroučel  na 
zem.

Než pan X usedl za volant, ještě se ohlédl přes rameno. 
Prostitutka,  kterou  zabil,  ležela  za  dešťovým  okapním 
kanálem  a  její  krev  nasycená  heroinem  odtékala  do 
kanalizace.  Ta  ochotná  děvenka  mu  dokonce  pomáhala 
zavést jehlu. Stoprocentní háčko pochopitelně nečekala.

Ani přísun takového množství, že by vyřadilo z provozu 
i statného soba.

Policie  ji  do  rána  najde.  I  tentokrát  byl  nadmíru 
úzkostlivý,  ostatně  jako  poprvé.  Chirurgické  rukavice. 
Hluboko naražený klobouk, aby schoval vlasy. Hustě tkaný 
nylonový  oděv,  který  po  sobě  nezanechává  vlákna.  A ta 
nebožačka  se  ani  trochu  nebránila.  Pan  X  rozvážně 
nastartoval motor a vjel na Obchodní třídu.

V předtuše toho, co má přijít, mu na horním rtu vyrazily 
drobounké  kapičky  potu.  Vzrušení  a  mocný  příliv 
adrenalinu mu vynahrazovalo období, kdy byl ještě schopen 
provozovat  sex.  I  když  mu  upír  neposkytne  žádné 
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informace,  každopádně  má  před  sebou  příjemný  zbytek 
večera.

Rozhodl se, že začne s kladivem.
Ne. Lepší bude zubní vrtačka. Pěkně pod nehty.
Tohle  by  toho  mládence  mělo  probrat.  Koneckonců 

nemá smysl  mučit  oběť  v  bezvědomí.  Jako by kopal  do 
mrtvoly,  což  je  jenom  trénink  aerobiku,  a  beztak 
polovičatý. To všechno už má za sebou.

A vzpomněl si, co provedl s tělem svého otce, když ho 
objevil. Z úložného prostoru zaslechl tlumené zvuky. Vrhl 
pohled přes rameno. Upír pod přikrývkou se pohnul.

Výborně. Je naživu.
Upřel  pohled  na  silnici  před  sebou  a  zakabonil  se. 

Nachýlil se dopředu a sevřel volant.
V pruhu před  ním se rozsvěcela  brzdová světla.  Auta 

stála  v  dlouhé  řadě  za  sebou,  v  koloně  ohraničené 
oranžovými  dopravními  kužely.  Modré  a  bílé  záblesky 
oznamovaly policejní asistenci.

Nehoda?
Ne. Silniční zátaras. Dva poldové s baterkami nakukují 

do aut. Cedule s nápisem DECHOVÁ ZKOUŠKA.
Pan  X  dupl  na  brzdy.  Sáhl  do  černé  tašky,  vyndal 

uspávací  pušku a střelil  do upíra  ještě  dvě šipky,  aby ne 
dělal  kravál.  Vzhledem  k  zabarveným  sklům  a  černé 
přikrývce by se musel stát zázrak, aby si někdo všiml, že 
vzadu něco veze. Pokud se ovšem oběť nepohne.

Když přišel na řadu a k minivanu se blížil policista, stáhl 
okno  až  na  doraz.  Muž  zákona  si  posvítil  baterkou  na 
přístrojovou desku.

„Dobrý večer, strážníku.“ Pan X nasadil zdvořilý výraz.
„Pil  jste  dneska  večer  nějaký  alkohol,  pane?“  Běžný 

policejní  týpek:  nýmand  ve  středním  věku.  Kolem  pasu 
pneumatika,  zježený  knírek,  který  volá  po  nůžkách, 
prošedivělé  vlasy trčící  zpod čepice  jako osiny.  Poslušný 
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ovčácký pes, kterému chybí už jen obojek proti blechám a 
oháňka.

„Ne, strážníku. Nic jsem nepil.“
„Vás jsem už někde viděl.“
„Opravdu?“  Pan  X  rozšířil  úsměv  a  pozorně  se  na 

policistu zadíval. V náhlém podráždění si vzpomněl na nůž, 
který s sebou pro všechny případy vozí v kapse dveří. Sáhl 
dovnitř a pro uklidnění přejel prsty po rukojeti.

„No jasně. Vy učíte mýho kluka džiu-džitsu.“ Když se 
policista narovnal, světlo baterky blesklo na stranu, přímo 
na černou tašku na sedadle spolujezdce. „Darryle, pojď se 
seznámit s Phillieho sensejem.“

Než se přikolébal druhý polda, pan X se ujistil, že je zip 
na  tašce  zatažený,  aby  uspávací  puška  ani 
devítimilimetrový glock nevrhaly žádné odlesky.

Dobrých  pět  minut  nezávazně  klábosil  s  chlapci  v 
modrém a přitom vymýšlel, jak jim zatnout tipec.

Když mohl konečně pokračovat v cestě, zjistil, že drží v 
ruce nůž a má ho téměř položený na klíně.

Nejvyšší čas dát volný průchod násilí.

Wrath upíral pohled na přízemní kancelářskou budovu. On 
a  Rhage  už  více  než  dvě  hodiny  pozorují  Caldwellskou 
akademii  bojových  umění  a  čekají  na  případné  zahájení 
nějaké  noční  akce.  Akademie  stojí  na  samém  konci 
rozlehlého obchodního střediska, bezmála až na okraji lesa. 
Rhage, který ji předešlou noc obhlídl, odhadl její rozlohu na 
necelé dva tisíce čtverečních metrů.

Areál je tedy dost velký na to, aby v něm mohlo sídlit 
centrum bezduchých.

Před  průčelím  akademie  se  táhne  asfaltová  plocha  se 
dvěma řadami  po  deseti  až  patnácti  parkovacích  místech 
oddělených uličkou. Vchody do budovy jsou dva. Vpředu 
hlavní, s dvojitými prosklenými dveřmi, a z boku postranní 
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bez oken. Z jejich stanoviště v lese viděli jak na prázdné 
parkoviště, tak na oba vstupy do budovy.

Ostatní  vytipovaná  místa  je  zavedla  do  slepé  uličky 
Goldovu  tělocvičnu  navštěvuje  jen  partička  vypatlaných 
svalovců.  Otvírací  dobu  má  od  pěti  ráno  do  půlnoci  a 
uplynulých několik nocí v ní vládl naprostý klid Totéž platí 
o paintballové aréně, která se po zavíračce vylidní a až do 
dopoledních  hodin  následujícího  dne  poklidně  dřímá.  Za 
pozornost  tedy stojí  obě akademie,  přičemž druhou hlídá 
dnes v noci Vishous s dvojčaty.

Přestože bezduchým sluneční světlo neublíží, vydávají se 
na lov v noci, protože až tehdy vychází ven jejich kořist. 
Nad  ránem  před  rozbřeskem  se  ve  výcvikových  a 
náborových centrech často scházejí členové organizace, ale 
není to pravidlem. Podle toho, jak často se bez duší stěhují a 
mění  svá  shromažďovací  místa,  využívají  jednu  lokalitu 
měsíc, půl roku nebo i rok, než odejdou.

Vzhledem  k  tomu,  že  Daria  zavraždili  teprve  před 
několika  dny,  Wrath  doufal,  že  místní  základnu  zatím 
neopustili.

Ohmatal hodinky. „Sakra, už jsou skoro tři.“
Rhage  změnil  pozici  za  stromem,  o  nějž  se  opíral. 

„Hádám, že Tohr se dneska neukáže.“
Wrath  pokrčil  rameny  a  doufal,  že  bratr  dané  téma 

opustí.
Nestalo se.
„To  není  jeho  styl,“  Rhage  se  odmlčel.  „Ale  tebe  to 

zřejmě nepřekvapilo.“
„Máš pravdu. Nepřekvapilo.“
„Proč?“
Wrath  si  protáhl  klouby na  rukou tak  vehementně,  až 

zapraskaly. „Onehdy jsem se ho trochu neomaleně dotkl na 
citlivým místě. Moje chyba.“

„Vyptávat se tě nebudu.“
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„A dobře  děláš.“  A pak z  kdovíjakého důvodu dodal: 
„Musím se mu omluvit.“

„To jsou mi novinky.“
„Jsem snad skrz naskrz špatnej?“
„Ne,“  odpověděl  Rhage,  kupodivu  bez  obvyklého 

špičkování. „Jen se příliš často nemýlíš.“
Hollywoodova upřímnost Wratha udivila.
„Zkrátka jsem to v jeho případě přehnal.“
Rhage  ho  poplácal  po  rameni.  „Něco  ti  povím. 

Vzhledem k tomu, že urážíš své okolí poměrně pravidelně, 
jedna omluva to sotva spraví.“

„Zatáhl jsem do toho Wellsii.“
„To nebylo chytrý.“
„A jeho vztah k ní.“
„Do háje.“
„Jo. Tak nějak.“
„Proč?“
„Protože…“
Protože si připadal jako idiot, že se pokoušel o zlomek 

toho,  co  se  Tohrmentovi  úspěšně  daří  už  dvě  stě  let. 
Navzdory povinnostem válečníka si dokázal udržet vztah s 
ušlechtilou ženou. A je to krásný, silný a láskyplný svazek. 
Tohr je jediný z celého Bratrstva, kdo je něčeho takového 
schopen.

Wrath  pomyslel  na  Beth.  Představil  si,  jak  k  němu 
přistoupila a prosila ho, aby zůstal.

Zoufale si přál, aby ji po návratu našel u sebe v posteli. 
A nejen proto, že se s ní bude moct znovu milovat. Ale taky 
proto,  že  vedle  ní  může  klidně  usnout.  Odpočinout  si  s 
vědomím, že je v bezpečí a po jeho boku.

To je  nadělení.  Měl  neblahý dojem,  že s  tou ženskou 
bude muset chvíli vydržet. Aspoň nějaký čas.

„Protože?“ dotíral Rhage.
Wratha  zašimralo  v  nose.  Noční  vánek  k  nim  zanesl 

slabou nasládlou vůni kojeneckého zásypu.
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„Přichystej dárky na uvítanou,“ řekl a rozhalil si bundu.
„Kolik jich je?“ zeptal se Rhage a otočil se.
V nočním tichu slabě zapraskaly větvičky a zašelestilo 

listí. Zvuky sílily.
„Tři. Nejmíň.“
„Jupí.“
Bezduší  mířili  přes  nedalekou  mýtinu  přímo  k  nim. 

Chovali se hlučně, povídali si a dupali, až se jeden z nich 
zastavil. Druzí dva stanuli vedle něho a zmlkli.

„Brejvečír,  mládenci,“  ucedil  Rhage a vpochodoval  na 
paseku.

Wrath se k nim zatím pokradmu blížil. Zatímco bezduší 
obklopili  jeho  společníka,  tasili  zbraně  a  zaujali  pozice, 
přeběhl po obvodu mýtiny krytý stromy.

Pak jen natáhl paži ze tmy, hmátl po jednom bezduchém 
a zvedl ho ze země. Tím byl boj zahájen. Prořízl mu hrdlo, 
ale neměl čas ho dorazit. Rhagea zaměstnali další dva a třetí 
se ho chystal udeřit do hlavy baseballovou pálkou.

Wrath  skočil  po nemrtvém pálkaři,  strhl  ho na zem a 
bodl ho dýkou do krku. Z hluboké rány se s klokotavým 
chrčením vyvalila krev. Wrath se rozhlédl, aby zjistil, jestli 
se  z  lesa  nevynořili  další  a  jestli  jeho  bratr  nepotřebuje 
asistenci.

Ale Rhage si vedl skvěle.
Bez  ohledu  na  slabý  zrak  rozeznal,  že  na  tohohle 

válečníka  v  akci  je  radost  pohledět.  Rány pěstí,  výkopy. 
Bleskurychlé pohyby. Reflexy šelmy. Síla a výdrž. Rhage 
je mistrem pěstního souboje. Bezduší padali znovu a znovu 
k zemi a pokaždé jim trvalo déle, než se postavili na nohy.

Wrath se vrátil k bezduchému, kterého předtím podřízl, a 
klekl si vedle něj. Raněný se bezmocně svíjel. Prohledal mu 
kapsy a vzal mu všechny průkazy totožnosti, které našel.

V okamžiku,  kdy se mu chystal  vrazit  dýku do prsou, 
uslyšel cvaknout spoušť ručnice.
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Kapitola dvacátá devátá

ak co, Butchi, zdržíš se až do zavíračky a počkáš na 
mě?“ Abby mu s úsměvem nalila další skotskou.„T

„Možná.“ Neměl chuť, ale třeba si to po dalších několika 
panácích  ještě  rozmyslí.  Pokud  mu  ovšem  jeho  výbava 
bude v podroušeném stavu náležitě fungovat.

Servírka se pootočila doleva a zadívala se na chlapíka za 
Butchovými  zády.  Krátce  na  něj  mrkla  a  významně  si 
upravila hluboký výstřih.

Má pojistku. Prozíravá holka.
Na opasku se mu rozvibroval mobil a on po něm chňapl. 

„Jo?“
„Máme další mrtvou prostitutku,“ hlásil José. „Napadlo 

mě, že by tě to mohlo zajímat.“
„Kde?“  Seskočil  z  barové  židle,  jako  by  měl  někam 

vystartovat. Ale pak se zase pomalu posadil.
„Na  křižovatce  Obchodní  a  Páté.  Ne  aby  ses  tam 

ochomýtal. Kde jsi?“
„U McGridera.“
„Vydržíš tam ještě deset minut?“
„Jasná věc.“
Butch znechuceně odstrčil nedotčenou whisky.
Tak tohle je konečná? Noc co noc se zpíjet do němoty? 

Dělat  soukromého  detektiva  nebo  ochrankáře,  dokud 
nedostane padáka pro zanedbání povinností? Poustevních v 
tý svojí dvoupokojový díře a čekat, až mu selžou játra nebo 
ledviny?

Nikdy nic neplánoval, ale možná je nejvyšší čas se o to 
pokusit.
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„Nechutná  ti?“  vyzvídala  Abby a  zarámovala  sklenici 
svým poprsím.

Reflexivně  po  ní  sáhl,  přiložil  si  ji  ke  rtům a  jedním 
douškem vyprázdnil.

„Tak se mi to líbí.“
Ale když mu chtěla znovu nalít,  zakryl  sklenici rukou. 

„Myslím, že pro dnešek mám dost.“
„To určitě.“ Když nesmlouvavě zavrtěl  hlavou, usmála 

se. „Víš, kde mě najdeš.“
Jo. Bohužel.
Josému to  trvalo  déle  než  deset  minut.  Až za  dobrou 

půlhodinu  Butch  zahlédl,  jak  si  mezi  pijany  razí  cestu 
ponurá postava v civilním ohozu.

„Známe totožnost?“ zeptal  se Butch, než se José stačil 
usadit.

„Další  kobyla  z  Taťkovy stáje.  Carla  Rizzoliová  alias 
Pralinka.“

„Stejný styl?“
José  si  objednal  vodku.  „Jo.  Podříznuté  hrdlo,  potoky 

krve.  Na rtech  jsme našli  nějaké  stopy,  jako by z  ní  šla 
pěna.“

„Háčko?“
„Nejspíš. Koroner udělá zítra ráno pitvu.“
„Našli jste ještě něco?“
„Šipku.  Používá  se  k  uspání  zvířat.  Poslali  jsme  ji  k 

analýze.“ José do sebe kopl vodku. „Slyšel jsem, že Taťka 
je vzteky bez sebe. Chce se pomstít.“

„Jo.  Doufejme,  že  si  zchladí  žáhu  na  tom  Bethiným 
fešákovi.  Válka  gangů  by  toho  hajzla  mohla  vylákat  z 
podzemí.“ Butch položil lokty na barový pult. „Do prdele. 
Nechápu, proč ho kryje.“

„Tohle bych do ní nikdy neřekl. Když si konečně někoho 
našla –“

„Je to mafián.“
José se na něj zadíval. „Budeme ji muset předvolat.“
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„Taky  mě  to  napadlo.“  Butch  zamžoural,  aby zaostřil 
pohled.  „Zítra  se  s  ní  uvidím.  Co  kdybys  mi  ji  nejdřív 
dovolil trochu oťukat? Souhlasíš?“

„To nemůžu, O’Neale. Už nejsi –“
„Ale můžeš. Prostě ji předvoláš až pozítří.“
„Vyšetřování se hnulo kupředu a –“
„Prosím.“  Nevzpomíná  si,  kdy  naposledy  o  něco 

škemral. „No tak, José. Mám u ní větší šanci než kdokoli 
jiný.“

„Nepovídej. A proč?“
„Protože  byla  u  toho,  když  mě  ten  její  frajer  málem 

zabil.“
José upřel pohled na špinavý barpult. „Máš na to den. A 

chovej se tak, aby se to nikdo nedomákl, protože to bych si 
mohl rovnou začít vyklízet stůl. Tak jako tak ji výslech na 
stanici nemine.“

Butch přikývl. Blížila se k nim Abby s láhví skotské v 
jedné ruce a litrovkou vodky ve druhé.

„Koukám,  mládenci,  že  tady  sedíte  na  sucho,“ 
poznamenala  a  zasmála  se.  S  prodlužujícím  se  večerem 
získalo  poselství  v  jejím smyslném úsměvu  a  prázdných 
očích na výmluvnosti.

Butch  pomyslel  na  svou  prázdnou  peněženku.  Na 
prázdné pouzdro na pistoli. Na prázdný byt.

„Musím si ji držet od těla,“ zahučel a sklouzl z vysoké 
židle. „Myslím skotskou.“

Wrath dostal plný zásah do paže. Pod prudkým nárazem se 
mu zkroutil trup jako lano. Mocná rána mu smýkla tělem a 
odhodila ho na zem, ale ležet nezůstal. V podřepu se vrhl 
do  tmy,  pryč  z  otevřeného  prostranství,  pryč  z  mušky 
střelce. Další příležitost mu už neposkytne.

Pátý  bezduchý  jako  by  spadl  z  nebe.  A  v  pušce  s 
upilovanou hlavní má zatraceně silnou nálož.
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Chráněný  kmenem  borovice  rychle  zhodnotil  zranění. 
Naštěstí  není  hluboké.  Jen  kousek  kůže  a  pošramocený 
biceps.  Kost je nedotčená.  To znamená,  že může bojovat 
dál.

Vyndal z pouzdra vrhací hvězdu a vstoupil na mýtinu.
Vtom paseku a okolní stromy ozářil mohutný oslňující 

záblesk.
Wrath uskočil zpátky do tmy. „Kristepane!“
Teď  budou  mít  horkou  půdu  pod  nohama  všichni.  V 

Rhageovi  se  osvobodilo  dřímající  zvíře.  A  nebude  to 
legrace.

Rhageovi se rozzářily oči jako žárovky, zatímco se mu 
tělo  měnilo  s  děsivým  praskáním,  přemisťováním  a 
pukáním kůže a podkožních vrstev v cosi… obludného. Z 
urostlého,  pohledného  upíra  se  stala  stvůra  porostlá 
šupinami,  na  nichž  pableskovalo  světlo  měsíce,  a  která 
sekala do vzduchu dlouhými pařáty.  Bezduší  ani nestačili 
zaznamenat, co na ně zaútočilo. Tvor se na ně bleskově vrhl 
s vyceněnými tesáky a zmasakroval je tak důkladně, až měl 
rozložitou hruď celou potřísněnou jejich krví.

Wrath se držel stranou. Podobnou podívanou už zhlédl 
několikrát.  Stvůra  ničí  asistenci  nepotřebuje,  nemluvě  o 
tom, že kdyby se ocitl v dosahu jejích drápů, mohl by utržit 
ránu navíc. A o to už dnes večer rozhodně nestojí.

Když bylo po všem, zvíře vyrazilo tak mocný řev, až se 
pod jeho náporem ohnuly koruny stromů a zlomené větve 
létaly na všechny strany.

Byla to hotová jatka. Případná identifikace obětí by byla 
zhola nemožná, protože z  bezduchých  nic nezbylo. Netvor 
pozřel i jejich oblečení.

Wrath vešel na paseku.
Tvor se k němu otočil. Ztěžka oddychoval.
Wrath  hovořil  tiše  a  paže  nechal  spuštěné  podél  těla. 

Kdesi uvnitř, pod tou žalostnou maskou zkázy a zmaru je 
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Rhage – ale dokud tuhle podobu neodloží, nelze se spoléhat 
na to, že své bratry pozná.

„Jsme jedničky,“ ujistil ho Wrath. „Ty a já. Zvládli jsme 
to už nesčetněkrát.“

Hruď zvířete se zvedala a klesala a nozdry se mu chvěly, 
jako by větřilo.  Pak upřelo žhnoucí  oči  na krev stékající 
Wrathovi po paži. Z hrdla se mu vydralo temné zavrčení. 
Zvedlo drápy.

„Na to zapomeň. Už sis užil dost. Konec krmení. Radši 
bych tu viděl zase Rhage.“

Obrovská  hlava  se  zakývala  dopředu  a  dozadu,  ale 
šupiny se rozechvěly.  Tvor znovu pronikavě zařval a pak 
tmu opět proťal záblesk.

Rhage  klesl  nahý  k  zemi,  obličejem  do  měkké  lesní 
půdy.

Wrath  k  němu  přiběhl,  padl  na  kolena  a  dotkl  se 
válečníkova těla. Lesklo se potem a třáslo se jako tělíčko 
novorozeněte, náhle vystavené chladu.

Rhage se při jeho doteku pohnul a pokusil se zvednout 
hlavu, ale nepodařilo se mu to.

Wrath  vzal  bratrovu  ruku  do  dlaní  a  pevně  ji  sevřel. 
Návrat do původní podoby je pro Rhagea pokaždé stejně 
vysilující.

„Jen klid, Hollywoode, je to v pohodě. Už je to pryč.“ 
Svlékl si bundu a opatrně ji přes něj přehodil. „Chvilku si 
tady hezky odpočineš a já se o tebe postarám, platí?“

Rhage něco zamručel a stočil se do klubíčka.
Wrath odsunul kryt  mobilního telefonu a navolil  číslo. 

„Vishousi?  Potřebujeme  auto.  Hned.  Nedělej  si  ze  mě 
srandu. Ne. Musím odvízt svýho parťáka. Rhagea navštívilo 
jeho druhé, temnější já. A ať sebou Zsadist hodí.“

Ukončil hovor a zadíval se na Rhagea.
„Jak  já  tohle  nenávidím,“  vydechl  upír.  „Ani  se  ti 

nedivím.“ Wrath mu odhrnul z čela kadeř vlasů slepených 
krví. „Dopravíme tě domů.“
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„Nelíbilo se mi, že tě trefili.“
Wrath se nevesele usmál. „Očividně.“

Beth se pohnula a zabořila hlavu hlouběji do polštáře.
Vtom ucítila, že něco není v pořádku.
Otevřela oči ve chvíli, kdy ticho ložnice prořízl hluboký 

mužský hlas. „A kurva, copak to tady máme?“
Vyskočila z postele a ohlédla se po zvuku.
Muž, který se nad ní tyčí, má černé, jakoby neživé oči. 

Obličej, přes nějž ubíhá nerovná jizva. Drsné, kruté rysy. 
Světle  hnědé  vlasy  tak  krátké,  že  se  zdají  spíše  úplně 
oholené. A dlouhé bělostné špičáky. Vyceněné.

Zaječela.
Usmál se. „Tenhle zvuk mám nade všechno rád.“
Přitiskla si dlaň na ústa.
Bože, ta jizva. Táhne se mu šikmo přes čelo, nos, tvář a 

stáčí se kolem úst. Její konec deformuje horní ret a vytahuje 
ho nahoru do trvalého úšklebku.

„Obdivuješ mou ruční práci?“ zeptal se lenivě. „Počkej, 
až uvidíš to ostatní.“

Sklouzla pohledem na jeho hruď. Měl na sobě černou 
přiléhavou  košili  s  dlouhým  rukávem.  Vprostřed  obou 
prsních  svalů  byly  patrné  drobné  kroužky,  jako  by  měl 
piercing  v  bradavkách.  Když  se  mu  znovu  zadívala  do 
obličeje, všimla si velkoplošného tetování na krku a šroubu 
v levém lalůčku.

„Paráda, viď?“ Jeho chladný pohled zval do míst,  kde 
sídlí jen beznaděj a zoufalství, do míst, odkud není návratu. 
Anebo do samotného pekla.

Jizva je jenom jizva, pomyslela si. Nejděsivější jsou jeho 
oči.

Upíral je na ni, jako by jí bral míru na rubáš. Nebo…
Couvala  před  ním  a  přitom  se  rozhlížela  po  vhodné 

zbrani.
„Copak? Já se ti snad nelíbím?“
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Beth střelila pohledem ke dveřím. Muž se rozesmál.
„Myslíš, že umíš tak rychle utíkat?“ ucedil a vytáhl si z 

kožených kalhot podolek košile. Ruce mu sklouzly k zipu 
poklopce. „Vsadím se, že ne.“

„Nepřibližuj se k ní, Zsadiste.“
Při zvuku Wrathova hlasu se jí samou úlevou podlomila 

kolena. Dokud neuviděla, že je od pasu nahoru polonahý a 
že má paži zavěšenou na pásce.

Nevěnoval jí jediný pohled. „Je čas jít, Z.“
Zsadist se ledově usmál. „Nechceš se o ni podělit?“
„Vím, že se ti to líbí, jen když za to zaplatíš.“
„Tak jí dám dvacku. Pokud ovšem vydrží až do konce.“
Wrath se k němu neustále blížil,  až se navzájem skoro 

dotýkali  nosem.  Vzduch  kolem  nich  praskal,  byl  nabitý 
násilím.

„Ani se jí nedotkneš, Z. Už se na ni nepodíváš. Popřeješ 
jí dobrou noc a vypadneš odtud.“ Wrath si sundal pásku a 
objevilo se ovázané nadloktí. Ve středu obvazu se červenala 
skvrna,  jako  by  krvácel,  nicméně  byl  připravený  se  s 
vetřelcem utkat.

„Žere tě,  žes dneska v noci  potřeboval  odvézt  domů,“ 
provokoval Zsadist. „A že já byl s autem nejblíž na ráně.“

„Nechtěj, abych toho litoval ještě víc.“
Zsadist  ukročil  vlevo.  Wrath  jeho  pohyb  kopíroval  a 

přitom bránil Beth tělem.
Zjizvený muž se zachechtal. Chraplavě a zlověstně. „Ty 

se chceš vážně porvat kvůli lidský ženě?“
„Je to Dariova dcera.“
Zsadist  trhl  hlavou  na  stranu  a  upřel  na  ni  hluboko 

položené  oči.  Mrtvé  oči.  Po  chvíli  mu  nelítostné  linie  v 
obličeji malinko zjihly a úšklebek pohasl. A potom, aniž z 
ní  spustil  pohled,  si zastrkal košili  do kalhot.  Vyznělo to 
bezmála jako omluvné gesto.

Wrath však pozici nezměnil.
„Jak se jmenuješ?“ zeptal se jí Zsadist.
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„Jmenuje se Beth.“ Wrath strčil hlavu do jeho zorného 
pole. „A ty odcházíš.“

Nastala dlouhá odmlka.
„Jo. Jasně. Jak je libo.“
Zsadist  vykročil  ke  dveřím.  Pohyboval  se  se  stejnou 

dravčí ladností jako Wrath. Než vyšel na chodbu, zastavil 
se a ohlédl.

Kdysi to musel být krasavec, pomyslela si Beth. Avšak 
to,  co  mu  ubírá  na  přitažlivosti,  není  jizva  na  tváři,  ale 
pekelný oheň v hloubi jeho nitra.

„Těšilo mě, Beth.“
Když  se  za  ním  zavřely  dveře  a  zacvakly  zámky, 

vydechla úlevou.
„Jsi  v  pořádku?“  zjišťoval  Wrath.  Cítila,  jak  si  ji 

zkoumavě prohlíží. Pak jí položil ruce na ramena. „Ale… 
nedotknul se tě, že ne? Slyšel jsem tě křičet.“

„Ne. Jenom mě vyděsil.  Probudila jsem se a on byl  v 
ložnici.“

Wrath se posadil na postel. Neustále jí přejížděl rukama 
po těle, jako by se potřeboval přesvědčit, že je celá a nic jí 
nechybí. Ruce se mu chvěly.

„Jsi raněný,“ podotkla. „Co se stalo?“
Zdravou paží ji objal a přitáhl k sobě. „To nic není.“
„Tak  proč  potřebuješ  pásku?  A  obvaz?  A proč  pořád 

krvácíš?“
„Tiše.“ Opřel bradu o temeno její hlavy. Cítila, jak mu 

tělo rozechvívá třes.
„Nejsi nemocný?“ zeptala se.
„Jen tě potřebuju chvilku držet v náruči. Nevadí?“
„Ani trochu.“
Jakmile  se  uklidnil,  vyprostila  se  mu z objetí.  „Co se 

děje?“
Uchopil  její  obličej  do  dlaní  a  přitiskl  rty  na  její. 

„Nepřežil bych, kdyby tě… kdyby mi tě vzal.“
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„Tamten? Buď bez obav. Já s ním nikam nepůjdu.“ A 
vtom si uvědomila, že Wrath nemá na mysli rande. „Myslíš, 
že mě chtěl zabít?“

A ne že by si to neuměla představit. Ty oči… Chladné 
jako led.

Místo odpovědi ji začal líbat. Ona ho však odstrčila.
„Co je zač? A co se mu stalo?“
„Nepřeju  si,  aby ses  k  Zsadistovi  třeba  jen  přiblížila. 

Rozumíš?“  Něžně  a  s  nebývalou  péčí  jí  zastrčil  pramen 
vlasů za ucho. „Posloucháš mě vůbec?“ naléhal tiše.

Přikývla. „Ale co –“
„Jestli  vejde do kterékoli  místnosti  a já budu v domě, 

okamžitě za mnou přijdeš. A když tady nebudu, zamkneš se 
buď u mě v ložnici,  nebo tady,  v pokoji svého otce.  Zdi 
jsou z oceli,  proto se dovnitř nemůže dematerializovat. A 
nedotýkej se ho. Nikdy. Ani bezděčně.“

„Je to válečník?“
„Rozumíš tomu, co jsem ti řekl?“
„Ano, ale bylo by mi to jasnější, kdybych o něm něco 

věděla.“
„Je jedním z bratrů,  ale je téměř bez citu. Bohužel ho 

potřebujeme.“
„Ale proč, když je tak nebezpečný? Nebo se tak chová 

jen k ženám?“
„Nenávidí každého. Možná s výjimkou svého dvojčete.“
„Skvělý. Takže takoví jsou dva?“
„Bohudíky za Phuryho. Je jediný, kdo to se Zsadistem 

umí a na koho ten prevít dá, i když ani tehdy si před ním 
nemůžeme být jisti.“ Wrath ji políbil  na čelo. „Nechci tě 
strašit, ale uvítal bych, kdyby sis moje rady vzala k srdci. 
Zsadist  je  zvíře,  nicméně  mám  dojem,  že  si  tvého  otce 
vážil, tak ti možná dá pokoj. Ale spoléhat se na to nemůžu. 
A ani ty ne. Slib mi, že se mu budeš vyhýbat.“

„Slibuju.“ Zavřela oči a opřela se o jeho silné tělo. Objal 
ji, ale vzápětí ji zase pustil.
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„Pojď.“ Vytáhl ji na nohy. „Půjdeme ke mně do pokoje.“
Když vešli do Wrathovy ložnice, Beth zaslechla, jak se 

vypnula  sprcha.  Chvíli  nato  se  otevřely  dveře  koupelny. 
Pomalu  z  nich  vyšel  válečník,  s  nímž  se  už  setkala,  ten 
hollywoodský hezoun, co si sešíval paži. Kolem pasu měl 
omotaný ručník a z vlasů mu odkapávala voda. Štrachal se 
jako osmdesátiletý stařec, jako by ho bolela každá kost a 
každý sval v těle.

Bože, blesklo jí hlavou. Vypadá, že je na tom hodně zle 
a… má něco se žaludkem. Měl ho oteklý a vyvalený, jako 
by  spolkl  basketbalový  míč.  Nevěděla,  co  si  o  tom  má 
myslet,  a první, co ji napadlo, byl zánět v ráně, kterou si 
nedávno sám ošetřoval. Vypadá, že má horečku.

Vrhla  pohled  na  jeho  rameno,  a  když  nezahlédla  ani 
stopu po jizvě, popleteně svraštila obočí. Jako by zranění 
utrpěl před měsíci.

„Rhagei, kamaráde, jak je?“ staral se Wrath a odstoupil 
od Beth.

„Bolí mě břicho.“
„To si umím představit.“
Rhage  se  rozhlédl  po  místnosti  a  zapotácel  se.  „Jdu 

domů. Kde mám oblečení?“
„Přišel  jsi  o něj.“  Wrath položil  zdravou paži  bratrovi 

kolem  pasu.  „A  nikam  nejdeš.  Uložím  tě  do  Dariova 
pokoje.“

„Ne.“
„Nezačínej zase. A tohle není obkročák, chlape. Opřeš se 

o mě, proboha?“
Rhage podklesl v kolenou. Wrathovi se napnuly svaly na 

zádech, jak na něj ztěžka nalehla jeho váha. Oba pomalu 
vyšli na odpočívadlo a dovlekli se do ložnice Bethina otce. 
Udržela si diskrétní odstup a dívala se, jak Wrath opatrně 
spustil bratra na postel.
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Když se válečník opřel o polštáře, přiměl se zavřít oči. 
Zvedl ruku k břichu, ale trhl sebou a zase ji nechal klesnout 
k tělu, jako by mu i sebemenší dotek působil muka.

„Je mi zle.“
„Jo. Zažívací potíže jsou zlý.“
„Chceš pastilky na lepší trávení?“ vyhrkla Beth. „Nebo 

Alka-Seltzer?“
Oba upíři se na ni zadívali. Cítila se jako vetřelec.
On očividně trpí jako pes, a ji nenapadne nic jiného –
„Jo,“ zahučel Rhage a Wrath přikývl.
Beth  se  vrátila  do  Wrathovy  ložnice  a  chvíli  se 

prohrabovala  v  kabelce.  Rozhodla  se  pro  Alka-Seltzer, 
protože obsahuje i analgetikum. Vešla do koupelny, hodila 
tabletu  do  sklenice,  zalila  ji  vodou  a  čekala,  až  se  s 
tichounkým šuměním rozpustí.

Vrátila  se  do  ložnice  svého  otce  a  podala  sklenici 
Wrathovi. Zavrtěl hlavou.

„Ty vybryndáš míň než já.“
Zahořely jí tváře. Jak snadno zapomíná, že Wrath špatně 

vidí.
Naklonila se k Rhageovi, ale nedosáhla mu až k ústům. 

Vykasala  si  tedy  župan,  vylezla  na  vysokou  matraci  a 
klekla si vedle něho.

Uvědomovala  si,  že  motat  se  kolem nahého  muže  ve 
Wrathově přítomnosti je nadmíru choulostivé. Vzhledem k 
tomu, co potkalo Butche…

Ale  pokud  jde  o  ni,  Wrath  se  nemusí  ničeho  obávat. 
Tenhle upír je sice mimořádně přitažlivý, ale nevykřesá v ní 
ani jiskřičku zájmu. Přisunula se blíž.

A on se rozhodně o nic nepokusí vzhledem k tomu, v 
jakém je stavu.

Jemně zvedla Rhageovi hlavu a přiložila k jeho plným, 
smyslným rtům okraj sklenice. Trvalo mu celých pět minut, 
než  do  sebe  vpravil  její  obsah.  Když  dopil,  chystala  se 
sklouznout z postele, ale daleko se nedostala. S obrovským 
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úsilím se obrátil na bok, položil jí hlavu do klína a ovinul jí 
svalnatou paži kolem pasu.

Podle všeho hledal útěchu. Jako dítě, které je bezmocné 
vůči bolesti.

Beth  nevěděla,  co  pro  něj  může  udělat,  ale  odložila 
sklenici  na  noční  stolek  a  pohladila  ho  po  zádech. 
Přejížděla mu dlaní po zlověstném tetování a šeptala slova, 
která toužila slyšet z něčích úst, když byla sama nemocná. 
Chvílemi broukala jednoduchou monotónní melodii.

Za pár minut se mu ze svalů i z těla vytratilo napětí a on 
začal pravidelně a zhluboka oddychovat.

Jakmile si byla jistá, že usnul, přeopatrně se osvobodila z 
jeho objetí. Než pohlédla Wrathovi do očí, připravila se na 
nejhorší. Ale on přece ví, že ne –

Strnula v šoku.
Wrath se nezlobil. Ani trochu.
„Děkuju,“ řekl zastřeným hlasem a sklonil hlavu, jakoby 

na  znamení  pokory.  „Děkuju,  že  ses  postarala  o  mého 
bratra.“

Odložil  brýle.  Jeho  pohled  překypoval  bezmeznou 
láskou a oddaností.
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Kapitola třicátá

an X hodil šavlovou pilu na pracovní stůl a utřel si ruce 
do ručníku.P

Zatracená smůla,  pomyslel  si. Ten mládenec odešel do 
věčných lovišť.

Snažil  se  ho  všemožně  vzkřísit,  dokonce  i  pomocí 
majzlíku, ale jen si při tom zaneřádil celou stodolu. Teď je 
všude upíří krev.

Úklid bude naštěstí hračka.
Přistoupil  k  dvojitým vratům a otevřel  je  dokořán.  Za 

vzdáleným hřebenem hor právě vycházelo slunce a zalévalo 
krajinu  měkkou  zlatavou  září.  Jakmile  pronikly  první 
paprsky do stodoly, ustoupil stranou.

Upírovo tělo se vzňalo a zachvátily ho plameny, kaluže 
krve  pod  stolem  se  vypařily  v  oblaku  kouře.  Zápach 
spáleného masa záhy odvál mírný ranní vánek.

Pan X nastavil tvář sílícímu slunci a upřel pohled přes 
louku za domem,  zahalenou příkrovem mlhy.  Noční akci 
odmítal prohlásit za neúspěšnou. Plán by mu beze zbytku 
vyšel, kdyby nenarazil na policajty a nemusel střelit do své 
oběti  dvě  šipky  navíc.  Rozhodl  se,  že  to  co  nejdřív 
zopakuje. Jeho závislost  na mučení momentálně vykazuje 
silné abstinenční příznaky.

Zatím  se  však  musí  spokojit  s  prostitutkami.  Ti  dva 
poldové  mu  připomněli,  že  nežije  ve  vakuu  a  že  mu 
sebemenší zaváhání může způsobit nepříjemnosti.

Ne že by mu pletky se zákonem dělaly těžkou hlavu. Ale 
má radost, když operace probíhají hladce a bez nečekaných 
komplikací.
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A  právě  proto  zvolil  za  návnadu  šlapky.  Za  prvé 
vycházel z toho, že když se najde jedna dvě bradou vzhůru, 
nevyvolá  to  velký  rozruch.  Je  pravděpodobné,  že  pro  ně 
příbuzní  nebudou  truchlit,  a  tudíž  nehrozí,  že  by  někdo 
tlačil na policii, aby dopadla vraha. A bude-li vyšetřování 
nevyhnutelné,  díky  pasákům,  překupníkům  drog  a  další 
lůze,  která  pracuje  v  postranních  uličkách,  se  nabízí 
bezpočet  podezřelých.  Policie  má  na  výběr  úctyhodné 
množství potenciálních pachatelů, kterým se může pověsit 
na paty.

To ale neznamená, že si pan X může dovolit nedbalost. 
Anebo Údolí kurev nadměrně využívat.

Vrátil se do stodoly, uklidil nástroje a zamířil do domu. 
Než se osprchoval, poslechl si zprávy na záznamníku.

Obdržel jich hned několik.
Ta nejdůležitější byla od Billyho Riddlea. Podle všeho 

ho  v  průběhu  večera  něco  hluboce  rozrušilo,  protože 
telefonoval kolem jedné po půlnoci.

Pana X potěšilo, že hledá útěchu právě u něho. Možná je 
čas promluvit s tím mládencem o jeho budoucnosti.

O hodinu později zastavil pan X před akademií, otevřel 
dveře a nechal je odemčené.

Krátce poté se dovnitř začali trousit bezduší, které svolal 
k pravidelnému hlášení. Slyšel, jak si tlumeně povídají ve 
vstupní hale v sousedství jeho kanceláře.  Sotva se k nim 
přiblížil, ztichli a otočili se k němu. Všichni měli na sobě 
černý  cvičební  oděv,  ale  jeden  se  od  ostatních  svým 
vzezřením  lišil.  Hnědé,  krátce  sestřižené  vlasy  a  tmavě 
hnědé oči pana O působily mezi ostatními jako pěst na oko.

Čím déle je bezduchý členem Společnosti, tím výrazněji 
ztrácí své osobité fyzické vlastnosti. Černé, hnědé a zrzavé 
vlasy postupně získávají popelavě šedou barvu. Nažloutlý, 
zarudlý  či  bronzový  nádech  pleti  vyrudne  do  neosobní 
neměnné bledé. Zmíněný vývoj trvá přibližně deset let, ale 
hustou kštici pana O zatím nekrášlí ani jeden světlý vlas.
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Pan X rychle  spočítal  své ovečky.  Protože už dorazili 
všichni  příslušníci  elitního  oddílu,  zamkl  vchod  do 
akademie  a  odvedl  skupinku  do  suterénu.  Jejich  hlasité 
kroky  dopadaly  na  kovové  schody  ztěžka  a  rázně,  jako 
víření bubnů demonstrující sílu a energii jejich těl.

Pan  X  zařídil  ústřední  štáb  velmi  skromně  a  tuctově. 
Obyčejná  třída v tradičním stylu,  dvanáct  židlí,  tabule,  v 
čele pódium a nad ním televizor.

Nenápadný interiér neměl jenom zmást zvědavce. Pan X 
odmítal veškerou moderní techniku, která by jeho studenty 
rozptylovala.  Smyslem  a  cílem  schůzek  je  kolektivní 
dynamika.

„Podejte  zprávy  o  průběhu  uplynulé  noci,“  vyzval 
zabijáky a  na každém krátce  spočinul  pohledem.  „Jak to 
šlo?“

Vyslechl  hlášení,  přičemž  výmluvy  na  něj  neudělaly 
sebemenší dojem. Pouze dva mrtví. A to stanovil normu na 
deset.

Nemluvě o tom, že oběti si připsal na konto O, který je 
ještě zelenáč. Ostatní by se měli stydět.

Pan X založil paže na prsou. „Proč to nevyšlo? Vyskytly 
se nějaké problémy?“

„Žádné jsme nenašli,“ odpověděl M.
„Já jsem včera načapal jednoho,“ odsekl X. „A dlužno 

dodat, že poměrně snadno. A O dostal hned dva.“
„My ostatní  jsme zkrátka  takové štěstí  neměli.“  M se 

rozhlédl  po  svých  kumpánech.  „Populace  upírů  v  téhle 
oblasti prořídla.“

„Na vině není  zeměpisná poloha,“  zaznělo  tlumeně ze 
zadní řady.

X přelétl  očima  přítomné bezduché a  upřel  pohled  na 
tmavovlasou hlavu docela  vzadu.  Nepřekvapilo ho,  že se 
zabiják ozval.

Osvědčil  se  jako  jeden  z  nejlepších  členů  místní 
organizace,  přestože  ho  získali  teprve  nedávno.  Díky 
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neuvěřitelně rychlým reflexům a výdrži je skvělý bojovník, 
ale tak jako každá živelná síla se obtížně ovládá. Proto ho X 
přidělil  do  party  k  ostatním,  jejichž  zkušenosti  prověřily 
stovky let. Tak jako tak bude O vynikat v každé skupině, i 
kdyby  ji  tvořili  jedinci  se  schopnostmi  srovnatelnými  s 
jeho.

„Mohl  byste  být  konkrétnější,  pane  O?“  Pana  X jeho 
názory  ani  trochu  nezajímaly,  ale  měl  v  úmyslu  ukázat 
nováčka před ostatními v pravém světle.

O  lhostejně  pokrčil  rameny.  Jeho  lenivý  způsob  řeči 
hraničil  s  urážkou.  „Základem je  motivace.  Selhání  totiž 
nemá žádné důsledky.“

„A co byste navrhoval?“ zeptal se X.
O se natáhl, popadl M za vlasy a podřízl mu hrdlo.
Ostatní  bezduší  vyskočili ze židle, přikrčili se a zaujali 

útočnou pozici, i když se O zase posadil a nevzrušeně otřel 
čepel nože prsty.

Pan X vycenil zuby. Ale vzápětí se vzpamatoval.
Zamířil přes místnost k M.  Bezduchý  ještě žil, lapal po 

dechu a pokoušel se zastavit krev rukama.
Pan  X  si  klekl  na  podlahu.  „Ostatní  odejdou.  Ihned. 

Sejdeme se zase zítra ráno, až pro mě budete mít příznivější 
zprávy. Pan O tu zůstane.“

Když O ignoroval příkaz a chystal  se vstát,  pan X ho 
připoutal k židli pouhou silou vůle, jež zbavila zabijákovy 
svaly  sebeovládání.  O  se  zdál  šokovaný  a  marně  se 
pokoušel vykroutit ze železného sevření, jež mu svazovalo 
paže i nohy.

V souboji  nemohl  zvítězit.  Omega  má  totiž  ve  zvyku 
obdařit  každého  vůdce  bezduchých  některými 
mimořádnými  schopnostmi.  Jednou z nich je i  psychická 
převaha nad řadovými zabijáky.

Jen co v místnosti osaměli, pan X vyndal nůž a zabodl 
ho M do hrudi v oblasti  srdce. Zaplálo jasné světlo a po 
něm následovalo prásknutí, jak se bezduchý rozplynul.
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Pan X vzhlédl a zpražil O hněvivým pohledem. „Jestli 
ještě  jednou  provedeš  něco  podobného,  předám  tě 
Omegovi.“

„Nepředáte.“ Ačkoli byl bezmocný a vydaný na milost, 
jeho  zpupnost  to  neochromilo.  „Přece  nechcete,  aby  to 
vypadalo, že nezvládáte vlastní muže.“

Pan X se napřímil.
„Pozor  na  jazyk,  O.  Podceňuješ  Omegovu  zálibu  v 

obětech. Pokud bych tě prezentoval jako dar, byl by za to 
neskonale  vděčný.“  Pan  X  přistoupil  ke  znehybněnému 
muži a přejel mu prstem po tváři.  „Kdybych tě spoutal a 
přivolal ho, rozvázal by tě s velkým potěšením. A já bych 
tu podívanou s velkým potěšením sledoval.“

O ucukl hlavou dozadu, spíš navztekaný než vyděšený. 
„Nesahejte na mě.“

„Jsem tvůj vůdce. Můžu si s tebou dělat, co se mi zlíbí.“ 
Pan X ho uchopil za čelist, vrazil mu palec mezi rty a zuby 
a trhl  mu hlavou dopředu. „Chovej se slušně.  Už víckrát 
nevztáhneš  ruku  na  jiného  člena  Společnosti  bez  mého 
výslovného příkazu, a budeme spolu dobře vycházet.“

Oči pana O žhnuly nenávistí.
„Tak  co  mi  povíš?“  zašeptal  pan  X  a  volnou  rukou 

pohladil bezduchému hnědé vlasy. Měly sytou čokoládovou 
barvu.

O něco zamumlal.
„Neslyšel jsem tě.“ Pan X zatlačil palec do měkké tkáně 

pod mužovým jazykem a zaryl hlouběji. O vstoupily do očí 
slzy.  Když  X  muže  pustil,  letmo  mu  přejel  palcem  po 
spodním rtu. „Říkám, že jsem tě neslyšel.“

„Ano, senseji.“
„Tak se mi to líbí.“
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Kapitola třicátá první

arissa už nevěděla, jak si má lehnout. Ať se otočila 
na  jednu  či  na  druhou  stranu  nebo  si  přemístila 

polštář, nic jí nevyhovovalo.
M

Kdovíproč měla matraci  jakoby naplněnou kamením a 
přikrývku povlečenou smirkovým papírem.

Odhodila deku, vstala a přistoupila k řadě oken. Okenice 
byly zavřené a těžké saténové závěsy zatažené. Potřebuje se 
nadechnout  čerstvého  vzduchu,  ale  otevřít  je  nemůže.  Je 
totiž teprve ráno.

Usadila se na lenošku a lemem dlouhé hedvábné noční 
košile si zahalila nohy.

Wrath.
Neustále na něj musí  myslet.  A pokaždé,  když jí před 

očima vyvstane další výjev z jejich podivného společného 
soužití, prodere se jí na rty kletba. Což se nestává často.

Je totiž poslušná. Vlídná. Ztělesnění ženské dokonalosti 
a něhy. Hněv je s její povahou neslučitelný.

S tím rozdílem, že čím usilovněji na Wratha myslí, tím 
větší má chuť do něčeho praštit.

Pokud ovšem dokáže sevřít ruku v pěst.
Sklopila zrak na svou ruku. Podařilo se. I když je její 

pěst žalostně drobná.
Zvlášť ve srovnání s tou jeho.
Bože, tolik vytrpěla. A on snad ani netuší, jak měla těžký 

život.
Být  nedotčenou  a  zároveň  nedotknutelnou  shellan 

nejmocnějšího  upíra  bylo  hotové  peklo.  Její  selhání  jako 
ženy v ní potlačilo veškerou sebeúctu, která jí ještě zbyla. 
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Osamění jí nahlodávalo zdravý rozum. Ponížení způsobené 
tím, že musí bydlet s bratrem, protože nemá vlastní domov, 
bylo jako nehojící se rána.

Děsila  se  pomyšlení,  že  kamkoli  přijde,  všichni  po  ní 
budou pokukovat a šeptat si za jejími zády. Uvědomovala 
si,  že je vděčným tématem rozhovorů,  objektem závisti  a 
lítosti,  věčně  pod  drobnohledem,  hrdinka  báchorek  a 
pomluv.  Věděla,  že  mladým ženám vyprávějí  rodiče  její 
příběh,  ale  nechtěla  vědět,  jestli  má  varovné  nebo 
povzbuzující poselství.

Wrath neměl ani ponětí, co všechno musela vydržet, ani 
jak se trápila.

Část  viny  nese  i  ona.  Přijmout  roli  hodné  ženušky  jí 
připadalo správné a považovala to za jedinou možnost, jak 
získat jeho uznání i příležitost s ním sdílet společný život.

A jak to dopadlo?
Našel si tmavovlasou lidskou ženu, na které mu záleží 

víc než na ní.
Odplata  za  její  úsilí  už nespadá do kategorie  „oko za 

oko, zub za zub“. Hraničí s násilím.
A nestrádala jen ona. Havers se kvůli ní trápil po staletí.
Naopak Wrath byl celou tu dobu v klidu a pohodě. A o 

nic hůř si nevede ani teď. Zrovna v tuhle chvíli nejspíš leží 
nahý po boku té druhé ženy.  A nejspíš nezahálí  ani jeho 
mužná výstroj.

Marissa zavřela oči.
Vzpomněla si, jak si ji tiskl k tělu a drtil pažemi, jak ji 

svou váhou dusil  a stravoval.  Byla příliš  šokovaná na to, 
aby cítila nějaké vzrušení. Dočista ji pohltil, ztrácela se pod 
ním, jeho ruce měla zapletené ve vlasech, jeho ústa přisátá 
k hrdlu. A jeho silný penis jí trochu naháněl strach.

Taková ironie.
Tak dlouho snila o tom, jaké to bude, až se stane jeho. 

Až se rozloučí se svým panenstvím a konečně pozná, jaké 
je to mít ve svém lůně muže.
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Pokaždé,  když  si  představila,  jak  je  s  ním,  celá  se 
rozpálila  a  brněla  ji  pokožka.  Ale  skutečnost  byla 
nepředstavitelná.  Na takový uragán vášně ji  nic  nemohlo 
připravit  a  jen litovala,  že to  netrvalo  déle  a  bylo  to tak 
prudké.  Nemohla  se  zbavit  dojmu,  že  kdyby  se  choval 
ohleduplněji a jemněji, líbilo by se jí to.

Jenomže on v tu chvíli nemyslel na ni.
Marissa roztáhla prsty a pak je znovu semkla v pěst.
Už po něm netouží,  ani  ho  nechce  zpátky.  Chce,  aby 

zakusil podobnou bolest, jakou prožívala ona.

Wrath  objal  Beth,  přitáhl  si  ji  blíž  a  přes  její  hlavu  se 
zadíval  na Rhagea.  Díky tomu, že měl  možnost sledovat, 
jak  jeho  bratrovi  ulevila  od  utrpení,  zbavil  se  nejedné 
zábrany.

Péče o mé bratry, péče o mě samotného. To je nejstarší a 
přednostní zákon společenství válečníků.

„Půjdeme ke mně,“ pošeptal jí do ucha.
Vzal  ji  za  ruku a odvedl  do své ložnice.  Jakmile  byli 

uvnitř,  zamkl dveře,  zajistil  zámky a zhasl všechny svíce 
kromě jediné.  Pak jí  rozvázal  šerpu na županu a stáhl  jí 
satén z ramen. Ve světle osamělé hořící svíčky zářila její 
nahota jako drahokam.

Svlékl si kožené kalhoty a pak se bok po boku položili 
na postel.

Neprahl po sexu. Aspoň prozatím. Toužil jen po pocitu 
bezpečí a jistoty.  Chtěl cítit  její hřejivou pokožku na své, 
závan  jejího  dechu  na  prsou,  tlukot  jejího  srdce  jen  pár 
centimetrů od svého. A chtěl jí poskytnout stejné pohodlí.

Pohladil jí husté černé vlasy a zhluboka se nadechl jejich 
vůně.

„Wrathe?“ V přítmí zněl její hlas líbezně a mírné vibrace 
jejího  hrdla  proti  jeho  hrudi  na  něj  kdoví  proč  působily 
uklidňujícím dojmem.

„Copak?“ Políbil ji na temeno hlavy.
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„Koho jsi ztratil?“ Pohnula se a položila  mu bradu na 
prsa.

„Ztratil?“
„Koho ti bezduší zabili?“
Ta otázka přišla jako blesk z čistého nebe. A zároveň ji 

tak trochu čekal. Beth viděla následky boje. Nějak vytušila, 
že se rve nejen za svou rasu, ale i sám za sebe.

Trvalo chvíli, než dokázal odpovědět. „Rodiče.“
Cítil, jak se její zvědavost změnila ve smutek. „To je mi 

líto.“
Zavládlo dlouhé ticho.
„Co se stalo?“
To je pro změnu zajímavá otázka, pomyslel si. Protože 

odpověď  má  dvě  verze.  Podle  upírských  pověstí  má  ta 
krvavá  noc  dalekosáhlý  hrdinský význam a  je  předzvěstí 
zrození velkého válečníka.  Za tenhle výmysl  však nenese 
odpovědnost. Jeho lidé v něj potřebují věřit, a tak stvořili 
to, co posiluje jejich bláhovou víru.

Pravdu zná jen on.
„Wrathe?“
Stočil  zrak k jejímu půvabnému obličeji,  který pro něj 

zůstává  zahalený mlhou.  Je  těžké  odolat  jejímu mírnému 
tónu, který použila. Nabízí mu účast a on po ní z jakéhosi 
nepochopitelného důvodu touží.

„Stalo  se  to  před  mou  proměnou,“  začal.  „Strašně 
dávno.“

Ruka  na  jejích  vlasech  znehybněla.  Veškeré  ostatní 
vjemy potlačily děsivé a dosud živé vzpomínky.

„Byli  jsme přesvědčeni, že jako královská rodina jsme 
před bezduchými v bezpečí. Náš domov byl dobře střežený, 
stál hluboko v lesích a neustále jsme se přemisťovali.“

Zjistil, že když ji hladí po vlasech, mluví se mu snadněji.
„Byla zima. Chladná únorová noc. Jeden z našich sluhů 

prozradil,  kde  se  ukrýváme.  Bezduší  přišli  v  patnácti  až 
dvacetičlenné  skupině,  probili  se  na  náš  pozemek  a 
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prolomili kamenné opevnění. Do smrti nezapomenu na to, 
jak začali bušit na dveře našich soukromých pokojů. Můj 
otec volal na sluhy, ať mu přinesou zbraně, a přinutil mě, 
abych se schoval do průchozího prostoru za stěnou. Zamkl 
za  mnou  v  okamžiku,  kdy  útočníci  vyrazili  dveře 
beranidlem. Mečem vládl znamenitě, ale oni byli ve velké 
přesile.“

Beth uchopila jeho obličej do dlaní. Nejasně slyšel, jak 
mu něco tiše říká konejšivým tónem.

Když zavřel oči, spatřil přízračné obrazy, které ho i po 
tolika  letech  dokážou  okrást  o  spánek.  „Než  zabili  mé 
rodiče,  zmasakrovali  služebnictvo.  Všechno  jsem  viděl 
otvorem po suku v dřevěné desce. Jak už jsem řekl, tenkrát 
jsem měl silnější zrak.“

„Wrathe –“
„Nadělali  při  tom  tolik  hluku,  že  nikdo  neslyšel,  jak 

křičím.“ Zachvěl se. „Snažil jsem se dostat ven. Tlačil jsem 
proti zástrčce, ale byla pevná a já neměl sílu. Drásal jsem 
dřevo  holýma  rukama,  potrhal  jsem  si  nehty  a  rozerval 
prsty až do krve. Kopal jsem do dvířek nohama…“ Jako by 
jeho tělo znovu reagovalo na uvěznění v těsném prostoru. 
Dýchal přerývaně a na kůži mu vyvstal studený pot. „Když 
odešli, otec se ke mně pokoušel doplazit. Bodli ho do srdce 
a on… Naposledy vydechl necelého půl metru před mým 
úkrytem… Ještě ke mně natahoval ruku. Donekonečna jsem 
ho volal  jménem,  až  jsem ochraptěl  a  ztratil  hlas.  Prosil 
jsem  ho,  aby  zůstal  naživu,  i  když  jsem  viděl,  jak  mu 
pohasínají oči. A pak bylo po všem. Zůstal jsem uvězněný s 
jejich těly celé hodiny a jen sledoval,  jak se kaluže krve 
rozlévají  a  zvětšují.  Příští  noc se v domě objevili  civilní 
upíři a pustili mě.“

Cítil, jak ho konejšivě pohladila po rameni. Přitiskl si její 
ruku na ústa a políbil ji na dlaň.
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„Než bezduší odešli, odhrnuli na oknech závěsy. Jakmile 
vyšlo  slunce  a  proniklo  do  pokoje,  všechna  těla  spálilo. 
Neměl jsem koho pohřbít.“

Něco mu dopadlo na tvář. Slza. Její.
Pohladil ji po tváři. „Nemá smysl plakat.“
Přesto jí byl za soucit vděčný.
„Proč?“
„Nic  se  nezmění.  Taky  jsem  při  té  děsivé  podívané 

plakal, a oni i přesto zemřeli.“ Otočil se na bok a přitáhl si 
ji blíž. „Kéž bych tenkrát… Dodnes se mi o té noci zdá. Byl 
jsem zbabělec. Měl jsem stát otci po boku. Bojovat.“

„Ale to by tě zabili.“
„Muž má zemřít v boji. Při obraně svých nejbližších. To 

je čestná smrt. A já se místo toho krčil v díře.“ Znechuceně 
sykl.

„Kolik ti bylo let?“
„Dvaadvacet.“
Na  zlomek  vteřiny  ztuhla,  jako  by  samosebou 

předpokládala, že byl mladší. „Říkal jsi, že se to stalo před 
tvou proměnou.“

„Ano.“
„Jak jsi v té době vypadal?“ Odhrnula mu vlasy z čela. 

„Totiž… Neumím si představit,  jak ses mohl vejít do tak 
malého prostoru.“

„Byl jsem úplně jiný. Nepoznala bys mě.“
„Zmínil ses, že jsi neměl sílu.“
„Byl jsem slabý jako pápeří.“
„Tak jsi možná sám potřeboval ochranu.“
„Ne,“ vybuchl hněvivě. „Muž má chránit. Nikdy to není 

naopak. Nikdy.“
Najednou se odtáhla.
Ticho se prohlubovalo. Věděl, že přemýšlí o tom, jak se 

zachoval. V zahanbení ji pustil, odsunul se a otočil se na 
záda.

Měl mlčet a všechno si nechat pro sebe.
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Docela dobře si uměl představit, co si teď o něm myslí. 
Koneckonců,  co  čekal?  Není  divu,  že  se  jí  jeho  jednání 
hnusí.  Pravděpodobně  je  jí  odporná  i  skutečnost,  že  byl 
fyzicky slabý, když ho jeho rodiče nejvíc potřebovali.

Útroby mu sevřela úzkost. A strach. Bude ho ještě vůbec 
chtít? Strpí jeho doteky, jeho tělo na svém… ve svém…? 
Nebo před ním s odporem uteče? Teď, když všechno ví?

Čekal, že se každou chvíli oblékne a odejde.
Ale ona se nepohnula.
Ovšem že zůstane. Je jí jasné, že nehledě na okolnosti ji 

proměna nemine a že bude potřebovat jeho krev. Nic jiného 
jí nezbývá.

Slyšel, jak vzdychla. Jako by se něčeho vzdávala.
Netušil,  jak  dlouho  tak  leželi,  bok po boku a  aniž  se 

jeden  druhého  dotkl.  Musely  uplynout  hodiny.  Na chvíli 
usnul a procitl, když Beth přehodila nohu přes jeho.

Prolétl jím nával touhy, ale ihned ho zlostně potlačil.
Přejela mu rukou po hrudi. Pokračovala k břichu a přes 

boky.  Zatajil  dech.  Vzápětí  mu  penis  ztvrdl  vzrušením. 
Horce a nedočkavě tepal na dosah její hladící dlaně.

Přisunula se blíž k němu, ňadry se dotkla jeho hrudi a 
přitiskla horký klín na jeho stehno.

Možná, že ještě spí, blesklo mu hlavou.
A pak uchopila jeho penis do ruky.
Zasténal a prohnul se v zádech.
Držela ho pevně.
Instinktivně k ní natáhl ruce v touze po tom, co mu nade 

vši pochybnost nabízela, ale ona ho zarazila. Vztyčila se na 
kolenou, opřela mu dlaně o ramena a zatlačila ho zpátky.

„Teď jsi na řadě ty,“ zašeptala a něžně ho políbila. Sotva 
se zmohl na slovo. „Ty mě… pořád… chceš?“

Zmateně svraštila čelo. „Proč bych tě neměla chtít?“
S hlasitým výdechem úlevy a vděčnosti po ní znovu sáhl 

do tmy, ale ona nedovolila, aby se k ní přiblížil, natož aby 
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se jí  dotkl.  Opět  ho zatlačila  do podušek, popadla  ho za 
zápěstí a podržela mu ruce nad hlavou.

Políbila  ho  na  krk.  „Když  jsme  se  spolu  milovali 
naposledy,  byl  jsi  ke  mně  velmi…  štědrý.  Zasloužíš  si 
stejnou pozornost.“

„Tvoje  rozkoš  je  i  mojí  rozkoší,“  namítl  zastřeným 
hlasem. „Neumíš si představit,  jak mě těší,  když tě můžu 
přivést k vyvrcholení.“

„Tím si nejsem tak jistá.“ Cítil, jak se přemístila. A pak 
mu  zlehka  polaskala  vztyčený  penis.  Zazmítal  sebou  a 
chraplavě zasténal. „Určitou představu mám.“

„Tohle  nemusíš,  Beth,“  bránil  se  a  zase  se  jí  pokusil 
dotknout.

Ale  ona  mu  znovu  uvěznila  zápěstí  nad  hlavou  a 
naklonila se k němu. „Uvolni se. Dovol mi to.“

Wrath  na  ni  nevěřícně  a  téměř  bez  dechu  civěl, 
ochromený slastnou předtuchou. Přitiskla rty na jeho ústa.

„Chci ti to udělat,“ zašeptala.
Zaútočila  mu  jazykem  na  ústa  a  prudce  ho  vsunula 

dovnitř. A zase vytáhla. Jako by jím napodobovala pohyby 
penisu klouzajícího pochvou.

Ztuhl napětím.
Při  každém vpádu  jazyka  pronikala  dál  do  jeho nitra. 

Zavrtávala se mu hlouběji pod kůži, hlouběji do mozku. Do 
srdce. Zmocňovala se ho, přisvojovala si ho. Zanechávala v 
něm svůj otisk.

Odtrhla se od úst a postupovala dolů po jeho těle. Olízla 
mu hrdlo. Sála bradavky. Jemně mu přejela nehty po břiše. 
Zuby okusila kyčelní kosti.

Popadl čelo postele a trhl jím, až celá postel zaskřípěla a 
na protest poskočila.

Příliv  palčivého žáru  byl  tak  mocný,  až  měl  pocit,  že 
omdlí.  Celé  tělo  se  mu orosilo  potem.  Srdce  tlouklo  tak 
zběsile, že začalo pokulhávat v rytmu.
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Ze rtů se mu řinula slova, bezmyšlenkovitý proud výrazů 
ve starém jazyce, hrdelní projev toho, co s ním prováděla, 
bezmezný úžas nad její velkorysostí a citem.

Ve  chvíli,  kdy  obemkla  jeho  penis  rty,  se  málem 
neovládl. Pustila ho, aby mu poskytla čas na zotavení.

A pak mu přichystala učiněná muka.
Přesně  věděla,  kdy a  jak  ho  podráždit,  a  kdy přestat. 

Kombinace doteků jejích vlhkých úst na vrcholku penisu a 
rukou  pohybujících  se  nahoru  a  dolů  po  celé  jeho  délce 
představovala zákeřný úskok, proti němuž neměl náležitou 
obranu. Znovu a znovu ho přiváděla na pokraj orgasmu, až 
mu nezbylo než žadonit o smilování.

Konečně  se  na  něj  obkročmo  vyhoupla  a  znehybněla. 
Zadíval se do mezery mezi jejich těly. Její široce roztažená 
stehna se klenula nad jeho vztyčeným, bolestivě pulzujícím 
mužstvím. Málem se přestal ovládat.

„Vezmi si mě,“ zasténal. „Bože… prosím!“
Nasedla na něj a pojala ho do sebe. Pocit, jaký při tom 

zakoušel,  se  mu  rozléval  celým  tělem.  Nořil  se  do 
rozpálené,  zvlhlé  a  báječně  sevřené  hlubiny  blaženosti. 
Vzápětí  se  nad  ním  začala  Beth  zvolna  a  pravidelně 
pohybovat.  Dlouho to nevydržel.  Když dospěl  k vrcholu, 
měl pocit, jako by byl roztržený ve dví. Výbuch uvolněné 
energie  vytvořil  mocnou  vlnu,  která  se  šířila  místností, 
otřásala nábytkem a zhasla plamen jediné svíce.

Jak se pozvolna snášel zpátky na zem, uvědomil si, že je 
to vůbec poprvé, kdy si někdo dal tak náležitou péči, aby ho 
uspokojil.

V očích ho pálily slzy radosti a štěstí. Slzy vděku za to, 
že na něm téhle nádherné bytosti pořád záleží.

Beth s bezmála zasněným úsměvem naslouchala zvukům, 
které  Wrath  vydával,  když  jeho  tělem  otřásaly  vlny 
rozkoše. Síla jeho orgasmu ji strhla s sebou a ona bez dechu 
dopadla  na  jeho  hruď,  omámená  intenzivní  slastí,  jež  jí 
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rozechvívala lůno.
V  obavách,  že  je  pro  něj  příliš  těžká,  se  chystala 

zvednout, ale on ji zadržel a uchopil ji za boky. Mluvil na 
ni  v  libozvučných  slabikách  té  melodické,  i  když  zcela 
nesrozumitelné řeči. „Cos říkal?“

„Abys zůstala tam, kde jsi,“ odpověděl anglicky.
Uvelebila se na jeho rozložitém těle a uvolnila se.
Ráda by věděla, co říkal, když se s ním milovala, ale tón 

jeho  hlasu,  jímž  jako  by  něco  vzýval  a  uctíval,  byl 
dostatečně výmluvný. Ať říkal cokoli, byla to slova lásky.

„Tvůj jazyk je překrásný,“ řekla.
„Chybí v něm slova, jaká by sis zasloužila.“
Jeho hlas zněl jinak. Celý jí připadal tak nějak… jiný.
Žádné  zábrany,  pomyslela  si.  V  tu  chvíli  mezi  nimi 

nestojí  žádná překážka.  Ta věčná ostražitost,  neutuchající 
opatrnost lovící šelmy ho opustila.

Ohromeně  shledala,  že  ho  naopak  ona  chce  chránit, 
postavit se na jeho obranu proti celému světu.

Je  zvláštní  cítit  něco  takového  vůči  někomu,  kdo  je 
fyzicky nesrovnatelně silnější než ona. Ale i on potřebuje 
něčí dohled a péči. V tom pokojném okamžiku obestřeném 
neproniknutelnou tmou zřetelně vytušila jeho zranitelnost. 
Má jeho srdce na dosah.

Nebýt líčení té strašlivé smrti jeho rodičů…
„Wrathe?“
„Hm?“
Chtěla  mu  poděkovat  za  to,  že  jí  o  tom  řekl.  Ale 

netroufala  si  pokazit  křehké  souznění,  které  mezi  nimi 
nastalo.

„Už ti někdo někdy řekl, jak jsi krásný?“ zeptala se.
Zasmál se. „Válečníci nejsou nic krásného.“
„Ty jsi. Pro mě jsi nekonečně krásný.“
Dech mu uvízl v hrdle. Jemně ji ze sebe odstrčil. Rychle 

vstal  z  postele  a  chvíli  nato  se  v  koupelně  rozsvítilo 
tlumené světlo. Uslyšela téct vodu.
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Mohla tušit, že to dlouho nevydrží. Přesto jí z té ztráty a 
náhlé prázdnoty bylo do pláče.

Nahmatala svoje oblečení, a když ho našla, oblékla se.
Když vyšel z koupelny, měla namířeno ke dveřím.
„Kam jdeš?“ udeřil na ni.
„Do práce. Nevím, kolik je hodin, ale obvykle chodím 

do redakce na devátou a mám pocit, že jsem se tak jako tak 
opozdila.“

Skoro nic neviděla, ale konečně našla dveře.
„Nechci, abys odešla.“ Wrath se ocitl u ní. Jeho hlas ji 

vyděsil.
„Mám taky své povinnosti. Musím je splnit.“
„Tvoje místo je tady.“
„Ne. Není.“
Zatápala  rukama po západkách, ale  nepodařilo se jí  je 

odsunout, ani když za ně vzala vší silou.
„Pustíš mě laskavě?“ zahučela.
„Beth.“  Vzal  ji  za  ruce,  aby se  přestala  dobývat  ven. 

Svíce se rozhořely, jako by chtěl, aby mu viděla do tváře. 
„Mrzí mě, že… že se mnou není snadné vyjít.“

Vyprostila  se mu.  „Neměla  jsem v úmyslu ti  způsobit 
rozpaky. Jen jsem chtěla, abys věděl, co k tobě cítím. Nic 
víc.“

„Nemůžu  uvěřit  tomu,  že  se  ti  neošklivím.“  Beth 
nevěřícně  rozšířila  oči.  „Proboha,  proč  by  ses  mi  měl 
ošklivit?“

„Protože víš, co se stalo.“
„S tvými rodiči?“ Užasle pootevřela  ústa.  „Jestli  tomu 

dobře rozumím, tak si myslíš,  že tebou pohrdám, protože 
ses  musel  dívat,  jak  ta  cháska  vraždí  tvého  otce  a  tvou 
matku?“

„A že jsem nehnul prstem na jejich obranu,“ odsekl.
„Vždyť jsi byl zamčený.“
„Byl jsem zbabělec.“

293



„Nebyl!“ Vztekat  se  na  něj  nejspíš  není  fér,  ale  proč 
nedokáže posoudit minulost objektivně? „Jak můžeš tvrdit 
–“

„Přestal  jsem  křičet!“  Jeho  pronikavý  hlas  se  ostře 
odrážel od stěn. „Cože?“ zašeptala.

„Přestal  jsem  křičet.  Když  povraždili  mé  rodiče  i 
služebnictvo,  přestal  jsem  křičet.  Prohledali  všechny 
místnosti.  Hledali  mě.  A já zůstal  zticha.  Přitiskl  jsem si 
dlaň na pusu. Modlil jsem se, aby mě nenašli.“

„To je přece normální,“ namítla. „Chtěl jsi žít.“
„Ne,“ vyštěkl. „Bál jsem se zemřít.“
Zatoužila se ho dotknout, ale věděla, že by ucukl.
„Wrathe,  copak  to  nechápeš?  Měl  ses  stát  obětí 

bezduchých stejně jako oni. Jediné, čemu vděčíš za to, že jsi 
tady,  je  láska.  Tvůj  otec  tě  tolik  miloval,  že  tě  chtěl 
zachránit. A mlčel jsi, protože jsi chtěl zůstat naživu. Za to 
se přece nemusíš stydět.“

„Byl jsem zbabělý.“
„Plácáš  nesmysly!  Zmasakrovali  ti  rodiče  přímo  před 

očima!“ Roztrpčení podbarvilo její hlas příkrou naléhavostí. 
Zavrtěla  hlavou.  „Říkám  ti,  že  musíš  přehodnotit,  co  se 
tenkrát  stalo.  Dopustil  jsi,  aby  tě  ten  otřesný  zážitek 
poznamenal,  ale  to  ti  nikdo  nemůže  vyčítat.  Jenomže  to 
posuzuješ z úplně špatného hlediska. Zvráceně. Pro jednou 
zapomeň na tu svoji zatracenou válečnickou čest a přestaň s 
tvrdou sebekritikou.“

Ticho.
Do háje. Teď jsem to úplně podělala. On se mi svěří, a já 

mu to ještě omlátím o hlavu –
„Wrathe, promiň. Neměla jsem –“
Přerušil ji. Hlas i výraz v jeho obličeji studily jako led.
„Ještě nikdo se mnou nemluvil tak jako ty.“
Tak to je konec…
„Omlouvám  se.  Nechala  jsem  se  strhnout.  Jenom 

nechápu –“
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Wrath  ji  přitáhl  k  sobě,  sevřel  v  náruči  a  přitom zase 
říkal něco v tom zvláštním jazyku. Když ji pustil, ukončil 
samomluvu něčím, co znělo jako leelan.

„To je po upírsku mrcha?“ zeptala se.
„Ne,  nic  takového.“  Políbil  ji.  „Řekněme,  že  si  tě 

hluboce vážím. I když nemůžu souhlasit s tvým názorem na 
minulost.“

Položila  mu  ruku  na  krk  a  lehce  mu  zatřásla  hlavou. 
„Nicméně budeš muset  vzít  na vědomí fakt,  že  to,  co se 
stalo, nijak neovlivní, jak o tobě smýšlím. Tvých rodičů i 
tebe je mi moc líto a mrzí mě, že jsi musel protrpět takovou 
hrůzu.“

Další ticho.
„Wrathe? Budeš po mně opakovat:  ‚Ano,  Beth,  chápu 

tvůj postoj a věřím, že tvé city vůči mně jsou upřímné.‘“ 
Znovu mu zatřásla hlavou. „Řekneme to společně.“ Další 
odmlka. „Hned. Teď. Bezodkladně.“

„Ano,“ procedil skrz zuby.
To snad není pravda,  pomyslela si napůl pobaveně. Je 

paličatý jako malý kluk.
„Co ano?“
„Ano, Beth.“
„‚Věřím,  že tvé city  vůči  mně jsou upřímné.‘  No tak. 

Řekni to.“
Neochotně a s pauzami se probrumlal celou větou.
„A je to.“
„Víš, že umíš být drsná?“
„To není na škodu, jestli s tebou mám zůstat.“
Znenadání  uchopil  její  obličej  do  dlaní.  „Chci  to,“ 

prohlásil dychtivě.
„Co?“
„Abys se mnou zůstala.“
Zatajila  dech.  V hrudi  jí  začal  nesměle  klíčit  zárodek 

naděje. „Opravdu?“
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Zavřel oči a potřásl hlavou. „Já vím, že je to pitomost. 
Holé šílenství. A je to nebezpečné.“

„Takže to vlastně skvěle zapadá do tvého každodenního 
rozvrhu.“

Zasmál se a upřeně se na ni zadíval. „Jo. Skvěle.“
Ty jeho oči mi zlomí srdce, napadlo ji. Je v nich tolik 

něhy…
„Beth, chci, abys mi byla nablízku, ale musíš pochopit, 

že se z tebe stane snadný cíl. A já nevím, jak ti poskytnout 
dostatečnou ochranu. Nevím, jak mám –“

„Něco  už  vymyslíme,“  přerušila  ho.  „Zvládneme  to. 
Uvidíš.“

Políbil ji. Dlouze. Pomalu. S dojemnou starostlivostí.
„Zůstaneš?“
„Ne. Musím jít do práce.“
„Nechci, abys někam chodila.“ Vzal její bradu do dlaně. 

„Příčí  se mi,  že na tebe nemůžu přes den dohlížet.  Jsem 
úplně bezmocný.“

Nicméně zámky povolily a dveře se otevřely.
„Jak to děláš?“ žasla.
„Budeš zpátky před setměním.“ Nežádal ji. Přikazoval.
„Vrátím se po západu slunce.“
Zabručel.
„Slibuju,  že  zavolám,  kdyby  se  dělo  něco  divného.“ 

Protočila  panenky.  Tenhle  výraz bude muset  přehodnotit. 
„Ještě divnějšího.“

„Nelíbí se mi to. Ani trochu.“
„Budu  opatrná.“  Políbila  ho  a  začala  stoupat  po 

schodech.  Cítila  na  sobě  jeho  pohled  i  ve  chvíli,  kdy 
odhrnula plátno obrazu a vstoupila do přijímacího pokoje.
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Kapitola třicátá druhá

eth se nejdřív zastavila doma, aby nalomila Drápa. Do 
kanceláře  dorazila  krátce  po  poledni.  Výjimečně 

nešilhala hladem a pracovala i přes přestávku na oběd. Ne 
že  by  vyloženě  pracovala.  Nedokázala  se  soustředit  a  v 
podstatě jen přerovnávala stohy papírů na stole.

B

V  průběhu  dne  jí  Butch  zanechal  dva  vzkazy,  aby 
opakovaně potvrzoval dnešní schůzku v jejím bytě kolem 
osmé.

Ve čtyři odpoledne se rozhodla rande zrušit.
Nic dobrého by z toho stejně nevzešlo. Za žádnou cenu 

nehodlá udat Wratha policii, a pokud spoléhá na to, že s ní 
Drsňák  bude  jednat  v  rukavičkách,  proto,  že  pro  ni  má 
slabost a rozhovor bude probíhat u ní doma, lže jen sama 
sobě.

Přesto nemá v úmyslu  strčit  hlavu do písku.  Ví,  že ji 
předvolají k výslechu. Byl by zázrak, kdyby to neudělali. 
Dokud je Wrath podezřelý, sedí na bedničce s dynamitem. 
Musí si sehnat šikovného právníka a čekat, až po ní zatouží 
na stanici.

Když se vracela  od kopírky,  vrhla pohled oknem ven. 
Obloha v pozdním odpoledni byla zatažená a ve vzduchu 
ztěžklém dusnem visel příslib bouře. Musela však odvrátit 
zrak.  Bolest  v  očích  nepolevila,  ani  když  několikrát 
zamrkala, aby zvlhčila sliznici.

Posadila se za stůl,  ze zásuvky vyndala dva aspiriny a 
zatelefonovala na stanici Butchovi. Když jí Ricky sdělil, že 
Drsňák má podmínečný vyhazov, požádala, aby ji přepojil 
na Josého.
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Ohlásil se po prvním zazvonění.
„Kdy byl Butch zbavený funkce?“ zeptala se.
„Včera odpoledne.“
„Dostane vyhazov?“
„Neoficiálně? Pravděpodobně ano.“
Takže Butch k ní dneska nakonec nepřijde.
„Kde jsi, Beth?“ zajímal se José.
„V práci.“
„Nelžeš?“ Znělo to spíše smutně než provokativně.
„Ověř si identifikaci volajícího.“
José dlouze vydechl. „Musím tě předvolat.“
„Já vím. Dáš mi čas na to, abych si sehnala právníka?“
„Myslíš, že ho budeš potřebovat?“
„Jo.“
José zaklel.  „Něco ti  poradím.  Toho chlapa se honem 

zbav.“
„Zavolám ti později.“
„Včera v noci našli další zavražděnou prostitutku. Byl to 

stejný styl.“
Ta zpráva ji trochu zaskočila. Nemohla odpovědně říct, 

co Wrath při svých nočních toulkách provádí, ale co by mu 
byla platná mrtvá prostitutka?

Přesněji dvě mrtvé prostitutky.
Přesto se jí sevřelo srdce úzkostí.
I  když  si  za nic  na světě  neumí  představit,  jak Wrath 

podřezává  krk  nějaké  bezbranné  chuděře  a  pak  ji  nechá 
vykrvácet na smetišti. Je zabiják, ale není vrah. A ačkoli se 
pohybuje mimo zákon, vsadila by se, že nepřipraví o život 
někoho, kdo pro něj nepředstavuje žádné nebezpečí. Už s 
ohledem na to, co potkalo jeho rodiče.

„Koukni,  Beth,“  spustil  José.  „Nejspíš  ti  nemusím 
připomínat,  že  situace  je  vážná.  Ten chlap  je  náš  hlavní 
podezřelý a hrozí mu obvinění ze tří vražd. A pokud jde o 
tebe, můžeme ti přišít maření výkonu spravedlnosti, což je 
poměrně závažná věc.“
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„Včera v noci nikoho nezavraždil.“ Sevřel se jí žaludek.
„Takže přiznáváš, že víš, kde je?“
„Už musím končit, José.“
„Beth,  proboha  tě  prosím,  přestaň  ho  krýt.  Je 

nebezpečnej –“
„Ty dvě ženy nezabil.“
„To tvrdíš ty.“
„Jsi prima kamarád, José.“
„Zatraceně,“  ulevil  si  a  připojil  několik  slov  ve 

španělštině. „S tím právníkem si pospěš, Beth.“
Položila sluchátko, popadla kabelku a vypnula počítač. 

Nestála o to, aby za ní José přišel do redakce a odvedl ji v 
poutech. Musí se stavit doma, zabalit základní oblečení a co 
možná nejrychleji odejít za Wrathem.

Třeba  by  mohli  prásknout  do  bot  spolu.  Je  to  jejich 
jediná možnost. Protože dříve nebo později jim caldwellská 
policie začne šlapat na paty.

Když vyšla na Obchodní třídu, měla pocit, že má břicho 
plné kamení. Odpolední žár z ní vysával sílu. V okamžiku, 
kdy vešla  do  bytu,  nalila  do  sklenice  ledovou  vodu,  ale 
když se napila, útrobami jí projela prudká křeč. Nejspíš má 
nějakou střevní virózu. Vzala si dvě pastilky na trávení a 
vzpomněla si na Rhagea. Třeba se od něho nakazila.

Bolest očí neustále sílila.
Třebaže  věděla,  že  by  měla  začít  balit,  svlékla  se  a 

natáhla si tričko a krátké kalhoty a posadila se na složený 
futon. Chtěla si jen chvilku odpočinout, ale jakmile si sedla, 
měla pocit, že se už nedokáže zvednout.

Jak  se  jí  zatemňoval  mozek,  nejasně  si  vybavila 
Wrathovo  zranění.  Neprozradil  jí,  jak  k  němu přišel.  Co 
když tu prostitutku přece jen napadl a ona se mu bránila?

Přitiskla si prsty na spánky. Zvedl se jí žaludek a ucítila 
v hrdle hořkou chuť žluči. Zajiskřilo se jí před očima.

Kdepak, tohle není viróza. Je to migréna jako hrom.
* * *
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Wrath vytáčel už podruhé stejné číslo.
Tohrment podle všeho používá identifikaci volajícího a 

jeho telefonáty schválně ignoruje.
Sakra práce… K smrti  nerad se omlouvá,  ale tohle už 

chce mít za sebou. Protože to bude zatraceně nepříjemné.
Odnesl  si  mobil  do  postele  a  opřel  se  o  čelní  pelest. 

Zatoužil zavolat Beth. Jen tak, aby slyšel její hlas.
A  to  se  domníval,  že  se  po  její  proměně  pěkně  po 

anglicku vypaří. Teď bez ní nemůže vydržet ani pár hodin.
Vztah s Beth se mu jaksi vymkl z rukou. Nechtělo se mu 

věřit, co z něho vypadlo během jejich nedávného milování. 
A pak tomu afektovanému chvalozpěvu nasadil korunu tím, 
že než odešla, nazval ji svou leelan.

Nemá  smysl  si  cokoli  nalhávat.  Vypadá  to,  že  se 
zamiloval.

A jako by to  samo o  sobě  nebylo  dost  šokující,  jeho 
milenkou je žena se smíšenou krví. A nadto Dariova dcera.

Ale  copak  jí  mohl  odolat?  Je  mimořádně  silná  a  její 
neochvějná vůle se může směle měřit s jeho. Vzpomněl si, 
jak mu odporovala a dohadovala se s ním o jeho minulosti. 
Něco takového by si trouflo jen pár jedinců. Věděl, po kom 
zdědila odvahu. Její otec by pravděpodobně smýšlel stejně.

Když  mu  zazvonil  telefon,  rychle  odklopil  kryt. 
„Slyším.“

„Máme  problém.“  Byl  to  Vishous.  „Právě  jsem  četl 
noviny.  Našli  další  mrtvou  prostitutku.  Zase  v  postranní 
ulici. Vykrvácela.“

„No a?“
„Napíchl  jsem  se  do  databáze  koronera.  V  obou 

případech měly na hrdle stopy po zubech.“
„Do háje. Zsadist.“
„Taky mě to napadlo. Věčně mu říkám, aby si dal pohov. 

Musíš s ním promluvit.“
„Dneska v noci. Vyřiď ostatním, ať jsou tady dřív než 

on. Postavím ho do latě přede všemi.“
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„Dobrý nápad. Aspoň tě bude mít kdo odtrhnout, až mu 
půjdeš po krku.“

„Víš, kde je Tohr? Nemůžu se mu dovolat.“
„Nemám ponětí, ale jestli chceš, můžu se cestou stavit u 

něho doma.“
„Zajdi  za  ním.  Dneska  ho  tady  potřebuju.“  Wrath 

zavěsil.
Zatraceně. Někdo by měl Zsadistovi zatnout tipec.
Nebo vrazit kudlu do srdce.

Butch  pomalu  zajel  k  chodníku  a  zastavil.  Nedoufal,  že 
Beth  zastihne  doma,  ale  přesto  vyběhl  schůdky  před 
vchodem a stiskl bzučák domácího telefonu. Neozvala se.

Jako by to nečekal.
Obešel nájemní dům a zamířil na zadní dvorek. Bylo po 

setmění, a když uviděl, že se u ní v bytě nesvítí, přestal si 
dělat naděje. Přiložil si ruce ze strany k obličeji a přiblížil 
oči k proskleným posuvným dveřím.

„Beth! Panebože! Doprdele, Beth!“
Ležela na podlaze tváří k zemi, jednu paži nataženou k 

telefonu mimo svůj dosah. Měla roztažené nohy, jako by se 
svíjela bolestí.

„Ne!“ Zabušil pěstí na sklo.
Nepatrně se pohnula, jako by ho slyšela.
Přiskočil  k  oknu,  sundal  si  botu  a  vsunul  ruku až  do 

špičky. Vší silou udeřil do skla; prasklo a rozsypalo se. Jak 
sáhl dovnitř, aby odsunul zástrčku, pořezal se, ale bylo mu 
jedno, jestli při tom přijde o ruku. Vpadl dovnitř, a jak se 
bezhlavě vrhl dopředu, převrhl stůl.

„Beth! Slyšíš mě?“
Otevřela  ústa.  Snažila  se  něco  říct,  ale  nevyšla  z  ní 

jediná hláska.
Rozhlížel se, jestli někde nespatří krev, a když žádnou 

neviděl, honem Beth převrátil na záda. Je bledá jako stěna, 
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zpocená a napůl v bezvědomí. Když otevřela oči, všiml si, 
že má nepřirozeně rozšířené panenky.

Roztáhl jí paže a zapátral po vpichu po jehle. Kůže byla 
neporušená,  ale  nehodlal  ztrácet  čas  zouváním  bot  a 
prohlížením mezer mezi prsty u nohou.

Odklopil kryt telefonu a zavolal pohotovost.
Když  se  ohlásil  dispečink,  nepozdravil,  ani  se 

nepředstavil. „Mám tady případ předávkování drogami.“
Beth  s  námahou  zvedla  ruku  a  začala  vrtět  hlavou. 

Pokusila se mu telefon vyrazit.
„Zlato, lež klidně. Postarám se o tebe –“
Přerušil ho hlas operátorky. „Haló? Jste tam?“
„Odvez mě k Wrathovi,“ zaúpěla Beth.
„Leda hovno.“
„Prosím?“ ohradila se operátorka. „Můžete mi říct, co se 

děje?“
„Předávkování drogami. Myslím, že heroinem. Panenky 

jsou rozšířené a nereagují. Zatím nezvracela –“
„Wrath… Musím… se dostat… k Wrathovi.“
„– ale chvílemi se probírá z bezvědomí –“
Vtom se Beth vztyčila z podlahy a vytrhla mu mobil z 

ruky. „Zemřu… jestli…“
„Blbost!“ okřikl ji.
Oběma rukama ho drapla vpředu za košili. Třásla se jako 

v zimnici, tričko promáčené potem. „Já ho potřebuju.“
Butch se jí zadíval do očí.
Zmýlil se. Fatálně. Nejedná se o předávkování. To jsou 

abstinenční příznaky.
Zavrtěl hlavou. „Na to zapomeň, zlato.“
„Prosím. Já ho potřebuju. Bez něho nepřežiju.“ Z ničeho 

nic  se  schoulila  do  klubíčka,  jako  by  se  bránila  náporu 
nesnesitelné bolesti. Telefon jí vypadl z ruky a sklouzl po 
linoleu. „Butchi… prosím.“

Do prdele.  Je  na  tom vážně  zle.  Jako  by  mlela  z  po 
sledního.
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Kdyby ji odvezl na pohotovost,  mohla by zemřít  dřív, 
než  vůbec  přijdou  na  řadu.  A  metadon,  který  by  jí 
nepochybně  podali,  detoxikuje  heroin  a  pomáhá  při 
odvykání, ale nezabrání narkomanovi ve volném pádu.

Do prdele.
„Pomoz mi.“
„Hajzl jeden,“ vybuchl Butch. „Kde bydlí?“
„Wallaceova…“
„Třída?“
Přikývla.
Butch si další úvahy zakázal. Zvedl ji do náručí a odnesl 

ji přes dvorek do auta.
Nemohl se dočkat, až toho prevíta zabásne.

Wrath založil paže na prsou a opřel se o stěnu obývacího 
pokoje. Bratři stáli v kruhu okolo něj a čekali, až promluví.

Mezi přítomnými byl i Tohr, ale v okamžiku, kdy vešel 
do dveří s Vishousem, se odmítl podívat Wrathovi do očí.

Jak je libo,  pomyslel si Wrath. Vyřídíme to tady, přede 
všemi.

„Bratři, na pořadu jednání jsou dva body.“ Upřel pohled 
na  Tohra.  „Jednoho  z  vás  jsem  hluboce  urazil.  Proto 
nabízím Tohrovi rythus.“

Tohr zpozorněl. Také ostatní se tvářili překvapeně.
Jeho  rozhodnutí  nemělo  obdoby  a  Wrath  to  věděl. 

Rythus  je  v  podstatě  „pokutový  kop“  a  ten,  komu  je 
nabídnut, může zvolit zbraň. Pěst, nůž, pistoli, řetěz. Je to 
rituální očištění cti, jak poškozeného, tak provinilce.

Šok však nevyvolala samotná nabídka.  Pro bratry není 
tenhle obřad ničím výjimečným. Vzhledem k útočné nátuře 
se  už  každému  stalo,  že  toho  či  onoho  válečníka  hrubě 
urazil.

Ale ještě nikdy se nestalo, že by Wrath za některý svůj 
prohřešek  nabídl  někomu  rythus.  Protože  v  souladu  se 

303



zákony upírů může být každý, kdo vztáhne ruku na krále 
nebo proti němu tasí zbraň, odsouzený k smrti.

„Proto  mě  vyslechni  teď  a  tady,  před  svědky,“ 
pokračoval  nahlas  a  zřetelně.  „Zprošťuji  tě  viny  i  trestu. 
Přijímáš?“

Tohr  sklopil  hlavu.  Vsunul  ruce  do  kapes  kožených 
kalhot a zvolna zavrtěl hlavou. „Nemůžu na tebe zaútočit, 
můj pane.“

„A ani mi nemůžeš odpustit, co?“
„To nevím.“
„Nemám ti  to  za  zlé.“  V duchu však litoval,  že  Tohr 

rythus nepřijal. „Svou nabídku ti zopakuji jindy.“
„A já zase odmítnu.“
„Budiž.“ Wrath zabodl nesouhlasný pohled do Zsadista. 

„A teď k tvým zpropadeným sexuálním praktikám.“
Zsadist,  který  stál  za  svým  dvojčetem,  postoupil 

dopředu. „Ten, kdo sbalil Dariovu dceru, jsi ty, ne já. Tak v 
čem je problém?“

Několik bratrů polohlasně zaklelo.
Wrath vycenil zuby.
„Budu se tvářit, že jsem nic neslyšel, Z. Ale jen proto, že 

vím,  jaké  potěšení  ti  působí  výprask,  a  já  nemám  chuť 
udělat ti radost.“ Napřímil se pro případ, že by po něm bratr 
skočil. „Chci, abys s děvkama zacházel trochu ohleduplně. 
Anebo po sobě aspoň zametl stopy.“

„O čem to mluvíš?“
„Nestojíme o zbytečný rozruch.“
Zsadist se ohlédl na Phuryho, který řekl: „Poldové našli 

jejich těla.“
„Co to meleš?“
Wrath  potřásl  hlavou.  „Prokristapána,  Z.  Myslíš,  že 

policajti  nechají  plavat  dvě  ženský,  který  ve  vší  tichosti 
vykrvácely v nějaký zastrčený uličce?“
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Zsadist přistoupil k Wrathovi tak blízko, až se oba ocitli 
téměř tělo na tělo.  „Nemám kurva ponětí,  o čem mluvíš. 
Očichej si mě. Mluvím pravdu.“

Wrath  se  zhluboka  nadechl.  Zachytil  pach  hněvu. 
Podráždil  mu čichové buňky tak ostře,  jako by dostal  do 
nosu přímý zásah z  citrusového osvěžovače  vzduchu.  Po 
úzkosti nebo emocionální lsti ani stopa.

Potíž je v tom, že Z je nejen hrdlořez s černou duší, ale 
taky protřelý lhář.

„Naneštěstí tě znám jako svý boty,“ podotkl Wrath tiše. 
„Nevěřím ti jediný slovo.“

Z se chystal zavrčet, ale Phury k němu přiskočil, ovinul 
mu svalnatou paži kolem krku a odtáhl ho pryč.

„Mírni se, Z,“ domlouval mu.
Zsadist  popadl  bratra  za  zápěstí  a  s  trhnutím  se  mu 

vyprostil. V očích mu doutnala nenávist. „Jednoho dne, můj 
pane, se přestanu –“

Přerušil ho hlasitý rámus, který připomínal dělové rány.
Někdo mlátil jako o život do vchodových dveří.
Bratři vyběhli z přijímacího pokoje a společně se vřítili 

do  vstupní  haly.  Jejich  těžké  kroky  provázely  zvuky 
tasených nožů a cvakání spouští.

Wrath se podíval do obrazovky videokamery připevněné 
na stěně.

Když uviděl v náruči toho policisty Beth, dech mu uvízl 
v  hrdle.  Trhnutím otevřel  vstupní  dveře  dokořán,  a  když 
muž vběhl dovnitř, vzal mu její tělo z rukou.

A je to tady, pomyslel si. Zahájila proměnu.
Policajt se třásl vztekem, když si od něho Beth přebíral. 

„Ty zasranej hajzle! Jaks jí to mohl udělat?“
Wrath se neobtěžoval odpovědět. Přitiskl si Beth na prsa 

a rázně prošel hloučkem bratrů. Cítil  jejich úžas, ale v tu 
chvíli neměl kdy jim cokoli vysvětlovat.

„Toho člověka se nedotýkejte. Vyřídím ho sám,“ štěkl. 
„A neodejde odtud dřív, než se vrátím.“
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Vběhl do přijímacího pokoje. Odsunul plátno obrazu a 
pádil po schodech tak rychle, jak to jen šlo.

Teď je jejich jediným nepřítelem čas.

Butch  se díval,  jak  drogový překupník  odchází  s  Beth  v 
náruči.  Jak  spěchal,  hlava  jí  poskakovala  jako  hadrové 
panence a černé vlasy za ní vlály jako hedvábný prapor.

V  první  chvíli  zůstal  jako  vrostlý  do  země.  Nevěděl, 
jestli má řvát vzteky nebo brečet zoufalstvím.

Další zmařený lidský život. Ale proč zrovna ona!
Pak uslyšel, jak se za jeho zády zavřely dveře a cvakl 

zámek.  A  uvědomil  si,  že  je  obklopený  pěti 
nejzlověstnějšími a nejobrovitějšími chlapy, jaké kdy viděl.

Na rameno mu dopadla pracka jednoho z nich. Jako by 
ho praštil perlíkem. „Co kdyby ses zdržel na večeři?“

Butch vzhlédl. Maník měl na hlavě baseballovou čapku a 
na tváři nějaké klikyháky – že by tetování?

„Co kdyby ses zdržel  jako večeře!“ přidal se další. Ten 
pro změnu vypadal jako manekýn.

Hněv se přihlásil  v plné síle,  nabil mu svaly energií  a 
napřímil páteř.

Furiantsky si povytáhl kalhoty.
Tak  mládenci  se  chtějí  bavit,  pomyslel  si.  Bezva.  

Začneme promenádou s kvapíkem.
Aby dal najevo, že má pro strach uděláno, postupně se 

všem  zpříma  zadíval  do  očí.  Nejprve  těm  dvěma,  co 
promluvili.  Pak poměrně  normálnímu chlápkovi,  který se 
držel zpátky. Dalšímu s pozoruhodnou kšticí, za kterou by 
nejedna žena zaplatila v nóbl kadeřnictví majlant.

I poslednímu z velké pětky.
Upřeně  hleděl  do  jeho  zjizvené  tváře.  Černé  oči  mu 

pohled opětovaly.
Tak tenhle, napadlo ho, je jedinej, na koho si musím dát  

bacha.
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Schválně  trhl  ramenem,  aby  setřásl  ruku,  a  o  krok 
ustoupil.

„Něco mi prozraďte, hoši,“ spustil lenivým tónem. „Ty 
kožený hadry máte proto, abyste se navzájem rajcovali? To 
tady provozujete bukvicovej grupáč?“

Butch narazil  zády na dveře tak prudce, až mu o sebe 
zacvakaly stoličky.

Manekýn přiblížil  obličej  k jeho tak blízko, že se oba 
málem dotýkali nosy. „Být tebou, dám si pozor na jazyk.“

„Proč bych to dělal, brácho? Ty to obstaráš za mě. Chceš 
mi dát francouzáka?“

Hezounovi se vydralo z hrdla zavrčení,  jaké by Butch 
čekal spíš od šelmy.

„Fajn. To stačí.“ Přistoupil k nim chlapík, který se zdál 
nejnormálnější. „Klídek, Rhagei. No tak, vykašli se na to.“

Trvalo zhruba minutu, než ho manekýn pustil.
„Tak  se  mi  to  líbí.  Žádná  křeč,“  zamumlal  Normál  a 

poplácal  svého  kámoše  po  rameni.  Pak  se  zadíval  na 
Butche. „Buď tak laskav a sklapni.“

Butch  pokrčil  rameny.  „Tuhle  blonďák  se  nemohl 
dočkat,  až  si  na  mě  bude  moct  sáhnout.  Já  jsem v  tom 
nevinně.“

Manekýn se na něj znovu vrhl a Normál jen obrátil oči v 
sloup. Tentokrát parťáka nezadržel.

Pěst, která Butchovi přistála na čelisti, mu hodila hlavu 
stranou. Palčivá bolest v něm probudila zuřivost. Strach o 
Beth,  potlačovaná  nenávist  vůči  těmhle  prevítům  a 
roztrpčení  z  práce,  to  všechno se spojilo  v  mocný  hnací 
motor. Vrhl se na vazouna a strhl ho s sebou na zem.

Blonďáka  to  očividně  překvapilo,  jako  by  od  něho 
nečekal rychlost ani sílu, a Butch jeho zaváhání využil. Na 
oplátku ho praštil do úst a pak ho chytil pod krkem.

Vteřinu nato ležel Butch na zádech a onen mládenec mu 
seděl obkročmo na prsou.
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Popadl Butchův obličej do jedné ruky a sevřel ho, jako 
by  z  něho  chtěl  vymáčknout  původní  podobu.  Butch  se 
stěží dokázal nadechnout, a tak jen krátce a mělce lapal po 
dechu.

„Možná se poohlídnu po tvojí starý,“ prohlásil maník, „a 
párkrát ji vojedu. Co ty na to?“

„Žádnou nemám.“
„Tak si to rozdám s tvojí holkou.“
Butch vtáhl trochu vzduchu do plic. „Nemám holku.“
„Když tě nechtěj kočky, proč myslíš, že po tobě vyjedu 

já?“
„Jen jsem tě chtěl pořádně nasrat.“
Blonďákovy hypnotické, žhnoucí modré oči se zúžily.
Musí mít kontaktní čočky, napadlo Butche. Takový oči 

neexistujou.
„A proč, pěkně prosím?“ zajímal se Blonďák.
„Kdybych  zaútočil  jako první,“  –  Butch  vtáhl  do  plic 

další dávku vzduchu – „tvoji kámoši by nám rvačku zatrhli. 
Zabili  by  mě  dřív,  než  bych  ti  stačil  uštědřit  pořádnou 
nakládačku.“

Blonďák  trochu  povolil  sevření  a  se  smíchem  obral 
Butche o náprsní tašku, klíče i mobilní telefon.

„Něco vám povím, chlapci. Tenhle neskutečnej pablb se 
mi docela líbí,“ protahoval.

Někdo si odkašlal. Znělo to zdvořile.
Blonďák vyskočil na nohy. Butch se překulil na bok a 

namáhavě oddychoval. Když vzhlédl, byl přesvědčený, že 
má halucinace.

Ve  vstupní  hale  se  zjevil  drobný  stařík  v  livreji 
komorníka. V ruce třímal stříbrný podnos. „Omlouvám se, 
pánové. Za patnáct minut se podává večeře.“

„Hele,  to  jsou  ty  špenátový  palačinky,  po  kterých  se 
můžu utlouct?“ zajímal se Blonďák a vrhl se k podnosu.

„Ano, pane.“
„Hmmm… Jsou ještě teplý…“
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V příštím  okamžiku  se  všichni  shlukli  kolem sluhy a 
brali si, co jim nabízel. Včetně koktejlových ubrousků. Jako 
by nechtěli, aby jim něco spadlo na zem.

Co je to kurva za komedii?
„Smím vás požádat o laskavost?“ otázal se komorník.
Normál dychtivě přikývl. „Když přineseš nášup, na tvý 

přání zmasakrujeme kohokoli.“
Omyl. Ten mládenec není normální. Jen se tak tváří.
Sluha se usmál,  jako by ho to  dojalo.  „Pokud máte  v 

úmyslu toho člověka zlikvidovat,  byli  byste  tak laskaví a 
provedli to vzadu na zahradě?“

„S radostí.“ Normál si nacpal do pusy další palačinku. 
„Sakra, Rhagei, měls pravdu. Jsou vynikající.“
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Kapitola třicátá třetí

Wrath si začínal zoufat. Nedařilo se mu Beth vzkřísit.
Pokožku měla na dotek stále chladnější.

Znovu jí zatřásl. „Beth! Beth! Slyšíš mě?“
Zacukala  rukama,  on  se  však  obával,  že  to  jsou  jen 

mimovolné  křeče.  Přiblížil  ucho  k  jejím  ústům.  Ještě 
dýchala, ale přestávky mezi výdechy byly zlověstně dlouhé. 
A nádechy zlověstně slabé.

„Sakra!“ Vykasal si rukáv a chystal se naříznout špičáky 
zápěstí, když si uvědomil, že ji bude chtít svírat v náručí, až 
bude schopna pít.

Pokud bude schopna pít.
Odepnul  si  pouzdro  na  zbraně,  vytáhl  z  něho  dýku  a 

svlékl si košili. Chvíli mu trvalo, než si nahmatal krkavici. 
Pak  přiložil  k  pokožce  hrot  dlouhého  nože  a  řízl  se. 
Okamžitě vytryskla krev.

Namočil v ní špičku ukazováku a vsunul jí ho mezi rty. 
Ale  ani  když  ho  vpravil  hlouběji  do  úst,  její  jazyk 
nezareagoval.

„Beth,“ zašeptal. „Vrať se ke mně.“
Pokus několikrát zopakoval.
„Proboha,  neumírej!“  Světla  svíček  se  zatřepetala. 

„Miluju tě! Nevzdávej to! Sakra, nevzdávej to!“
To  už  jí  začínala  modrat  pokožka.  I  on  tu  neblahou 

změnu postřehl.
Z úst se mu horečně řinuly dávné modlitby v prastarém 

jazyce. Byl přesvědčený, že je dávno zapomněl.
Beth se nehýbala. Ležela klidně, odevzdaně.
Obestřel ji Stín.

310



Wrath hněvivě vykřikl. Uchopil ji za ramena a zatřásl s 
ní tak silně, až se jí zašmodrchaly kadeře vlasů. „Beth! Já ti 
to nedovolím! Jestli tě ztratím, půjdu za tebou.“

Z hrdla se mu vydral sten. Přitiskl si její chladnoucí tělo 
na prsa. V návalu beznaděje se s ním začal kolébat dopředu 
a dozadu, nevidomé oči upřené na černou stěnu před sebou.

Marissa  věnovala  oblečení  nebývalou  pozornost, 
rozhodnutá  dostavit  se  k  prvnímu  jídlu  té  noci  co 
nejelegantnější.  Po  zevrubné  prohlídce  šatníku  zvolila 
dlouhé  šaty  ze  smetanově  bílého  sifonu.  Vybrala  si  je  z 
loňské  letní  Givenchyho  kolekce,  ale  ještě  je  neměla  na 
sobě. Živůtek byl těsnější a odhaloval víc, než by si přála, 
ale díky zvýšenému pasu působil celek zdrženlivě.

Důkladně  si  vykartáčovala  vlasy  a  nechala  je  volně 
splývat přes ramena až na boky.

Při pohledu do zrcadla si vzpomněla na Wratha. Kdysi 
se letmo zmínil, jak jsou hebké, a ona si je nechala narůst v 
domnění, že čím budou delší, tím víc se mu budou líbit. A 
tím víc se mu zalíbí i ona.

Možná  by  si  tu  blonďatou  záplavu  vln  měla  nechat 
ostříhat. Často jí jsou na obtíž a péče o ně vyžaduje spoustu 
času.

Vzpomínka  v  ní  opět  rozdmýchala  vztek,  který 
probublával jen pod povrchem.

V  příští  vteřině  se  definitivně  rozhodla.  Už  v  sobě 
nebude nic dusit. S tím je konec. Je čas dát volný průchod 
emocím.

Ale  vzápětí  si  vybavila  Wrathovu vysokou,  mohutnou 
postavu.  Drsnou,  nepřístupnou  tvář.  Jeho  výhružné 
vzezření. Dokáže se mu vůbec postavit tváří v tvář?

Ale to nezjistí, dokud se o to nepokusí. A rozhodně ne 
připustí, aby se vrhl vstříc nové budoucnosti, ať je jakákoli, 
aniž by mu řekla pěkně od plic, co si o něm myslí.
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Podívala  se  na  stojací  hodiny  od  Tiffanyho.  Jestli 
nepřijde na večeři a pak nevypomůže na klinice, jak slíbila, 
zmocní se Haverse podezření. Raději návštěvu u Wratha o 
pár hodin odloží. Cítila, že je v Dariově domě. Vypraví se 
tam za ním.

A až se ten náfuka vrátí z noční akce, už tam na něj bude 
čekat.

Trpělivost přináší růže.

„Děkuju, že jste souhlasil se schůzkou, senseji.“
„Billy, jak se ti vede?“ Pan X odložil jídelní lístek, který 

bez zájmu pročítal. „Tvůj telefonát mě trochu vyděsil. A ani 
ses neukázal na tréninku.“

Když  se  Riddle  usadil  v  boxu,  pan  X  si  ho  pozorně 
prohlédl. Oči sice neztratily obvyklou jiskru, ale vyčerpání 
se mu podepsalo na obličeji.

„Někdo po mně jde, senseji.“ Billy zkřížil paže na prsou. 
Odmlčel  se,  jako  by  si  nebyl  jistý,  co  všechno  mu  má 
prozradit.

„Má to něco společného s tvým nosem?“
„Možná. Nevím.“
„Jsem rád, že ses mi svěřil, chlapče.“
Další odmlka.
„Mně můžeš důvěřovat, Billy.“
Riddle  ostře  vtáhl  vzduch  do plic,  jako  by se  chystal 

skočit  do  hluboké  vody.  „Táta  je  ve  Washingtonu.  Jako 
vždycky.  Tak  jsem si  včera  pozval  pár  kámošů.  Kouřili 
jsme doutníky s marihuanou –“

„To bys neměl. I když je to takzvaná lehká droga…“
Billy se rozpačitě ošil a omotal si kolem prstu platinový 

řetízek, který měl na krku. „Já vím.“
„Pokračuj.“
„Sedíme u bazénu, když si jeden z kluků vzpomene, že 

se  potřebuje  někde  zašít  se  svou  holkou.  Říkám jim,  že 
můžou jít do převlékací kabinky, ale když vezmou za kliku, 

312



zjistí, že je zamčeno. Tak se zvednu a jdu do domu pro klíč, 
a  když  se vracím,  zčistajasna mi  vstoupí  do cesty chlap. 
Jako by spadl z nebe. Byl kur – zatraceně udělanej. Dlouhý 
černý vlasy. Celej v kůži –“

Připlula k nim servírka. „Co byste rádi –“
„Později,“ odbyl ji pan X.
Když nasupeně odešla, kývl na Billyho.
Riddle sáhl po sklenici s vodou, která stála před panem 

X, a dlouze se napil. „Zkrátka. Vyděsil mě k smrti. Civěl na 
mě, jako by si mě chtěl dát k obědu. Ale pak na mě zavolá 
kámoš, protože je mu divný, kde jsem s klíčem tak dlouho. 
Ten chlap  vyslovil  moje  jméno,  ale  když  se  po  trávníku 
blížil můj kámoš, jednoduše zmizel.“ Billy zavrtěl hlavou. 
„Je to divný. Nechápu, jak se mu podařilo přelézt zeď. Loni 
ji  táta  nechal  postavit  kolem  dokola  celýho  pozemku, 
protože  mu  vyhrožovali  teroristi.  Je  vysoká  dobře  čtyři 
metry.  A všechny vchody do domu byly zamčený a měl 
jsem zapnutej bezpečnostní systém.“

Pan  X  se  zadíval  na  Billyho  ruce.  Měl  křečovitě 
propletené prsty.

„Mám… mám trochu strach, senseji.“
„A právem.“
Riddle  se  zatvářil,  jako  by  mu  potvrzení  jeho  obav 

způsobilo nevolnost.
„Billy,  rád bych  ti  položil  jednu otázku.  Už jsi  někdy 

něco zabil?“
Riddlea náhlá změna tématu rozhovoru zmátla. Zamračil 

se. „Jak to myslíte?“
„Vždyť víš. Ptáka. Veverku. Možná i psa nebo kočku?“
„Ne, senseji.“
„Ne?“ Pan X se mu pátravě  zadíval  do očí.  „Se lháři 

nehodlám ztrácet čas, chlapče.“
Billy  si  odkašlal.  „Tak  jo.  Možná.  Když  jsem  byl 

mladší.“
„Co jsi při tom cítil?“

313



Billymu zrudl krk. Rozhodil rukama. „Nic. Necítil jsem 
nic.“

„No tak, Billy. Důvěřuj mi.“
Billymu  se  zaleskly  oči.  „Totiž…  Docela  se  mi  to 

líbilo.“
„Vážně?“
„Jo,“ souhlasil a zvolna přikývl.
„Výborně.“ Pan X zvedl ruku a zachytil pohled servírky. 

Dala si na čas, než stanula u jejich stolu. „O tom muži si 
promluvíme později. Teď mi pověz o svém otci.“

„O mém otci?“
„Už jste si rozmysleli, co si objednáte?“ otázala se dívka 

arogantním tónem.
„Co si dáš, Billy? Zvu tě.“
Riddle odříkal polovinu jídelního lístku.
Když  servírka  odešla,  pan X ho popíchl.  „Takže,  tvůj 

táta…?“
Billy pokrčil rameny. „Skoro ho nevidím. Ale je… víte 

co. Prostě jenom táta. Vlastně mě vůbec nezajímá, jakej je.“
„Poslyš, Billy.“ Pan X se naklonil dopředu. „Vím, že než 

ti bylo dvanáct,  třikrát  jsi utekl z domova. A že hned po 
pohřbu tvé mámy tě otec poslal do internátní školy. Vím i 
to,  že  když  ses  nechal  vyhodit  ze  soukromé  střední 
Northfield Mount Hermon, okamžitě tě poslal do Grotonu. 
Potom,  co  tě  vylili  i  odtud,  přihlásil  tě  do  vojenské 
akademie. Mně osobně to připadá, jako by se tě uplynulých 
deset let snažil zbavit.“

„Má hodně práce.“
„Ale i s tebou byla spousta práce, nemám pravdu?“
„Možná.“
„Takže se nejspíš nemýlím, když se domnívám, že ty a 

tvůj  otec  spolu  příliš  dobře  nevycházíte?“  Pan  X  čekal. 
„Tak jak je to, chlapče?“

„Nenávidím ho,“ vybuchl Riddle.
„Proč?“
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Billy si znovu založil paže na prsou. Pohled mu ztvrdl.
„Proč ho nenávidíš, chlapče?“
„Proto, že je.“
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Kapitola třicátá čtvrtá

eth  hleděla  do  nekonečného  prostoru  zaplaveného 
bílým  světlem.  Ocitla  se  v  jakési  snové  krajině  s 

nejasnými obrysy, které napovídaly, že to, co leží před ní, 
nemá hranice.

B
Z  oparu  vystoupila  osamělá  postava  ozářená  zezadu. 

Vytušila, že je to muž. Neměla strach, protože jí připadalo, 
že ho zná.

„Otče?“  zašeptala,  i  když  si  nebyla  jistá,  jestli  má  na 
mysli svého otce, nebo samotného Boha.

Byl  od  ní  ještě  poměrně  daleko,  ale  zvedl  ruku  na 
pozdrav, jako by ji slyšel.

Vykročila,  ale  náhle  jí  zalila  ústa  jakási  chuť,  kterou 
nepoznávala.  Přiložila  si  prsty  na  rty.  Když  se  na  ně 
podívala, měla je červené.

Muž  nechal  ruku  klesnout,  jako  by  věděl,  co  ta  rudá 
skvrna znamená.

Beth se vrátila do svého těla. Měla dojem, jako by ji někdo 
katapultoval a ona dopadla na štěrk. Všechno ji bolelo.

Vykřikla.  Když  otevřela  ústa,  vevalila  se  do  nich 
proudem ta nezvyklá chuť. Instinktivně polkla.

Vtom  se  stalo  něco  zázračného.  Ucítila  příliv  nové 
životní  síly.  Jako  když  se  nafukuje  splasklý  balon.  Její 
smysly procitly.

Slepě se zachytila nějakého pevného předmětu. Přimkla 
se ke zdroji té chuti.

* * *
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Wrath cítil, jak sebou Beth trhla, jako by do ní někdo pustil 
elektrický proud. A začala lačně, hltavě pít z tepny v jeho 
krku. Pevně ho objala kolem ramen a zaryla mu nehty do 
masa.

S  vítězným  a  zároveň  úlevným  výkřikem  se  opatrně 
položil  na  postel,  aby  mu  krev  mohla  proudit  cévami 
volněji.  Nachýlil  hlavu  ke  straně  a  nabídl  jí  své  hrdlo. 
Vylezla mu na prsa. Do obličeje mu padl černý závoj jejích 
vlasů. Hlasitý zvuk provázející hladové chlemtání spolu s 
vědomím, že jí dává život, mělo sílu mocného sexuálního 
stimulu.

Něžně jí položil  ruce na záda a začal jí hladit  paže ve 
snaze ji povzbudit,  aby si od něho vzala víc. Tolik, kolik 
potřebuje.

Mnohem později zvedla Beth hlavu. Olízla si rty. Otevřela 
oči.

Wrath ležel pod ní a díval se jí do obličeje.
A měl na krku rozšklebenou ránu.
„Panebože… Co jsem ti to udělala?“ Přitiskla prsty obou 

rukou na tepnu ve snaze zastavit unikající krev.
Popadl ji za ruce a zvedl si je ke rtům. „Chceš, abych byl 

tvůj hellren?“
„Cože?“ Mysl měla ještě obluzenou.
„Vezmi si mě.“
Zadívala  se  na  zející  otvor  v  jeho krku  a  zvedl  se  jí 

žaludek. „Já…“
Bolest se dostavila bez varování a v plné síle. Zhurta na 

ni zaútočila a vrhla ji do víru trýznivé agónie. Zkroutila se a 
trup jí sklouzl na matraci.

Wrath se posadil, sklonil se nad ni a objal ji.
„Umírám…?“ zanaříkala.
„Kdepak,  leelan.  Neumíráš.  To  přejde,“  šeptal.  „Ale 

nebude to příjemné.“
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Trávicí  soustava  zaprotestovala  v  křečovitých  vlnách. 
Beth se mu vytrhla a padla na záda. Bolest byla tak silná, až 
se jí zatmělo před očima. Wrathův obličej mizel v mlze, z 
níž svítily jen jeho ustarané oči.  Vzal ji za ruku a stiskl, 
zatímco ji zkroutil do klubíčka další nápor muk.

Ztrácela  vědomí.  Znovu  se  vzpamatovala.  A  zase  se 
propadala do tmy.

Těžké  kapky  potu,  které  jí  stékaly  po  těle,  zmáčely 
prostěradlo.  Zaťala zuby a prohnula se v zádech. Zmítala 
sebou, svíjela se. Snažila se bolesti uniknout.

Nevěděla,  jak  dlouho  to  trvalo.  Snad  hodiny.  Možná 
dny.

A Wrath zůstal celou dobu u ní.

Wrath se poprvé zhluboka nadechl  až kolem třetí  hodiny 
ranní.

Konečně bolest  ustoupila.  Beth  sebou přestala  házet  a 
teď leží klidně a bez hnutí.

Chovala se statečně.  Bolest  přijala mlčky,  bez křiku a 
pláče. Dokonce i on se během své proměny modlil, aby už 
to měl za sebou.

Pootevřela ústa, ale nevyšla z nich jediná hláska.
„Copak, leelan?“ Přiblížil ucho k jejím rtům.
„Sprchu.“
„Máš ji mít.“
Zvedl  se  z  postele,  pustil  vodu  a  vrátil  se  pro  Beth. 

Opatrně ji zvedl do náruče a odnesl do koupelny. Na nohou 
se neudržela, tak ji posadil na mramorový pult, svlékl ji do 
naha a zase ji zdvihl.

Stoupl si pod vodu a zakryl její tělo svými zády. Chtěl se 
přesvědčit,  jestli  jí  změna  teploty  a  vlhkost  nebude 
nepříjemná. Když se nebránila, nejprve ji nechal proudem 
omývat jen nohy pro případ, že by to pro ni byl příliš silný 
vjem. Postupně ji vystavil spršce celou.
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Zdálo  se,  že  jí  voda  dělá  dobře.  Zakláněla  hlavu  a 
natáčela ji do stran a otvírala ústa.

Spatřil  její  špičáky.  Připadaly  mu  nádherné.  Bělostné, 
dlouhé a ostré. Připomněl si pocit, který ho zaplavil, když 
od něho pila.

Na okamžik ji k sobě přitáhl a lehce ji objímal. Pak ji 
zase  postavil  na  dlaždičky  a  podepřel  ji  jednou  paží. 
Volnou rukou sáhl pro lahvičku se šamponem a trochu jí ho 
vymáčkl na temeno hlavy.  Vymnul jí vlasy do pěny a tu 
pak  pečlivě  opláchl.  Vzal  mýdlo  a  co  nejšetrněji  jí 
masíroval pokožku. Když ji namydlil celou, důkladně smyl 
bubliny slabým proudem.

Vypnul  vodu,  vzal  Beth  do  náruče,  vystoupil  ze 
sprchového  koutu  a  popadl  osušku.  Omotal  ji  kolem ní, 
usadil ji na pult a zády opřel o stěnu a o zrcadlo. Úzkostlivě 
jí  vymačkal  vodu  z  vlasů,  otřel  obličej,  krk,  paže.  Pak 
stehna, kolena a lýtka.

Nějaký čas bude mít  přecitlivělou nejen kůži,  ale taky 
zrak i sluch.

Během proměny  sledoval,  jestli  se  jí  nemění  tělo,  ale 
ničeho  si  nevšiml.  Zůstala  stejně  vysoká  jako  předtím. 
Když ji držel v objetí, bylo to stejné jako dřív. Byl zvědavý, 
jestli bude moct vycházet na denní světlo.

„Děkuju,“ zašeptala.
Políbil  ji  a  odnesl  k  pohovce.  Svlékl  propocené 

lůžkoviny a  odstranil  ochrannou podložku na  matraci.  V 
životě  postel  nepovlékal  a  dalo  mu  to  jaksepatří  zabrat. 
Nejdřív nemohl najít  čisté povlaky.  Dalším oříškem bylo 
napínání prostěradla a natahování povlaku na přikrývky a 
polštáře. Když byl konečně hotov, vzal Beth a položil ji na 
voňavé saténové podušky.

Její hluboký vzdech mu zněl jako ta největší pochvala, 
jaké se mu kdy dostalo.
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Klekl  si  na  koberec  vedle  postele  a  teprve  tehdy  si 
uvědomil,  že má kožené kalhoty i  boty promáčené až na 
kůži.

„Ano,“ vydechla.
Vtiskl jí polibek na čelo. „Co ano, moje leelan!“
„Vezmu si tě.“
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Kapitola třicátá pátá

utch znovu obešel přijímací pokoj a zastavil  se před 
krbem.  Upřel  pohled  na  polena  srovnaná  v  ohništi. 

Představil si, jak tady musí být v zimě s praskajícím ohněm 
útulno. Jak je příjemné uvelebit se na pohovce a dívat se do 
poskakujících plamenů. Jak ten stařičký komorník podává 
horký čaj a bábovku. Nebo cokoli jiného na zub.

B

Vrtalo mu hlavou, co ta banda gangsterů pohledává v tak 
přepychovém domě? Z chodby k němu vzdáleně doléhají 
jejich  hlasy.  Usoudil,  že  z  jídelny.  Trčí  v  ní  už  několik 
hodin, cpou se a klábosí. Hudbu k večeři vybrali příhodně. 
Domem otřásá tradiční  rap,  2Pac,  Jay-Z, D-12. Tu a tam 
přehlušil  dusavý  rytmus  výbuch  smíchu.  Chlapácké 
špičkování a žertíky.

Nejméně posté vrhl pohled k hlavním dveřím.
Když ho ti  chrapouni odvedli  do přijímacího pokoje a 

odešli  na  opačný  konec  chodby,  zauvažoval  o  útěku,  i 
kdyby  měl  prohodit  křeslo  oknem.  Zavolal  by  Josému  a 
přiměl ho přivést celou posádku policejní stanice a obklíčit 
dům.

Ale než mohl podlehnout impulzivnímu jednání, zazněl 
mu u ucha ostrý hlas. „Doufám, že se pokusíš prásknout do 
bot.“

Butch se prudce otočil a bojovně se nahrbil. Kde se vzal, 
tu  se  vzal,  stál  proti  němu  zjizvený  maník  s  kratičkými 
vlasy na ježka.

„Jen do toho.“ Tím svým strašidelným temným kukučem 
si  Butche  měřil  jako  žralok  před  útokem  na  kořist. 
„Probourej se dveřma. Utíkej, jak nejrychlejc umíš. Kličkuj, 
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schovávej se, přivolej pomoc. A počítej s tím, že po tobě 
půjdu. Jako honicí pes.“

„Zsadiste,  dej  mu  pokoj.“  Do  místnosti  nakoukl  ten 
týpek s nádhernými vlasy. „Wrath ho chce živýho. Aspoň 
prozatím.“

Jizvoun  nelitoval  námahy  a  naposledy  si  Butche 
výhružně  změřil.  „Zkus  to.  Jen  sáhni  na  kliku.  Lov  na 
člověka je mi stokrát milejší než večeře.“

A odloudal se pryč.
Nehledě  na  výhružky  prozkoumal  Butch  to,  co  mu 

nabízel  pohled.  Telefon  nikde  nezahlédl  a  soudě  podle 
ovládacího  panelu  bezpečnostního  systému,  který 
zpozoroval  ve  vstupní  hale,  mají  všechna  okna  i  dveře 
poplašná zvuková čidla.  Nenápadný odchod může rovnou 
vyloučit.

Kromě toho tady nehodlá Beth nechat.
Jestli zemře…
Zhluboka se nadechl. A svraštil čelo.
Co je zas tohle?
Cítí tropy. Vůni oceánu.
Otočil se.
Ve  dveřích  stála  úchvatná  žena.  Křehká  jako  víla, 

elegantní,  na  sobě  tenké  průsvitné  šaty.  Překrásné  světlé 
vlasy jí v bohatých vlnách spadaly až k bokům. Měla jemné 
rysy v obličeji a světle modré oči. Zkrátka dokonalost sama.

Ustoupila, jako by z něho měla strach.
„Ne,“ vyhrkl a vrhl se k ní. Vzpomněl si na tu sebranku 

v jídelně na konci chodby. „Nechoďte tam.“
Rozhlédla se, jako by chtěla volat o pomoc.
„Já vám nic neudělám!“ pospíšil si s vysvětlením.
„Jak to mám vědět?“
Hovořila s nepatrným přízvukem, stejně jako ti ostatní. 

Jsou to snad Rusové?
Natáhl ruce před sebe dlaněmi nahoru, aby jí ukázal, že 

nemá zbraň. „Já jsem policista.“
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Ve skutečnosti  už  to  tak  není,  ale  potřeboval  ji  nějak 
uklidnit.

Nabrala sukni do hrstí a vykasala si ji, jako by se chtěla 
dát na útěk. Sakra.

Neměl říkat, že je polda. Jestli patří k nim, vezme nohy 
na ramena tím spíš, když uslyší, že je mužem zákona.

„Ale  nejsem  tady  služebně,“  dodal  honem.  „Nemám 
pistoli, ani odznak.“

Náhle šaty pustila a napřímila se, jako by nakonec přece 
jen sebrala odvahu. Váhavě popošla o něco blíž k němu. 
Pohybovala  se  ladně  jako  baletka.  Butch  držel  jazyk  za 
zuby a snažil  se vypadat menší a méně výhružný, než se 
zdá ve skutečnosti.

„On tady tobě podobné normálně nestrpí,“ poznamenala.
Jo.  To se rozumí  samo sebou.  V tomhle  domě nejsou 

poldové častými hosty. „Já tu čekám na… kamarádku.“
Nachýlila  hlavu  ke  straně.  Jak  se  k  němu  blížila,  její 

půvab  ho  málem  oslepil.  Měla  tvář  dívek  z  módních 
časopisů a graciézní štíhlost modelek, jaké si sebevědomě 
vykračují po přehlídkovém molu. A její parfém… Pronikl 
mu nosem až do mozku. Voní tak nádherně, až se mu chce 
brečet.

Je  neskutečná,  prolétlo  mu  myslí.  Tak  nevinná.  Tak 
čistá.

Kdyby měl možnost vyčistit si zuby a oholit se, než na ni 
znovu promluví, bez váhání to udělá.

Ale proč se motá kolem těch hrdlořezů?
Sevřelo  se  mu  srdce  při  představě,  jak  jim může  být 

užitečná  a  jak  ji  mohou  zneužívat.  Kristepane.  Na 
sexuálním trhu se za pouhou hodinu s takovouhle ženskou 
otočí tisíce a tisíce dolarů.

Není divu, že je dům tak parádně zařízený.

Marissa  pojala  vůči  tomu  člověku  nedůvěru,  zejména  s 
ohledem  k  jeho  mohutné  postavě.  O  lidech  už  slyšela 
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spoustu  historek.  Jak  nenávidí  upíry.  Jak  urputně 
pronásledují jejich rasu.

Ale tenhle očividně vynakládá velké úsilí na to, aby  ji 
nevystrašil.  Nehýbá se;  bojí  se  nadechnout.  Jen  se na  ni 
upřeně dívá.

Znervózňovalo ji to, a nejen proto, že není zvyklá, aby 
na ni někdo nepokrytě zíral. Oříškově hnědé oči v drsném 
obličeji mu dychtivě žhnou. Nic mu neunikne. Prohlíží si ji 
velmi zevrubně.

Tenhle je bystrý. Bystrý a… smutný.
„Jak se jmenuješ?“ zeptal se jí tiše.
Má  nádherný  hlas,  pomyslela  si.  Hluboký  a  tlumený. 

Malinko chraplavý, jako by byl neustále nastydlý.
Už byla velmi blízko, necelý půl metr. Zastavila se.
„Marissa. Jmenuju se Marissa.“
„Já  jsem  Butch.“  Ukázal  si  na  hruď.  „Hm…  Brian 

O’Neal. Ale všichni mi říkají Butch.“
Natáhl ruku. Pak ji spustil, energicky si ji otřel o kalhoty 

a znovu ji nabídl ke stisku.
Zpanikařila.  Dotknout  se  ho  nechtěla,  a  tak  o  krok 

couvla.
Ruka  mu  pomalu  klesla.  Zdálo  se  jí,  že  ho  ani 

nepřekvapilo,  že  se  s  ním  nechce  pozdravit  tímhle 
způsobem.

Ale oči z ní nespustil ani na vteřinu.
„Na co se díváš?“ Zvedla ruce k živůtku šatů a zakryla si 

výstřih.
Nejdřív mu zrudl krk a pak celý obličej. „Promiň. Chlapi 

tě nejspíš okukujou všude, kam vkročíš. Nedivím se, že ti to 
vadí.“

Marissa zavrtěla hlavou. „Nikdo mě neokukuje.“
„To se mi nechce věřit.“
Je to pravda. Všichni muži mají strach z Wratha. Kdyby 

věděli, že o ni ve skutečnosti ani trochu nestojí…
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„Protože…,“ spustil, ale zarazil se. „Totiž… jsi moc… 
Jsi překrásná.“

Pak si odkašlal, jako by litoval, že ta slova nemůže vzít 
zpátky.

V zamyšlení naklonila hlavu k rameni.  Tón jeho hlasu 
podbarvuje něco, co nedokáže pojmenovat. Možná bolest. 
Stesk.

Prohrábl si husté hnědé vlasy. „Radši budu mlčet. Než ti 
způsobím ještě větší rozpaky.“

Spočinul zrakem na jejím obličeji.
Má moc hezké oči, napadlo ji. Laskavé. A zračí se v nich 

osamění a touha. Jako by nemohl mít něco, co chce.
Ten pocit důvěrně zná.
Člověk se rozesmál. Byl to příjemný sytý smích, který se 

mu zrodil hluboko v hrudi. „A co kdybych se na tebe vůbec 
nedíval? Tak by to možná bylo lepší.“ Vrazil ruce do kapes 
kalhot  a  sklopil  oči.  „Vidíš?  Povedlo  se.  Nedívám se na 
tebe. To je pěknej koberec. Už sis ho někdy všimla?“

Marissa se pousmála a postoupila o krok k němu. „Ale 
mně se líbí, jak se na mě díváš.“

Jeho oříškově hnědé oči znovu vzlétly k jejímu obličeji.
„Jenom  na  to  nejsem  zvyklá,“  vysvětlovala.  Ruka  jí 

zabloudila k hrdlu, ale zase ji honem spustila. „Ty nemůžeš 
být skutečná.“

„Proč ne?“
„Prostě to není možný.“
Zasmála se. „Ale je.“
Zase si odkašlal a vyslal k ní uličnický úsměv. „Můžu tě 

požádat, abys to dokázala?“
„A jak?“
„Smím se dotknout tvých vlasů?“
Blesklo jí hlavou, že by od něj měla zase poodstoupit, 

ale  vzápětí  to  zavrhla.  Nemá  závazky  vůči  žádnému 
partnerovi. Jestli se jí ten člověk chce dotknout, proč by mu 
to nedovolila?
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Zejména když si to do jisté míry sama přeje.
Sklopila hlavu, takže jí několik kadeří spadlo dopředu. 

Napadlo ji, že uchopí pramen vlasů a nabídne mu ho, ale 
neudělala to. Nechá ho přijít blíž.

A on stanul přímo před ní.
Natáhl  ruku.  Marisse  připadala  nezvykle  velká  a 

zadržela dech, ale on nesáhl po plavém pramínku, který měl 
na dosah. Místo toho se prsty dotkl kadeře, která jí splývala 
po rameni.

Ucítila na pokožce závan žhavého vzduchu, jako by k ní 
přiblížil  hořící  zápalku. V příští vteřině se jí ta horečnatá 
vlna rozlila do celého těla.

Co je to s ní?
Prstem  odhrnul  vlasy  a  přitom  se  rukou  dotkl  jejího 

ramene. Zaznamenala, že jeho dlaň hřeje. Je pevná. A silná.
Pozvedla k němu pohled.
„Nemůžu dýchat,“ zašeptala.

Butch málem omdlel.
Kristepane, pomyslel si. Ona mě chce.
Nevinný úžas, který jí způsobil jeho dotek, pro něj měl 

větší význam než nejlepší sex, jaký kdy zažil.
Zrychlil  se  mu tep  a  okamžitě  ucítil  tlak  v  klíně,  jak 

penis  pohotově  a  neomylně  zareagoval  na  silný  erotický 
podnět.

To není  možný,  pomyslel  si.  Určitě  to  na  něj  hraje. 
Vzhledem k tomu, jak přepychově vypadá a že je v partě s 
těmi  ostrými  hochy,  musí  mít  v  malíku  všechny  možné 
triky. Nejspíš se umí dokonale přetvařovat.

Díval se, jak se rozechvěle nadechla. A pak si olízla rty. 
Špičku jazyka má jasně růžovou.

Panebože.
Možná,  že  je  jenom  nedostižná  herečka.  Možná  je 

nejlepší kurva, na jakou se dá v tomhle zatraceným městě 
natrefit.  Ale když se na něj zadívala,  měla ho omotaného 
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kolem prstu. Je dočista bezmocný. Mohla by si s ním dělat, 
co se jí zachce.

Přejel jí prstem po hrdle. Má tak hebkou a bledou pleť, 
až měl strach, že na ní jeho doteky zanechají stopy.

„Bydlíš tady?“ zeptal se.
Zavrtěla hlavou. „Bydlím se svým bratrem.“
Ulevilo se mu. „To je dobře.“
Letmo ji pohladil po tváři. Upřel oči na její ústa.
Jak asi chutnají?
Pohled mu padl níž, na její ňadra. Zdálo se mu, že jsou 

jaksi větší. Tlačí se na živůtek tenkých šatů, jako by jim byl 
těsný.

„Díváš se na mě, jako bys měl žízeň.“ Hlas se jí chvěl.
Bože… Jak to poznala? Jazyk se mu lepí na patro, jak má 

vyprahlá ústa.
„A já si myslela, že se lidé nekrmí,“ poznamenala.
Butch  se  zamračil.  Používá  tak  zvláštní  výrazy.  Je 

zřejmé,  že angličtina není její mateřský jazyk.  Jeho prsty 
doputovaly  k  jejím  ústům.  Zarazil  se,  zvědavý,  jestli 
ucukne, když se dotkne rtů.  Docela určitě,  pomyslel si. Je 
to součástí role.

„Jakže se jmenuješ?“ zeptala se. „Butch?“
Přikývl.
„Po  čem  žízníš,  Butchi?“  vydechla.  Křečovitě  zavřel 

víčka a sotva patrně se zapotácel.
„Butchi?“  oslovila  ho  starostlivě.  „Ublížila  jsem  ti 

něčím?“
Jo. Pokud lze nespoutanou touhu považovat za bolest,  

prolétlo mu myslí.
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Kapitola třicátá šestá

rath vstal z postele a oblékl si čisté kožené kalhoty a 
černé triko.W

Beth tvrdě spala otočená na boku. Když k ní přistoupil a 
políbil ji, pohnula se.

„Jdu nahoru,“ oznámil jí tiše. „Ale nikam neodcházím. 
Zůstanu ti nablízku.“

Přikývla, otřela rty o jeho dlaň a znovu se ponořila do 
blahodárného spánku, který tolik potřebuje.

Wrath si  nasadil  tmavé brýle,  zavřel za sebou dveře a 
vystoupal  po  schodech.  Uvědomoval  si,  že  se  idiotsky, 
spokojeně usmívá a že si z něho bratři budou utahovat. No 
a? Je mu to lhostejné.

Ožení  se  se  skutečnou  shellan.  Konečně  bude  mít 
pravou partnerku, po jaké toužil. Jen si to odmítal přiznat. 
Všichni ostatní mu můžou vlézt na záda.

Odhrnul plátno a vstoupil do přijímacího pokoje.
A naskytla se mu prazvláštní podívaná.
Marissa v dlouhých smetanově bílých šatech. U ní stojí 

ten policajt a hladí ji po tváři, v obličeji užaslý, ne-li přímo 
hypnotizovaný výraz.  Kolem nich  se vznáší  opojná vůně 
sexu.

A vtom vtrhl  do  místnosti  Rhage  s  vytasenou  dýkou. 
Upír se očividně chystal rozpárat tomu člověku břicho za 
to, že se dotkl ženy, kterou považuje za Wrathovu shellan.

„Dej ty pracky –“
Wrath  se  vrhl  dopředu.  „Rhagei!  Počkej!“  Bratr  se 

zastavil.  Butch  a  Marissa  se  ve  zmatku  rozhlíželi  kolem 
sebe.
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Rhage se usmál  a  hodil  dýku Wrathovi.  „Je tvůj,  můj 
pane.  Za  to,  že  se  jí  troufl  dotknout,  zaslouží  smrt.  Ale 
nemohli bychom si ho nejdřív poddat my?“

Wrath chytil dýku. „Vrať se ke stolu, Hollywoode.“
„No tak, kámo. S obecenstvem je to větší vzrůšo.“
Wrath  se  ušklíbl.  „Jen  pro  tebe,  bratře.  Nech  nás  o 

samotě.“
Hodil  dýku  přes  místnost  zpátky  Rhageovi,  a  ten  ji 

zasunul do pouzdra. „Ty ale umíš jednomu pokazit legraci, 
Wrathe. Víš to? Nevěděl jsem, že jsi takovej suchar.“

Wrath se zadíval na Marissu a na poldu. Udělalo na něj 
dojem, jak ji ten chlapík chrání vlastním tělem.

Možná je v něm něco víc než statečné srdce.

Butch  navztekaně  hleděl  na  podezřelého.  Rozpažil,  aby 
před  ním  Marissu  bránil.  Ona  se  ale  odmítla  za  ním 
schovávat. Přesněji ho obešla a postavila se před něj.

Snaží se ho snad chránit?
Popadl ji za štíhlou paži, ale ona se nenechala odstrčit.
Když k nim ten černovlasý zabiják přistoupil,  ostře ho 

oslovila a začali si spolu povídat v nějakém jazyce, který 
Butch  neznal.  Marissa  se  rozohňovala.  Muž  přikyvoval. 
Postupně se uklidnila.

Pak  jí  muž  položil  ruku  na  rameno  a  otočil  hlavu  k 
Butchovi.

Ten zděšeně zjistil,  že má ze strany na hrdle ošklivou 
ránu, jako by ho něco pokousalo.

Muž promluvil. Marissa mu zdráhavě odpověděla, ale po 
chvíli to zopakovala, tentokrát odhodlanějším tónem.

„Budiž,“ řekl ten prevít a odměřeně se usmál.
Marissa  poodstoupila,  takže  teď  stála  vedle  Butche. 

Podívala se na něj a zčervenala.
Na něčem se dohodli. Něco –
Muž bleskurychle vymrštil paži, a než se Butch nadál, 

držel ho pod krkem. Marissa vykřikla: „Wrathe!“
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Do  hajzlu,  pomyslel  si  Butch  a  pokoušel  se  mu 
vykroutit. Tohle už ne.

„Zdá se, žes jí padl do oka,“ sykl mu vrahoun do ucha. 
„Takže  tě  nechám naživu.  Ale  jestli  jí  ublížíš,  zaživa  tě 
stáhnu z kůže.“

Marissa rychle hovořila onou zvláštní řečí. Nepochybně 
toho hajzla proklínala.

„Rozuměls mi?“ dotíral na Butche.
Butch přimhouřil oči a upřel je do tmavých skel. „Ze mě 

strach mít nemusí.“
„To bych si vyprosil.“
Muž ho pustil. Narovnal Butchovi košili. Usmál se.
Butch se na něj zaškaredil.
Ten chlap má zatraceně divný zuby, napadlo ho.
„Kde je Beth?“ udeřil na něj Butch.
„Je v pořádku. Živá a zdravá.“
„Ovšem ne díky tobě.“
„Jenom díky mně.“
„Možná  si  ty  výrazy  vykládáme  každý  jinak.  Chci  ji 

vidět na vlastní oči.“
„Později. A pokud ona bude chtít vidět tebe.“
Butche znovu popadl vztek a ten mizera to nejspíš vycítil 

z jeho výrazu v obličeji i z pohybů.
„Pozor, poldo. Tohle je můj svět.“
Jasně. Běž se vycpat, blbečku.
Butch se chystal  něco říct,  když  ho někdo uchopil  za 

paži. Sklopil oči. V Marissiných očích se zrcadlily obavy.
„Butchi, prosím,“ zašeptala. „Mlč.“
Podezřelý přikývl.
„Když  se  budeš  chovat  slušně,  můžeš  s  ní  zůstat,“ 

prohodil  muž  a  při  pohledu  na  Marissu  mu  zjihl  hlas. 
„Tvoje společnost je jí příjemná a bůhví, že si zaslouží být 
šťastná. O Beth si promluvíme později.“

* * *

330



Po  několikahodinovém  rozhovoru  a  projížďce  po  městě 
odvezl pan X Billyho k domu Riddleových.

Billy má velmi zajímavou minulost, a nejen s ohledem 
na násilné činy vůči svému okolí. Jeho otec je přesně ten 
typ  chlapa,  který  nahrává  plánům  pana  X.  Absolutní 
šílenec, který se považuje za boha. Kdysi hrával v národní 
fotbalové  lize,  agresivní  a  soutěživý  vazoun,  který  se po 
Billym vozil od narození.

Nic, co jeho syn udělal, mu nebylo dost dobré. Na pana 
X nejvíc  zapůsobila  historka kolem smrti  Billyho  matky. 
Jednou odpoledne po nadměrné konzumaci alkoholu spadla 
do bazénu a Billy ji našel, jak se obličejem dolů vznáší na 
hladině. Vytáhl ji z vody, poskytl  jí umělé dýchání a pak 
zavolal  sanitku.  Když  v  nemocnici  převáželi  její  tělo 
zakryté  prostěradlem  do  márnice,  ctěný  pan  senátor  za 
velevýznamný  stát  New  York  nadhodil,  že  ji  zabil  její 
vlastní syn. Podle něho měl být Billy tak duchapřítomný a 
přivolat lékařskou pomoc okamžitě, místo aby se ji bláhově 
pokoušel vzkřísit.

Pan X nehodnotil jeho zásluhy na matčině skonu. S tím 
rozdílem,  že  Billy  absolvoval  kurz  první  pomoci  a  ve 
skutečnosti se matku snažil zachránit.

„Jak  já  ten  dům  nenávidím,“  zahučel  Riddle,  pohled 
upřený  na  elegantně  osvětlené  cihlové  zdi,  sloupy  a 
okenice.

„Škoda,  že  jsi  zapsaný  v  tolika  pořadnících  na 
univerzitu. Vyšší střední by úplně stačila.“

„Jasně. Možná bych se na nějakou dostal, kdyby mě fotr 
nenutil hlásit se jen na vysoký školy Břečťanový ligy.“

„Tak co budeš dělat?“
Billy  pokrčil  rameny.  „On chce,  abych  se  na studium 

vykašlal  a  našel  si  práci.  Jenomže…  já  nevím,  kam  se 
vrtnout.“

„Billy, máš nějakou dívku?“
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Usmál se, lépe řečeno povytáhl koutky úst. „Mám jich 
rovnou několik.“

Pan X to samozřejmě  předpokládal.  Billy  je  pohledný 
mladík. „Nějakou vážnou známost?“

Billy sklopil  oči. „Ne. Mám je jen pro rozptýlení.  Ale 
nedají  mi  pokoj.  Telefonujou a  zjišťujou,  kde  jsem a  co 
dělám. Jsou hrozně náročný a já…“

„Co?“
Billy přimhouřil oči.
„Ven s tím, chlapče. Přede mnou nemusíš nic tajit.“
„Totiž…  mám  rád,  když  dělají  drahoty  a  musím  je 

přemlouvat…“  Odkašlal  si.  „Nejvíc  se  mi  líbí,  když  se 
přede mnou snaží utéct.“

„A tobě se líbí je honit?“
„Mně se líbí je dobývat. Víte, jak to myslím?“
Pan  X  přikývl.  To  je  další  plus  pro  Riddlea.  Žádná 

rodinná  pouta.  Žádná  vážná  známost.  A  o  jeho  sexuální 
dysfunkce se postarají při iniciačním obřadu.

Riddle položil ruku na kliku dvířek. „Díky, senseji. Bylo 
to úžasný odpoledne.“

„Billy…“
Riddle se zarazil  a v napjatém očekávání otočil  hlavu. 

„Ano, senseji?“
„Co kdybys začal pracovat pro mě?“
Oči mu ožily. „To jako v akademii?“
„Svým způsobem ano. Vysvětlím ti, co bys dělal, a ty si 

to pak v klidu rozmyslíš.“
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Kapitola třicátá sedmá

eth  se  překulila  na  záda  a  začala  se  shánět  po 
Wrathovi. Vtom si vzpomněla, že odešel o patro výš.B

Posadila  se,  připravená na  další  vlny bolesti.  Když  se 
chvíli  nic  nedělo,  vstala.  Byla  nahá  a  zvědavě  si  začala 
prohlížet  své  tělo.  Připadalo  jí,  že  se  nic  nezměnilo. 
Poskočila  na  místě.  Zdá  se,  že  všechno  funguje  stejně 
uspokojivě jako dřív.

Až na to, že se jí zhoršil zrak.
Vešla do koupelny a vyndala si kontaktní čočky. Rázem 

viděla jako rys.
Aspoň nějaká přednost, pomyslela si.
Páni! Špičáky. Má i špičáky. Nebo spíš tesáky…?
Naklonila  se k zrcadlu a zaviklala  jimi.  Než si  s nimi 

zvyknu jíst, nejspíš to chvíli potrvá, zauvažovala v duchu.
Zkusmo zvedla ruce a vytvořila z prstů pařáty. Zasyčela.
Bezva.
Konečně  bude  mít  oslava  Halloweenu  tu  správnou 

šťávu.
Učesala se, vklouzla do Wrathova županu a zamířila ke 

schodišti. Když dospěla na vrchol, zjistila, že se ani trochu 
nezadýchala. Jak to tak vypadá, ode dneška bude i aerobik 
hračka.

Sotva překročila rám obrazu, uviděla Butche, jak sedí na 
pohovce  po  boku  jakési  úchvatné  blondýnky.  Z  dálky 
doléhaly do místnosti mužské hlasy a dunivý rytmus hudby.

Butch zvedl hlavu.
„Beth!“ Přispěchal k ní, strhl ji do náruče a pevně objal. 

„Jsi v pořádku?“
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„Nic  mi  není.  Na  mou  duši.“  Což  je  přinejmenším 
pozoruhodné vzhledem k tomu,  jak mizerně  jí  bylo  ještě 
nedávno.

Butch ji pustil a pro změnu uchopil do dlaní její obličej. 
Svraštil obočí. „Nejsi nadopovaná.“

„A proč bych byla?“
Nevesele potřásl hlavou. „Nemusíš to přede mnou tajit. 

Osobně jsem tě sem přinesl. Copak jsi zapomněla?“
„Už musím jít,“ oznámila plavovláska a stoupla si.
Butch se k ní rychle otočil. „Ne. Nechoď.“
Vrátil se k pohovce. Když se na ženu zadíval, objevil se 

mu  ve  tváři  výraz,  jaký  u  něho  Beth  dosud  neviděla. 
Očividně ho uchvátila.

„Marisso,  rád  bych  ti  představil  svoji  kamarádku,“  – 
poslední  slovo  pronesl  s  pečlivým  důrazem  –  „Beth 
Randallovou. Beth, to je Marissa.“

Beth zvedla ruku na pozdrav. „Ahoj.“
Blondýnka si ji upřeně měřila a přejížděla ji pohledem 

od hlavy k patě.
„Ty  jsi  Wrathova  družka,“  konstatovala  Marissa  s 

úžasem,  jako  by  Beth  dokázala  nemožné.  „Ta,  kterou 
chce.“

Beth cítila, jak jí zahořely tváře. „Hm, jo. Nejspíš jo.“
Nastalo  rozpačité  ticho.  Butch  těkal  zachmuřeným 

zrakem  mezi  oběma  ženami,  zřejmě  rozmrzelý,  že  není 
zasvěcený  do  tajemství  jejich  krátkého,  ale  podle  všeho 
významného rozhovoru.

Nicméně Marissina reakce byla záhadou i pro samotnou 
Beth.

„Víte, kde je Wrath?“ zeptala se.
Butch se zamračil. Pořád se nemůže smířit s tím, že se 

Beth točí kolem toho chlapa. „V jídelně.“
„Dík.“
„Poslyš, Beth. Měli bychom –“
„Nikam nepůjdu.“
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Zhluboka vtáhl dech do plic a pomalu a sykavě vydechl.
„Tušil jsem, že to řekneš.“ Otočil se k blondýně. „Ale 

kdybys ode mě něco potřebovala… hm… budu tady.“
A  usadil  se  s  ženou  na  pohovku.  Beth  se  neubránila 

kradmému úsměvu.
Když  vyšla  na  chodbu,  hovor  i  dunivá  rapova  hudba 

zesílily.
„Pověz,  cos  provedl  tomu  bezduchýmu!“ zabouřil 

mužský hlas.
„Zapálil  jsem mu  cigáro  pistolí,“  odpověděl  jiný.  „Je 

vám doufám jasný, že u snídaně se už neukázal.“
Následoval bujarý smích a dunivé údery, jako by na stůl 

dopadaly těžké pěsti.
Přitáhla si klopy županu blíž k tělu. Věděla, že by nebylo 

od věci,  kdyby se šla  nejprve obléknout,  ale  nemohla  se 
dočkat, až uvidí Wratha.

Obešla roh.
V okamžiku, kdy stanula na prahu jídelny, hovor utichl. 

Všichni přítomní otočili hlavu ke dveřím a soustředěně se 
na  ni  zadívali.  Nastalé  hrobové  ticho  ovládl  tvrdý  rap  s 
důraznou basovou linkou a ostře frázovaným zpěvem.

Panebože. V životě neviděla pohromadě tolik obrovitých 
chlapů v kožených ohozech.

Vycouvala ze dveří zrovna ve chvíli, kdy Wrath vyskočil 
ze židle  v čele  stolu.  Vykročil  k ní rázným, odhodlaným 
krokem.  Nejspíš  je  vyrušila  z  nějaké  posvátné  silácké 
debaty.

Snažila  se  přijít  na  to,  co  řekne  na  svou  omluvu. 
Pravděpodobně  si  bude  před  ostatními  hrát  na  drsného, 
machrovat a zlehčovat situaci, a ani se nebude obtěžovat ji 
představit –

Wrath ji pevně objal, přitom se k ní přitiskl celým tělem 
a zabořil jí obličej do vlasů.

„Moje leelan,“ pošeptal jí do ucha. Přejel jí dlaní nahoru 
a dolů po zádech. „Moje překrásná leelan.“
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Odtrhl se od ní a políbil ji na rty. S něžným úsměvem jí 
uhladil vlasy.

Beth  se  přihlouple  zazubila.  Zdá  se,  že  její  budoucí 
manžel nemá problémy s projevy náklonnosti na veřejnosti. 
Další dobrá zpráva.

Vykoukla zpoza jeho ramene a zadívala se do místnosti.
A že mají vskutku pozorné obecenstvo. Těch pět mužů 

na ně civí s otevřenou pusou. Doslova.
Málem  se  rozesmála.  Pohled  na  bandu  chlapů  se 

vzezřením násilnických recidivistů, usazených kolem stolu 
plného stříbra, křišťálu a drahého porcelánu působí sám o 
sobě jako pěst na oko. Ale vidět je dokonale vyvedené z 
míry je vyloženě absurdní.

„Nechceš  mě  představit?“  zeptala  se  a  kývla  ke 
skupince.

Wrath ji vzal kolem ramen a přitáhl k sobě.
„To je Bratrstvo černé dýky.  Moji kolegové válečníci. 

Moji  bratři.“  Trhl  hlavou  směrem  k  dechberoucímu 
hezounovi. „Rhagea už znáš. Tohra taky. Ten s bradkou a 
čapkou Red Sox je Vishous. Tamhleten vlasáč se jménu je 
Phury.“ Wrathův hlas přešel v hněvivé vrčení. „A Zsadist 
se ti už představil.“

Ti dva, s nimiž už měla co do činění, se na ni usmáli. 
Ostatní kývli na pozdrav, s výjimkou toho zjizveného, který 
na ni jenom civěl.

Tenhle má prý dvojče,  vzpomněla si. Působilo jí potíže 
uhodnout, který z upírů je jeho pokrevním bratrem.

Ačkoli  ten  s  nádhernými  vlasy  a  úžasnýma  žlutýma 
očima mu je trochu podobný.

„Pánové,“ pokračoval Wrath. „To je Beth.“
Pak přešel do onoho jazyka, kterému nerozuměla. Když 

domluvil, muži nahlas zalapali po dechu.
S úsměvem k ní shlédl. „Potřebuješ něco? Nemáš hlad, 

leelan?“
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Položila  si  ruku  na  žaludek.  „Teď,  když  ses  o  tom 
zmínil, jsem ho dostala. Mám ukrutnou chuť na slaninu a na 
čokoládu. Což nechápu.“

„Obsloužím tě. Posaď se.“ Ukázal na svou židli a prošel 
výkyvnými dveřmi do kuchyně.

Obrátila se k mužům.
Skvělý.  Je  nahá,  jen  v  tenkém  županu,  o  samotě  s 

bandou  těch  nejdrsnějších  upířích  rváčů.  Nonšalantní 
chování nemá smysl, a tak jen zamířila k Wrathovu místu u 
stolu. Ale daleko se nedostala.

Jako na povel odsunulo všech pět válečníků židli, na níž 
seděli, a vztyčili se. A vykročili k ní jako jeden muž.

Vyhledala pohled těch dvou, které znala, ale jejich vážný 
výraz ji příliš nepovzbudil.

Načež tasili dýky. S kovovým zasvištěním se osvobodilo 
z pouzdra pět zlověstných dlouhých nožů.

V panice a s rukama nataženýma před sebou před nimi 
začala  ustupovat.  Narazila  zády  na  zeď  a  už  už  chtěla 
křiknout na Wratha, když muži poklekli v kruhu kolem ní. 
Pak  všichni  naráz  a  jakoby  pod  vedením  choreografa 
zabodli  dýku do podlahy u jejích nohou a sklopili  hlavu. 
Svist a následný úder, s nímž se nože zapíchly do dřeva, 
zněly jednak jako přísaha a jednak jako bojový výkřik.

Vibrování rukojetí nožů doplnila hlasitá, dusající rapova 
hudba.

Zdálo se, že od ní očekávají nějakou odpověď.
„Hm… Děkuju,“ vypravila ze sebe.
Muži  zvedli  hlavu.  Jejich  ostré  rysy  zjihly 

bezpodmínečnou zbožnou úctou. I ten zjizvený měl ve tváři 
zdvořilý výraz.

Do  jídelny  vešel  Wrath  s  dávkovací  láhví  čokolády 
Hersey’s.

„Slanina tu bude za chviličku.“ Usmál se. „Líbíš se jim.“
„Díkybohu,“ zamumlala a sklopila oči na pětici nožů.
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Kapitola třicátá osmá

arissa se usmála.  Napadlo ji, že ten člověk je o to 
hezčí, čím déle se na něj dívá. „Tak tvým povoláním 

je ochrana sobě podobných. To je dobře.“
M

Poposedl si na pohovce. „Já vlastně nevím, co teď budu 
dělat. Mám dojem, že nějaký čas zůstanu bez práce.“

Při  odbíjení  hodin  zapřemítala,  jak  dlouho  už  jsou 
vlastně spolu. A kdy vyjde slunce. „Kolik je hodin?“

„Pár minut po čtvrté.“
„Musím jít.“
„Kdy tě zase uvidím?“
Vstala. „Nevím.“
„Můžeme jít spolu na večeři?“ Vyskočil na nohy. „Nebo 

na oběd? Co děláš zítra?“
Jeho nedočkavost ji rozesmála. „Ještě nevím.“
„Do háje,“ zahučel. „Nejspíš jsem to pos – podělal. Jdu 

na  tebe  moc  rychle,  viď?“  Založil  ruce  v  bok  a  sklopil 
pohled na koberec, jakoby nespokojený sám se sebou.

Přistoupila blíž. Honem zvedl hlavu.
„Chtěla bych si na tebe sáhnout. Než odejdu,“ řekla tiše.
Vykulil oči.
„Smím? Butchi?“
„Posluž si. Kdekoli,“ vydechl.
Zvedla  ruku,  rozhodnutá,  že  mu  ji  prostě  položí  na 

rameno.  Ale  upoutaly  ji  jeho  rty.  Sledovala,  jak  se 
pohybují,  když  se  snažil  zřetelně  vyslovovat,  a  byla 
zvědavá, jaké jsou na dotek.

„Tvoje ústa,“ řekla. „Jsou taková…“
„Jaká?“ zeptal se chraptivě.
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„Jsou moc hezká.“
Položila  ukazováček  na  jeho  spodní  ret.  Jeho  prudké 

nadechnutí  zčeřilo  vzduch  nad  její  pokožkou,  a  když 
rozechvěle vydechl, ucítila na dlani navlhlé teplo.

„A hebká,“ pokračovala a pohybovala ukazováčkem do 
stran.

Zavřel oči.
Jeho  tělo  vydávalo  silně  omamnou  vůni.  Ten  opojný 

závan  ucítila  ve  chvíli,  kdy  ji  poprvé  uviděl.  Teď 
prostupoval vzduch v jejich blízkosti.

Zvědavě mu vsunula prst do úst. Prudce otevřel oči.
Ohmatala  jeho  přední  zuby…  a  zarazilo  ji,  že  nemá 

špičáky.  Když  zapátrala  hlouběji,  objevila  hladkou, 
hřejivou vlhkost.

Pomalu  sevřel  její  prst  rty.  A  obkroužil  jeho  špičku 
jazykem.

Ten vjem jí rozproudil krev. „Ach…,“ vzdychla.
Zaznamenala, že ji nepatrně brní hroty ňader a v klíně se 

jí děje něco zvláštního. Na prsou ji tíží příjemná bolest. Po 
něčem zatoužila…

„Chci…“ Nevěděla, co má říct.
Zakryl jí ruku svou dlaní a zaklonil hlavu, takže mu její 

prst  pomalu  vyklouzl  z  úst.  Upřel  oči  do jejích,  otočil  jí 
dlaň nahoru, krátce se dotkl jazykem jejího středu a přitiskl 
rty na pokožku.

Opřela se o něj.
„Co  chceš?“  zeptal  se  tiše.  „Pověz  mi  to.  Řekni,  co 

chceš.“
„Já…  já  nevím.  Něco  takového  jsem  ještě  nikdy 

necítila.“
Svou  odpovědí  patrně  pokazila  kouzlo  okamžiku. 

Obličej mu potemněl a pustil její ruku. Tiše, ošklivě zaklel 
a ustoupil dozadu.

Marissy se jeho odmítavá reakce dotkla. „Znelíbila jsem 
se ti něčím?“
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Dalo by se říct, že je to něco, v čem ve vztahu k mužům 
vyniká.

„Znelíbila?  Ne,  jde  ti  to  skvěle.  Jsi  skutečná 
profesionálka.“ Prohrábl si vlasy.  Připadalo jí, že s něčím 
bojuje,  jako  by  se  odněkud  z  velké  výšky  snažil  vrátit 
zpátky na pevnou zem. „To je tím, že mě ta nevinná póza 
malinko děsí.“

„Póza?“
„Vždyť víš. Ta naivka. Nezkušená panna.“
Udělala  krok  k  němu  a  přitom  vymýšlela  vhodnou 

odpověď, ale on ji zadržel. „Takhle to prozatím stačí.“
„Proč?“
„Prosím. Na chvilku s tím přestaň.“
Zvážněla. „Nerozumím ti.“
„Jasně,“ odsekl. „Vzrušilo by mě, i kdybys tady jen tak 

stála. Nemusíš předstírat, že jsi něco, co nejsi. A… mně je 
ukradený, čím se živíš. Rozhodně tě za to nezatknu.“

„Proč bys mě měl zatknout?“
Protočil  panenky.  Marissa neměla  sebemenší  ponětí,  o 

čem mluví.
„Odcházím,“  oznámila  náhle.  Jeho  mrzutost  vzrůstala 

každým okamžikem.
„Počkej.“ Natáhl ruku a vzal ji za paži. Ve chvíli, kdy se 

jí dotkl, ji pustil. „Přesto tě chci zase vidět.“
Zamračeně sledovala ruku, kterou se jí dotkl. Mnul si ji, 

jak by se chtěl zbavit pocitu z jejich kontaktu.
„Proč?“  zeptala  se.  „Očividně  jsem ti  nepříjemná i  na 

dotek.“
„Hm.  Jo.  Jak  chceš.“  Obdařil  ji  ironickým pohledem. 

„Prozraď  mi,  kolik  ti  mám  dát  za  to,  aby  ses  chovala 
normálně.“

Zamračila  se  na  něj.  Po  zkušenosti  s  Wrathem by  se 
měla mužům vyhýbat. Jedno zklamání stačí.

Zavrtěla hlavou. „Vůbec se v tobě nevyznám.“
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„Jak  myslíš,  zlato.  Ale  něco  mi  pověz.  To  pořád 
existujou chlapi, co se jim postaví jen s vidinou, že připraví 
holku o věnec, a spolknou ti to s navijákem?“

Marissa nerozuměla dialektu,  který používal,  ale podle 
intonace konečně poznala, na co naráží a co si o ní myslí. 
Užasle se napřímila.

„Prosím?“
Chvíli si ji tvrdě měřil. Pak prudce vydechl.
„Do prdele.“ Promnul si rukou obličej. „Hele, zapomeň 

na to, jo? Budeme se tvářit, že se neznáme –“
„Nikdy jsem žádného muže neměla. Můj hellren o moji 

společnost nestál. Takže se mě ještě nikdy nedotkl ani mě 
neobjal  muž,  kterého  bych  vzrušovala.  Natož  aby  mě 
políbil.  Ale  nejsem…  nejsem toho  nehodná.“  Hlas  se  jí 
zachvěl. „Zkrátka mě nikdy nikdo nechtěl.“

Rozšířil oči, jako by mu vyťala políček.
Odvrátila  pohled.  „A dosud jsem se nedotkla  žádného 

muže,“ dodala šeptem. „Nevím, jak se mám chovat.“
Člověk  předlouze  vydechl.  Jako  by  vytlačil  z  těla 

veškeré zásoby kyslíku.
„Bože  všemohoucí,  netrestej  mě…  Prokristapána…,“ 

zašeptal.  „Omlouvám se.  Strašně  moc  mě  to  mrzí.  Jsem 
naprostej idiot. Spletl jsem se v tobě. Úplně špatně jsem tě 
odhadl.“

Jeho zděšení nad tím, co jí řekl, bylo tak zjevné, že se 
neubránila úsměvu. „Teď mluvíš vážně.“

„Jo. Jasně. Chci říct, ano. Doufám, že jsem se ti úplně 
nezošklivil.  Vlastně…  vůbec  bych  se  tomu  nedivil. 
Proboha… Moc a moc se omlouvám.“ V obličeji byl bledý 
jako stěna.

Položila mu ruku na paži. „Odpouštím ti.“
Nevěřícně se zasmál. „To bys neměla. Měla bys na mě 

mít  chvilku  vztek.  Nejmíň  týden,  ale  radši  celý  měsíc. 
Pravděpodobně ještě déle. Choval jsem se úplně nemožně.“

„Ale já se na tebe nechci zlobit.“
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Nastala dlouhá odmlka.  „Pořád se se mnou chceš zítra 
vidět?“

„Chci.“
Zdálo  se,  že tolik  štěstí  ani  neunese.  „Opravdu? Páni! 

Víš, že jsi neskutečně velkorysá?“ Zvedl ruku a konečky 
prstů ji pohladil po tváři. „Kde se sejdeme? Kde je to pro 
tebe nejlepší?“

Zamyslela se. Havers by zuřil, kdyby zjistil, že se schází 
s člověkem.

„Tady. Setkáme se tady. Zítra večer.“
Usmál se. „Dobře. Jak se teď dopravíš domů? Nemám tě 

odvézt? Nebo ti zavolám taxík.“
„Ne. Zvládnu to sama.“
„Počkej  –  než  odejdeš.“  Přistoupil  k  ní.  V  chřípí  ji 

podráždila  jeho  líbezná  vůně.  Hluboce  se  jí  nadechla. 
„Smím tě políbit na dobrou noc? I když si to nezasloužím?“

Zdvořile mu nabídla hřbet ruky.
Uchopil  ji  a přitáhl si ji  k sobě.  Tepání ve spáncích a 

mezi nohama se vrátilo v plné síle.
„Zavři oči,“ zašeptal.
Poslechla.
Jemně se dotkl rty jejího čela. Pak spánku.
Pootevřela rty v očekávání, že ji ten blažený pocit zase 

připraví o dech.
„Ty  se  mi  nikdy  neznelíbíš,“  šeptal  svým  příjemně 

zhrublým hlasem.
A pak ucítila jeho rty na tváři.
Čekala ještě něco víc. Když se však nic nedělo, otevřela 

oči. Upíral na ni zasněný pohled.
„Už jdi,“ řekl. „Uvidíme se zítra.
 Přikývla. A zmizela mu přímo před očima.

Butch zařval a uskočil. „Do prdele!“
Zadíval se na svou ruku. Ještě cítil její dlaň ve své. Cítil 

její vůni.
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Ale  po  ní  jako  by se  slehla  zem.  Prostě  se  vypařila.  
Jednu chvíli ji drží za ruku, a pak…

Do místnosti vběhla Beth. „Jsi v pořádku?“
„Ne. Ani omylem nejsem v pořádku,“ odsekl.
Ten její hrdlořez jí byl v patách. „Kde je Marissa?“
„Jak  to  mám  vědět?  Jen  tak  si  zmizela!  Přímo  přede 

mnou… Držel jsem ji za ruku a ona pak –“ Mele páté přes 
deváté. Jako cvok. Radši bude držet jazyk za zuby.

Ale koho by to nevyděsilo? Líbí se mu, když fyzikální 
zákony fungují, jak mají. Zemská přitažlivost drží všechno 
pěkně na svém místě. Díky jednoduché rovnici E = mc2 ví, 
jak rychle se dostane k baru.

Lidi  přece  nemůžou  jen  tak,  z  ničeho  nic  zmizet  z 
místnosti.

„Můžu mu to říct?“ zeptala se Beth toho gaunera.
Pokrčil  rameny.  „Jindy  bych  to  nedovolil,  protože  je 

lepší,  když  nic  nevědí.  Ale  vzhledem k  tomu,  co  tenhle 
viděl –“

„Co mi chceš říct? Že jste banda –“
„Upírů,“ doplnila Beth.
Butch si ji dopáleně změřil. „To se ví, zlato. Vymysli si 

něco lepšího.“
Ale ona se rozhovořila a říkala mu věci, kterým odmítal 

věřit.
Když skončila, nezmohl se na slovo. Jeho citlivý instinkt 

mu říkal, že nelže. Jenom to jaksi nedokázal strávit.
„Já tomu nevěřím,“ prohlásil neochvějně.
„Ani já jsem to dlouho nemohla pochopit.“
„To se nedivím.“
Nepokojně přecházel po místnosti a litoval, že si nemůže 

dát panáka. Ti dva se na něj jen útrpně dívali.
Nakonec stanul před Beth. „Otevři pusu.“
Za sebou zaslechl  neblahý tlumený zvuk a  do zad ho 

udeřil chladný závan vzduchu.
„O nic nejde, Wrathe,“ ujistila ho Beth. „Uklidni se.“
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Rozevřela  rty.  Objevily  se  dva  dlouhé  špičáky,  které 
předtím stoprocentně  neměla.  Pod Butchem se podlomila 
kolena. Zvedl ruku, aby se jich dotkl.

Na  rameno  mu  dopadl  jakýsi  svěrák  a  začal  mu  drtit 
kosti.

„Na to zapomeň,“ zavrčel Bethin temný přítel.
„Pusť  ho,“  poručila  mu  Beth  mírně,  ale  už  Butchovi 

zuby neukázala,  ani  když  ho ten  hromotluk  pustil.  „Jsou 
pravé, Butchi. Tohle všechno je… skutečné.“

Butch se otočil k muži. „Takže ty jsi skutečně upír?“
„To si piš, poldo.“ Ten zlověstný černovlasý gauner se 

usmál, přičemž předvedl obrovité tesáky.
Tak tomu říkám těžkej kalibr, pomyslel si Butch.
„Tys ji kousl a ona se změnila v upírku?“
„Tak to nefunguje. Jako upír se už musíš narodit. Z lidí 

se upíři nestávají.“
Že by všechny ty filmy o Draculovi byly nakonec jenom 

habaďůra? A pokousaná křehká hrdinka změněná v upírku 
jen tahák pro diváky?

Butch ztěžka klesl na pohovku. „Zabil jsi ty dvě ženy? 
Aby ses mohl napít jejich…“ Větu nedokončil.

„Krev? Ne.  Krev z  lidských žil  by mě naživu dlouho 
neudržela.“

„Chceš mi říct, že s těma mrtvýma prostitutkama nemáš 
nic společnýho? Na místě činu se totiž našly vrhací hvězdy, 
stejný, jaký jsi měl u sebe tu noc, kdy jsem tě zatkl.“

„Já je nezabil, poldo.“
„A co maník v tom autě?“
Upír  zavrtěl  hlavou.  „Já  lidi  nepronásleduju.  Ti,  se 

kterými bojuju, nejsou z vašeho světa. A ta bomba? Při tom 
výbuchu jsme ztratili jednoho z nás.“

„Mého otce,“ zašeptala Beth a přitiskla si ruku na ústa.
Ten  chlap  ji  objal.  „Jo.  Hledáme  toho  hajzla,  co  to 

udělal.“
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„Máte  na  někoho  podezření?“  zajímal  se  Butch,  ve 
kterém se probudil detektiv.

Upír pokrčil rameny. „Jeden tip bychom měli. Ale to je 
naše věc, ne tvoje.“

Jasně. Stejně nemá důvod se vyptávat. Protože není ve 
službě.

Chlap  pohladil  Beth  po  zádech  a  potřásl  hlavou. 
„Nemám důvod ti lhát, poldo. Čas od času se nám do našich 
záležitostí zamíchá člověk. Pokud někdo ohrožuje naši rasu, 
zabiju ho, a je mi jedno, kdo nebo čím je. Ale nehodlám 
tolerovat lidské oběti, jak jsem to míval kdysi ve zvyku. A 
nejen  kvůli  nebezpečí  našeho  odhalení.“  Vtiskl  Beth 
polibek na ústa a zadíval se jí do očí.

V tu chvíli se do místnosti začali trousit ostatní členové 
gangu. Pod jejich ledovými pohledy si Butch připadal jako 
bakterie  pod  mikroskopem.  Nebo  pečeně  určená  k 
naporcování.

Normál  k  němu  přistoupil  a  podal  mu  láhev  skotské. 
„Zdá se, že ti to přijde vhod.“

Vážně? Jaks to uhodl?
Butch si pořádně lokl. „Díky.“
„Tak už si ho můžeme poddat?“ zjišťoval ten s bradkou 

a baseballovou čapkou.
Bethin přítel ho ale okřikl: „Dej si pohov, V.“
„Proč? Je to jen člověk.“
„A  moje  shellan  je  poloviční  člověk.  Ten  muž  si 

nezaslouží smrt jen proto, že není jedním z nás.“
„Kristova  noho,  tys  dočista  obrátil  o  sto  osmdesát 

stupňů.“
„Nejvyšší čas, abys chytil vítr, bratře.“
Butch se zvedl. Jestli se tady přetřásá jeho smrt, měl by 

se zapojit do diskuse.
„Díky  za  podporu,“  oslovil  Bethina  partnera,  „ale  já 

žádnou nepotřebuju.“
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Přikolébal se k chlápkovi s čapkou a přitom nenápadně 
uchopil láhev skotské za hrdlo pro případ, že by ji někomu 
musel rozbít o hlavu. Přistoupil těsně k němu, až se jeden 
druhého téměř dotýkal nosem. Cítil, jak se upír rozpaluje, 
celý natěšený na rvačku.

„S  radostí  se  ti  postavím,  blbečku,“  prohlásil  Butch. 
„Pravděpodobně prohraju, ale budu se rvát jako bulteriér, 
takže  ti  přinejmenším  natrhnu  prdel.“  Vzhlédl  k 
baseballové  čapce.  „I  když  hrozně  nerad  uštědřím 
nakládačku dalšímu fandovi Red Sox.“

Za  zády  mu  zaburácel  smích.  Někdo  řekl:  „To  bude 
pěkná podívaná.“

Chlapík zúžil oči do pouhých škvírek. „S těma Red Sox 
náhodou nekecáš?“

„Jižanskej vzduch jsem dejchal od svýho narození. A od 
roku 2004 jsem se nepřestal chechtat.“

Nastalo ticho.
Upír si odfrkl. „Nemám rád lidi.“
„Ani já nemám pijavice tvýho ražení zrovna v lásce.“
Další pauza.
Maník si pohladil bradku. „Jak nazveš dvacet chlápků, 

co se dívají na Světověj pohár?“
„New York Yankees,“ odpověděl Butch.
Upír vybuchl smíchy, strhl si čapku z hlavy a plácl jí o 

stehno. Napětí se rázem uvolnilo.
Butch  dlouze  vydechl.  Měl  pocit,  jako  by  ho  právě 

minula  dvanáctitunka.  Znovu  si  lokl  z  láhve.  To  byla 
zatraceně ujetá noc, napadlo ho.

„Řekni, že Curt Schilling nebyl bůh,“ prohlásil upír.
Ostatní muži jednohlasně zaúpěli. Jeden zahučel: „Jestli 

začne o Varitekovi, padám odtud.“
„Schilling byl pravej bojovník,“ řekl Butch a obrátil do 

sebe další doušek skotské. Když podal láhev upírovi, ten ji 
popadl a štědře si lokl.

Přikývl. „Moje řeč.“
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Kapitola třicátá devátá

dyž Marissa vešla do ložnice, malinko se roztočila, až 
se jí rozvlnily šaty kolem nohou.K

„Kde jsi byla?“
Strnula v polovině otáčky. Hedvábná látka se jí měkce 

omotala kolem kotníků.
Havers seděl v lenošce, obličej ve stínu. „Ptám se,  kde 

jsi byla?“
„Tímhle tónem se mnou laskavě –“
„Tys byla za tím násilníkem.“
„On není –“
„Nesnaž se ho přede mnou bránit!“
Ani  to  neměla  v  úmyslu.  Chtěla  bratrovi  oznámit,  že 

Wrath její obvinění vyslechl a uznal veškerou svou vinu za 
své dosavadní jednání. Že se jí omluvil a jeho lítost byla 
upřímná.  Že ačkoli  jeho slova nemohou odčinit  to,  co se 
stalo,  je  přesvědčená,  že jí  věnoval  náležitou  pozornost  i 
úctu.

A  že  i  když  do  Dariova  domu  přišla  kvůli  svému 
bývalému partnerovi, on nebyl důvodem toho, proč se tam 
tak dlouho zdržela.

„Haversi,  přestaň,  prosím.  Je  to  jinak,  než  si  myslíš.“ 
Wrath jí přece oznámil, že spojí svůj život s jinou ženou. A 
ona  si  někoho  našla…  někoho  potkala.  „Musíš  mě 
vyslechnout.“

„Nemusím. Vím, že za ním pořád chodíš. To mi stačí.“
Havers  se  zvedl  z  lenošky.  Pohyboval  se  s  obvyklou 

ladností,  ale  když  vstoupil  do  světla,  Marissa  se  zděsila. 
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Měl zsinalou pleť a propadlé tváře. Poslední dobou neustále 
hubne a teď připomíná kostlivce.

„Ty jsi nemocný,“ zašeptala.
„Nic mi není.“
„Ta transfuze nevyšla, že ne?“
„Nesnaž  se  změnit  téma.“  Změřil  si  ji  zuřivým 

pohledem. „Nikdy by mě nenapadlo,  že to skončí takhle. 
Netušil jsem, že přede mnou budeš něco tajit.“

„Já před tebou nic netajím!“
„Říkala jsi, žes zrušila slib.“
„To je pravda.“
„Lžeš.“
„Haversi, kdybys mě vyslechl –“
„Dost!“  Aniž  se  jí  podíval  do  očí,  otevřel  dveře.  „Jsi 

jediná, kdo mi zbyl, Marisso. Proto mě nežádej, abych se 
ohleduplně  stáhl  stranou  a  jen  se  díval,  jak  sama  sebe 
ničíš.“

„Haversi!“
Ale on už za sebou práskl dveřmi.
Odhodlaně  vyběhla  na  chodbu  za  ním,  ale  on  se  ani 

neotočil.  Jen  zuřivě  mával  rukou nad  hlavou,  jako by ji 
odháněl.

Vrátila se do pokoje a posadila se k toaletnímu stolku. 
Trvalo dlouho, než se mohla volně nadechnout.

Bratrův  hněv  je  pochopitelný,  ale  jeho  intenzita  a 
výjimečnost  ji  vystrašily.  Tak  rozrušeného  ho  dosud 
nezažila. Věděla, že nemá smysl se s ním dohadovat dřív, 
dokud z něho nevyprchá zlost.

Zítra s ním promluví. Všechno mu vysvětlí. Poví mu i o 
tom muži, se kterým se dnes v noci seznámila.

Zadívala se na svůj obraz v zrcadle a vzpomněla si, jak 
se jí ten člověk dotýkal. Zvedla ruku a oživila v sobě pocit, 
jaký se jí zmocnil, když jí sál ukazováček. Chce od něj víc.

Špičáky se jí nepatrně prodloužily.
Jak by asi chutnala jeho krev?
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* * *
Poté, co uložil Beth do postele jejího otce, vrátil se Wrath 
do své ložnice, oblékl si bílou košili a volné, pohodlné bílé 
kalhoty.  Z  ebenové  kazety  vyndal  šňůru  obrovských 
černých perel, poklekl na podlahu vedle postele a posadil se 
na paty. Navlékl si náhrdelník na krk, položil ruce na stehna 
dlaněmi nahoru a zavřel oči.

Jakmile vědomě ovládl dýchání, zbystřily se mu smysly. 
Slyšel,  jak  se  Beth  v  místnosti  přes  chodbu  převrací  v 
posteli,  jak  s  povzdechem  boří  hlavu  do  polštáře.  Jinak 
vládl  v  domě  klid,  jen  tu  a  tam  zachytil  mírné  vibrace 
těžkých kroků, jak se v ložnicích o patro výš bratři ukládali 
ke spánku a přecházeli po podlaze z masivních prken.

Vsadil by se, že Butch a V si ještě povídají o baseballu.
Neodpustil  si  úsměv.  Ten  polda  je  kapitola  sama  pro 

sebe. Jeden z nejagresivnějších lidí, s jakými se za celý svůj 
život setkal.

A jestli se líbí Marisse… Však oni časem zjistí, jestli jim 
to bude klapat. Navázání vztahu s příslušníky jiné rasy je 
vždycky nebezpečné. Jistě, bratři spali s lidskými ženami, 
ale  zpravidla  jen  jednu  noc,  takže  se  jim  daly  snadno 
vymazat vzpomínky. Ale pokud se do toho zapletou city a 
trvá to déle, je obtížné lidský mozek zcela vyčistit. Něco v 
něm pokaždé uvízne a vzniknou potíže.

Možná, že Marissa si s tím chlápkem jen zaflirtuje a pak 
ho vysaje. Což by schvaloval. Ale dokud ho buď nezabije, 
nebo  se  k  němu  nepřihlásí  jako  ke  svému  stálému 
partnerovi,  Wrath  bude  bedlivě  sledovat,  jak  se  jejich 
známost vyvíjí.

Přitáhl  uzdu  myšlenkám  a  začal  prozpěvovat  ve 
starobylé řeči ve snaze vyhnat z hlavy veškeré rušivé úvahy 
a  navodit  stav  naprostého  klidu  mysli.  Zpočátku  se 
zakoktával  a  musel  si  slova  vybavovat.  Naposledy 
odříkával  tuhle  modlitbu  ve  svých  devatenácti  dvaceti 
letech.  Vzpomínka  na  to,  jak  otec  seděl  vedle  něj  a 
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předříkával mu jednotlivé sloky, byly lákavým rozptýlením, 
nicméně mysl uzavřel před veškerými rušivými vjemy.

Perly na hrudi se začínaly zahřívat.
Náhle se ocitl  v rozlehlé  dvoraně.  Poitalštěné stavební 

prvky byly  světlé:  mramorová  kašna,  mramorové sloupy, 
mramorová  podlaha,  to  všechno  bledě  zářilo.  Jediné 
barevné  záblesky  obstarávalo  hejno  švitořících  ptáků 
usazených v koruně bílého stromu.

Ukončil modlitbu a vstal.
„Dlouho  jsme  se  neviděli,  válečníku.“  Za  zády  mu 

zazněl ženský velitelský hlas.
Otočil se.
Drobná postava, která se k němu blížila, byla od hlavy k 

patě  zahalená v černém hedvábném rouchu včetně hlavy, 
tváře,  rukou  i  nohou.  Nekráčela,  jenom plula  nehybným 
vzduchem. Její přítomnost mu působila rozpaky.

Sklonil hlavu. „Stvořitelko, jak se ti daří?“
„Důležitější  je,  jak  si  vedeš  ty,  válečníku.  Přišel  jsi 

požádat o změnu, je to pravda?“
Přikývl. „Já –“
„Přeješ  si,  aby  byl  tvůj  závazek  vůči  Marisse  zrušen. 

Našel sis jinou a chceš ji pojmout za svou shellan.“
„Ano.“
„Ta žena, kterou chceš, je dcera tvého bratra Daria, který 

dlí ve Stínu.“
„Viděla jsi ho?“
Tiše  se  zasmála.  „Nepokládej  mi  otázky.  Tvůj  první 

dotaz jsem nechala bez poznámky, neboť jsi ho položil ze 
zdvořilosti,  ale  nezapomínej  na  dobré  vychování, 
válečníku.“

Do hajzlu.
„Přijmi mou omluvu, Stvořitelko.“
„Zprošťuji tebe a Marissu vašeho závazku.“
„Děkuji.“
Následovalo vleklé ticho.
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Čekal  na  její  soud  ohledně  druhé  části  jeho  žádosti. 
Rozhodně se jí nehodlá vyptávat.

„Prozraď mi něco, válečníku. Považuješ snad svou rasu 
za méněcennou?“

Zakabonil se, ale raději honem nasadil neutrální výraz. 
Stvořitelka nesnese, aby na ni kdokoli zahlížel.

„Nu, válečníku?“
Neměl ponětí,  kam tím míří.  „Příslušníci  mé rasy jsou 

nesmlouvaví a hrdí.“
„Nežádala  jsem  od  tebe  definici  či  prohlášení.  Chci 

slyšet, co si o ní myslíš.“
„Položil bych za ni vlastní život.“
„A přesto odmítáš svůj lid vést. Z toho vyvozuji, že si 

jich neceníš a bojuješ jenom proto, že se ti to líbí nebo že si 
přeješ zemřít. Jaká je pravda?“

Tentokrát  se  nesnažil  nelibost  potlačit.  „Moje  rasa 
přežívá díky tomu, co já a moji bratři děláme.“

„Jen  tak  tak.  Vlastně  se  její  populace  snižuje. 
Neprospívá. Jedinou životaschopnou kolonií je ta, která se 
usadila na východním pobřeží Spojených států, ale i tak žijí 
jedinci izolovaně a jeden druhého se straní. Žádná komunita 
neexistuje. Obřady se provádějí v soukromí, pokud vůbec. 
Slavnosti se už dávno nekonají. Není, kdo by usměrňoval 
jejich  spory,  ani  kdo  by  jim  dodal  odvahu.  A  Bratrstvo 
černé  dýky  prokleli.  Nezůstal  mezi  nimi  nikdo,  kdo  by 
netrpěl.“

„I bratři mají… své problémy. Ale jsou silní.“
„Měli  by být silnější.“ Potřásla  hlavou. „Zradil  jsi své 

předky, válečníku. Zradil jsi svůj cíl. Pověz, proč bych měla 
svolit, aby se příští královnou stala žena dvojí krve?“ Její 
roucho  se  rozvlnilo,  jako  by  vrtěla  hlavou.  „Bude  lepší, 
když ji budeš jenom zvát do svého lože a obšťastňovat, než 
aby měl tvůj lid v čele další bezvýznamnou loutku. Můžeš 
odejít, válečníku. Skončili jsme.“
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„Chci promluvit  na svou obhajobu,“ řekl s nesmírným 
sebezapřením.

„Já tvoji obhajobu nepřijímám.“ Otočila se k odchodu.
„Prosím tě o slitování.“ Podobná slova vypouštěl z úst s 

nechutí a soudě podle jejího smíchu to věděla.
Stvořitelka se k němu vrátila.
Když promluvila, byl její hlas nesmiřitelný a tvrdý, jako 

černé záhyby jejích šatů na pozadí bílého mramoru. „Pokud 
chceš  prosit,  válečníku,  udělej  to  se  všemi  náležitostmi. 
Padni na kolena.“

Wrath neochotně poklekl. V tu chvíli ji nenáviděl.
„Takhle  je  to  mnohem  lepší,“  pronesla  tiše,  teď  už 

relativně uchlácholená. „Co jsi říkal?“
Polkl nepřátelská slova a přinutil se ke klidu, k němuž 

měl hodně daleko. „Miluji ji. Chci jí projevit úctu, ne ji mít 
jen proto, aby mi zahřívala postel.“

„Tak s ní podle toho jednej. Ale není třeba přistupovat k 
obřadu.“

„S tím nesouhlasím.“ A rychle dodal: „Při vší úctě.“
Následovalo tíživé ticho.
„Po všechna ta staletí jsi nevyhledal mou radu.“
Zvedl hlavu. „To tě tolik trápí?“
„Nepokládej  mi  otázky!“  zvolala.  „Jinak  o  tu  svoji 

míšenku přijdeš dřív, než se stačíš nadechnout.“
Wrath sklopil hlavu a drtil pěsti o mramor.
Čekal.
Čekal tak dlouho, až byl v pokušení se přesvědčit, jestli 

neodešla.
„Požádám tě o laskavost,“ řekla.
„Vyslov ji.“
„Povedeš svůj lid.“
Vzhlédl,  hrdlo  bolestivě  stažené.  Nedokázal  zachránit 

své  rodiče,  je  sotva  důstojným  partnerem  pro  Beth,  a 
Stvořitelka  chce,  aby  byl  odpovědný  za  celou  svou 
zatracenou rasu?
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„Co odpovíš, válečníku?“
Jako bych měl na vybranou. „Jak si přeješ, Stvořitelko.“
„To je můj rozkaz, válečníku. To není mé přání ani ona 

laskavost, o niž tě požádám.“ Netrpělivě si povzdechla. „A 
teď vstaň. Krev z tvých pěstí mi potřísnila mramor.“

Zvedl se a zadíval se na ni. Mlčel. Předpokládal, že bude 
mít ještě další podmínky.

Oslovila  ho  ostře.  „Ty  si  nepřeješ  být  králem.  To  je 
zřejmé. Ale je to tvá dědičná povinnost a je nejvyšší čas, 
aby ses jí se ctí ujal.“

Wrath si prohrábl vlasy. Tělem se mu plíživě šířila vlna 
úzkosti.

Hlas  Stvořitelky  zjihl.  Nepatrně.  „Nestrachuj  se, 
válečníku. Nenechám tě kráčet po té cestě samotného. Když 
přijdeš za mnou, pomohu ti.  Jedním z mých úkolů je být 
tvou rádkyní.“

To sdělení přijal s povděkem. Pomoc bude nepochybně 
potřebovat. Nemá ani páru, jak vládnout. Umí zabíjet na sto 
způsobů,  ví  si  rady v každé  bitvě,  i  v nejlítější  řeži  umí 
zachovat rozvahu. Ale oslovit několikatisícový dav? Zvedl 
se mu žaludek.

„Ale to pořád není ona laskavost, kterou mi dlužíš.“
„A co –“ Zarazil se a znovu si prohrábl vlasy. „Beru to 

zpět.“
Tiše se zasmála. „Vždycky jsi byl bystrý žák.“
„To  se  může  hodit.“  Jasně.  Když  teď  budu  král. 

Stvořitelka připlula blíž. Ucítil vůni šeříků. „Natáhni ruku.“
Záhyby  šatů  se  rozvlnily,  jak  z  nich  vyprostila  paži. 

Něco  mu  dopadlo  na  dlaň.  Prsten.  Těžký  zlatý  prsten 
osazený  rubínem  velikosti  vlašského  ořechu.  Byl  tak 
rozpálený, že ho málem pustil.

Saturnský rubín.
„Můj dar pro ni. Dostavím se na obřad.“
Wrath sevřel prsten tak pevně, až se mu zaryl do dlaně. 

„To pro nás bude velká čest.“
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„Jistě. Ale to není jediný důvod, proč přijdu.“
„Ovšem, ta laskavost…“
Zasmála  se.  „Výborně.  Určitě  tě  nepřekvapí,  když 

neuspokojím tvou zvědavost. A teď jdi, válečníku. Vrať se 
ke své ženě. Doufejme, že jsi zvolil dobře.“

Otočila se a začala se vzdalovat.
„Stvořitelko!“
„Skončili jsme.“
„Děkuji.“
Zastavila se u kašny s vodotryskem.
Černé roucho se zavlnilo, jak ponořila ruku do padající 

vody.  Když  jí  hedvábný  cíp  sklouzl  na  loket,  zaplálo 
oslňující světlo, jako by jí žhnuly kosti a měla průsvitnou 
pokožku.  V místě,  kde  se  dotkla  vody,  vytryskla  duha a 
rozlila se po celém nádvoří.

Wrath ohromeně sykl, když se mu náhle rozjasnil zrak. 
Dvorana, sloupy, barvy i ona, všechno získalo ostré obrysy. 
Upřel  oči  na  duhu.  Žlutá,  oranžová,  červená,  fialová, 
modrá,  zelená.  Barvy  jako  odlesky  drahokamů  prořízly 
vzduch, a přesto jeho očím neublížily. Opájel se nádherným 
výjevem, vstřebával ho téměř všemi smysly a otiskl si ho 
do paměti.

Stvořitelka  se  k  němu  otočila  a  spustila  ruku  k  tělu. 
Tehdy barvy zmizely a Wrathovi se zase zamlžil zrak.

Uvědomil si, že od ní dostal malý dárek. Stejný, jakým 
je prsten pro Beth, který mu vložila do dlaně.

„Máš pravdu,“ splynulo jí tiše ze rtů. „Doufala jsem, že 
si k tobě najdu cestu. Já a tvůj otec jsme si byli velmi blízcí 
a ta staletí v osamění byla dlouhá a nehostinná. Nikdo mě 
neuctíval,  nikdo  mi  nezpíval,  nikdo  nectil  tradice.  Jsem 
zbytečná. Zapomenutá.

Horší však je,“ pokračovala, „že vidím budoucnost, a ta 
je  mnohem  chmurnější.  Přežití  rasy  není  jisté.  Sám  to 
nedokážeš, válečníku.“

„Naučím se žádat o pomoc.“

354



Přikývla.  „Začneme  znovu,  já  a  ty.  A  budeme 
spolupracovat, jak to má být.“

„Jak to má být,“ opakoval, jako by zkoušel, jak to zní.
„Dnes v noci přijdu za tebou a za tvými bratry,“ dodala. 

„Obřad  proběhne  podle  zvyklostí.  Zavážeme  tě  novým 
slibem, válečníku, a provedeme to náležitým způsobem – 
tak,  jak se to dělá od nepaměti.  Za předpokladu, že tě ta 
žena bude chtít.“

Měl dojem, že se Stvořitelka usmívá.
„Otec mi prozradil, jak zní tvé jméno,“ řekl. „Jestli si to 

přeješ, budu ho používat.“
„Budiž.“
„Na  shledanou  dnes  v  noci,  Analisse.  Všechno  bude 

připraveno.“

355



Kapitola čtyřicátá

an X se díval, jak Billy vchází do kanceláře.  Měl na 
sobě tmavě modrou polokošili a krátké khaki kalhoty, 

byl opálený a překypoval zdravím a silou.
P

Zkrátka  sličný  a  urostlý  jinoch,  jak  se  říkávalo  za 
dávných časů.

„Senseji.“ Billy uctivě sklopil hlavu.
„Jak se daří, chlapče?“
„Už jsem si to rozmyslel.“
Pan X čekal na odpověď. Překvapilo ho, jak hodně mu 

záleží na tom, co mu Riddle řekne.
„Chci pro vás pracovat.“
Pan  X  se  usmál.  „To  je  dobře,  chlapče.  To  je  moc 

dobře.“
„Co  musím  udělat?  Vyplnit  nějaký  formuláře  pro 

akademii?“
„Je  to  o  něco  komplikovanější.  A  akademie  tě  ve 

skutečnosti zaměstnávat nebude.“
„Ale já myslel. Říkal jste –“
„Billy,  budeš  muset  pochopit  ještě  několik  zásadních 

skutečností. Nemluvě o podrobnostech iniciace.“
„Myslíte  šikanu nováčků? Protože  to  nebude problém. 

Párkrát jsem tím už prošel. Totiž ve fotbalových klubech.“
„Měl  bych  tě  předem  upozornit,  že  je  to  poněkud 

drsnější. Ale žádný strach, já jsem to taky vydržel a vím, že 
to zvládneš i ty. Vysvětlím ti, co si máš vzít s sebou, a budu 
u tebe. Celou dobu.“

Koneckonců, sledovat Omegu při práci si přece nemůže 
nechat ujít.
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„Senseji, já…“ Riddle si odkašlal. „Chci, abyste věděl, 
že vás nezklamu.“

Rty  pana  X  zvlnil  úsměv.  Tohle  je  nejnádhernější 
okamžik jeho práce.

Vstal a přistoupil k Billymu. Položil mu ruku na rameno, 
silně ho stiskl a upřeně se zadíval do modrých očí, které 
vyhledaly jeho pohled.

Billy upadl do transu téměř okamžitě.
Pan  X  mu  opatrně  vyndal  briliantovou  náušnici,  pak 

sevřel palcem a ukazovákem ušní lalůček a jemně ho začal 
masírovat.

Promlouval k Riddleovi tichým a hlubokým hlasem.
„Chci,  abys  zatelefonoval  otci  a  oznámil  mu,  že  se 

stěhuješ, a to ze dne na den. Oznámíš mu, že sis našel práci 
a že nastupuješ do intenzivního výcvikového kurzu.“

X  stáhl  Billymu  rolexky  z  nerezové  oceli  a  rozepnul 
horní  knoflík  polokošile.  Rozhalil  límec  a  na  zátylku 
nahmatal  uzávěr platinového řetízku,  který Billy nosil  na 
krku. Rozepnul ho a oba konce nechal sklouznout do dlaně. 
Kov byl ještě teplý, jak spočíval na pokožce.

„Při rozhovoru s otcem zachováš klid nehledě na to, co 
bude říkat. Ujistíš ho, že tě čeká slibná budoucnost a že tě 
vybrali z mnoha uchazečů pro velice důležitý úkol. Řekneš 
mu, že ti může zavolat na mobilní telefon, ale že se s tebou 
nebude moct stýkat, protože budeš neustále na cestách.“

Pan  X  přejel  rukou  po  Billyho  hrudi.  Cítil  pevné 
svalstvo,  tep  života,  energii  mládí.  V  tomhle  těle  dřímá 
nesmírná síla, pomyslel si. Nesmírná, nevyužitá síla.

„O  akademii  se  otci  nezmíníš.  Neprozradíš  mu  moji 
totožnost. A nedoví se od tebe, že budeš bydlet se mnou.“ 
Pak promluvil Billymu rovnou do ucha. „Řekneš mu, že se 
omlouváš za všechny ty hanebné činy, kterých ses v životě 
dopustil.  Řekneš  mu,  že  ho  máš  rád.  Potom si  pro  tebe 
přijedu a odvezu tě.“
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Když  se  Billy  hluboce  a  jakoby  odevzdaně  nadechl, 
vybavila se panu X jeho vlastní iniciace. Na letmý okamžik 
zalitoval, že si lépe nerozvážil nabídku, již před desítkami 
let přijal.

Teď už by z něho byl vetchý stařec. Možná by měl i pár 
vnoučat – pokud by ovšem našel ženu, se kterou by vydržel 
tak  dlouho,  aby spolu založili  rodinu.  Vedl  by průměrný 
život, pracoval by v papírně nebo u čerpací stanice. Byl by 
jedním ze stovky milionů jiných anonymních mužů, které 
sekýruje manželka,  kteří  vysedávají  s  kamarády u baru a 
tráví  nespokojené  dny  bez  cíle  a  beze  smyslu,  protože 
nedokázali nic, co by stálo za řeč.

Ale byl by naživu.
S pohledem upřeným do Billyho jasných modrých očí 

zapřemítal,  jestli  ho  ve  skutečnosti  nenalákaly  peníze. 
Protože  už  není  svým  vlastním  pánem.  Je  sluhou 
Omegových  vrtochů,  přesněji  vrchním  komorníkem. 
Nicméně sluhou.

A nikdo pro něj nebude truchlit.
Protože  nikdy  nepřestane  dýchat…  nebo  proto,  že  ho 

nikdo nebude postrádat, až vydechne naposledy.
Svraštil čelo. Po pravdě na tom vůbec nezáleží, protože 

se už nic nedá změnit a zpáteční cesta neexistuje. A právě 
to je jedna z věcí, které dnes v noci zjistí Billy Riddle.

Osvobodil Riddleovu mysl i tělo.
„Je to jasné?“ zeptal se ho tiše.
Billy přikývl. Chviličku se prohlížel, jako by mu vrtalo 

hlavou, co se stalo.
„A teď  mi  dej  svůj  mobilní  telefon.“  Když  mu  Billy 

přístroj podal, pan X se usmál. „Co mi odpovíš, chlapče?“
„Ano, senseji.“
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Kapitola čtyřicátá první

eth se probudila u Wratha v posteli. Někdy v průběhu 
dne ji musel přenést z ložnice jejího otce do své.B

Hrudí  se  jí  tiskl  na záda.  Paží  ji  objímal  kolem pasu. 
Ruku měl mezi jejíma nohama.

Cítila jeho horký, ztvrdlý penis.
Opatrně  se  obrátila  na  druhý  bok.  Oči  měl  zavřené, 

dýchal zhluboka a pomalu. Usmála se. Tak on po mně touží  
i ve spánku.

„Miluju tě,“ zašeptala.
Okamžitě otevřel oči. Jako by ji ozářily světlomety.
„Copak,  leelan? Jsi pořádku?“ Stáhl ruku zpátky,  jako 

by si právě uvědomil, kde ji má. „Promiň. Nechtěl jsem… 
Nejspíš nejsi připravená… tak brzo po…“

Vzala ho za ruku, položila si ji do klína a přitiskla si jeho 
prsty ke zvlhlé štěrbině mezi svýma nohama.

Ostře  se  nadechl  a  přitom  se  mu  zpod  horního  rtu 
vysunuly mírně prodloužené špičáky.

„Nemůžu se tě dočkat,“ ujistila ho a uchopila jeho penis 
do dlaně.

Když zasténal a přitiskl se k ní, zřetelně cítila tlukot jeho 
srdce, krev proudící žilami i plíce plnící se vzduchem. Bylo 
to neskutečně zvláštní. Citlivě vnímala intenzitu jeho touhy, 
a nejen díky tomu, že mu hladila penis.

Na jeho laskání reagovala vnímavěji než dříve a vytušila 
i to, jak postupně sílí jeho vzrušení. Každý polibek, každý 
dotek i podráždění jazykem se násobily.

Wrath musel oba krotit. Chtěl, aby si první milování v 
novém těle  vychutnala.  Když  se  na  něj  chtěla  obkročmo 
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posadit, přiměl ji, aby si lehla na záda. Dovedl ji k vrcholu, 
přestože se chvěl potlačovanou touhou po uvolnění.  Jeho 
něha, pozornost a láskají hluboce dojaly.

Konečně  se  vztyčil  nad  jejími  roztaženými  stehny, 
mohutné tělo podepřené silnými pažemi. Jeho dlouhé tmavé 
vlasy  dopadly  na  polštář  a  splynuly  s  jejími  černými 
kadeřemi.

„Chtěl  bych  zřetelně  vidět  tvůj  obličej,“  řekl  a  zkřivil 
tvář, jako by nutil oči, aby se zaostřily. „Jen jednou bych si 
přál…“

Položila mu ruce na tváře; na dlaních ji jemně zaškrábalo 
kratičké půldenní strniště.

„Já ti řeknu, co bys viděl,“ zašeptala. „Bezbřehou lásku a 
oddanost. Úctu. Touhu. To všechno bys viděl.“

Zavřel  oči  a  usmál  se.  Blažený  výraz  mu  proměnil 
obličej, který teď zářil spokojeností.

„Moje leelan, jak jsem bez tebe mohl žít tak dlouho?“
Dlouze  ji  políbil.  A  pomalu  do  ní  vstoupil.  Když  ji 

naplnil  až  po  okraj  a  jejich  těla  se  spojila,  znehybněl. 
Promluvil ve svém jazyce, pak v jejím.

Jeho dychtivé vyznání lásky jí vykouzlilo na rtech široký 
úsměv.

Butch se, ještě v polospánku, prudce obrátil.  Není ve své 
posteli.  Tahle  je  manželská,  ne  pro  jednoho.  Ani  polštář 
není  jeho.  Je  nezvykle  měkký,  jako  by  měl  hlavu  na 
hromadě vaty. I povlečení je nějaké jemné a přepychové.

Hlasité chrápání to potvrdilo. Rozhodně není doma.
Otevřel oči. Okna zakrývaly silné závěsy, ale díky světlu 

vycházejícímu  z  koupelny  rozeznal  aspoň  hrubé  obrysy 
okolních  předmětů.  Místnost  je  přepychově  zařízená. 
Starožitný nábytek, obrazy, nóbl tapety.

Otočil se po směru chrápání. V druhé manželské posteli 
tvrdě  spí  nějaký  chlap,  tmavovlasou  hlavu  zabořenou  do 
polštáře, přikrývku vytaženou k bradě.
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Vtom mu svitlo. To je Vishous. Jeho nový kámoš.
Zarytý  fanoušek  Red  Sox.  Všemi  mastmi  mazaný 

počítačový génius.
A zatracenej upír.
Butch si  položil  ruku na čelo.  Už nesčetněkrát  se  mu 

stalo, že se v průběhu noci několikrát probudil, nervózní ze 
spáče po svém boku.

Ale tohle je naprostý vrchol.
Jak  vlastně…?  Správně.  Šli  do  peřin  až  potom,  co 

dorazili Tohrovu láhev skotské.
Tohrment. Krátce Tohr.
Dokonce si pamatuje jejich jména. Rhage, Phury. A ten 

strašidelnej maník, Zsadist.
Jasně.  Upíři  se  přece  nejmenujou  Pepa,  Tonda  nebo 

Jarda.
A sotva by si někdo z jejich branže říkal Howard nebo 

Eugene.
To ne, Wallie, prosím, ne –
Pomalu, ale jistě se z něho stává magor.
Kolik je vlastně hodin?
„Hej,  poldo,  kolik  je  hodin?“  zajímal  se  Vishous 

poněkud ochraptělým hlasem. Jako by uhodl, co mu běží 
hlavou.

Butch  sáhl  na  noční  stolek.  Hned vedle  jeho  hodinek 
ležela  čapka  s  logem  Red  Sox,  zlatý  zapalovač  a  černá 
řidičská rukavice.

„Šestnáct třicet.“
„Pohoda.“ Upír se rozvalil na zádech. „Ještě aspoň dvě 

hodiny  neroztahuj  závěsy.  Jinak  shořím  a  moji  bratři  tě 
rozemelou na kostní moučku.“

Butch se usmál. Upír neupír, s těmi chlápky si padl do 
noty.  Jsou  stejná  krevní  skupina,  pokud  se  to  v  jejich 
případě  dá  říct.  A  žijí  ve  stejném  světě,  v  jakém  se  až 
donedávna pohyboval on. Zkrátka se cítí jako mezi svými.

Až mu z toho naskakuje husí kůže.
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„Ty se usmíváš,“ podotkl Vishous.
„Jak to víš?“
„Mám výjimečně  vyvinutej  smysl  pro vnímání  emocí. 

Patříš  k  těm  nechutnejm  týpkům,  co  po  ránu  sršej 
humorem?“

„Ani nápad. A není ráno.“
„Pro mě jo, poldo.“ Vishous se otočil na bok a zadíval se 

na Butche. „Včera večer ses držel dobře. Neznám moc lidí, 
který by si  troufli  na Rhagea nebo na mě.  A navíc před 
ostatníma.“

„Hlavně mě nerozbreč. Nejsme spolu na rande.“ Až na 
to, že ta pocta Butchovi jaksi hnula srdcem.

Vishous zúžil  oči.  Jeho usuzovací  schopnosti  jsou  tak 
pronikavé, až měl Butch dojem, že mu čte myšlenky.

„Tobě  na  životě  moc  nezáleží.“  Nevyznělo  to  jako 
otázka.

„Ne. Možná, že ne,“ přitakal Butch a čekal, že se ho upír 
zeptá, proč. Ale otázka nenásledovala. Udivilo ho to.

Chvíli mlčeli.
Vishous znovu přimhouřil oči. „Mezi lidi se už nevrátíš, 

poldo. Ale to už ti asi došlo. Protože jsi s námi byl příliš 
dlouho. Nedokážeme ti náležitě vygumovat vzpomínky.“

„To znamená, že si mám stloukat rakev?“
„Doufám,  že  ne.  Ale na  mně  nezáleží.  Spíš  na  tobě.“ 

Odmlčel se. „Stejně se nemáš kam a ke komu vracet, je to 
tak?“

Butch upřel pohled do stropu.
Když  mu  ráno  bratři  dovolili  zkontrolovat  zprávy  v 

mobilu, zjistil, že mu přišla jenom jedna. Kapitán policejní 
stanice  ho  vyzval,  ať  si  přijde  pro  písemné  vyjádření 
vyšetřovací komise odboru vnitřních záležitostí.

Jako  by  se  zrovna  téhle  schůzky  nemohl  dočkat. 
Výsledek  zná  předem.  Dostane  vyhazov  a  poslouží  jako 
obětní beránek tažení proti policejní brutalitě. Anebo by ho 
uklidili někam do kanceláře nebo do policejního archivu.
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A rodina? Máma s tátou bydlí pořád v řadovém domku 
na  předměstí  Bostonu,  v  kruhu  synů  a  dcer,  které  tolik 
milují.  Ačkoli  pořád  truchlí  pro  Janii,  jsou  to  celkem 
spokojení  důchodci.  A  Butchovi  sourozenci  vesele  rodí 
děti,  vychovávají  děti  a  nemyslí  na  nic  jiného  než  na 
plození dalších dětí a mají dost svých vlastních starostí a 
povinností. V rodinném klanu O’Nealových je Butch dobrý 
nanejvýš tak do počtu. Jalová černá ovce.

Pokud jde o přátele… Jediný, koho může do jisté míry 
považovat za přítele, je José. Abby v téhle klasifikaci sotva 
obstojí. Je to jen příležitostná holka do postele.

A  vůbec.  Po  včerejším  setkání  s  Marissou  ztratil  o 
náhodný sex zájem.

Zadíval se na upíra. „Máš pravdu. Nemám nikoho.“
„Vím, jaký to je.“ Vishous se začal převalovat, jako by 

hledal nejpohodlnější polohu. Když se uvelebil na zádech, 
zakryl si oči pokrčenou paží.

Butch  si  upírovu  levačku  zamračeně  prohlížel.  Byla 
pokrytá  tetováním,  hustou  sítí  složitých  vzorů,  které  se 
stáčely  na  vnitřní  stranu  předloktí,  do  dlaně  a  kolem 
každého prstu. To muselo bolet jako čert, pomyslel si.

„V?“
„Co?“
„Co znamená to tetování?“
„Já ti taky nepřipomínám tvý prokletí, poldo.“ Vishous 

schoval  ruku  pod  přikrývku.  „Jestli  se  do  osmi  sám 
nezmátořím, probuď mě, platí?“

„Jo. Platí.“ Butch zavřel oči.
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Kapitola čtyřicátá druhá

 ložnici o patro níž Beth právě vypnula sprchu, sáhla 
pro  osušku  a  přitom  třískla  novým  zásnubním 

prstenem o mramorový pult.
V

„Sakra,  to  je  nadělení…“  Honem si  přitiskla  ruku  na 
prsa.  Má štěstí,  že  Wrath  dohlíží  na  přípravu svatebního 
obřadu. I když je možné, že se tak hlasitý zvuk donesl o 
patro výš, až do přízemí.

Než  zhodnotila  škodu,  připravila  se  na  nejhorší, 
přesvědčená, že se rubín buď uvolnil, nebo se z něho kus 
odštípl. Ale kámen zůstal kupodivu celý.

Prsteny  a  vlastně  žádné  šperky  nikdy  nenosila,  ale 
nejspíš si na to teď bude muset zvyknout. A příště kolem 
sebe nesmí tak vehementně mávat rukama.

Tahle  drobná  změna  nebude  zdaleka  tou  nejhorší,  
pomyslela si. Snoubenec vám navlíkne na prst kus drahýho 
šutru a průšvih je na obzoru…

Neubránila  se úsměvu.  Když jí  Wrath prsten navlékal, 
byl nesmírně pyšný. Prozradil jí, že je to dárek od někoho, s 
kým se v noci seznámí.

Při obřadu.
Ruka s osuškou jí znehybněla. Bože, to slovo. Svatba.
Koho by kdy napadlo, že ona –
Někdo zaklepal na dveře ložnice.
„Haló,  Beth?  Jsi  tam?“  Neznámý  ženský  hlas  k  ní 

doléhal z chodby jen tlumeně.
Beth si oblékla Wrathův župan a přistoupila ke dveřím, 

ale neotevřela je. „Ano?“
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„Já jsem Wellsie. Tohrova shellan.  Napadlo mě, že bys 
možná  uvítala  někoho,  kdo  ti  pomůže  přečkat  celý  ten 
blázinec. A nesu ti šaty pro případ, že ještě žádné nemáš. 
Jinak jsem obyčejná zvědavá ženská, která se s tebou chce 
seznámit.“

Beth pootevřela dveře.
Páni…
Na Wellsii  nebylo  nic  obyčejného.  Měla  ohnivě  rudé 

vlasy,  obličej  jako  řecká  bohyně  a  tvářila  se  naprosto 
nevzrušeně.  Sytě  modré  šaty  kontrastovaly  s  jejími 
kadeřemi  jako  podzimní  obloha  s  pestrobarevnými  listy 
stromů.

„Ahoj,“ pozdravila ji Beth.
„Ahoj.“  Wellsiiny  světle  oříškové oči  byly  bystré,  ale 

beze  stopy  chladu.  Zejména,  když  se  usmála.  „Jsi 
překrásná. Není divu, že Wrath je v tom až po uši.“

„Chceš jít dál?“
Wellsie  vešla  do  ložnice.  Pod  paží  nesla  podlouhlou 

plochou krabici a v ruce velkou kabelu. Vzbuzovala dojem, 
že  je  zvyklá  mít  všechno  pod  kontrolou,  ale  aniž  by  se 
chovala zbytečně pánovitě.

„Tohr mi ani nechtěl říct, co se chystá. On a Wrath se 
spolu totiž chytli.“

„Chytli?“
Wellsie obrátila oči v sloup, pouhou vůlí zavřela dveře a 

položila krabici na nízký stůl.
„Chlapi si v tom prostě lebedí. Čas od času se navzájem 

vyprovokují a někdy se mezi sebou i porvou. To je úplně 
normální. Tohr mi neprozradil, oč jde, ale snadno jsem si to 
domyslela.  O  čest,  zdatnost  v  boji  nebo  o  nás,  o  jejich 
ženy.“  Odklopila  víko  krabice.  Byly  v  ní  rudé  saténové 
šaty.  „Naši  mládenci  mají  dobré  srdce,  ale  často  se 
přestanou ovládat a plácnou nějakou hloupost.“

Otočila  se  a  znovu  se  usmála.  „Ale  dost  o  nich.  Jsi 
připravená?“
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Beth se vůči cizím lidem obvykle chovala zdrženlivě, ale 
tahle  otevřená  žena  s  inteligentníma  očima  ji  zbavila 
zábran. Rozhodla se, že v jejím případě udělá výjimku.

Beth se zasmála. „Spíš ne. Víš, neznám Wratha dlouho, 
ale přesto mám dojem, že k sobě patříme. Spolehla jsem se 
na instinkt. Rozum s tím nemá nic společného.“

„S Tohrem to bylo stejné,“ svěřila se Wellsie a tvář jí 
zjihla.  „Stačil  jeden  pohled  a  věděla  jsem,  že  je  to  ten 
pravý.“

Ruka jí bezděčně zabloudila k břichu.
Ona je těhotná, blesklo Beth hlavou. „Kdy máš termín 

porodu?“
Wellsie zrudla, ale zdálo se, že spíše úzkostí než štěstím. 

„Za dlouho. Za rok, jestli to dítě vůbec donosím.“ Sklonila 
se  a  vyndala  z  krabice  šaty.  „Chceš  si  je  zkusit?  Máme 
skoro stejnou velikost.“

Byl to starý model s krajkou na živůtku pošitou černými 
korálky a širokou splývavou sukní. Červený satén jako by 
zářil,  zachytával  světlo  svíček  a  uvěznil  je  v  hlubokých 
záhybech.

„Jsou…  nádherné,“  žasla  Beth  a  pohladila  bohatě 
nařasenou sukni.

„Nechala mi je ušít moje matka. S Tohrem jsme se brali 
skoro  před  dvěma  sty  lety.  Jestli  chceš,  korzet  si  brát 
nemusíš, ale spodničky jsem pro jistotu vzala. Tak nějak k 
těm šatům patří. Mimochodem, pokud se ti nelíbí nebo sis 
chtěla vzít něco jiného, vůbec se neurazím.“

„Blázníš?  Myslíš,  že  je  odmítnu  jen  proto,  abych  se 
mohla vdávat v kraťasech?“

Beth vzala šaty do náruče a spěchala do koupelny. Sotva 
se oblékla, jako by se přenesla v čase, a když se vracela do 
ložnice,  nemohla si odpustit,  aby neustále nenačechrávala 
sukni. Živůtek jí byl trochu těsný, ale i kdyby se nemohla 
pořádně  nadechnout,  za  nic  na  světě  by  se  té  parády 
nevzdala.
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„Vypadáš jako princezna,“ mínila Wellsie napůl vážně.
„Protože  to  je  to  nejkrásnější  oblečení,  jaké  jsem kdy 

měla na sobě. Mohla bys mi zapnout ty horní knoflíky na 
zádech?“

Wellsiiny  prsty  byly  hbité  a  příjemně  chladily.  Když 
zapnula  poslední  knoflíček,  nachýlila  hlavu  na  stranu  a 
sepnula  ruce.  „Ohromně  ti  sluší.  Kombinace  černé  a 
červené ti báječně ladí s vlasy. Wrath omdlí, až tě uvidí.“

„A vážně ti nevadí, když si je od tebe půjčím?“ Co když 
je něčím zašpiní?

„Oblečení je od toho, aby se nosilo. A tyhle šaty visí ve 
skříni  od  roku  1814.“  Wellsie  se  podívala  na  své 
náramkové  hodinky  osázené  diamanty.  „Raději  půjdu 
nahoru zkontrolovat, jak pokračují přípravy. Fritzovi přijde 
pomoc pravděpodobně vhod. Bratři jsou každopádně zdatní 
jedlíci, ale v kuchyni jsou naprosto nemožní. Jeden by řekl, 
že  vzhledem  ke  svému  povolání  by  se  s  nožem  mohli 
ohánět líp.“

Beth se otočila.  „Když mi ty knoflíčky zase rozepneš, 
půjdu s tebou.“

Když jí pomohla svléknout šaty, Wellsie zaváhala.
„Poslyš, Beth… ze srdce ti to přeju. Na mou duši. Ale 

myslím, že bych k tobě měla být upřímná. Není snadné mít 
jednoho  z  těch  bouřliváků  za  manžela.  Doufám,  že  mi 
zavoláš, až se budeš potřebovat někomu svěřit a od plic si 
zanadávat.“

„Díky.“  Beth  už  teď  věděla,  že  její  nabídky  využije. 
Není  pochyb  o  tom,  že  Wellsie  jí  dokáže  dobře  poradit. 
Nejspíš proto, že vypadá, jako by svůj život měla dokonale 
pod kontrolou. Zkrátka vypadá každým coulem zdatně.

Wellsie se usmála. „Možná se ti taky párkrát ozvu, když 
mi to vyjde. Čekala jsem hrozně dlouho, až si budu moct 
popovídat s někým, kdo mi porozumí.“

„Jestli  jsem  to  správně  pochopila,  ostatní  bratři 
manželku nemají, že ne?“
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„Jsme v tom samy, moje milá.“
Beth se usmála. „Tak to bychom měly držet při sobě.“

Wrath vyšel do patra, zvědavý, kdo kde přespal. Zaklepal 
na dveře jednoho z hostinských pokojů. Přišel mu otevřít 
Butch. Jedním ručníkem si sušil vlasy, druhý měl uvázaný 
kolem pasu.

„Nevíš, kde je V?“ zeptal se ho Wrath.
„Vím. Holí se.“ Polda kývl přes rameno a ustoupil, aby 

Wrath mohl vejít.
„Sháníš mě, šéfe?“ zavolal V z koupelny.
Wrath se uchechtl. „Teplý hnízdečko.“
Procítěné  „vyser  si“  zaznělo  od  obou  mužů  téměř 

jednohlasně. Vishous se vynořil z koupelny jen v boxerkách 
a  lenivým  krokem  vešel  do  ložnice.  Tváře  měl  pokryté 
bílou  pěnou,  v  ruce  starodávný  holicí  strojek  na  žiletky. 
Obě ruce měl obnažené.

A sakra.  Levá  mu  volně  visela  podél  těla  a  posvátné 
tetování  vypovídalo  o strašlivých následcích,  pokud se jí 
někdo  dotkne.  Wrath  byl  zvědavý,  jestli  má  ten  člověk 
alespoň mlhavé tušení, co by V se svou rukou dokázal.

Nejspíš ne, jinak by se bezstarostně neproducíroval po 
místnosti polonahý.

„V, existuje jistá záležitost,  kterou musím dořešit  ještě 
před obřadem.“

Obvykle pracoval sám, ale jestli si to má vyřídil s Billym 
Riddlem,  potřebuje  Vishousovu  pomoc.  Lidé  se  totiž 
ochotně  nevypaří,  když  je  prošpikujete  dýkou,  a  právě 
bratrova  levá  ruka  dokáže  odklidit  mrtvolu  beze  stopy. 
Během okamžiku z ní zbude pouhý vzduch.

V se zazubil. „Dej mi pět minut.“
„Máš je mít.“ Wrath na sobě cítil Butchův pohled. Ten 

chlapík zřejmě touží vědět, co mají za lubem. „Tohle není 
nic pro tebe, poldo. Zvlášť s ohledem na tvé povolání.“

„Pro tvoji informaci jsem dostal padáka.“
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Zajímavé, napadlo Wratha. „Můžeš mi prozradit proč?“
„Zlomil jsem nos jednomu podezřelýmu mizerovi.“
„Při rvačce?“
„Při výslechu.“
Wrath podobnou odpověď čekal. „Proč jsi to udělal?“
„Pokusil  se  znásilnit  tvoji  budoucí  choť,  upíre.  Když 

řekl, že si o to koledovala, jednoduše jsem se neudržel.“
Wrathovi  mimovolně  uniklo z  hrdla  hluboké zavrčení. 

Zvuk, který měl  jakoby vlastní vůli,  mu stoupal z hloubi 
hrudi, přímo od srdce. „Billy Riddle.“

„Beth ti o tom hajzlovi řekla?“
Wrath vykročil ke dveřím. „Hni sebou, V,“ štěkl.
Když  sešel  o  patro  níž,  vytušil  Bethinu  přítomnost  a 

shledal, že zrovna vystupuje z rámu obrazu. Zamířil k ní, 
objal  ji  oběma  pažemi  a  pevně  sevřel  v  náruči.  Musí  ji 
pomstít  ještě  předtím,  než se jejich  životy spojí  v  jeden. 
Teď, když bude její  hellren,  je to jeho povinností.  „Jsi v 
pořádku?“ zjišťovala šeptem.

Přikývl a přes její hlavu se zadíval na Tohrovu shellan.  
„Ahoj, Wellsie. To je dobře, že jsi přišla.“

Žena  se  usmála.  „Napadlo  mě,  že  se  jí  bude  hodit 
spřízněná duše.“

„Jsem rád, že se o ni postaráš.“ Odtáhl se od Beth, ale 
jen natolik, aby mohl políbit Wellsii ruku.

Do místnosti vešel Vishous ozbrojený až po uši. „Jdeme, 
Wrathe?“

„Kam jdete?“ zeptala se Beth.
„Musím si  něco zařídit.“  Pohladil  ji  po  paži.  „Ostatní 

bratři  tady  zůstanou  a  přiloží  ruku  k  dílu.  Obřad  začne 
přesně o půlnoci. Do té doby budu dávno zpátky.“

Zatvářila se, jako by chtěla něco namítnout, ale pak se 
zadívala na Wellsii. Obě ženy si vyměnily pohled.

„Buď opatrný,“ neodpustila si Beth. „Prosím.“
„Neměj strach.“ Dlouze ji políbil. „Miluju tě, leelan.“
„Co ten výraz znamená?“
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„Něco  jako  ‚moje  nejdražší‘.“  Vzal  ze  židle  bundu  a 
před odchodem ještě jednou políbil Beth na tvář.
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Kapitola čtyřicátá třetí

utch  se učesal,  nanesl  si  na  tváře  trochu kolínské  a 
nasoukal se do obleku, který nebyl jeho. Stejně jako je 

skříňka v koupelně plná různých vod po holení a holicích 
pěn,  jsou  skříně  nabité  zbrusu  novými  pánskými  obleky 
různých  konfekčních  velikostí.  Samé  špičkové  ohozy  a 
světoznámé módní značky.

B

V životě na sobě neměl oblek od Gucciho.
A i když nechtěl vypadat jako vyžírka, nemohl se setkat 

s Marissou ve stejných šatech, jaké měl na sobě předešlou 
noc.  I  kdyby  byly  kdovíjak  přepychové  –  což  nejsou  –, 
nepochybně teď páchnou po Vishousově tureckém tabáku a 
po alkoholických výparech. Jako by v nich proseděl celý 
večer v baru.

A kvůli ní chce být jako ze škatulky.
Otočil  se  kolem  dokola  před  vysokým  zrcadlem. 

Připadal si trochu zženštile, ale přesto… Musel sebekriticky 
uznat,  že  mu  oblek  s  tenkými  bílými  proužky  sekne. 
Sněhově  bílá  košile  s  rozhalenkou  mu  zdůrazňovala 
opálený  krk.  A  elegantní,  ještě  nenošené  polobotky  od 
Ferragama,  které  objevil  v  jedné  krabici,  mu  dodávají 
vzezření světaznalého frajera.

Snad by se i dalo říct, že jsem pohlednej chlap, pomyslel 
si. Pokud se Marissa nepodívá moc zblízka a nevšimne si 
krví  podlitých  očí,  které  mají  na  svědomí  pouhé  čtyři 
hodiny spánku a přemíra skotské.

Vtom zaslechl tiché klepání.
S pocitem podvodníka a  v naději,  že  to  není  žádný z 

bratrů, otevřel dveře.
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A shlížel do usměvavé tváře komorníka. „Pane, vypadáte 
úchvatně. Lépe jste si nemohl vybrat.“

Butch  pokrčil  rameny  a  v  rozpacích  se  dotkl  límce 
košile. „Totiž…“

„Ovšem bez kapesníku v náprsní  kapse se neobejdete. 
Dovolíte?“

„Hm…, samozřejmě.“
Stařík  napochodoval  k  prádelníku,  otevřel  zásuvku  a 

chvilku se v ní hrabal. „Tenhle bude dokonalý.“
Sukovitými  prsty  vykouzlil  z  bílého  čtverce  jakési 

důmyslné origami, které opatrně vsunul Butchovi do kapsy 
na prsou.

„Teď jste řádně připravený na svého hosta. Už je zde. 
Přijmete ji?“

Jestli ji přijme? „No jasně!“
Když vyšli na chodbu, komorník se tlumeně zasmál.
„Vypadám jako idiot, co?“ prohodil Butch.
Fritz okamžitě zvážněl. „Rozhodně ne, pane. Jen jsem si 

představil, jak by se to líbilo Dariovi. Měl rád plný dům.“
„Kdo je Da –“
„Butchi?“
Při  zvuku  Marissina  hlasu  se  oba  zastavili.  Stála  na 

vrcholu  schodů.  A  pohled  na  ni  vyrazil  Butchovi  dech. 
Vlasy měla vyčesané do důmyslného účesu na temeni hlavy 
a na sobě světle růžové pouzdrové šaty. Ostýchavá radost z 
toho, že ho vidí, ho málem dojala.

„Ahoj.“ Postoupil dopředu s vědomím, že se komorník 
usmívá od ucha k uchu.

Uhladila si šaty, jako by byla trochu nervózní. „Možná 
jsem měla  počkat  dole.  Ale  všichni  jsou  v jednom kole. 
Měla jsem pocit, že jim překážím.“

„Chceš zůstat chvíli tady? Když už jsi sem přišla…?“
Přikývla. „Jestli ti to nevadí. Je tu větší klid.“
Sluha  přizvukoval.  „V  patře  je  veranda.  Dejte  se 

chodbou až na konec. Dveře jsou pootevřené.“
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Butch jí nabídl rámě. „Vyhovuje ti to?“
Provlékla  mu  ruku  ohbím  lokte.  Uhnula  před  jeho 

pohledem a rozkošně se začervenala. „Ano. Vyhovuje.“
Chce být se mnou sama. To je dobré znamení, pomyslel 

si Butch.

Beth  odnesla  do  jídelny  vrchovatý  talíř  syrové  zeleniny. 
Wellsie a Fritz by spolu mohli řídit zeměkouli, napadlo ji. 
Nelítostně komandovali bratry, kteří pobíhali z místnosti do 
místnosti,  prostírali stůl, rozmisťovali do stojanů svíčky a 
pomáhali  s  přípravou  jídla.  A  bůhví,  co  se  děje  ve 
Wrathově ložnici. Obřad se uskuteční tam a Rhage je tam 
zavřený už nejmíň hodinu.

Beth položila talíř na příborník a vrátila se do kuchyně. 
Vešla  právě  ve  chvíli,  kdy se Fritz  marně  natahoval  pro 
velkou broušenou mísu na nejvyšší polici v kredenci.

„Počkejte, já vám ji podám.“
„Ach, mnohokrát děkuji, paní.“
Postavila  mísu na pracovní pult  a sledovala,  jak do ní 

komorník sype sůl.
Tohle nám všem spolehlivě zvýší krevní tlak,  pomyslela 

si.
„Beth!“ zavolala  na ni Wellsie.  „Můžeš dojít  do spíže 

pro tři sklenice broskvového džemu pod pečenou šunku?“
Beth vklouzla do mrňavé komory a otočila vypínačem. 

Od  podlahy  ke  stropu  se  zvedaly  police  s  vyrovnanými 
řadami sklenic a konzerv se všemi možnými ingrediencemi. 
Rozhlížela se po přihrádce s broskvemi, když zaslechla, jak 
se otevřely dveře.

„Fritzi, nevíš –“
Otočila  se.  A  vrazila  přímo  do  Zsadistova 

hromotluckého těla.
Zasyčel a oba uskočili, když je dveře srazily k sobě.
Zavřel  oči,  jako by v bolestech;  odhrnuté  rty  odhalily 

mohutné špičáky a zuby.
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„Omlouvám  se,“  zašeptala  a  snažila  se  ustoupit  co 
nejdál. Spíž byla malá a nebylo z ní úniku. Jedinou cestu 
ven  blokoval  on.  „Neviděla  jsem  tě.  Vážně  se  moc 
omlouvám.“

Opět měl na sobě přiléhavou černou košili s dlouhými 
rukávy, a když sevřel ruce v pěst, bylo zřetelně vidět, jak se 
mu napínají  svaly v pažích i  v ramenou.  Byl  mohutný a 
vysoký,  ale  díky  síle  ukryté  ve  svém  těle  se  zdál  ještě 
urostlejší.

Prudce otevřel víčka. Když jí jeho černé oči spočinuly na 
obličeji,  přikrčila  se.  Čišel  z  nich  takový  chlad,  že  se 
bezděčně zachvěla.

„Prokristapána, já vím, že jsem šerednej,“ vybuchl, „ale 
nemusíš se mě bát. Nejsem barbar.“

Pak pro něco sáhl na polici a odešel.
Beth se opřela  zády o stěnu ze sklenic  a plechovek a 

vzhlédla  k prázdnému místu  nad hlavou.  Čatní.  Byl  tady 
pro čatní.

„Beth, našla jsi –“ Wellsie zůstala stát ve dveřích. „Co se 
stalo?“

„Nic. To… nic.“
Wellsie  na  ni  upřela  káravý  pohled  a  přitom  si 

upravovala zástěru, kterou měla přes modré šaty. „Lžeš, ale 
protože  máš  dneska  svůj  velký  den  a  jsi  nervózní, 
přimhouřím  oči.“  Když  objevila  broskvové  džemy, 
narovnala si do náruče několik sklenic. „Co kdyby sis šla 
zdřímnout  do  pokoje  svého  otce?  Rhage  už  skončil,  tak 
budeš mít  dole klid.  Musíš načerpat  síly.  Čeká tě dlouhá 
noc.“

„To je docela dobrý nápad.“

Butch se zabořil  do proutěného křesílka,  překřížil  nohy a 
zapřel se chodidlem do podlahy. Křeslo zaskřípalo.

V  dálce  se  zablesklo.  Noční  vzduch  byl  prosycený 
vůněmi stoupajícími ze zahrady pod verandou.
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A mořem.
Marissa  stála  opřená  o  zábradlí.  Když  k  nim  dolehlo 

burácení  hromu,  zvedla  pohled  k  obloze.  Letní  vánek  jí 
zčechral pramínky vlasů lemujících obličej.

Butch  dospěl  k  závěru,  že  by  se  na  ni  mohl  dívat 
věčnost, a nikdy by se toho pohledu nenabažil.

„Butchi?“
„Promiň. Co jsi říkala?“
„Že jsi v tom obleku moc hezký.“
„V těchhle hadrech? Prostě jsem si je oblékl.“
Rozesmála se – jak ostatně doufal –, ale vzápětí zvážněl.
„To ty jsi krásná.“
Ruka  jí  vzlétla  k  hrdlu.  Pravděpodobně  neví,  jak  se 

vyrovnat  s  lichotkami,  jako  by  na  svou  adresu  žádné 
neslýchala.

Tomu ovšem nehodlal uvěřit.
„S  tím  účesem  jsem  si  dala  práci  kvůli  tobě,“ 

poznamenala. „Napadlo mě, že takhle by se ti moje vlasy 
mohly víc líbit.“

„Líbily by se mi upravené jakkoli.“
Usmála se. „I při výběru těch šatů jsem myslela na tebe.“
„Moc ti sluší. Ale něco ti povím, Marisso. Kvůli mně se 

snažit nemusíš.“
Sklopila zrak. „Jsem zvyklá se snažit.“
„Tak si to odvykni. Jsi dokonalá.“
Rozzářila  se.  Jako  sluníčko.  A  on  z  ní  nedokázal 

odtrhnout oči.
Zvedl se vítr a rozvlnil jí šifonovou sukni kolem ladné 

křivky boků.  Z ničeho nic  už  nemyslel  jen  na  to,  jak je 
krásná.

Na rty  se  mu dral  smích.  Nikdy by ho nenapadlo,  že 
touha  může  pokazit  kouzlo  okamžiku,  ale  tentokrát  by 
uvítal,  kdyby  si  jeho tělesné  potřeby daly  pohov.  Aspoň 
tuhle  noc.  Nebo  klidně  i  déle.  Chce  s  Marissou  jednat 
takříkajíc v rukavičkách. Je to žena, která si zaslouží úctu, 
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řádné  dvoření,  něžné  polibky  a  objetí.  Zaslouží  si  být 
šťastná.

Zamračil  se. Jasně. A jak toho chce docílit? Totiž aby 
byla šťastná. Byl přesvědčený, že dvoření, objímání i cudné 
polibky zvládne.

Potíž je v tom, že upírka, přesněji panna upírka, patří do 
kategorie žen, o kterých absolutně nic neví.

„Marisso, víš, že nejsem jedním z vás?“
„Vím to od chvíle, kdy jsem tě poprvé spatřila.“
„A to tě,“ – neodpuzuje – „neodrazuje?“
„Ne. Líbí se mi, co v tvé přítomnosti cítím.“
„A co cítíš?“ zeptal se a strnul v napjatém očekávání.
„Cítím se  v  bezpečí.  Cítím se  hezká.“  Odmlčela  se  a 

spočinula pohledem na jeho rtech. „A někdy cítím i něco 
jiného.“

„Co jiného?“ Navzdory ušlechtilému předsevzetí si chtěl 
poslechnout i o těch jiných pocitech.

„Je mi horko. Především tady,“ – dotkla se ňader – „a 
tady.“  Rukama  si  přejela  místo,  kde  stehna  splývala  s 
klínem.

Butchovi se rozbušilo srdce tak prudce, až málem spadl 
z křesílka. Když se dlouze a zhluboka nadechl, měl pocit, 
že se mu rozskočí hlava.

„Ty taky něco cítíš?“ zeptala se.
„To bych řekl,“ vypravil ze sebe ochraptěle.  Tak takhle  

nějak vypadá dočista zoufalej chlap, vážení.
Marissa  vykročila  přes  verandu  k  němu.  „Teď  tě 

políbím. Jestli proti tomu nic nemáš.“
Jestli proti tomu nic nemá? Byl ochotný škemrat i za její 

jediný pohled.
Narovnal nohy, posadil se zpříma a doufal, že když bude 

usilovně  myslet  na  to,  že  je  každou  chvíli  může  někdo 
překvapit,  dokáže  aspoň  do  jisté  míry  potlačit  vzrušení. 
Zrovna se chystal vstát, když stanula před ním a klekla si.

A naklonila se mezi jeho nohy.
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„Hej!  Pomalu!“  Zarazil  ji  dřív,  než  mohla  přijít  do 
kontaktu s jeho erekcí.  Nebyl  si totiž jistý, jestli je na to 
připravená. Vlastně ani nevěděl,  jestli je na to připravený 
on.  „Jestli  budeme… hm… Neměli  bychom to  uspěchat. 
Chci, aby se ti to líbilo.“

Usmála  se.  Zahlédl  hroty špičáků.  V klíně mu zběsile 
zatepalo.

Kdo by byl řekl, že ho zrovna tohle tak vzruší?
„Včera se mi o tom zdálo,“ zašeptala.
Butch si odkašlal. „Vážně?“
„Zdálo se mi, že jsi přišel k mé posteli. Sklonil ses nade 

mnou.“
Kriste Ježíši.  To si umí docela dobře představit. Až na 

to, že v jeho snech by byli oba nazí.
„Byl jsi nahý,“ pokračovala a opřela se o něj. „Já taky. 

Začal  jsi  mě  nedočkavě  líbat.  Chutnal  jsi…  ostře.  Jako 
skotská. To se mi líbilo.“ Její rty znehybněly jen několik 
centimetrů od jeho. „Ty ses mi líbil.“

Dobrý bože…  Cítil,  že už to dlouho nevydrží.  A to se 
ještě ani nepolíbili.

Snažila se dostat k němu ještě blíž, ale on jí v tom na 
poslední  chvíli  zabránil.  Musí  zabrzdit.  Je  neskutečně 
krásná. Neuvěřitelně přitažlivá. A příliš nezkušená.

Za svůj poměrně krátký život  nechal  ve štychu mraky 
lidí. Marissu zklamat nesmí.

Napoprvé si zaslouží galantního a ohleduplného chlapa. 
Ne vyčerpaného poldu ve vypůjčeném nóbl ohozu. Nemá 
tušení, jaký vedou upíři osobní život, ale je přesvědčený, že 
by si mohla vybrat někoho stokrát lepšího, než je on.

„Marisso?“
„Hm?“ Pořád upírala oči na jeho ústa. Nehledě na její 

nezkušenost se tváří, jako by ho chtěla samou láskou sníst.
A on by se s radostí nechal.
„Ty  po  tom  netoužíš?“  zeptala  se  tiše  a  odtáhla  se. 

Vypadala ustaraně. „Butchi?“
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„Proboha… Tohle už neříkej. Nikdy.“
Posunul ruce z Marissiných ramenou na její krk, aby jí 

podržel hlavu. Pak se naklonil a políbil ji přímo na ústa.
Zajíkla se, vtáhla jeho dech do plic a přitom jako by si 

přivlastnila  kousek  jeho  duše.  Spokojeně  zabručel,  ale 
nepřestal se ovládat. Něžně ji líbal a hladil palci po hrdle. 
Když se zapotácela a instinktivně se k němu přitiskla, přejel 
jazykem po obvodu jejích rtů.

Představoval  si,  jak  bude  líbezně  chutnat,  jak  se 
postupně propracuje hlouběji do jejích úst – a on se celou tu 
dobu bude ohleduplně ovládat.

Marissa měla očividně úplně jiný plán. Rty se zmocnila 
jeho jazyka, vtáhla ho do úst a jemně ho sála.

Butch zasténal a nadskočil na křesílku.
Vyděšeně ucukla. „Tobě se to nelíbí? Mně se líbilo, když 

jsi včera přesně tohle prováděl s mým prstem.“
Škubl za límec. Proč je sakra najednou takový dusno?
„Butchi?“
„Líbí se mi to,“ ujistil ji chraplavým šepotem. „Na mou 

duši. Vážně se mi to moc líbí.“
„Tak to udělám znovu.“
Vrhla  se  dopředu  a  zaútočila  na  jeho  ústa  ohnivým 

polibkem,  zatlačila  ho  do  křesla,  nalehla  na  něj.  Byl  tak 
šokovaný, že se nezmohl na sebemenší odpor; jen drapnul 
po  nejbližší  opoře,  aby udržel  rovnováhu.  Její  nápor  byl 
mocný.  Erotický.  Žhavý.  V  podstatě  se  mu  při 
prozkoumávání úst vyšplhala na prsa a on musel celou svou 
váhu  přenést  na  dlaně,  jimiž  křečovitě  svíral  proutěná 
opěradla.

Najednou něco hlasitě prasklo.
A oba se skutáleli na podlahu.
„Co to kur-“ Butch zvedl levou ruku. S úžasem zjistil, že 

v  ní  třímá  opěrku,  které  se  zachytil.  Křesílko  Marissin 
vášnivý útok nevydrželo.

„Neublížila sis?“ zjišťoval udýchaně a odhodil opěradlo.
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„Ne.“ Usmála  se  na něj.  Mezi  nohama mu uvízly její 
šaty. A její tělo se tisklo k jeho. Bezmála v místech, kde ho 
toužil mít.

Když se na ni zadíval, projela jím nová vlna touhy. Nic 
nebrání tomu, aby jí vykasal šaty, roztáhl jí nohy a…

S tím rozdílem, že ve stavu, v jakém se nachází, by na ni 
nebral žádné ohledy a byl by hotov za pár vteřin. Což lze 
stěží  nazvat  galantností  a  ohleduplností.  Naneštěstí  je  na 
tom momentálně tak zoufale, že by jí to klidně udělal tady, 
pod širým nebem a na podlaze verandy.

Proto je nejvyšší čas dát si pauzu.
„Počkej, pomůžu ti vstát,“ vyhrkl zhurta.
Ale Marissa byla rychlejší a vymrštila se ze země jako 

pružina. Když mu podala ruku, aby mu pomohla na nohy, 
žertem ji uchopil. A v příští chvíli ho vytáhla do stoje, jako 
by nevážil víc než sobotní noviny s přílohou.

Usmál se a oprášil si sako. „Jsi silnější, než vypadáš.“
Zřejměji  tím  způsobil  rozpaky,  protože  si  začala 

přepečlivě prohlížet šaty. „Ve skutečnosti ne.“
„To přece není nic špatného, Marisso.“
Pozvedla  k němu oči  a  pomalu  jimi  putovala  po jeho 

postavě.
Zděšeně  si  uvědomil  vybouleninu  v  klíně,  vyvolanou 

neutěšenou erekcí. Rychle se otočil a snažil se upravit.
„Co to děláš?“
„Nic.“ Obrátil  se k ní a znovu se mu zřetelně zrychlil 

tep.  Může  extrémní  vzrušení  zapříčinit  infarkt?  Ovšem 
pokud jeho srdce zdárně přečkalo Marissin polibek, nejspíš 
by uběhl i maratón.

A s metrákovou zátěží na nohou.
„Mně se to líbilo,“ řekla.
Zasmál  se.  „To mně taky.  Ale je těžké  uvěřit,  že  jsi 

pan-“
Butch se plácl přes pusu a přejel si palcem po obočí.
Není divu, že nemá holku. Chová se jako primitiv…

379



Už  jsem  zkrátka  takovej,“  zahučel.  „Někdy  mi  to 
uklouzne a… Ale kvůli tobě dám příště pozor.“

„Co ti uklouzne?“
„Nějaká pitomost. Něco neomaleného… Do háje.“ Zalétl 

pohledem ke dveřím. „Co kdybychom šli dolů a zjistili, jak 
pokračují přípravy na tu slávu?“

Protože kdyby tady s ní zůstal o samotě třeba jen minutu, 
neručí za sebe.

„Butchi?“
„Copak, zlato?“
V očích jí zajiskřilo a olízla si rty. „Chci víc.“
Butch zatajil dech. A zapřemítal. Jestli má na mysli jeho 

krev.
Při  pohledu  do její  půvabné  tváře  si  vybavil,  co  cítil, 

když  ho  zatlačila  do  křesílka.  A  představil  si,  že  místo 
polibku  se  mu  těmi  svými  perleťově  bílými  špičáky 
zakousne hluboko do krku.

Smrt v její náruči… Nenapadá ho lepší způsob.
„Cokoli,“ vydechl. „Dám ti, cokoli budeš chtít.“
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Kapitola čtyřicátá čtvrtá

rath sledoval, jak Billy Riddle vyšel z domu a opřel 
se o jeden ze sloupů krytého vstupu. Položil na zem 

sportovní tašku a zadíval se na oblohu.
W

„Výborně,“ prohodil Wrath k Vishousovi. „Do půlnoci 
máme času habaděj. Jdeme na to. Nemá smysl otálet.“

Ale  než  on  a  V  vyšli  ze  tmy,  objevil  se  na  kruhové 
příjezdové  cestě  hummer.  Když  projížděl  kolem  obou 
upírů, unikla z oken nasládlá vůně kojeneckého zásypu.

„To je snad fór, ne?“ zahučel Wrath.
„To je bezduchej, kamaráde.“
„Vsadím se o cokoli, že verbuje nováčky.“
„V tom případě je Riddle skvělá trefa.“
Billy nasedl a SUV se dalo do pohybu.
„Měli  jsme  vzít  auto,“  sykl  Vishous.  „Mohli  jsme  je 

sledovat.“
„Na to není čas. Stvořitelka se dostaví přesně o půlnoci. 

Musíme jednat okamžitě. Nemáme na vybranou.“
Wrath skočil autu do cesty, zapřel se dlaněmi do kapoty 

a  SUV postupně zastavil.  Upřel  pohled skrz přední  sklo, 
zatímco Vishous přistoupil k vozu z boku a postavil se k 
dvířkům na straně řidiče.

Když  se  vypnul  motor,  Wrathovy  rty  zkřivil  úsměv. 
Zevnitř ucítil směsici strachu a očekávání. Věděl, co který z 
cestujících cítí. Billy Riddle je neklidný. Naopak bezduchý 
je připravený k boji.

Vytušil  však ještě něco jiného. A ani  trochu se mu to 
nezamlouvalo.

Bleskurychle se rozhlédl. „V, dávej pozor.“
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Nocí zaburácel řev motoru a vzápětí ozářily SUV i oba 
upíry silné reflektory.

Opodál  se  zaskřípěním  brzd  zastavil  obyčejný  sedan. 
Vyskočili z něho dva muži s tasenými pistolemi.

„Státní  policie.  Ruce  nad  hlavu.  Vy  dva  v  tom  autě, 
vystupte.“

Wrath se soustředil  na dveře řidiče.  Vystoupila  z nich 
vysoká  a  mohutná  postava.  Vůni  kojeneckého  zásypu 
doprovázel pronikavý pach zla.

Když člen Vyhlazovací společnosti zvedl ruce, upřel oči 
na znak na Wrathově kožené bundě. „Proboha. Slepý král 
osobně. A já myslel, že jsi pouhý výmysl.“

Wrath obnažil špičáky. „Všechno, co jsi o mně slyšel, je 
holá pravda.“

Bezduchému se blýsklo v očích. „Velmi působivé.“
„Trhá mi srdce, že se musíme rozejít. Ale s tebou i s tím 

tvým novým rekrutem se ještě setkáme. Co nevidět.“
Wrath kývl na Vishouse, zbavil oba policisty vzpomínek 

a oba upíři se dematerializovali.

Pan X nestačil žasnout.
Slepý král žije.
Po  staletí  o  něm  kolují  všelijaké  pověsti,  či  přesněji 

báchorky, ale od chvíle, kdy se X stal členem organizace, 
existenci  válečníka  s  královskou  krví  nepotvrdily  žádné 
důkazy.  Po  pravdě  převažují  zprávy  o  jeho  smrti,  které 
nepochybně přiživil především rozpad upíří společnosti.

Samá voda. Král žije.
Dobrý bože. To by byl úlovek! Konečně jeden důstojný 

skalp na Omegův oltář.
„Vždyť jsem vás upozornil, že pro mě má někdo při jet,“ 

oslovil Billy nedůtklivě bdělé ochrankáře. „To je můj trenér 
bojových umění. Proč jste nás takhle přepadli?“

Muži v civilu zasunuli pistole do pouzdra a zaměřili se 
na pana X.
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„Můžete mi ukázat nějaký osobní průkaz?“ požádal ho 
jeden.

S úsměvem mu podal řidičský průkaz. „Já a tuhle Billy 
zrovna míříme na večeři. Pak možná zajdeme do kina.“

Muž si zevrubně prohlížel fotografii a poté ji porovnal s 
obličejem  pana  X.  „Všechno  v  pořádku,  pane  Xaviere. 
Omlouváme se za vzniklé potíže.“

„Nic se nestalo.“
Pan X a Billy nasedli zpátky do SUV.
Riddle zaklel. „To jsou ale idioti. Proč nás zastavili?“
Protože nás přepadli dva upíři, pomyslel si pan X. Jenže 

ty  si  to  nepamatuješ  a  ti  dva  chlápkové  s  odznaky 
jakbysmet.

Záludné hrátky s myslí. Moc, moc záludné…
„Co  tady  státní  policie  pohledává?“  zeptal  se,  když 

zařadil rychlost.
„Tátovi zase vyhrožovali teroristi, a tak se rozhodl odjet 

na pár dní do Washingtonu. Vrací se dneska večer, a než 
zase odjede, budou dům střežit policejní hlídky.“

„Mluvil jsi se svým otcem?“
„Jo. Myslím, že se mu ulevilo.“
„O tom nepochybuji.“
Billy sáhl do tašky. „Obstaral jsem si to, co jste chtěl.“
Vyndal keramický hrnek s širokým hrdlem a pokličkou.
„Výborně Billy. Správná velikost.“
„Co se do něj dá?“
Pan X se usmál. „To se včas dovíš. Máš hlad?“
„Kdepak. Na jídlo nemám ani pomyšlení.“ Billy spojil 

dlaně a promnul je o sebe, aby si procvičil svaly. „Já se jen 
tak nesesypu. Ať se dneska v noci bude dít cokoli, vydržím 
to.“

To  se  teprve  uvidí,  pomyslel  si  pan  X a  vydal  se  ke 
svému sídlu. Obřad se uskuteční ve stodole a mučicí stůl 
přijde zatraceně vhod. Billyho k němu jednoduše připoutá.
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Jakmile měli město za zády a podél silnice ubíhala volná 
krajina, panu X se usadil na rtech úsměv.

Slepý král.
V Caldwellu.
Vrhl pohled na Riddlea.
A shání se po Billym.
Pročpak asi?
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Kapitola čtyřicátá pátá

eth měla zase na sobě šaty od Wellsie. A cítila se v 
nich náramně.B

„Nemám k nim žádné boty,“ postěžovala si.
Wellsie vyndala z pusy další vlásenku a zasunula ji do 

Bethina drdolu.
„Žádné  nepotřebuješ.  Hotovo.  A  teď  se  mi  ukaž.“  S 

úsměvem se dívala,  jak Beth tančí po ložnici  svého otce, 
obklopená zvlněnou záplavou rudého saténu.

„Určitě se rozbrečím.“ Tohrova shellan si zakryla rukou 
ústa.  „Vím to.  Jen co  tě  Wrath  uvidí,  rozbrečím se jako 
želva. Jsi překrásná, a tohle je první radostná chvíle od… 
Vlastně si ani nevzpomínám.“

Když se Beth zastavila, postupně ustalo i čeření záhybů 
bohatě zřasené sukně. „Děkuju. Za všechno.“

Wellsie zavrtěla hlavou. „Nebuď na mě tak hodná, nebo 
začnu cedit slzy už teď.“

„Myslím  to  vážně.  Připadá  mi…  Nevím,  jak  to  říct. 
Zkrátka  mám  pocit,  jako  bych  se  vdávala  do  početné 
rodiny. A já nikdy žádnou pořádnou rodinu neměla.“

Wellsii zrudl nos. „Vždyť my jsme tvoje rodina. Teď jsi 
jedna  z  nás.  A  už  laskavě  přestaň,  než  se  dočista 
znemožním.“

Někdo zabušil na dveře.
„Všechno v pořádku, dámy?“ vyzvídal z chodby mužský 

hlas.
Wellsie pootevřela dveře a vykoukla ven. „Samozřejmě, 

Tohre. Už stojí bratři v pozoru?“
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„Co to  –  Tys  plakala?“  zjišťoval  Tohr.  „Není  ti  nic? 
Proboha, stalo se… něco s dítětem?“

„Tohre, uklidni se. Ženské prostě na svatbách brečí. Mají 
to v popisu práce.“

Mlaskl polibek.
„Nechci, aby tě něco rozrušilo, leelan.“
„Tak mi řekni, že bratři jsou připraveni.“
„Všichni do jednoho.“
„Dobrá. Já ji přivedu.“
„Leelan?“
„Co?“
Následovalo pár slov v oné melodické starobylé řeči.
„Ano,  Tohre,“  zašeptala  Wellsie.  „Vzala  bych  si  tě 

znovu, i po těch dvou stech letech. I přesto, že chrápeš a po 
celé ložnici necháváš poházené zbraně.“

Dveře se zavřely a Wellsie  se otočila.  „Všichni  už na 
tebe čekají. Půjdeme?“

Beth si stáhla živůtek. A zadívala se na prsten s rubínem. 
„Ani ve snu by mě nenapadlo, že mě tohle někdy potká.“

„Život je zkrátka plný báječných překvapení, je to tak?“
„Rozhodně.“
Vyšly  z  ložnice  Bethina  otce  a  vstoupily  do  sousední 

Wrathovy.
Nábytek tu zcela chyběl a místo široké postele teď stáli 

seřazení u zdi bratři. A byl na ně vskutku skvostný pohled. 
Všichni  měli  na sobě stejné černé saténové sako a volné 
kalhoty a na boku dýku vykládanou drahokamy.

Sotva Beth vešla,  všichni  přítomní  se hlasitě  nadechli. 
Bratři přešlápli z nohy na nohu nebo se sotva patrně ošili a 
sklopili  zrak.  Pak  ho  znovu  upřeli  na  ni.  Drsné  tváře 
změkčil upřímný úsměv.

Ovšem s výjimkou Zsadista.  Ten se na ni podíval  jen 
jednou a potom zabodl zrak do země.

Stranou stáli Butch, Marissa a Fritz. Beth zvedla ruku na 
pozdrav. Fritz vytáhl kapesník.
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V místnosti byl však někdo navíc.
Drobná osoba, zahalená od hlavy k patám v černém. I 

obličej jí skrýval hustý závoj.
Beth sotva znatelně svraštila čelo. Zpod splývavé róby se 

na podlahu rozlévala kaluž světla. Jako by tajemný svatební 
host zářil.

A kde je Wrath?
Wellsie ji vedla dál, až stanula před sešikovanými muži. 

Jeden  z  nich,  ten  s  nádhernou  hřívou  vlasů,  vystoupil  z 
řady. Phury.

Beth krátce sklopila zrak, aby ovládla vzrušení, a přitom 
si všimla, že bratr má místo jedné nohy protézu.

Rychle  zvedla  pohled  a  upřela  ho  do  jeho  jasných 
žlutých očí. Když se usmál, trochu se uklidnila.

Oslovil  ji  zvučným hlasem.  Slova  mu splývala  ze  rtů 
rovnoměrně a se slavnostní dikcí. „Pokud to tradice dovolí, 
bude  obřad  probíhat  v  angličtině,  abys  všemu  rozuměla. 
Připravená? Můžeme začít?“

Přikývla.
„Můj pane, přistup blíž,“ zvolal.
Beth se ohlédla.
Wrath se zčistajasna objevil ve dveřích. Přitiskla si ruku 

na ústa. Byl jednoduše nádherný. Měl na sobě černou řízu 
přepásanou  šerpou  a  vyšívanou  tmavým  hedvábím.  Na 
boku mu visela  dlouhá dýka se zlatou  rukojetí,  na hlavě 
spočívala  jakási  úzká  koruna  z  matného  kovu  osázená 
rubíny.

Jak se k ní  blížil  elegantními  pohyby šelmy,  které  na 
něm tolik zbožňovala,  vlasy se mu v lesklých pramenech 
vlnily po ramenou.

Měl oči jenom pro ni.
Když  stanul  po  jejím  boku,  zašeptal:  „Dočista  jsi  mi 

vyrazila dech.“
Rozplakala se.
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Wrath  si  ji  znepokojeně  změřil  a  naklonil  se  k  ní. 
„Leelan, co se děje?“

Beth prudce zavrtěla hlavou. Cítila, jak jí Wellsie vtiskla 
do dlaně papírový kapesník.

„To nic není,“ ujistila Wratha.  „Věř mi,  je v pořádku. 
Viď, Beth?“

Beth přikývla a osušila si oči. „Ano.“
Wrath se dotkl její tváře. „Můžeme to zrušit.“
„Ne!“ vybuchla. „Já tě miluju a vezmeme se. Hned teď.“
Několik  bratrů  se  tiše  zasmálo.  Jeden  uctivým tónem 

podotkl: „Tak na co ještě čekáme?“
Jakmile  se  uklidnila,  Wrath  se  podíval  na  Phuryho  a 

přikývl.
„Nejprve tě představíme Stvořitelce,“  oznámil  Phury v 

roli ceremoniáře.
Wrath  ji  vzal  za  ruku  a  odvedl  k  zahalené  postavě. 

„Stvořitelko, to je Elizabeth,  dcera válečníka Daria, člena 
Bratrstva  černé  dýky,  vnučka  urozeného  Marklona, 
pravnučka urozeného Horusmana...“

Výčet pokračoval. Když Wrath zmlkl, Beth impulzivně 
natáhla ruku a nabídla ji černé neznámé.

Někdo poplašeně vykřikl. Wrath popadl Beth za paži a 
strhl ji zpátky. Několik bratrů se vrhlo dopředu.

„To je moje chyba,“ omlouval se Wrath a roztáhl paže, 
jako  by  ji  chtěl  chránit.  „Nevysvětlil  jsem  jí…  průběh 
obřadu. Nechtěla tě urazit.“

Zpod  hábitu  zazněl  hluboký,  vřelý  ženský  smích. 
„Nemusíš  mít  obavy,  válečníku.  Líbí  se  mi.  Pojď  blíž, 
ženo.“

Wrath ustoupil, ale zůstal Beth nablízku.
Obezřetně  přistoupila  k  tajemné  postavě.  Hlídala  si 

každý pohyb. Cítila na sobě upřený pohled.
„Tento  muž  tě  žádá,  zda  může  být  tvůj  hellren,  dítě. 

Přijmeš ho za svého, bude-li toho hoden?“
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„Ano.“  Beth  se  podívala  na  Wratha.  Dosud  z  něho 
nespadlo napětí. „Ano, přijmu.“

Postava přikývla. „Válečníku, tato žena tě teď posoudí. 
Podrobíš se pro ni zkoušce?“

„Podrobím.“ Jeho hluboký hlas naplnil místnost.
„Obětuješ se pro ni?“
„Obětuji.“
„Budeš ji bránit proti těm, kdo by jí chtěli ublížit?“
„Budu ji bránit.“
„Podej mi ruku, dítě.“
Beth rozvážně poslechla.
„Dlaní nahoru,“ šeptl Wrath.
Rychle ji otočila. Záhyby se rozvlnily a zakryly jí dlaň. 

Ucítila zvláštní mravenčení podobné slabému elektrickému 
impulzu.

„Válečníku.“
Pod černým rouchem zmizela i Wrathova natažená ruka.
Náhle Beth obestřelo a vzápětí zaplavilo teplo. Vzhlédla 

k Wrathovi. Usmíval se na ni.
„Hleďme,“ poznamenala postava. „To je dobrý svazek. 

Velmi dobrý svazek.“
Jen  co  měl  Wrath  obě  ruce  volné,  objal  Beth  a 

nedočkavě ji zlíbal.
Svatebčané začali tleskat. Někdo se vysmrkal.
Beth se držela svého novomanžela jako klíště. Ještě jí to 

úplně nedošlo. Ale je to tak! Jsou man-
„To není všechno, leelan.“
Wrath poodstoupil. Rozvázal si šerpu, svlékl černou řízu 

a stanul před bratry do půl těla obnažený.
Wellsie  se  přitočila  k  Beth  a  pevně  ji  vzala  za  ruku. 

„Zachovej klid a zhluboka dýchej,“ pošeptala jí.
Když Wrath poklekl před bratry a sklonil hlavu, Beth se 

znepokojeně rozhlédla. Fritz přinesl nízký stolek, na kterém 
stála broušená miska plná soli – přesně ta, kterou mu Beth 
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předtím  podala  z  kredence  –,  džbán  s  vodou  a  nevelká 
lakovaná kazeta.

Phury stanul nad Wrathem. „Můj pane, jak zní jméno tvé 
shellan.“

„Jmenuje se Elizabeth.“
S  hlasitým  křísnutím  kovu  o  kov  tasil  Phury  černou 

dýku.
A sklonil se nad Wrathova nahá záda.
Dýka  se  mihla  vzduchem.  Beth  vyjekla  a  skočila 

dopředu. „Ne –“
Wellsie ji strhla zpátky. „Zůstaň tady.“
„Co to –“
„Vzala  sis  válečníka,“  šeptala  Wellsie  zuřivě.  „Musí 

prokázat svou čest před ostatními členy Bratrstva.“
„Ne!“
„Přestaň,  proboha.  Wrath  ti  odevzdává své tělo  i  sám 

sebe. Teď je celý tvůj. To je smyslem celého rituálu.“
Phury ustoupil  a Beth zahlédla,  jak Wrathovi stéká po 

boku pramínek krve.
Z řady vykročil Vishous. „Jak zní jméno tvé shellan?“
„Jmenuje se Elizabeth.“
Když se bratr sklonil,  Beth zavřela oči a pevně stiskla 

Welsii  ruku.  „Tímhle  způsobem  mi  přece  nemusí 
dokazovat, že –“

„Miluješ ho?“ otázala se jí Wellsie rázně.
„Ano.“
„Tak  musíš  přistoupit  na  způsob,  jakým  se  obřad 

provádí.“
Další na řadě byl Zsadist.
Phury  zůstal  po  boku  svého  dvojčete.  „S  citem,  Z,“ 

nabádal ho tiše.
Panebože, už ne…
Bratři  přistupovali  k Wrathovi  znovu a znovu a kladli 

mu stále stejnou otázku. Když bylo po všem, Phury vylil 
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obsah  džbánu  do  misky  se  solí,  pak  hustý,  slaný  roztok 
vyklopil Wrathovi na záda.

Beth  se  zapotácela,  když  viděla,  jak  mu svaly  projela 
prudká křeč. Nedokázala si představit,  jak trpí, ale kromě 
toho, že se zapotácel a sklonil hlavu až k podlaze, nevydal 
ani  hlásku.  Bratři  ocenili  jeho  statečnost  uznalým 
mručením.

Phury přistoupil  ke stolku,  otevřel  lakovanou kazetu a 
vyndal  z  ní  bělostné  plátno.  Osušil  Wrathovi  rány,  látku 
svinul a uložil ji zpátky do dřevěné schránky.

„Vstaň, můj pane,“ vyzval Wratha.
Wrath se zvedl.  Přes ramena se mu obloukem klenulo 

její  jméno,  vyřezané  do  kůže  středověkým  gotickým 
písmem.

Phury podal Wrathovi kazetu. „Tohle předej své shellan  
jako symbol své síly,  aby věděla, že jí jsi hoden a že tvé 
tělo, srdce i duše jsou teď v jejích službách.“

Wrath  se  otočil.  Když  k  ní  přistoupil,  úzkostlivě  si 
prohlížela jeho obličej. Zdál se být v pohodě. Víc než to. 
Vyloženě zářil.

Padl před ni na kolena, sklopil hlavu a podal jí kazetu.
„Bereš si mě za svého?“ zeptal se a zadíval se na ni přes 

horní obrubu tmavých brýlí. Ve světlých nevidomých očích 
mu zajiskřilo.

Třesoucíma  se  rukama  od  něho  přijala  kazetu.  „Ano. 
Beru.“

Wrath vstal. Objala ho a přitom dbala, aby se omylem 
nedotkla jeho ramen.

Bratři  začali  tlumeně  prozpěvovat;  proud  slov,  jimž 
nerozuměla,  se  nesl  místností  v  monotónním,  neúprosně 
pravidelném rytmu.

„Jsi v pořádku?“ zeptal se jí potichu.
Přikývla.  Měla zlost,  že se nejmenuje Mary nebo Sue. 

Ale  kdepak.  Její  jméno  musí  mít  nekonečných  devět 
písmen.
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„Doufám,  že  tohle  se  už  nikdy  nebude  opakovat,“ 
prohlásila a schovala obličej na jeho hrudi.

Wrath se tiše zasmál. „Pokud budeme mít děti, připrav 
se na mnohem horší rituály.“

Zpěv  zesílil.  Mužské  hlasy  slavnostně  stoupaly  k 
vysokému stropu.

Zadívala se na bratry. Na statné, nelítostné muže, kteří 
jsou teď součástí  jejího života.  Wrath se otočil  a objal  ji 
paží kolem ramen. Společně se pohupovali v rytmu chorálu, 
jenž ve vlnách slábl, znovu mohutněl a obtěžkával vzduch, 
jak  bratři  jednohlasou  modlitbou  vzdávali  úctu  ve  svém 
jazyce.

Vtom ve  sboru  vynikl  jediný  vysoký,  pronikavý  hlas. 
Pozvedl se nad ostatní a nesl se stále výš a výš. Tenor zněl 
neuvěřitelně čistě a jasně, až Beth mrazilo v zádech a hrudí 
se  jí  rozlévala  zvláštní  blažená  touha.  Líbezné  tóny 
velebného vzývání změnily ložnici  v katedrálu a bratry v 
kůr.

A přiblížily nebesa téměř na dotek.
Byl to Zsadist.
Měl zavřené oči, zakloněnou hlavu, široce otevřená ústa. 

A zpíval z plných plic.
Zjizvený a nelítostný má hlas anděla.
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Kapitola čtyřicátá šestá

ěhem  svatební  hostiny  se  Butch  téměř  nedotkl 
alkoholu.  Nebylo  to  těžké,  protože celou dobu dělal 

Marisse pozorného společníka.
B

A  přitom  jedním  okem  pozoroval  Beth  a  jejího 
novomanžela.  Připadala  mu nezřízeně  šťastná.  A ten  její 
upír  s  vizáží  nejnelítostnějšího  zabijáka  jakbysmet. 
Neustále se jí dotýkal, ani na okamžik z ní nespustil oči. Při 
večeři si ji posadil na klín, krmil ji nejvybranějšími sousty a 
hladil po zádech a po šíji.

Když se společnost začala rozcházet, Marissa se zvedla 
ze židle. „Musím se vrátit domů. Slíbila jsem bratrovi, že s 
ním povečeřím.“ Tak proto nic nejedla, uvědomil si Butch.

Svraštil čelo. Nechtěl, aby odešla. „Kdy tě zase uvidím?“
„Zítra večer?“
Tak dlouho to nevydrží.
Odložil ubrousek na stůl. „Budu tady na tebe čekat.“
Tomu se říká slepá oddanost.
Marissa se rozloučila a… zmizela.
Butch sáhl po skleničce a snažil se předstírat, že se mu 

nechvěje ruka. S tesáky i se svéráznou výživou se už jakž 
takž smířil. Ale na tohle odhmotňování si zvykne jen stěží.

O deset minut později zjistil, že zůstal u stolu sám.
Domů  se  mu  nechtělo.  Za  jediný  den  se  dokázal 

rozloučit  se svým dosavadním životem, a to jak fakticky, 
tak i obrazně. Jednoduše ho zasunul kamsi do koutku mysli. 
A stejně jako  v  případě porouchaného vánočního hracího 
strojku ho nemá zájem vzkřísit.
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Přelétl pohledem prázdné židle a pomyslel na všechny ty 
lidi – pardon, na upíry –, kteří na nich ještě před chvilkou 
seděli.

V jejich světě je cizí. Ryzí vetřelec. Doslova.
Ale  v  téhle roli se zdaleka neocitl  poprvé. Kolegové z 

policejní  stanice  jsou  prima  chlapi,  ale  nikdy  s  nimi 
nenavázal  užší  kontakt,  Josého nevyjímaje.  Ani  jednou s 
nimi  nezašel  na  večeři,  natož  aby  společně  trávili  volné 
soboty či neděle.

Jak  otupěle  zíral  na  prázdné  talíře  a  nedopité  víno, 
napadlo ho, že vlastně nemá kam jít.  Přesněji kam by jít 
chtěl.  Samota  ho  zatím  nikdy  netížila.  Po  pravdě  mu 
dodávala větší pocit bezpečí. Proto ho zarazilo, že když teď 
osaměl, je mu to najednou proti srsti.

„Hej, poldo. Razíme do Řvouna. Chceš jít s náma?“
Butch  vzhlédl  ke  dveřím.  Na  chodbě  stál  Vishous  a 

Rhage,  za  nimi  Phury.  Upíři  se  tvářili  dychtivě,  jako by 
opravdu stáli o to, aby s nimi vytloukal bary.

Přistihl  se,  že se  kření  jako nový žáček,  který nemusí 
sedět ve školní jídelně sám u stolu.

„Jasná věc. Noční pajzly jsou mým druhým domovem.“
Zvedl  se  a  uvažoval,  jestli  se  nemá  převléknout  do 

něčeho  méně  okázalého,  protože  bratři  měli  na  sobě 
obvyklé  kožené  komplety.  Až na  to,  že  se  mu  v  obleku 
kupodivu zalíbilo a nechtěl se s ním rozloučit.

Kašlu na to. Do toho ohozu se prostě zamiloval. Cítí se v 
něm skvěle, i když vlastně není jeho – ale proč by si měl 
dělat násilí?

Zapnul si sako  a  uhladil  si ho přes prsa. Ujistil  se, že 
kapesník je pořád na svém místě a pečlivě složený.

„Sekne  ti  to,  poldo,“  prohodil  Rhage  a  věnoval  mu 
oslnivý  úsměv.  „A  nezdržuj.  Prahnu  po  vybraný 
společnosti. Víš, jak to myslím, že jo?“

Jo, umí si to docela dobře představit.
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Butch  obešel  stůl.  „Možná  bych  vás  měl  varovat, 
mládenci. U Řvouna se poflakuje pár maníků, kterým jsem 
kdysi  předplatil  polopenzi  v  chládku.  Možná  se  budou 
malinko ježit.“

Rhage ho rozverně praštil po zádech. „Proč myslíš, že tě 
bereme do party?“

„Moje řeč,“ přizvukoval Vishous a stáhl si baseballovou 
čapku do čela. „Po pár panácích Grey Goose je hospodská 
rvačka tím nejlepším lékem na kocovinu.“

Butch  protočil  panenky a obrátil  se  k  Phurymu.  „Kde 
máš svýho dvojníka?“

Phury okamžitě zvážněl. „Z s námi nejde.“
Taky  dobře.  S  těmihle  třemi  nemá  problémy. 

Nepochybuje  o  tom,  že  kdyby  ho  chtěli  zamordovat, 
nedělali by s tím  strachy.  Ale v případě Zsadista… Jeden 
neví,  kdy  mu  totálně  hrábne.  A  koho  při  tom  stáhne  s 
sebou.

Ale jedno se mu musí nechat. Zpívá jako pánbůh.
Když se ocitli ve vstupní hale, Butch utrousil: „Vsadím 

se,  že  ty  jeho hlasivky  by mu  záviděl  i  Sting.  Působivá 
výbava. Uctivě smekám.“

Bratři  přikývli.  Rhage  vzal  Phuryho  kolem  ramen  a 
poplácal  ho  po zádech.  Phury na  okamžik  sklopil  hlavu, 
jako by ho táhlo k zemi nějaké těžké břemeno a on si od něj 
chtěl aspoň na chvíli ulehčit.

Seběhli schůdky a zamířili k černému Escalade ESV. Po 
odblokování bezpečnostního systému mu zablikala světla.

„A sakra. Já na to zapomněl jako na smrt.“ Butch strnul. 
Upíři se zastavili a tázavě se na něj zadívali. „První!“

Když  vystřelil  k  autu,  Phury  a  Rhage  ho  procítěně 
prokleli a rozběhli se za ním. Všichni tři se střetli u dveří na 
straně  spolujezdce,  ale  Butch  vzal  za  kliku  nejdřív  a 
nehodlal ustoupit.

„Lidi vozíme vzadu!“
„Hovno! Na kapotě.“
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„Tak  hele,  vy  pijavice,  tomu  my  říkáme  čistokrevná 
diskri-“

„Kurva V, svrběj mě zuby!“
Vlahý noční  vzduch prořízl  Vishousův srdečný smích. 

Upírský fanoušek Red Sox vklouzl za volant a nejdřív ze 
všeho  pustil  stereopřehrávač.  A  sice  tak  hlasitě,  že  vůz 
pulzoval do rytmu rapové melodie.

„Hypnotize“ od The Notorious B.I.G.
Mám dojem, že Biggieho slyší až v Montrealu, pomyslel 

si Butch, když se uvelebil na sedadle spolujezdce, které si 
po zásluze vybojoval.

„Paráda, bratře,“ pochvaloval si Rhage, který se usadil 
vzadu. „Nový stereo?“

„Blahořečte  mi  až  do  pátýho  kolene,  pánové.“  V  si 
zapálil ručně smotanou cigaretu. Zacvakl zlatý zapalovač. 
„A možná vás nechám sáhnout na tlačítka.“

„Za to bych ti klidně políbil i prdel.“
Rozsvítily  se  čelní  reflektory.  A v  jejich světle  stanul 

Zsadist.
Phury neprodleně otevřel dveře a udělal mu místo. „Tak 

s námi přece jen půjdeš?“
Než  se  Zsadist  usadil  vzadu,  vyslal  k  Butchovi 

zlomyslný pohled. Butch to nevzal osobně. Upíra očividně 
nenadchla  přítomnost  žádného  z  bratrů.  Vlastně  ani 
Phuryho.

V vycouval  z příjezdové cesty a vyrazil  jednosměrnou 
ulicí.

Rozhovor  plynul  navzdory  hlasité  hudbě,  ale  ovzduší 
doznalo zřetelnou změnu.

Což bylo  celkem logické  vzhledem k tomu,  že  vezou 
bedničku s dynamitem.

Butch mrkl do zpětného zrcátka. Zsadistovy černé oči se 
zaleskly v odpověď. Úsměv prozrazoval touhu po hříchu a 
ochotu ke zločinu.

* * *
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Když  Marissa  vešla  do  jídelny,  Havers  odložil  vidličku. 
Měl starost, když se nedostavila k večeři včas, ale neodvážil 
se  prohledat  patro,  které  obývala.  Vzhledem  ke  svému 
momentálnímu rozpoložení by těžce nesl, kdyby zjistil, že 
je pryč.

„Odpusť,  že jsem se opozdila,“  řekla  a  políbila  ho na 
tvář. Křepce se usadila na židli jako kanárek na bidýlko a 
úzkostlivě si urovnala širokou sukni. „Konečně si můžeme 
v klidu promluvit.“

Čím to voní, mudroval Havers.
„To  jehněčí  vypadá  lákavě,“  podotkla,  když  Karolyn 

přinesla další podnos s jídlem.
Voda po holení, svitlo mu. Jeho sestra voní kolínskou. 

Byla tedy s mužem.
„Kde jsi strávila večer?“ zeptal se.
Zaváhala. „V Dariově domě.“
Položil ubrousek na stůl a vstal. Vztek, který ho zaplavil, 

ho málem připravil o rozum.
„Haversi, proč odcházíš?“
„Jak vidíš, dojedl jsem. Přeji ti dobrou noc, sestro.“
Popadla ho za ruku. „Nezdržíš se chvíli?“
„Ještě musím něco zařídit.“
„Určitě  to  může  počkat.“  Vyslala  k  němu  prosebný 

pohled.
„Bohužel už nemůže.“
Havers vešel do vstupní haly, hrdý na to, jak se dokáže 

ovládat. Napřímil se, zavřel oči a dematerializoval se.
Když se zase zhmotnil, otřásl se.
Některé kouty v centru města jsou nechutné. K uzoufání 

nechutné…
Ulička, kterou zvolil, sousedí s jedním z barů, konkrétně 

s nočním klubem U Řvouna. Od několika řadových upírů, 
které  ošetřoval  na  klinice,  se  dověděl,  že  je  to  oblíbený 
podnik členů Bratrstva. Zhodnotil dav lidí, kteří čekali, až 
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je vpustí  dovnitř,  a okamžitě  pochopil,  proč jsou jako na 
trní. Agresivní stádo čpící chtíčem. Neřestí.

Tedy ideální společnost vyhovující požadavkům elitních 
válečníků.

Chystal se opřít o zeď budovy, ale v poslední chvíli od 
toho upustil.  Cihly pokrývá nános  špíny a  stéká  po nich 
nechutný sliz. Dokáže si představit, jaká podívaná by se mu 
naskytla  pod  mikroskopem,  kdyby  nechal  vzorek  toho 
neřádstva kultivovat na ten zakalený hnus.

Rozhlédl se uličkou. Dříve nebo později najde, co hledá. 
Nebo si to najde jeho.

Pan X zamkl hlavní dveře svého domu a vyšel do noci. S 
průběhem  obřadu  byl  spokojen.  Billy  byl  pochopitelně 
přinejmenším náležitě šokovaný, nicméně trval na iniciaci. 
Zejména  když  se  dověděl,  že  se  jí  buď  podrobí,  anebo 
vypustí duši přímo na stole.

A  výraz  v  jeho  tváři  poté,  co  spatřil  Omegu,  byl  k 
nezaplacení. Nikdo nepředpokládá, že ztělesnění zla může 
mít i tuhle podobu, a snadno se nechá zmást. Ovšem až do 
chvíle, kdy na něm spočine Omegův pohled. A dýchne na 
něj smrt.

V podobě letmé ochutnávky slibující plnou dávku.
Po skončení  obřadu odnesl  pan X Billyho do domu a 

uložil  ho  v  pokoji  pro  hosty.  Víceméně.  Momentálně 
nepochybně zvrací a tahle činnost ho zaměstná i na příštích 
několik  hodin,  zatímco  se  Omegova  krev  bude  mísit  s 
tekutinou, která kolovala v Riddleových žilách uplynulých 
osmnáct  let.  Mimo  jiné  má  hlubokou  ránu  v  hrudi.  Řez 
ubíhá  od  hrdla  až  k  hrudní  kosti;  pokožku  scelil  pouhý 
dotek  Omegova  prstu.  Bude  to  zatraceně  bolet  a 
přinejmenším až do rána, ale do večera zesílí Billy na tolik, 
že se bude moct zúčastnit plánovaného útoku.

Pan  X  nasedl  do  SUV  a  zamířil  na  jih.  Jednomu  z 
elitních  oddílů  uložil  střežit  střed  města  a  měl  v  úmyslu 
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celou akci sledovat. Nerad to přiznává, ale možná má pan s 
motivací  řadových  členů  organizace  pravdu.  Nadto 
potřebuje zjistit,  jak se útvar osvědčí v bojové situaci. Po 
tragickém odchodu pana M je třeba doplnit stav a vhodným 
kandidátem  je  právě  Riddle,  ale  než  padne  definitivní 
rozhodnutí,  musí  nejprve  zhodnotit  současný  dynamický 
potenciál oddílu.

Kromě toho je třeba posoudit Billyho způsobilost. Díky 
výcviku v bojových uměních se může plně spolehnout na 
jeho  technické  schopnosti,  ale  těžko  odhadnout,  jak 
zareaguje na svého prvního mrtvého. Pan X předpokládal, 
že  převáží  vzrušení,  ale  to  se  nikdy  nedá  předem  určit. 
Každopádně  doufal,  že  ho  Riddle  nezklame  a  on  na  něj 
bude právem hrdý.

Nepatrně se mu zvedla nálada.
Billy mu určitě neudělá ostudu.

Haverse se zmocnil neklid. Lidé, co se potloukají nočním 
městem, pro něj nepředstavují žádné nebezpečí, nicméně na 
jejich kratochvíle nemá žaludek.

Na  konci  uličky  se  muchluje  nějaká  dvojice  –  podle 
všeho  hodlá  zajít  i  dál  –  a  jakýsi  mládenec  opodál  hulí 
crack.  Hekání,  funění  a  odporný  puch  začínaly  být 
nesnesitelné. Už se těšil domů.

„Ale ale, copak to tu máme?“
Havers se přikrčil. Lidská žena, která stanula před ním, 

měla na sobě jen nicotné hadříky.  Místo trika pás pružné 
látky,  který  jí  odhaluje  téměř  celé  břicho,  a  sukni  tak 
kratičkou, že sotva zakrývá rozkrok.

Chodící  Petriho  miska  s  pestrou  kulturou  pohlavních 
chorob. Havers se v duchu otřásl odporem.

„Potřebuješ společnost?“ zeptala se. Pohladila si břicho a 
prohrábla krátké mastné vlasy.

„Ne. Děkuju.“ Ustoupil  a vnořil se hlouběji do uličky. 
„Děkuju za nabídku, ale nemám zájem.“
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„Pravej džentlmen. Takový mám nejradši.“
Kristepane. Snad se ho ta žena nechce dotknout?
Zvedl  ruce a ustupoval do temných stínů.  Jak se nořil 

hlouběji, dunivá hudba postupně sílila, jako by se blížil k 
zadnímu východu klubu.

„Nechte  mě  na  pokoji,  prosím,“  řekl.  Už  rozeznával 
oplzlý text jakési ryčné písně.

Náhle žena zbledla a dala se na ústup, jako by prchala z 
místa činu.

„Co  tady  sakra  pohledáváš?“  udeřil  na  něj  hluboký, 
zlovolný mužský hlas.

Havers se pomalu otočil. A rozbušilo se mu srdce.
„Zsadiste…“
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Kapitola čtyřicátá sedmá

ěkdo naléhavě bušil  na dveře ložnice.  Wrath ovšem 
nehodlal  nikomu otevřít.  Paží  objímal  svoji  shellan  

kolem pasu  a  hlavu  měl  zabořenou  do ohbí  jejího  krku. 
Nehne se ani na krok – snad jen v případě, že by měl někdo 
smrt na jazyku.

N

„Sakra.“ Vstal z postele, chňapl po slunečních brýlích a 
nahý přešel místnost.

„Wrathe,  neubližuj  jim,“  nabádala  ho  Beth  napůl 
pobaveně. „Pokud tě ruší právě dneska v noci, musí k tomu 
mít pádný důvod.“

Zhluboka se nadechl a otevřel dveře. „Doufám, že z tebe 
přinejmenším  stříká  krev  proudem  –“  Zamračil  se. 
„Tohre?“

„Máme problém, můj pane.“
Wrath zaklel a přikývl, ale nepozval bratra dál. Beth je v 

posteli nahá.
Ukázal ke dveřím na konci chodby. „Počkej uvnitř.“
Oblékl si boxerky, políbil Beth a zamkl za sebou dveře. 

Poté vešel do Danova pokoje.
„Co  se  děje,  bratře?“  Z  vyrušení  pochopitelně  radost 

neměl  a  vrtalo  mu  hlavou,  jaký  průšvih  je  na  obzoru 
tentokrát,  ale  potěšilo  ho,  že  za  ním přišel  zrovna Tohr. 
Možná, že napětí mezi nimi polevuje.

Tohr se opřel  o  Dariův pracovní  stůl.  „Měl jsem se s 
bratry sejít u Řvouna. Ale opozdil jsem se.“

„Takže  jsi  přišel  o  to,  jak  Rhage  v  koutě  zpracovává 
nějaký kuřátko? Smůla.“

„Zahlédl jsem v boční ulici Haverse.“
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Wrath svraštil obočí. „Co v téhle vykřičené čtvrti dělal 
náš počestný felčar?“

„Požádal Zsadista, aby tě zabil.“
Wrath tiše zavřel dveře. „Tys je slyšel? Zřetelně?“
„Každý slovo. Ve hře jsou mraky peněz.“
„Co mu na to Zsadist řekl?“
„Že to udělá zadarmo. Sebral jsem se a šel rovnou sem 

pro případ, že by na tebe zaútočil hned. Znáš ho. S ničím a 
s nikým se dlouho nepáře.“

„Jo. Je to upír činu. To je jedna z jeho předností.“
„Do svítání zbývá pouhá půlhodina.“
„Dneska  v  noci  už  žádné  obranné  kroky  provést 

nestihneme, pokud se tu ovšem Z neobjeví během příštích 
deseti minut.“

Wrath  upřel  pohled  do  země a  založil  ruce  v  bok.  V 
souladu s upířími zákony hrozí Zsadistovi trest smrti za to, 
že ohrožuje život krále.

„Za  tohle  musí  pykat.“  A  pokud  popravu  nevykonají 
bratři, provede ji samotná Stvořitelka.

Bože… Phury. Tomu se to rozhodně zamlouvat nebude.
„To  Phuryho  zabije,“  podotkl  Tohr,  jako  by  četl 

Wrathovi myšlenky. „Já vím.“
Vtom Wrath pomyslel na Marissu. O Haversově osudu 

je tímto rovněž rozhodnuto. Jeho smrt jí způsobí hluboký 
žal.

Nesouhlasně potřásl hlavou. Děsil se toho, že musí zabít 
někoho, koho Marissa nade vše miluje, a navíc potom, co 
všechno byla nucena snášet jako Wrathova shellan.

„Musíme  to  oznámit  Bratrstvu,“  rozhodl  konečně. 
„Svolám je.“

Tohr  se  odlepil  od  okraje  stolu.  „Nechceš,  aby  Beth 
bydlela se mnou a s Wellsií, než bude po všem? U nás bude 
mít větší bezpečí.“

Wrath vzhlédl. „Díky, Tohre. To je dobrý nápad. Pošlu ji 
k vám, jakmile se vpodvečer setmí.“
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Tohrment přikývl a zamířil ke dveřím.
„Tohre?“
Bratr se ohlédl přes rameno. „Co?“
„Než jsem si vzal Beth… Zkrátka mě mrzí, co jsem ti 

řekl. O tobě a o Wellsii, to, jak moc ti na ní záleží. Teď už 
tomu  rozumím.  Beth  je  pro  mě  vším.  Je  důležitější  než 
Bratrstvo.“ Odkašlal si, neschopen pokračovat.

Tohr  k  němu přistoupil  a  natáhl  ruku.  „Odpouštím ti, 
můj pane.“

Wrath popadl podanou dlaň a strhl bratra do náruče. Oba 
se navzájem silně poplácali po zádech.

„A ještě něco, Tohre. Chci, abys o tom věděl. Ale před 
bratry prozatím ani slovo. Jen co bude pomstěna Dariova 
smrt, stáhnu se do ústraní.“

Tohr se zakabonil. „Jak to myslíš?“
„Už nebudu bojovat.“
„Zbláznil ses? A to začneš štrikovat nebo co?“ Tohr si 

prohrábl krátké vlasy. „Jak budeme –“
„Chci, abys bratry vedl ty.“
Tohrovi poklesla čelist. „Cože?“
„Bratrstvo se musí od základů přeorganizovat. Chci, aby 

se  dali  dohromady  a  bojovali  jako  vojenská  jednotka.  S 
individuálními  akcemi  je  konec.  A  potřebujeme  posily. 
Musíme získat další rekruty. Je třeba postavit celé prapory 
vojáků  a  vybudovat  výcviková  střediska  s  tím  nejlepším 
vybavením.“  Wrath  se  mu  zpříma  zadíval  do  tváře.  „Jsi 
jediný,  kdo  to  dokáže.  Jsi  z  nich  nejrozvážnější  a 
nevyrovnanější.“

Tohr zavrtěl  hlavou. „To nejde… Kristepane… Ne. Je 
mi líto, ale to –“

„Nežádám  tě.  Oznamuju  ti  to.  A  až  to  vyhlásím  na 
prvním shromáždění, bude to zákon.“

Tohr dlouze vydechl skrz zaťaté zuby. „Můj pane?“
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„Já vím. Byl jsem mizerný vládce. Vlastně žádný. Ale to 
se teď změní. Všechno bude jinak. Vybudujeme civilizaci, 
bratře. Přesněji ji přebudujeme.“

Tohrovi  se  zaleskly  oči.  Odvrátil  oči  a  jakoby 
mimochodem si je promnul palci. Jako by ho jen malinko 
svědily. Odkašlal si. „Chystáš se usednout na trůn…“

„Ano.“
Tohr klesl na jedno koleno a sehnul hlavu.
„Díky bohu,“ vypravil ze sebe ochraptěle. „Naše rasa se 

konečně stmelí v jeden celek. A ty nás povedeš.“
Wrathovi se zvedl žaludek. Právě o tohle nestojí. Protože 

se  nikdy  nesmíří  s  tím,  že  bude  odpovědný  za  celou 
populaci  a  možná  selže.  Copak  Tohr  neví,  že  se  na  to 
nehodí? Že není dost silný? Nechal zemřít své rodiče, aniž 
hnul prstem. Jednal jako slaboch, ne jako ušlechtilý muž. A 
co se od té doby změnilo?

Jenom jeho tělo. Duše je stejná jako dřív.
Nejraději by břemeno své dědičnosti  zahodil,  sebral se 

a…
Tohr  se  zachvěl.  „Po  tolika  letech…  Čekali  jsme  tak 

dlouho, až nás zachráníš.“
Wrath zavřel oči. Zoufalá úleva v bratrově hlase svědčí o 

tom, jak moc je krále třeba. Jak už rasa pozbyla veškerou 
naději.  A  že  dokud  bude  Wrath  žít,  podle  zákona  ho 
nemůže nikdo zastoupit.

Opatrně natáhl ruku a položil ji na Tohrovu sklopenou 
hlavu. Tíha toho, co má před sebou – co mají  všichni před 
sebou –, je nesmírná. Nepoměřitelná.

„Spasíme rasu společně,“ zašeptal. „Všichni. Spojenými 
silami.“

Pár hodin nato probudil Beth prázdný žaludek. Vyvlékla se 
zpod Wrathovy těžké paže, oblékla si tričko a vklouzla do 
jeho županu.
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„Kam  jdeš,  leelan?“ Jeho  hluboký  hlas  zněl  lenivě, 
uvolněně.  Slyšela,  jak  mu  zapraskalo  v  rameni,  jako 
pokaždé, když se protahuje.

Vzhledem k tomu, kolik hodin se s ní miloval, žasla, že 
se vůbec dokáže pohnout.

„Jdu si vzít něco k jídlu.“
„Zavolej Fritze.“
„Včera večer byl v jednom kole a zaslouží si odpočinek. 

Hned se vrátím.“
„Beth.“ Tentokrát mu hlas podbarvil ostrý tón. „Je pět 

hodin odpoledne. Slunce je vysoko nad obzorem.“
Zarazila se. „Vždyť jsi říkal, že budu moct chodit ve dne 

ven.“
„Teoreticky to je možné –“
„Tak bych to měla zjistit co nejdřív.“
Už sahala na kliku dveří, když jí Wrath zastoupil cestu. 

Oči mu hněvivě žhnuly.
„Nepotřebuješ to vědět hned.“
„O nic přece nejde. Zajdu nahoru a –“
„Nezajdeš nikam,“ zavrčel.  Jeho mohutné tělo vysílalo 

všechny možné odstíny agresivity. „Zakazuji ti opustit tuhle 
místnost.“

Beth sevřela rty.
Zakazuje? On mi něco zakazuje?
Tak  tohle  si  budeme  muset  bezodkladně  vyříkat, 

pomyslela si a zapíchla mu do prsou ukazováček.
„Pusť mě, Wrathe. A až se mnou budeš příště mluvit, to 

slovo už nechci slyšet. Jsme manželé, ale to neznamená, že 
mě budeš sekýrovat jako malou holku. Je to jasné?“

Wrath  zavřel  oči.  Drsné  rysy  jeho  obličeje  zrůznily 
obavy.

„Bude to v pohodě, uvidíš,“ chlácholila ho a přitiskla se 
k němu. Zvedl paže a ovinul jí je kolem ramen. „Jen strčím 
hlavu  do jídelny.  Kdyby  se  cokoli  stalo,  hned se  vrátím 
dolů. Platí?“
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Objal  ji  a pevně sevřel.  „Mám vztek,  že nemůžu jít  s 
tebou.“

„Nemůžeš se mnou být od rána do večera.“
Znovu zavrčel.
Políbila ho zespoda na bradu, a než se zmohl na další 

protest,  vyběhla  po  schodech.  Když  stanula  na  horním 
odpočívadle, ruka na plátně jí na okamžik znehybněla.

Z  ložnice  k  ní  dolehlo  vyzvánění  telefonu.  Wrath  se 
nehnul ze dveří. Doslova na ní visel pohledem.

Poodhrnula obraz. Tmu prořízlo světlo.
Uslyšela, jak procítěně zaklel a zabouchl dveře ložnice.

Wrath probodával mobil pohledem, dokud neztichl.
Začal  přecházet  po  místnosti.  Posadil  se  na  pohovku. 

Pak se dal zase na pochod.
A vtom se otevřely dveře. Beth se usmívala.
„Úkol splněn,“ hlásila.
Přispěchal k ní a dotkl se její pokožky. Chladila a byla 

bez poskvrnky. „Pálilo tě to? Cítila jsi žár?“
„Ne. Ale rozbolely mě oči, když jsem vyšla před dům –“
„Tys byla venku?“
„To se ví…“
Wrathovi  se podlomila  kolena.  „Hej!“  Beth ho honem 

popadla za paži. „Jsi bledý jako stěna. Radši si lehni.“
Poslechl ji.
Kristepane.  Vyšla ven za denního světla. Jeho Beth se 

promenovala před domem na plném slunci. Kde by on byl 
dočista  bezmocný,  kdyby se něco semlelo.  Možná kdyby 
zůstala v přijímacím pokoji, přece jen by mohl…

Vždyť mohla shořet.
Odhrnula mu vlasy z očí. „Wrathe, jsem v pořádku.“
Zadíval se jí do obličeje. „Mám dojem, že omdlím.“
„Což je fyziologicky nepravděpodobné, protože ležíš.“
„Sakra,  leelan.  Tolik  tě  miluju,  že  se  nechám vyděsit 

bezmála k smrti.“ Když ho políbila, položil jí ruku na šíji, 
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aby hned tak nepřestala. „Myslím, že bych bez tebe nemohl 
žít.“

„Doufejme,  že  ani  nebudeš  muset.  A  teď  mi  něco 
prozraď. Jak se v té vaší řeči řekne manžel?“

„Nejspíš hellren. Krátce hell.“
Rozesmála se. „Plná verze zní mnohem líp.“
Znovu mu začal vyzvánět mobil. Vycenil na něj zuby.
„V klidu si ten hovor vyřiď. Já budu v kuchyni. Chceš 

něco?“
„Tebe.“
„Mě už máš.“
„A díkybohu za to.“
Díval se, jak odchází, a zálibným pohledem spočinul na 

jejích pohupujících se bocích. Až se vrátí, pomiluje se s ní. 
Nemůže  se  jí  nabažit.  Milování  s  touhle  ženou  je  první 
závislost v jeho životě, které dočista propadl.

Drapl po mobilu, aniž se obtěžoval zjistit, kdo mu volá. 
„Co je?“

Ticho.
A pak mu rozvibroval  ušní  bubínek Zsadistův bručivý 

hlas. „Kam se poděla tvoje pověstná zdvořilost? Svatební 
den snad neprobíhá podle tvých představ?“

Hleďme. To by mohlo být zajímavé.
„Máš něco na srdci, Z?“
„Dověděl  jsem  se,  žes  ráno  obtelefonoval  bratry. 

Každého,  kromě  mě.  Nejspíš  jsi  ztratil  moje  číslo.  Jiný 
vysvětlení mě nenapadá.“

„Vím, jak tě mám kontaktovat.“
Z podrážděně vydechl. „Už mám plný zuby toho, že se 

mnou všichni jednají jako s prašivým psem. Na mou duši.“
„Tak se jako prašivěj pes přestaň chovat.“
„Polib si.“
„Jasně. Víš co, Zsadiste? Mezi námi dvěma je konec.“
„Smím vědět,  proč tak najednou?“ Z se drsně zasmál. 

„Klidně  si  vysvětlování  ušetři.  Je  mi  to  jedno.  A  nemá 
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smysl  to  teď  rozebírat.  Měl  by  ses  vrátit  ke  svý  drahý 
novomanželce.  Nevolám ti  proto,  abych si  zase poslechl, 
jak jsem nemožnej a nesnesitelnej.“

„Tak proč mi voláš?“
„Něco bys měl vědět.“
„Snad ne od tebe?“ protahoval Wrath.
„Jo,  ode  mě,“  zasyčel  Z.  „Marissin  bratr  chce  tvoji 

hlavu.  A je  mi  ochoten  zaplatit  pár  milionů,  abych  si  tě 
poddal. Nashle.“

Telefon oněměl.
Wrath hodil přístroj na postel a promnul si čelo.
Bylo  by  milé  věřit  tomu,  že  mu  Z  zavolal  z  vlastní 

iniciativy. Protože se možná zavázal k něčemu, co nehodlá 
splnit. Nebo na dně své černé duše konečně našel po stovce 
let nemorálního jednání kousek svědomí.

Až na to, že s tím sdělením otálel hodiny, což znamená, 
že ho měl Phury čas zpracovat. A přemluvil ho, aby kápl 
božskou.  Jak  jinak  by  se  Z  dověděl,  že  Wrath  s  bratry 
mluvil?

Sklonil  se  pro  mobil  a  navolil  Phuryho  číslo.  „Před 
chvílí mi volal Z.“

„Vážně?“ Phuryho hlas zpíval úlevou.
„Tentokrát se ti ho nepodaří zachránit, Phury.“
„Neřekl jsem mu, že to víš. Wrathe, musíš mi věřit.“
„Věřím tomu, že bys udělal cokoli, abys ho kryl.“
„Vyslechni mě. Výslovně jsi mi přikázal, že mám mlčet. 

A já jsem tě poslechl. Bylo to pro mě zatraceně těžký, ale 
neprozradil jsem mu ani slovo. Z ti zavolal sám od sebe.“

„A jak ví, že jsem kontaktoval ostatní?“
„Zvonil mi telefon, a jemu ne. Došlo mu to.“
Wrath  zavřel  oči.  „Jistě  víš,  že  ho  musím  sejmout. 

Stvořitelka je neoblomná. Zradu lze vykoupit jen smrtí.“
„Nemůže  za  to,  že  tu  nabídku  dostal.  Dobrovolně  ti 

vyklopil,  co  se  stalo.  Jestli  někdo  zaslouží  zemřít,  je  to 
Havers.“
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„Jeho osud je zpečetěný. Ale tvoje dvojče přistoupilo na 
to, že mě zabije. Když to udělal jednou, udělá to znova. A 
příště se ti ho možná nepodaří přesvědčit a nepřizná se mi. 
Je ti to jasný?“

„Přísahám, že ti zavolal sám od sebe.“
„Phury, kamaráde. Ani nevíš, jak rád bych ti to věřil. Ale 

kdysi sis ustřelil nohu, abys ho zachránil. Pokud jde o tvé 
dvojče, uděláš a řekneš kvůli němu cokoli.“

Phurymu se zachvěl hlas. „Nedělej  to, Wrathe. Prosím 
tě. Z se v poslední době hodně polepšil.“

„A co ty mrtvé prostitutky, bratře?“
„Víš, že se jinak krmit neumí. A nějak se musí udržet 

naživu. Mysli si, co chceš, ale já na něj nedám dopustit. Ani 
jedinkrát  se  nestalo,  aby  zabil  ženu,  od  které  se  napil. 
Nevím, kdo to těm dvěma nebožačkám udělal, ale Zsadist 
to nebyl.“

Wrath zaklel.
„Můj pane, nezaslouží si trest smrti za něco, co neudělal. 

To není fér.“
Wrath  zavřel  oči.  Nakonec  řekl:  „Večer  ho  přiveď  s 

sebou.  Dám  mu  příležitost  promluvit  před  všemi  členy 
Bratrstva.“

„Děkuju, můj pane.“
„Neděkuj  mi.  Pouhý  fakt,  že  otevře  pusu,  ho 

nezachrání.“
Wrath vypnul telefon.
Slyšení  neudělil  Zsadistovi  pro  jeho krásné  černé  oči. 

Dělá to pro Phuryho. Bratrstvo ho potřebuje a Wrath tuší, 
že válečník by s nimi nezůstal, kdyby měl dojem, že jeho 
dvojčeti neposkytli řádnou možnost ospravedlnění. Ani tak 
není jisté, že neodejde.

Přemýšlel  o  Zsadistovi  včetně  všech jeho fyzických  a 
psychických vlastností.

Havers si vraha vybral dobře. Je všeobecně známo, že Z 
nemá  žádnou  vazbu  k  ničemu  ani  k  nikomu.  Doktor 
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správně  usoudil,  že  válečník  nebude  mít  problémy  se 
zradou Bratrstva. Mimo to je každému jasné, že Z je jedním 
z hrstky mužů na celé planetě, který je schopen se Wrathovi 
postavit a zabít ho.

Nesedí mu na tom jen jedna věc. Zsadistovi jsou hmotné 
statky  lhostejné.  Jako  otrok  žádné  peníze  neměl.  Jako 
válečník  nikdy žádné nechtěl.  Proto  je  Wrathovi  zatěžko 
uvěřit, že by bratra motivovaly peníze.

Ovšem je fakt, že dokáže zabít jen tak, pro radost.
Vtom ho zašimralo v nose. Strnul.
Zamračeně přistoupil k jednomu z větráků, který vhání 

do ložnice čerstvý vzduch. Zhluboka se nadechl.
Na pozemek vstoupil bezduchý.
Ten  samý,  který  včera  večer  seděl  v  SUV  s  Billym 

Riddlem.

Beth si připravila sendvič z tmavého chleba a plátku hovězí 
pečené  potřeného  křenovou  omáčkou.  Když  se  do  něho 
zakousla, byla v sedmém nebi. I jídlo jí teď chutná nějak 
líp.

Labužnicky vychutnávala předčasnou večeři a přitom se 
dívala oknem v kuchyni na vzrostlý javor. V letním dusnu 
vypadaly  tmavě  zelené  listy  jako  bez  života.  Vzduch 
znehybněl  nad  zahradou  jakoby  vysílený  odpoledním 
žárem.

A přesto… něco není v pořádku.
Živým  plotem  se  prodral  jakýsi  muž  a  blížil  se  od 

sousedního  pozemku  k  domu.  Varovně  ji  zamrazilo  v 
zádech.

Což je směšné. Ten člověk má na sobě šedou kombinézu 
pracovníka  caldwellských  plynáren  a  v  jedné  ruce  drží 
psací  desku  s  klipsem.  Nezdá  se,  že  by  mohl  být 
nebezpečný.  Má skoro  bílé  vlasy a  vypadá  neškodně.  Je 
sice  statný,  ale  pohybuje  se  neuspěchaně,  zkrátka  jako 
obyčejný technik odečítající spotřebu plynu, který lituje, že 
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místo  pochůzek v takovém vedru nesedí  v klimatizované 
kanceláři.

Když se rozřinčel telefon na zdi, trhla sebou.
Přistoupila k němu a zvedla sluchátko, aniž z technika 

spustila oči. Když ji uviděl, zastavil se.
„Prosím?“ řekla do sluchátka. Neznámý znovu vykročil 

a zamířil rovnou k zadnímu vchodu.
„Beth, pojď dolů. Ihned,“ vyštěkl Wrath.
V tom okamžiku muž nakoukl prosklenými dveřmi do 

kuchyně. Jejich oči se setkaly. Usmál se a zvedl ruku.
Beth naskočila husí kůže.
On není živý, napadlo ji. Nevěděla, jak to poznala. Prostě 

to vycítila.
Pustila sluchátko a dala se na útěk.
Za jejími  zády to zapraštělo  a  řinklo,  jak zadní  dveře 

povolily.  A  pak  uslyšela  tlumený  výstřel.  Něco  se  jí 
bolestivě  zapíchlo  do  ramene.  Následovalo  další  ostré 
bodnutí.

Její pohyby zvláčněly.
Vzápětí padla tváří na kuchyňské dlaždičky.
Když Wrath ucítil, jak Beth dopadla na podlahu, zařval. 

Několika  dlouhými  skoky  zdolal  schodiště  a  vpadl  do 
přijímací místnosti.

Slunce mu zasáhlo pokožku a spálilo ho jako neředěná 
kyselina.  Bleskurychle se stáhl zpátky do tmy.  Seběhl do 
ložnice, popadl telefon a zavolal nahoru. Odpovědí mu byl 
jen opakovaný vyzváněcí tón.

Dech mu vycházel z úst v prudkých poryvech, hruď se 
mu zvedala a klesala v křečovitých záškubech.

Je v pasti. V pasti! Uvězněný pod zemí, zatímco ona…
Z hrdla se mu vydralo její jméno.
Cítil,  jak  její  aura  slábne.  Někam  ji  odvážejí,  někam 

daleko od něho.
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Vzedmula  se  v  něm  vlna  vzteku.  Temná,  nasycená 
krystalky  mrazivé  nenávisti  a  tak  silná,  že  pod  jejím 
náporem popraskalo zrcadlo v koupelně.

Konečně se v telefonu ozval Fritz. „Někdo se vloupal do 
domu! Butch –“

„Sežeň mi toho poldu!“ zaječel Wrath.
V příští vteřině byl Butch na lince. Sotva popadal dech. 

„Nepodařilo se mi ho chytit a –“
„Viděls Beth?“
„Ona není s tebou?“
Wrath znovu zařval. Měl pocit, jako by se stěny ložnice 

přibližovaly a hrozily, že ho rozdrtí. Je naprosto bezmocný. 
Je vězněm slunce, jehož smrtící paprsky dopadají na zem 
nad jeho hlavou.

Přiměl se zhluboka nadechnout, ale podařilo se mu to jen 
jednou. Pak už zase jen lapal po dechu.

„Poldo…, potřebuju tě. Potřebuju… tě.“
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an  X  upřel  pohled  na  podlahu  minivanu,  aby  se 
přesvědčil,  že ho neklamou smysly.  Pořád tomu totiž 

nemohl uvěřit.
P

Má královnu. Unesl královnu.
Podobná příležitost se bezduchému naskytne jednou za 

život.  Pokud  vůbec.  A  proběhlo  to  tak  hladce  a  bez 
komplikací, jako by to předurčil sám osud.

Když se přiblížil k domu, původně chtěl jen obhlédnout 
terén. Považoval by za obrovskou náhodu, kdyby se adresa, 
již  mu  předešlou  noc  uvedl  upír  v  té  postranní  uličce, 
shodovala  s  bydlištěm  válečníka,  kterého  nedávno 
katapultoval do vzduchu i s autem. Koneckonců, z jakého 
důvodu  by  se  Slepý  král  zdržoval  v  sídle  mrtvého 
válečníka?

Pan  X  usoudil,  že  jde  o  shodu  okolností,  a  před 
setměním se vypravil plně ozbrojený k Dariovu domu. Měl 
v úmyslu prozkoumat dům zvenku, zjistit, jestli jsou nějaká 
okna v patře zatemněná, a prohlédnout si auta na příjezdové 
cestě.

Ale vtom si všiml, že v kuchyni stojí tmavovlasá žena. A 
na prstě má prsten se Saturnským rubínem. Přesněji prsten 
královny.

Pořád  nemohl  přijít  na  to,  jak  je  možné,  že  může 
vycházet na denní světlo. Existuje jediné vysvětlení, a sice 
že je míšenka. Což bylo samo o sobě nanejvýš zvláštní.

Ať  tak  či  onak,  neváhal  ani  vteřinu.  I  když  původně 
nechtěl  vniknout  dovnitř,  vyrazil  zadní  dveře  v  přízemí, 
udivený a zároveň vděčný za to, že se nespustil poplašný 
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systém.  Žena  se  dala  na  útěk,  ale  naštěstí  neběžela  dost 
rychle.  A  uspávací  šipky,  teď  už  opatřené  pečlivě 
odměřenou dávkou narkotika, zabraly téměř okamžitě.

Vrhl další pohled do úložného prostoru.
Ležela na podlaze bez hnutí.
Usoudil,  že má před sebou mimořádně zábavný večer. 

Nepochyboval  o tom, že si  pro ni přijde její novopečený 
manžel. A vzhledem k tomu, že jí v žilách zcela jistě koluje 
jeho krev, bude Slepý král schopen svou partnerku najít bez 
ohledu na to, kam ji pan X odveze.

Díky bohu, že je ještě světlo a on bude mít  dost času 
opevnit stodolu.

Zpočátku byl  v pokušení  přivolat  posily.  Ačkoli  svým 
schopnostem  plně  důvěřuje,  ví,  co  Slepý  král  dokáže. 
Kupříkladu  obrátit  v  prach  veškeré  pozemky  ve  svém 
dosahu a srovnat se zemí budovy včetně stodoly. Ovšem to 
je to nejzanedbatelnější.

Potíž je v tom, že kdyby požádal o pomoc ostatní členy 
organizace, přišel by o pověst naprosté neomylnosti.

Ne  nadarmo  má  k  ruce  nového,  mimořádně  zdatného 
rekruta.

Kdepak.  Akci  provede  s  minimálním  počtem 
zúčastněných.  Všechno,  co  dýchá,  je  možné  zabít,  a 
výjimkou není ani Slepý král. Pan X by se klidně vsadil, že 
díky drahocennému rukojmí,  jímž manželka  vládce  upírů 
bezesporu je, drží v ruce veškeré trumfy.

Elitní válečníci mají jednu ušlechtilou vadu: jsou posedlí 
hrdostí a ctí. Což je zárukou toho, že se mu král ochotně 
vzdá oplátkou za bezpečí královny.

Spokojeně  se  zasmál.  První  noc  pana  R  bude  nabitá 
adrenalinem.

Butch vyšel  z  Wrathovy ložnice,  vyběhl  po schodech do 
prvního  patra  a  vpadl  do  hostinského  pokoje,  kde  on  a 
Vishous strávili další den.
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V přecházel po místnosti jako vězněná šelma. Do západu 
slunce nemůže sejít do přízemí, aniž se vystaví riziku, že 
utrpí vážné popáleniny. Dariovo sídlo má očividně sloužit 
jako obytná budova, ne jako válečný štáb. Což je v dané 
situaci zcela zásadní nedostatek.

„Co se stalo?“ udeřil V na Butche.
„Wrath  je  skoro  mimo  sebe,  ale  aspoň  byl  s  to  mi 

povědět o tom chlapíkovi, kterýho jste včera viděli v SUV 
před  rezidencí  ctěnýho  senátora  Riddlea  staršího.  Podle 
jeho popisu mám dojem, že je to instruktor, se kterým jsem 
před pár dny hodil řeč v místní akademii bojových umění. 
Jedu to tam omrknout.“

Butch sáhl pro klíče od neoznačeného policejního auta.
„Vezmi si tohle.“ Vishous mu hodil jakýsi předmět.
Butch chytil pistoli a zkontroloval komoru. Beretta byla 

nabitá, ale prapodivnými střelami, jaké v životě neviděl.
„Co je to sakra za náboje?“ Černé, na špičce průhledné a 

lesklé. Jakoby naplněné olejem.
„Tentokrát  nepaseš  po  člověku,  poldo.  Jestli  po  tobě 

půjde některý z těch bezduchých, musíš ho střelit do prsou, 
je to jasný? Nesmíš zaváhat ani na vteřinu, bez ohledu na 
to, že je bílej den. Miř mu přímo na srdce, i když žádný 
nemá.“

Butch  vzhlédl.  Věděl,  že  pokud  si  vezme  pistoli, 
překročí pomyslnou hranici a ocitne se v jiném světě.

„Jak ho poznám, V?“
„Voní sladce. Jako kojeneckej zásyp. A bude se ti dívat 

do nitra, přímo do duše. Zpravidla mají světlé vlasy, oči i 
pleť, ale to platí jen pro starší jedince.“

Butch zastrčil poloautomatickou pistoli za pás kalhot. V 
tom momentě se rozloučil se svým dosavadním životem i 
povoláním.

Žasl, jak bylo rozhodování snadné.
„Vzal sis to k srdci, poldo?“
„Spolehni se.“
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Než  vyběhl  ze  dveří,  Vishous  něco  pronesl  cizím 
jazykem.

„Co je?“ zjišťoval.
„Miř přesně.“
„V životě jsem neminul cíl.“
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arissa  se  nemohla  dočkat,  až  zase  uvidí  Butche. 
Myslela na něj celý den, a konečně nadešla hodina, 

kdy se za ním může vypravit.
M

Měla sice naspěch, ale před odchodem chtěla ještě zajít 
za Haversem a promluvit s ním. Včera čekala, až se vrátí ze 
své záhadné noční pochůzky, a krátila si chvíli výpomocí 
ošetřovatelkám na klinice, než se uchýlila do své ložnice. 
Nakonec to vzdala a nechala mu na posteli lístek s prosbou, 
aby ji po příchodu domů vyhledal. Přesto se u ní neukázal.

Komunikace mezi nimi vázne hodně dlouho a Marissa 
už toho má plné zuby.

Zamířila  ke  dveřím  pokoje,  ale  ohromeně  zjistila,  že 
nejdou  otevřít.  Zamračila  se.  Zalomcovala  mosaznou 
klikou,  ale  ta  se  ani  nehnula.  Zkusila  to  znovu,  o  něco 
energičtěji  a  plnou  silou.  Zámek  je  zaseknutý…  anebo 
zamčený.

„Haló!“  zavolala  a zabušila  na dveře.  „Haló!  Haversi! 
Kdokoli! Může mě někdo pustit ven? Haló!“

Po chvíli  kapitulovala.  Na dně žaludku ji tížila ledová 
hrouda.

Jakmile ztichla,  ozval se Haversův hlas, jako by celou 
dobu stál za dveřmi na chodbě.

„Mrzí mě, že to musí být takhle.“
„Haversi,  co  to  děláš?“  Opřela  se  dlaněmi  o  masivní 

dřevěný panel.
„Nemám na vybranou. Nějak jsem musel zabránit tomu, 

abys za ním šla.“
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Dbala,  aby  hovořila  nahlas  a  zřetelně.  „Poslouchej, 
Haversi.  Kvůli  Wrathovi  tam  nechodím.  Včera  při 
svatebním obřadu si vzal ženu, kterou hluboce miluje. Už k 
němu  necítím  zášť.  Ale…  setkala  jsem  se  tam  s  jistým 
mužem. S mužem, který se mi líbí. S mužem, který o mě 
stojí.“

Na druhé straně dveří se rozhostilo dlouhé mlčení.
„Haversi?“ Udeřila pěstí do dveří. „Haversi! Slyšel jsi, 

co jsem říkala? Wrath má  shellan  a já jsem mu odpustila. 
Nebyla jsem s ním.“

Když její bratr konečně promluvil, znělo to, jako by ho 
někdo škrtil. „Proč jsi mi to neřekla?“

„Nedal  jsi  mi  příležitost!  Snažím  se  o  to  už  po  dvě 
uplynulé noci!“ Znovu zabušila na dveře. „A teď mě pusť. 
Mám se u Daria setkat se svým… zkrátka s oním mužem.“

Havers něco zašeptal.
„Co?“ dožadovala se vysvětlení. „Co jsi říkal?“
„Já ti nedovolím odejít.“
Hněv zastínila úzkost, útroby jí sevřelo neblahé tušení. 

„Proč ne?“
„Protože ten dům už není bezpečný. Já… bože můj…“
Marissa  přitiskla  ruce  na  dveře  a  roztáhla  prsty. 

„Haversi, co jsi provedl?“
Odpovědělo jí jen ticho.
„Haversi! Pověz mi, cos provedl!“

Beth  cítila,  jak  ji  něco  prudce  udeřilo  do  obličeje.  Něčí 
ruka. Někdo jí vyťal políček.

Otupěle  zamžourala  a  pootevřela  oči.  Je  v  nějakém 
hospodářském stavení. Leží na stole, kotníky a zápěstí má 
upevněné kovovými pásy.

A nad ní stojí Billy Riddle. „Prober se, mrcho.“
Zazmítala  sebou,  vzepřela  se  poutům.  Pozoroval  ji  a 

očima lačně hltal její ňadra. Ústa se mu změnila v úzkou 
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linku.  „Pane  R?“  Další  mužský  hlas.  „Nezapomeňte,  že 
znásilnění už nepřipadá v úvahu.“

„Jo.  Já  vím.“  Billy  po ní  střelil  záštiplným pohledem. 
„Tím  hůř  pro  ni.  Když  si  to  uvědomím,  mám  chuť  ji 
zardousit holýma rukama.“

Do Bethina zorného pole vstoupil světlovlasý muž, který 
ji unesl. Na obou ramenou mu visela puška obrácená hlavní 
nahoru.

„Přenechám ti ji, R. Platí? Bude tvou první obětí.“
Billy se usmál. „Díky, senseji.“
Blonďatý muž se otočil k širokým vratům stodoly. Byly 

dokořán otevřené a za nimi se prostírala pohasínající letní 
obloha.

„Pane  R,  musíme  být  ve  střehu,“  pokračoval.  „Tyhle 
zbraně je třeba nabít a na pracovní stůl vyrovnat krabice s 
municí. Pro jistotu si připravíme i nože. A přines z garáže 
kanystr  benzinu a  plynovou  opalovací  pistoli.  Ta  leží  na 
zemi vedle auta.“

Billy  Beth  ještě  jednou  udeřil.  Pak  poslušně  splnil 
příkazy staršího muže.

Bethin mozek se regeneroval jen zvolna. Dosud byla pod 
vlivem narkotik a připadala si jako ve snu, ale s každým 
novým nádechem mlha  řídla  a  trhala  se.  Cítila,  jak se jí 
postupně vrací síla.

Wrathův  vztek  a  potlačovaná  agresivita  přiživovaná 
hlubokou nenávistí  byla  tak silná,  že  vykrystalizovala  na 
stěnách jeho ložnice jako povlak jinovatky.  Dech z něho 
vycházel  v podobě obláčků mrazivého vzduchu. Plameny 
svíček  se  v  hustém  ovzduší  lenivě  mihotaly;  vydávaly 
světlo, ale hřály jen nepatrně.

Věděl,  že  jeho  zuřivost  může  dosáhnout  obrovské 
intenzity.  Ale  trest,  jaký čeká  ty,  co  mu  unesli  Beth,  se 
zapíše do dějin.

Někdo zaklepal na dveře. „Wrathe?“
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Byl to polda. Tomu byl Wrath ochoten otevřít. Zdálo se, 
že ho teplota místnosti mírně řečeno vyvedla z míry.

„Hm… Zrovna jsem se vrátil  z Caldwellské akademie 
bojových  umění.  Ten  maník  se  jmenuje  Joseph  Xavier. 
Dneska  se  tam neukázal.  Ráno telefonoval  a  na všechny 
tréninkové hodiny si  zařídil  záskok.  Řekli  mi,  kde bydlí. 
Projel jsem kolem. Je to družstevní domek v západní části 
města.  Dostat  se  dovnitř  byla  hračka.  Všechno  bylo 
netknutý.  To  mi  přišlo  podezřelý.  Prázdná  lednička, 
prázdná garáž. Žádná pošta, žádný noviny nebo časopisy. V 
koupelně není ani pasta na zuby. Nikde jediná známka toho, 
že by se odtud někdo na poslední chvíli odstěhoval. Možná 
mu byt patří, ale nebydlí v něm.“

Wrath se chvíli usilovně soustředil. Ale dokázal myslet 
jen  na  to,  jak  se  co  nejdřív  osvobodit  z  téhle  prašivé 
podzemní nory a vypátrat Beth. Jakmile se ocitne pod širým 
nebem,  ucítí  ji.  Krev,  která  mu  koluje  v  těle,  je  jako 
neomylný navigátor GPS. Dokáže ji najít, i kdyby byla na 
opačné polokouli.

Hrábl po mobilním telefonu a navolil jakési číslo. Když 
se Butch chystal odejít, Wrath ho zadržel. „Počkej.“

Polda  se  usadil  na koženou pohovku.  Očima těkal  po 
místnosti, ale jinak zachoval klid. Očekává cokoli. A je na 
to připravený.

Ohlásil se Tohrment. Wrath měl pro Bratrstvo zvláštní 
úkol.  „Dnes  večer  v  deset  hodin  vnikneš  s  bratry  do 
Caldwellské  akademie  bojových  umění.  Prohledáte  celý 
areál. Pak spustíte poplašný systém. Počkáte, až se objeví 
bezduší.  Zlikvidujete  je  a  budovu  srovnáte  se  zemí. 
Rozumíš, Tohre? Ať to celé lehne popelem. Nesmí zůstat 
kámen na kameni.“

Bratr nezaváhal. „Jak poroučíš, můj pane.“
„Hlídej Zsadista. Nespouštěj ho z očí a pověs se mu na 

paty.  Měj ho pod dozorem, i  kdyby to znamenalo,  že ho 
budeš  vodit  na  řetězu.“  Wrath  vrhl  pohled  na  Butche. 
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„Polda  bude  střežit  budovu  až  do  západu  slunce.  Když 
zpozoruje něco podezřelého, ozve se ti.“

Butch přikývl, vstal a vykročil ke dveřím. „Jdu na to,“ 
houkl přes rameno.

Tohr zaváhal. „Můj pane, máme ti pomoct najít –“
„O královnu se postarám sám.“

421



Kapitola padesátá

ásledující  dvě  hodiny  sledovala  Beth  své  dva 
věznitele,  jak  kmitají  po  stodole,  jako  by  byli 

přesvědčeni, že se tam Wrath každou chvíli objeví. Ale jak 
pozná, kde ji má hledat? Nepřipadá jí pravděpodobné, že by 
mu blonďák nechal dopis s podmínkami výkupného. Aspoň 
o tom neví.

N

Ještě jednou – a opět bezvýsledně – prověřila  pevnost 
kovových pout a rozhlédla se po stodole. Slunce se sklánělo 
k  obzoru,  stíny  na  trávníku  i  na  příjezdové  cestě  se 
prodlužovaly. Než Billy zavřel masivní vrata, naposledy se 
zadívala na tmavnoucí oblohu. Pak se s řinknutím zasunuly 
těžké závory.

Wrath  ji  určitě  bude  hledat.  O tom není  pochyb.  Ale 
nepochybně potrvá hodiny, než ji najde, a není si jistá, jestli 
jí zbývá tolik času. Billy Riddle ji celou dobu častoval tak 
nenávistnými pohledy, až měla obavy, že se na ni každou 
chvíli vrhne. A nikdo a nic mu v tom nezabrání.

„Teď  nám  nezbývá  nic  jiného  než  čekat,“  řekl 
světlovlasý muž a podíval se na hodinky.  „Nemělo by to 
trvat dlouho. Chci, abys byl ozbrojený. Měj po ruce pistoli i 
nůž.“

Billy  se  nenechal  pobízet.  A  že  měl  z  čeho  vybírat. 
Pečlivě  vyrovnané poloautomatické  pistole,  pušky i  ostré 
ocelové čepele by bohatě vystačily pro celou četu.

Potěžkal  v  ruce  lovecký  nůž  s  patnácticentimetrovou 
čepelí. Pak se otočil a zadíval se na Beth.

Dlaně jí zvlhly potem.
Přistoupil k ní.
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Beth svraštila  čelo a otočila  hlavu.  Stejně jako ti  dva. 
Ten zvuk…

Hřmotný rachot. Snad hrom. Nebo dunění vlaku?
Ať je to cokoli, nabírá to na síle.
Vtom uslyšela tichounké vibrující cinkání, ne nepodobné 

zvonkohře.  Otočila  hlavu.  Na  stole,  kde  ležela  munice, 
nadskakovaly volné náboje a narážely do sebe.

Billy upřel tázavý pohled na svého vůdce. „Co je to za 
čertovinu?“

Vzápětí  klesla  teplota  ve  stodole  o  dobrých  dvacet 
stupňů. Blonďatý muž se zhluboka nadechl.

„Připrav se, Billy.“
To už se dunění změnilo v burácení. Budova se chvěla 

tak silně, až se z trámů sypal jemný prach. Vzduch zhoustl 
a zneprůhledněl.

Billyho nenapadlo nic lepšího než si chránit hlavu.
Vrata,  rozmetaná  ledovým  poryvem  zuřivosti,  se 

rozpadla na třísky. Mocný nápor rozkymácel stodolu, prkna 
a trámy vrzaly a sténaly.

V otvoru po dveřích stanul Wrath. Vzduch kolem něj se 
vlnil  pomstou,  hrozbou,  příslibem  smrti.  Beth  na  sobě 
ucítila  jeho  pohled.  Vzápětí  vydal  tak  mocný  válečný 
pokřik, až ji rozbolely uši. Signál k zahájení boje.

Pohyboval se tak rychle, že ho téměř nezpozorovala. V 
příští  vteřině  popadl  světlovlasého  muže  a  přibil  ho  na 
dveře stáje. Náraz ho kupodivu nezbavil dechu ani vědomí. 
Obratem zasadil Wrathovi tvrdý úder pěstí do brady. Nato 
se spolu pustili do křížku. Naráželi  do sebe, bili se hlava 
nehlava a jeden druhého odhazoval na stěny; rozbíjeli okna, 
demolovali  stoly.  Jako  by  zapomněli,  že  jsou  po  zuby 
ozbrojeni, vrhali se na sebe jen pěstmi a holýma rukama, 
zuby vyceněné a ve tváři smrtelnou nenávist. Ačkoli každý 
utržil  už  nejednu  vážnou  ránu,  bolest  zřejmě  vůbec 
nevnímali.
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Beth  se na souboj  nechtěla  dívat,  a  přesto nedokázala 
odvrátit oči.

Zvlášť ne potom, co Billy popadl nůž a skočil Wrathovi 
na záda.  Ten ho mocným trhnutím setřásl,  zvedl a mrštil 
jím do vzduchu.  Riddleovo tělo odlétlo  na druhou stranu 
stodoly,  kde přistálo na udusané zemi s pažemi i nohama 
rozhozenýma do stran.

Billy  se  namáhavě  postavil,  očividně  omráčený  a 
dezorientovaný. Po tváři mu v čůrcích stékala krev.

Wrath schytal  několik děsivých kopanců, ale nepolevil 
ani na chvíli. Dokonce se mu podařilo držet jednou rukou 
blonďáka pod krkem a druhou rozepnout jeden z kovových 
náramků,  které  poutaly Bethina  zápěstí  ke  stolu.  Jakmile 
měla jednu ruku volnou, osvobodit druhou byla hračka.

„Psi! Pusť na něj psy!“ zvolal blonďák.
Billy  se  vypotácel  ze  stodoly.  Okamžik  nato  se  přes 

vyvrácená vrata vřítili dovnitř dva pitbullové.
Bez  sebemenšího  zaváhání  se  zakousli  Wrathovi  do 

kotníků, a to právě ve chvíli, kdy blonďák tasil dlouhý nůž.
To už si Beth uvolnila i obě nohy a seskočila ze stolu.
„Uteč!“ křikl na ni Wrath, odtrhl jednoho psa z nohy a 

zároveň blokoval útok nožem.
To určitě, pomyslela si a popadla první předmět, který se 

jí dostal pod ruku. A sice vyklepávací kladivo.
Když Wrath ztratil rovnováhu a klesl na zem, dostala se 

do zad světlovlasému muži, který ohrožoval jejího manžela. 
Uchopila kladivo oběma rukama, zvedla ho co nejvýš, vší 
silou se rozmáchla a zasáhla jím blonďáka zezadu do hlavy.

Z prasklé lebky vytryskla krev.
Vtom si jí všiml jeden pitbull. Vymrštil se a zavěsil se jí 

zuby na stehno.
Jak tesáky pronikly kůží a zabořily se do masa, vykřikla 

bolestí.
* * *
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Wrath shodil ze zad bezvládné tělo  bezduchého a vyskočil 
na nohy.

Jeden z pitbullů visel Beth na stehně, zakousnutý až do 
svalu. Zvíře cloumalo hlavou a pokoušelo se ji strhnout na 
zem,  aby se dostalo  k hrdlu.  Wrath  se vrhl  dopředu,  ale 
vzápětí se zastavil. Kdyby psa odtrhl, je pravděpodobné, že 
by se nepustil a vykousl Beth z nohy kus masa.

A vtom si vzpomněl na Vishousova slova:  Dva strážci  
zahnaní do úzkých se vrhnou jeden na druhého.

Strhl si psa z kotníku a hodil ho na jeho parťáka, který 
týral Beth. Ten se okamžitě pustil a bez váhání zaútočil na 
svého druha, ze kterého se rázem stal soupeř.

Beth  se  svezla  na  zem.  Wrath  k  ní  přiskočil.  Silně 
krvácela. „Beth –“

Zazněl výstřel z pušky.
Wrath zaslechl vysoký hvizd. Vzápětí měl týl v jednom 

ohni, jakoby sežehnutý pochodní.
Beth vykřikla. Bleskurychle se otočil. Billy Riddle měl 

pevně zapřenou pažbu pušky do ramene.
Wrathovi  zatemnila  mozek  zuřivost.  Dlouhými  kroky 

zamířil k novopečenému rekrutovi. Nezastavil se ani tehdy, 
když mu hlaveň mířila přímo na hruď.

Billy  stiskl  spoušť.  Wrath  uskočil  stranou  a  vrhl  se 
dopředu. Zakousl se  bezduchému  do krku a vytrhl z něho 
krkavici.  Pak ukroutil  Billymu  hlavu,  jako by byl  pouhá 
slaměná figurka.

Otočil se a chtěl spěchat zpátky k Beth.
Ale podlomily se pod ním nohy a klesl na kolena.
Nechápavě sklonil hlavu. V břiše mu zela díra velikosti 

melounu.
„Wrathe!“ Beth k němu dokulhala.
„Trefil mě… leelan.“
„Panebože…“ Strhla si župan, zmuchlala ho a přitiskla 

mu ho na břicho. „Kde máš mobil?“
Chabě zvedl ruku a přepadl na bok. „V… kapse.“
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Odklopila  kryt  telefonu  a  zavolala  domů.  „Butchi? 
Butchi! Pomoc! Wratha střelili do břicha! A já… já nevím, 
kde jsme –“

„Silnice…  číslo…  22,“  vypravil  ze  sebe  Wrath. 
„Venkovský dům… vpředu… parkuje černý… hummer…“

Beth to po něm zopakovala slovo od slova a přitlačila 
látku na nesmírnou zející ránu. „Jsme ve stodole. Pospěš si! 
Silně krvácí.“

Zleva se ozvalo zlověstné vrčení.
Wrath i Beth se otočili po zvuku. Blížil se k nim přeživší 

pitbull, zle potrhaný, ale dosud v bojové náladě.
Beth neváhala. Vytáhla z pouzdra jednu z Wrathových 

dýk a přikrčila se.
„Pospěš si, Butchi!“ Zaklapla kryt přístroje a pustila ho 

na zem. „Tak pojď, ty hnusná potvoro. Do toho!“
Pes  pomalu  kroužil  kolem  nich.  Wrath  cítil,  že  ho 

sleduje.  Zvíře  se  z  jakéhosi  důvodu  zaměřilo  na  něj  – 
pravděpodobně proto, že tolik krvácí. Beth široce rozpažila 
a v podřepu postupovala do strany s pitbullem.

Hlas  se  jí  chvěl  vztekem.  „Toužíš  po něm? Fajn.  Ale 
nejdřív se musíš utkat se mnou.“

Pes  se  odrazil  a  skočil.  Beth  reagovala  instinktivně, 
nicméně  zcela  profesionálně.  Přikrčila  se  a  zespoda  mu 
zarazila dlouhý nůž do hrudi. Zvíře dopadlo na zem, kde 
zůstalo bez hnutí ležet.

Nechala nůž nožem a doplazila se zpět k Wrathovi. Celá 
se  silně  třásla  a  stěží  ovládla  rozklepané  ruce,  jimiž  se 
snažila odhrnout župan nasáklý krví.

„Nebolí to,“ zašeptal, když ucítil její slzy.
„Ach, Wrathe…“ Vzala ho za ruku a pevně ji  stiskla. 

„Jsi v šoku.“
„Nejspíš… Kde jsi? Nevidím tě.“
„Tady jsem.“ Položila mu prsty na obličej. „Cítíš mě?“
Cítil ji jen velmi nezřetelně, ale stačilo to, aby se udržel 

při vědomí.
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„Škoda,  že  nejsi  těhotná,“  posteskl  si  chraplavě. 
„Nechci, abys zůstala sama.“

„Takhle nemluv!“
„Požádej Tohra a Wellsii, ať tě vezmou k sobě.“
„Ne.“
„Slib mi to.“
Oči  se  jí  vzdorně  zaleskly.  „Ani  náhodou.  Budeme 

spolu.“
Kéž bys měla pravdu, pomyslel si. Zatmělo se mu před 

očima.
„Miluju tě, leelan.“
Když  začal  zvonit  mobilní  telefon,  Beth  ani  nezvedla 

hlavu.
„Wrathe?“ opakovala. „Wrathe…“
Přitiskla ucho k jeho hrudi. Srdce mu dosud tlouklo,  i 

když velmi slabě, a ještě dýchal, ačkoli k uzoufání pomalu. 
Chtěla  mu  pomoct,  ale  pokoušet  se  o  resuscitaci  zatím 
nemělo  smysl.  Ta  přijde  na  řadu,  až  mu  vypoví  službu 
životně důležité orgány.

„Bože, pomoz mi…“
Telefon nepřestával vyzvánět.
Podrážděně  po  něm  chňapla  a  zvedla  ho  z  prachu. 

Snažila  se  při  tom  ignorovat  kaluž  krve,  v  níž  leželo 
Wrathovo tělo. „Prosím!“

„Beth! Tady Butch. Jsem s V. Za chvilku jsme u vás, ale 
on s tebou chce mluvit.“

V pozadí slyšela hlasité vrčení, jako by motor auta běžel 
na plné obrátky.

Vishousův  hlas  zněl  naléhavě.  „Beth,  teď  mě  dobře 
poslouchej. Řeknu ti, co uděláš. Máš po ruce nůž?“

Pohled  jí  padl  na  dýku  na  Wrathových  prsou,  dosud 
zasunutou v pouzdře. „Mám.“

„Vezmi ho. Chci, aby sis nařízla zápěstí. Řez musíš vést 
po předloktí podélně, ne napříč. To bys narazila jen na kost. 
Ránu přilož Wrathovi ke rtům. To je zatím jediná šance, jak 
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to  může  přežít,  dokud  nepřivoláme  pomoc.“  Nastala 
odmlka. „Polož telefon, Beth, a vezmi nůž. Budu s tebou v 
kontaktu.“

Beth  se  naklonila  a  osvobodila  dýku  z  pouzdra.  Bez 
váhání se řízla do levého zápěstí. Tlumeně vyjekla. Bolest 
byla ostrá, ale ona si jí nevšímala a přitiskla řeznou ránu 
Wrathovi na ústa. Volnou rukou zvedla telefon.

„Nenapil se…“
„Ty už ses řízla? Jsi statečná holka.“
„Ani… ani nepolyká.“
„Doufejme,  že  mu  aspoň trochu  krve  steklo  po  zadní 

stěně hrtanu.“
„Tam taky krvácí.“
„Kristepane… Vydrž. Za minutku jsme u tebe.“

Butch zahlédl černý hummer. „Tamhle!“
Vishous strhl volant a vjel na trávník. Zaskřípěly brzdy. 

Oba muži vyskočili z auta a pádili ke stodole.
Když  vběhli  do  budovy,  naskytla  se  Butchovi 

neuvěřitelná  podívaná.  Na  zemi  leželi  dva  nehybní 
pitbullové. Všude krev. A mrtvý člověk… Vždyť je to Billy 
Riddle!

Vtom uviděl Beth.
Měla  na  sobě  dlouhé  triko  nasáklé  krví  a  pokryté 

prachem  a  špínou,  v  očích  pološílený  výraz.  Klečela  u 
Wratha,  jedno zápěstí  přitisknuté k jeho rtům. Jakmile  je 
zpozorovala,  zvedla  nůž  a  zasyčela,  připravená  o  něj 
bojovat.

Vishous se vrhl dopředu, ale Butch ho zadržel. „Tohle 
nech na mně.“

Pomalu se k ní blížil. „Beth? Beth, nás dva přece znáš.“
S  každým  jeho  krokem  byl  výraz  v  jejích  očích 

zběsilejší.  Odtáhla  zápěstí,  předklonila  se  a  zvedla  nůž v 
obranném gestu.

„Jen klid, Beth. My mu neublížíme. To jsem já, Butch.“
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Zamrkala. „Butch?“
„Ano. Já a Vishous.“
Nůž jí vypadl z ruky. Rozplakala se.
„Uklidni se. Bude to v pořádku.“ Pokusil se ji obejmout, 

ale ona se už zase skláněla nad Wrathem. „Počkej, Beth. 
Pusť k němu Vishouse. Jen na chviličku.“

Dovolila, aby ji vytáhl na nohy a odvedl stranou. Butch 
si  svlékl  košili,  omotal  jí  Bethino  zápěstí  a  kývl  na 
Vishouse.

Upír poklekl vedle Wratha. Když vzhlédl od střelné rány 
v břiše, měl přísně sevřené rty.

Beth sklesla po jeho boku a znovu přitiskla zápěstí na 
Wrathovy rty.  „Viď, že bude v pořádku?“ Do hlasu se jí 
vloudil hysterický tón. „Odvezeme ho do nemocnice. Tam 
ho dají  dohromady.  Dostane  se z  toho.  Že  jo,  Vishousi? 
Viď, že jo?“

Najednou už nebyli ve stodole sami.
Kde  se  vzali,  tu  se  vzali,  stála  před  nimi  Marissa  a 

nějaký uhlazený muž s horečným výrazem v očích.
Ten přistoupil k Wrathovu tělu a nadzvedl krví nasáklý 

satén. „Musíme ho dopravit ke mně na operační sál.“
„Moje auto stojí na trávníku za domem,“ sdělil mu V. 

„Jakmile  bude  v  bezpečí,  vrátím  se  a  dám  to  tady  do 
pořádku.“

Poté,  co muž podrobně prohlédl  ránu v krku, tlumeně 
zaklel. Vzhlédl k Beth. „Vaše krev není dost silná. Marisso, 
pojď sem, prosím.“

Beth  statečně  bojovala  se  slzami,  když  byla  přinucena 
oddálit  zápěstí  od  Wrathových  úst.  Zadívala  se  na 
světlovlasou ženu.

Marissa zaváhala. „Nevadí ti, když ho nakrmím?“
Beth jí podala rukojeť Wrathovy dýky. „Je mi jedno, od 

koho se napije, hlavně když mu to zachrání život.“
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Marissa  si  zkušeně  nařízla  zápěstí,  jako  by  něco 
takového  prováděla  denně.  Pak zvedla  Wrathovi  hlavu  a 
přitiskla rovnoměrně krvácející ránu mezi pootevřené rty.

Jeho tělo sebou trhlo, jako by dostalo prudký elektrický 
šok.

„Výborně,“ prohlásil muž, který převzal velení. „Teď ho 
odneseme. Marisso, měj zápěstí neustále pevně na místě.“

Když muži zvedli Wratha ze země, Beth ho uchopila za 
ruku.  Co  nejšetrněji  ho  odnesli  k  Vishousovu  SUV  a 
položili ho přes zadní sedadla. Butch a Vishous se usadili 
vpředu, Marissa a Beth se vtěsnaly vedle Wrathova těla.

Jak auto s hřměním ujíždělo po vedlejších silnicích, Beth 
něžně  hladila  Wratha  po  paži  nahoru  a  dolů,  po  jeho 
nádherném tetování. Pokožku měl mrtvolně bledou. Studila 
jako led.

„Ty ho asi hodně miluješ, viď?“ zašeptala Marissa.
Beth zvedla hlavu. „Pije?“
„Nevím.“
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Kapitola padesátá první

 předpokoji operačního sálu si Havers konečně sloupl 
chirurgické  rukavice  a  hodil  je  do  nádoby  na 

biologický odpad. Po několika hodinách, kdy stál skloněný 
nad  Wrathovým  tělem,  sešíval  mu  střeva  a  látal  ránu  v 
krku,  měl  krutě  rozbolavělá  záda.  Nepohodlí  však  téměř 
nevnímal.

V

„Bude žít?“ zeptala  se ho Marissa,  když vyšel  ze sálu. 
Seděla na lavici, oslabená obrovskou ztrátou krve, která teď 
proudila  v  žilách  Slepému  králi.  Pobledlý  obličej  měla 
napjatý očekáváním.

„To co nevidět zjistíme. Doufám, že ano.“
„Já taky.“  Zvedla se a odcházela,  aniž mu pohlédla do 

očí.
„Marisso –“
„Vím, že toho teď lituješ. Ale já nejsem ta, komu by ses 

měl omlouvat a sypat si popel na hlavu. Začni třeba u Beth. 
Pokud je vůbec ochotná tě vyslechnout.“

Když se za ní neslyšně zavřely bílé výkyvné dveře, Havers 
zavřel oči.

Na  prsou  ho  tížila  nesnesitelná  bolest.  To  ho  sužují 
skutky, které už nemůže odčinit.

Ztěžka se opřel zády o zeď a stáhl si z hlavy chirurgický 
čepec.

Slepý  král  má  naštěstí  mimořádně  tuhý kořínek.  Silný 
organismus a nezdolnou vůli. Jako pravý válečník. Nepřežil 
by, nebýt Marissiny téměř čisté krve.
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Anebo spíš díky přítomnosti té své tmavovlasé  shellan,  
Beth. Byla s ním po celou operaci a vzdor tomu, že byl v 
bezvědomí, trvala na tom, aby ležel s hlavou obrácenou k ní. 
Mluvila na něj hodiny, až dočista přišla o hlas a jen sípavě 
chraptěla.

Je u něho i teď, ačkoli je nesmírně vyčerpaná a sotva se 
drží na nohou. Vlastní zranění si ošetřit nenechala a odmítá 
jídlo.

Momentálně má pro ni význam pouze a jen její hellren.
Havers se odlepil od zdi a vrhl se k hluboké výlevce, kde 

si  před operací drhnul ruce.  Zapřel  se rukama o nerezové 
stěny dřezu a zahleděl  se na mřížku odtokového kanálku. 
Zvedl se mu žaludek, ale neměl, co by vydávil.

Bratři jsou v předsálí a čekají, s jakou zprávou za nimi 
přijde.

A vědí, co udělal.
Než zahájil operaci, Tohrment ho chytil za krk a přísahal, 

že jestli Wrath zemře na stole, Bratrstvo pověsí Haverse za 
nohy  a  bude  do  něho  bušit  holými  pěstmi,  dokud 
nevykrvácí. Přímo tady, v jeho vlastním domě.

Zsadist jim nepochybně všechno poctivě vylíčil.
Kéž bych se mohl vrátit  do té uličky,  pomyslel  si.  Kéž 

bych tam byl nechodil.
Teď nebyl  s to pochopit,  jak ho vůbec napadlo oslovit 

člena Bratrstva s tak proradnou nabídkou. Zdá se, že i ten, o 
kterém se říká, že je bezcitný, má nějaké svědomí.

Když přednesl Zsadistovi, co po něm žádá, a bratr na něj 
upřel černé zlověstné oči, Havers si okamžitě uvědomil, že 
udělal chybu. Zsadist je sice plný nenávisti, ale svého krále 
zradit  nehodlá.  Navíc  se  ho  dotklo,  že  s  nabídkou  přišel 
právě za ním.

„Já zabíjím zadarmo,“ zavrčel Zsadist. „A jen v případě, 
že bych šel po tobě. A teď zmiz, než se neudržím a vytáhnu 
kudlu.“
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Haversovi se roztřásly nohy a pro jistotu se dal na útěk. 
Záhy  však  zjistil,  že  se  mu  podle  všeho  pověsil  na  paty 
bezduchý.  Bylo to poprvé, kdy spatřil nemrtvého na vlastní 
oči, a ohromilo ho, že člen organizace má tak světlé vlasy i 
oči. Nicméně z něho čišelo čiré zlo a touha vraždit. Zahnaný 
do tmavého kouta a vystrašený k smrti vyklopil všechno, co 
věděl, jednak proto, aby to měl co nejrychleji  za sebou, a 
jednak  aby  si  zachránil  krk.  Bezduchý  mu  zpočátku 
nedůvěřoval,  ale  Havers  byl  odjakživa  výřečný  a 
vemlouvavý, a když se několikrát  zmínil  o králi,  získal si 
kýženou pozornost. Načež přeochotně poskytl  bezduchému 
cenné informace. Kostky byly vrženy.

Než vyšel na chodbu, několikrát se zhluboka nadechl.
Aspoň může bratrům s čistým svědomím odpřísáhnout, 

že na operačním sále dělal, co uměl.
A ne že by si tím chtěl zachránit život. V tomto případě 

žádný  osvobozující  rozsudek  nepadne.  Za  svůj  čin  bude 
odsouzený  k  smrti;  je  jen  otázka,  kdy  bude  poprava 
vykonána.

Když se skláněl nad těžce raněným válečníkem, ani na 
okamžik ho nenapadlo, že by mohl něco záměrně zanedbat. 
Snažil se ze všech sil, protože odvést bezchybnou práci byl 
jediný  způsob,  jak  mohl  částečně  odčinit,  co  natropil.  A 
protože pětice po zuby ozbrojených upírů a ten zlověstně 
vyhlížející člověk, kteří čekají v předsálí, se tváří, jako by 
byl v sázce život jejich pokrevního příbuzného.

Ale ani to nebylo tou pravou motivací.
Nejmocnější  hnací  silou  byla  hluboká  trýznivá  bolest, 

která  se  zračila  v  očích  tmavovlasé  Beth.  Ten  vyděšený, 
bezmocný výraz i pocity, jež ho provází, dobře zná. Prožíval 
to  samé,  když  se  nemohoucně  díval,  jak  mu  umírá  jeho 
milovaná shellan.

Opláchl si obličej a vyšel na chodbu. Bratři  i člověk k 
němu vzhlédli.
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„Operaci  přežil.  Teď nezbývá než čekat,  jestli  vydrží.“ 
Přistoupil  k  Tohrmentovi.  „Chcete  to  se  mnou  vyřídit 
hned?“

Válečník  do  něho  zabodl  tvrdý,  nelítostný  pohled. 
„Necháme tě naživu, aby ses o něho mohl starat. Potom si tě 
s radostí vychutná sám.“

Havers  přikývl.  Zaslechl  tichý pláč.  Otočil  se  a  spatřil 
Marissu, jak si tiskne ruku na ústa.

Chtěl  jít  za  ní  a  pokusit  se  ji  utěšit,  ale  vtom  k  ní 
přistoupil ten člověk. Chvilku váhal, než jí podal kapesník. 
Vzala si ho od něj, odvrátila se a odešla na vzdálený konec 
chodby.

Beth položila hlavu na cíp Wrathova polštáře. Z operačního 
stolu ho přemístili na nemocniční lůžko, ale do normálního 
pokoje ho zatím neodvezli. Havers rozhodl, že zůstane pár 
dní na operačním sále pro případ, že by se něco zvrtlo a 
musel ho znovu neodkladně operovat.

V místnosti s bílými stěnami bylo chladno, ale někdo jí 
přehodil přes ramena silnou flaušovou přikrývku. Postupně 
si uvědomila, že je zabalená do deky i od pasu dolů, ale ne a 
ne se rozpomenout, kdo se o ni postaral.

Když uslyšela tichounké cvakání, zadívala se na panel s 
rozmanitými  přístroji,  na  které  byl  Wrath  připojený. 
Všechny si  poslušně  prohlédla,  ale  neměla  ponětí,  o  čem 
jednotlivé  číselné  hodnoty  vypovídají.  Ale  protože  nic 
nepípá,  nehouká ani  červeně  nepoblikává,  nezbývá  jí  než 
doufat, že je všechno v pořádku.

Zvuk se ozval znovu.
Podívala se na Wratha. A vyskočila na nohy.
Pokoušel se něco říct, ale měl vyprahlá ústa a příliš těžký 

jazyk. A tak jen příležitostně zavadil zuby o sebe.
„Tiše.“ Vzala jeho ruku do své. Naklonila hlavu do jeho 

zorného pole pro případ, že by otevřel oči. „Jsem u tebe.“
Zacukal prsty, ale vzápětí mu ruka zase ochabla.
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Vypadá příšerně, pomyslela  si. Je bledý jako dlaždičky 
na  podlaze  operačního  sálu,  oči  zapadlé  a  lemované 
tmavými kruhy.

Krk zafačovaný silnou vrstvou obvazů, na břiše gázu a 
vatové polštářky, z rány vyvedených několik drénů. V paži 
infuzní  jehlu,  která  ho z pravidelně  vyměňované lahvičky 
zásobuje  roztokem  s  důležitými  látkami  a  analgetiky,  na 
boku  postele  plastikový  sáček  od  cévky.  Na  prsou 
připevněné  elektrody  od  přístroje  na  EKG  a  na  špičce 
prostředníku přicvaknutý senzor krevního kyslíku.

Ale žije. Zatím. A už se i probral z bezvědomí, i když jen 
na pár vteřin.

Jeho stav  se  v  příštích  dvou dnech  nezměnil.  Střídavě 
nabýval  vědomí  a  zase  ho  ztrácel,  jako  by  se  chtěl 
přesvědčit,  že  je  u  něj,  než  začal  plnit  herkulovský úkol, 
jímž je zotavování organismu.

Nakonec už samou únavou ani neudržela víčka. Bratři jí 
přinesli  větší a pohodlnější židli  a někdo jí opatřil  měkký 
polštář  a  přikrývku. Když se zhruba za hodinu probudila, 
zjistila, že Wrathovu ruku držela i ve spánku.

Jedla, jen když musela, poněvadž Tohrment nebo Wellsie 
na  tom  trvali  a  přinutili  ji  polknout  aspoň  pár  soust.  V 
předsálí  se  osprchovala,  ale  co  nejrychleji,  aby  už  zase 
mohla  sedět  u  Wratha.  Když  se  vrátila,  zmítal  pažemi  i 
nohama tak divoce, že vyděšená Wellsie přivolala Haverse.

V okamžiku, kdy Beth uchopila Wratha za ruku, se jako 
zázrakem uklidnil.

Nevěděla,  jak  dlouho  zůstane  v  tomhle  stavu,  ale 
pokaždé, když se probral, dodalo jí to sílu i trpělivost.

Počká. Počká na něj třeba celou věčnost.

Wrathova mysl procitla náhle a v návalu aktivity. V jedné 
chvíli  si  neuvědomoval  vůbec  nic;  vzápětí  vnímal  zcela 
zřetelně. Netušil, kde je, a měl příliš těžká víčka na to, aby 
je  dokázal  otevřít,  a  tak  aspoň  provedl  inventuru  těla. 
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Spodní část se zdá v pořádku, prsty se hýbají, i nohy jsou 
na  svém místě.  Břicho…  a  jauvajs.  Jako  by  mu  do  něj 
někdo vrazil ocelovou tyč. Zato hruď je celá. Krk v jednom 
ohni. Hlava bolí. Paže má obě. Ruce –

Beth.
Je zvyklý, že její dlaň spočívá v jeho. Kde je Beth?
Po chvíli se mu podařilo otevřít oči.
Je u něj. Sedí na židli a hlavu má položenou na matraci 

jeho postele, jako by spala. Zprvu ho napadlo, že by ji neměl 
budit. Očividně je vyčerpaná.

Ale zatoužil se jí dotknout. Musí se jí dotknout.
Pokusil  se  na  ni  dosáhnout  volnou  rukou…  Ale  paže 

vážila nejmíň metrák, jak byla těžká. Začal s ní bojovat a 
vůlí ji přesvědčoval, aby se přesunula na druhou stranu těla. 
Tlačil  ji  a  táhl  píď  po  pídi  přes  přikrývku.  Netušil,  jak 
dlouho to trvalo. Ale možná hodiny.

Konečně  se  dotkl  pramene  vlasů;  jejich  hedvábná 
struktura mu připadala jako zázrak.

Žije. A Beth také.
Rozplakal se.

Sotva Beth ucítila, že se postel otřásá, probudila ji panická 
úzkost.  Nejdřív  uviděla  Wrathovu  ruku.  Prsty  svíral 
dlouhou kadeř jejích vlasů.

Zadívala  se  mu do obličeje.  Po  tvářích  se  mu koulely 
slzy.

„Wrathe!  Lásko!“  Sklonila  se  nad  něj  a  odhrnula  mu 
vlasy z čela. Je silně rozrušený. „Máš bolesti?“

Otevřel ústa, ale nevyšel z nich jediný zvuk. Zneklidněl a 
vytřeštil oči, až se ukázalo bělmo.

„Klid,  lásko.  Uvolni  se.  Nic  se  neděje,“  konejšila  ho. 
„Budu  se  tě  ptát  a  ty  mi  místo  odpovědi  stiskneš  ruku. 
Jednou bude znamenat ano, dvakrát ne. Máš bolesti?“

Ne.
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Jemně mu otřela slzy z tváří porostlých několikadenním 
strništěm. „Nevymýšlíš si?“

Ne.
„Mám dojít pro Haverse?“
Ne.
„Potřebuješ něco?“
Ano.
„Jídlo? Pití? Krev?“
Ne.
Znovu se rozrušil.  Prosebně na ni  upřel  bledé,  těkající 

oči.
„Tiše,  všechno  bude  v  pořádku.“  Políbila  ho  na  čelo. 

„Hlavně se uklidni. Však my přijdeme na to, co potřebuješ. 
Máme spoustu času.“

Upřel  pohled  na  jejich  spojené  ruce  a  pak  se  jí  zase 
zadíval do obličeje. Znovu se zahleděl na ruce a pak pozvedl 
zrak k Beth.

„Mě?“ vydechla. „Potřebuješ mě?“
Na znamení bouřlivého souhlasu jí několikrát stiskl ruku.
„Ach,  Wrathe… Mě už  přece  máš.  Zůstaneme navždy 

spolu, lásko.“
Opět  mu vytryskly  slzy.  Křečovité  vzlyky  mu otřásaly 

hrudí a trhaly dech.
Uchopila  jeho  obličej  do  dlaní,  aby  ho  upokojila. 

„Nerozrušuj se. Nikam neodejdu. Neopustím tě. Budu tady s 
tebou. Slibuju, lásko moje. A“

Konečně se trochu zklidnil; proud slz polevil.
Z úst se mu vydral skřek.
„Copak?“ Sklonila se k němu.
„Chtěl jsem… tě zachránit.“
„A podařilo se ti to, Wrathe. Zachránils mě.“
Rty se mu zachvěly. „Miluju… tě.“
Něžně ho políbila na ústa. „Já tě taky miluju.“
„Běž… spát. Hned.“
Nato zavřel oči. Komunikace ho očividně zcela vysílila.
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Beth se zamlžil zrak. Přitiskla si ruku na ústa a usmála se. 
Její nádherný válečník žije. A pokouší se ji komandovat z 
nemocniční postele.

Wrath vzdychl a upadl do hlubokého spánku.
Jen  co  se  ujistila,  že  klidně  odpočívá,  protáhla  se. 

Nepochybovala o tom, že bratři ocení, když jim oznámí, že 
se Wrath probral  a měl  dokonce tolik  sil,  že s ní  mluvil. 
Snad tu někde najde telefon, aby mohla zavolat domů.

Ale když vykoukla na chodbu, nevěřila vlastním očím.
Bratři  i  s  Butchem  tábořili  přímo  přede  dveřmi  na 

operační sál, přičemž mohutnými těly tvořili jakousi živou 
hráz. Všichni tvrdě spali a vypadali stejně vyčerpaně, jako 
se cítila Beth. Vishous a Butch se bok po boku opírali zády 
o stěnu, mezi sebou malý přenosný televizor a dvě pistole. 
Rhage ležel roztažený na zádech, tiše pochrupoval a v ruce 
svíral dýku. Tohrment seděl schoulený do klubíčka,  hlavu 
složenou na kolenou. Phury spočíval na boku a tiskl si na 
prsa vrhací hvězdici jako dítě svou nejmilejší hračku.

Ale kde je Zsadist?
„Tady jsem,“ přihlásil se tiše.
Trhla sebou a otočila se po jeho hlase. Zsadist byl v plné 

zbroji:  na  boku  měl  pouzdro  s  pistolí,  na  hrudi  křížem 
připásané dvě dlouhé dýky, v ruce potěžkával těžký dlouhý 
řetěz. Jiskřící černé oči zpříma upíral do Bethiných.

„Jsem na řadě s hlídkou. Střídáme se.“
„Hrozí tady snad nějaké nebezpečí?“
Svraštil obočí. „Ty to nevíš?“
„Co?“
Pokrčil  rameny  a  rozhlédl  se  po  chodbě.  Nejprve  na 

jednu, pak na druhou stranu. Neustále ve střehu.
„Bratrstvo  bedlivě  hlídá  všechno,  co  k  němu  patří.“ 

Znovu se na ni zadíval. „Tebe ani jeho bychom za žádných 
okolností nenechali bez ochrany.“
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Cítila,  že  se  o  tom  zdráhá  mluvit,  a  tak  nevyzvídala. 
Koneckonců  je  teď  nejdůležitější,  že  ona  i  Wrath  jsou  v 
bezpečí a že se její manžel může v klidu zotavovat.

„Děkuju,“ hlesla.
Zsadist honem sklopil oči.
Proč tak tvrdošíjně odmítá jakýkoli projev srdečnosti?
„Kolik je hodin?“ zeptala se, aby změnila téma.
„Čtyři  hodiny  odpoledne.  A  mimochodem  je  čtvrtek.“ 

Přejel si dlaní přes kratičké vlasy. „Hm… jak je mu?“
„Už se probral.“
„Já věděl, že to přežije.“
„Tys to věděl?“
Posměšně  zkřivil  horní  ret,  jako  by  měl  na  jazyku 

nějakou peprnou poznámku. Ale vzápětí se ovládl a nasadil 
svůj obvyklý nepřístupný výraz.

„Věděl,  Beth.  Na  beton.  Neexistuje  nic,  co  by  mu 
zabránilo se k tobě dostat. Natož nějaká puška.“

Pak zase odvrátil pohled.
Spáči se pomalu probouzeli. Chvíli poté už byli všichni 

na  nohou a vyčkávavě se dívali  na Beth.  Neuniklo jí,  že 
Butch je mezi upíry jako ryba ve vodě.

„Jak se cítí?“ zeptal se Tohr.
„Z nejhoršího je zřejmě venku, protože mi začal radit, co 

mám dělat.“
Bratři se rozesmáli. Jejich smích jiskřil úlevou. Pýchou. 

Láskou.
„Potřebujete něco?“ zjišťoval Tohr.
Beth přelétla jejich tváře. V každé se zračilo očekávání. 

Jako by doufali, že je něčím zaměstná.
Tak tohle je teď moje rodina, pomyslela si.
Usmála se. „Myslím, že nám nic nechybí. A vsadím se, 

že vás co nejdřív bude chtít vidět.“
„A co ty?“ vyptával se Tohr. „Jak to zvládáš? Nechceš si 

odpočinout?“
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Zavrtěla  hlavou  a  strčila  do  dveří  na  operační  sál. 
„Dokud odtud nebude schopen odejít po svých, zůstanu u 
něho.“

Když se za Beth zavřely dveře, Butch uslyšel, jak Vishous 
polohlasně  zahvízdal.  „Pánové,  tak  tomu  říkám  fortelná 
ženská,“ řekl uznale.

Odpovědělo mu souhlasné tlumené bručení.
„Kromě toho má pro strach uděláno,“ pokračoval. „Měli 

jste ji vidět, když jsme vešli do tý stodoly.  Stála nad jeho 
tělem a byla  by se vrhla  na mě  i  tuhle  na poldu holýma 
rukama, kdyby to bylo nutný. Jako medvědice, která brání 
svý mládě, chápete?“

„Nevíš, jestli má sestru?“ zajímal se Rhage.
Phury  se  zasmál.  „Ty by  sis  s  podobnou  ženskou  ani 

nevěděl rady, kámo.“
„A  to  mi  říkáš  ty,  Celibáte?“  Ale  pak  si  Hollywood 

zamyšleně promnul strniště na bradě, jako by něco hluboce 
zvažoval. „Tak jo. Nejspíš máš pravdu. Ale fantazírovat se 
snad smí, ne?“

„To si piš, že jo,“ zahučel V.
Butch myslel  na Marissu. Doufal, že za ním přijde, ale 

neviděl  ji  od  onoho  rána  po  operaci,  kdy  odešla  z 
nemocnice.  Vypadala  vyčerpaná  a  nesoustředěná.  A  není 
divu:  upíři  vynesli  nad  jejím  bratrem  trest  smrti.  Butch 
pochyboval o tom, že by na ni brali ohledy a ortel zrušili. 
Jakmile se Wrath zotaví…

Nejradši  by  za  ní  zašel,  ale  nevěděl,  jestli  o  jeho 
společnost vůbec stojí. Vždyť ji skoro nezná. Zatím spolu 
strávili jen pár hodin.

Co  když  ho  považuje  jenom  za  kuriozitu?  Za  zdroj 
čerstvé  krve,  kterou  chce  ochutnat?  Nebo  je  v  tom něco 
hlubšího?

Zahleděl  se  do  chodby,  jako by očekával,  že  ji  svými 
myšlenkami dokáže přivolat.
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Moc rád by ji  viděl… Aspoň na  okamžik.  Jen aby se 
přesvědčil, že je v pořádku.
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Kapitola padesátá druhá

 pár dní později si Wrath usmyslil, že se vysouká do 
sedu, aby přijal bratry v důstojnější pozici. Nepřál si, 

aby ho viděli bezmocně ležet na zádech. Stačí, že mu z paže 
trčí infuzní jehla a je připojený na ty zatracené přístroje, co 
má za zády.

O

Naštěstí mu už včera vyndali cévku. Už se dokáže sám 
oholit i osprchovat. A s umytými vlasy se cítí jako znovu 
narozený.

„Co to provádíš?“ udeřila na něj Beth, když ho přistihla 
při nedovolené aktivitě.

„Chci se posadit –“
„To  nepřipadá  v  úvahu.“  Sáhla  pro  ovladač  lůžka  a 

zvedla čelní pelest.
„Lellan,  vždyť  pořád  ležím,  i  když  ve  vzpřímené 

poloze.“
„To  úplně  stačí.“  Když  se  sklonila,  aby  upravila 

přikrývku, padl mu pohled na křivku jejích ňader. Jeho tělo 
na to neomylně zareagovalo – a na správném místě.

Naneštěstí mu to připomnělo výjev, který se mu naskytl, 
když vpadl do té osudné stodoly: Beth připoutaná ke stolu. 
Bezmocná a vydaná na milost a nemilost. Co na tom, že si 
bezduší už nikdy nevrznou?

Chytil ji za ruku. „Leelan?“
„Ano?“
„Jsi opravdu v pořádku?“ Ačkoli už o tom spolu mluvili, 

měl o ni pořád starost.
„Už jsem řekla. Stehno se mi hojí –“
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„To nemám na mysli,“  přerušil  ji.  Billyho  Riddlea  by 
mohl s chutí zabíjet třeba denně.

Tváří  jí  přelétl  stín.  „Věř  mi.  Co  nevidět  budu  jako 
rybička.  Jednoduše  proto,  že  si  nepřipouštím  jinou 
možnost.“

„Jsi statečná. A houževnatá. Nepřestáváš mě udivovat.“
Usmála se na něj a sklonila se pro krátký polibek.
On si ji však podržel a hovořil proti jejím rtům. „Děkuju 

ti, žes mi zachránila život. Nejen v té stodole. Ale i tady. 
Díky za všechny ty dny i noci, které jsi u mě probděla.“

Znovu ji políbil,  tentokrát důkladněji,  a s potěšením si 
vychutnal  její  tiché,  slastné zasténání.  Jeho erekce znovu 
ožila. Prsty jí něžně přejel po klíční kosti.

„Co kdyby sis na chvíli lehla ke mně do postele?“
„Obávám se, že na to ještě nejsi připravený.“
„Vsadíme se?“ Vzal její ruku a vsunul ji pod přikrývku.
Její  zastřený  smích,  který  naplnil  pokoj,  když  se  ho 

jemně  dotkla,  povýšil  na  další  zázrak.  Stejně  jako  její 
ustavičnou  přítomnost  u  jeho  lůžka  a  to,  jak  zuřivě  ho 
bránila. Její lásku. Její sílu.

Je pro něj vším. Točí se kolem ní celý jeho život. Ty tam 
jsou časy, kdy se k smrti stavěl cynicky a pohrdal jí. Teď 
zoufale touží žít. Pro ni. Pro ně dva. Pro jejich budoucnost.

„Co kdybychom s tím počkali do zítřka?“ navrhla.
„Hodinu.“
„Až se dokážeš sám posadit.“
„Platí.“
Naštěstí se uzdravuje pozoruhodně rychle.
Zdráhavě vysunula ruku zpod přikrývky. „Mám přivést 

bratry?“
„Buď tak hodná.“ Zhluboka se nadechl. „Počkej. Chci, 

abys věděla, co jim řeknu.“
Stáhl ji k sobě, takže seděla na kraji matrace.
„Odcházím od Bratrstva.“
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Zavřela  oči,  jako  by  nechtěla,  aby  poznal,  jak  se  jí 
ulevilo. „Vážně?“

„Už  je  to  tak.  Požádal  jsem  Tohra,  aby  je  vedl.  To 
samozřejmě neznamená, že definitivně končím. Musím se 
ujmout vlády, Beth. A ty se musíš zhostit všech povinností, 
které z toho pro tebe vyplývají.“

Otevřela oči.
Dotkl se jejího obličeje. „Jak ti už zřejmě došlo, my dva 

jsme král a královna. Budu k tobě zcela upřímný. Nemám 
ponětí, co udělám. Pár nápadů už mám, ale budu potřebovat 
tvoji pomoc.“

„Udělám cokoli,“ prohlásila. „Pro tebe cokoli.“
Wrath na ni zůstal užasle civět.
Zase mu vyrazila dech. Jeho úžasná Beth je připravená 

vládnout světu po jeho boku, i když on nemohoucně leží na 
nemocniční posteli. Její víra v něj je bezmezná.

„Už jsem ti řekl, že tě miluju, leelan?“
„Zhruba  před  pěti  minutami.  Ale  klidně  mi  to  můžeš 

říkat pořád. Moc hezky se to poslouchá.“
Políbil  ji.  „Přiveď  bratry.  Butchovi  řekni,  ať  počká 

venku. Ty tady ale zůstaň. Chci, abys byla u toho, až jim to 
oznámím.“

Členové Bratrstva pomalu vcházeli do místnosti a zůstali 
stát v nohách postele. Wrath už ráno mluvil s Tohrem, ale 
teď poprvé vidí všechny své válečníky pohromadě. A oni 
poprvé  vidí  jeho.  Následovalo  pokašlávání,  jako  by  se 
chtěli zbavit knedlíku, který jim uvízl v krku. Ví, jaké to je. 
Sám má stažené hrdlo.

„Moji bratři –“
V tu chvíli vešel do dveří Havers. A na místě strnul.
„Hleďme, pan doktor,“ uvítal ho Wrath. „Pojď dál. My 

dva si spolu potřebujeme leccos vyjasnit.“
Havers  za  ním  chodil  na  operační  sál  pravidelně,  ale 

Wrath zatím neměl náladu na konfrontaci. Až teď.
„Je nejvyšší čas,“ dodal.
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Havers  se  zhluboka  nadechl  a  přistoupil  k  posteli. 
Sklopil hlavu. „Můj pane.“

„Doslechl jsem se, že sis na mě pokusil najmout vraha.“
Budiž  mu  připsáno  k  dobru,  že  se  nesnaží  vzít  do 

zaječích.  Ani  se  z  toho  nevykrucuje.  A přestože  je  jeho 
lítost a smutek zřejmý, neškemrá o slitování.

„Ano,  můj  pane.  To  já  jsem  ho  oslovil.“  Ukázal  na 
Zsadista.  „A když bylo  nasnadě,  že tě tvůj  bratr  nezradí, 
obrátil jsem se na bezduchého.“

Wrath přikývl. O tom, co se té noci odehrálo v postranní 
uličce za klubem, už hovořil  s Tohrmentem. Tohr ovšem 
zaslechl jen část Zsadistovy odpovědi.

„Můj pane, chci, abys věděl, že tvůj bratr byl připraven 
mě  zabít  jen  proto,  že  jsem  ho  o  něco  takového  vůbec 
požádal.“

Wrath  se  zadíval  na  Zsadista.  Ten si  doktora  bojovně 
měřil, jako by se na něj chtěl každou chvíli vrhnout. „Jo… 
Doneslo se mi, že ti to jaksi neprošlo. Dlužím ti omluvu, 
Z.“

Válečník pokrčil  rameny.  „Nenamáhej  se.  Omluvy mě 
nudí.“

Wrath se pousmál.  To je celý Zsadist.  Má náladu pod 
psa, ať se děje, co se děje.

Havers se rozhlédl po bratrech. „Před očima všech těchto 
svědků přijímám trest smrti.“

Wrath do něho zabodl nelítostný pohled. A vzpomněl si 
na všechny ty roky, kdy jeho sestra trpěla. Přestože neměl v 
úmyslu  udělat  jí  ze  života  peklo,  nese  za  to  plnou 
odpovědnost.

„Tys to udělal kvůli Marisse, je to pravda?“
Havers přikývl. „Ano, můj pane.“
„V tom případě ti dávám milost. Chtěl ses mi pomstít za 

to, jak jsem se choval k tvé sestře, kterou hluboce miluješ. 
Pomsta je jedna z mála věcí, které dokonale chápu.“
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Havers se samou úlevou zapotácel.  Pustil  desky,  které 
držel  v  rukou,  padl  na  kolena  vedle  postele,  popadl 
Wrathovu ruku a položil mu na dlaň své čelo. „Můj pane. 
Tvoje milosrdenství je nesmírné.“

„Taky si myslím. Tvůj život dávám darem tvé sestře. Ale 
jestli se někdy pokusíš ten kousek zopakovat, vlastnoručně 
a s obrovským gustem ti podříznu krk. Je to jasné?“

„Ano, můj pane.“
„A  teď  odejdi.  Dloubat  a  nakukovat  do  mě  můžeš 

později. Ale než vejdeš, laskavě zaklepej.“
„Ano, můj pane.“
Když se za Haversem zavřely dveře, Wrath vtiskl Beth 

polibek  na  hřbet  ruky.  „Pro  případ,  že  bychom  byli 
zaneprázdnění,“ pošeptal jí.

Pokojem zazněl tichý smích.
Wrath umlčel bratry přísným pohledem a poté jim sdělil, 

co  měl  na  srdci.  Věděl,  že  válečníky  hluboce  šokoval, 
protože se rozhostilo dlouhé ticho.

„Tak  souhlasíte  s  tím,  aby vás  vedl  Tohr?“  udeřil  na 
skupinku.

„Jasně,“ řekl Rhage. „Já jsem pro.“
Vishous a Phury přikývli.
„Z?“
Upír  protočil  černé  panenky.  „Neval  to  na  mě,  kámo. 

Víš, že je mi to jedno. Ty, Tohr nebo Britney Spearsová.“
Wrath se rozesmál. „To měl být vtip, Z? Že by se ti po 

tak  dlouhé  době  konečně  vrátil  smysl  pro  humor?  Další 
důvod, proč stojí za to, abych se z toho vykřesal.“

Zsadist  zrudl.  Když  si  ho ostatní  bratři  začali  dobírat, 
důrazně je odkázal do patřičných mezí.

Wrath se zhluboka nadechl. „A ještě něco, bratři. Chci 
nastoupit na trůn a ujmout se vlády. Jak už jsem upozornil 
Tohra, je třeba vybudovat Bratrstvo na nových základech. 
A stmelit naši rasu. Zaslouží si právoplatného krále.“
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Bratři  si  ho  mlčky  měřili.  Pak  jeden  po  druhém 
přistupovali  k  jeho  lůžku  a  přísahali  mu  věrnost  a 
poslušnost  ve  starobylém  jazyce,  uchopili  jeho  ruku  a 
políbili vnitřní stranu zápěstí. Jejich vážná pocta ho hluboce 
dojala.

Stvořitelka měla pravdu, pomyslel si. Položili by za něj 
život. Je jeho čestnou povinností je vést.

Když  válečníci  dokončili  přísahu,  Wrath  oslovil 
Vishouse.  „Obstaral  jsi  hrnky  těch  dvou  bezduchých,  co 
zůstali ve stodole?“

V  se  zamračil.  „Byl  tam  jenom  jeden.  Ten  nováček, 
kterého  jsme  spolu  viděli  těsně  před  tvým  svatebním 
obřadem. Když jsi ležel na operačním stole, vrátil jsem se a 
probodl mu hruď nožem. Hrnek jsem našel bez problémů u 
něj doma.“

Wrath  zavrtěl  hlavou.  „Byli  dva.  O tom není  pochyb. 
Tím druhým byl bezduchý, který řídil ten hummer.“

„Víš jistě, že je po něm?“
„Zůstal  ležet  na  zemi  s  rozštípnutou  lebkou.“  Vtom 

vycítil,  že  Beth  zneklidněla.  Stiskl  jí  ruku.  „Dost. 
Promluvíme si o tom později.“

„Klidně pokračujte. Já –,“ začala.
„Na to je dost času.“ Políbil ji na hřbet ruky a pohladil 

po tváři. Podržel si její pohled, jako by ji chtěl přesvědčit, 
že  to  není  důležité.  Čas  od  času  ho  přepadla  upřímná 
nenávist vůči světu, ve kterém žije. Teď je jeho součástí i 
Beth.

Když se na něj usmála,  přitáhl si ji  a letmo políbil  na 
tvář. Pak se zase věnoval shromážděnému Bratrstvu.

„Ještě  něco,“  řekl.  „Musíte  se  přestěhovat.  Chci  mít 
Bratrstvo  pod  jednou  střechou.  Přinejmenším  příští  dva 
roky.“

Tohr se začal ošívat. „To se Wellsii líbit nebude. Zrovna 
jsme dali do kupy její vysněnou kuchyni.“
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„Pro vás dva vymyslíme něco jiného. Už proto, že čekáte 
rodinu. Ale vy ostatní budete bydlet spolu.“

Jeho rozhodnutí se setkalo s energickým nesouhlasem.
„Mohli jste dopadnout hůř,“ upozornil je. „Co kdybych 

vás přinutil, abyste bydleli se mnou?“
„Na tom něco je,“ připustil Rhage. „Beth, kdyby sis od 

něj někdy potřebovala odpočinout –“
Wrath varovně zavrčel.
„Chtěl jsem jen říct,“ protahoval Hollywood, „že může 

nějaký čas bydlet s námi. Dohlídneme ti na ni.“
Wrath se zadíval na Beth. Jak je krásná. Jeho partnerka. 

Jeho milenka. Jeho královna.
Usmál  se.  Nedokázal  z  ní  odtrhnout  oči.  „A  teď 

odejděte, pánové. Chci být se svou shellan o samotě.“
Bratři  poslušně  zamířili  ke  dveřím,  přičemž  za  sebou 

trousili chlapácké postřehy a dvojsmysly. Jako by věděli, na 
co jejich král myslí.

Wrath se vzepřel na rukou a posunul se výš, aby přenesl 
váhu trupu na boky.

Beth  ho  celou  dobu  pozorovala,  aniž  mu  to  jakkoli 
ulehčila.

Když se konečně usadil, spokojeně si promnul ruce. Už 
cítil na dlaních dotek její hebké pokožky.

„Wrathe,“  řekla  varovně,  když  ji  obdařil  zářivým 
úsměvem.

„Jen vyskoč nahoru, leelan. Slib je slib.“
I když se nezmůže na víc než na přátelské objetí, bude 

ten nejšťastnější upír na celé planetě.
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Kapitola padesátá třetí

osé  de  la  Cruz  potřásl  rukou  vyšetřovateli  žhářství. 
„Díky za pomoc. Těším se na vaše písemné hlášení.“J
Muž  vrhl  poslední  pohled  na  zuhelnatělé  zbytky 

Caldwellské  akademie  bojových  umění  a  zavrtěl  hlavou. 
„Něco takového jsem v životě neviděl. Přísahal bych, že to 
má  na  svědomí  nějaká  podomácku  vyrobená  atomová 
bomba. Po pravdě nevím, co mám do hlášení napsat.“

José  se  díval,  jak  kráčí  ke  své  služební  dodávce  a 
odjíždí.

„Vracíš se na stanici?“ zeptal se ho Ricky, když nasedl 
do hlídkového vozu.

„Později. Ještě musím něco zařídit.“
Ricky mu zamával a zabouchl dveře.
Když José osaměl na místě činu, zhluboka se nadechl. 

Oheň byl cítit ve vzduchu ještě po čtyřech dnech.
Jak vykročil k neoznačenému policejnímu autu, padl mu 

pohled na boty. Pokrývaly je šedé saze, které vytvořily na 
místě  někdejšího  komplexu  kypré,  bezmála 
třiceticentimetrové  závěje.  Připomínají  spíš  sopečný 
popílek  než  to,  co  obvykle  zbude  po  běžném ohni.  I  ty 
trosky  jsou  zvláštní…  Nehledě  na  intenzitu  žáru  se 
normálně  zachová  aspoň části  budovy.  Ale  tady nezbylo 
vůbec nic. Budova byla doslova spálená na popel.

Stejně  jako  vyšetřovatel  žhářství  ani  on  v  životě  nic 
podobného neviděl.

José vklouzl  za  volant,  vsunul  klíček  do  zapalování  a 
zařadil  rychlost.  Po třinácti  kilometrech  jízdy směrem na 
východ  se  ocitl  v  chudší  části  města.  Silnici  lemovaly 
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jednotvárné  činžovní  domy,  městský  plevel  vyrůstající  z 
betonu a asfaltu.

Před jedním z nich zastavil a zaparkoval. Vypnul motor. 
Trvalo dlouho, než se přiměl vystoupit z auta.

Připravený  na  nejhorší  vykročil  k  přednímu  vchodu. 
Zrovna z něj vycházela dvojice mladých lidí a nechali mu 
otevřené  dveře.  Když  zdolal  tři  ramena  schodů,  vydal  se 
špatně  osvětlenou  chodbou  vystlanou  kobercem  neurčité 
barvy, prošlapaným stovkami párů bot.

Dveře,  do  kterých  mířil,  nesly  tolik  vrstev  nátěru,  že 
mělce zanořený panel téměř splýval se zárubněmi.

Zaklepal, i když nečekal, že mu někdo otevře.
Odemkl si paklíčem a zhluboka vtáhl dech do plic. Po 

čtyřech  pěti  dnech  by  mrtvola  byla  cítit,  a  to  i  v 
klimatizovaném prostoru.

José však žádný pach nezachytil.
„Butchi?“ zavolal.
Zavřel dveře, vstoupil do bytu a rozhlédl se. Na pohovce 

leží  sportovní  stránky z  Caldwellského  denního kurýra  a 
New York Post z minulého týdne. Na stole stojí plechovky 
od piva. V kuchyňském dřezu se vrší špinavé nádobí. Další 
na pultu kredence.

Vešel do ložnice. Tam ho přivítala jen neustlaná postel a 
hromady oblečení na podlaze.

Stanul přede dveřmi do koupelny. Byly zavřené.
Rozbušilo se mu srdce.
Otočil  knoflíkem a strčil  do dveří,  přesvědčený,  že na 

sprchové hlavici visí tělo jeho nezvěstného kolegy.
Sprchový kout byl prázdný.
Vyšetřovatel vražd, detektiv Butch O’Neal, zmizel beze 

stopy.
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Kapitola padesátá čtvrtá

arius  se  rozhlédl.  Konejšivý  mlžný  opar  Stínu  se 
rozplynul a objevilo se nádvoří z bílého mramoru. Z 

fontány uprostřed prostranství tryskala vzhůru hravá sprška 
vody, která zachytávala rozptýlené světlo a v záblescích ho 
odrážela.  Ptáci  líbezně  prozpěvovali,  jako  by  ho  vítali  a 
zároveň oznamovali jeho příchod.

D

Tak tohle místo skutečně existuje, pomyslel si.
„Dobrý den, Darie, synu Marklonův.“
Aniž  se  otočil,  padl  na  kolena  a  sklopil  hlavu. 

„Stvořitelko. Díky, že jsi mě poctila audiencí.“
Tiše  se  zasmála.  Když  před  něj  předstoupila,  vyplnil 

jeho zorné pole lem černé róby.  Záře rozlévající  se zpod 
jejího oděvu byla stejně jasná jako přímé slunce.

„Darie, copak jsem tě mohla odmítnout? Je to poprvé, co 
jsi  mě  požádal  o  přijetí.“  Cítil,  jak  se  něco  dotklo  jeho 
ramene a zježily se mu vlasy na zátylku.  „Vstaň. Chci ti 
vidět do tváře.“

Vztyčil  se nad drobnou postavou v celé své výšce, ale 
ruce nechal sepjaté před sebou.

„Tak tobě se ve Stínu nelíbí,  urozený?“ zeptala se. „A 
přeješ si, abych tě poslala zpět?“

„Tuto žádost si dovoluji vyslovit v hluboké pokoře a ve 
vší  úctě  k tobě.  Počkal  jsem stanovenou dobu. Rád bych 
viděl svou dceru. Jen jedinkrát. Pokud to není příliš velký 
prohřešek.“

Stvořitelka  se znovu rozesmála.  „Musím uznat,  že  ses 
uvedl  mnohem  lépe  než  tvůj  král.  Na  rozdíl  od  něj  jsi 
výmluvný a obratný řečník.“
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Nastalo ticho.
Věnoval ho vzpomínkám na bratry. Tolik se mu stýská 

po Wrathovi… Všichni mu moc chybí.
Ale touží vidět jenom Beth.
„Je vdaná,“ oznámila mu Stvořitelka bez úvodu. „Tvoji 

dceru pojal za svou vážený muž.“
Zavřel oči. Ví, že nesmí klást otázky. Přesto by to rád 

věděl.  Doufal,  že  je  Elizabeth  šťastná,  ať  si  vybrala 
kohokoli.

Stvořitelku  jeho  poslušné  mlčení  očividně  potěšilo. 
„Hleďme, ani se nepokoušíš vyzvídat. Takové sebeovládání 
je nanejvýš příkladné. Oplátkou za tvé vybrané chování ti 
prozradím,  co  dychtíš  zvědět.  Je  to  Wrath.  Nastupuje na 
trůn. Tvoje dcera je královnou.“

Darius sklopil hlavu, aby nedal najevo své emoce. Aby 
neviděla jeho slzy úlevy. Mohla by si myslet, že je slaboch.

„Ach,  urozený,“ řekla  Stvořitelka  tiše.  „Tolik radosti  i 
smutku tě tíží na prsou. Copak tě netěší společnost tvých 
synů, kteří s tebou dlí ve Stínu?“

„Mám pocit, že jsem svou dceru nechal napospas světu.“
„Už není sama.“
„To je dobře.“
Další odmlka. „Přesto ji chceš spatřit?“
Přikývl.
Stvořitelka poodešla stranou, k hejnu trylkujících ptáků, 

kteří posedávali ve větvích bílého stromu obaleného bílými 
plody.

„Jaké  máš  přání,  urozený?  Toužíš  po  návštěvě?  Po 
letmém setkání? Například v jejích snech?“

„Pokud  to  není  velký  prohřešek.“  Stále  volil  zdvořilé 
fráze, protože byl přesvědčený, že ona si úctu zaslouží. A 
protože doufal, že ji tím obměkčí.

Černý hábit se rozvlnil a objevila se zářící ruka. Jedno 
ptačí mládě jí slétlo na prst.
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„Přišel  jsi  o  život  hanebným,  ponižujícím způsobem,“ 
prohlásila a pohladila ptáčeti peří na prsou. „A poté, co jsi 
po staletí příkladně sloužil rase. Byl jsi čestným urozeným a 
chrabrým válečníkem.“

„To, že tě těší mé skutky, je pro mě velká odměna.“
„Tomu  ráda  věřím.“  Zahvízdala.  Ptáče  ji  napodobilo, 

jako  by  jí  odpovídalo.  „Co  bys  mi  odpověděl,  urozený,  
kdybych ti měla nabídnout víc, než žádáš?“

Dariovi poskočilo srdce. „Souhlasil bych.“
„Aniž bys znal povahu mého daru? Aniž bys věděl, co 

obětuješ?“
„Důvěřuji ti.“
„Proč bys vlastně nemohl být králem?“ otázala se jízlivě 

a posadila ptáče na větev. Otočila se k němu. „Nabízím ti 
následující. Nový život. Setkání s dcerou. Příležitost znovu 
bojovat.“

„Stvořitelko…“ Znovu poklekl na mramorové dlaždice. 
„Přijímám. Ačkoli vím, že si tvé dary nezasloužím.“

Usmála se. „Nebudu trvat na tom, abys mi tu odpověď 
potvrdil svými činy. Nyní vyslechni, co obětuješ. Nebudeš 
mít na svou dceru jedinou vědomou vzpomínku. Nebudeš 
stejný,  jako  jsi  teď.  A  požaduji  jeden  projev  tvé 
kompetence.“

Netušil,  co  poslední  podmínka  znamená,  a  nesměl  se 
vyptávat.

„Přijímám.“
„Víš to jistě? Nechceš si to ještě rozmyslet?“
„Děkuji, Stvořitelko, ale už jsem se rozhodl.“
„Budiž.“
Přistoupila  k  němu.  Z  černých  záhybů  se  vynořily 

přízračné ruce a současně se zvedl závoj, který jí zakrýval 
obličej.  Světlo ho zcela  oslnilo,  takže jí  nemohl vidět  do 
tváře.
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Když ho uchopila za bradu a za zátylek, měl pocit, že mu 
hlavu  drtí  čelisti  obrovského  svěráku.  Kdyby  chtěla, 
roztříští mu lebku napadrť.

„Dávám ti  nový život,  Darie,  synu  Marklonův.  Kéž v 
tomto vtělení najdeš, co hledáš.“

Přitiskla  mu  rty  na  ústa  a  on  ucítil  stejný  šok jako v 
okamžiku své smrti. Tělo mu explodovalo a rozpadlo se na 
miliony neviditelných částeček. Jeho duše se osvobodila a 
vznesla se do vzduchu.
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Kapitola padesátá pátá

an X otevřel oči a spatřil pár neostrých svislých linií. 
Že by mříže?P

Ne. Nohy židle.
Leží  na  podlaze  z  hrubých borových prken.  Na břiše. 

Pod stolem.
Zvedl bradu a všechno zase obestřela mlha. Kristepane, 

hlava mě bolí, jako bych ji měl rozštípnutou vejpůl –
Vzápětí se mu všechno vybavilo. Jak se rval se Slepým 

králem. Jak ho ta jeho ženská udeřila něčím tvrdým. Jak se 
skácel na zem.

Zatímco  Slepý  král  ležel  v  prachu  s  prostřeleným 
břichem a ona nevnímala nic jiného než svého manžela, pan 
X se odplazil  k  minivanu.  Pak zamířil  za  město,  do hor 
nedaleko  Caldwellu.  Kdovíjakým  zázrakem  našel  v 
neproniknutelné tmě svou chatu a s vypětím posledních sil 
se dovlekl dovnitř, kde zkolaboval.

Bůh ví, jak dlouho ležel v bezvědomí.
Malými okny ve zdech roubeného stavení proniklo první 

bledé světlo. Stalo se to včera večer? Podle všeho mnohem 
dřív. Připadá mu, že tady leží už několik dní.

Pomalu zvedl paži a opatrně se dotkl zadní části hlavy. 
Rána  je  ještě  živá,  ale  už  se  zaceluje.  S  velkým 
soustředěním a úsilím se vytáhl na nohy a opřel se o stůl. Se 
zvednutou hlavou se hned cítil o něco líp.

Měl  štěstí.  Vážné  střelné  rány  nebo  údery  mohou 
bezduché  navždy  vyřadit  z  provozu.  Sice  nezemřou,  ale 
jsou vyřízení. Za ty desítky let objevil po různých úkrytech 
a zastrčených koutech řadu svých kolegů z organizace, jak 
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živoří  a  rozpadají  se,  protože  jejich  tělo  nebylo  schopné 
plné  regenerace.  A  byli  tak  zesláblí,  že  ani  nedokázali 
ubodat sami sebe k smrti.

Zadíval se na ruce. Měl na nich zaschlou krev Slepého 
krále smíšenou s prachem a špínou z podlahy stodoly.

Nevyčítal si, že utekl. Někdy je totiž pro vůdce lepší a 
prozíravější, když složí zbraně a stáhne se za bojové linie. 
V případě vysokého počtu obětí  a  téměř  jisté  porážky je 
moudré zavelet k ústupu a dobojovat bitvu jindy.

Spustil  paže  podél  těla.  Bude  potřebovat  víc  času  na 
zotavení, ale zároveň musí být v kontaktu se svými muži. 
Období  bezvládí  ve  Společnosti  je  velmi  nebezpečné. 
Zejména pro vůdce bezduchých.

Dveře chaty se rozlétly dokořán. Vzhlédl, zvědavý, jak 
se ubrání, než si uvědomil, že je příliš pokročilá denní doba 
na to, aby byl vetřelcem upír.

Při pohledu na to, co stanulo na prahu, mu ztuhla krev v 
žilách.

Omega.
„Přišel jsem ti pomoct s léčbou,“ promluvil s úsměvem.
Když se dveře zavřely, pan X se roztřásl.
Pomoc od Omegy je hrůznější než jakýkoli trest smrti.
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Epilog

apadá  mě  jediné  místo,  kam  bychom  se  měli 
odstěhovat.  Sídlo  u  Hrobky,“  prohlásil  Tohr  a 

nabodl si plátek hovězí pečené z podnosu, který mu nabízel 
Fritz. „Díky, kámo.“

„N

Beth  vrhla  kradmý  pohled  na  Wratha.  Od  té  neblahé 
bitvy ve stodole uplynul teprve měsíc a on se za tu dobu 
zcela  zotavil.  Teď  doslova  kypí  zdravím  a  energií.  Je 
hrozivý  jako  předtím.  Arogantní.  Milující.  Naprosto 
nemožný a absolutně neodolatelný.

Když se usadil  na židli  v čele  stolu,  vzal ji  za ruku a 
palcem ji pohladil po dlani.

Usmála se na něj.
Po dobu Wrathovy rekonvalescence bydleli v sídle jejího 

otce a vymýšleli  plány do budoucna. Bratrstvo se den co 
den scházelo u večeře. Fritz byl radostí bez sebe, že se má o 
koho starat a že je dům neustále plný.

„To je po čertech dobrej nápad,“ chytil se toho Vishous. 
„Instalovat bezpečnostní systém na pozemcích bude hračka. 
A  sídlo  má  strategickou  polohu  na  vrcholu  kopce.  Je  z 
kamene, tudíž odolá ohni. Když namontujeme na všechna 
okna posuvné kovové okenice, můžeme se po místnostech 
pohybovat i ve dne. To je zásadní nedostatek tohohle domu, 
což  se  potvrdilo  při…“  Zarazil  se.  „A  pokud  si  dobře 
vzpomínám,  jsou  tam  obrovský  podzemní  prostory.  Ty 
můžeme využít při výcviku.“

Rhage  přikývl.  „Je  to  kolosální  dům.  Můžeme  tam 
bydlet všichni pohromadě, aniž se navzájem zabijeme.“
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„To spíš záleží na tvý proříznutý puse než na stavebním 
řešení,“ podotkl Phury s úšklebkem a poposedl na židli, aby 
se mu Dráp mohl uvelebit na klíně.

„Co ty na to?“ vybídl Tohr Wratha.
„Já do toho nemám co mluvit. Protože veškeré budovy a 

pozemky patřily Dariovi, teď přešly na Beth.“ Otočil se k 
ní. „Leelan? Myslíš, že by Bratrstvo mohlo využívat jeden z 
tvých domů?“

Jeden z jejích domů. Její domy. Jako každý, kdo v životě 
neměl ani vlastní byt, si jen stěží zvyká na to, že jí spadl do 
klína tak obrovský majetek. A nejsou to jen nemovitosti, ale 
také umělecké předměty, pozemky, auta, šperky. A finanční 
částka, kterou má k dispozici, je přímo pohádková.

Phury a V jsou naštěstí na slovo vzatými odborníky přes 
akciový  trh  a  pomáhají  jí,  jak  to  jen  jde.  Kromě toho ji 
zasvěcují do stavu a pohybu dluhopisů, a to krátkodobých, 
hromadných a kdovíjakých dalších,  radí  jí,  jak naložit  se 
zlatem i s  komoditami.  Zkrátka a dobře,  ti  dva by hravě 
strčili do kapsy leckterého burzovního makléře. Možná se 
minuli povoláním…

A mají ji rádi jako vlastní sestru.
Rozhlédla  se  po  mužích  usazených  kolem  stolu. 

„Poskytnu Bratrstvu všechno, co bude potřebovat.“
Ozývala  se  slova  díků  a  uznání  a  cinkání  sklenic 

pozvedávaných k přípitku na její počest. Jediný Zsadist se 
vína ani nedotkl, ale kývl hlavou směrem k Beth.

Zadívala  se na Wratha.  „Nemyslíš,  že  bychom se tam 
měli odstěhovat i my?“

„Tobě by to  nevadilo?“  podivil  se.  „Většina  žen dává 
přednost soukromí ve vlastním domě.“

„Ten  dům  je  můj.  A  tohle  jsou  tvoji  nejbližší  rádci, 
osoby, kterým důvěřuješ víc než komukoli jinému. Nevidím 
jediný důvod, proč by ses od nich měl odloučit.“
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„Tak moment,“ vložil se do toho Rhage. „Mám dojem, 
že  jsme  se  dohodli  na  tom,  že  s  ním  nebudeme  muset 
bydlet.“

Wrath ho zpražil pohledem a obrátil se zpátky k ní. „Jsi 
si tím jistá, leelan?“

„Neříká se snad, že v množství je síla?“
Přikývl. „Ale taky vyšší riziko odhalení.“
„Nicméně  budeme  ve  skvělé  společnosti.  Nevím  o 

nikom,  koho bych měla raději  za své ochránce než tyhle 
báječné chlapy.“

„Pardon,“ ozval se znovu Rhage a podíval se na ostatní 
bratry. „Vy jste do ní taky zamilovaný?“

„To si piš,“ přitakal Vishous a nadzvedl si baseballovou 
čapku. „Až po uši.“

Phury horlivě přikyvoval.  „A když bude Beth bydlet s 
námi, můžu rozmazlovat jejího kocoura.“

Wrath  ji  políbil  a upřel  pohled  na Tohra.  „Zdá se,  že 
máme nový domov.“

„Samozřejmě počítám i s Fritzem,“ oznámila Beth, když 
komorník  vešel  do  jídelny.  „Přestěhujete  se  k  nám? 
Prosím…“

Staříkovi  zrůžověly  tváře  a  obdařil  bratry  blaženým 
pohledem. „Pro vás a pro krále se třeba rozkrájím. A čím 
víc hladových krků budu mít na starost, tím líp.“

„Sám to nezvládneš. Seženeme ti pomoc.“
Vishous oslovil  Wratha:  „A co náš polda? Jaký s ním 

máš úmysly?“
„Ptáš se proto, že je to tvůj přítel nebo naše hrozba?“
„Z obou důvodů.“
„Proč jen mám pocit, že mi chceš něco navrhnout?“
„Protože chci. Měl by jít s námi.“
„Existuje pro to nějaký zvláštní důvod?“
„Zdálo se mi o něm.“
Jídelna ztichla.
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„Jsme tedy domluveni,“ podotkl Wrath. „Ale nehledě na 
sny potřebuje dohled.“

V přikývl. „Tu odpovědnost beru na sebe.“
Rozproudila  se  čilá  debata  a  bratři  začali  okamžitě 

plánovat,  jak,  co  a  kde  zařídí.  Beth  sklopila  oči  na 
manželovu  ruku  ve  své  dlani  a  z  ničeho  nic  měla  na 
krajíčku slzy.

„Leelan?“ řekl Wrath tiše. „Jsi v pořádku?“ Přikývla a 
znovu žasla, jak snadno dokáže vytušit její rozpoložení.

„Jsem úplně v pořádku.“ Usmála se. „Ale musím ti něco 
prozradit.  Krátce  předtím,  než  jsem  tě  poznala,  jsem 
zatoužila po dobrodružství.“

„Vážně?“
„A  dostalo  se  mi  ho  vrchovatě.  Víc  než  to.  Mám 

minulost  i  budoucnost.  A žiju  tak,  jak se žít  má.  Někdy 
mám  pocit,  že  tolik  štěstí  najednou  neunesu.  Jednoduše 
nevím, co si s ním mám počít.“

„To je zvláštní. Já cítím do puntíku to samé.“ Wrath vzal 
její obličej do dlaní a přitiskl ústa na její rty.

Ovinula mu paže kolem širokých ramen a polibek mu 
opětovala.

„Hrůza,“  postěžoval  si  Rhage.  „To  se  budeme  muset 
pořád koukat, jak se ti dva šmajchlujou?“

„Z tebe mluví závist, kamaráde,“ ucedil V.
„Svatá  pravda,“  povzdychl  si  Rhage.  „Podobná skvělá 

ženská by nebyla marná.  Ale než ji najdu, spokojím se s 
kvantitou. Život zkrátka není peříčko.“

Všichni se rozesmáli. Někdo odpálil dlaní ubrousek.
Dostavil se Fritz s dezertem.
„Pánové, prosím,“ oslovil rozjařenou společnost, „buďte 

tak  laskaví  a  neodhazujte  ubrousky  na  zem.  Je  libo 
broskve?“
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